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INLEIDING 

Omtrent de fundamentele factoren, welke tot het ontstaan van chronisch obstruc
tieve longziekten (of CARA) leiden, is maar weinig bekend. Wel is over de directe 
mechanismen veel bekend, doch practisch niets betreffende de biochemische, 
respectievelijk enzymatische achtergronden. Zo kan een in principe reversibele 
bronchusobstructie door specifieke of allergische prikkels en door aspecifieke of 
hyperreactiviteitsprikkels geprovoceerd worden. Ook hebben de mechanische eigen
schappen van luchtweg- en longweefsel hun invloed, vooral op de symptomatologie, 
waarbij complicerende bronchusinfecten ongunstig kunnen werken. Gezien het 
duidelijk familiair voorkomen zullen bij CARA hereditaire factoren zeker een rol 
van betekenis spelen. 
Het is bekend, dat het klinische beeld van een CARApatiënt in de tijd sterk kan 
variëren. Toch zijn er een aantal duidelijke, niet op externe gronden verklaarbare 
'ritmes' aanwijsbaar, met name de invloed bij CARApatiënten van 

het dagritme 
de invloed van leeftijd en geslacht ('natural history') 
de invloed van menstruatie en zwangerschap. 

In verband hiermee werd vooral gedacht aan een hormonale functiestoornis, daar 
immers van bijna alle hormonen vergelijkbare ritmische veranderingen bekend zijn. 
Daarnaast zijn de goede therapeutische resultaten die bij CARA behaald kunnen 
worden met glucocorticoiden bekend. 
Indien men aanneemt dat de glucocorticoiden ook bij de normale regulatie van 
overgevoeligheidsreacties een belangrijke rol spelen, dan ligt het voor de hand bij 
CARA te denken aan een abnormaal functioneren van het hypothalamus-hypofyse
bijnierschorssysteem. Naast vele andere onderzoekingen is vooral uit het werk van 
Van der Straeten ( 1964) en Welier (1965) nochtans gebleken dat de bijnierschors 
bij jongere CARApatiënten een ongeveer normale functie heeft (normale cortisol
spiegels, een normale halfwaardetijd en bij jonge patiënten geen significant afwij
kende cortisolproductie). Omtrent de reactie van de bijnierschors op ACTH of 
pyrogeen bleven nog onzekerheden bestaan, gezien de wisselende resultaten (nor-



maal of verlaagd), die door verschillende onderzoekers gevonden werden (zie 
Kerre bijn 1967). 
Daarbij werd door vele onderzoekers een significant verlaagde uitscheiding in de 
urine van 1 7ketosteroiden gevonden, naast een normale uitscheiding van de 
17ketogene en 1 7hydroxysteroiden (zie hoofdstuk V). Daar de 1 7ketosteroiden 
grotendeels afkomstig zijn van de androgenen (Goldzieher 1 962) is het logisch de 
oorzaak van deze verlaagde uitscheiding bij CARApatiënten te zoeken in óf een 
verlaagde productie óf een veranderd metabolisme dat tot minder 1 7ketometa· 
bolieten aanleiding geeft. Hierbij is het de vraag of er sprake van een voor de CARA 
fundamentele verlaging is. Immers bekend is dat in een periode volgend op een 
doorgemaakte stress bij mannen de plasmatestosteronspiegels en de urineuitschei· 
ding van 17ketosteroiden nog enige tijd verlaagd kunnen zijn (Monden 1 972, zie 
hoofdstuk lil). 
In het licht van het bovenstaande zijn wij gekomen tot een opzet van het huidige 
onderzoek, waarbij naast de urineuitscheiding van de 17ketosteroiden, de bloed· 
spiegels bepaald werden van een aantal belangrijke androgenen (testosteron, DHEA 
en DHEAsulfaat), evenals het afbraakpatroon van testosteron. Gezien de eerder 
genoemde onzekerheden in de literatuur omtrent de reactie van de bijnierschors op 
stimulatie met ACTH of pyrogeen, werden die onderzoeken bovendien herhaald. 
Dit bood de gelegenheid ook de reactie van testosteron en DHEA op deze prikkels 
na te gaan. Deze onderzoekingen werden verricht bij een groep mannelijke CARA· 
patiënten, tussen 18 en 30 jaar oud, die tenminste gedurende een half jaar geen 
(bekende) stressperiode van enige duur en importantie hadden doorgemaakt en geen 
corticosteroïden gebruikten of hadden gebruikt, en bij een vergelijkbare groep 
CARAnegatieve personen onder zo veel mogelijk gestandaardiseerde omstandig· 
heden. 
Doel van dit onderzoek was na te gaan of een voor CARA fundamentele oorzaak 
aan de verlaagde urineëxcretie van 1 7ketosteroiden ten grondslag ligt. 



Literatuur onderzoek 
I 
KORTE OMSCHRIJVINGVAN HET BEGRIP CARA 

Een aantal ziektebeelden zoals asthma bronchiale, asthmatische bronchitis, chroni
sche bronchitis en emfyseem geven in de literatuur nogal eens aanleiding tot mis
verstanden daar onduidelijk blijft wat voor patiënten nu eigenlijk bedoeld worden. 
Uitgaande van de bestaande definities bestaan er immers glijdende overgangen tus
sen de genoemde beelden, terwijl bovendien veelal van combinaties gesproken zou 
moeten worden. Ook is er sprake van een glijdende overgang naar normaal. Vooral 
met het oog op het kunnen vergelijken van patiëntengroepen werd een geheel 
andere terminologie voorgesteld op een CIBA symposium in Londen ( 1 958) en 
door Fletcher op het eerste Bronchitis symposium in Groningen (1960);een gedach
tengang die ook in 1964 en 1969 werd vastgehouden (Bronchitis 11 en lil). Op 
grond hiervan worden de verschillende ziektebeelden samengevat onder de noemer 
CARA (chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen), CNSLD (chronic non
specific Jung disease) of COLD (chronic obstructive Jung disease), waarbij voor 
iedere patiënt of patiëntengroep een descriptie van de gevonden mechanismen, 
longeigenschappen en symptomen vereist is (Orie, Bronchitis 11, 1964, zie ook 
CIBA symposium 1971). 
Het begrip CARA is ons inziens van toepassing wanneer een van onderstaande 
symptomen zich voordoet of voorgedaan heeft: paroxysmaal en/ of meer continue 
wisselende kortademigheid en/ of chronisch of periodiek hoesten met opgeven van 
wisselende hoeveelheden sputum (gewijzigd naar Fletcher 1960), en deze sympto
men niet uitsluitend veroorzaakt worden door een van de volgende ziektebeelden: 

gelocaliseerde Jongziekten zoals tuberculose, corpus alienum, neoplasmata, cyste
Jong 

gegeneraliseerde longziekten, zoals miliair tuberculose, M. Besnier - Boeck 
pneumoconioses 
collageenziekten en longfibrose 
primaire cardiovasculaire of nierziekten 
ziekten van de borstwand 
ziekten van de bovenste luchtwegen 
psychoneurosen, zoals hyperventilatiesyndroom. 

Uiteraard kunnen deze ziekten ook bij de CARApatiënt voorkomen, waarbij nog al 



eens een ernstiger beloop gezien wordt. Als gevolg van deze ziektebeelden zelf 
worden echter geen door een wisselende bronchusobstructie veroorzaakte kort
ademigheidskiachten gevonden. Classificatie van een patiënt als CARApatiënt zegt 
in feite nog niets over symptomatologie en mechanismen welke een rol in de patho
genese spelen. 
Centraal staat bij CARA de gegeneraliseerde bronchusobstructie. Het lijkt zeer 
waarschijnlijk dat vooral endogene naast exogene factoren hierbij een belangrijke 
rol spelen. 

PATHOGENESIS OF GENERALISED 

BRONCHIAL OBSTRUCTION 

FUNDAMENTAL FACTOR 

HYPERREACTIVITY ----+ � ALLERGY 
NON A-A DEPENDENT A-A DEPENDENT 

MECHANICAL CHARACTERISTICS 

OF THE BRONCHIAL WALL 

AND ELASTIC TISSUE 

I 
COMPLICATIONS AND COMPLICATING DISEASES 

I 
ENDOGENOUS AND EXOGENOUS RHYTHMS 

OTHER UNKNOWN V ARIABLES 

l 
CLINICAL PICTURE 

Fig. 1 .  
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Het vaak duidelijk familiair optreden van CARA is hiervoor een sterk argument. 
Ditzelfde geldt voor de invloed van leeftijd en geslacht op symptomatologie ener
zijds en op de pathogenetische mechanismen anderzijds die in hoofdstuk IV uit
voerig besproken wordt, met name in relatie met de verschillende hormonale 
ritmen. Ook het uit de kliniek bekende dagritme, de menstruatie en zwangerschap, 
wijzen in dezelfde richting. 
In fig. 1 worden een aantal voor de pathogenese van de bronchusobstructie belang
rijke factoren kort en schematisch weergegeven. Tot nu toe onbekende fundamen
tele factoren, vrijwel zeker voor een gedeelte hereditair, leiden er vooral bij jongere 
mensen toe dat iemand via allergie en/ of hyperreactiviteit bronchusobstructief kan 
worden. 
Bij oudere mensen gaan mechanische factoren (elasticiteitsverlies en luchtweg
collaps) een steeds belangrijker rol spelen. Bronchusobstructie, vooral gecombineerd 
met een luchtweginfect, bevordert het ontstaan van deze anatomische afwijkingen. 
Exogene prikkels kunnen dus bij CARApatiënten veel gemakkelijker dan bij norma
len tot een bronchusobstructie aanleiding geven en vallen uiteen in de 
1 .  specifieke of allergische prikkels 
2. aspecifieke prikkels of hyperreactiviteit. 
ad 1 .  Allergische reacties, waarbij na herhaald contact met een bepaalde stof, een 
allergeen genaamd, hiertegen antilichaamvorming optreedt. Via een antigeen - anti
lichaamreactie kan dan een (vaak schadelijke) overgevoeligheidsreactie of allergische 
reactie optreden. In het verband van de bronchusobstructie door exogene prikkels 
spelen vooral de inhalatieallergenen, zoals huisstof, mijten, epidermale producten en 
schimmels een belangrijke rol. 
Klinisch kan deze allergische reactie zich op twee verschillende manieren uiten (lit. 
Booy-Noord 1 97 1 ,  Gökemeyer 1 976): 
- de directe of vroeg obstructieve reactie 

de laat obstructieve reactie, na 5 à 8 uur optredend. 
De directe reactie ontstaat doordat de mestcellen (en basophiele leucocyten) met 
antilichamen (IgE) beladen, na contact met het specifieke antigeen degranuleren, 
waarbij de mediatoren vrijkomen. Met name de mediatoren histamine, serotonine 
en slow reacting substance of anaphylaxis (SRS-A) leiden tot een bronchus
obstructie. 

Omtrent het mechanisme dat tot de laat obstructieve reactie leidt, zijn nog onzeker
heden (Booy-Noord 1 972, Van Lookeren Campagne 1969, 1 972). Wel is bekend 
dat IgG antilichamen een rol spelen bij deze reactie. Door Pepys ( 1 97 5) wordt 
aangegeven dat de laat obstructieve reactie ontstaat, doordat bij de vroege reactie 
(klinisch of subklinisch verlopend) de vaatdoorlaatbaarheid verhoogd is, waardoor 
IgG antilichamen ter plaatse kunnen komen om een late reactie te veroorzaken. 
ad 2. aspecifieke prikkels, waarbij een toegediende prikkel (in principe reeds de 

3 



eerste keer) via verschillende aangrijpingspunten tot een bronchusobstructie kan 
leiden: 
a. op de gladde spiercel, via een specifieke receptor 
b. via de N vagus 
c. via vrijmaken van mediatoren vanuit de gesensibiliseerde mestcel in de long 

( Gökemeyer 197 6). 
Als aspecifieke prikkel gelden o.a. mist, koude lucht, zwaveldioxide, rook en 
histamine. Bepaling van de histaminedrempel is de gebruikelijke methode om de 
hyperreactiviteit van de luchtwegen te testen (Curry 1946, Tiffeneau 1958, de Vries 
1971). 
De reden waarom de bronchiaalboom van de CARApatiënt op exogene prikkeling 

gemakkelijker contraheert dan die van normalen is zoals gezegd in wezen niet 
bekend. Hierover bestaan wel theorieën, zoals die dat het basisdefect een partiële 
actrenerge blokkade betreft (Szentivanyi 1968, Parker 1973), doch dit is voorlopig 
speculatief. 
Gezien de overeenkomsten tussen de van de symptomatologie en de mechanismen 
van de CARA bekende ritmes enerzijds, en de hormonale ritmes anderzijds, welke 
beide in hoofdstuk IV uitvoerig beschreven worden, is het zeer aantrekkelijk aan 
een endocriene achtergrond te denken. 

4 



11 
DE FUNCTIEVAN DE BETROKKEN ENDOCRIENE SYSTEMEN 

1 .  STEROIDHORMONEN 

a. Inleiding en nomenclatuur 

Steroidhormonen bezitten allen een karakteristiek skelet, waaraan op diverse plaat
sen bepaalde groepen gehecht zijn. 

Fig. 2. Cyclopentanoperhydrophenanthreen kern. 

Tot de steroïden worden gerekend de sterolen (o.a. cholesterol), sapogeninen, al
kaloïden, glycosiden, galzuren (en alcoholen), progestativa, pregnaan derivaten, 
corticosteroïden, anctrogenen en oestrogenen. Alleen de door de bijnierschors en de 
gonaden geproduceerde steroïden zullen verder bekeken worden. Deze steroïden 
zijn alle afgeleid van het cholesterol, een C27 steroid (fig. 2). Hieruit worden de 
volgende hoofdgroepen afgeleid: 
A. C21 steroïden (basisstructuur pregnaan) 
B. C 1 9  steroïden (basisstructuur androstaan) 
C. C 1 8  steroïden (basisstructuur oestraan). 

Vanuit deze basisstructuren wordt de specifieke structuur van een bepaald steroid 
bepaald door de aanwezigheid van 
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- dubbele bindingen (suffix-een) 
- carbonyl groepen (suffix-on) 
- alcohol groepen (suffix-ol) 
- aldehyd groepen (suffix-al). 
Soms bestaan hiervan meerdere isomeren (a:,/3). (Kellie 1 975). 
Wat de gonaden betreft zal vooral nader ingegaan worden op de testis, daar het 
eigen onderzoek uitsluitend mannen betreft. 

NOMENCLATUUR VAN DE BELANGRIJKSTE GENOEMDE STEROlDEN 

Naam 

C21 steroïden: 

pregnenolon 
17 -OH-pregnenolon 
progesteron 
17-0H-progesteron 
desoxycortisol 
cortisol 
cortison 
corticosteron 
aldosteron 

CJ9 steroïden: 

dehydroepiandrosteron 
(DHEA) 
androsteendion 
androstenediol 
testosteron 
epitestosteron 
elihydratestosteron 

CJB steroïden: 

oestradiol 
oestron 

6 

Generische naam 

3t3hydroxy-pregn-5-ene-20on 
313, 17a:dihydroxy-pregn-5-ene-20on 
pregn-4-ene-3,20dion 
17 a:hydroxy-pregn-4-ene-3,20dion 
17 a:,2 1 dihydroxy-pregn-4-ene-3 ,20dion 
1 1 13, 17a:,2 1 trihydroxy-pregn-4-ene-3,20dion 
17a:,2 l dihydroxy-pregn-4-ene-3, 1 1  ,20trion 
1 1 13,21 dihydroxy-pregn-4-ene-3,20dion 

Structuur 
zie fig. 

1 1 13,21 dihydroxy-3.20 dioxo-pregn-4-ene, 1 8al 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3t3hydroxy-androst-5ene- 17 on 
androst-4-ene-3,17dion 
3j3,1 7t3hydroxy-androst-5en 
17t3hydroxy-androst-4ene-3on 
17 a:hydroxy-androst-4ene-3on 
5a:androstaan-17t3o1-3on 

oestra-1 ,3 ,5( 1  0)-triene-3 , 17  diol 
3hydroxy-oestra- l ,3 ,5( I O)triene- 17 on 

4 
4 
4 
4 
6 
6 

4 
4 



NOMENCLATUUR VAN EEN AANTAL BELANCRIJKE GENOEMDE STE
ROIDMET ABOLIETEN 

Naam Generische naam Structuur 
zie fig. 

C21 steroïden: 

dihydroderiva ten 
tetrahydroderivaten 
Cortols, cortolonen enz. 

5 
5 
5 

Cl 9 steroïden: 

ketonen 
androsteron 
aetiocholanolon 
diolen 
androstanediol 
aetiocholanediol 

Groepen steroïden: 

17ketasteroïden 

17ketogenesteroiden 

3crllydroxy-5aandrostaan- l 7 on 
3crllydroxy-5{3androstaan-17 on 

3a, l 7{3dihydroxy-5aandrostaan 
3a, 17{3dihydroxy-5{3androstaan 

6 
6 

6 
6 

: 17oxosteroiden: alle C 1 9  steroïden met een carbonylgroep 
in positie Cl7. 
: 1 7oxogenesteroiden: alle C21 steroïden waar de zijketen in 
positie C 17 door oxydatie omgezet kan worden tot een carbo-
nylgroep. 

17hydroxysteroiden : alle steroïden met een hydroxylgroep in positie Cl7. Vaak 

b. Synthese 

worden alleen de steroïden met een dihydroxy-aceton zij
keten bedoeld, welke met de Porter en Silber methode be
paald worden. 

De bijnierschors bestaat uit 3 lagen. In de buitenste laag (zona glomerulosa) wordt 
voomarnelijk het aldosteron gesynthetiseerd, in de beide andere lagen (zona 
fasiculata en zona reticularis) de glucocorticoiden en de (bijnier)androgenen. In de 
gonaden worden vooral anctrogenen (testis), oestrogenen (ovarium) en progesteron 
(ovarium) gesynthetiseerd naast een aantal andere steroïden (precursors?). Uitgangs
stof voor de synthese van de stercidhormonen van bijnierschors en gonaden is het 
cholesterol (C 27 steroid). 

7 



26 

Fig. 3. Cholesterol. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van uit het arteriële bloed opgenomen cholesterol 
en ter plaatse uit acetaat gemaakt cholesterol (Werbin 1 961, Krum 1964, Gower 
1975). 
Het cholesterol wordt omgezet in het 20,22dihydroxycholesterol, waarna 
afsplitsing volgt van een C6 keten en het pregnenolon ontstaat. Waarschijnlijk is dit 
de belangrijkste reactie die onder invloed van ACTH wordt bevorderd (een 
overmaat aan pregnenolon remt in vitro de reactie). 
De volgende stap is omzetting in het 17hydroxypregnenolon (enzym: 17hydroxy
lase), terwijl een klein gedeelte omgezet wordt in het progesteron (enzym: 5-ene-
313-hydroxysteroid dehydrogenase plus isomerase ). ACTH stimuleert vooral de 
synthese van pregnenolon en 1 7hydroxypregnenolon (.1.5 pathway). 
Daarnaast wordt pregnenolon via het 17hydroxypregnenolon omgezet (nodig 
17hydroxylase) in het dehydroepiandrosteron (DHEA) een C l 9  steroid. Een klein 
gedeelte van de in de bijnier gesynthetiseerde DHEA wordt 'direct' uit het 
cholesterol gemaakt, door afsplitsing van de complete zijketen van C l7 (Jungman 
1968). 

C21 steroïden bijnierschors (zie fig. 4) 

Uit het 17hydroxypregnenolon en in geringere mate uit het progesteron wordt het 
17hydroxyprogesteron gevormd (enzymen. 5-ene-3Jjhydroxysteroid dehydroge
nase en 17hydroxylase ). Het 1 7hydroxyprogesteron wordt middels het 2 l hy
droxylase omgezet in het desoxycortisol, welk weer door middel van het 1 1Jjhy
droxylase wordt omgezet in cortisol. De l l Jjhydroxyl groep wordt geoxydeerd tot 
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cortison, normaal een evenwichtsreactie ten gunste van de cortisol (enzym: 
llPhydroxysteroid dehydrogenase). 
Ook kan progesteron middels dit 1 1Phydroxylase omgezet worden in het 
l lPhydroxyprogesteron (in evenwicht met het 1 1ketoprogesteron) en daarna 
middels 2 lhydroxylatie in het corticosteron (in evenwicht met het 1 1dehydro
corticosteron). Deze laatste beide reacties kunnen ook in de omgekeerde volgorde 
plaats vinden; het gevormde tussenproduct is dan 1 1  desoxycorticosteron. Vanuit 
het corticosteron (en waarschijnlijk ook 'direct' uit het l ldesoxycorticosteron) 
wordt dan het 1 8hydroxycorticosteron gevormd en vandaaruit het aldosteron 
(nodig is het 18oxidase). {Hechter 1954, Samuels 1967, Griffiths 1970, Gower 
1975). 
Cortisol en corticosteron zijn in het plasma grotendeels gebonden aan plasma
eiwitten en wel 1. aan het cortisolbindend globuline (C.B.G.), wat specifiek cortisol 
bindt, d.w.z. een zeer hoge affiniteit heeft t.o.v. het cortisol; 2. aan het albumine, 
aspecifiek en met een lage affiniteit voor cortisol. 

C19 steroiden bijnierschors (zie fig. 4) 

Het reeds genoemde DHEA en het DHEAsulfaat (gevormd vanuit cholesterolsulfaat 
of vanuit DHEA) zijn de belangrijkste Cl9 steroïden, die de bijnier maakt. Een 
klein deel wordt omgezet in het androstenedion (wat ook nog voor een groter deel 
gevormd wordt uit het 17hydroxyprogesteron en mogelijk uit het desoxycortisol). 
Uit het androstenedion worden een zeer kleine hoeveelheid 1 1Phydroxyan
drostenedion en een minimale hoeveelheid testosteron gevormd. Vanuit het DHEA 
wordt via het .!i5androstene-3t3- 1 7t3-diol ook nog een geringe hoeveelheid testo
steron gesynthetiseerd. 

C19 steroiden gonaden (zie fig. 4) 

Hierbij is het androstenedion het belangrijkste tussenproduct. De synthese heeft 
voomarnelijk plaats via pregnenolon, progesteron en 1 7hydroxyprogesteron 
(practisch niet via DHEA). Vanuit het androstenedion wordt in de testis voor
namelijk testosteron gevormd (het enzym 1 1Phydroxylase ontbreekt!). Bovendien 
vormt de testis minuscule hoeveelheden dihydrotestosteron en oestradiol uit het 
testosteron en oestron uit het androstenedion. De ovaria vormen naast slechts 
weinig testosteron, diverse oestrogenen (oestriol, oestron en oestradiol) en 
progesteron (Heftmann 1970, Gower 1 975). 
Van de geslachtshormonen zijn bij de man vooral testosteron, dihydrotestosteron 
en oestradiol aan een specifiek 'sex hormone bindend globuline' (SHBG) gebonden, 
welk een hoge affiniteit voor deze hormonen bezit. 
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c. Afbraak 

De meeste steroïden worden in de lever omgezet, vaak in meer polaire metabolieten, 
en daarna na koppeling aan glucuronzuur of zwavelzuur in de urine uitgescheiden. 
De belangrijkste weg waarlangs de C21 en C 19  steroïden worden afgebroken is als 
volgt: 
a. eerste reductle van de A ring, die de Sa en S(j androstaan of pregnaan verbin-

dingen geeft 
b. tweede reductie, die de 3a en 3(3 diolen van de vorige verbindingen geeft 
c. derde reductie aan de zijketen op C l 7, welke wederom a en (3 varianten geeft 
d. koppeling aan glucuronide of sulfaat. 

C21 steroïden (zie fig. S) 

I. Cortisol en cortison; een klein percentage wordt onveranderd met de urine uit
gescheiden. Het grootste deel wordt gereduceerd eerst tot DHE, DHF en alloDHF, 
daarna verder gereduceerd tot THE, THF en alloTHF, welke laatste groep middels 
reductie op C20 wordt omgezet in de cortolen en de cortolonen. Een klein deel 
wordt na oxydatie op C21 uitgescheiden in de vorm van 'cortoic acids'. Daarnaast 
wordt een gedeelte van de cortolen en cortolonen in aanwezigheid van desmolase 
tot overeenkomstige C 19  steroïden omgezet. Al deze metabolieten worden voor
namelijk als glucuroniden uitgescheiden. 
2. Corticosteron, desoxycorticosteron en aldosteron worden op analoge manier 
afgebroken. 

Cl9 steroïden (zie fig. 6) 

Naast de uitscheiding van met name DHEA (gekoppeld aan sulfaat) en kleine hoe
veelheden testosteron en dihydrotestosteron verloopt de afbraak van de anctrogenen 
via het androstenedion. Na de eerste reductie ontstaan hieruit het Sa en het S(j 
androstane-3,17dion, welke verbindingen verder gereduceerd worden tot 
androsteron en aetiocholanolon en de stereoisomeren hiervan. Vanuit deze ver
bindingen ontstaan door reductie op C 1 7  diolen, practisch uitsluitend de 17(3diolen. 
De verschillende diolen ontstaan echter grotendeels vanuit het dihydrotestosteron 
en vormen daardoor vrij specifieke van testosteron afkomstige metabolieten. Deze 
zelfde verbindingen met een l l (jhydroxygroep, of een 11  ketogroep zijn afkomstig 
van het metabolisme van cortisol. De afbraak van de C 19 steroïden is onafhankelijk 
van de plaats van secretie (Rosenfeld, Fukushima en Gallagher 1 967, Gower 197 S). 
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d. De invloed op de synthese en afbraak van steraidhormonen door functiestoor

nissen van de schildklier, lever of nier 

Schildklier 

Bij een gestoorde schildklierfunctie zien we als een van de belangrijkste afwijkingen 
veranderingen in het metabolisme van alle steraidhormonen optreden. Bij de 
hyperthyreoidie vinden we een verschuiving ten gunste van de Sametabolieten 
terwijl bij de hypothyreoïdie vooral S�metabolieten worden uitgescheiden (Hellman 
1961 ,  1 974, Milier 1970, Beale 1973). 
Een andere belangrijke afwijking is de duidelijke verandering in het SHBG. Bij de 
hyperthyreoidie zijn verhoogde spiegels van SHBG (en via de feed-back dus ook van 
testosteron) gevonden, terwijl bij de hypothyreoïdie verlaagde spiegels van SHBG en 
testosteron worden gevonden (Vermeulen 1969, Gordon 1969). 

Lever 

Bij patiënten met levercirrhosis wordt een verlaagde uitscheiding van geglucuro
neerde metabolieten en verlaagde plasmaspiegels van testosteron, met verhoogde 
oestradiolspiegels ten gevolge van een verhoogde conversie in de weefsels gevonden. 
De verhoogde oestradiolspiegels resulteren ook in verhoogde SHBGspiegels (Zumoff 
1 967, K.ley 1 975, Baker 1 976). 

Nier 

Ernstige nierfunctiestoornissen leiden tot een aantal afwijkingen. Er worden ver
hoogde plasmaspiegels van geconjugeerde metabolieten gevonden en een verlaagde 
halfwaardetijd van cortisol, terwijl de testosteronspiegels verlaagd zijn (bij een 
normale bindingscapaciteit) en de LHspiegels normaal zijn. Dit lijkt te wijzen op 
een stoornis op testisniveau (Blair 1 96 1 ,  Lindsay 1 967, Gupta 1972, Bacon 1 973). 

Concluderend kan gesteld worden dat functiestoornissen van schildklier, lever en 
nier de afbraak van alle steraidhormonen duidelijk beïnvloeden en bovendien vaak 
tot gestoorde plasmaSHBGspiegels leiden. Dit betekent dat een goede interpretatie 
van gegevens over spiegels en vooral metabolieten van steraidhormonen alleen 
mogelijk is bij een normale functie van schildklier, lever en nier. 
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2. HYPOTHALAMUS-HYPOFYSE-BIJNIERSYSTEEM 

a. Algemeen 

De secretie van de glucocorticoiden en de anctrogenen van de bijnierschors staat 
onder sterke invloed van het adrenocorticotroop hormon (ACTH), een polypep
tide, 39 aminozuren bevattend, waarvan de eerste 24 bij mens en dier dezelfde zijn. 
ACTH wordt gesecerneerd in de hypofysevoorkwab. Eeri toename van de ACTH
secretie en dus van de bloedspiegel geeft reeds na enkele minuten aanleiding tot een 
toename van de secretie van glucocorticoiden (bij de mens vooral cortisol) en in iets 
geringere mate van de anctrogenen (DHEA, DHEAsulfaat, androstenedion en 
l lhydroxyandrostenedion) met een maximum bloedspiegel na ± 15 minuten. De 
aldosteronafgifte stijgt eveneens kortdurend. Na ACTH daalt het gehalte aan 
ascorbinezuur en cholesterol in de bijnierschorscellen. In bijniervenenbloed zien we 
de vermelde stijging van het cortisol en de anctrogenen optreden na ACTH
toediening. 
De ACTHsecretie wordt op zijn beurt weer gestuurd door de afgifte van de 
'corticotrophin releasing factor' (CRF) in de hypothalamus. De chemische struc
tuur, die waarschijnlijk verwant is aan die van het vasopressine is nog niet opgehel
derd. Via een directe veneuze verbinding (een portaalsysteem) wordt de CRF vanuit 
de eminentia medialis van de hypothalamus vervoerd naar de hypofysevoorkwab. 
Talrijke neurogene (stimulerende en remmende) en chemische invloeden bepalen de 
eRFsecretie en zijn verantwoordelijk voor o.a. dagritme en de reactie op stress van 
ACTHafgifte (en cortisolspiegels). 
Toenemende hoeveelheden ACTH (endogeen of exogeen) geven aanleiding tot 
afgifte door de bijnierschors van glucocorticoiden in toenemende hoeveelheden tot 
een bepaald maximum bereikt wordt. Grotere hoeveelheden ACTH verhogen daarna 
de glucocorticoidensecretie vrijwel niet meer; wel wordt de duur van de stimulatie 
er door verlengd. Door Landon (1967) en Leclercq (1972) wordt aangegeven dat 
onder suppressie met dexamethason de plasmacortisolspiegels 1 5  minuten na toe
diening van 250 ng en 250 J..Lg ( 1000 x zoveel) tetracosactide practisch gelijk zijn. 
Zoals reeds eerder vermeld is worden vooral de synthese van het pregnenolon en het 
17hydroxypregnenolon uit het cholesterol onder invloed van ACTH gestimuleerd 
(Ä5 pathway). Dit resulteert dan weer in een verhoogde secretie van cortisol, DHEA 
en een aantal andere kwantitatief minder belangrijke steroïden. 
De secretie door de bijnierschors van het DHEA lijkt steeds parallel te lopen met die 
van cortisol (Rosenfeld 1 971, 1975). Hierbij moet aangetekend worden dat van het 
DHEA altijd een bepaalde spiegel blijft gehandhaafd, waarschijnlijk door hydrolyse 
vanuit het in veel hogere concentraties aanwezige DHEAsulfaat (Hellman 1 970, 
Rosenfeld 1 972). 
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b. Dagritme 

Het bestaan van een dagritme in de plasmacortisolspiegels en de urine 170HCS 
uitscheiding bij normale mensen is al vele jaren bekend (Migeon 19 56, Perkoff 
1959, Halberg 1969). De cortisolspiegels vertonen bij mensen, die een regulair 
slaap-waakritme hebben, een maximum 's morgens tussen 6 en 8 uur (bij het ont
waken) en dalen in de loop van de dag, met een minimum tussen 20 en 22 uur. 
Parallel met de ACTAspiegels variëren de cortiso1spiegels (Orth 1967, Berson 1968, 
Heilman 1970) en waarschijnlijk ook de CRFsecretie (David-Nelson 1969, Takebe 
1972, Seiden 1972). 
Wanneer cortisol- en/of ACTAspiegels frequent gemeten worden vindt men boven
dien oscillaties. De oorzaak hiervan is- naar wordt verondersteld - dat ACTH (en 
cortisol) stootsgewijs worden gesecemeerd in het bloed (Hellman 1970, Weitzman 
1971, Krieger 1971, 1972). De variaties in de ACTAspiegels zijn veel groter dan in 
de cortisolspiegels, hetgeen verklaarbaar is uit de veel kortere halfwaardetijd van 
ACTH vergeleken met cortisol (halfwaardetijd cortisol 60-90 min., ACTH 
8- 18 min.; zie Krieger 1975). 
Bij plotseling verleggen van het slaap-waakritme zien we zowel bij mensen als bij 
veel proefdieren een langzame aanpassing van het cortisoldagritmepatroon in 6 tot 9 
dagen (Migeon 1956, Orth 1967, Weitzman 1968). Talrijke onderzoekingen zijn 
gedaan naar de factoren, die op de dagelijkse variatie in de secretie van ACTH en 
cortisol van invloed zijn. Zo heeft men nagegaan op welke manier het dagritme te 
verschuiven is (Krieger 1974, Weitzman 1974). Bij ratten is het mogelijk door 
lesies in cerebro het dagritme te laten verdwijnen (Halasz 1967), terwijl ook bij de 
mens cerebrale functiestoornissen leiden tot een abnormaal dagritme van cortisol 
(Eik-Nes 1958, Perkoff 1959, Krieger 1966). 
Deze gegevens pleiten ervoor dat het dagritme in het centrale zenuwstelsel 
(hypothalamus?) bepaald wordt. De fysiologische betekenis van het beschreven 
dagritme is echter nog volledig duister. 

c. Feed-back 

Het is al lang bekend dat de ACTAsecretie via een negatieve feed-back onder in
vloed staat van de serumglucocorticoidenspiegel. Omtrent het aangrijpingspunt van 
deze feed-back bestaat nog geen zekerheid; er zijn sterke aanwijzingen voor een 
aangrijpen van glucocorticoiden in de hypothalamus (Vemikos-Danellis 1965, 
Takebe 1971, Gann 1973) en in de hypofyse (Egdahl 1960, Fleischer 1970, Porta
nova 1972). Exogene toediening van glucocorticoiden geeft remming van de 
ACTHafgifte, afhankelijk van dosering en tijdstip van toediening (Grant 1965, 
Nichols 1965). 
Daar er een duidelijke variatie in gevoeligheid van hypothalamus-hypofyse bestaat 
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voor de serumglucocorticoidenspiegel op verschillende momenten van de dag 
(maximaal ± 4 uur 's morgens, minimaal 8 uur 's morgens) in duidelijke relatie met 
het bestaande dagritme (Angeli 1 974), postuleerde genoemde auteur een model 
waarbij hij een basaal en een periodische activiteitsfase onderscheidt. Daarbij zou de 
eerstgenoemde activiteitsfase duidelijk minder gevoelig zijn voor de corticosteroïden 
feed-back dan de periodische. Bij afwezigheid van cortisolspiegels bij Addison 
patiënten worden duidelijk verhoogde ACTHspiegels gevonden, echter met een 
normaal dagritmepatroon (Graber 1965, Besser 1 97 I). 
Daliman en Jones (I 973) hebben bij ratten onder allerlei verschillende omstandig
heden en op verschillende manieren het hypofyse-bijniersysteem gestimuleerd. 
Normaal zagen genoemde auteurs dat een bepaalde prikkel aanleiding was voor de 
secretie van ACTH en corticosteron, waarbij daarna de ACTHspiegel weer snel tot 
normaal daalde (feed-back). Werd een dubbelzijdige adrenaleetamie verricht 
(waarna ACTHsecretie uiteraard geen corticosteronsecretie meer teweeg kan 
brengen) dan zagen zij door de operatiestress een langdurig verhoogde ACTHspiegel, 
terwijl na enkelzijdige adrenaleetamie de ACTHspiegels enkele minuten na de 
reactie van de andere bijnierschors (corticosteron) genormaliseerd waren. 
Genoemde auteurs gingen daarnaast het effect na van herhaalde prikkels (injecties 
met fysiologisch zout). Bij intacte dieren bleek de reactie op identieke prikkels 
ongeveer gelijk. Na dubbelzijdige adrenaleetamie bleek het effect van de tweede 
prikkel, nu gemeten aan de ACTHspiegel en niet aan de corticosteronspiegel, twee 
tot drie maal zo sterk vergeleken met de eerste. Werd in plaats van fysiologisch zout 
corticosteron ingespoten, in een zodanige dosering dat gelijke serumspiegels werden 
verkregen, dan bleek het effect van de tweede prikkel gelijk aan dat van de eerste. 
De auteurs concluderen op grond van deze gegevens het volgende: de secretie van 
CRF en ACTH wordt bepaald door stimulerende en remmende invloeden. Door de 
remmende invloed van de glucocorticoidenspiegel wordt de in principe versterkte 
ACTHafgifte na een tweede prikkel weer teniet gedaan. Dit betekent dat herhaalde 
prikkels tot ongeveer gelijke reacties leiden. 

d. Conclusie 

De secretie door de bijnier van glucocorticoiden wordt gereguleerd door de ACTH
afgifte in de hypofyse. De ACTHsecretie staat onder invloed van uit de eminentia 
medialis (hypothalamus) afkomstig CRF. De ACTHsecretie verloopt stootsgewijs, 
resulterend in een stootsgewijze secretie van cortisol (en DHEA). Onder normale 
omstandigheden is de bijnierschors een groot gedeelte van de dag rustig, met in de 
vroege ochtenduren een uitbarsting van activiteit. De fysiologische betekenis hier
van is onbekend. De serumglucocorticoidenspiegel remt de ACTHafgifte, rekening 
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houdend met het dagritme. Hogere spiegels geven een sterkere remming, d.w.z. een 
prikkel moet sterker zijn om toch tot effect te leiden. 
Bij de mens verloopt de secretie door de bijnierschors van het DHEA parallel aan de 
cortisolsecretie, met een identiek dagritme. Voor zover bekend oefent de serum
DHEAspiegel geen remmend effect uit op de ACTHsecretie. 

3. HET BIJNIERMERG 

a. Inleiding 

Het bijniermerg vormt een onderdeel van het sympathische zenuwstelsel. Dit bijnier
merg is opgebouwd uit chromaffine cellen, met daartussenin bloedvaatjes, losmazig 
bindweefsel en zenuwvezels. Er bestaan talrijke ook functionele overeenkomsten 
tussen deze chromaffine cellen en actrenerge neuronen (zoals die worden aange
troffen in de sympathische ganglia): nl. de synthese, opslag en afgifte van nor
adrenaline. 
De chromaffine cellen bevatten naast de in actief secernerende cellen gebruikelijke 
celstructuren, granula, waarin catecholaminen worden opgeslagen, naast ATP en 
verschillende eiwitten en lipiden. In deze granula vindt ook een belangrijk gedeelte 
van de synthese plaats. 

b. Synthese en afgifte van catecho/aminen 

Als uitgangsstof voor de catecholaminensynthese gebruikt de chromaffinecel 
tyrosine (zie fig. 7), die onder invloed van het enzym tyrosine hydroxylase wordt 
omgezet in dopa, waarna snelle omzetting in dopamine volgt (dopa decarboxylase) 
en vervolgens omzetting in het noradrenaline onder invloed van het dopamine 
{jhydroxylase, een enzym dat vooral wordt aangetroffen in de granula. De andere 
enzymen worden vooral in het cytoplasma aangetroffen. Dit wijst erop dat deze 
laatste omzetting voor een groot deel in de granula plaats vindt (Blaschko 1939, 
Goodal11957, Kirshner 1959, Laduron 1968). 
De synthese van adrenaline uit het noradrenaline wordt gekatalyseerd door het 
enzym phenylethanolamine N-methyl transferase (PNMT), een enzym dat bij de 
mens practisch alleen in het bijniermerg wordt aangetroffen (Axelrod 1962). We 
kennen in het bijniermerg verschillende soorten chromaffine cellen, één groep die 
vooral noradrenaline synthetiseert (en dan ook maar weinig PNMT bevat), en één 
groep die vooral adrenaline maakt, en wel veel PNMT bevat (zie verder ook de 
volgende paragraaf). 
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Fig. 7 .  Synthesis of catecholamines. 
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Welke hoeveelheid catecholaminen gesynthetiseerd wordt is in de eerste plaats af
hankelijk van de hoeveelheid tyrosine hydroxylase. Dit enzym katalyseert zoals 
gezegd de omzetting van tyrosine in dopa en deze is 'rate limiting' in de synthese 
(Levitt 1965). Deze reactie wordt geremd door oplopende hoeveelheden noradrena
line (Ikeda 1966). Op dezelfde wijze hebben oplopende hoeveelheden adrenaline 
een remmend effect op de vorming ervan uit noradrenaline (Fuller 1967, 1973). In 
de granula vindt zoals eerder vermeld de omzetting plaats van dopamine in nora
drenaline; de eventuele verdere synthese tot adrenaline vindt vooral buiten de 
granula plaats, nadat de noradrenaline weer in het cytoplasma is uitgescheiden, 
waarna de adrenaline weer erin geconcentreerd wordt. 
De belangrijkste functie van de granula lijkt de opslag van gevormde noradrenaline 
en adrenaline. Deze hoge concentraties catecholaminen blijven gehandhaafd ener
zijds door complexvorming met nucleotides, Ca++, Mg ++ en mogelijk ook met 
chromograninen anderzijds door een actief transport over de membraan (Kirshner 
1962, Winkier 1975). Wanneer het bijniermerg gestimuleerd wordt zien we dat de 
granula (na tegen de celwand te zijn gaan liggen) hun inhoud in de extracellulaire 
mimte uitstorten, een proces dat exocytose genoemd wordt, waarna de synthese en 
opslag van catecholaminen weer begint. Uit experimenten blijkt dat hierbij het 
gehalte aan ATP en het enzym dopamine �hydroxylase een aantal uren eerder dan 
de catecholaminen op het oorspronkelijke niveau is teruggekeerd, hetgeen betekent 
dat alle verschillende componenten niet tegelijk worden aangemaakt (Viveros 1969, 
Winkier 1 972). 

c. Regulatie van de catecho/aminenafgifte 

De afgifte en synthese van de catecholaminen door de bijnierschors wordt in de 
eerste plaats gestuurd vanuit de hypothalamus, via de sympathische grensstreng en 
sympathische vezels in de nervi splanchnici. Prikkeling van bepaalde gebieden in de 
hypothalamus geeft aanleiding tot de afgifte van catecholaminen door het bijnier
merg, waarbij het bovendien zo is dat stimulatie in een bepaald gebied tot de afgifte 
van vooral adrenaline leidt, en op een andere plaats stimulatie vooral de afgifte van 
noradrenaline bevordert ( Redgate 1953, Folkow I 954). 
Naast deze neurogene beïnvloeding van de bijniermergsecretie kan deze ook door 
een aanzienlijk aantal stoffen gestimuleerd worden. Het betreft in fysiologische 
hoeveelheden voorkomende stoffen, zoals o.a. acetylcholine, histamine, diverse 
kinines (b.v. bradykinine) en angiotensine (Piper 1967). Wanneer voldoende 
hoge concentraties van deze stoffen via de circulatie het bijniermerg bereiken, dan 
zal dat tot een verhoogde catecholaminenafgifte (vooral adrenaline) leiden. 
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d. Dagritme en uitscheiding 

Plasmacatecholaminenspiegels zijn liggend en in rust ('s nachts) zeer laag. In ge
mengd veneus bloed worden dan spiegels aangegeven van 

- adrenaline: 0-0,05 ngfml 

- noradrenaline: 0,2-0,3 ng/ml (Vendsalu 1960, Häggendal 1963, Viktora 1968, 
Griffiths 1 970, Engelman 1 970, Cryer 1 974). 
In arterieel bloed blijkt met name de noradrenalinespiegel lager te liggen (noradre

naline wordt vermoedelijk in het longweefsel opgenomen). Daarnaast vinden we 

ongeveer drie keer zo hoge concentraties van geconjugeerde catecholaminen (Häg

gendal 1963). Catecholaminen verdwijnen zeer snel weer uit de circulatie (meer dan 

50% binnen de minuut) vooral door opname in de sympathische structuren 

(Ferreira 1 967). 
De excretie van catecholaminen geschiedt grotendeels in de vorm van gemethyleer

de of gedeamineerde derivaten. Minder dan 1 %  van de uitscheiding bestaat uit 

onveranderde vrije catecholaminen. Deze vrije urinefractie is echter wel afhankelijk 

van de bloedspiegels, wat betekent dat het goed mogelij k  is de uitscheiding in de 

urine van én adrenaline én noradrenaline te gebruiken, om een indruk betreffende 

hun synthese te krijgen ( von Euler 1 964). De noradrenalineuitscheiding is niet 

alleen van het bijniermerg, maar ook van de verschillende ganglia, waar het als 

neurotransmitter dienst doet, afkomstig. 

Stimulatie, via het sympathische zenuwstelsel en/ of door de genoemde chemische 

stoffen, geeft aanleiding tot afgifte door het bijniermerg van catecholaminen, waar

door de bloedspiegels vele malen kunnen stijgen (tot 40 à 50 maal zo hoge waar

den). 

Normaliter vinden we 's nachts lage waarden en overdag hogere waarden, waarbij 

incidentele bloedspiegels weinig zeggen vanwege de snelle wisselingen die optreden. 

Veel onderzoek is gedaan via de excretie van de vrije catecholammen (Kärki 1 956, 
V on Euler 1964) en meer recent met behulp van de afname van bijniervenebloed. 

We zien dan een soort dagritme in plasmaspiegel en urineuitscheiding met 's nachts 

minimale spiegels en overdag hogere (rechtop staan alleen al geeft een verhoogde 

sympathicus tonus, met verhoogde spiegels en uitscheiding van noradrenaline en in 

geringe mate van adrenaline, Cryer 1974). Catecholaminen hebben talrijke effecten, 

noradrenaline vooral vaatvernauwing, adrenaline vaatverwijding, bronchusver

wijding en metabole effecten die lopen via actrenerge receptoren (Sutherland 1966, 
Lefkowitz 1 973). Hierop wordt verder niet ingegaan. 

Het therapeutisch effect van adrenaline en andere sympaticomimetica bij CARA is 

overbekend (zie Gökemeyer 1 976). 
In hoeverre het bijniermerg bij CARApatiënten normaal functioneert, is gezien de 

spaarzame en tegenstrijdige gegevens de vraag. 
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Mathé (1969) vond bij 6 asthmatici (met verlaagde carbachol drempel) vergeleken 

met 6 controlepersonen (het betrof steeds mannelijke studenten tussen 1 8  en 

25 jaar) een significant verlaagde uitscheiding in de urine van adrenaline. 

Morris ( 1972) vergeleek asthmatische kinderen (tussen 8 en 1 5  jaar oud) die waren 

opgenomen in een asthmakliniek met controlekinderen thuis. Zij onderscheidde 

symptomatische en asymptomatische kinderen in de patiëntengroep, zonder ver

melding van klinische gegevens. Ook werd een onderscheid gemaakt tussen kinderen 

die wel en kinderen die geen corticosteroïden gebruikten. Zij vond in alle patiënten

groepen een significant verhoogde uitscheiding van adrenaline vergeleken met de 

controles. Gezien de uiteenlopende omstandigheden van patiënten en controles kan 

aan dit onderzoek niet teveel betekenis toegekend worden. 

e. Invloed van de bijnierschors op het bijniermerg 

Pilogenetisch is het interessant te zien dat er een ontwikkeling plaats heeft waarbij 

het contact tussen bijnierschors en bijniermergcellen steeds intensiever wordt, ge

paard gaande met vaak een verschuiving in de adrenaline/noradrenaline ratio ten 

gunste van de adrenaline. 

Bij de mens zien we in het merg de chromaffine cellen met daaromheen de verschil

lende schorslagen. De bloedvoorziening van het merg geschiedt op twee manieren 

vanuit de hilus: 

kleine eindarteriën die pas in het merg overgaan in hun capillaire plexus 

- kleine venuien vanuit de schors (zona reticularis), die opnieuw een capillaire 

plexus vormen in het merg (portaal systeem). 

Het via dit laatste systeem aangevoerde bloed bevat veel hogere concentraties gluco

corticoiden dan normaal veneus bloed. Sommige chromaffine cellen krijgen dus 

bloed aangevoerd met zeer hoge glucocorticoidspiegels, andere, bloed met normale 

spiegels. Na hypofyseetamie bij ratten zien we een daling optreden in de bijnier van 

noradrenaline en het enzym PNMT en langzamer van het adrenaline (Wurtman 

1 966, Wurtman and Axelrad 1966, Leach 1969). 
Toediening van ACTH veroorzaakte snel herstel van de afwijkingen, het eerst van 

noradrenaline en PNMT. Na doses dexamethason, die overeenkomen met de nor

male glucocorticoidenproductie van de bijnierschors, bleef het PNMTgehalte laag, 

doch na hoge doses zagen we een normalisering (Wurtman 1966). 
Therapie met zeer hoge doses ACTH of glucocorticoiden veroorzaakte geen verdere 

stijging van het PNMTgehalte (Wurtman 1965, 1966). Hiermede zijn de oudere 

waarnemingen van Luft en V on Euler ( 1957) in overeenstemming, nl. dat bij hypo

functie van de bijnierschors de adrenalineuitscheiding verlaagd is, doch bij hyper

functie van de bijnierschors normaal. In tegenstelling hiermee staat de waarneming 

van Vernikos-Danellis (1968) die bij ratten met een geïmplanteerde hypofysetumor 
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wel verhoogde spiegels aan PNMT en adrenaline vond (naast de hoge corticosteron 
en ACTHspiegels). Ook blijkt dat na unilaterale adrenalectomie, aan de contra
laterale zijde, compensatoire hypertrofie met verhoogde PNMTgehaltes optreedt. 
Het PNMTgehalte in de chromaffine cellen wordt dus 

gestimuleerd door een hoge glucocorticoidenspiegel in het aanvoerende bloed 
{portaal systeem vanuit de schors) 
geremd door de in de cellen aanwezige hoeveelheid adrenaline, die dan weer 
afhankelijk is van de 'behoefte' aan adrenaline. 

Of bij CARApatiënten het gedrag van het enzym PNMT normaal dan wel abnormaal 
is, is niet te zeggen, daar het moeilijk zal zijn hierover gegevens te verkrijgen. 

De bijnierschors blijkt echter de catecholaminensynthese op meer plaatsen te 
beïnvloeden. 
Er trad na hypofysectornie een daling op van de noradrenalinegehaltes van de 
bijnier; de tyrosinehydroxylase activiteit bleek ongeveer 30% te zijn afgenomen, 
doch toediening van ACTH voorkwam deze daling. De toediening van glucocorti
coiden in hoge dosering echter niet (Wurtman 1966, Mueller 1 970, Kvetnansky 
1970). Deze gegevens wijzen erop dat ACTH nodig zou zijn voor het handhaven van 
de normale tyrosinehydroxylase activiteit. Het is bekend dat ACTH de adenyl
cyclase activiteit in de bijnierschors verhoogt, leidend tot een verhoogd gehalte aan 
cyclisch AMP (Grahame Srnith 1967). 
Daarnaast is gevonden dat medicamenten, die de tyrosinehydroxylasespiegels ver
hogen, ook aanleiding zijn tot verhoogde cyclisch AMPspiegels in het bijniermerg 
(Waymire 1972, Guidotti 1973). De toediening van cyclisch AMP aan bijniermerg 
bij ratten bleek te leiden tot verhoging van de tyrosinehydroxylasespiegels (Gewirtz 
1 971 ). 
Het lijkt voor de hand te liggen dat ACTH in de bijnierschors cyclisch AMP vrij
maakt, waarvan een deel in het bijniermerg tot verhoging van het tyrosinehydroxy
lase leidt. Voor het enzym doparnine{3hydroxylase werd hetzelfde gevonden (Wein
shilboum 1 970). 

f Conclusie 

In het bijniermerg worden (zoals vooral uit dierexperimenteel onderzoek is ge
bleken) door de chromaffine cellen de verschillende catecholarninen gesyntheti
seerd en opgeslagen in de chromaffme granula. Na stimulatie (stress) storten deze 
granula hun inhoud in de extracellulaire ruimten (exocytose) waarna ze {langzaam) 
weer beginnen met synthese en opslag van een nieuwe voorraad catecholaminen. 
V oor een normaal functioneren van het bijniermerg is noodzakelijk dat via de 
portale plexus vanuit de bijnierschors voldoende hoge doses glucocorticoiden wor-

23 



den aangevoerd. Deze spiegels zijn een van de factoren die de PNMTspiegels regu

leren. 

Daarnaast is voor handhaven van een normale spiegel van het enzym tyrosine

hydroxylase in het merg nodig dat de schors voldoende ACTHtoevoer krijgt die 

leidt tot cyclisch AMPsynthese. 

Bij de mens worden in rust, liggend, zeer lage bloedspiegels en urineuitscheiding 

gevonden van de catecholaminen (basaal niveau), na stimulatie kunnen kortdurend 

hogere bloedspiegels gevonden worden en neemt de uitscheiding toe. 

Onzeker is of het bijniermerg bij CARApatiënten normaal functioneert. 

4. HYPOTHALAMUS-HYPOFYSE-GONADESYSTEEM BIJ DE MAN 

Door de gonaden worden steroïden gesynthetiseerd onder invloed van het 

hypofysair hormon LH; mogelijk heeft het FSH een synergistisch effect. De 

synthese en afgifte van LH en FSH staat onder invloed van het releasing hormon 

LHRH. Onduidelijk is of naast LHRH nog een andere factor de FSHsynthese stuurt, 

doch een ander releasing hormon is (nog) niet aangetoond. Het LHRH is ge ïsoleerd 

en wordt tegenwoordig bij de diagnostiek en soms ook bij de therapie gebruikt 

(Schally 1971 ,  Snoep 1 977). LH stimuleert de secretie van steroidhormonen door 

de Leydigcellen in de testis. Het FSH werkt vooral in op de Sertolicellen en de 

spermatogenese. 

Het testosteron is het belangrijkste door de testis gesecerneerde steroidhormon. 

Daarnaast worden lagere concentraties van diverse andere steroïden in de testis 

afgescheiden, zoals androstenedion, DHEA, androstenediol en zeer weinig oestra

diol (zie ook Synthese). Het testosteron wordt in de weefsels deels omgezet in 

dihydrotestosteron (Ito 1971 ,  Pirke 1 97 5) en mogelijk voor een zeer klein gedeelte 

in oestradiol. 

Op het functioneren van het hypothalamus-hypofyse-gonadesysteem bij de vrouw 

wordt hier verder niet ingegaan daar het eigen onderzoek alleen mannen omvat. 

a. Dagritme 

Een dagelijkse variatie in de plasmatestosteronspiegels werd in 1 965 voor het eerst 

beschreven (Dray 1965, Southren 1 965) en door anderen niet gevonden (Kirschner 

1 965). Sindsdien hebben de meeste auteurs een ritme gevonden met een maximum 

vroeg in de morgen en een minimum in de avonduren (Nieschlag 1 970, 1 974, 
Faiman 1 971,  Alford 1 973, Lacerda 1 973, Smals 1 974, Vermeuten 1 974, 1 976). 
Hierbij werden bloedmonsters om de 4 tot 8 uur afgenomen en het testosteron 

bepaald. Belangrijk is hierbij dat er vrij snelle wisselingen bestaan in de plasma-
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testosteronspiegels (Evans 1 97 1 ,  Murray 1 972, Naftolin 1 973). Bij zeer frequente 
bloedafnames (elke 30 minuten) vond Lincoln ( 1974) een maximum om 6 uur 
's morgens en een minimum rond 22 uur 's avonds, met een amplitudo van 
20-30%. 
Plasmatestosteronspiegels zijn gevoelig voor allerlei invloeden, zoals niet slapen, 
zware lichamelijke arbeid (Lincoln 1 974). Verschuiving van het waak-slaappatroon 
met 5 uur wordt direct door de testosteronspiegels gevolgd (Rowe 1 974). De 
LHsecretie verloopt (evenals die van ACTH) stootsgewijs, met variaties in zowel de 
frequentie als de amplitudo van de LHpieken. Verschillende auteurs konden geen 
significante verschillen in de LHsecretie over de dag aantonen, d.w.z. het bestaan 
van een LHdagritme is nog onzeker (Alford 1 973, Boyar 1 972, Krieger 1 972, 
Lacerda 1 973). Wel zijn er nachtelijke LHpieken bij het begin van de REMslaap 
aangetoond bij kinderen in de puberteit (Boyar 1 972). Wel gevonden is een dag
ritme in de FSHsecretie (Faiman 1 97 1 ,  Saxen a 1 968) met bescheiden verschillen. 
Door üncoln ( 1 974) wordt nog de suggestie gedaan dat de testosteronsecretie 
behalve van LH afhankelijk is van de doorbloeding van de testis. Deze doorbloeding 
zou dan bepaald worden door de activiteit van het sympatische zenuwstelsel (inclu
sief bijniermerg), waardoor de dagelijkse variatie zou ontstaan parallel aan het ritme 
van het bijniermerg zoals beschreven door V on Euler ( 1 9  55). Door Levin ( 1967) 
werd reeds aangetoond dat adrenaline de doorbloeding van de testis en de testoste
ronafgifte remt. 

b. Jaarritme 

Door Reinberg ( 1975) en Smals ( 1976) werd een jaarlijkse variatie gevonden in 
de serumtestosteronspiegel, met een maximum in oktober. Reeds in 1 954 was door 
Hamburger een jaarritme in de 1 7ketosteroidenuitscheiding in de urine gevonden. 
Dit is later door anderen bevestigd (Halberg 1 965, Sothem 1 974, Watanabe 1 964, 
Ahuja 1 97 1 ). 

c. Feed-back 

Evenals het geval was bij de bijnier bestaat er een feed-back mechanisme van de 
gonade naar de hypothalamus-hypofyse. Het testosteron blijkt een remmend effect 
te hebben op de LHsecretie (Sherins 1 973, Stewart-Bentley 1 974). Het aangrijpings
punt ligt hierbij zowel in de hypothalamus als in de hypofyse. De remmende 
invloed wordt vooral uitgeoefend door het dihydrotestosteron (ontstaat door 
perifere conversie uit testosteron), terwijl bij de man ook oestradiol wellicht een rol 
in het feed-back mechanisme speelt (Naftolin 1 97 1 ,  Santen 1 975). Omtrent de 
precieze werking van de feed-back bestaan nog vele onzekerheden. 
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d. Conclusie 

Onder invloed van de hypofysaire LHafgifte worden door de testis steroïden ge
synthetiseerd. Het is nog onzeker in hoeverre FSH en andere factoren (testiculaire 
doorbloeding) hierbij een rol spelen. Voor de LHafgifte is de LHRHsecretie in de 
hypothalamus van groot belang. 
Er zijn sterke aanwijzingen voor het bestaan van een bescheiden dagritme, met een 
maximum rond het ontwaken en een minimum in de avonduren. Dit ritme is erg 
gevoelig voor storende invloeden. Testosteron en dihydrotestosteron remmen op 
verschillende niveaus de secretie van LH door de hypofyse. Ook oestradiol speelt 
een rol in het feed-back mechanisme. De LHsecretie geschiedt evenals die van 
ACTH stootsgewijs. 
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lil 

STRESS REACTIES 

1 .  DEFINIËRING 

Stress is een veel gebruikt doch niet exact te omschrijven begrip. Vooral door Selye 

is het begrip (al vanaf 1 936) gedefinieerd als: 'the nonspecific response of the body 

to any demand made u pon it'. Essentieel is dat een groot aantal prikkels van sterk 

uiteenlopende aard tot een uniform reactiepatroon van het organisme aanleiding 

geven. Selye onderkent in dit uniforme reactiepatroon,  dat hij 'general adaptation 

syndrome' noemt, drie achtereenvolgende fasen: 

1 .  de 'alarm' fase 

2. de 'resistance' fase 

3. de 'exhaustion' fase (Selye 1936, 1 955,  1973). 

De essentie van de alarmreactie is (naast een eventueel specifiek effect van een 

bepaalde prikkel) een uniform reactiepatroon van het organisme. Hierbij zijn vooral 

het hypofyse-bijnierschorssysteem en het bijniermerg betrokken. Er worden ver

anderingen in gedrag en metabole stoornissen beschreven, waarvan het niet duidelijk 

is of die een gevolg zijn van stimulatie van de genoemde systemen, of een specifiek 

gevolg van de prikkel. 

De centrale rol bij de alarmreactie speelt de hypothalamus, van waaruit via CRF en 

ACTH de bijnierschors gestimuleerd wordt tot synthese van vooral de glucocorti

coiden. Ook vanuit de hypothalamus wordt via het sympathische zenuwstelsel het 

bijniermerg gestimuleerd catecholarninen in de circulatie uit te storten (hierop is 

vooral door V on Euler en medewerkers gewezen). Hierbij dringt zich de vraag op of 

verschillende prikkels, die een gelijke bijnierschorsreactie veroorzaken, ook identieke 

bijniermergreacties geven. Op deze vraag wordt aan het einde van dit hoofdstuk nog 

ingegaan. 

De toestand waarin een bepaalde prikkel enerzijds het hypothalamus-hypofyse

bijnierschorssysteem (zie ook 112) en anderzijds het hypothalamus-bijniermerg

systeem aantreft, (zie ook 113) is zeker van belang voor de reacties van de beide 

genoemde systemen. Hiermede worden bijvoorbeeld bedoeld eventuele eerdere 

stressprikkels, en wat van hun effect nog rest (bijvoorbeeld een nog verhoogde 

cortisolspiegel, terwijl de catecholammen al weer genormaliseerd zijn) en het moment 
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van de dag (vooral de cortisolspiegel toont immers een duidelijk dagritme, in prin

cipe onafhankelijk van optredende stresssituaties, 112). 
De alarmreactie heeft een beter tegen levensbedreigende uitdagingen opgewassen 

zijn van het organisme ten doel. Anders gezegd, het doel van de alarmreactie is het 

handhaven van de status quo. Dit laatste is echter ook de bedoeling van een groot 

aantal fysiologische regulatiemechanismen, zoals het ademcentrum, dat de respiratie 

stuurt op geleide van zuurstof en vooral koolzuurspanning. Wanneer het ademcen

trum echter (om welke reden dan ook) in zijn regulerende taak tekort schiet dan 

werken de duidelijk buiten de normale range gekomen bloedgaswaarden als stress, 

met als gevolg de alarmreactie (met afgifte van glucocorticoiden en catechol

arninen). 

Selye laat de alarmfase volgen door de aanpassingsfase, dat wil zeggen handhaving 

van de status quo. Dit kan betekenen dat de (kortdurende) stress uitgewerkt is, of 

dat het organisme zich heeft aangepast en de prikkel dus geen 'stressor' meer is. 

Gaat de prikkel door, maar gelukt de aanpassing niet, dan treedt de uitputtingsfase 

in, leidend tot complicaties en zelfs ten gronde gaan van het organisme. In ieder 

geval is het handhaven van de status quo dan mislukt. 

2. CLASSIFICATIE VAN 'STRESSORS' 

Uitgaande van de eerder genoemde omschrijving: een 'stressor' is een prikkel die de 

status quo van het interne milieu verstoort en waarop het organisme op een uni
forme wijze reageert teneinde de status quo te handhaven, is het duidelijk dat een 

groot aantal sterk uiteenlopende stimuli als 'stressor' kunnen optreden. 

Een opsomming van mogelijke 'stressors' zal dan ook nooit compleet kunnen zijn. 

De reactie van het organisme op een bepaalde 'stressor' wordt voomarnelijk bepaald 

door de volgende factoren: 

1 .  de intensiteit 

2. de duur 

3. de aard 

4. de individuele verschillen in gevoeligheid ervoor van het betreffende organisme. 

ad 1 .  De intensiteit van de prikkel bepaalt de sterkte van de reactie van het orga· 

nisme, met name afgemeten aan de stijging van het plasma ACTH en cortisol ener

zijds en de catecholarninen anderzijds, b.v. oplopende doseringen van endotoxine 

veroorzaken bij ratten steeds hogere plasmacorticosteronspiegels, tot een maximum 

{Allen 1 973). 

ad 2. De duur van een stress kan sterk variëren, van enkele seconden (electrische 
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stimulus) tot enkele weken (sommige operaties of infecties). Bovendien kan een 

eerste kortdurende prikkel een tweede veel langer durende prikkel induceren (bij

voorbeeld een trauma leidt tot een gebroken bot in een extremiteit, waarbij de 

breuk zelf als tweede prikkel veel langduriger effect heeft, door de pijnprikkels en 

de ontstekingsreactie). Wel moet nog rekening worden gehouden dat het organisme 

op een aanhoudende stress, zoals eerder gezegd, reageert door aanpassing (wat be-

Table I. Classification of various stressors known to stimulate the release of ACTH. 
From Allen (1973). 
Classificatie van 'stressors', waarvan bekend is dat de afgifte van ACTH er door gesti
muleerd wordt. Naar Allen (197 3). 

Group 1 : systemic stresses 

A. lnternal enviroilmental changes 
1 .  Physiological processes 

a) Hypotension 
b) Hypoglycemia 
c) Hypoxia 
d) Starvation 
e) Exercise 

2. Pharmacological substances 
a) Epinephrine' 
b) Histamine' 
c) ADH1 
d) FormaJin 
e) Endotoxin 
f) Ether 
g) Parathione 
h) DMSO 
i) Capsaicin 

B. External environmental changes 
1. External temperature 

a) Heat 
b) Cold 

2. Forced immobilization or restraint 

Group 2: neural stresses 

A. Noxious 
1 .  Leg break 
2. Tourniquet 
3. Electric shock 
4. Vibration 
5 .  Burning 

B. Light 

C. Sound 

D. Psychological-'Emotional' 

1 Substances which occur naturally in the body but never proven to release ACTH in physiolo
gie concentrations. 
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tekent dat de prikkel niet langer als een stress werkzaam is) of door ten gronde te 

gaan. 

De gevolgen van een kortdurende stress (minder dan 1 5  minuten) zijn slechts be

perkt (eveneens kortdurende stimulatie van bijnierschors en merg). Bij een lang

werkende stress (enkele uren of nog langer) zien we waarschijnlijk secundair ten 

gevolge van de langdurig verhoogde plasmaspiegels van ACTH, glucocorticoiden en 

catecholaminen, talrijke andere veranderingen optreden, zoals eosinopenie, gedaalde 

testosteronspiegels bij de man, enz. In het kader van dit onderzoek zal met name de 

invloed op de verschillende anctrogenen ook bekeken worden bij de bespreking van 

een aantal afzonderlijke 'stressors'. 

ad 3. Zoals reeds eerder vermeld, kan de aard van de stress sterk uiteenlopend zijn. 

Door Allen ( 1 973) wordt een indeling van 'stressors', waarvan bekend is uit de 

literatuur dat ze (vooral bij proefdieren) het hypofyse-bijnierschorssysteem kunnen 

stimuleren, aangegeven (zie tabel 1 ). De auteur maakt in eerste instantie een onder

verdeling van 'stressors' in 'systernic' en 'neural'. In het laatste geval lopen de 

prikkels via zenuwbanen naar de hypothalamus en is een intact zijn van de betrok

ken afferente zenuwbanen noodzakelijk. 

Bij de 'systernic stressors' daarentegen reageert de hypothalamus of hypofyse op 

stimulatie van receptoren ter plaatse, meestal via 'humorale stressors', in de circu

latie aanwezig. Niet met name genoemd worden in de opsomming (tabel 1) opera

ties en infecties. Dit zijn beide (meestal gemengde) prikkels, waaromtrent vooral bij 

de mens veel onderzoekingen verricht zijn. 

ad 4. Eenzelfde prikkel kan voor het ene organisme wel, voor het andere organisme 

helemaal geen stress vormen. Individuele verschillen bepalen dus mede het reactie

patroon van een organisme. 

3. EFFECTEN VAN EEN AANTAL BELANGRIJKE 'STRESSORS' 

Teneinde te zien of de uitwerking van uiteenlopende 'stressors' (rekening houdend 

met intensiteit en duur van de prikkel) een vergelijkbare alarmreactie van het orga

nisme veroorzaken, zullen voor een aantal voor de CARA belangrijke 'stressors' de 

reacties bekeken worden van 

a. het bijniermerg, gemeten aan adrenaline en noradrenalinespiegels. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met het feit dat met name noradrenaline voor een 

aanzienlijk gedeelte afkomstig is van de sympatische zenuwuiteinden en niet 

uit het bijniermerg. 

b. het hypofyse-bijnierschorssysteem, gemeten aan ACTH, cortisol, DHEA en 

1 7ketagene steroïden (meestal werd slechts een van deze parameters bepaald, 

soms enkele, vrijwel nooit alle). 
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c. het hypofyse-gonadesysteem bij de man, gemeten aan testosteron en 1 7keto-

steroiden (parameter voor de uitscheiding van alle androgenen). 

De volgende 'stressors' zullen nader bekeken worden: 

l .  hypoglycaemie (diagnostisch van betekenis) 

2. hypoxie 

3. lichamelijke arbeid 

4. adrenaline 

5. histamine 

6. endotoxine (ook diagnostisch van betekenis) 

7. infectie 

8. operatie 

9. emotie 

1. Hypoglycaemie 

Hypoglycaemie (bloedsuiker < 50 mgr %), verkregen door toediening van insuline, 

is bij de mens behalve voor de groeihormonsecretie een prikkel voor: 

a. de afgifte van adrenaline, terwijl slechts zeer weinig noradrenaline wordt afge

geven (Duner 1954, Vendsalu 1960, Häggendal 1 963, Wurtman 1968). 

b. de afgifte van ACTH, cortisol en DHEA. De insuline-hypoglycaemietest is een 

van de bekendste manieren om het hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem 

te testen {Bliss 1954, Landon 1963, Greenwood 1966, Copinschi 1975, Donald 

1975). 

Vooral het tempo waarin de bloedsuiker daalt zou de reactie bepalen, meer nog dan 

de absolute waarde van de bloedsuiker (dus de insuline i.v. spuiten) (Matsui 1 966). 

Daar zowel adrenaline als cortisol glucose mobiliseren betreft het bij hypoglycaemie 

een kortdurende stress. 

2. Hypoxie 

Hypoxie, maar ook hypercapnie en acidose werken als stress. De effecten zijn vooral 

bij proefdieren nagegaan. Het acuut optreden van anoxie is een prikkel voor: 

a. de afgifte van catecholaminen, voornamelijk adrenaline (Celander 1954, Baugh 

1959, Cornline 1 96 1 ,  Lammerant 1965). 

b. de secretie van ACTH en cortiso1 (Schaefer 1 955 ,  Richards 1957,  Marotto 

1 972). Door Cornil ( 1975) wordt de reactie van het hypofyse-bijnierschors

systeem beschreven bij ernstige CARApatiënten, meestal met een luchtweg

infectie, op de verslechtering van de arteriële bloedgaswaarden. Zij vonden een 

duidelijke stimulatie, doch het is moeilijk uit te maken, wat daarbij de belang

rijkste stimulus is geweest. 
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3. Lichamelijke arbeid 

Betreffende lichamelijke arbeid als prikkel zijn zeer veel publicaties verschenen. 
Belangrijke factoren daarbij zijn: 
a. de duur van de arbeid 
b. de graad van belasting van de proefpersonen, uitgedrukt als percentage van de 

maximale belasting (de absolute hoeveelheid verrichte arbeid zegt weinig, omdat 
training, leeftijd en geslacht hierbij een rol spelen) 

c. bijkomende factoren zoals psychische spanning. 
Alleen maximale of submaximale (75% van maximaal of meer) belasting veroor
zaakt secretie van de catecholarninen door het bijniermerg (Von Euler 1 952, 
Vendsalu 1 960, Hartley 1972, Galbo 1975) en van de glucocorticoiden door de 
bijnierschors (Hartley 1972, Davies 1 973, Sutton 1975). 
Sutton ( 1 973) zag bij een kleine groep normale mannen door een kortdurende 
submaximale stress een kortdurende stijging van de 1 7hydroxysteroiden (bij de man 
vooral testosteron) zonder goede correlatie met de eveneens gemeten cortisol
spiegels. De oorzaak zocht de auteur in redistributie van het circulerend bloed
volume, leidend tot een verminderde doorbloeding van de lever. 
Met name Hartley moet apart genoemd worden vanwege fraaie onderzoekingen, 
waarbij adrenaline, noradrenaline én cortisol uit hetzelfde monster bepaald werden. 
Er bestaat een fraaie parallel tussen de adrenaline en cortisol stijging in het bloed, 
terwijl de noradrenalinespiegels steeds eerder Stegen. 
Het langdurig verrichten van zware arbeid, meestal leidend tot uitputting (enkele 
uren), veroorzaakt een stijging van adrenaline en noradrenaline uitstorting (op de 
ergometer, Hartley 1 972, in een tredmolen, Galbo 1975). 
Het langdurig verrichten van zware arbeid stimuleert ook de ACTH en cortisol
secretie (op de ergometer, Hardey 1972, voor en na een marathonloop van ± 2 uur, 
Newrnark 1976, Dessypris 1976). 
Door Verroeuien ( 1973) en Dessypris ( 1 976) werden naast het cortisol bij mannen 
een aantal anctrogenen bepaald en LHspiegels. De LHspiegels waren in de normale 
range. Het plasrnaandrostenediongehalte (bijnier) was parallel met de cortisol ver
hoogd. Het plasrnatestosterongehalte was daarentegen gedaald tot ongeveer 50% 
van de uitgangswaarde. 

4. Adrenaline 

Farmacologische hoeveelheden adrenaline veroorzaken een stimulatie van het hypo
fyse-bijnierschorssysteem (Vogt 1944, Von Euler 1 955), waarbij het echter de 
vraag is of dit een primair effect op de hypothalamus dan wel een secundair effect 
door de uitwerking elders van de adrenaline betreft. Interessant is echter dat nora-
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drenaline dit effect mist! (Von Euler 1 955). Wel kan nog vermeld worden, dat 
adrenaline niet de oorzaak is van de door stress veroorzaakte stimulatie van het 
hypofyse-bijniersysteem, daar na adrenalectomie (practisch geen adrenaline meer) 
de ACTHsecretie na stressprikkels eerder toe dan afneemt, doordat de feed-back 
dan ontbreekt (zie ook 11). 

5. Histamine 

Histamine, evenals verschillende andere fysiologisch voorkomende stoffen zoals 
bradykinine, angiotensine en slow reacting substance of anaphylaxis kunnen het 
bijniermerg stimuleren tot catecholaminenuitstorting in de circulatie , bij voldoende 
hoge spiegels (Burn 1 926, Robinson 1 960, Feldberg 1 964, 1 965, Piper 1 967). Ook 
nicotine stimuleert het bijniermerg (de nicotine gevoelige receptoren) tot de uit
storting van catecholaminen (Feldberg 1934, Tucci 1 972). 
Histamine veroorzaakt in zeer hoge doseringen (zoals alleen bij een anafylactische 
shock anders voorkomen) stimulatie van het hypofyse-bijnierschorssysteem, (Sayers 
1 947, Bliss 1 954). Het bijniermerg lijkt (gezien de gebruikte doseringen en het 
effect in de genoemde publicaties) gevoeliger voor histamine te zijn dan het hypo
thalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem. Mesteeldegranulatie met vrijkomen van de 
mediatoren (histamine, SRS-A enz.) vormt dus eerder een prikkel voor catechola
minenuitstorting dan voor cortisol ! 

6. Endotoxine 

Een injectie endotoxine veroorzaakt een stressprikkel van enkele uren. De plasma
spiegels van ACTH en cortisol stijgen en breiken een maximum na 2-3 uur 
(Melby 1960, Takebe 1966, Kohier 1 967, Milier 1 968, Makara 197 1). Tem
peratuurstijging zelf is geen prikkel voor de ACTH (en cortisol) secretie. Exo
geen toegediend aetiocholanolon veroorzaakt namelijk wel temperatuurstijging, 
doch geen ACTH en cortisolsecretie (Kimball 1 968). 
Het bijniermerg wordt eveneens door endotoxine gestimuleerd (Egdahl 1 959). 
Egdahl suggereert dat voor stimulatie van het merg hogere doseringen endotoxine 
nodig zouden zijn dan voor prikkeling van de schors. Het is echter de vraag of een 
proefopzet met geopereerde en langdurig geïmmobiliseerde honden een juist beeld 
geeft (en of niet juist ten aanzien van het bijniermerg uitputting is opgetreden). 

7. Infecties 

Tijdens acute bacteriële infectieziekten zijn verhoogde plasmacortisolspiegels en 
een verhoogde uitscheiding van cortisolmetabolieten gevonden (Kass 1958, Djaja-
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diningrat 1 963, Bassoe 1965, Migeon 1 967, Beise1 1967, 1 969, Cornil 1968, 1 975). 
Beisel ( 1967) induceert bij vrijwilligers (19 tot 26 jaar oud) verschillende typen 
infectieziekten, een door een bacterie veroorzaakte infectie, de tularemia, een door 
een rickettsia veroorzaakte infectie, de 'Q-fever', en een virusinfectie, de 'sandfly
fever'. De resultaten tonen, dat parallel met de algemene verschijnselen van ziek zijn 
en de temperatuurstijging de plasmacortisolspiegels stijgen en de gehele 24 uur 
ongeveer eenzelfde niveau handhaven, dus zonder dagritme. De excretie van de 
1 7hydroxysteroiden in de urine stijgt, evenals de cortisolproductie. 
De 1 7ketosteroidenuitscheiding toont aanvankelijk een geringe stijging, die bij 
gaschromatografische fractionering op een verhoogde DHEAexcretie en een licht 
verlaagde tot normale uitscheiding van androsteron en aetiocholanolon blijkt te 
berusten. De conclusie van de auteur dat de gonade normaal functioneert lijkt 
echter onjuist. Waarschijnlijker is dat de plasmaDHEAspiegels (en daardoor de 
excretie van de van DHEA afkomstige metabolieten, DHEAsulfaat, androsteron en 
aetiocholanolon) verhoogd zijn, terwijl de plasmatestosteronspiegels (en daardoor 
de excretie van de testosteronmetabolieten, androsteron, aetiocholanolon en de 
diolen) verlaagd zijn. Dit resulteert dan in een gestegen excretie van DHEAsulfaat, 
terwijl de androsteron- en aetiocholanolonuitscheiding (enerzijds verhoogd, ander
zijds verlaagd) meer in de normale range zal zijn. Nadat de bijnierschorsfunctie 
genormaliseerd is, vond de auteur een verlaagde 1 7ketosteroidenexcretie (testis 
functioneert nog niet weer normaal). 

Djajadiningrat ( I  963) bepaalde tijdens en tot en met 6 maanden na een ernstige 
infectieziekte (sepsis, typhus, meningitis, pneumonie), de plasmacortisospiegels en 
de uitscheiding in de urine van de 1 7ketogene- en 17ketosteroiden. Hij vond tijdens 
de ziekte hoge plasmacortisolspiegels, met een verhoogde excretie van 1 7ketogene
steroiden.  Na klinische verbetering en de daling van de temperatuur daalden beide 
parameters naar de norm. Bij een aantal patiënten daalde de excretie van 1 7keto· 
genesteroïden tot subnormale waarden, die langzaam normaliseerden. Als verklaring 
zou gedacht kunnen worden aan een verminderde doorbloeding van de lever tijdens 
en direct na een dergelijk emstig ziekteproces. De uitscheiding van de 1 7ketostero
iden toonde het volgende beeld: tijdens de infectie een hoog normale of een ver
laagde excretie, direct na de infectie een verder verlaagde uitscheiding met na 
1 maand (of later) normale waarden. Ook deze gegevens zijn goed te verklaren met 
bijnierschorsstimulatie en verminderde testiculaire functie, waarbij dit laatste effect 
langer aanhoudt. 

Tijdens chronische infecties (gegevens betreffende tuberculosepatiënten) worden 
normale p1asmacortisolspiegels gevonden met een te lage uitscheiding van cortiso1-
metabolieten (Frenkel 1 964, Rybak 1965). De uitscheiding van de 1 7ketosteroiden 
was duidelijk verlaagd (Bastenie 1950, Shuster 1957 en Rybak 1965). De laatste 
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auteur vond na een succesvolle behandeling van de tuberculose normalisatie van de 
gevonden afwijkingen. 
Omtrent de oorzaak van de gevonden verlaagde 1 7ketosteroidenexcretie is met deze 
gegevens geen zekere uitspraak te doen. Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat een 
chronische infectie als stress werkzaam is, gezien de normale cortisolspiegels en de 
eerder verlaagde uitscheiding van cortisolmetabolieten (mogelijk is hier sprake van 
een aanpassingssituatie van een stress, 'Resistance' van Selye). 

8. Operatie 

Betreffende operaties als stress zijn vrij veel gegevens bekend. Een operatie echter is 
een complex gebeuren, waarbij preoperatief emotionele factoren nog al eens als 
stress werkzaam zijn, terwijl tijdens en na de operatie talrijke prikkels een rol 
kunnen spelen naast het eigenlijke chirurgische trauma. In dit verband kunnen 
genoemd worden de soms optredende hypotensies, een eventuele anoxie, pijn
prikkels, naast ook nog de invloed van de vaak talrijke toegediende medicamenten 
en narcosegassen. Tijdens de operatie en kortere of langere tijd erna worden ver
hoogde waarden gevonden van de plasmaspiegels van ACTH en cortisol en een 
toegenomen excretie van cortisolmetabolieten (Cooper 1962, Ney 1963, Berson 
1968, Newsome 1 97 1 ,  Ichikawa 197 1 ,  Kozumi 1972). Deze gegevens tonen een 
korter of langer durende stimulatie van de bijnierschors, met daarna een geleidelijke 
normalisering. 

De plasmatestosteronwaarden zijn tijdens en vooral na de operatie vrij langdurig 
verlaagd, waarbij in het algemeen normale of kortdurend verhoogde LHspiegels 
gevonden worden. Ook de uitscheiding van de I 7ketosteroiden is verlaagd (vooral 
na normalisering van de bijnierschorsfunctie). Deze gegevens wijzen erop dat de 
testis tijdens en na een operatie een verminderde functie heeft (Uozumi 1 967, 
Charters 1 969, Carstensen 1969, Matsarnota 1970, Tanaka I 970, Monden 1972, 
Aono 1 972, 1976, Nakasima 1 975). Door Monden ( 1972) werd aangegeven 
dat 3 weken na een longoperatie (lobectomie of pneumonectomie) nog significant 
verlaagde plasmatestosteronspiegels gevonden werden. De urineëxcretie van de 
cortisolmetabolieten was na 1 week nog verhoogd en daarna in de normale range. 
De uitscheiding van 1 7ketometabolieten was verlaagd na 1 ,  4 en 8 weken! Na 
1 2  weken werd een normale excretie gevonden. 
Deze gegevens wijzen erop dat na een langdurige stress, bijvoorbeeld van ongeveer 
een week, de testiculaire functie zeker nog een aantal weken verlaagd is. 

9. Emotie 

Emotie is te omschrijven als 'a stirred-up state of the organism', wat zich uit in 
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emotionele gevoelens, emotioneel gedrag en in bepaalde fysiologische veranderingen 
(Krech 1965). Emoties kunnen als stress fungeren. De intensiteit en de duur van een 
emotionele stress zijn zeer moeilijk vast te stellen. Belangrijk is daardoor dat in alle 
vermelde referenties een onderscheid tussen kort- en langdurende prikkels niet goed 
te maken is {de duur van de stress wordt soms afgemeten aan de duur van de 
reactie !). 
Een emotionele stress stimuleert het bijniermerg tot de afgifte van catecholaminen, 
adrenaline en noradrenaline, niet steeds in dezelfde verhouding (V on Euler 1965). 
Er werden onderzoekingen verricht bij uiteenlopende vormen van emotionele 
stress (Von Euler 1959, 1964, Pekkarinen 1961 , Levi 1963, 1967, Frankenhauser 
1967). 
Ook het hypofyse-bijniersysteem wordt door uiteenlopende emotionele prikkels 
gestimuleerd gezien hogere plasmacortisolspiegels {Franksson 1 955,  Bliss 1 956, 
Hamburg 1962, Czeisler 1976). De uitscheiding van 1 7ketogenesteroiden stijgt 
in het algemeen, de 1 7ketosteroidenuitscheiding is normaal of verlaagd (Connel 
1 958, Mason 1961). Bij langdurige emotionele stress daalt het plasmatestosteron
gehalte eveneens. 

4. CONCLUSIE 

Het begrip stress kan omschreven worden als de niet specifiek gerichte reactie van 
het organisme tegen iedere prikkel, die het bedreigt. Dit leidt tot een uniform 
reactiepatroon van het organisme, voornamelijk bepaald door de duur en de intensi
teit van de prikkel. De kenmerken van dit uniforme reactiepatroon zijn de stimu
latie van het bijniermerg en van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem, 
leidend tot de uitstorting in de circulatie van enerzijds adrenaline (met wisselende 

hoeveelheden noradrenaline) en anderzijds glucocorticoiden. Onzeker is of er in 
principe een vaste verhouding tussen de reacties van het bijniermerg en de bijnier
schors bestaat. Uit de gegevens betreffende de reacties op histamine en op emoties 
lijkt het dat het bijniermerg in vergelijking met de schors op een geringere prikkel 
reeds reageert (dus gevoeliger is). 
In tabel 2 worden de effecten van de eerder beschreven prikkels bij elkaar geplaatst. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kortdurende stimulatie {arbitrair op 
minder dan 20 minuten gesteld) en langdurende stimulatie {1 uur of langer). De 
hier vermelde gegevens geven geen aanwijzingen dat er verschil in reactie bestaat 
tussen een stress van één uur en een stress van langer dan één week. In beide 
gevallen worden naast gestegen plasma adrenaline- en cortisolspiegels verlaagde 
plasmatestosteronspiegels (en een verlaagde uitscheiding van testosteronmetabo
lieten) gevonden. 
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Tabel 2. 

Het effect van kortdurende stimulatie langdurende stimulatie 
(< 20 min.) (> 1 uur) 

op de plasmaspiegels van adrenaline cortisol testosteron adrenaline cortisol testosteron 

hypoglycaemie t t 
hypoxie t t 
zware lichamelijke arbeid t t t t � 
adrenaline (hoge doses) t 
histamine t t 
endotoxine t t 
infectie (bacteriëel) t 
operatie t � 
emotie t t t t � 

De oorzaak van deze daling is nog onbekend, mogelijk is er een relatie met de 
adrenalineafgifte (zie 11 3). Opmerkelijk is dat na normalisatie van de plasmaspiegels 

van adrenaline en cortisol, de normalisatie van de plasmatestosteronspiegels nog 
geruime tijd kan duren (zie infectie en operatie stress). 

5. STRESS EN CARA 

Wanneer geprobeerd wordt de betekenis na te gaan bij CARApatiënten van voor

komende stressperioden, moet dus vooral met de duur en de intensiteit van de 
prikkel rekening gehouden worden. 

a. kortdurende prikkels (<20 minuten) komen zoals gezegd onder normale om

standigheden geregeld voor. In het algemeen is het effect eveneens kortdurend. Dit 
laatste zal voor een benauwdheidsaanval, die (al dan niet met therapie) na een korte 

tijd weer verbetert, waarschijnlijk ook gelden. 

b. langerdurende prikkels (uren, dagen) zullen tot complexere situaties leiden (lang

durige verlaagde testosteronspiegels en een langduriger verlaagde 1 7ketosteroiden
excretie). In dit verband moet bij CARApatiënten vooral aan luchtweginfecten en 

langdurige benauwdheden (onder andere laat obstructieve reacties) gedacht worden. 
c. chronische prikkels (enkele weken of langer) kunnen permanent afwijkende 
bloedgasconcentraties geven (met soms nog kortdurende verslechteringen), in geval van 

chronisch geïnfecteerd zijn, zoals bij door bronchiectasieen gecompliceerde CARA 

en bij (ernstige) dyspnoe d' effort. Het is de vraag of permanente afwijkingen, zoals 
die hier genoemd zijn, voortdurend als stress werkzaam zijn. Korterdurende ver
slechteringen daarentegen wel. 
Op grond van deze gegevens is het aannemelijk dat, wanneer CARApatiënten geen 
luchtweginfecties doormaken en geen langerdurende benauwdheidsaanvallen van 
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een zodanige ernst dat ze zelfs in een zeer rustig tempo de dagelijkse lichte bezig
heden niet meer kunnen verrichten, abnormale stress geen rol van betekenis 
kan spelen. Of CARApatiënten en normale personen na een stress op dezelfde wijze 

reageren is onzeker. (zie ook hoofdstuk V). 

Het is goed te begrijpen dat een stress, die op zichzelf de bronchusobstructie niet 
ongustig beïnvloedt, middels de afgifte van adrenaline en cortisol soms bij CARA

patiënten een gunstig effect kan hebben. Op deze manier is de verbetering die soms 
gevonden wordt bij een operatie, bij een infectieproces (ook iatrogeen met pussende 
draadjes door het been) en door injecties met zwavelolie of met pyrogeen te ver

klaren (Phillips 1 936, Keutman 1 939, Stoesser 1 940, Schwarz 1950). 
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IV 

AANKNOPINGSPUNTEN VOOR EEN RELATIE TUSSEN 
CARA EN HORMONALE INVLOEDEN 

1 .  ALGEMEEN WERKINGSMECHANISME VAN STEROIDHORMONEN 

a. Inleiding 

Het inzicht omtrent de wijze waarop steroïden hun effect uitoefenen is vooral de 
afgelopen 1 0  jaar ontwikkeld, al zijn er nog vele zaken over de werking onbe

kend. De verschillende steroidhormonen zijn (zie ook II) kleinmoleculaire stoffen 
(mol. gewicht ± 300), in engeconjugeerde vorm lipofiel, dat wil zeggen slecht in 
water oplosbaar. In het bloed worden dan ook lage concentraties van de verschil
lende steroïden gevonden. Een aantal steroïden is voor een belangrijk deel gebonden 
aan een specifiek bindend eiwit ( cortisol aan het CBG ; testosteron, oestrogenen en 
progesteron aan het SHBG). Daarnaast is een deel van alle steroïden los aan de 
albuminefractie gebonden. 
De vrije (niet gebonden) fractie van de verschillende steroïden diffundeert mede 
door zijn lipofiele karakter gemakkelijk door de celmembraan. Dit in tegenstelling 

tot de peptidehormonen, zoals ACTH (mol. gewicht ± 1 0.000), waarvoor de speci
fieke receptor aan de buitenkant van de cel zit. In het cytoplasma van de 'target 

cellen' van een bepaald steroid worden specifieke receptoreiwitten gevonden, met 
een zeer hoge affiniteit voor het betreffende steroid. Door deze hoge affiniteit van 
de receptormoleculen blijft de intracellulaire vrije steroïdenconcentratie zeer laag 

( 1  o-9 M), waardoor de entree van nieuwe steroidmoleculen vanuit de omgeving 

(diffusie door de celmembraan) door blijft gaan totdat de specifieke receptoreiwit
ten met het bijbehorende steroid verzadigd zijn (Jensen 1 973, Edelman 1 975). Het 

steroid-specifieke receptoreiwitcomplex, bestaande uit twee subunits met elk een 

steroidmolecuul, verplaatst zich vervolgens vanuit het cytoplasma naar de celkern, 

waar koppeling aan kernchromatine plaats vindt (zie voor uitvoeriger gegevens 
O'Malley 1 976, fig. 8). Volgens deze auteur wordt er na binding aan het DNA een 

verhoogde opname gevonden van de RNAprecursers en een verhoogde activiteit van 

het RNApolymerase, leidende tot een verhoogde synthese van verschillende soorten 
RNA, gevolgd door synthese van één of meer eiwitten in de 'target cellen'. Over de 
aard van de geproduceerde eiwitten bestaan weinig gegevens. In veel gevallen zal dit 
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Fig. 8. Action of steroid hormones. 
From O'Malley (1 976). 
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de synthese van een enzym betreffen,  dat soms 'rate limiting' in een bepaald proces 

kan zijn, zoals aldosteron de Na+ opname in de cellen via een enzym reguleert 
(Fimognari 1967, Edelman 197 5). 
Op welke wijze het {eventueel veranderde) complex weer loslaat van de kern
chromatine en wat er vervolgens precies gebeurt met het steroid-receptorcomplex is 
niet met zekerheid bekend. Het lijkt waarschijnlijk dat de duur van de koppeling 
steroid-receptor-kernchromatine de duur van het effect bepaalt. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat sommige steroïden - zij het meestal in pharma
cologische doseringen - nog directe effecten kunnen uitoefenen. In dit verband 

wordt onder andere stabilisatie van de lysosomen door glucocorticoiden genoemd 
{Weismann 1 964). 

b. Specificiteit van de receptor 

De steroid-receptoreiwitbinding is in het algemeen specifiek voor een groep van 
steroïden (bijvoorbeeld de groep van de glucocorticoiden met onder andere cortisol, 
corticosterone), waarbij echter wel verschillen in effect kunnen bestaan. 
Door Samuels ( 1970) en Edelman ( 1975) werd een concept ontwikkeld, dat het 
receptoreiwit in het cytoplasma in een actieve (gekoppeld aan het steroid werk

zaam) en in een inactieve vorm aanwezig is. Door middel van conformatieverande
ringen zijn deze vormen met elkaar in evenwicht (allosterisch evenwicht). Wanneer 
een bepaald steroid zich practisch uitsluitend aan het actieve receptoreiwit hecht, 

waarbij een actief complex ontstaat, verschuift de evenwichtsreactie en ontstaat een 

maximaal effect (agonisme). Een ander steroid dat zich practisch alleen aan de 

inactieve vorm hecht, waarbij een inactief complex gevormd wordt, veroorzaakt een 

verschuiving van de evenwichtsreactie naar de inactieve vorm en leidt tot een 
antagonisme doordat de concentratie van de actieve vorm daalt. Daarnaast kunnen 

weer andere steroïden zich aan beide vormen hechten waarbij een gemitigeerd effect 
verkregen wordt, afhankelijk van de affiniteit voor de beide vormen. 

Vanuit deze conceptie krijgen we derhalve theoretisch een hele scala van steroïden, 
lopend van een maximaal agonistisch effect naar een maximaal antagonistisch effect 
(zie fig. 9). Hierbij blijkt nog dat een en hetzelfde steroid in verschillende 'target
cellen' uiteenlopende effecten kan uitoefenen , afhankelijk van de in de cel aanwezige 
receptoren (corticosteron is zowel als glucocorticoid als als mineralocorticoid werk
zaam). 
De belangrijkste steroïden, waarvoor receptoren bekend zijn, zijn: 
glucocorticoiden progestativa 
mineralocorticoiden 1 .25 dihydroxycholecalciferol. 
anctrogenen 
oestrogenen 
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Gezien de implicaties voor het eigen onderzoek zullen in het volgende deel de 
glucocorticoiden en de anctrogenen met name nader bekeken worden. 

2. EFFECTEN VAN STEROIDHORMONEN 

a. Glucocorticoiden 

In het licht van het voorafgaande zou misschien beter gesproken kunnen worden 

van het effect van het glucocorticoid steroid-receptorcomplex. Er is nog maar weinig 

bekend omtrent verschillen in affiniteit ten opzichte van de receptor, de duur van 
de steroid-receptor-eiwitbinding en de complex-chromatinebinding. Mogelijk ligt 

hier de oorzaak voor het verschil tussen steroïden met een ongeveer identieke 

plasmahalfwaardetijd, die soms vrij sterk uiteenlopende effecten kunnen hebben 

{bijvoorbeeld prednisolon en dexamethason, beide halfwaardetijd ± 200 minuten, 

Peterson 1959). In talrijke weefsels worden specifieke receptoren voor de gluco

corticoiden gevonden, onder andere lever, nier, long, dwars en glad spierweefsel, 
hersenen, hart en maagdarmkanaal. 
De belangrijkste effecten van de glucocorticoiden zijn op de glucosestofwisseling 
(zoals uit de naam blijkt) en verlopen via enzyminductie. Hierbij wordt in de 

perifere weefsels, naast een verhoogde afbraak van eiwitten, nucleïnezuren en 
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vetten, een verminderde opname van glucose en aminozuren gevonden. Daartegen
over wordt in de lever een verhoogde productie van glucose gezien (gluconeo

genese) en een verhoogde omzetting in glycogeen. Dit leidt tot een verhoogd glu
cosegehalte in het bloed. 

De insulineafgifte neemt toe tot een nieuwe evenwichtstoestand is bereikt. De 
katabole invloed op de weefsels resulteert naast de verhoogde afbraak, in een 
verminderde synthese van eiwitten (zie Baxter 1 972). 
In meerdere of mindere mate samenhangend met deze metabole effecten, kunnen 
een aantal belangrijke invloeden van de glucocorticoiden aangegeven worden: 
1 .  een remmende invloed op de ontstekingsreactie, waarbij de doorlaatbaarheid van 
de vaatwand en het vrijkomen uit de bloedplaatjes van vasoactieve aminen ver
mindert en daardoor hyperaemie en extravasatie van cellen. De uitbreiding van 
bacteriële infecties echter wordt door hoge doseringen corticosteroïden bevorderd 
(Cope 1 972). 
2. een remmende invloed op de vorming en samenstelling van het bindweefsel. Dit 
resulteert onder meer in een negatieve invloed op de wondgenezing en litteken
vorming (Asboe-Hansen 1 958,  Van Winkle 1 969). 
3. in het bloed wordt een stijging gevonden van de granulocyten en thrombocyten, 
terwijl lymfocyten, en vooral basofiele en eosinofiele leucocyten dalen.  Deze effec
ten zijn bij de mens voor zover bekend grotendeels een gevolg van redistributie 
(Claman 1 972, Bass 1 975 ,  Fauci 1 976). 

4. een remmende invloed op 'delayed' type overgevoeligheidsreacties, waarbij 

lymfocyten een essentiële rol spelen. De antilichaamproductie en de involutie van 
lymfoied weefsel treedt alleen na hoge doseringen glucocorticoiden merkbaar op 

( Gabnelson 1 967). 

5. door langdurig verhoogde spiegels van glucocorticoiden treedt osteoporose van 
de botten op. Door de katabole invloed verdwijnt geleidelijk de matrix, met colla
geen en bloedvaten, resulterend in een verhoogde calciumexcretie en osteoporose 

(Lekkerkerker 1972). Naast deze invloeden hebben glucocorticoiden nog meer 
effecten (zie Baxter 1 972). 

De effecten op de long (bij CARA) worden verderop besproken. 

b. Testosteron 

Het sterkst werkzame androgene steroid is het testosteron; wel wordt in veel geval
len het testosteron in de 'targetcellen' omgezet in het 5adihydrotestosteron onder 

invloed van het enzym 5areductase, waarna koppeling aan de specifieke receptor 

plaats vindt (Bruchovsky 1 968). Bij deze groep steroïden zijn de volgende effecten 

te onderscheiden: 
a. androgene effecten in engere zin, die leiden tot de ontwikkeling van de geslachts-
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organen en de secundaire geslachtskenmerken. Deze effecten lopen via specifieke 
receptoreiwitten met invloed op de eiwitsynthese. 'Targetcellen' worden o.a. gevon
den in de geslachtsorganen (prostaat, epidydimis en zaadblaasjes bij de man, bij de 
vrouw uterus en vagina), de huid inclusief haarfollikels en talgklieren, en de speek

selklieren. 

b. androgene steroïden hebben daarnaast een eiwitsynthese bevorderend effect 

(anabool), hetgeen onder meer resulteert in een vergrote spiermassa bij volwassen 

mannen vergeleken met vrouwen. Ook de erythropoëse wordt door deze steroïden 
gestimuleerd. 
c. groei en skeletrijping worden door de androgene en oestrogene steroïden even
eens duidelijk beïnvloed. Dit leidt onder normale omstandigheden tot de groeispurt 

in de puberteit, met de daaropvolgende sluiting van de epiphysair schijven. 

d. op het CZS hebben androgene steroïden verschillende invloeden, die ook kunnen 
leiden tot psychische veranderingen. Het lijkt waarschijnlijk dat bij de multiple 
effecten op het CZS, zowel onveranderd testosteron als dihydrotestosteron en voor
al oestradiol (beide locaal in de targetcel gevormd) een rol spelen (Chan 1976, Me 
Ewen 1976). 

e. anctrogenen zijn werkzaam als antioestrogeen. In het kader van de geringe 
oestrogenenproductie (oestradiol) bij de man (en de locale omzetting van testo

steron in oestradiol o.a. in de hypothalamus) is het begrijpelijk, dat het uiteindelijke 

androgene effect niet zo zeer afhankelijk is van de androgenenspiegel doch meer van 

de verhouding van de androgenen/oestrogenenspiegel (Kubens 1 974). 
f. door Trethewie ( 1 964) wordt beschreven dat in in vitro experimenten testo
steron in zeer hoge niet fysiologische concentraties ( 1 mg per 1 00 mi en hoger, dat 

wil zeggen meer dan 1 000 x de bloedspiegels bij de geslachtsrijpe man) direct de 

reactie van glad spierweefsel (darm) op histamine of SRS-A remt. Klinisch lijkt dit 
effect niet van belang, temeer daar cortisol (eveneens in zeer hoge doseringen) 

hetzelfde resultaat heeft. 

c. DHEA 

Het dehydroepiandrosteron is een vooral door de bijnier gesynthetiseerd zwak 
werkend androgeen (zie hoofdstuk 11). Gebruikelijk  is de werkzaamheid van een be

paalde stof als androgeen aan een aantal parameters af te meten: het effect op de ha

nekam, op de rattenprostaat en het viriliserend effect bij vrouwen (Dorfman 1 956). 

Deze auteur vermeldt voor DHEA als effect (testosteron is 1 00%) : 1 6% op de 
hanekam, 3% op de rattenprostaat en minder dan 5% viriliserend effect bij vrouwen. 
Onzeker is hierbij of de werkzaamheid als androgeen van het DHEA een direct 

effect is ten gevolge van binding aan de androgene receptor dan wel door binding 
van 'afgeleide producten' (b.v. testosteron, dihydrotestosteron) aan hun receptor. 
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Het laatste lijkt het meest aannemelijk. Bekend is dat een gedeeltelijke omzetting 
van DHEA in de perifere weefsels in andere andregenen (testosteron, dihydro
testosteron en oestradiol) plaats vindt. 
Het DHEAsulfaat wordt grotendeels in de bijnierschors gesynthetiseerd en boven
dien in de perifere weefsels vanuit het DHEA gevormd (Julesz 1 97 1). Hierbij geldt 
ook de algemene regel dat de stercidsulfaten ± ! Ox zo langzaam gemetaboliseerd 
worden in vergelijking met ongeconjugeerde steroïden. Het DHEAsulfaat dient hier
bij als 'precurser' voor andere steroïden, maar wordt ook onveranderd uitgescheiden 
(Me Donald 1 97 1  ). Een van de eerste effecten van DHEA in vitro ex perimen ten was 
een remming door het engeconjugeerde DHEA en is nog iets sterkere mate door 
het lipofiele DHEAsulfatide van glucose6fosfaatdehydrogenase , zoals beschreven 
door Marks ( 1 960), Oertel ( 1970) en Kurtenbach ( 1 973). De in vitro noodzake
lijke concentraties vrij DHEA, waarbij dit effect wordt aangetoond, zijn niet 
meer fysiologisch te noemen. (± 4000 ng/ 1 00 mi, tegen normale maxima van 
± 1 500 ng/ 100 mi en normale waarden van ± 500 ng/ 1 00 mi). Echter de benodigde 
spiegel van het DHEAsulfatide, een lipofiel sulfoconjugaat dat uit het DHEAsulfaat 
gevormd zou worden, ligt wel binnen de fysiologisch gevonden waarden (Oertel 
1 970, Menzei 1 970). Door Oertel ( 1974, 1 975) wordt een directe stimulatie be
schreven van de fosfodiesterase (in vitro bij menselijke erythrocyten), wat leidt 
tot een versnelde afbraak van het cyclisch AMP, alleen door het vrije DHEA en het 
DHEAsulfatide, terwijl het DHEAsulfaat geen effect heeft. Volgens dezelfde auteur 
( 1975) leidt de remming van het glucose6fosfaatdehydrogenase tot verhoogde 
spiegels van glucose6fosfaat, wat daarentegen de fosfodiesterase remt, waarbij dit 
laatste effect blijkt te overheersen. Dit zou dus betekenen dat vrij DHEA en DHEA
sulfatide, bij voldoende glucose6fosfaatdehydrogenase , het intracellulaire cyclisch 
AMP verhogen. Dit betekent dat in de long de relaxatie van de bronchiaalmuscu
latuur bevorderd wordt. Daar deze effecten in vitro ook optreden, kunnen hierbij 
een specifieke receptor en invloed op de eiwitsynthese geen rol spelen. De klinische 
betekenis van dit alles is (nog) niet duidelijk. 

3. THERAPEUTISCHE EFFECTEN VAN STEROIOHORMONEN BIJ CARA
PATIËNTEN 

a. G/ucocorticoiden 

Vanaf het ogenblik dat eerst ACTH en even later glucocorticoiden ter beschikking 
kwamen, zijn onder verschillende omstandigheden gunstige therapeutische effecten 
daarvan bij CARApatiënten beschreven; zoals bij de behandeling van de 'status 
asthmaticus' , bij de behandeling van secundaire bacteriële luchtweginfecten en 
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bij allergische reacties, met name bij de Iaat obstructieve reacties. Hoewel het 
gunstige effect bijvoorbeeld bij een 'status asthmaticus' evident is, is (nog) niet 
bekend op welke wijze dit effect precies tot stand komt. Een aantal zekere of 
mogelijke mechanismen zullen worden aangegeven :  

1 .  effecten op het adenylcyclasesysteem 
2. effecten op de directe en Iaat obstructieve allergische reacties 
3. effecten op de ontstekingsreactie . 

ad 1 .  Glucocorticoiden (endogene, zowel als exogene) beïnvloeden het adenyl
cyclasesysteem vermoedelijk alleen indirect. In de eerste plaats is een 'permissive' 
effect van glucocorticoiden ten opzichte van de actrenerge receptor beschreven. 
Stimulatie van deze receptoren leidt tot een verhoogde synthese van cyclisch AMP, 
wat in de long de relaxatie van glad spierweefsel bevordert. Op welke wijze dit 
effect tot stand komt is onduidelijk (opheffen van de partiële blokkade? Szenti
vanyi 1 968). In vitro experimenten tonen hierbij een 'direct' effect (binnen enkele 
minuten) van glucocorticoiden {Townley 1 970, Logsdon 1 972, Parker 1 973), wat 
gezien het algemene werkingsmechanisme van steroidhormonen verwonderlijk is. 
In vivo echter treedt het 'permissive' effect pas na 2-5 uur op {Shenfield 1975,  
Tattersfie1d 1 976). In vitro wordt ook een remming van het enzym fosfodiesterase, 
dat verantwoordelijk is voor de afbraak van cyclisch AMP door g1ucocorticoiden, 
gevonden (Logsdon 1 972), welke echter gezien de hoge benodigde concentraties 
klinisch niet van belang lijkt. Naast deze effecten kan ook het stimulerend effect 
van vooral de endogene glucocorticoiden op de adrenalinesynthese genoemd wor
den (via PNMT, zie hoofdstuk 11). 
ad 2. Zoals in hoofdstuk I is vermeld, spelen bij de CARA overgevoeligheidsreacties 
een belangrijke rol, met name de directe en de laat obstructieve reacties. 
- De directe reactie wordt veroorzaakt doordat de mestcel, na sensibilisatie met 
een antigeen-antilichaamcomplex {lgE), degranuleert en de aldus vrijgekomen 
mediatoren een bronchusobstructie veroorzaken. In principe wordt dit proces door 
glucocorticoiden niet beïnvloed. Merkwaardig is dat bij hooikoorts, naar men aan
neemt een directe allergische reactie, glucocorticoiden {reeds in bescheiden dose
ring) een gunstig effect hebben. Vermoedelijk spelen ook andere mechanismen in 
deze een rol. 
- De laat obstructieve reactie treedt na 5 -8 uur op. Het mechanisme, waardoor 
mesteeldegranulatie hierbij veroorzaakt wordt, is niet met zekerheid bekend. Waar
schijnlijk wordt via een antigeen-antilichaamreactie {lgG) het complement geacti
veerd waarbij anafylactoxinen gevormd worden, die tot degranulatie van de mestcel 
leiden. Corticosteroïden beïnvloeden dit reactiepatroon duidelijk in gunstige zin 
(Booy-Noord 1 972, Van Lookeren Campagne 1 972, Gökemeyer 1 976). 
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ad 3. Op de ontstekingsreactie hebben de glucocorticoiden een remmende invloed, 
zoals reeds eerder vermeld werd. Bij bronchusinfecten neemt door dit effect de 
slijmvlieszwelling af, wat ook de obstructie vermindert. 

b. Androgenen 

Op grond van de gegevens van Koster ( 1 953) en Alers ( 1955) werd door Beumer 
( 1963) een groep van 20 jonge mannelijke asthmatici gedurende 4 weken met 
anctrogenen behandeld (75 mg testosteronpropionaat i.m. 3 x per week, of I S  mg 
fluorohydroxymethyltestosteron 3 x per week). Auteur vond na 4 weken ver
beterde longfuncties en een normalisatie van de 1 7ketometabolieten in de Thorn
test met adrenaline (zie hoofdstuk V bij Alers). Helaas werden de patiënten niet 
verder vervolgd. 

4. EEN MOGELIJKE HORMONALE INVLOED VAN LEEFTIJD EN GESLACHT 
BIJ PATIËNTEN MET CARA 

Zoals in hoofdstuk I reeds werd aangeduid is er een duidelijke invloed aanwijsbaar 
van leeftijd en geslacht bij de obstructieve longziekten enerzijds en op de plasma
spiegels van de verschillende steroidhormonen anderzijds. Geprobeerd zal worden 
de tussen deze ritmes bestaande parallelen op te sporen. Achtereenvolgens zal de 
invloed van leeftijd en geslacht op een aantal, bij het ontstaan van een bronchus
obstructie belangrijke parameters, allergie, aantal eosinofielen, hyperreactiviteit, 
mechanische eigenschappen van de long, frequentie van luchtweginfecten en preva
lentie van CARA symptomen bekeken worden. 

a. Allergie 

In verband met CARA zijn zoals gezegd van de verschillende allergische reactie
mechanismen vooral de directe en de laat obstructieve reacties van belang. Nood
zakelijk voor het optreden van antilichaamvorming en dus van een allergische 
reactie is, dat het individu middels eerdere contacten voor het betrokken antigeen 
gesensibiliseerd is. Dit betekent dat steeds een latentietijd aanwezig is, waarvan 
de duur sterk wisselend kan zijn, doch dit is onvoldoende verklaring voor de late 
prevalentie. 
Practisch alle gegevens over de invloed van leeftijd en geslacht betreffen de directe 
reactie, en wel: 
I .  Directe intracutane testen voor de inhalatieallergenen. Deze kunnen reeds in het 
eerste levensjaar positief zijn (Soothill 1 976). Dit onderzoek werd verricht bij kin-
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deren van belaste ouders, 3, 6 en 1 2  maanden na de geboorte. In enkele gevallen 
zag de auteur, dat na 6 maanden aanwezige positieve huidtesten, na 1 2  maanden 
negatief geworden waren. Bij oudere kinderen wordt een geleidelijke toename van 
de prevalentie gevonden, doorlopend tot tussen de 20 en 30 jaar, om daarna weer 
geleidelijk af te nemen (Orie 1 960, Zuiderweg 1 962, Knol 1 965, Roelfsema 1 966, 
Kerrebijn 1975). Een duidelijk geslachtsverschil kon niet worden aangetoond. 
2 . Hooikoorts. Reeds bij jonge kinderen kunnen hooikoortsklachten voorkomen, 
doch tot ongeveer het 25e levensjaar zien we een geleidelijke stijging van de fre
quentie en de ernst van de symptomen en daarna een geleidelijke afname (Serafini 
1 950, Glaser 1 95 1 ,  Voorhorst 1962). Opmerkelijk is dat in de eerste decade de 
frequentie bij jongens groter is, daarna bij vrouwen (Clarke 195 1). 
3. Dauwworm en eczeem. Dit ziektebeeld vertoonde een typische bifasische leef
tijdscurve (Ykelenstam 1955). In het eerste levensjaar werd een vrij hoge prevalentie 
van dauwworm gevonden. Deze daalde tot een lage frequentie op de kleuterleeftijd, 
waarna tussen 6 en 12 jaar de tweede eczeemfase begon. Deze duurde tot rond het 
25e jaar, dan begon weer een geleidelijke daling. De auteur kon geen geslachts
verschil aantonen, hetgeen zijns inziens door anderen ten onrechte werd gesugge· 
reerd. 

b. Eosinofilie 

Apart van de allergie wordt het aantal circulerende eosmofiele leucocyten in het 
bloed genoemd, waarvan bekend is dat allergische reacties daarmee gepaard gaan. 
Vanaf zeer jeugdige ( < 5 jaar) leeftijd werd een geleidelijke daling van het aantal 
circulerende eosinofiele leucocyten gevonden (Veening 1 958). Begrijpelijkerwijs 
werden bij asthmatici door hem steeds hogere waarden gevonden dan bij normalen. 
Een duidelijk geslachtsverschil werd door hem niet gevonden. 

c. Hyperreactiviteit van de luchtwegen 

Omtrent het voorkomen van hyperreactiviteit op de kinderleeftijd zijn geen 
frequentiegegevens bekend. Zeker is alleen dat het wel voorkomt (Knol 1 965). Bij 
oudere kinderen ( 1 2  tot 14  jaar) vond Kerrebijn ( 1975) een vrij hoge prevalentie, 
doch onzeker is of deze hoger dan wel lager is vergeleken met de jong volwassenen. 
Er moet bovendien rekening mee worden gehouden dat de graad van hyperreactivi
teit afhankelijk is van: de initiële longfunctie (De Vries 1 970), eventuele recente 
allergeenprovocaties (Gökemeyer 1 976), sommige gassen, zoals fluorwaterstof, 
doorgemaakte virusinfecties (Empey 1 976), en mogelijk nog andere (niet bekende) 
factoren. De meest gebruikte methode om de bronchiale hyperreactiviteit te testen 
is de histaminedrempel bepaling. Op grond van de gegevens van Orie ( 1 973) neemt 
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de histaminegevoeligheid van de luchtwegen boven het 40e jaar geleidelijk af, wan
neer tenminste rekening gehouden wordt met de bij het ouder worden verslechte
rende longfuncties. Dit is te zien in fig. 1 0. Mogelijke geslachtsverschillen zijn nooit 
gevonden (Van der Lende 1 973). 
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Fig 1 0. Histamine reactivity in relation to age and lungfunction. 
From Orie (1973). 

d. De mechanische eigenschappen van de long 

Normaal is dat in de loop van het leven de elasticiteit van het longweefsel geleidelijk 
terug loopt, wat met een duidelijk merkbaar functieverlies gepaard gaat. Soms 
wordt een versnelling van dit normale verouderingsproces gevonden, waarbij van 
enkele factoren het ongunstige effect bekend is, zoals enzymdeficienties (a I anti
trypsinedeficientie), het roken (mannen roken meer dan vrouwen), expositie aan 
schadelijke gassen bij bepaalde beroepen (vooral weer bij mannen) en infecties van 
de luchtwegen (eventueel ook van het Iongweefsel). 

e. Frequentie van luchtweginfecties 

Vanuit de klinische practijk bestaat de indruk dat infecties van de luchtwegen bij 
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CARApatiënten vooral gevonden worden bij oudere mensen (vooral mannen boven 
de 45 jaar) en bij jonge kinderen. Bekend is dat virusinfecties van de luchtwegen 
onder de 20 jaar meer voorkomen dan boven die leeftijd (Pel 1971  ). Daar virus
infecties bij CARApatiënten vaak aanleiding geven tot het optreden of verergeren 
van een bronchusobstructie en deze predisponeert voor bacteriële infecties, is een 
hogere prevalentie onder de 20 jaar ook voor bacteriële infecties waarschijnlijk 
(Orie 1 976). 

Wanneer we deze factoren nu combineren, teneinde het aldus verkregen beeld te 
toetsen aan de epidemiologische gegevens over de CARAprevalentie, wordt het 
volgende beeld verkregen: 

omtrent de kinderleeftijd bestaan feitelijk alleen onzekerheden, terwijl epidemi
ologisch een duidelijk verhoogde frequentie van CARA symptomen bij jongetjes 
gevonden wordt (Williams 1 969, Kerre bijn 1 97 5). 
op de oudere leeftijd wordt vooral bij mannen een verhoogde prevalentie van 
CARA symptomen gevonden (Van der Lende 1 969), die gedeeltelijk verklaard 
kan worden door optredend elasticiteitsverlies, ondanks een afnemende allergie 
en hyperreactiviteit. 

Het ligt daarbij wel voor de hand, gezien ook de klinische ervaring, aan een extra 
factor te denken, die de toename rond het 40e tot 50e levensjaar in de hand werkt. 
Ook verschillende steroidhorrnonen vertonen gedurende het leven bepaalde ver
anderingen: 

a. Cortisol 

De plasmacortisolspiegels zijn afgezien van de dagelijkse schommelingen het gehele 
leven stabiel (Bliss 1953, De Moor 1 960). 

b. Testosteron 

Testosteron, als veruit het belangrijkste door de testis gesecerneerde hormon, toont 
vanaf de leeftijd van 1 1  à 12 jaar (vanaf de geboorte zeer lage spiegels) een geleide
lijke stijging, tot rond het 1 6e jaar (na de puberteit) een maximum bereikt wordt 
(August 1 972, Sizonenko 1 975,  Peretti 1 976). Boven de leeftijd van 40 tot 50 jaar 
wordt een geleidelijke afname van de plasmaspiegels en de uitscheiding van meta
bolieten van testosteron gevonden (Vermeulen 1 972, Stearns 1 974). Hierbij blijkt 
dat de reactie van de testis op LH eveneens terugloopt, wat feitelijk een mannelijke 
menopauze betekent (Lindholm 1 976). 
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c. Vrouwelijke geslachtshormonen (ovarium) 

Evenals bij jongetjes in de puberteit de testosteronspiegels stijgen, wordt bij meisjes 
een stijging van de oestrogenen en het progesteron gevonden (met de cyclische ver· 
anderingen) leidend tot de menarche, terwijl rond het 50e jaar de menopauze in· 
treedt met een vrij abrupte daling van de spiegels van de geslachtshormonen en 
daardoor een stijging via de feed-back van de gonadotrofinen (zie Zaagman-Van 
Buuren 1 977). 

d. DHEA ( ongeconjugeerd en als sulfaat) 

Dit zijn veruit de belangrijkste anctrogenen door de bijnierschors gesecerneerd bij 
beide geslachten. Bij de geboorte zijn de spiegels van DHEA (ongeconjugeerd en als 
sulfaat) zeer hoog, dalen in enkele dagen tot rond de 200 ng/ 1 00 rnl plasma en 
daarna gedurende het eerste levensjaar zeer geleidelijk tot rond de 30 ng/ 1 00 mi. 
Deze lage waarden blijven dan tot het 8e levensjaar bestaan, waarna tot rond het 
1 2e jaar een geleidelijke stijging gevonden wordt, welke duidelijk voorafgaat aan de 
stijging van testosteron of oestrogenen (Ducherme 1 974, Hopper 1975,  Sizonenko 

Table 3. Summary of clinical and hormonal rhythms. 
Schema van de vermeldde klinische en hormonale ritmes. 
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197 5 ,  Peretti 1 97 6). Gesproken kan in dit verband worden van adrenarche, voor 
beide geslachten. 
Na een vrij stationaire periode wordt vanaf het 40e levensjaar een geleidelijke daling 
gevonden tot veel lagere waarden (Sekihara 1972, Vermeulen 1 976). Teneinde te 
trachten de genoemde CARAritmes met de beschreven hormonale ritmes te corre
leren, zijn alle gegevens schematisch samengevat in tabel 3. 
Het lijkt zinvoller speculaties omtrent eventuele relaties in de discussie te vermelden 
waarbij dan de eigen resultaten er ook in kunnen worden betrokken. 

5. EEN MOGELIJKE INVLOED VAN DAGRITME, MENSTRUATIE EN ZWAN
GERSCHAP OP CARA 

Dagritme 

Het is met name ook vanuit de kliniek bekend dat veel CARApatiënten 's morgens 
moeilijk op gang komen, d.w.z. bij het opstaan meer last hebben van benauwdheid, 
hoesten en opgeven dan in de loop van de dag. Hiermee in overeenstemming zijn de 
waarnemingen van Israëls ( 1952) en Van der Straeten (1 964) die tus3en 4 en 8 uur 

's morgens een kleinere VC en ESC dan gedurende de rest van de dag vonden, 
terwijl Tiffeneau ( 1957) en De Vries ( 1962) 's morgens vroeg een wat sterker ge
stoorde histaminedrempelwaarde zagen dan later op de dag. Deze laatste waar
neming past in het beeld dat er tussen de histaminedrempelwaarde en de longfunc
tiewaarden een relatie bestaat (De Vries 1970). Daarnaast is bekend dat 's morgens 
vroeg het aantal circulerende eosinofiele leucocyten maximaal is (Israëls 1 952, 
Veening 1958). 
Er bestaat dus een duidelijk dagritme met een maximum aan klachten, functiestoor
nissen en circulerende eosinofiele leucocyten in het tweede deel van de nacht. Ook 
voor de verschillende hormonen kennen we een duidelijk dagritme. 
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de plasmacortisolspiegels hebben een maximum 's morgens bij het opstaan, met 
een geleidelijke daling over de dag en een geleidelijke stijging gedurende de 
nacht. 
de anctrogenen van de bijnier: de DHEAspiegels in het plasma lopen in principe 
parallel met die van cortisol al is de percentiële variatie wat geringer (zie 11). Het 
DHEAsulfaat toont slechts een geringe dagelijkse variatie, wat gezien de veel 
langere halfwaardetijd van 10-20 uur begrijpelijk is (Rosenfeld 1 972, 1975). 
anctrogenen van de testis, met name het testosteron. Dit toont weer een identiek 
dagritme, zij het veel minder uitgesproken en gevoeliger voor storingen (zie II). 
apart kunnen nog genoemd worden de catecholaminen, die 's nachts een mini
mumspiegel hebben en overdag steeds hogere waarden. 



Dit betekent dat enkele uren na de stijging van de steroidhormonenspiegels de 
klinische verschijnselen afnemen. 

Invloed van menstruatie en zwangerschap 

Het ligt voor de hand de nog al eens gevonden premenstruele toename van de 
klachten door hormonale veranderingen (oestrogenen, progesteron) te verklaren. In 
de glucocorticoiden zijn geen duidelijke cyclische veranderingen gevonden. Ook in 
de zwangerschap wordt nog al eens een verbetering van de klachten gevonden 
(maar ook wel geen verschil of zelfs een verslechtering). Ook hier ligt een relatie 
met de uitgebreide hormonale veranderingen voor de hand. Deze beide aspecten 
worden uitvoerig geanalyseerd door Zaagman-Van Buuren ( 1977). 
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V 
VERGELUKEND ONDERZOEK NAAR DE FUNCTIE VAN BIJNIERSCHORS 
EN GONADE BIJ CARAPATIËNTEN EN NORMALEN 

1 .  INLEIDING 

Zoals uit het vorig hoofdstuk blijkt zijn er verschillende aanknopingspunten voor 
een relatie tussen het hormonale milieu en de obstructieve longziekten. Dit blijkt 
onder meer uit de beschreven relaties met leeftijd, geslacht, 24 uurs ritme, men
struatie, zwangerschap en stress situaties. In de loop der jaren werd dan ook door 
diverse onderzoekers getracht een verband tussen hormonale functiestoornissen, 
met name van het hypofyse-bijniersysteem, en CARA aan te tonen. Gezien de goede 
therapeutische resultaten van glucocorticoiden en de overeenkomsten in het 24 uurs 
ritme was dit heel begrijpelijk. 
De bevindingen van de verschillende onderzoekers zullen in de volgende paragraaf 
nader beschreven worden. Bij deze meest oudere onderzoekingen moeten een aantal 
factoren, mede in het licht van onze huidige inzichten, zorgvuldig in aanmerking 
genomen worden. 
1 .  Is er een goede descriptie van de patiënten gegeven? Nog al eens worden de 
patiënten aangeduid met asthrnatici, allergici of bronchitispatiënten, zonder verdere 

klinische gegevens. Er bestaat dan de nodige onduidelijkheid omtrent de aard en de 
ernst van de afwijkingen, waardoor het moeilijk wordt verschillende onderzoekin
gen ter vergelijking naast elkaar te plaatsen. 
2. Is er sprake van een eigen controlegroep of wordt uitgegaan van normaalwaarden 
van het laboratorium of de literatuur? In geval van een eigen controlegroep is een 
betere vergelijkbaarheid mogelijk, vooral wanneer de omstandigheden voor beide 
groepen zoveel mogelijk identiek gemaakt worden. Bovendien zal dan de invloed 
van onvoorziene omstandigheden zo veel mogelijk uitgeschakeld worden. 
Het gebruik van een andere groep patiënten (bijvoorbeeld met tuberculose) als 
controlegroep is een mogelijke bron van fouten. 
3. Worden er gegevens vermeld betreffende doorgemaakte stressperioden? Vooral 
een langduriger stress, zoals een luchtweginfect, beïnvloedt de synthese en excretie 
van verschillende steroïden zoals cortisol, DHEA en testosteron en hun metabo
lieten. Gedurende welke termijn nog afwijkingen in de synthese of de excretie 
gevonden kunnen worden is onzeker (zie hoofdstuk lil). Practisch geen der te be-
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spreken publicaties geeft over dit aspect voldoende informatie. Vaak wordt hier
omtrent gewoon niets vermeld of volstaan met de mededeling dat op het moment 
van het onderzoek sprake was van een 'steady state'. 
4. Hoe is het gesteld met aard en kwaliteit van het verrichte laboratoriumonder
zoek? Voordat de plasmacortisolbepaling goed uitvoerbaar was, werd voor het 
onderzoek van het hypofyse-bijniersysteem van indirecte methodieken gebruik ge
maakt, zoals bepaling van bepaalde steraidmetabolieten of groepen daarvan in de 
urine, en de daling op ACTH of adrenaline van het aantal circulerende eosinofiele 
leucocyten, wat vanzelfsprekend slechts een grove benadering is. 

2. LITERATUURGEGEVENS 

De in het eerste deel van dit hoofdstuk genoemde punten zullen bij de beoordeling 
van de nu volgende publicaties steeds zorgvuldig bekeken moeten worden. 
- Ericksson-Lihr ( 1 949) bepaalde de uitscheiding van l 7ketosteroiden in de urine 
bij 24 allergische patiënten (waarvan maar 6 ouder waren dan I S  jaar). Uit de 
klinische gegevens blijkt dat 1 9  patiënten asthma hadden. Er was geen eigen con
trolegroep en er werden geen gegevens over mogelijke stresseffecten vermeld. Er 
werd gebruik gemaakt van de methode Callow. Zij vond in dit onderzoek een 
verlaagde uitscheiding, doch lsraëls ( 1 952) laat zien dat haar uitslagen in de normale 
range liggen. Er is uit dit onderzoek dus geen conclusie te trekken. 
- Hioco ( 19SO) vergeleek 22 asthmapatiënten (14 vrouwen en 8 mannen) met I 0 
controlepersonen. Er werden geen leeftijden en verdere klinische gegevens vermeld. 
Auteur bepaalde de urineëxcretie van de 1 7ketosteroiden (methode Cahen en 
Salter) en vond een uitscheiding in de normale range. Gezien de ontbrekende 
gegevens is ook hieraan geen conclusie te verbinden. 
- Harvier ( 1 9SO) bepaalde bij 9 asthmapatiënten (3 mannen en 6 vrouwen, ge
middeld 38 jaar oud) de uitscheiding in de urine van de 1 7ketosteroiden. Hij ver
meldde niets over normaalwaarden en gebruikte methodiek, zodat aan de volgens 
hem te lage uitscheiding van 1 7ketosteroiden nauwelijks betekenis kan worden 
toegekend. 
- Venning ( 19S I )  vergeleek 1 2  asthmapatiënten (6 mannen en 6 vrouwen tussen 
1 8  en SS jaar) met 30 controlepersonen (tussen 20 en SO jaar). Er werden geen 
klinische gegevens vermeld en geen gegevens over doorgemaakte perioden van 
stress. Zij bepaalde in de urine de 1 7ketosteroiden (methode Callow) en de 'chemi
sche glucocorticoiden' en vond in de patiëntengroep van beide significant verlaagde 
waarden. Opmerkelijk is wel dat de door haar vermelde getallen niet uit de figuren 
zijn af te lezen. 
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- Israëls ( 1952) bekeek 80 CARApatiënten (44 vrouwen en 36 mannen) en 83 
controlepersonen (42 vrouwen en 41  mannen) waarover hij , voor die tijd, vrij 
uitvoerige klinische gegevens vermeldt. Hij verrichtte het onderzoek op een ogenblik 
dat geen luchtweginfect aantoonbaar was, doch omtrent eerdere perioden van stress 
geeft hij geen gegevens. Hij bepaalde de 1 7ketosteroidenuitscheiding in de urine 
volgens de methode van Dingemanse en vond bij 1 3  jongere mannen (20-45 jaar) 
en bij 1 2  jongere vrouwen (20-40 jaar) een significant lagere uitscheiding dan bij 
normale personen van dezelfde leeftijd. Bij de oudere mannen had hij geen controle
groep en bij de oudere vrouwen lag de uitscheiding in de normale range. Vermeld 
kan nog worden dat bedrust, rondlopen en werken geen duidelijke invloed hadden 
op de 1 7ketosteroidenexcretie. Tijdens een aantoonbaar luchtweginfect werden 
normale (dus hogere) waarden gevonden. Fractionering van de 1 7ketasteroïden bij 
een aantal patiënten en controlepersonen liet zien dat bij de patiënten alle fracties 
verlaagd waren. 

- Alers ( 1955) vergeleek 66 asthmatische mannen (waarvan 57 tussen de 18 en 30 
jaar oud) met 67 controlepersonen (ook mannen waarvan 62 tussen 18 en 30 jaar 
oud). Hij geeft verder geen klinische gegevens. Auteur hield geen rekening met 
perioden van stress en vermeldt zelfs dat bij 5 patiënten 'sprake was van een geringe 
bronchusinfectie'. Hij vond bij de asthmatici een significant verlaagde uitscheiding 
van 1 7ketasteroïden in de urine (volgens Dingemanse). Hij verrichtte bovendien 
stimulatieonderzoek met achtereenvolgens ACTH, adrenaline, insuline en histamine, 
waarbij hij steeds de percentuele daling van het aantal eosinofiele leucocyten in het 
bloed naging. Hierbij bleek dat alleen na stimulatie met adrenaline de patiënten
groep een significant verminderde percentuele daling liet zien. Het mechanisme 
waardoor adrenaline een daling teweeg brengt van het aantal circulerende eosino
fiele leucocyten is niet met zekerheid bekend; mogelijk loopt dit via ACTH en 
cortisol (zie ook hoofdstuk 111). 
- Pylkko (1955) bepaalde de 1 7ketosteroidenexcretie (volgens een gemodificeerde 
methode Drekter) bij 33 asthmapatiënten, 1 9  mannen (gemiddeld 48,6 jaar oud) en 
1 4  vrouwen (gemiddeld 48,5 jaar). Hij heeft geen eigen controlegroep maar ver
gelijkt met normaalwaarden van Hamburger, welke met een andere methodiek be
paald zijn! Aan het gevonden resultaat (geen verschil) kunnen dan ook nauwelijks 
conclusies worden verbonden. 
- Davies ( 19  56) heeft bij 26 vrouwen (tussen 14 en 72 jaar) en 1 0 mannen (tussen 
25 en 72 jaar) de urineëxcretie van 17ketasteroïden en de 1 7ketogenesteroiden 
bepaald, beiden volgens de methode Norymbersky. Hij geeft geen klinische gegevens 
en heeft ook geen eigen controlegroep. Wel vermeldt hij dat het vaak patiënten 
betrof na een acute opname. Uit zijn resultaten (bij mannen een verlaagde excretie, 
bij vrouwen in beide groepen een normale uitscheiding) kan dan ook geen goede 
conclusie getrokken worden. 
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- Siegel ( 1 9S6) bepaalde bij S7 asthmatische kinderen en 32 controlepersonen van 
dezelfde leeftijd de plasmacortisolspiegels (volgens Nelson). Hij vermeldt geen klini
sche gegevens of informatie over stress. Zijn resultaten tonen geen verschil tussen 
beide groepen. 
- Pelser ( 1 9S8) vergeleek 1 7  asthmapatiënten met S controlepersonen. De patiën
ten werden meestal ( 14  x) met een 'status asthmaticus' opgenomen. Hij bepaalde de 
plasmahydroxysteroiden (methode Reddy). Uit de resultaten (verlaagde uitschei
ding) is nauwelijks een goede conclusie te trekken. 
- Engel ( 1 9  S 8) bekeek de reactie van de plasmacortisolspiegel (bepaald volgens 
Porter en Silber) voor en drie uur nà stimulatie met pyrogeen (0.2 J.Lg PyrexaJ® i.v.) 
bij S asthmapatiënten en S normalen. Klinische gegevens of informatie over stress 
worden niet gegeven. Tussen patiënten- en controlegroep vond hij geen verschil. 
- Lemon ( 19S8) bepaalde in de urine de 1 7ketosteroiden (methode Drekter) en de 
1 1 oxysteroiden (methode Wotiz) bij 

a. I S  controlepersonen (6 vrouwen tussen 22 en 30 jaar en 9 mannen tussen 22 en 
46 jaar). 

b. 6 hooikoortspatiënten (3 vrouwen tussen 23 en 33 jaar en 3 mannen tussen 28 
en 47 jaar). 

c. 7 'matige' asthmapatiënten, die nooit corticosteroïden gehad hadden (4 vrouwen 
tussen 28 en 43 jaar en 3 mannen tussen 1 8  en 4S jaar). 

d. 1 2  ernstige asthmapatiënten, die allen intermitterend corticosteroïden gebruikt 
hadden, doch niet in de 2 weken voor het onderzoek ( 4 vrouwen tussen 2S en 38 
jaar en 8 mannen tussen 28 en SO jaar). 

Lemon vermeldde geen verdere klinische gegevens en gaf geen informatie over 
stress. De auteur vond dat de 1 7ketosteroidenexcretie in beide groepen asthma
patiënten (c en d) significant verlaagd was en in de hooikoortsgroep (b) normaal. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de gemiddelde leeftijd in de 'asthma groepen' 
hoger was. Bij een deel van de patiënten werden androsteron en aetiocholanolon 
apart bepaald en beiden verlaagd bevonden met een normale onderlinge verhouding. 
De uitscheiding van de 1 1  oxysteroiden verschilde niet in beide groepen. 
- Arnoldsson ( 19S8) vond bij 39 asthmapatiënten (2S vrouwen en 14 mannen 
tussen 1 S  en 70 jaar oud) een uitscheiding van 1 7ketosteroiden en 1 7ketogene
steroiden binnen de normale range. Daar auteur geen eigen controlegroep heeft en 
geen klinische gegevens of informatie over stress vermeldt kunnen hieruit geen 
conclusies getrokken worden. 
- Rosa ( 1 960) vergeleek 20 vrouwelijke (tussen 20 en 30 jaar oud) en 20 manne
lijke (tussen 20 en 40 jaar) asthmatici met 40 controles van dezelfde leeftijd en 
geslacht. De patiënten hadden 'een matige tot ernstige asthma', hadden tenminste 
I S  dagen geen aanval gehad en waren tenminste één maand niet met cortico-
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steroïden behandeld. De auteur vond in de patiëntengroep vergeleken met de 
controlegroep een normale uitscheiding van de 1 7ketasteroïden (bepaald volgens 
Drekter) en een verlaagde uitscheiding van 1 7hydroxysteroiden (bepaald volgens 
Porter en Silber). Wanneer de patiënten 3-5 keer per dag geprovoceerd werden met 
histamine en allergenen daalde de uitscheiding van beiden. De reactie van de urine· 
metabolieten op stimulatie met ACTH viel steeds in de normale range. 
- Kass ( 1960) vergeleek 52 asthmatici (waarvan 17 nooit met corticosteroïden 
behandeld waren) met 1 9  inactieve tuberculosepatiënten. Hij noemt geen klinische 
of stressgegevens. De auteur bepaalde de excretie in de urine van de 17keto· 
steroïden en de 1 7hydroxysteroiden en vond geen verschillen tussen de groepen. 
Ook de reactie op ACTH was normaal, zelfs bij de patiënten die nog cortico· 
steroïden gebruikten. De resultaten zeggen weinig, temeer daar bij tuberculose· 
patiënten ook een verlaagde uitscheiding van 1 7ketasteroïden beschreven is (zie 
hoofdstuk lil). 
- Vaccarezza ( 196 1 )  bepaalde bij een groep patiënten met een allergisch asthma 
( 1 1 mannen en 1 1  vrouwen tussen 1 8  en 63 jaar) de urineuitscheiding van 17keto· 
steroïden (volgens Cahen) en 17hydroxysteroiden (volgens Porter en Silber), naast 
de plasmacortisolspiegels (methode Saier). Bovendien ging hij de reactie na van deze 
parameters op toediening van ACTH (30 E ACTH gel). De auteur zegt dat de 
patiënten een allergisch asthma hadden, 7 zonder, 10  met lichte en 5 met ernstige 
klachten. Hij heeft geen eigen controlegroep en geeft geen informatie over eventuele 
stress. De auteur vindt een verlaagde 1 7ketosteroidenuitscheiding terwijl de excretie 
van 17hydroxysteroiden en de plasmacortisolspiegels normaal blijken te zijn. Na 
toediening van ACTH blijft de 1 7ketosteroidenuitscheiding verlaagd en reageren de 
beide andere parameters weer normaal. Het is jammer dat er geen eigen controle· 
groep is en er maar weinig klinische gegevens worden verstrekt, zodat de resultaten 
van dit onderzoek moeilijk te beoordelen zijn. 
- Sjaastad (I 962) bepaalde bij 1 5  mannen met CARA (met vooral klachten van 
hoesten, opgeven van sputum en dyspnoe bij inspanning) de plasmacortisolspiegels 
(volgens Peterson) en de excretie in de urine van l 7hydroxysteroiden (volgens 
Glenn), beide voor en nà ACTH toediening (25 units per 6 uursinfuus). Bovendien 
werd de halfwaardetijd van cortisol nagegaan. Gezien de leeftijden (tussen 39 en 72 
jaar), de steeds gestoorde longfuncties en bloedgasanalyse betrof het hier ernstige 
patiënten. De auteur heeft geen eigen controlegroep en zegt niets over doorgemaak· 
te stressperioden. Hij vindt voor genoemde parameters geen afwijkingen. 
- Van der Straeten ( 1964) vergeleek mannelijke CARApatiënten, die goed om· 
schreven waren wat betreft anamnese, longfuncties, eosinofilie en histamine· 
drempelbepaling, met een groep mannelijke controlepersonen van vergelijkbare 
leeftijd. De patiënten verkeerden op het moment van onderzoek in een rustige fase, 
doch de invloed van (eventueel kort tevoren) doorgemaakte perioden van stress is 
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niet na te gaan. Opgemerkt kan worden dat gezien de vermelde longfunctie en 
allergieonderzoeken het hier steeds 'zware' patiënten betreft (ESC gemiddeld 34%van 
de standaardwaarden, VC tussen 40 en 90% van de standaardwaarden, histamine
drempels tussen 1 /8 en 2 mg/ml). Hij bepaalde de urineëxcretie van 1 7ketosteroi
den (volgens Zimmermann), 1 7ketogenesteroiden (volgens Appleby) en 1 7hydroxy
steroiden (volgens Vermeulen) bij jongere ( 1 6  tot 42 jaar) en oudere (46-61  jaar) 
patiënten en controles. 
In de jongere groep vond hij een significant verlaagde 1 7ketosteroidenexcretie 
(p<O.OO I). In de oudere groep waren behalve de 1 7ketosteroiden ook de 1 7hy
droxysteroiden verlaagd (beide p<0.05). Ook bepaalde hij bij 14  patiënten en 14  
controlepersonen iedere 4 uur de  plasmacortisolspiegels (volgens Van de  Vies) en 
vond geen verschillen tussen beide groepen. Ook ging hij de halfwaardetijd van 
cortisol na, na injectie van een tracerdosis radioactief gelabeld cortisol. Hij kon geen 
verschillen aantonen tussen de patiënten en de controles. De productie van cortisol 
werd eveneens nagegaan met een isotoopverdunningsmethode. Hij vond in zijn 
jongere patiëntengroep een normale cortisolproductie , doch bij de oudere patiënten 
was deze significant verlaagd. 
- Weiier ( 1 965) vergeleek ook mannelijke CARApatiënten (tussen 1 8  en 30 jaar) 
met controlepersonen van dezelfde leeftijd en geslacht. Hij vermeldt uitvoerige 
klinische gegevens (anamnese, longfuncties, allergie en histarninedrempel). Het 
betrof een groep patiënten met een grotendeels reversibele bronchusobstructie, vaak 
een positieve allergie en een gestoorde histarninedrempelbepaling. 
Weiier vond dat de uitscheiding in de urine van de I 7ketosteroiden (volgens 
Zimmermann) in de patiëntengroep significant verlaagd was (p<0.0005) en dat de 
excretie van 1 7ketogenesteroiden (volgens Appleby) niet verschilde tussen beide 
groepen. Hij bepaalde bij 6 CARApatiënten en 6 controles om de vier uur de 
plasmaspiegels van cortisol en corticosteron (volgens Artz) ; tussen beide groepen 
bestond geen verschil; hetzelfde gold voor de halfwaardetijd van cortisol. Stimulatie 
met ACTH in twee doseringen ( 1 .6 E/8 uur en 75 E/8 uur) toonde in beide groepen 
een gelijke stijging van zowel de plasmacortisolwaarden als de urinemetabolieten. 
Na pyrogeenstimulatie (0. 1 E Pyrexat® i.v.) vond hij een significant lagere top
waarde van de plasmacortisolspiegels in de patiëntengroep vergeleken met de con
trolegroep (p<0.05). 
- Robson ( 1 965) vergeleek 34 asthmapatiënten ( 19  mannen en 1 5  vrouwen tussen 
9 en 60 jaar oud) met I 6 controlepersonen (tussen 22 en 60 jaar). In de patiënten
groep waren ook 7 kinderen opgenomen terwijl in de controlegroep geen kinderen 
voorkwamen. De asthma van de patiënten was gekarakteriseerd als een (vrij ernstige) 
'wisselende gegeneraliseerde bronchusobstructie'. De verdere klinische gegevens 
bestaan slechts uit de mededeling dat het 34 asthmatici zijn, waarvan 2 1  allergici, de 
duur van de klachten werd vermeld en dat ze nooit tevoren corticosteroïden ge-
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bruikt hadden. Gegevens over perioden van stress ontbreken geheel. De auteur vond 
geen verschil in de plasmacortisolwaarden tussen beide groepen, doch stimulatie 
met ACTH (30 E/8 uur) veroorzaakte in de patiëntengroep een significant lagere 
reactie van de plasmacortisolspiegel na 2, 4, 6 en 8 uur. Hij bepaalde ook de 
cortisolproductie (volgens Cope en Black), maar vond geen verschillen tussen beide 
groepen. 
- Blumenthal (1966) bekeek 5 patiënten (tussen 14 en 33 jaar oud) met een 
ongecompliceerd 'ragweed' asthma (positieve inhalatie-provocatie test) in een klach
tenvrije periode (winter), dat wil zeggen vrij van abnormale stress. Hij had geen 
eigen controlegroep! De auteur vond normale plasmacortisolwaarden (volgens 
Peterson), die stegen na inhalatie-provocatie met ragweed. De urineuitscheiding van 
17ketosteroiden (volgens Drekter) en 1 7hydroxysteroiden (volgens Porter en 
Silber) waren in de normale range evenals de reactie op ACTH (40 E/8 uur i.v.). De 
enige conclusie, die uit het onderzoek getrokken kan worden, is dat na een positieve 
reactie op inhalatie-provocatie de tevoren normale plasmacortisolspiegels stijgen 
(p<0.01 ). 
- Kerrebijn ( 1 967) vergeleek 6 1  gezonde kinderen (geen leeftijden of geslacht 
vermeld) met 14  asthmapatiëntjes (tussen 8 en 14  jaar oud), die nooit met cortico
steroïden behandeld waren, en 29 kinderen met een ernstige asthma, die dagelijks 
steraidtherapie kregen. Hij vermeldde gegevens over anamnese (frequentie en duur 
van de aanvallen, hoesten, piepen en inspanningstolerantie), allergieonderzoek (vaak 
positief) en longfunctieonderzoek (wisselend gestoord). Alle patiëntjes waren in een 
rustige fase, doch er waren geen gegevens omtrent eerdere perioden van stress. 
De auteur vond geen verschil in plasmacortisolwaarden om 8 uur 's morgens tussen 
de niet met corticosteroïden behandelde patiëntengroep en de controlegroep (de 
wel behandelde groep had significant lagere waarden). Na stimulatie met ACTH 
( 1 . 5  E Cortrophin Z i.m. per kg/lichaamsgewicht) op twee opeenvolgende dagen 
werd 4 uur na de stimulatie op de eerste dag in de patiëntengroep (niet met 
corticosteroïden behandeld) een significant lagere stijging van de plasmacortisol
spiegel gevonden vergeleken met de controlegroep. Op de tweede dag daarentegen 
was er geen significant verschil meer. 
- Hoffmann ( 197 1 ,  1 972) onderzocht plasmacortisolspiegels (volgens De Moor) 
zonder eigen controlegroep en uitgaande van 'de normaalwaarden van het laborato
rium' bij twee groepen patiënten: 
a. 82 patiënten (45 mannen en 37 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 
38.7 jaar, die een 'allergisch asthma bronchiale' hadden. Dit betekende anamnes
tisch aanvallen van benauwdheid, positieve intracutane testen met een aantal in
halatieallergenen en een eosinofilie van bloed en sputum. 
b. 45 patiënten (28 mannen en 1 7  vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 
57. 5  jaar, met 'asthmatische bronchitis en emfyseem'. Dit had recidiverende lucht-
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weginfecten tot gevolg, zonder aanwijzingen voor een allergie. Op het moment van 
onderzoek was geen stress aanwezig, doch omtrent eerdere perioden van stress is 
niets bekend. De auteur vond in beide patiëntengroepen om 8 uur 's morgens (voor 
het laboratorium) normale plasmacortisolwaarden. Tijdens een asthma-aanval 
werden begrijpelijkerwijs significant verhoogde plasmacortisolwaarden gevonden 
(stress). 
- Cayton ( 1973) vergeleek 1 1  asthmatici (gemiddelde leeftijd 37 .7) met 53 nor
malen (gemiddeld 49.2 jaar oud) en met asthmatici die óf kuren óf onderhouds
doses corticosteroïden gebruikt hadden. Asthma werd gekarakteriseerd als een 
wisselende grotendeels reversibele bronchusobstructie. Het onderzoek werd gedaan 
in een rustige fase, al wordt niet vermeld sinds hoelang. Ook in dit onderzoek 
werden geen significante verschillen gevonden in plasmacortisolspiegels (volgens 
Mattingly), behalve bij de groep patiënten met een prednisolon onderhoudsdosis, 
waar de waarden significant verlaagd waren. 
- Boye ( 1974) bepaalde de halfwaardetijd van cortisol na injectie van 1 00 mg 
hydrocortison bij drie groepen; 6 controlepersonen (tussen 33 en 64 jaar oud), 7 
asthmapatiënten (tussen 33 en 60 jaar) die nog nooit met corticosteroïden behan
deld waren en 7 asthmapatiënten (leeftijd tussen 33 en 64 jaar) die een onderhouds
dosis corticosteroïden gebruikten. De auteur vermeldde geen klinische gegevens of 
informatie over doorgemaakte perioden van stress. Hij vond in alle drie groepen 
vergelijkbare halfwaardetijden van cortisol. 
- Collins ( 1 975) verrichtte onderzoek bij 20 asthmapatiënten, die allen een eosi
noftlie (bloed en sputum) hadden, en waarvan 4 positieve huidtesten voor een 
aantal inhalatieallergenen hadden (extrinsic) en de rest negatieve huidtesten had 
(intrinsic). Verdere klinische gegevens of informatie over stress wordt niet vermeld. 
Er is geen eigen controlegroep aanwezig. De auteur vond normale plasmacortisol
spiegels (volgens Mattingly) en normale reacties op stimulatie met insuline (0. 1 5  E 
per kg lichaamsgewicht) en met ACTH ( 1  mg Synacthen® depot i.m.). 

3 .  BESPREKING VAN DE LITERATUURGEGEVENS 

a. Inleiding 

Gezien de vele ontbrekende gegevens (geen (of geen goede) eigen controlegroep, 
geen klinische gegevens en geen informatie over doorgemaakte stressperioden) 
zullen de publicaties van Ericksson-Lihr ( 1949), Harvier ( 1950), Pylkko ( 1 955), 
Davies ( 1 956), Arnoldsson ( 1958) en Kass ( 1960) verder buiten beschouwing ge
laten worden. Ook het onderzoek van Hioco ( 1950) wordt niet verder genoemd, 
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gezien het ontbreken van gegevens over de aard van de patiënten en hun leeftijden. 
Op de publicatie van Venning ( 195 1 )  wordt niet nader ingegaan gezien de afwezig
heid van klinische gegevens en de discrepantie tussen de vermelde getallen en de 
figuren. Tenslotte wordt het onderzoek van Pelser ( 1 958), dat verricht werd bij 
patiënten die allen waren opgenomen in een 'status asthmaticus', niet nader bespro
ken. 
Op grond van de overige publicaties zal geprobeerd worden conclusies te trekken 
over eventuele afwijkingen van de bijnierschorsfunctie. De metabolietenexcretie in 
de urine zal, daar deze behalve van de gebruikte methode ook sterk afhankelijk is 
van de omstandigheden waaronder de urine verzameld wordt, bij het ontbreken van 
een eigen controlegroep (Vaccarezza 1 96 1 ,  Sjaastad 1 962 en Blumenthal 1 966) 
buiten beschouwing gelaten worden. De invloed van externe omstandigheden is bij 
plasmacortisolspiegels (8 uur 's morgens basaal) veel geringer. 

b. 1 7ketosteroidenuitscheiding in de urine 

De 1 7ketasteroïden bestaan normaal voor ongeveer 90% (zie hoofdstuk II) uit 
metabolieten afkomstig van de verschillende anctrogenen (bijnierschors en gonade). 
Aangezien de leeftijd een duidelijke invloed heeft op de excretie van 17keto
steroiden is het beter de onderzoekingen hieromtrent zo mogelijk in te delen in die 
met jongere (tussen 1 8  en 45 jaar) en/of die met oudere groepen (ouder dan 50 
jaar). Bij de jongere asthmatici werd een verlaagde 1 7ketosteroidenuitscheiding in 
de urine gevonden door lsraëls ( 1952), door Alers ( 1 955), door Lemon ( 1 958), door 
Van der Straeten ( 1964) en door Welier ( 1 965). Het betrof hier meestal patiënten 
met een allergisch asthma. Alleen door Rosa ( 1 960) is een 1 7ketosteroidenuit
scheiding in de normale range gevonden. 
Daar op oudere leeftijd een veel lagere excretie van 17ketosteroidenmetabolieten te 
verwachten is, zal een tot een verlaging leidende functiestoornis een minder sterke 
invloed hebben. Het is dan ook begrijpelijk dat Van der Straeten in zijn oudere 
groep een minder sterke verlaging vindt. 
Concluderend kan gezegd worden dat de 1 7ketosteroidenuitscheiding verlaagd is bij 
CARApatiënten (vooral asthmatici met een positieve allergie en aantoonbare 
bronchusobstructie). Als oorzaak hiervoor zijn doorgemaakte perioden van stress 
niet uit te sluiten. 

c. De uitscheiding van de van cortisol afkomstige metabolieten in de urine 

Voomarnelijk van cortisol afkomstig zijn de metabolieten die bepaald worden als 
17hydroxysteroiden, 17ketogenesteroiden en l l oxysteroiden. Bij de jongere 
asthmatici wordt een normale uitscheiding van deze metabolieten gevonden door 
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Lemon ( 1958), Van der Straeten ( 1 964) en Welier ( 1 965). Rosa ( 1 960) is ook hier 
de enige die een ander resultaat vindt (een verlaagde uitscheiding). Van der Straeten 
( 1964) vond bij oudere, 'zware' CARApatiënten (allen met een ernstige deels 
irreversibele bronchusobstructie) een verlaagde uitscheiding van 1 7hydroxy
steroiden. 
Concluderend lijkt het dat bij jonge asthmatici de uitscheiding van cortisolmeta
bolieten in de normale range ligt. Bij ouderen is deze excretie mogelijk verlaagd. 
Gezien het werk van Van der Straeten (normale uitscheiding bij jongere patiënten 
en een verlaagde bij oudere) lijkt een voor de CARA fundamentele oorzaak in elk 
geval onwaarschijnlijk. 

d. P/asmacortisolspiegels 

Plasmacortisolspiegels zijn door vele onderzoekers nagegaan 's morgens om 8 uur en 
door enkele (Weller en Van der Straeten) zelfs iedere vier uur bij uiteenlopende 
typen CARApatiënten. Steeds werden normale plasmacortisolspiegels gevonden, 
wanneer de patiënten tenminste geen corticosteroïden gebruikten (Siegel 1 956, 
Sjaastad 1 962, Van der Straeten 1 964, Welier 1 965,  Robson 1 965, Kerrebijn 1 967, 
Hoffmann 1 97 1 ,  1 972, Cayton 1 973, Collins 1 975). Tijdens een 'ernstige asthrna
aanval' (stress) werden begrijpelijkerwijs verhoogde plasmacortisolspiegels gevonden 
(Blumenthal 1 966, Hoffmann 1 97 1 ,  1 972). 

e. De halfwaardetijd en productie van cortisol 

De halfwaardetijd van cortisol kan bepaald worden met farmacologische hoeveel
heden cortisol (Weller 1965, Boye 1 974 en Coltins 1 975) en meer fysiologisch met 
een tracerdosis gemarkeerd cortisol (Van der Straeten 1 964 ) . Alle genoemde 
auteurs vonden een normale halfwaardetijd van cortisol. De cortisolproductie werd 
bepaald met een isotoopverdunningsmethode. Van der Straeten vond in zijn jongere 
groep een normale productie en in zijn oudere patiëntengroep een verlaagde corti
solproductie. Dit laatste kan goed passen bij de eerder vermelde verlaagde uit
scheiding van cortisolmetabolieten (bij normale functie van het hypothalamus
hypofyse-bijnierschorssysteem en normale cortisolspiegels ). Robson ( 1 965) vond 
eveneens een normale cortisolproductie. 

f. De reactie op stimulatie met ACTH 

Na stimulatie met ACTH werd door Welier ( 1 965) en Blumenthal ( 1966) een 
normale reactie gevonden bij jonge allergische asthrnapatiënten. Sjaastad ( 1962) 
vond hetzelfde bij oudere patiënten (meer het bronchitistype, met steeds een ver-
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laagde 02-saturatie in het bloed) evenals Rosa ( 1 960), Cayton ( 1973) en Collins 
( 1975) bij een meer wisselende patiëntengroep (asthma en bronchitis). Robson 
( 1965) vond een verminderde reactie van het plasmacortisolgehalte na stimulatie 
met ACTH bij een groep asthmapatiënten (zoals op het CIBA symposium 1 958 
gedefmieerd) van alle leeftijden (7 van de 34 patiënten waren kinderen). Kerrebijn 
( I  967) vond na stimulatie met ACTH op twee achtereenvolgende dagen, de eerste 
dag een verlaagde en de tweede dag een normale reactie van het plasmacortisol
gehalte bij kinderen met een ernstig allergisch asthma. 
Deze gegevens wijzen het meest in de richting van een normale reactie van de 
bijnierschors op stimulatie met ACTH bij volwassenen; met name bij kinderen 
blijven enige onzekerheden bestaan. 

g. De reactie op stimulatie met pyrogeen of insuline 

Door Engel ( 1 958) en Collins ( 1975) werden normale reacties gevonden, terwijl 
Welier ( 1965) een geringere reactie vond bij zijn jonge allergische CARApatiënten. 
Voor een conclusie hieromtrent zijn  deze gegevens wel wat spaarzaam. 

4. CONCLUSIE 

Op grond van de in dit hoofdstuk vermelde gegevens - de normale plasmacortisol
spiegels, met een normale dagelijkse variatie, de normale afbraaksnelheid van cor
tisol, de normale productie en de uitscheiding in de normale range van cortisol
metabolieten - functioneert, bij CARApatiënten tussen 1 8  en 45 jaar oud met 
meestal een allergisch asthma, het hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem 
normaal. Omtrent de reactie op stimulatie (ACTH en pyrogeen) blijven echter 
onzekerheden bestaan. Bij oudere CARApatiënten wijzen de veel spaarzamer gege
vens in dezelfde .richting. De uitscheiding van 1 7ketametabolieten in de urine is bij 
de jongere patiënten (mannen en vrouwen, meestal positieve allergie en hyperreac
tiviteit) verlaagd. Zoals te verwachten is deze verlaging bij de oudere patiënten 
minder uitgesproken. De oorzaak van deze verlaging moet gezocht worden in een 
verminderde productie dan wel een veranderd metabolisme van de anctrogenen (van 
bijnierschors of testis). Via verlaagde plasmaspiegels van testosteron en daardoor 
een verminderde excretie van testosteronmetabolieten kan de verlaagde 1 7keto
steroidenuitscheiding een gevolg zijn van doorgemaakte perioden van stress. 
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Eigen onderzoek 
VI 

OPZET 

1 .  INLEIDING 

Op grond van de literatuurgegevens werd naast aanvullend onderzoek naar de 
reactie van de bijnierschors op stimulatie met ACTH en pyrogeen, het onderzoek 
gericht op de bepaling van plasmaspiegels en urineuitscheiding van de androgenen 
{bijnierschors en gonade). 
De onderzoekingen werden verricht bij een groep mannelijke CARApatiënten en 
een wat geslacht en leeftijd betreft overeenkomstige controlegroep. Essentiële voor
waarde was dat patiënten en controles {gezien de in hoofdstuk III beschreven effec
ten) gedurende tenminste een half jaar geen stress van betekenis doorgemaakt 
hadden. 
Oorspronkelijk lag het ook in de bedoeling een groep CARApatiënten te bekijken 
die kort tevoren een luchtweginfect doorgemaakt hadden. Daar deze patiënten 
practisch steeds een therapie voor hun luchtweginfect kregen met o.a. een korte 
kuur glucocorticoiden, moest hiervan afgezien worden. Getracht werd alle omstan
digheden, die los stonden van de CARA, voor de patiënten en de controlegroep 
zoveel mogelijk identiek te maken. 
Teneinde zo homogeen mogelijke groepen proefpersonen (patiënten en controles) 
te krijgen hebben wij alleen mannen genomen met een leeftijd tussen de 1 8  en 
30 jaar. Dit betekende dat geen rekening gehouden behoefde te worden met de 
cyclische veranderingen van de geslachtshormonen, zoals we die bij vrouwen ken
nen, terwijl ook de lagere spiegels van androgenen, die bij kinderen en op oudere 
leeftijd (zie IV) gevonden worden, geen rol spelen. Bovendien werden uitsluitend 
studenten als proefpersonen genomen daar zij in deze leeftijdscategorie vrijwel de 
enigen zijn die zonder werkverzuim als controles kunnen dienen. 

2. GEGEVENS BETREFFENDE PATIËNTEN EN CONTROLES 

In het uiteindelijke onderzoek werden 14 patiënten en 10 controlepersonen ge-
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Ta bie 4. Data of all subjects. 
Algemene gegevens van alle proefpersonen. 

Patients Age (years) Height (cm) Weight (kg) Date of admission 

Sm 19 1 9 3  80 3/'74 
Vo 29 1 80 76 3/'74 
Pi 20 1 90 81 5/'74 
Re 21 1 84 73.5 5/'74 
Ro 23 182  72  7/'74 
Po 23 1 89 65 7 /'74 
Sw 27 172  65  3/'75 
El 25 1 74 7 1  3/'75 
St 22 1 86 79.5 6/'75 
Joh 20 190 82 1 1 /'75 
Pr 23 1 87 79 8/'75 
Sy 27 1 8 3  7 7  8/'75 
Bec 20 1 78 72 1 2/'75 
Ni 2 1  1 7 4  65.5 1 2/'75 

Contra is 

Wa 27 1 82 75 7/'74 
BI 22 1 80 75 9/'74 
Nos 22 1 89 83 1 1 /'74 
Bij 23 193 80 1 2/'74 
Jo 20 1 79 72 1 2/'74 
Wag 22 1 84 76 2/'75 
Ka 1 8  1 8 8  6 9  2/'75 
Bo 19 1 78 75 3/'75 
Be 1 9  1 75 59.5 7/'75 
Rei 1 8  1 86 77 8/'75 

durende 1 3  dagen (schema pag. 77) op geheel vrijwillige basis opgenomen. Bij al 
deze proefpersonen (mannen tussen 18 en 30 jaar) waren de volgende onderzoe
kingen, mede voor selectiedoeleinden, verricht: 
1 .  volledige anamnese en lichamelijk onderzoek 
2. spirografisch longfunctieonderzoek en de reactie op een bronchusverwijdend 

middel 
3. histaminedrempelwaarde 
4. allergieonderzoek met behulp van huidtesten met een aantal oplossingen van 

gebruikelijke inhalatie-allergenen 
5. telling van het aantal eosinofiele cellen in het bloed, 3 x onder basale omstandig-

heden. 

ad 1 .  Hierbij werd een zorgvuldige 'CARAanamnese' opgenomen (zie pag. 1 ), naast 
de algemene anamnese en een volledig lichamelijk onderzoek. Speciale aandacht 
werd gegeven aan doorgemaakte stressperioden, daar alle proefpersonen tenminste 
een half jaar vrij van stressperioden van importantie, zoals bijvoorbeeld een lucht-
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weginfect, een tenminste één uur durende benauwdheidsaanval die normaal lopen 

of fietsen onmogelijk maakte, enz., dienden te zijn. Ook werd bezien of geen der 

proefpersonen het half jaar vóór het onderzoek steroidhormonen gebruikt hadden 

(en tenminste een jaar lang geen steraidhormonen in een onderhoudsdosering). 

Table 5. Clinical data of patients with COLD. 
Anamnestische gegevens van patiënten met CARA. 

dyspnoea 
asthmatic on nasal 

Patients attacks exertion cough phlegm complaints 

Sm + - a. a. ++ 
Vo + + ++ + -
Pi ++ + a. a. + 
Re + - - - + 
Ro + - - - + 
Po + - + - + 
Sw ++ + + + ++ 
El ++ - - - + 
St ++ - a. a. -
Joh ++ - - - + 
Pr ++ - a. a. + 
Sy ++ + a. a. ++ 
Bec + + + - + 
Ni ++ + - - ++ 

++ = positive + = intermittant - = negative a =  at attacks only 

family past 
history history 

+ sinusitis 
+ -

++ -
++ -

+ seborrhea 
++ seborrhea - pneumonia 
++ eczema inf. 
++ -- -

+ seborrhea 
+ -

++ sinusitis 
+ -

ad 2. Als longfunctieonderzoek werd een vitale capaciteit (VC) en een expiratoire 

éénsecondewaarde (ESC) bepaald. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een spiro

meter Lode type D53 R. De normaalwaarden werden ontleend aan de gegevens van 

rammeling ( 1961  ). Teneinde een indruk te krijgen over de reversibiliteit van een 

eventueel aanwezige bronchusobstructie werd nagegaan hoe de reactie was van VC 

en ESC op de toediening van 25 mg thiazinamium (Multergan®) i.m. (Booy-Noord 

1957). 

ad 3.  De histamine-drempelwaarde werd bepaald volgens de door De Vries ( 1 961)  

beschreven methode. Hierbij wordt de reactie van de  VC en  de ESC nagegaan op 

oplopende concentraties histaminefosfaat (0, k ,  ! , ! , l ,  2, 4, 8, 1 6  en 32 mg/rnl). 

Een daling na 30 seconden van tenminste 1 0% wordt als positief beschouwd 

(= drempelwaarde), wanneer daarna de volgende concentratie een sterkere reactie 

veroorzaakt. 

ad 4. Voor de huidtesten volgens de door Ten Cate ( 1 954) beschreven techniek 

werd gebruik gemaakt van intern gestandaardiseerde oplossingen op basis van gedia-
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Tabel 6. Vita! Capacity (V.C.) and Forced Expiratory Volume (F.E.V.) in liters BTPS and 
percentage of predicted value in all objects, before and 3/4 hour after 25 mg thiazi
namium i.m. 

Patients 

Sm 
Vo 
Pi 
Re 
Ro 
Po 
Sw 
El 
St 
Joh 
Prs 
Sijb 
Beek 
Nie 

Controls 

Wa 
BI 
No 
Bij 
Jo 
Wag 
Ka 
Bo 
Be 
Rta 

Vitale Capaciteit (V.C.) en één seconde waarde (F.E.V.) in liters BTPS en als percen
tage van de voorspelde waarde vóór en 3/4 uur ná 25 mg thiazinamium i.m. 

Aftcr 25 mg thiazinamium i.m. 

v.c. F.E.V. , F.E.V., v.c. F.E.V., F.E.V., 
v.c. (% pred. F.E.V. , (% pred. V.C. (%pred. (% pred. v.c. 
(L) val.) (L) val.) (%) val.) val.) (%) 

7. 1 5  1 1 0  5.00 96 70 1 10 1 1 0  80 
6.50 1 20 3.30 80 5 1  1 28 96 58 
8.00 128 4.80 1 00 60 1 28 1 19 7 1  
5.40 90 5.20 1 09 96 90 1 10 97 
5 . 1 0  9 1  4. 1 5  97 8 1  9 1  1 00 83 
5 .80 94 4.60 97 79 93 102 84 
5 .50 1 1 6  3.35 92 6 1  1 14 1 1 7  8 1  
5.60 1 14 3.80 101  68  1 1 8 1 16 76 
6.80 1 1 3  3.85 84 57 1 29 103 61 
5 .45 87 3.30 69 61  90 71  60 
7.00 1 20 5.20 1 1 6 74 1 23 1 27 79 
5.60 97 5 .07 1 1 3  9 1  98 1 1 8  94 
5 . 1 7  9 8  4.38 1 08 85 103 1 15 86 
4.80 98 3.45 91  72  104 107 79 

6. 1 5  1 1 0  5 .25 122 85 1 14 1 27 85 
5.90 109 4.80 1 1 5  8 1  1 1 1  1 2 1  84 
7.30 1 1 8  6.00 1 25 82 1 23 1 35 85 
6.30 98 5.40 1 09 86 1 0 1  1 1 1  85 
4.70 90 4.00 99 85 94 1 04 85 
6 . 10  1 06 4.95 1 1 1  8 1  1 06 1 1 2  82 
5.80 92 5.00 99 86 94 103 87 
5 . 20 95 4.00 92 77 99 96 78 
5.40 106 4.70 1 1 5  87 1 07 1 1 8  88 
6. 1 0  9 9  5 .35 107 88 101  1 1 1  89 

lyseerd en ingevroren drooggewicht (fabrikant Diephuis) van een aantal gebruike

lijke inhalatieallergenen: huisstof, huisstofmijten, gemengde dierenharen en veren, 

gemengde graspollen en gemengde schimmels. 

De intracutane testen werden steeds voorafgegaan door cutane en, alleen wanneer 

deze laatste negatief waren, verricht. Als controle werden testen gedaan met: 

het oplosmiddel (coca oplossing), teneinde het optreden van derrnagrafie uit te 

sluiten 

histaminefosfaat ( 1 op 1 00) teneinde verschillen in het reactiepatroon van de 

huid op te sporen {dus een referentie voor de allergenen). 

De huidtesten werden positief genoemd, wanneer de kwaddelgrootte na 20 minuten 

tenminste verdubbeld was, waarbij gebruik gemaakt werd van de door Ten Cate 

{ 1954) aangegeven indeling, uitgaande van een injectiekwaddel van 5 mm: 
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+ uitbreiding van de kwaddel tot 7! mm 
+ ± uitbreiding van de kwaddel van 7! -10  mm 
+ +  uitbreiding van de kwaddel van 1 0- 1 2! mm 
+ + ± uitbreiding van de kwaddel van 1 2! - 1  S mm 
+ + + uitbreiding van de kwaddel meer dan 1 S mm. 

Daarnaast werd nagegaan tot in welke verdunning een intracutaan gespoten huis
stofextract nog tot een positieve reactie aanleiding geeft, de huisstofhuiddrempel 
genoemd (onverdund is 0.5 mg/rnl). 

Table 7. Intracutanous skin tests with common inhalant allergens in the patient group. 
Intracutane huidtesten met de gebruikelijke inhalatie-allergenen in de patiëntengroep. 

Patients Histamine Houserlust Houserlust Pollen Moulds Epidermals 
mi te 

Sm ++± +++ +++ +++ ++ ++± 
Vo +± - - - - -
Pi +++ +++ +++ +++ + +++ 
Re +± ++ ++ +± + + 
Ro + +± +± +± - +± 
Po +± ++ ++ + + + 
Sw ++ +++ ++ +++ ++ ++± 
El + ++ ++ - - ++ 
St ++± +++ +++ - - ++± 
Joh ++± ++± ++ ++± ++± ++ 
Pr +± ++± +++ +± + ++± 
Sy ++ ++ +± - +± +± 
Bec ++± + + - - -
Ni + +:t +++ +± - + 

ad 5 .  De eosinofiele leucocyten in het perifere bloed werden geteld, na kleuring 
met een waterige eosine-formaline oplossing, in de telkamer volgens Bürker. Op 
grond van de gegevens van Veening (1 958) worden normaalwaarden tot 300/mm3 
gehanteerd voor personen ouder dan 1 6  jaar. 

Patiënten 

Alle patiënten waren, volgens de in hoofdstuk I genoemde criteria, duidelijke 
CARApatiënten, waarbij de paroxysmale dyspnoeklachten in het algemeen op de 
voorgrond stonden. Ze waren (voor zover na te gaan) het half jaar voorafgaande aan 
het onderzoek vrij van duidelijke stressperioden geweest. Röntgenonderzoek van de 
thorax toonde behalve diafragma-adhaesies bij twee patiënten geen afwijkingen. In 
tabel 4 en S worden achtereenvolgens persoonlijke, anamnestische en familie
anarnnestische gegevens van de patiënten vermeld. In de tabellen 6 tot en met 8 
worden de resultaten vermeld van longfunctieonderzoek (voor en na thiazinamium), 
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huidallergieonderzoek, histaminedrempel en de telling van de eosinofiele leucocyten 
in het bloed (vermeld worden het gemiddelde van 3 basale metingen en de maximaal 
- al dan niet basaal - gemeten waarde). Bloedgasanalyse werd niet verricht, daar 
wat dat betreft geen afwijkingen te verwachten waren. Bij 6 patiënten werd een 
volume-druk diagram gemaakt, wat niet vermeld is. De compliance was steeds 
conform de verwachting. 

Table 8. Laberatory data. 
Enkele laboratoriumgegevens. 

Housedust Histamine 
Blood eosinophilia (x 1 1/mm3)  skintiter threshold 

Patients (mg/ml) (mg/ml) Mean Maximum 

Sm 0.0005 > 32 22 35 
Vo 0.5 = 32 1 1  1 6  
Pi 0.0005 = 32 54 70 
Re 0.005 1 6  1 3  30 
Ro 0.005 = 32 1 2  1 4  
Bo 0.005 1 6  2 1  27 
Sw 0.00005 1 6  19  75  
El 0.0005 2 24 35 
St 0.005 4 1 5  44 
Joh 0.00005 16  67 97 
Pr 0.00005 2 36 48 
Sy 0.005 16  12  2 1  
Bec 0.5 1 6  1 5  60 
Ni 0.0005 > 32 4 35 

Controls 

Wa ;;. 0.5 > 32 20 25 
BI ;;. 0.5 > 32 1 2  1 4  
Nos ;;. 0.5 > 32 10 1 2  
Bij ;;. 0.5 > 32 36 45 
Jo ;;. 0.5 > 32 17 23 
Wag ;;. 0.5 > 32 15 18 
Ka ;;. 0.5 > 32 14 1 5  
Bo ;;. 0.5 > 32 17 25 
Be ;;. 0.5 > 32 18 25 
Rei ;;. 0.5 > 32 1 1  1 5  

Controlepersonen 

De controlepersonen hadden een wat CARA betreft volledig blanco anamnese en 
familieanamnese (in één geval bleek een broer later duidelijke dyspnoeaanvallen op 
CARA-basis gekregen te hebben). Geen van de controles had ooit steraidhormonen 
gebruikt. 
Röntgenonderzoek van de thorax toonde steeds een normaal beeld. In tabel 4 

worden een aantal persoonlijke gegevens vermeld. In tabel 6 en 8 staan de long-
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functiewaarden, de huisstofhuiddrempel, de histaminedrempel en het aantal eosino
fiele leucocyten. De eosinofilie van de controlepersoon Bij bleek pas tijdens het 
definitieve onderzoek, daar de tellingen van de eosmofiele leucocyten onder basale 
omstandigheden eerst tijdens de opname werden verricht. 
Van alle proefpersonen werden verder nog bepaald de nier-, lever- en schildklier
functie, welke steeds normaal waren. Als parameters hiervoor werden gebruikt de 
plasmaspiegels van 
creatinine steeds lager dan 1 . 1 mg/ 1 00 ml 
ureum steeds lager dan 39 mg/1 00 mi 
alkalische fosfatase steeds lager dan 3.0 E (normaal tot 3.5 E) 
SGOT steeds lager dan 1 1  E (normaal tot 1 5  E) 
SGPT steeds lager dan 1 0  E (normaal tot 1 5  E) 
LDH steeds lager dan 251  E (normaal tot 350 E) 
het genormaliseerde thyroxinegehalte lag steeds tussen 7.5 en 1 2.4 ( normaalwaar
den van het laboratorium lagen op dat moment tussen 7 .0 en 1 2.5). 

3 .  GEBRUIKTE BEPALINGSTECHNIEKEN 

a. Cortisol 

Hierbij werd gebruik gemaakt van de methode volgens Clark en Rubin (1 969), zoals 
die in het Academisch Ziekenhuis Groningen wordt uitgevoerd. Deze methode 
berust op de afbraak van 20,2 l aketolen tot de overeenkomstige 1 7{3carbonzuren 
onder invloed van metaperjodaat. Met methyleenchloride kan dan een scheiding 
tussen de gevormde 1 7{3carbonzuren en andere niet specifieke fluorogenen tot stand 
gebracht worden, waarna de klassieke fluorimetrische kwantificering plaats vindt. 
De specificiteit is vergelijkbaar met die van fluorimetrie na een voorafgaande 
chromatografische scheiding (Kwarts 1973). 

b. Testosteron, totaal en vrije fractie ( AFTC) 

De bepaling van testosteron (totaal en vrije fractie) werden uitgevoerd op het endo
crinologisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis in Gent (Prof. dr. A. 
Vermeulen). 
De testosteronbepaling (totaal) berust op een papierchromatografische zuivering 
met vervolgens een etherextractie, waarna volgens de RIAmethodiek gekwantifi
ceerd wordt (Vermeulen 1 973). 

7 1  



De vrije fractie (AFTC), die als het 'actieve' gedeelte beschouwd wordt, is berekend 
uit middels een 'equilibrium dialysis' van verdund plasma verkregen waarden, zoals 
door Verroeuien { 1971)  beschreven. 

c. DHEA 

Voor de DHEAbepaling worden twee verschillende methodieken gebruikt. 
I .  RIA. Deze methode werd uitgevoerd op het endocrinologische laboratorium van 
het Academisch Ziekenhuis Gent {Prof. dr. A. Vermeulen), zoals beschreven door 
Verroeuien en Verdonck (1 976). De methode berust op een papierchromatogra
fische voorscheiding, waarna de vlek met het DHEA geëlueerd wordt en gekwantfi
ceerd volgens de RIAmethode, met een correctie op verlies. 
2. Gaschromatografisch. Deze methode werd uitgevoerd op het Academisch Zie
kenhuis Groningen (Van Proosdij). De methode berust op een herhaalde dunne laag 
voorscheiding, waarna het geëlueerde DHEA wordt gederivatiseerd en vervolgens 
met een gaschromatograaf gekwantificeerd (Van Proosdij, in bewerking). 

d. DHEAsulfaat 

Ook voor het DHEAsulfaat worden twee verschillende methodieken gebruikt. Bij 
beide wordt eerst een solvolyse toegepast, waarna het vrijgemaakte DHEA in prin
cipe zoals hierboven beschreven bepaald wordt. In tegenstelling tot de DHEA
bepaling is de gaschromatografische bepaling van het DHEAsulfaat door de veel 
hogere fysiologische concentraties eenvoudiger. 

e. 1 7ketasteroïden in de urine 

De 1 7ketosteroiden in de urine werden volgens de klassieke methode bepaald, dat 
wil zeggen eerst hydrolyse door 1 0  minuten koken met geconcentreerde HCl 
(pH = 1 ). Na afkoeling vindt extractie met dichloormethaan en wassen met water en 
alkali plaats. Het extract wordt drooggedampt. Na oplossen in ethanol wordt ten
slotte de klassieke Zimmermann-reactie gedaan, waarbij de optische densiteit (een 
ontstane violette kleur) gemeten wordt (Zimmermann 1935). 
Bezwaren zijn dat door het koken voor de hydrolyse ± 20% van de aanwezige 
ketasteroïden uiteenvalt, en dat een aantal niet-steroïden meegemeten worden 
(Goldzieher 1 962). 

f. 1 7ketogenesteroiden in de urine 

Voor deze bepaling wordt gebruik gemaakt van de door Metcalf ( 1963) beschreven 
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methode. Deze methode berust op een reductie van alle keto (oxo) groepen tot de 
overeenkomstige alcoholen met natriumboorhydride waarna met natriumperjodaat 
de 1 7zijketens tot 1 7ketosteroiden geöxydeerd worden en met de Zimmermann
reactie gekwantificeerd worden. 

g. Afbraak van testosteron 

Hierbij werd bekeken tot welke metabolieten een kleine hoeveelheid intraveneus 
gespoten 14C gelabeld testosteron wordt afgebroken. Na i.v. injectie van 5J.LCurie 

� urine I met 14c metabolieten 

3H DHEA-sulfaat ---------- 1 I 
solvolyse (Lieberman) 
en scheiding polair fapolair 

3H androstanediol 

3H androsteron h 
3H aetiocholanolon 

��--------�� I 
glucuroniden 

vrije steroiden, 
van sulfaten afkomstig 

glucuronidase ----·11 
vrije steroiden, 
van glucuroniden afkomstig 

I 
Girard partitie Girard partitie 

I 
ketonen ketonen 

I 

niet ketonen 
aluminium-hydroxide 
kolom 

l 
'

\niet :ket<7nen) 

pap ierchromatografie papierchromatografie 

papierchromatografie dunne 
laag, met aluminiumoxyde 

1 
jANDRO· AETIOCHO· �TANEDIOL LANEDIOL 

dunne laag met dunne laag met 
aluminiumoxyde aluminiumoxyde 

1 1 1 
ANDRO· 
STERON 

AETIOCHO 
LANOLON 

ANDRO
STERON 

AETIOCHO 
LANOLON 

Fig. 1 1 . Analyse van de metabolieten, die ontstaan na de afbraak van 14c testosteron. 
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14C testosteron, werd 2x de 24 uurs urine verzameld en de hoeveelheid uitge
scheiden radioactiviteit gemeten. Daar meer dan 90% van de totale uitscheiding 
in 48 uur in de eerste 24 uurs urine werd teruggevonden is uitsluitend daarmee 
verder gewerkt, wat reductie van het te bewerken volume mogelijk maakte . 
In fig. 1 1  wordt in grote lijnen aangegeven langs welke weg het onderzoek heeft 
plaats gevonden. Er zijn verschillende getritieerde steroïden als inwendige standaard 
toegevoegd, om correcties op de onvermijdelijke verliezen te kunnen toepassen. Aan 
ongeveer een kwart van de urine ( Ie  24 uurs portie) werd 0.25� Curie3 H DHEA
sulfaat als inwendige standaard (als controle voor ethylacetaatextractie en solvo
lyse) toegevoegd . 

Daarna wordt solvolyse volgens Lieberman toegepast. De urine wordt daartoe eerst 
verzadigd met NaCl, de pH wordt met H2 S04 op pH = 1 gebracht, en die urine 
wordt drie keer geëxtraheerd met ! volume ethylacetaat. De ethylacetaat bevat het 
grootste gedeelte van de metabolieten (geconjugeerd en vrij) van het testosteron. De 
ethylacetaat wordt met watervrije Nasulfaat ontwaterd en de radioactiviteit wordt 
gemeten met de 'Liquid Scintillation Counter met automatische quenchingcor
rectie'. Aldus wordt het percentage geëxtraheerde metabolieten nauwkeurig 
bepaald. Vervolgens gaat de ethylacetaat (met alle steroïden) in de broedstoof 
waardoor de sulfaatgeconjugeerde steroïden gehydrolyseerd worden (37° C) gedu
rende 1 6  uur. Daarna wordt drie keer gewassen met l volume I N  NaOH en twee 
keer met lo volume water. 
Op deze wijze zijn twee fracties verkregen : 
I waterfase (+ NaOH), welke de glucuroniden bevat 
11 ethylacetaat, welke de vrije steroïden (voornamelijk van de sulfaten afkomstig) 

bevat. Het ethylacetaat wordt (na ontwatering met watervrije Nasulfaat) in
gedampt. 

Fractie I, de waterfase, met de glucuroniden, wordt met l N  HCl op pH = 5 ge
bracht, en na meting van het volume wordt 1 rnl geteld (= totale glucuroniden), 
waarna �glucuronidase ( 1000 E/rnl, 1 op 1 verdund met acetaatbuffer, pH = 5) 

wordt toegevoegd en als inwendige standaard een 3-tal steroïden: 
0. 1 �Curie3 H androsteron 
0. 1 �Curie3 H aetiocholanolon 
0.05 �Curie3 H androstanediol. 

Het mengsel wordt gedurende 48 uur in de broedstoof geplaatst. De aldus vrijge
maakte steroïden worden met ether geëxtraheerd, gewassen (1 keer met NaOH en 2 
keer met water) en tenslotte geëvaporeerd en geteld (= fractie met de gehydroly
seerde glucuronide). Op te merken valt dat geen inwendige standaard ter compen
satie van onvolledige hydrolyse van de glucuroniden wordt gebruikt. 
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Zowel op de glucuronidenfractie als op de sulfatenfractie wordt vervolgens afzon
derlijk de Girard partitie (zie Klyne 1 957) toegepast, welke toelaat de ketonen te 
scheiden van de niet-ketonen. De scheiding berust op de omvorming van de ketonen 
in wateroplosbare hydralazonen. De niet-ketonen reageren niet en blijven practisch 
onoplosbaar (a polair). 
De technische uitvoering geschiedt als volgt : het extract wordt opgelost in 1 0  rnl 
methanol, waarna 1 .25 rnl ijsazijn en 1 gram Girard T reagens wordt toegevoegd. Na 
overnachten bij kamertemperatuur, wordt toegevoegd 1 00 rnl ijskoud water en 
6 .6 m1 1 0% NaOH (eveneens koud) om het ijsazijn te neutraliseren. Onder koeling 
met ijsblokjes wordt vervolgens 3 x met 40 rnl ether geëxtraheerd. De etherfase 
wordt gewassen ( I  x met 1 0% NaOH en 2 x met water, steeds 30 rnl), met water
vrije Nasulfaat watervrij gemaakt, verdund met methanol, geteld ( 1  mi) en inge
dampt (niet-ketonen fractie, voornamelijk diolen). De waterfase wordt met HCI op 
pH = 1 gebracht en vervolgens tenminste 4 uur op 37° C bewaard. De binding gaat 
weer los en er ontstaan weer onoplosbare ketonen. Deze fractionatie dient zeer 
zorgvuldig te geschieden, daar bij onvolledige reactie of voortijdige hydrolyse van de 
gevormde hydralazonen de niet-ketonen fractie overschat zal worden. Evenwel het 
gebruik van inwendige standaarden laat bij verdere bewerking correctie van alle 
metingen toe. 
De waterfase , waarin de hydralazonen nu gehydrolyseerd zijn, wordt vervolgens 3x 
met ether (40 ml) geëxtraheerd. De ether wordt met Nasulfaat watervrij gemaakt, 
met methanol ( 10 ml) verdund, geteld ( l  mi) en ingedampt. Op deze wijze worden 
vier extracten verkregen : 
l .  ketonen van de glucuroniden afkomstig 
2. niet-ketonen van de glucuroniden afkomstig 
3. ketonen van de sulfaten afkomstig 
4. niet-ketonen van de sulfaten afkomstig. 
Daar deze laatste fractie practisch geen radioactiviteit bevat, en dus geen testo
steronmetabolieten, wordt deze niet verder bewerkt en resten er slechts drie extrac
ten ( I  tot en met 3). De niet-ketonenfractie (2) wordt opgelost in een kleine 
hoeveelheid benzeen, en in een korte aluminiumhydroxydekolom gedaan. Vervol
gens wordt deze uitgewassen met achtereenvolgens 25 ml 0. 1 %  ethanol in benzeen, 
25 rnl 0.2% ethanol in benzeen en 25 ml 1 .0% ethanol in benzeen. De laatste oplos
sing wordt ingedampt. 
Na oplossing in een kleine hoeveelheid methanol wordt papierchromatografie (Bush 
BIII 1961)  toegepast, waarbij een aantal referentiesteroïden e H  androstanediol en 
3 H aetiocholanolediol) apart meelopen. De vlekken, die zich op dezelfde plaats op 
het chromatogram als de genoemde referentiesteroïden bevinden, worden uitge
knipt, geëlueerd met methanol en in een mengsel van ether en ethylacetaat op een 
dunne laag van aluminiumhydroxyde gebracht. Tenslotte worden de beide diolen 
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(androstanediol en aetiocholanediol) met behulp van een fotoscan voor zowel het 
14C als het 3 H gehalte gelocaliseerd. 
De beide ketonenfracties (I en 3) worden op identieke wijze gehanteerd, dat wil 
zeggen dat de extracten opgelost worden in een kleine hoeveelheid methanol, waar
na papierchromatografie (Bush A, 1 96 1 )  wordt toegepast, waarbij weer referentie
steroïden meelopen (androsteron, aetiocholanolon, DHEA). Weer worden overeen
komstige vlekken uitgeknipt, geëlueerd, waarna opnieuw chromatografie volgt 
(Bush A, 1 96 1 )  en middels een fotoscan gelocaliseerd e4C en 3H). Kwantificatie 
volgt door telling. 

Bepaling testosteron glucuronide 

Geheel los van het tot op dit punt beschreven onderzoek wordt een ± 0.5 m1 van de 
urine met glucuronidase geïncubeerd (zie eerder) na toevoeging van 14C testosteron. 
Daarna wordt een etherextractie toegepast, gevolgd door papierchromatografie, 
waarna de testosteronvlek wordt uitgeknipt en tenslotte wordt de RIA-methodiek 
toegepast voor kwantificering (zie testosteron bepaling). 

Op deze wijze worden de volgende uitslagen verkregen: 
I Van glucuroniden afkomstige 

niet-ketonen 14C androstanediol 

ketonen 

3 H androstanediol (inw. stand.) 
14C aetiocholanediol 

14C androsteron 
3 H androsteron (inw. stand.) 
14C aetiocholanolon 
3 H aetiocholanolon (inw. stand.) 

11 Van sulfaten afkomstige ketonen 
14C androsteron 
14C aetiocholanolon 
3 H DHEA (inw. stand.) 

Alle fracties zullen worden opgegeven als percentage van àf de toegediende àf de 
uitgescheiden hoeveelheid radioactiviteit, waarbij correcties zijn toegepast op grond 
van de teruggevonden hoeveelheden van toegevoegde controlesteroïden (inwendige 
standaarden), zoals ook in figuur 1 1  is aangegeven. 
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4. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

Alle onderzoekingen betreffende de functie van bijnierschors en testis werden ver
richt tijdens een klinische opname (asthrna-afdeling van Beatrixoord in Haren). 
Hiervoor hebben we een schema opgesteld, zodat een bepaald onderzoek steeds op 
een vast tijdstip van de opname verrieht werd. Het onderzoekschema was als volgt: 

Dag Ve"icht onderzoek 

I Opname. 
2 Basaal, telling eosinofiele leucocyten. 
3 Basaal, bloedafname voor androgenen, eos. 
4 Basaal, bloedafname voor androgenen, eos., verzamelen van de 24 uurs urine 

( 17ketasteroïden en 1 7ketogenesteroiden). 
5 Basaal, bloedafname voor androgenen, en 24 uurs urine verzamelen in aan-

sluiting op de injectie i.v. van 5�-tCurie 14C testosteron. 
6 24 uurs urine verzamelen. 
7 Pyrogeentest. 
8 
9 Stimulatie van de bijnierschors met oplopende hoeveelheden tetracosactide 

i.v. onder dexamethason suppressie. 
10 
1 1  Tetracosactide depot test. 
12 idem. 
13 idem en ontslag. 

Een aantal punten verdienen hierbij nog nadere toelichting. 
a. De basale bloedafname voor bepaling van de androgenen. Gedurende drie opeen
volgende dagen (3, 4 en 5) wordt ± 40 cl gehepariniseerd bloed afgenomen en 
afgedraaid. Voor de verdere bepalingen worden dan gelijke hoeveelheden van het 
aldus verkregen plasma gemengd. Daarna worden bepaald: 

testosteron, inclusief vrije en gebonden fractie 
het ongeconjugeerde DHEA, zowel met behulp van een RIA-methodiek als met 
een gaschromatografische 
het DHEAsulfaat, eveneens volgens een RIA-methode en een gaschromatogra
fische. 

De gevonden waarden hiervan zijn steeds het gemiddelde van die drie dagen. 
b. De 24 uurs urine wordt gedurende drie opeenvolgende dagen ( 4, 5 en 6) com
pleet verzameld. Hierop wordt om te beginnen van alle dagen de uitscheiding 
bepaald van 1 7ketosteroiden, 1 7ketogenesteroiden en creatinine. Op dag 5 wordt 
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om 8 uur 's morgens, direct voor het uitplassen, 51JCurie14C testosteron ingespoten. 
Dit teneinde na te gaan tot welke metabolieten deze ingespoten hoeveelheid 
14C testosteron wordt afgebroken. 

c. Voor de pyrogeentest (dag 7) kregen de proefpersonen vanaf 1 3.00 uur absolute 
bedrust, in een apart vertrek teneinde de rust zoveel mogelijk te garanderen. Om 
1 8 .00 uur werd nadat eerst bloed was afgenomen voor de uitgangswaarden, 0.5/Jg 
pyrogeen i.v. geïnjiceerd. Hiervoor werd gebruikt E. Pyrogen® van Organon (batch 
no 59576). Voor de bepaling van cortisol, DHEA en testosteron werd bloed afge
nomen (naast de uitgangswaarde) 2, 2! , 3 en 4 uur na de pyrogeeninjectie. De test 
werd om 1 8 .00 uur begonnen teneinde met een lage uitgangswaarde te starten, 
zonder suppressie te hoeven geven. 
Voordat het eigenlijke onderzoek begon waren bij enkele om andere redenen opge
nomen CARApatiënten een tweetal proefcurves gemaakt. Hierbij bleek dat de 
maximum cortisolspiegels na 2!-3 uur bereikt werden, hetgeen overeenkomt met 
de gegevens uit de literatuur (Takebe 1966). Deze auteur laat zien dat er een 
duidelijke relatie bestaat tussen het effect en tijdstip van de dag (c.q. uitgangs
waarde). Opmerkelijk is dat Takebe op 0.5/Jg E. Pyrogen®slechts een gemiddelde 
maximale cortisolstijging van 4.4/Jg/ 1 00 ml vond. Voor hem was dat reden een 
dosering van 0.8/Jg te gebruiken . Gezien de goede reactie in onze proefserie hebben 
wij de dosering van 0.5/Jg aangehouden. 
Ook werd de temperatuursreactie van de proefpersonen (ieder half uur) vastgelegd. 
Bij de eerste vier proefpersonen (allen patiënten) werd nog geen strikte bedrust en 
afzondering vanaf 1 3.00 uur toegepast. In twee gevallen keken de proefpersonen 
zelfs kort tevoren naar een voetbalwedstrijd (wereldkampioenschappen voetbal). 
Toen werden zeer hoge uitgangswaarden van de plasmacortisol gevonden. Dit was 
reden de omstandigheden te wijzigen en deze 4 pyrogeencurves te laten vervallen. 

d. Het stimulatieonderzoek van de bijnierschors met oplopende hoeveelheden tetra
cosactide intraveneus werd uitgevoerd volgens de door Landon (1967) aangegeven 
methode. De proefpersonen kregen de vorige avond (22.00 uur) en 's morgens vroeg 
(6.00 uur) 2 mg dexamethason, teneinde de normale afgifte van ACTH door de 
hypofyse te onderdrukken. Vervolgens werd om 8.00 uur 's morgens een verblijf
naald (Braunule no 1 ®) in een armvene gelegd en bloed afgenomen ( uitgangs
waarde), waarna een kleine hoeveelheid tetracosactide i.v. gespoten werd en 1 5  
minuten later weer bloed werd afgenomen om het effect van de tetracosactide na te 
gaan. Na een pauze werd deze procedure enkele keren herhaald, steeds met een 
hogere dosis tetracosactide. Er werd voor dit onderzoek gebruik gemaakt van tetra
cosactide van Organon (Cortrosyn®), waarvan de verdunningen bereid zijn op de 
apotheek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. 

Om zoveel mogelijk te voorkomen, dat de tetracosactide aan de glasoppervlakten 
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hecht (Stouffer 1963), werd de pH op 2 gebracht (Landon 1967) en de oplossing 
steeds pas 16  uur voor gebruik bereid. 
Er werd gebruik gemaakt van het onderstaande tijdsschema, met de daar genoemde 
doseringen. 

Tijd 

8.00 
9.00 

10 .00 
1 1 .30 
1 3.00 

Dosering tetracosactide 

3 1 ,25 ng 
62,50 ng (2 x vorige) 
1 25 ng (2 x vorige) 
250 ng (2 x vorige) 
250 JJ.g ( 1000 x vorige) 

Tijdstip bloedmonsters 

8.00 en 8.1 5 
9.00 en 9 . 1 5  

10.00 en  1 0. 1 5  
1 1 .30 en 1 1 .45 
1 3 .00 en 13 .45 

De vermelde tijden werden geselecteerd op grond van de gegevens van Landon 
( 1 96 7) en van een drietal proefcurves. Van de nanogrammen tetracosactide bleek, 
zowel bij Landon als in onze proefserie, dat de maximumcortisolspiegel na 1 5  mi

nuten gevonden wordt (en niet na 1 0, 20 of 30 minuten). Alleen na de maximale 
dosering (250JJ.g) houdt de stijging van het plasmacortisolgehalte langduriger (ten
minste I uur) aan. De tweede bloedafname is (enigszins arbitrair) hier na 45 minu
ten gebeurd. Tijdens het onderzoek mochten de proefpersonen niet eten en uit
sluitend water drinken. Injectie met fysiologisch zout liet tenslotte geen cortisol
stijging zien in een tweetal controleëxperimenten. 

e. De tetracosactide depot test liep over drie dagen ( 1 1 ,  1 2  en 1 3). Op de eerste dag 
werd 's morgens om 8.00 uur 1 mg tetracosactide depot (Cortrosyn® depot) i.m. 
gegeven, nadat tevoren bloed was afgenomen voor de uitgangswaarden van cortisol, 
DHEA en testosteron (zonder suppressie). Vanaf dat moment werd weer bloed 
afgenomen na 4, 8, 1 2, 24, 36 en 48 uur en bovendien de urine verzameld geduren
de 2 x 24 uur voor bepaling van de uitscheiding van 1 7ketosteroiden, 1 7  ketogene
steroiden en creatinine. Een drietal proefcurves had laten zien, dat na 48 uur steeds 
weer (en vaak al na 36 uur) normale cortisolspiegels bereikt waren, zodat langer 
doormeten weinig zinvol leek. 

5. ST A TISTISCHE VERWERKING 

Alle door ons verzamelde gegevens werden op ponskaarten overgebracht om op het 
Rekencentrum van de Rijksuniversiteit te Groningen te worden bewerkt met onder
delen van het W.E.S.P.-programma. Berekend werden gemiddelden, standaard 
deviaties ,  'standard errors of the mean', rangorde correlatie coëfficiënten en 
Student t toetsen. 
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Omdat de Student t toets een krachtiger toets is dan de Mann Whitney U test 
hebben we deze gekozen, ook al voldoen de gegevens niet in alle gevallen aan de 
voorwaarden hiervoor (normale verdeling en gelijke variantie). Gezien het robuuste 
karakter van de toets hebben we deze toch toegepast. We zullen van significant 
spreken wanneer er tenminste sprake is van een p < 0.05. 
Op grond van de literatuurgegevens bestond de verwachting dat de uitscheiding van 
1 7ketosteroiden in de urine verlaagd zou zijn ten gevolge van verlaagde plasma
spiegels van anctrogenen (testosteron of DHEA). Daarom zullen we deze parameters 
eenzijdig toetsen. 
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VII 

RESULTATEN 

1 .  PLASMASPIEGELS VAN ANDROGENEN 

a. testosteron 

We vinden geen significante verschillen (Student t toets) tussen patiënten en con
troles voor de plasmatestosteronspiegels. Dit geldt voor de gemiddelde spiegel 
(evenals de vrije testosteronfractie en de bindingscapaciteit) van 3 opeenvolgende 
dagen 's morgens om 8 uur gemeten, maar ook voor de uitgangswaarde van de 
pyrogeentest om 1 8  uur en voor de uitgangswaarde van de tetracosactide depot test 
eveneens om 8 uur gemeten (zie tabel 9). 

b. DHEA 

De plasmaspiegels van het vrije (niet geconjugeerde) dehydroepiandrosteron worden 
basaal (gemiddelde van drie opeenvolgende dagen) zowel gaschromatografisch (GC) 
als volgens de RIAmethodiek bepaald. Er bestond een goede correlatie tussen beide 
methodieken (r = .822); wel waren de gaschromatografisch bepaalde spiegels abso
luut gezien iets hoger (tabel 10). Alle andere DHEAspiegels konden uitsluitend 
volgens de RIAmethodiek bepaald worden, gezien de grote hoeveelheden plasma 
(meer dan 30 ml), die voor de GCbepaling noodzakelijk zijn, en het zeer bewerke
lijke karakter van de bepaling. Dit in tegenstelling tot de RIAmethodiek waarvoor 
minder dan 0,5 ml plasma gebruikt wordt en waarbij grotere series (als de bepaling 
eenmaal loopt) veel minder problemen opleveren. 
De basale DHEAspiegels liggen in de patiëntengroep significant lager dan in de 
con troJegroep (zie tabel 1 0). 

patiënten 
controles 
Student 

623 ± 1 77 
830 ± 33 1 
t = 1 .983 
p < 0.05 (eenzijdig) 
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Table 9. Plasma levels of T = Testosterone (ng/1 00 mi), free fraction (% of total T concen
tration) and Testosterone Binding Globuline (T.B.G.) binding capacity (lo- • Mol.). 
Plasma spiegels van T = Testosteron (ng/1 00 mi}, vrije fractie (%van de totale T con
centratie) en de bindingscapaciteit van het T.B.G. = Testosteron bindend Globuline 
(lo-• Mol.). 

Total T. Free T. T.B.G. T. T. 
8.00 h 8.00 h binding 1 8.00 h 8.00 h 

Patients (basal) (basal) capacity (7th day) ( l l th day) 

Sm 592 3.0 2.3 500 
Vo 908 2.0 5.3 950 
Pi 5 79 2.6 3.1  587 
Re 469 2.2 3.8 575  
Ro 705 2.2 4.3 584 626 
Po 546 2. 1 4.4 553  714 
Sw 642 2.4 3.7 400 587 
EI 955 1 .6 7.4 9 1 2  855 
St 729 1 .7  6.3 673 591 
Joh 600 3 .0 2.3 495 685 
Pr 859 1 .6 7. 1 657 
Sy 862 2.0 5.5 649 
Bec 763 2.3 4.1 806 
Ni 868 1 .8 6 .1  682 

M. 720 2.2 4.7 641 667 
S.D. 1 5 3  0.4 1 .6 147 1 39 
S.E.M. 4 1  0. 1 0.4 46 44 

Controls 

Wa 874 2 . 1  5 .2 1 370 829 
BI 694 2.0 4.9 690 709 
Nos 577 2.2 4.1  599 6 1 8  
Bij 886 3.0 2.8 5 89 830 
Jo 981 2.0 5.7 763 769 
Wag 651  2.1  4.5 723 664 
Ka 527 2.3 3.9 421 461 
Bo 709 2.1  4.8 570 6 1 3  
Be 734 2.4 4.0 657 593 
Rei 429 2.4 3.4 392 538 

M. 706 2.3 4.3 677 662 
S.D. 1 72 0.3 0.9 271 1 22 
S.E.M. 54 0 . 1  0. 3 86 39 

We vinden geen significant verschillende DHEAspiegels voor de uitgangswaarde 
( 1 8  uur) van de pyrogeentest: 
patiënten 369 ± 84 
controles 
Student 
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Table 10. Plasma levels of dehydroepiandrosterone (DHEA, ng/100 mi) and DHEA sulphate 
(pg/1 00 mi) measured by radioimmune assay (RIA) and gaschromatography (GC). 
Plasma spiegels van dehydroepiandrosteron (DHEA, ng/100 mi) en DHEA sulfaat 
{l'g/100 mi), gemeten met een radioimmune assay (RIA) en gaschromatografie (GC). 

DHEA sulphate 
DHEA (RIA) DHEA (GC) DHEA (RIA) DHEA (RIA) (GC) (RIA) 

8.00 h 8.00 h 1 8.00 h 8.00 h 8.00 h 8.00 h 
Patients (basal) (basal) (7th day) ( l l th day) (basal) (basal) 

Sm 942 1 225 556 162 165 
Vo 924 1030 732 1 87 1 80 
Pi 436 541  599 94 86 
Re 428 552 258 98 92 
Ro 666 671  397 349 1 30 1 3 1  
Po 762 835 325 507 88 67 
Sw 5 1 7 780 267 307 209 94 
El 656 781 344 384 1 45 200 
St 638 564 487 432 55 78 
Joh 482 1 228 5 1 0  507 1 44 
Pr 594 837 420 250 250 
Sy 336 4 14 321 92 92 
Bec 667 354 1 1 5 
Ni 680 269 1 1 7  

M. 623 788 369 463 1 37 1 29 
S.D. 1 7 7  264 84 145 60 5 3  
S.E.M. 47 76 26 46 1 8  1 4  

Controls 

Wa 736 939 583 721 1 28 
BI 703 9 3 1  1 80 568 89 1 36 
Nos 996 1027 4 1 8  1 1 7 7  1 25 1 7 2  
Bij 1 375 1 354 664 755 244 279 
Jo 1 3 1 1  1444 857 1 097 1 26 1 6 3  
Wag 408 562 265 433 1 78 1 26 
Ka 5 8 1  468 159 430 1 23 1 06 
Bo 723 1 048 401 799 163 168 
Be 472 441 324 427 1 00 1 1 8  
Rei 998 1 3 1 1  336 677 1 92 1 6 3  

M. 830 952 4 1 8  708 1 47 1 59 
S.D. 3 3 1  364 222 265 47 5 1  
S.E.M. 1 05 1 15 70 84 1 5  1 7  

De uitgangswaarde van de tetracosactide depottest, weer om 8 uur, levert wel een 
significant verschil tussen patiënten en controles op: 
patiënten 463 ± 1 45 
controles 
Student 

708 ± 265 
t = 2.563 
p < 0.01 (eenzijdig) 
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Dat deze waarden lager zijn dan de eerder genoemde 8 uurs waarden zal waarschijn
lijk verklaard moeten worden uit de 'na-effecten' van de diverse tussenliggende 
onderzoekingen (zie ook discussie). Ook hier valt ons de geringere spreiding in de 
patiëntengroep weer op, en ook dat de 8 uurs waarden kennelijk meer neigen te 
verschillen dan de 1 8  uurs waarden. 

c. DHEAsulfaat 

In tabel 1 0  worden ook de resultaten vermeld van de dehydroepiandrosteronsulfaat 
bepalingen op het basale plasma (gemiddelde van 3 dagen, 8 uur 's morgens) volgens 
de RIA en de GC methodiek. De correlatie tussen beide methodieken was redelijk 
(r = .720). De verschillen tussen beide groepen zijn niet significant (Student t toets). 

2. UITSCHEIDING IN DE URINE VAN 17KETO- EN 17KETOGENE
STEROIDEN 

In tabel 1 1  worden van zowel de 1 7keto- als de 1 7ketogenesteroiden de volgende 
uitslagen vermeld: 

de gemiddelde uitscheiding van 3 opeenvolgende dagen 
de uitscheiding over dezelfde 3 dagen ·gerelateerd aan de creatinineuitscheiding 
de gemiddelde uitscheiding gerelateerd aan het lichaamsoppervlak (lich. opp. 
(cm2) = gewicht (kg) 0.425 x lengte (cm) 0.725 x 7 1 .84, de formule van Du 
Bois and Du Bois 1 9 16). 

De waarden van de uitscheiding van deze metabolieten op de afzonderlijke dagen 
staan vermeld in addendum 1 .  

Daar de uitscheiding in de urine van de 1 7keto- en 1 7ketogenesteroiden bepaald 
wordt door de hoeveelheden steroidhormonen welke afgebroken worden tot deze 
metabolieten, is er een afhankelijkheid van de productie daarvan (dit betreft voor
namelijk de anctrogenen voor de 1 7ketosteroiden en de glucocorticoiden voor de 
1 7ketogenesteroiden). Zoals in hoofdstuk 11 is beschreven worden productie en 
afbraak bepaald door teruggekoppelde systemen, afhankelijk van 'de behoefte'. 
Deze wordt mede bepaald door factoren als lengte, gewicht of spiermassa. 
Derhalve wordt een beter vergelijkbaar beeld verkregen door relatering aan 
lichaamsoppervlak of aan creatinineuitscheiding (die onder normale omstan
digheden samenhangt met de spiermassa). Relatering aan de creatinineuitscheiding 
heeft bovendien het practische voordeel dat de invloed van eventuele verzamel
fouten vrijwel verdwijnt (zie Streeten 1969, Cryer 1 970). 
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Table I I .  Uninary excretion of I 7 keto steraids and I 7 ketogenic steraids under basal con
ditions. The mean values of three consecutive days are also related to creatinine 
excretion and the body surface area. 

Patients 

Sm 
Vo 
Pi 
Re 
Ro 
Po 
Sw 
El 
St 
Joh 
Pr 
Sy 
Bec 
Ni 

M. 
s.o. 
S.E.M. 

Controts 

Wa 
BI 
Nos 
Bij 
Jo 
Wag 
Ka 
Bo 
Be 
Rei 

M. 
s.o. 
S.E.M. 

Urine uitscheiding van I 7 keto steroïden en I 7 ketogene steroïden onder basale om
standigheden. De gemiddelde waarden van drie opeenvolgende dagen zijn ook 
gerelateerd aan creatinineuitscheiding en lichaamsoppervlakte. 

I 7  keto steraids I 7 ketogenic steraids �reatinine 

(mg/ mg/m2 (mg/ mg/m2 
(mg/ IOOO mg body surface (mg/ IOOO mg body surface (mg/ 
24 h) creat) area) 24 h) creat) area) 24 h) 

1 6.7 8.8 7.9 19.7 1 0.4 9.4 1 895 
21 .2  9.7 10.9 2 1 .2 9.7 I0.8 2 1 77 
14.1  7 .8 6.7 23.9 1 3.3 1 1 .5 1 793 
1 1 .7 6.4 6.0 18.2 9.9 9.3 1 833 
1 1 .9 6.4 6 .2 1 2.4 6.6 6.4 I 865 
15 .5  8.9 8.2 1 8.6 10.7 9.8 1 740 

9.4 6.6 5 .3  1 2.8 9.0 7.2 1430 
14.8 8.2 8.0 1 7. 3  9.6 9.4 I 8 10 
1 8.4 9 .1  9 .1  3 1 .2 15.4 1 5 .5 2020 
18.7 8.3 8.9 24. 1  I0.7 1 1 .5 2247 
15.5 8.9 7.6 15 .5 8.9 7.6 I 730 
10.8 5 .6 5 .4 1 8.9 9.7 9.5 1 937 
16.1  8.2 8.5 I9 . 1  9 .7  I0.1  I963 
24.3 9.8 1 3.5 22.4 9.0 1 2.5 2480 

1 5.6 8.0 8.0 19.6 1 0.2 1 0.0 1922 
4.1  1 .3  2.2 4.9 2 . 1  2.3 3 7 1  
1 . 1  0.4 0.6 1 .3 0.6 0.6 1 1 7 

1 3.5 7.3 6.9 20.7 1 1 .2 1 0.5 1 840 
16.3 9.4 8.4 15 .7  9. 1 8.1  1 733 
33.4 1 6.6 1 5 .9 26.4 1 3.2 1 2.6 20 10 
24.7 1 2.6 1 1 .8 22.6 1 1 .5 10.8 1 967 
22.9 1 2.4 1 2. 1  23.2 1 2.6 1 2.3 1 843 
15.2 7.1  7.6 1 8.4 8.6 9.2 2153  
1 3.0 6.9 6.7 18.7 9.9 9.7 1 890 
22.8 14.3 1 1 .8 24.1 1 5 . 1  1 2.5 1 597 
1 1 .8 8.8 6.8 14.7 1 1 .0 8.5 1 333 
14.1  7 .5 7.0 16.7 8.8 8.3 1 890 

18.8 10.3 9.5 20. 1  1 1 .1 10.2 1 823 
6.9 3.4 3.2 3.9 2.1 1 .8 283 
2.2 1 . 1  1 .0 1 .2 0.7 0.6 89 

In tabel l l  is te zien dat de uitscheiding van l 7ketosteroiden in de patiëntengroep 
lager is dan in de controlegroep, gerelateerd aan de creatinineuitscheiding is dit 
verschil significant : 
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17ketasteroïden gem. 3 dgn. per 1 000 creat. per m2 lich. opp. 
patiënten 1 5 .6 ± 4.1  8.0 ± 1 .3 8.0 ± 2.2 
controles 1 8.8 ± 6.9 1 0.3 ± 3 .4 9 .5 ± 3.2 
Student t = 1 .384 t ::: 2.209 t = 1 .345 

n.s. p < 0.025 (eenzijdig) n.s. 

Wat de uitscheiding betreft van de 1 7ketogenesteroiden vinden we geen significante 
verschillen tussen patiënten en controles, ook niet na relatering aan creatinine
uitscheiding of lichaarnsoppervlakte. 

3. DE UITSCHEIDING VAN 1 4 C GELABELDE METABOLIETEN NA 5J.L CURIE 
1 4C TESTOSTERON INTRA VENEUS GESPOTEN 

Zoals in het vorige hoofdstuk aitvoerig werd beschreven, is er een uitgebreide ana
lyse verricht op de urine, welke in de eerste 24 uur na de intraveneuse injectie van 
5J.L Curie 14 C testosteron werd verzameld. Deze eerste 24 uurs urine bevatte steeds 
meer dan 90% van de totale in de eerste 48 uur uitgescheiden hoeveelheid radio
activiteit. De gedetailleerde uitslagen hiervan en de uitscheiding (in de eerste 
24 uur) van de totale sulfatenfractie, de totale glucuronidenfractie en de testoste
ronexcretie worden vermeld in tabel 1 2. 

Er zijn slechts minimale, nooit significante verschillen tussen de beide groepen te 
vinden. Opvallend is wel de lage excretie van radioactieve metabolieten (eerste en 
tweede 24 uur) door patiënt El, wat een aantal malen gecontroleerd werd en der
halve niet op een fout lijkt te berusten, gezien ook de normale excretie in dezelfde 
urines van creatinine, 17ketosteroiden en testosteron. 
In tabel 1 3  worden vervolgens de resultaten van de nadere analyse vermeld. Om te 
beginnen wordt het percentage , dat de sulfaten met de glucuroniden van de totale 
excretie vormen, vermeld (rond de 85% ), wat reden was alleen deze fracties verder 
te analyseren. Daarna vermelden we de sulfatenfractie, die practisch geheel uit keto
nen blijkt te bestaan en dan gesplitst wordt in androsteron en aetiocholanolon. De 
glucuroniden worden op dezelfde manier geanalyseerd. Hierbij is de niet ketenen
fractie wel van belang en deze wordt ook nog in de vermelde diolen gesplitst. De 
androsteron/aetiocholanolon ratio bij mannen is normaal groter dan 1 .  Ook in onze 
beide groepen blijkt dit zo te zijn. 
A/E ratio van patiënten 
sulfaten M. 1 .37 
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Table 1 2. Analysis of metabolites in the urine, after intravenous injection of 5!-1 Curie C14 
Testosterone (T). 
Analyse van metabolieten in de urine, na intraveneuse injectie van 5!-1 Curie C14 
Testosteron (T). 

Recovery of C14 metabolites (% of injected T) Total T excretion 
total 

Patients lst 24 h 

Sm 68,4 
Vo 66 
Pi 88,6 
Re 5 7,7 
Ro 64,1 
Po 83 
Sw 55,7 
EI 36,4 
St 5 7,3 
Joh 67, 1  
Pr 6 1 ,3 
Sy 63,4 
Bec 69,7 
Ni 65,7 

M. 64,6 
s.o. 12,2 
S.E.M. 3,3 

Controls 

Wa 7 3,5 
BI 80,0 
Nos 75,6 
Bij 68,0 
Jo 66,4 
Wag 66,3 
Ka 67,7 
Bo 67,8 
Be 54,1 
Rei 64,2 

M. 68,4 
s.o. 7,0 
S.E.M. 2,2 

glucuroniden M. 
S.D. 
S.E.M. 

tot al 
2d 24 h 

7,7 
7,4 
2,1 
5,7 
2,9 
4,7 
2,2 
3,3 
4,5 
6,1 
3,3 
3,2 
3,9 
2,4 

4,2 
1 ,8 
0,5 

4,9 
4,2 
7,4 
6,7 
7,6 
4,4 
5,5 
2,9 
4,5 
5 ,6 

5 ,4 
1 ,5 
0,5 

1 .6 1  
0.7 1 
0.22 

sulphates 
l st 24 h 

7,0 
1 1 ,6 

2,4 
5 , 1  

8,7 
7,0 
4,4 
5,3 
4,4 
3,8 

6,0 
2,7 
0,8 

4,9 
8,3 
5,2 
9,5 
3,8 
5 ,6 
7,0 
6,5 
6,9 

6,4 
1 ,8 
0,6 

1 .67 
0.75 
0.25 

glucuronides 
1 st 24 h 

55,3  
48,9 
66,1 
35,2 

66,5 
47,2 
32,9 
45,0 
5 3,3 
49,2 

50,0 
1 1 ,1  

3,5 

6 1 ,4 
5 3,4 
46,7 
47,0 
50,4 
47,9 
50,1  
39,7 
44,7 

49,0 
6,0 
2,0 

(!-lg/24 h) 
1 st 24 h 

1 14,7 
74,7 

1 47,5 
27,6 

1 1 0,8 
1 16,5 

68 
76,8 

1 0 1 ,4 
56  

1 99,5 

99,5 
47,1  
1 4,2 

89,8 
96,5 

1 69,6 
1 5 1 ,6 
1 32,5 

56,7 
89,7 

1 14,5 
1 00,3 
158,5 

1 1 6,0 
36,1 
1 1 ,4 

Opvallend is hierbij dat bij patiënt Pi een extreem lage uitscheiding van androsteron 
(zowel van de sulfaten als van de glucuroniden afkomstig) gevonden wordt. De 
juistheid hiervan is nog een aantal malen gecontroleerd. Ook de excretie van andro
stanediol is zeer lang. Bij deze patiënt worden dus vooral 5j3metabolieten gevormd. 
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Table 1 3. Analysis of the 14C labelled metabolites in the urine after intravenous injection of 51-' Curie 14C Testosterone, all expressed as a 
percentage of the total excreted radioactivity in the 1 st 24 hour. 

Patients 

Sm 
Vo 
Pi 
Re 
Po 
Sw 
El 
St 
Joh 
Pr 

M. 
s.o. 
S.E.M. 

Controls 

BI 
Nos 
Bij 
Jo 
Wag 
Ka 
Bo 
Be 
Rei 

M. 
s.o. 
S.E.M. -

Analyse van de 14C gelabelde metabolieten in de urine na intraveneuse injectie met 51-' Curie 14C Testosteron, uitgedrukt in per
centage van de totaal uitgescheiden radioactiviteit in de eerste 24 uur. 

sulphates and sulphates glucuronides 

glucuronides androste- aetio- androste- aetio- non androstane- aetio-
(% / l st 24 h) tot al ketones rone cholanolone total ketones rone cholanolone ket on es diol cholanediol 

9 1  10,2 9,6 5 ,8 2,0 8 1  70 48 22 5,1  1 ,2  3,1  
92 17,6 1 6,5 1 2,4 7,3 74 71 49 25 3,8 1 ,4 1 ,5 
77 2,7 2,2 0,3 1 ,6 15 67 1 3  5 1  8,0 0,4 7,3 
70 8,8 9,5 2,6 6,9 61  5 8  3 2  24 4,0 1 ,7 2,4 
9 1  10,5 8,7 2,6 3,0 80 67 25 35 8,1 0,8 7,2 
97 12,6 1 1 ,5 5,8 3,8 85 15 45 23 5,4 1 ,6 3,0 

102 12,1 1 0,7 3,6 5,8 90 85 40 33 6,0 1 ,4 5,0 
88 9,2 8,2 4,7 1 ,9 79 69 46 21 9,4 1 ,6 6,3 
86 6,6 5 ,1 2,7 1 ,2 79 15 47 1 9  7,8 1 ,8 5,2 
86 6,2 5 ,9 1,8 2,1  80 76 46 25 5,2 1 ,5 3,3 

88 9,6 8,8 4,2 3,6 78,4 7 1 ,3 39,0 27,7 6,3 1 ,3 4,4 
9 4,1 3,8 3,4 2,3 7,7 7,1 12,1  9,5 1 ,9 0,4 2,1 
3 1 ,3  1 ,2 1 , 1  0,7 2,4 2,2 3,8 3,0 0,6 0,1 0,7 

8 3  6,1 4,8 1 ,6 1 ,1 77 67 29 32 6,4 0,8 5,0 
82 1 1 ,0 9,8 4,8 2,1 7 1  5 9  33 22 7,4 2,2 7,3 
76 7,6 7 , 1  2,9 1 ,5 69 62 36 1 9  6,2 1 ,5 4,7 
85 14,3 1 2,4 5 , 1  5,0 7 1  69 41 27 3,6 1 ,2 1 ,5 
82 5,1 4,8 1 ,5 1 ,5 76 7 1  4 3  30 3,8 0,9 3,6 
79 8,3 7,7 5,8 1 ,6 7 1  66 49 14 4,1  1,3 2,5 
84 10,3 9,0 2,4 3,2 74 74 4 1  24 5,5 0,2 3,0 
85 1 2,0 1 1 ,1  2,4 6,5 7 3  7 2  3 3  3 3  4,2 0,7 2,2 
80 10,8 1 0,3 4,2 4,0 70 62 37 22 1,5 2,3 4,5 

82 9,6 8,5 3,4 3,0 72,3 66,9 38,0 25,0 5,4 1,2 3,8 
3 2,8 2,6 1 ,6 1 ,9 2,8 5,3 5,9 6,4 1 ,5 0,7 1 ,8 
1 0,9 0,9 0,5 0,6 1 ,0 1 ,8 2,0 2,1 0,5 0,2 0,6 



De oorzaak hlervoor is niet bekend, gedacht kan worden aan een abnormaal enzym
patroon. Door Verroeuien werd ditzelfde patroon in een populatie normalen in 
ongeveer I op de 20 gevallen gevonden (persoonlijke mededeling). Tussen de pa
tiënten en de controlegroep werden uitsluitend minimale zeker niet significante 
verschillen gevonden. 
De conclusie lijkt dan ook gewettigd dat patiënten en controlepersonen testosteron 
vrijwel tot dezelfde metabolieten afbreken. 

4. STIMULATIEONDERZOEK MET PYROGEEN 

Na de intraveneuse toediening van 0.5J..Lg pyrogeen wordt een temperatuurstijging 
gezien tot gemiddeld 39.0°C (patiënten) en 39.1 °C (controlepersonen), hetgeen 

Table 14. Response of temperature (C) after stimulation with pyrogen (1 8.00). 
Temperatuurreactie (°C) na stimulatie met pyrogeen ( 18.00). 

Patients 1 8.00 h 20.00 h 20.30 h 2 1 .00 h 22.00 h 

Ro 3 7.2 38.5 39.6 39.7 39.4 
Po 37.1 37.9 38.3 38.7 39.0 
Sw 37.1  38.1  39.0 39.2 39.2 
Ei 36.9 38.3 38.7 38.9 38.9 
St 3 7.0 38.2 38.6 38.8 38.8 
Joh 37.3 38.7 39. 1 39.3 39.1 
Pr 37.3 38.3 38.4 38.5 
Sy 37.3 38.7 39.6 
Bec 37.0 37.8 38.3 38.6 38.5 
Ni 37.2 38.5 38.7 39.0 38.7 

M. 37.1  38.3 38.7 39.0 39.0 
S.D. 0, 1 0.3 0.4 0.3 0.4 
S.E.M. 0.0 0.1 0 . 1  0 .1  0 .1  

Controls 

Wa 37.0 37.6 38.1  38.1  39.0 
BI 37.3 37.6 38. 1 38.9 39.4 
Nos 3 7.3  37.4 37.8 38.4 38.5 
Bij 37.2 37.7 38.0 38.5 39.6 
Jo 36.9 37.5 37.8 38.4 38.7 
Wag 36.8 38.4 38.9 39.5 39.4 
Ka 37 . 1  38.4 38.9 38.9 38.9 
Bo 37 .1  38.5 38.7 38.7 38.7 
Be 37.1 38.6 39.0 39. 1 39.3 
Rei 3 7. 2  38.3 39.2 39.6 39.6 

M. 37.1  38.0 38.4 38.8 39.1 
S.D. 0.2 0.5 0.5 0.5 0.4 
S.E.M. 0.0 0.2 0.2 0.2 0 . 1  
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Table 15.  Response of plasmacortisol (�o�g/100 mi) after stimulation with pyrogen (1 8.00 h). 
Reactie van plasmacortisol (�o�g/1 00 mi) na stimulatie met pyrogeen (18.00 uur). 

Patients 1 7. 30 h 1 8.00 h 20.00 h 20.30 h 21 .00 h 22.00 h 

Ro 8 20 24 23 25 
Po 4 1 8  20 1 3  1 6  
Sw 1 2  1 2  26 25 30 
Ei 14 10 24 26 30 34 
St 8 1 2  1 8  1 6  1 9  23 
Joh 4 10 21  22  22 22 
Pr 8 6 1 8  28 32 32 
Sy 3 2 22 26 28 32 
Bec 8 6 1 8  21 24 1 8  
Ni 6 8 20 22 26 30 

M. 7.9 7.8 1 9.9 23.1 24.2 26.2 
s.o. 3.7 3.3 2.1 3.6 5.5 6.3 
S.E.M. 1 . 3  1 . 1  0 .7  1 . 1  1 .7 2.0 

Controls 

Wa 9 22 33 24 38 
Bi 14 28 33 30 27 
Nos 8 8 1 1 2  76 1 24 1 77 
Bij 1 2  1 4  23 26 28 34 
Bo 1 1  1 2  22 26 28 29 
Wag 8 7 1 9  27 24 29 
Ka 4 3 20 28 28 36 
Bo 7 3 1  24 24 24 24 
Be 24 26 40 4 1  44 44 
Rei 6 4 1 6 1 9  20 21 

M. 10.0 1 2.8 32.6 33.3 37.4 45.9 
s.o. 6.2 9.2 28.6 1 6.2 3 1 .1 46.6 
S.E.M. 2.2 2.9 9.1  5 .1  9.8 14.7 

gepaard ging met klachten van hoofdpijn, rillerigheid, spierpijn en algemene malaise. 
Door enkele proefpersonen werd gebraakt. Er bestond geen aantoonbare correlatie 
tussen de ernst van de klachten, de mate van temperatuurstijging en de hoogte van 
de cortisolspiegels. 
In de tabellen 1 4  en 1 5  worden de temperatuur- en cortisolwaarden op de verschil
lende tijdstippen vermeld. Wat de cortisolwaarden betreft worden tussen beide 
groepen geen significante verschillen gevonden voor de waarden op de diverse tijd
stippen. 

Voor de maximaal gevonden plasmacortisolwaarden en de stijgingen vinden we 
evenmin een significant verschil tussen patiënten en controles: 
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maximum stijging 
patiënten 27.2 ± 4.9 20.6 ± 5 .0 
controles 47.2 ± 46.0 36.6 ± 46.8 
Student t = 1 .367 t = 1 .057 

n.s. n.s. 

Het gemiddelde van de controlegroep is door de sterke stijging bij controlepersoon 
Nos duidelijk hoger en heeft ook een grotere standaarddeviatie dan in de patiën
tengroep het geval is. Wanneer we de gegevens van controlepersoon Nos niet meer 
meerekenen, worden de gemiddelden van de stijging in beide groepen vrijwel gelijk. 
Concluderend kunnen we zeggen dat de toename van de plasmacortisolwaarden na 
stimulatie met pyrogeen bij patiënten en controles maar weinig verschilt. 

Table 16 .  Response of testosterone and DHEA (ng/100 ml} after stimulation with pyrogen 

(18 .00 h). 
Reactie van testosteron en DHEA (ng/1 00 ml} na stimulatie met pyrogeen (1 8.00 uur). 

Testosterone DHEA 

Patients 1 8.00 h 20.00 h 21 .00 h 22.00 h 1 8.00 h 20.00 h 2 1 .00 h 22.00 h 

Ro 584 493 303 1 75 397 948 862 435 
Po 553  510  387 168 325 1 220 1 325 756 
Sw 400 248 173  81 267 997 876 644 
El 9 1 2  805 506 391 344 1 3 1 7  1215  837  
St 673 464 324 204 487 976 1041 676 
Joh 495 379 438 303 5 1 0  741 594 
Pr 657 685 455 443 420 1 154 1 1 99 873 
Sy 649 361 365 147 321 561  619 464 
Bec 806 371  339  456 354 648 663 464 
Ni 682 372 295 1 5 1  269 840 874 623 

M. 641 469 358 252 369 962 942 636 
s.o. 147 166 95 1 35 84 25 1 244 154 
S.E.M. 46 5 3  30 43 26 84 7 7  4 9  

Controls 

Wa 1 370 860 757 470 583 1 103 1457 829 
BI 690 608 381 301 1 80 7 1 3  595 980 
Nos 599 345 369 258 4 1 8  996 1 1 84 1036 
Bij 589 383 341 377 664 1589 1400 1 363 
Jo 763 6 1 9  527 388 857 1561  1 334 1 1 0 1  
Wag 723 446 138  2 1 9  265 572 895 542 
Ka 421 206 100 98 159 944 848 6 1 3  
Bo 570 469 300 230 401 948 1043 
Be 657 492 309 203 324 840 629 404 
Rei 392 295 237 106 336 795 1052 762 

M. 677 472 346 265 4 1 8  1013  1034 867 
s.o. 2 7 1  1 8 8  1 89 1 21 222 355 306 293 
S.E.M. 86 59 60 38 70 1 1 8  9 7  9 3  

9 1  



Patients 

Temperature (" C) ::t � J 
Cortisol (�J,g/1 OOml) 

Testosterone - I  DHEA - - - - (ng/100 mi) 

1 200 

1 000 

800 

600 

200 

0 
17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 h. 

+ - pyrogen gift 

Controls 

17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 h. 

Fig. 1 2. Temperature and plasmalevels of cortisol, testosterone, and DHEA after stimulation 
with pyrogen. 
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Temperatuur en plasmaspiegels van cortisol, testosteron en DHEA na stimulatie met 
pyrogeen. 



In tabel 1 6  staan de resultaten vermeld van testosteron en DHEA, vóór en ná 
stimulatie met pyrogeen. De plasmatestosteronwaarden zijn in beide groepen op de 
diverse tijdstippen ongeveer gelijk. De gemiddelde waarden van de spiegels van het 
ongeconjugeerde DHEA van 1 8  (uitgangswaarde), 20 en 2 1  uur zijn bij de patiënten 
niet significant lager dan bij de controles. Om 22 uur is dit wel het geval: 
patiënten 636 ± 1 54 
controles 
Student 

876 ± 293 
t = 2.206 
p < 0.025 (eenzijdig) 

De hoogste DHEAwaarde en de maximale toename ervan zijn bij patiënten niet 
significant lager dan bij controles : 

maximum stijging 
patiënten 972 ± 255 736 ± 1 2 1  
controles 1 1 54 ± 281 603 ± 272 
Student t =  1 .5 1 8  t = 1 .4 13  

n.s. n.s. 

In fig. 1 2  worden alle pyrogeencurves, met hun gemiddelden en standaarddeviaties, 
nog eens grafisch uitgezet. De oppervlakken onder deze curves zijn voor cortisol, 
testosteron en DHEA in beide groepen berekend, doch niet significant verschillend 
bevonden. 

5. STIMULATIEONDERZOEK MET TETRACOSACTIDE 

a. De plasmacortisolwaarden van het stimulatieonderzoek met oplopende hoeveel
heden tetracosactide i.v. staan in tabel 1 7. 
De stijging tussen 8.00 en 8. 1 5  kan behalve door de toegediende tetracosactide 
mede beïnvloed zijn door de om 8.00 uur ingebrachte verblijfnaald, vooral wanneer 
deze ingreep met duidelijke pijnklachten gepaard ging. 
De stijgingen na prikkeling met de hogere concentraties tetracosactide zien er als 
volgt uit : 

62.5 ng 1 25 ng 250 ng 250 p.g 
patiënten 0.9 ± 1 .3 3 . 1  ± 2.6 5 .4 ± 2.4 1 6.9 ± 2.3 
controles 1 .4 ± 3.5 6.0 ± 4.3 7.4 ± 2.9 1 7 .7 ± 3 .4 
Student t = 0 .45 1 t = 1 .633 t = 1 .600 t = 0.596 

n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Table 17 .  Plasma levels of cortisol and DHEA befere and after stimulation with increasing doses of tetracosactide (tetr) i.v. 
Plasmaspiegels van cortisol en DHEA voor en na stimulatie met oplopende doses tetracosactide (tetr.) i.v. 

Cortisol (!'g/ 100 mi) 

Dose of tetr. 31 .25 ng 62.5 ng 125 ng 250 ng 250 l'g 

Time (h) 8.00 8.15 9.00 9 . 1 5  1 0.00 10.15 1 1 .30 1 1 .45 1 3.00 1 3 .45 

Patients 
Sm 2 1 1 3 2 3 2 5 2 20 
Vo 1 2 2 4 4 5 3 8 3 21  
Pi 2 I 1 1 1 2 1 4 2 1 7  
Re 2 1 2 2 1 3 1 6 2 20 
Ro 
Po 3 I 2 1 1 1 5 2 20 
Sw 2 6 3 4 2 10 4 12  3 16 
El 3 3 2 2 1 6 2 12  4 24 
St 1 2 1 4 2 7 3 10 4 1 8  
Joh l 1 1 2 1 3 1 5 2 20 

M. 1 .9  2.0 1 .7 2.6 1 .7 4.9 2.0 7.4 2.7 1 9.6 
S.D. 0.8 1 .6 0.7 1 .2 1 .0 2.7 1 .1 3.2 0.9 2.4 
S.E.M. 0.3 0.6 0.2 0.4 0.3 1 .0 0.4 1 . 1  0.3 0.8 

Centreis 

Wa 2 8 1 2  8 1 2  18  15  22 17  28 
BI 2 16 8 7 4 9 3 1 2  2 22 
Nos 5 26 
Bij 2 1 1 1 2 3 4 5 2 25 
Jo 2 2 2 2 2 2 1 6 2 21 
Wag 4 2 2 3 2 7 4 12  4 22 
Ka 2 3 2 4 3 16 4 14 5 20 
Bo 2 2 1 6 1 12  3 12  4 22 
Be 2 8 4 1 2  4 1 3  6 16 7 22 
Rei 2 1 1 3 2 6 2 1 0  3 20 

M. 2.2 4.8 3.7 5 . 1  3 .6 9.6 4.7 12.1  5.1  22.8 
S.D. 0.7 5.0 3.8 3.5 3.3 5.6 4.1  5 .1  4.5 2.6 
S.E.M. 0.2 1.7 1 . 3  1 .2 1 .2 1 .9 1 .4 1 . 7  1 .4 0.8 

DHEA (ng/1 00 mi) 

250 l'g 250 jlg 

1 3.00 1 3.45 

493 1 502 
387 1 3 1 0  
448 946 
289 804 
674 1 208 
416 1 952 
375 1 236 

418  1524 
654 2057 

461 1 393 
1 27 417  

42  1 39 

756 1 835 
361 1 809 
499 1 880 
486 2040 
5 10 2199 
293 1 277 
598 1777 
762 2318  
545 1 324 
730 1879 

554 1 8 34 
1 6 1  331  

51 105 



In fig. 1 3  zijn deze gemiddelden en standaarddeviaties nog eens grafisch uitgezet. 

Concluderend kunnen we zeggen dat de toename van de plasmacortisolwaarden op 

oplopende hoeveelheden tetracosactide bij patiënten en controles niet significant 

verschilt. 

Plasmacortisol (JJ g/100 ml> 

28 
l1.25nv &2.Sne 125no 
l l l 

31.2Snv 62.Sn9 125nt 
l l l 

250nt 
L 

2SOug 

l 
Patients Controls 

2 0  

1 6  

1 2  

8 

0 
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 h. 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 h. 

� -ACTH gifts 

Fig. 1 3. Plasmalevels of cortisol after stimulation with increasing doses of tetracosactide. 
Plasmaspiegels van cortisol na stimulatie met oplopende doseringen tetracosactide. 

Bovendien werden vóór en ná de stimulatie met 250�-Lg tetracosactide i.v. de plasma

spiegels van het ongeconjugeerde DHEA bepaald (zie ook tabel 1 7). De uitgangs

waarde is bij de patiënten niet lager dan bij de controles. Na stimulatie en ook voor 

de stijging zijn de gevonden waarden wel significant verlaagd in de patiëntengroep. 

voor na stijging 

patiënten 46 1 ± 127 1393 ± 4 1 7  932 ± 379 

controles 

Student 

554 ± 161  

t = 1 .3 1 1  

1 834 ± 331 

t = 2.438 

1 280 ± 29 1  

t = 2 . 147 

n.s. p < 0.025 (eenz.) p < 0.05 (eenz.) 

b. De resultaten van de cortisolbepalingen op de diverse tijdstippen na stimulatie 

van de bijnierschors met 1 mg tetracosactide depot i.m. worden in tabel 1 8  vermeld. 
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Table 1 8. Response of plasmacortisol (J.Ig/1 00 mi) after stimulation with ACfH (1 mg tetra
cosactide depot i.m.) 

Patients 

Sm 
Vo 
Pi 
Re 
Ro 
Po 
Sw 
EI 
St 
Joh 

M. 
s.o. 
S.E.M. 

Controts 

\Va 
BI 
Nos 
Bij 
Jo 
Wag 
Ka 
Bo 
Be 
Rei 

M. 
s.o. 
S.E.M. 

Reactie van plasmacortisol (l-lg/1 00 mi) na stimulatie met ACfH (1 mg tetracosactide 
depot i.m.) 

1st day 2d day 3d day 

8.00 h 1 2.00 h 16.00 h 20.00 h 8.00 h 20.00 h 8.00 h 

1 1  32 38 36 22 6 1 1  
14 42 42 39 41 29 1 1  
1 5  36 38 36 22 14 1 0  
1 2  26 28 30 28 9 1 2  - - - 39 38 30 1 1  
1 5  37 41 37 28 24 1 2  
1 0  3 1  34 38 34 20 8 
1 2  30 38 37 34 13 1 3  
1 2  3 1  29 37 31 28 1 2  
14 28 30 15 22 8 1 0  

1 2.8 32.6 35.3 34.4 30.0 1 8. 1  1 1 .0 
1 . 8  5.0 5.3 7.3 6.8 9.2 1 .4 
0.6 1 . 7  1 .8 2.3 2.2 2.9 0.4 

16  35  34 30 33 1 2  6 
1 2  34 33 39 42 40 1 3  
26 48 149 48 48 8 7 
38 60 88 1 00 1 04 14 26 
56  66 1 1 2  1 04 92 32 18 
1 2  32 36 42 29 1 3  1 4  
1 4  3 3  34 40 26 22 14 
1 2  1 9  36 34 36 22 7 
1 2  25 34 32 33 14 12 
12 32 32 33 26 7 79 

2 1 .0 38.4 58.8 50.2 46.9 1 8.4 1 9.6 
1 5.0 15.0 42.3 27.8 27.9 10.7 2 1 . 7  

4.7 4.7 1 3 .4 8.8 8.8 3.4 6.9 

De cortisolwaarden zijn op geen der vermelde tijdstippen significant verschillend 

tussen beide groepen. Wel vinden we de sterkste reacties bij de controlepersonen 

(Nos, Bij en Jo) waardoor deze groep weer een hoger gemiddelde en grotere stan

daarddeviatie heeft dan de patiëntengroep. De verschillen in testosteronspiegels 

tussen beide groepen zijn minimaal (zie tabel 19). 

De DHEAspiegels daarentegen (tabel 1 9) zijn op alle tijdstippen waarop deze be

paald zijn voor patiënten significant lager dan voor controles. Dit geldt ook voor de 

hoogste waarde en de stijging. 
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Ta bie 19. Response of testosterone and DHEA (ng/ 1 00 mi) aft er stimulation with ACTH (1 mg 
tetracosactide depot i.m.) 
Reactie van testosteron en DHEA (ng/100 mi) na stimulatie met ACTH (1 mg tetra
cosactide depot i.m.) 

Testosteron DHEA 

Patients 8.00 h 1 2.00 h 1 6 .00 h 8.00 h 1 2.00 h 1 6 .00 h 

Sm 500 322 320 556 1 38 1  1602 
Vo 950 748 5 34 732 1 262 1418  
Pi 587 573  599 831  
Re 575 436 258 388 
Ro 626 5 20 507 349 770 1 000 
Po 7 14 560 409 507 907 1 074 
Sw 587 394 3 1 9  307 5 85 847 
El 855 793 476 384 968 1 059 
St 5 9 1  5 3 9  432 980 
Joh 685 5 25 503 507 699 696 

M. 667 541 438 463 877 1 099 
S.D. 1 39 145 90 145 297 314 
S.E.M. 44 46 34 46 94 1 1 9 

Controls 

Wa 829 787 7 30 721 1 296 1 892 
BI 709 694 627 568 1 367  1490 
Nos 6 18,5 557,5 4 1 3  1 1 77 2 1 34 1 886 
Bij 830 683 694 755 1 2 1 2  
J o  769 727 5 33 1 097 1672 1 722 
Wag 664 539 316 433 787 923 
Ka 46 1 303 351  430 720 943 
Bo 6 1 3  396 377 799 1 380 1647 
Be 593 593 442 427 977 1 032 
Rei 5 38 392 357 677 1 5 35 1 578 

M. 662 567 484 708 1 308 1457 
S.D. 1 22 1 6 1  1 5 2  265 423 39 1 
S.E.M. 39 5 1  48 84 1 34 1 30 

8.00 uur 12.00 uur 1 6.00 uur 

patiënten 463 ± 145 877 ± 297 1 099 ± 3 14  

controles 708 ± 265 1308 ± 423 1457 ± 39 1  

Student t = 2.563 t = 2.637 t = 1 .969 

p < 0.0 1 (eenz.) p < 0.0 1 (eenz.) p < 0.05 (eenz.) 

maximale waarde maximale stijging 

patiënten 990 ± 344 527 ± 277 

controles 1457 ± 416  749 ± 242 

Student t = 2.739 t = 1 .909 

p < 0.01 (eenz.) p < 0.05 (eenz.) 
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Plasma cortisol (�g/1 00 ml) 

100 Patients Controls 
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60 
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2 0  

0 

Testosterone -/ DHEA - - - - - (ng/1 00 ml) 
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1000 
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400 'i 
8.00 16.00 2'-00 8.00 16.00 24.00 8.00 h. 8.00 16.00 24.00 8.00 16.00 24.00 8.00 h. 

Fig. 14. Plasmalevels of cortisol, testosterone and DHEA after stimulation with 1 mg tetraco
sactide depot i.m. 
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Dit betekent dat, terwijl er een duidelijk significant lagere uitgangswaarde van 

DHEA wordt gevonden in de patiëntengroep, de toename na stimulatie niet zo sterk 

verschilt van de controlegroep. In fig. 14  worden de gemiddelden en standaard

deviaties van cortisol, testosteron en DHEA grafisch weergegeven. De berekende 

oppervlakken verschillen niet significant tussen patiënten en controles. Gedurende 

de beide dagen van de depottest werd bovendien urine verzameld voor de bepaling 

van l 7keto- en 1 7ketogenesteroiden. Er werden geen significante verschillen tussen 

de beide groepen aangetoond (voor gedetailleerde uitslagen zie addendum 2). 
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VIII 

DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

Teneinde de resultaten van dit onderzoek in samenhang met de uit de literatuur 

bekende gegevens te bezien is uitgegaan van de verlaagde excretie bij asthma

patiënten van 1 7ketosteroiden, die nu sinds ongeveer 25 jaar bekend is. Bij het 

nagaan van de mogelijke oorzaken werd aanvankelijk gedacht aan een gestoorde 

functie van het hypofyse-bijnierschorssysteem. Daar echter de 1 7ketometabolieten 

grotendeels afkomstig zijn van de androgenen, zowel van de testis (vooral testos

teron) als van de bijnierschors (vooral DHEA, ongeconjugeerd en als sulfaat), is het 

logischer daar de oorzaak van de verlaging te zoeken. Hierbij zijn dan twee mogelijk

heden aan te geven: 

a. een verlaagde productie en bloedspiegels van androgenen (testosteron of DHEA) 

al of niet ten gevolge van doorgemaakte stressperioden. 

b. een veranderd metabolisme waardoor vanuit eenzelfde hoeveelheid androgene 

steroïden minder 1 7ketometabolieten zouden ontstaan. 

Met het oog op deze gegevens zal de functie van het hypothalamus-hypofyse-bijnier

schorssysteem eerst nog eens besproken worden. Vervolgens worden de 1 7keto

steroidenexcretie, de bloedspiegels en afbraak van testosteron, en de bloedspiegels 

van DHEA nader bekeken. 

1. DE FUNCTIE VAN HET HYPOTHALAMUS-HYPOFYSE-BIJNIERSCHORS

SYSTEEM 

Wat de functie van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem bij patiënten 

met obstructieve longziekten betreft kunnen uit de beschikbare literatuurgegevens 

(zie hoofdstuk V) de volgende conclusies worden getrokken: 
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de cortisolspiegels en het dagritme zijn normaal 

de productie en halfwaardetijd van het cortisol bij jonge mannen is normaal 

na stimulatie met ACTH wordt door de meeste auteurs een normale, door enkele 

een afgenomen reactie van de bijnierschors gevonden, gemeten aan de plasma

cortisolspiegels 



- na stimulatie met pyrogeen vond men bij patiënten iets lagere (niet significant) 

plasmacortisolwaarden, doch hierover waren slechts weinig gegevens beschik

baar. 

In hoeverre de verminderde reacties na stimulatie met ACTH of pyrogeen verklaard 

kunnen worden uit doorgemaakte stresseffecten is niet te zeggen. Het lijkt echter 

minder waarschijnlijk (zie ook 11) dat gedurende een periode volgend op een lang

durige stress, met verhoogde spiegels van ACTH en cortisol, zich geleidelijk aan een 

situatie ontwikkelt waarbij een verminderde reactie op ACTH gevonden wordt 

(uitputtingstheorie). Indien dit wèl het geval was, zou dat de verschillen in een deel 

van de literatuur kunnen verklaren. Mede op grond van eerdere onderzoekingen uit 

deze kliniek (Weller 1 965) werd in dit onderzoek alleen de reactie nagegaan van de 

bijnierschors na stimulatie met zowel pyrogeen als ACTH (in de genoemde litera

tuuronderzoeken werd nog met dierlijk ACTH gewerkt, door ons met tetraco

sactide ). Ook werd de reactie op oplopende doseringen ACTH (ter bepaling van de 

gevoeligheid van de bijnierschors) nagegaan. Er worden geen significante verschillen 

gevonden tussen patiënten en controles wat de plasmacortisolwaarden na stimulatie 

betreft (tabellen 1 4  t/m 1 8  en figuren 1 2, 1 3 ,  14). Opvallend is, dat de spreiding in 

de patiëntengroep zo veel kleiner is dan die in de groep normale proefpersonen. 

Voor dit fenomeen is geen verklaring bekend. 

Conclusie : gezien de normale plasmacortisolspiegels, het normale dagritme, de 

normale gevoeligheid en reactie op ACTH en de normale reactie op pyrogeen menen 

wij dat het hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem normaal functioneert bij 

jonge mannelijke patiënten met obstructieve longziekten. 

2. DE UITSCHEIDING VAN 1 7KETOSTEROIDEN IN DE URINE 

Zoals in hoofdstuk V werd beschreven, is er door diverse onderzoekers een ver

laagde uitscheiding van 1 7ketasteroïden in de urine bij jongere CARApatiënten 

gevonden werd (kan na longoperaties vele weken aanhouden! Monden 1 972), is in 

benauwdheidsaanvallen, meestal een positieve allergie, voor zover aangegeven een 

verhoogde bronchiale hyperreactiviteit en vrijwel steeds een duidelijke deels rever

sibele bronchusobstructie. 

Gezien het feit dat in de periode volgend op een langdurige stress (zie hoofdstuk 

lil) verlaagde testosteronspiegels en een verlaagde excretie van 1 7ketametabolieten 

gevonden werd (kan na longoperaties vele weken aanhouden! Monden 1 972), is in 

ons onderzoek uitgegaan van patiënten, die tenminste een half jaar vrij waren van 

stressperioden van enige importantie. Het betrof mannen tussen 1 8  en 30 jaar met 

benauwdheidsaanvallen, positieve allergie, meestal een verhoogde bronchiale hyper-
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reactiviteit en een geringe tot matige , grotendeels reversibele bronchusobstructie 
(tabellen 4 t/m 8). Dit impliceert echter dat onze patiëntengroep als aanzienlijk 
lichter gekarakteriseerd moet worden dan de meeste in hoofdstuk V beschreven 
patiëntengroepen. Ook in deze patiëntengroep echter werd een lagere uitscheiding 
van 1 7ketasteroïden gevonden dan in de controlegroep. Na relatering aan de crea
tinineuitscheiding was dit een significante verlaging (p<0.025). De nu gevonden 
verschillen zijn echter duidelijk geringer dan die van de oudere onderzoekingen. 
Als mogelijke oorzaken hiervoor kunnen dus genoemd worden: 
a. de 'na-effecten' van stress spelen in de literatuurgegevens wel en in onze groep 
geen rol 
b. in de literatuurgegevens worden ernstiger patiënten beschreven dan in onze 
groep, zodat de door ons gevonden stoornissen daardoor bescheidener zijn 
c. een gevolg van het gebruik van medicamenten (zoals fenobarbital, fenytoine). 
Dit speelt in deze groepen geen rol, daar alle proefpersonen voor en tijdens het 
onderzoek geen medicatie gebruikten. 
Dit betekent wel, dat de verlaagde 1 7ketosteroidenexcretie bij CARApatiënten in 
elk geval gedeeltelijk door een andere (niet stress) factor bepaald wordt. 

3. BLOEDSPIEGELS EN AFBRAAK VAN TESTOSTERON 

Zoals in het begin van dit hoofdstuk vermeld werd, vormen de anctrogenen veruit de 
belangrijkste bron voor de 1 7ketometabolieten. Als mogelijke oorzaak voor de 
verlaagde excretie van 1 7ketametabolieten bij CARApatiënten werden daar een 
verlaagde productie en dus verlaagde bloedspiegels van de androgenen of een ver
minderde omzetting van de anctrogenen in 1 7ketametabolieten genoemd. 

a. Plasmatestosteronspiegels 

In ons onderzoek werden bloedspiegels van testosteron bepaald onder basale om
standigheden, doch bovendien voor en na stimulatie met ACTH en pyrogeen, daar 
deze onderzoekingen al verricht werden vanwege het functieonderzoek van het 
hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem. De testosteronspiegels waren onder al 
deze verschillende omstandigheden gelijk voor de patiënten en de controles (zie 
tabellen 9 ,  1 6  , 1 9  en fig. 1 2  en 1 4  ). De spreiding binnen de beide groepen was hier 
niet opvallend verschillend. Wel viel op dat na stimulatie met pyrogeen een zo veel 
sterkere daling van het plasmatestosterongehalte optrad dan na stimulatie met 
ACTH. Het mechanisme waardoor deze sterke daling tot stand komt, maakt onder
werp van verder onderzoek uit. 
Aangezien in de periode volgend op een langdurige stress de plasmatestosteron-
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spiegels verlaagd zijn (zie hoofdstuk lil), vormen deze in beide groepen identieke 

plasmatestosteronspiegels een indirect bewijs dat abnormale stressperioden geen rol 

gespeeld hebben, zoals op grond van de toegepaste selectiecriteria ook te ver

wachten was. 

b. Het metabolisme van testosteron 

De mogelijkheid dat een veranderd metabolisme van de anctrogenen tot een verlaag

de omzetting in 1 7ketametabolieten leidt, werd gesuggereerd door Zumoff (1971  ). 
Hij onderzocht daarvoor een groep patiënten met uiteenlopende 'chronische ziek

ten' (diabetes melli tus, rheurna tische arthritis, maligne aandoeningen, levercirrhose 

enz.) en gaf daarbij een tendens aan, dat zowel testosteron als DHEA in verminderde 

mate in 1 7ketametabolieten omgezet werden. De afbraak van 14C testosteron ver

loopt in onze beide groepen op dezelfde wijze, waarbij opgemerkt wordt dat het 

percentage van de totale hoeveelheid radioactiviteit dat in de urine teruggevonden 

werd, in ons onderzoek duidelijk hoger is dan door Zumoff als normaal wordt 

aangegeven (zie tabellen 1 2  en 1 3). Dit in overeenstemming met latere gegevens van 

Zumoff { 197 6). 

Daar testosteron dus bij patiënten en controles op dezelfde manier wordt afge

broken en de afbraak van DHEA net als die van testosteron grotendeels via het 

androstenedion loopt, lijkt het minder waarschijnlijk dat DHEA bij CARApatiënten 

in verminderde mate in 1 7ketametabolieten omgezet wordt. 

Concluderend kan worden gesteld dat er in dit onderzoek geen aanwijzingen zijn 

gevonden dat de testis bij jonge mannelijke patiënten met obstructieve longziekten 

abnormaal functioneert. Stimulatieonderzoek met gonadotrofmen of 'LH-releasing 

hormon' is evenwel niet verricht. 

4. BLOEDSPIEGELS VAN DHEA OF DHEASULFAAT 

Gezien de normale spiegels van testosteron en de normale afbraak ervan bij CARA

patiënten moet de oorzaak van de verlaagde excretie van 1 7ketametabolieten 

gezocht worden in de anctrogenen van de bijnierschors, waarvan DHEA ongeconju

geerd en als sulfaat (welke voor meer dan 90% van de bijnierschors afkomstig zijn) 

de belangrijkste zijn. De plasmaconcentratie van het sulfaat is aanzienlijk hoger dan 

die van het ongeconjugeerde DHEA, doch dankzij een halveringstijd van ± 1 5  uur 

voor het sulfaat (Rosenfeld 1 972) en een halveringstijd van ongeveer 20 minuten 

voor het ongeconjugeerde DHEA (Rosenfeld 1971)  is de productie van beiden door 

de bijnierschors van dezelfde orde van grootte. Vooral door de veel langere halve-
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ringstijd zijn de dagelijkse variaties in de DHEAsulfaatspiegels maar gering, al lopen 

ze wel parallel aan de ongeconjugeerde DHEAspiegels (Rosenfeld 1975). Mede om 

deze reden werd DHEAsulfaat alleen basaal in rust bepaald. 

In onze patiëntengroep waren de basale spiegels van het ongeconjugeerde DHEA en 

in mindere mate ook die van het DHEAsulfaat lager dan in de controlegroep. Dit 

was voor het ongeconjugeerde DHEA een significante verlaging. Om 1 8  uur waren 

de verschillen veel kleiner dan om 8 uur 's morgens en dan ook niet significant. Na 

stimulatie met pyrogeen waren de plasmaspiegels en de stijging in de patiëntengroep 

steeds lager, waarbij de 22.00 uurs waarden significant verschilden. Stimulatie

onderzoek met ACTH toonde steeds significant lagere waarden en stijgingen in de 

patiëntengroep. 

Ter illustratie worden alle gemiddelde waarden van het ongeconjugeerde DHEA en 

de stijgingen op de verrichte onderzoekingen nog eens onder elkaar geplaatst in 

tabel 20. Gemiddeld blijken de ongeconjugeerde DHEAspiegels bij deze CARA

patiënten onder alle experimentele omstandigheden (in totaal 1 0  verschillende 

metingen) steeds lager te zijn dan die van de gezonde proefpersonen, terwijl deze 

verlaging in 6 van de 1 0  metingen en na 2 van de 3 stimulatieonderzoeken statis

tisch significant is. Opvallend is daarbij wel dat de verschillen in de DHEAspiegels 

(tabel 20) in de loop van de opname toenamen. 

Table 20. Survey of all plasmalevels (Mean values and their standard deviations) of unconjugated 
DHEA (RIA method). 
Overzicht van alle reeds eerder vermelde plasmaspiegels (gemiddelden en standaard
deviaties) van het engeconjugeerde DHEA (steeds volgens de RIA methode). 

DHEA (ng/1 00 mi) 

time patients controls significanee 

basal 8 .00 623 ± 177  830 ± 3 3 1  p < 0.05 

stimulation with pyrogen 1 8.00 369 ± 84 4 1 8  ± 222 n.s. 
20.00 962 ± 25 1 1013  ± 355 n.s. 
2 1 .00 942 ± 244 1034 ± 306 n.s. 
22.00 636 ± 154 867 ± 293 p < 0.025 
increase 7 36 ± 1 2 1  603 ± 272 n.s. 

stimulation with tetra- 1 3.00 461 ± 127 5 54 ± 1 6 1  n.s. 
cosactide 250 llg i.v. 1 3 .45 1 393 ± 4 1 7  1834 ± 3 3 1  p < 0.025 

increase 932 ± 3 79 1 280 ± 291 p < 0.05 

stimulation with tetra- 8.00 463 ± 145 708 ± 265 p < 0.01 
cosactide I mg depot i.m. 12 .00 877 ± 297 1 308 ± 423 P < O.Q l 

16.00 1 099 ± 3 14 1457 ± 391  p < 0.05 
increase 527 ± 277 749 ± 242 p < 0.05 
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Concluderend kan gezegd worden dat de ongeconjugeerde DHEAspiegels bij man

nen tussen 18 en 30 jaar met obstructieve longziekten lager zijn dan bij controles. 

Deze verlaging kan berusten op een geringere productie dan wel op een specifiek 

voor het DHEA verhoogde afbraak. 

a. Een verminderde aanmaak wil zeggen een stoornis in de functie van de bijnier

schors, waarbij (gezien de normale cortisolspiegels bij patiënten met obstructieve 

longziekten) de verhouding tussen de door de bijnier afgegeven hoeveelheden carti

sol en DHEA is gewijzigd, en wel minder DHEA per mg cortisol. Dit zou dan op zijn 

beurt weer veroorzaakt kunnen worden door een verschuiving van enzymactivi

teiten. Teneinde deze hypothese te kunnen verwerpen of bevestigen is onderzoek 

nodig naar de productie van DHEA (en DHEAsulfaat, daar er een interconversie 

bestaat) bij een groep patiënten met CARA vergeleken met een groep normalen. 

Het is niet bekend of de synthese van DHEA behalve van de ACTH nog van een 

andere factor afhankelijk is, waarvan dan bij CARApatiënten een verlaagde secretie 

verondersteld zou kunnen worden. Die onbekende factor zou het in hoofdstuk IV 

beschreven 'levensritme' eveneens kunnen verklaren. 

b. De andere mogelijkheid om de verlaagde DHEAspiegels bij CARApatiënten te 

verklaren is dat er sprake is van een verhoogde afbraak. 

Gezien de verlaagde 1 7ketosteroidenexcretie (en de normale productie) zou dat 

betekenen dat DHEA in versterkte mate tot niet-ketometabolieten wordt afge

broken. Daar de atbraak normaal grotendeels via androstenedion plaats vindt (even

als bij testosteron), tot vooral androsteron en aetiocholanolon, zou dit betekenen 

dat, gezien het 'normale' afbraakpatroon van testosteron, DHEA in versterkte mate 

in een ander steroid wordt omgezet. Dit nieuwe steroid dient vervolgens minder 

17ketametabolieten te leveren dan uit androstenedion zouden ontstaan. 

In verband met de long zijn daarbij spaarzame gegevens voorhanden: door Hartiala 

( 197 6) werd beschreven dat testosteron bij proefdieren in de long gemetaboliseerd 

wordt ; door Milewich { 1976) werd metabolisatie in de long beschreven van DHEA 

en androstenedion. Deze gegevens zijn misschien een aanwijzing in de richting van 

specifieke receptoren en effecten. 

5. SPECULA TIES OMTRENT DE BETEKENIS VAN DHEA BIJ DE CHRONISCH 

OBSTRUCTIEVE LONGZIEKTEN 

In dit gedeelte zal tenslotte nog gespeculeerd worden over mogelijke effecten van 

het DHEA bij CARApatiënten en over een mogelijke correlatie tussen de in de loop 
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van het leven gevonden veranderingen in de plasmaspiegels van het DHEA enerzijds 

en in de frequentie en ernst van de pathogenetische mechanismen en symptomen 

van de CARA anderzijds. 

Zoals in hoofdstuk IV uiteengezet wordt zijn van het DHEA een aantal effecten 

bekend en wel : 

a. een zwak 'androgene' werking, waarschijnlijk ten gevolge van een omzetting in 

de weefsels in andere steroïden zoals testosteron 

b. een 'precursor' voor de oestrogenen (met name in de zwangerschap wanneer 

hoge spiegels van DHEA, ongeconjugeerd en als sulfaat, gevonden worden, ver

dere gegevens en literatuur zie Zaagman-Van Buuren 1977) 

c. een remmend effect in vitro op het enzym glucose6fosfaatdehydrogenase en 

daardoor op het enzym fosfodiesterase (onder invloed van dit enzym wordt het 

cyclisch AMP afgebroken). 

Dit effect treedt binnen enkele minuten op en loopt dus niet via specifieke recep

toren. Dit blijkt ook uit de hoge concentraties welke noodzakelijk zijn voor dit 

remmende effect op het enzym fosfodiesterase. Voor het ongeconjugeerde DHEA 

wordt deze invloed bij ongeveer 1 Ox de fysiologische concentratie in vitro merk

baar, doch voor het DHEAsu1fatide (een sulfoconjugaat dat uit het sulfaat gevormd 

wordt) zou de benodigde concentratie meer in de fysiologische range liggen. Het 
blijft twijfelachtig of dit effect in vivo een rol speelt. 

Aangezien over de werking van het DHEA niet meer bekend is, is het opvallend dat 

voor een steroidhormon, dat toch in aanzienlijke concentraties in het bloed gevon

den wordt, zo weinig effecten beschreven zijn en geen specifieke receptoren zijn 

aangetoond. Er is niets bekend over effecten van DHEA op de andere aspecten van 

het adenylcyclasesysteem, of op de bij allergische reacties betrokken mechanismen. 

Teneinde correlaties op te sporen tussen de plasmaspiegels van het DHEA aan de 

ene kant en de 'ritmes' welke bij de CARA bekend zijn anderzijds, wordt uitgegaan 

van de veranderingen die in de loop van het leven gevonden worden in de DHEA

spiegels in het plasma (zie hoofdstuk IV). 

a. 0- 1  jaar: De plasmaDHEAspiegels zijn bij de geboorte hoog en dalen dan in de 

loop van het eerste levensjaar tot zeer lage waarden (Peretti 1 976). Over deze 

periode zijn maar weinig laboratorium of klinische gegevens bekend. 

de frequentie van het constitutioneel eczeem (dauwworm) daalt geleidelijk 

(Ykelenstam 1 95 5). 

- er ontwikkelen zich in de loop van dit eerste levensjaar positieve intracutane 

testen voor inhalatieallergenen, waarvan een deel aan het einde van dit jaar weer 

verdwenen is (Soothill 1 976). 
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b. 1-8 jaar: De plasmaspiegels van het DHEA blijven zeer laag (Peretti 1 976). De 

gegevens over deze periode zijn wederom spaarzaam. 

positieve intracutane testen en hooikoorts komen voor; of er in deze periode 

sprake is van een toename is onzeker (Serafini 1 950, Knol 1965). 

- de frequentie van constitutioneel eczeem is laag, doch vanaf ongeveer het vijfde 

jaar begint de frequentie weer te stijgen (Ykelenstam 1955). 

hoe de bloedeosinofilie, die hoog is, precies verloopt (geleidelijke daling dan wel 

wisselingen) is op grond van de huidige gegevens niet te zeggen (Veening 1958). 

- er is een hoge prevalentie van CARA op deze leeftijd, vooral bij jongetjes, terwijl 

er vermoedelijk meer luchtweginfecten zijn (sputumonderzoek is echter niet 

mogelijk). Wel wordt bij kinderen in verhouding meer virusinfecten gevonden 

(Pel l 97 1 ). 

c. 8- 1 5  jaar: De plasmaspiegels van het DHEA stijgen geleidelijk tot voor jonge 

volwassenen normale waarden (vóór de gonadale geslachtshormonen). 

- het aantal positieve intracutane reacties met inhalatieallergenen neemt geleidelijk 

toe (Kerrebijn 1 975). 

de prevalentie en de ernst van de hooikoorts nemen eveneens toe (Serafini 

1 950). 

bij het constitutioneel eczeem neemt de frequentie vanaf het vijfde jaar toe met 

een duidelijk uitlopen tot boven het vijftiende (Ykelenstam 1 955). 

de bloedeosinofilie in de populatie daalt geleidelijk (Veening 1 958). 

niet duidelijk is wat met de histaminedrempel gebeurt. 

de prevalentie van de CARAsymptomen neemt vooral bij jongens af; hierbij 

wordt een geleidelijke verschuiving gevonden van het klachtenpatroon, waarbij 

het hoesten (en opgeven) verbetert en de dyspnoeaanvallen toenemen. 

d. 1 5-40 jaar: De plasmaspiegels van het DHEA liggen tussen 1 5  en 40 jaar op een 

hoog niveau (Vermeulen 1976). 

- rond het 25e jaar een maximale prevalentie van positieve intracutane testen en 

van hooikoorts (Serafini 1 950, luiderweg 1962). 

de frequentie en ernst van het constitutioneel eczeem loopt geleidelijk terug. 

- er wordt een geleidelijke daling van het aantal circulerende eosinofiele leuco

cyten gezien (Veening 1958) 

- er is een hoge prevalentie van de hyperreactiviteit (Orie 1973). 

vooral bij mannen wordt een relatief lage prevalentie van CARA gevonden (Van 

der Lende 1 969). 

bij een aantal patiënten is enig elasticiteitsverlies reeds aan te tonen. 

e. Boven de 40 jaar: Er worden aanzienlijk lagere DHEAspiegels gevonden (Ver-
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meulen 1 976). Gesproken wordt van adrenopauze, die vermoedelijk eerder valt dan 
de 'menopauze', gezien het feit dat de DHEAsulfaatspiegels reeds vanaf het 30e 
jaar dalen (Yamaji 1 969). 
- het aantal positieve intracutane reacties en de hooikoortsprevalentie nemen 

geleidelijk verder af. 
- het aantal eosinofiele 1eucocyten in het bloed vermindert langzaam verder 

(Veening 1 958). 
- de histaminegevoeligheid van de luchtwegen daalt geleidelijk na correctie voor de 

achteruitgang van de longfuncties (Orie 1 973). 
geleidelijk aan wordt vooral bij mannen meer elasticiteitsverlies van de long 
gevonden. 
de prevalentie van CARAsymptomen en vermoedelijk daardoor het aantal lucht· 
weginfecten neemt toe, vooral bij mannen. 

Wanneer nu getracht wordt een correlatie op te sporen dan zijn er een aantal 
hypotheses mogelijk: 
a. Een gunstig effect ten opzichte van de allergie lijkt onwaarschijnlijk daar rond 
het 25e jaar én DHEA én 'de allergie' (huid testen, hooikoorts) maximaal zijn. Apart 
kan nog het constitutioneel eczeem genoemd worden, wat op de kinderleeftijd  
fraaie parallellen heeft met het DHEA, doch dat reeds vanaf het 1 5-20e levensjaar 
geleidelijk verbetert. Ook een fundamenteel ongunstig effect lijkt onwaarschijlijk 
gezien de lagere spiegels in onze patiëntengroep met positieve allergie. Een directe 
relatie met de allergie lijkt dus niet waarschijnlijk. 
b. Over een relatie tussen DHEA en hyperreactiviteit van de luchtwegen is door de 
onzekerheden op de kinderleeftijd niet veel te zeggen. 
c. Dat de daling boven de 40 jaar één van de factoren kan zijn die het elasticiteits
verlies in de hand werkt, is mogelijk. Hiertoe dient nader onderzoek in die richting 
verricht te worden (zoals DHEAspiegels bij emfyseempatiënten). 
Dit betekent dat er maar weinig aanknopingspunten zijn voor een relatie tussen de 
plasmaspiegels van het DHEA en de nu van de CARA bekende pathogenetische 
mechanismen. 
Wel bestaat er een duidelijke parallel tussen de plasmaDHEAspiegels en het 'manne
lijke levenspatroon' zoals dat bij CARA bekend is. Dat betekent veel klachten bij 
het jongetje van 1 -8 jaar oud (DHEAspiegels zeer laag) en daarna een geleidelijke ver
betering (met het stijgen van de DHEAspiegels). Op de jong volwassen leeftijd bestaan 
er dan relatief weinig klachten, terwijl vanaf het 40e jaar weer een geleidelijke toe
name van de klachten gevonden wordt (met het dalen van de DHEAspiegels). Dit 
patroon vindt ook zijn weerspiegeling in de prevalentie (hoog bij jongetjes en 
oudere mannen). Het is dan ook aantrekkelijk naast de genoemde pathogenetische 
mechanismen van de CARA te denken aan een ander (fundamenteel) mechanisme 
welke in relatie met het DHEA staat (zie fig. 1 ). 
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SAMENV A TI1NG 

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar een 
aantal aspecten van de functie van bijnierschors en gonade bij jonge mannen met 
obstructieve longziekten. Het doel van het onderzoek was na te gaan of er een 
fundamentele hormonale stoornis aan deze ziektebeelden ten grondslag ligt. 
In hoofdstuk I wordt nog eens nagegaan wanneer van CARA moet worden gespro
ken en worden de bekende hierbij betrokken mechanismen kort beschreven (fig. 1 ). 

In hoofdstuk 11 worden achtereenvolgens beschreven ( 1 )  de structuur, de synthese 
en de afbraak van de betrokken steroidhormonen, {2) het functioneren van het 
hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem met dagritme en feed-back door de 
glucocorticoidenspiegel, (3) de structuur en functie van het bijniermerg met name 
in relatie tot de schors en (4) het hypothalamus-hypofyse-gonadesysteem bij de 
man, met dagritme en feed-back. Er zijn verschillende redenen om aan een relatie 
tussen CARA en hormonale functiestoornissen te denken. In de eerste plaats spelen 
bij CARA verschillende 'ritmes' een rol, waarvoor geen externe oorzaak aanwijsbaar 
is {hoofdstuk IV), te weten: 

de dagelijkse variatie in klachten en longfuncties {lsraëls 1 952, De Vries 1 962 en 
Van der Straeten 1 964), 
de invloed van leeftijd en geslacht; de klinische manifestaties van de allergie 
stijgen geleidelijk tot ongeveer het 25e jaar om dan geleidelijk te gaan dalen 
(gemeten aan huidtesten en hooikoortsfrequentie, Seraftni 1 950, Knol 1 965, 
Van der Lende 1969); de bronchiale hyperreactiviteit lijkt bij het ouder wor
den af te nemen {Orie 1 973); over de kinderleeftijd is nauwelijks bruikbare 
informatie voorhanden, 
de invloed van menstruatie en zwangerschap, waarbij met name de premen
struele verslechtering en de verbetering of verslechtering in de graviditeit ge
noemd kunnen worden {zie Zaagman-van Buuren 1 977). 

Naast deze 'ritmes' is het gunstige effect van glucocorticoiden bij CARA bekend 
{met name op luchtweginfecten en bij laat obstructieve reacties, zie Booy-Noord 
1 972 en Orie 1 976). In hetzelfde hoofdstuk IV wordt dan ook ingegaan op het 
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algemene werkingsmechanisme van steraidhormonen en de belangrijkste effecten 
van glucocorticoiden en androgenen, daar van deze geslachtshormonen immers 
bekend is dat zij naast een dagritme ook een heel duidelijk levensritme vertonen. 
Op grond van het bovenvermelde dagritme en de goede therapeutische resultaten 
van de glucocorticoiden werd door diverse onderzoekers getracht een functie
stoornis van het hypofyse-bijnierschorssysteem te vinden. In hoofdstuk V worden al 
deze publicaties onder de loep genomen, waarbij globaal de volgende conclusies 
getrokken worden: 

1 .  Het hypofyse-bijnierschorssysteem lijkt bij CARApatiënten normaal te functio
neren, op grond van normale plasmacortisolspiegels (met een normaal dagritme), 
een normale productie en afbraak van cortisol en een uitscheiding van cortisol
metabolieten in de normale range . Omtrent de reacties van de plasmacortisolspiegels 
na stimulatie met ACTH (met name bij kinderen) of pyrogeen bleven onzekerheden 
bestaan, al werd door de meeste auteurs een normale reactie gevonden (literatuur 
zie hoofdstuk V). 

2. Vooral bij mannen tussen 1 8  en 45 jaar met meestal een allergisch asthma werd 
een verlaagde uitscheiding van 1 7ketometabolieten in de urine gevonden (Israels 
1 952, Alers 1 955 ,  I...emon 1958, Van der Straeten 1 964 en Welier 1 965). 
Aangezien de 17ketametabolieten grotendeels afkomstig zijn van de androgenen, is 
het logisch de oorzaak van de verlaagde excretie ervan bij CARApatiënten te zoeken 
in een verlaagde productie dan wel in een veranderd metabolisme, waardoor uit 
eenzelfde hoeveelheid anctrogenen minder 17ketometabolieten gevormd worden. 
Een dergelijke gedachtengang past ook beter bij wat over het 'levensritme' bekend 
is. Een verlaagde productie kan gelocaliseerd zijn óf in de testis, waardoor vooral de 
testosteronspiegels zullen dalen, óf in de bijnierschors, waardoor vooral de DHEA
spiegels verlaagd zullen zijn. 
Daar veel CARApatiënten geregeld luchtweginfecten doormaken of langdurige 
benauwdheidsaanvallen hebben en omdat in een periode volgend op een langdurige 
stress de plasmatestosteronspiegels enige tijd verlaagd zijn (met een verlaagde 
excretie van testosteronmetabolieten), kunnen we als mogelijke oorzaak voor de 
gevonden verlaagde 1 7ketosteroidenexcretie zeker ook denken aan een 'na-effect' 
van stress. 
In geen der genoemde publicaties wordt hieromtrent informatie gegeven. Op grond 
van deze gegevens werd besloten tot de volgende opzet van het eigen onderzoek (zie 
hoofdstuk VI): bij twee groepen mannelijke studenten, tussen 1 8  en 30 jaar, wer
den tijdens een identieke klinische observatieperiode (teneinde de procedure zo veel 
mogelijk te standaardiseren) bepaald, de 1 7ketosteroidenexcretie in de urine, de 
bloedspiegels van testosteron en DHEA (ongeconjugeerd en als sulfaat) en het af
braakpatroon van testosteron. Daarnaast werd aanvullend onderzoek verricht naar 
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de functie van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem door stimulatie 
met ACTH en pyrogeen teneinde de eerder genoemde onzekerheden weg te nemen. 
Gezien de bekende effecten van steroidgebruik en het eerder beschreven 'na-effect' 
van stress, werd uitgegaan van proefpersonen die tenminste 1 jaar geen corti
costeroïden gebruikt hadden en tenminste een half jaar geen langdurige stress gehad 
hadden (zie hoofdstuk lil), waarbij deze laatste termijn (uit voorzorg) zeer waar
schijnlijk langduriger is dan noodzakelijk. Daardoor betrof het hier, naast een groep 
zorgvuldig geselecteerde CARAnegatieve controlepersonen, patiënten met in het 
algemeen een lichtere vorm van CARA dan in de meeste publicaties vermeld werd. 
In de tabellen 4 tot en met 8 worden van patiënten en controles een aantal kli
nische en laboratorium-gegevens vermeld. Ook alle gebruikte methodieken worden 
hier beschreven. 

In het volgende hoofdstuk (VII) worden de resultaten van het eigen onderzoek 
beschreven. De uitscheiding van 1 7ketosteroiden in de urine was bij deze groep 
CARApatiënten na relatering aan de creatinineëxcretie significant verlaagd 
(p < 0.025 zie tabel 1 1 ). Het hier gevonden verschil tussen patiënten en controles 
was kleiner dan meestal in de literatuur werd aangegeven (zie hoofdstuk V). Als 
oorzaak daarvoor kan gedacht worden aan óf de eliminatie van een stresseffect 
en/ófhet gevolg van de veel 'lichtere' vorm van CARA bij deze patiëntengroep. 
De plasmaspiegels van testosteron waren in beide groepen gelijk evenals de vrije 
fractie en de bindingscapaciteit van het testosteron (tabel 9). Daar een geïnjiceerde 
hoeveelheid 14C testosteron (5MCurie) door de patiënten en controlegroep tot prac
tisch dezelfde metabolieten werd afgebroken, is het zeker dat testosteron door 
beide groepen op ongeveer gelijke wijze wordt gemetaboliseerd (zie tabel 1 2  en 1 3). 
De plasmaspiegels van het ongeconjugeerde DHEA (zie tabel 1 0) waren basaal in 
deze groep CARApatiënten bij herhaling verlaagd (p < 0.05 en p < 0.0 1 ), terwijl 
een bescheiden verlaging van het DHEAsulfaat in deze groep gevonden werd. 
Als aanvulling op het functieonderzoek van het hypothalamus-hypofyse-bijnier
schorssysteem werd nog stimulatieonderzoek met ACTH (tetracosactide) en pyro
geen (E Pyrogen®-ürganon) verricht. Wat de reactie op stimulatie van de plasma
cortisolwaarden betreft, bleken er geen verschillen tussen de patiënten en controle
groep aantoonbaar te zijn (tabellen 1 4, 1 5 , 1 7  en 1 8). Naast maximale stimulatie 
met ACTH werd ook gebruik gemaakt van oplopende doseringen teneinde de ge
voeligheid van de bijnier te testen (Landon 1967). Toen vóór en ná stimulatie met 
ACTH en pyrogeen ook de plasmaspiegels van testosteron en het ongeconjugeerde 
DHEA werden bepaald, werden in beide groepen steeds gelijke plasmaspiegels van 
het testosteron gevonden (tabellen 1 6  en 1 9) ;  de plasmaspiegels van het ongeconju
geerde DHEA daarentegen waren bij de patiënten steeds lager dan bij de controles 
(tabellen 1 6, 1 7  en 1 9). 
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Concluderend betekent dit dat de plasmaspiegels van het ongeconjugeerde DHEA, 
die op I 0 verschillende tijdstippen onder uiteenlopende omstandigheden gemeten 
werden, bij deze CARApatiënten steeds lager waren dan bij de controles, waarbij 
deze verlaging 6 van de 1 0  maal significant was {zie tabel 20 op blz. 1 04). 
Deze verlaagde plasmaspiegels van DHEA kunnen in de eerste plaats berusten op 
een verminderde productie, in dat geval vermoedelijk ten gevolge van een verschui
ving van enzymactiviteiten. Daarbij is het de vraag of de DHEAsynthese behalve van 
het ACTH misschien nog van een andere onbekende factor afhankelijk is {die ook 
het 'levensritme' van DHEA zou kunnen verklaren, wat cortisol mist). 
Als tweede mogelijkheid om de verlaagde plasmaspiegels van DHEA te verklaren 
moet gedacht worden aan een specifiek voor het DHEA versterkte afbraak, waarbij 
dan ook minder 1 7ketasteroïden gevormd zouden moeten worden. Daarbij kan aan 
een versterkt metabolisme in de long gedacht worden, daar van een aantal anctro
genen bekend is dat ze in de long gemetaboliseerd worden en wel van testosteron 
(Hartiala 1 976) en van DHEA (Milewich 1 976). Het metabolisme in de long van 
DHEA is mogelijk een voorzichtige aanwijzing voor specifieke receptoren (en 
effecten). 
Het is opvallend dat van het DHEA zelf in vivo (nog) geen effecten of specifieke 
receptoren zijn aangetoond, terwijl het in aanzienlijke concentraties in het bloed 
gevonden wordt. Wel bekend is dat DHEA: 

a. een zwak androgeen effect heeft, waarschijnlijk door omzetting in testosteron 
b dient als 'precursor' voor andere steroïden (oestrogenen) 
c. in hoge concentraties in vitro een remmend effect op de fosfodiesterase heeft 

(Oertel 1 975). Het is echter twijfelachtig of dit effect in vivo van belang is. 

In het laatste deel van de discussie wordt geprobeerd eventuele parallellen op te 
sporen tussen de van de CARA bekende ritmes enerzijds en van de DHEA ander
zijds. Met name wordt de duidelijke invloed van de leeftijd en geslacht op de 
genoemde mechanismen geanalyseerd. Deze worden getoetst aan de variaties, die 
zich in de loop van het leven in de DHEAspiegels voordoen (zonder aantoonbaar 
verschil tussen beide sexen). 

bij de geboorte worden hoge plasmaspiegels van het DHEA gevonden die in de 
loop van het Ie levensjaar dalen tot lage waarden 
deze lage spiegels zijn tot het Se jaar stationair en stijgen dan tot het 1 5e jaar 
geleidelijk tot voor jonge volwassenen normale waarden (Peretti 1 976). De stij
ging van de DHEAspiegels in het plasma begint duidelijk eerder dan die van de 
geslachtshormonen. 
van het 1 5e tot ongeveer het 40e levensjaar blijven deze waarden ver
moedelijk gelijk, terwijl daarna veel lagere spiegels gevonden worden (Vermeulen 
1 976). Niet bekend is of de DHEAspiegels eerder dalen dan die van testosteron, 
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doch daar van het DHEAsulfaat tussen 30 en 40 jaar al verlaagde spiegels gevon
den worden (Yamaji 1 969), lijkt dit wel waarschijnlijk. 

Getracht zal worden overeenkomsten te vinden tussen deze veranderingen en de in 
het begin genoemde van de CARA bekende verschijnselen, resp. pathogenetische 
mechanismen. Daar prevalentie en klachten van de vroege allergie (huid testen, hooi
koorts) maximaal zijn op een moment (rond het 25e jaar) dat de plasmaspiegels van 
DHEA hoog zijn, lijkt een gunstige invloed van DHEA bij allergische reacties 
onwaarschijnlijk, ook al zijn de waarden bij CARApatiënten lager. Ook een on
gunstige invloed is weinig aannemelijk gezien de in dit onderzoek gevonden lagere 
plasmaDHEAspiegels bij de patiënten. Een relatie met allergische reacties lijkt dus 
niet waarschijnlijk, terwijl over een relatie met de bronchiale hyperreactiviteit, van
wege de hiaten in onze kennis daarover, nauwelijks een zinvolle speculatie is te 
maken (ook al dalen beide na het 40e jaar). Het is niet uitgesloten dat DHEA 
een gunstige invloed heeft ten opzichte van het elasticiteitsverlies in de long. Dit 
alles betekent, dat er weinig aanwijzingen zijn voor een relatie tussen de plasma
DHEAspiegels en de nu van de CARA bekende pathogenetische mechanismen. Wèl 
kan een aanknopingspunt voor een gunstig effect van DHEA gevonden worden bij 
een . 'mannelijk levenspatroon' zoals dat bij CARA bekend is, en waarvan de preva
lentie van symptomen (hoog bij jongens en oudere mannen) een afspiegeling zou 
kunnen zijn. Dit betekent bi} het jongetje tussen 1 en 8 jaar oud veel klachten, 
daarna een geleidelijke verbetering (met het stijgen van de DHEAspiegels) en bij de 
man boven de 40 jaar weer een geleidelijke toename van klachten (de DHEAspiegels 
dalen). Het is aantrekkelijk hiervoor een niet eerder genoemd (zie fig. 1 )  patho
genetisch mechanisme van de CARA aan te nemen, duidelijk aan het DHEA ge
relateerd. 
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SUMMARY 

1his thesis describes the results of an investigation into a number of aspects of the 

adrenal and testicular function in young patients with chronic obstructive airway 

disease. 1 

The aim of the investigation was to continue the search for fundamental endocrine 

dysfunction in this 'disease'. 

In chapter I the definition of chronic obstructive airway disease is given and a brief 

analysis of its main pathogenetic mechanisms is made (fig. 1 ,  page 2). 2 

Chapter 11 describes briefly ( 1 )  the structure , synthesis, and catabolism of the 

steraids concemed, (2) the function of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, (3) 
the structure and function of the adrenal medulla, particularly in relation to the 

cortex, and ( 4) the hypothalamic-pituitary-testicular axis. 

There are several indications to suggest a relation between chronic obstructive 

airway disease and endocrine dysfunction. In the first place, for several 'rhythms' 

playing a role in chronic obstructive airway disease, no external explanation can be 

found (chapter IV): 

the circadian fluctuation in complaints and ventilatory performances (Wyss, 

1 945, lsraels, 1 952, De Vries, 1962, Weller, 1 968) 
the influence of age and sex; symptoms and signs of allergy, measured by skin 

tests and prevalenee of hayfever increase steadily until the age of 25, and 

decrease gradually afterwards (Serafini, 1 950, lit. see Van der Lende, 1 969). 
Bronchial hyperreactivity seems to decrease with advancing years (Orie 1 973). 
Hardly any useful information in children is available. 

the influence of menstruation and pregnancy, especially premenstrual worsening 

and the impravement or worsening during pregnancy (lit. see Zaagman-Van 

Buuren, 1 977). 

1. In general we use the term CNSLD (or CARA). This study deals especially with the obstruc
tive forms. 

2. All tables and figures are with a text in English. 
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Apart from these 'rhythms' the favourable therapeutic effects of corticosteroids are 
known in patients with chronic obstructive airway disease (especially patients with 
bacterial infections and late obstructive reactions, lit. see Booy-Noord, 1 972, Orie, 
197 6). For these re as ons, the mode of action and the main effects of cortico
steroids and androgens have been described in chapter IV. Sex steroid levels in 
particular show beside a circadian rhythm, important intrinsic fluctuations during 
life .  Mainly because of the above-mentioned circadian rhythm and the good thera
peutic results of corticosteroids, several investigators tried to find a dysfunction of 
the pituitary-adrenal axis in patients with chronic obstructive airway disease. They 
came to the following conclusions: 
1 .  in young patients with chronic obstructive airway disease the pituitary-adrenal 
axis has a normal function: normal levels of plasma cortisol with a normal circadian 
rhythm, normal production and catabolism of cortisol, and normal excretion of 
cortisol metabolites. As for the reaction of the plasma cortisol level after stimula
tion with adrenocorticotrophic hormone (ACTH) (especially in children) or 
pyrogen, the results are equivocal, although most authors found a normal reaction 
(lit. see Weller, 1 968, Collins, 1 975). 
2. especially in men between the age of 1 8  and 45 , mostly with an allergie asthma, 
a decreased urinary excretion of 1 7-ketosteroids was found (lit. see Weller, 1 968). 
As in male patients the majority of 1 7-ketosteroids are derived from the androgens, 
it is obvious that to explain the cause of this decreased excretion in patients with 
chronic obstructive airway disease, one should consider, either a decreased produc
tion or a changed metabolism of androgens, leading to a decrease in 1 7-ketosteroids 
( Goldzieher 1 962). The lower production can be either of testicular origin, resulting 
in decreased levels of plasma testosterone, or adrenal origin, resulting in decreased 
levels of dehydroepiandrosterone. 
As many patients with chronic obstructive airway disease regularly experience 
bronchial infections or have prolonged asthmatic attacks, and as the plasma levels 
of testosterone temporarily decrease in a period after prolonged stress (with a 
decreased excretion of testosterone metabolites) (Monden, 1972), one might 
assume that the cause of the decreased excretion of 1 7-ketosteroids is an 'after 
effect' of stress (chapter lil). The above mentioned publications provide insuf
ficient information about this. 

Therefore the following scheme of investigation was made: in two groups of male 
students (chronic obstructive airway disease and controls3) between the age of 1 8  
and 30, the urinary excretion of 1 7-ketosteroids, the blood level o f  testosterone 

3. With informed consent of all subjects. 
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and dehydroepiandrosterone (DHEA), free and as sulphate , and data about testos
terone degradation were determined. 
The investigation was carried out during a clinical observation in order to stand
ardize the procedure as much as possible. 
Additional investigations were made into the function of the hypothalamic
pituitary-adrenal axis, because of the above cited conflicting information from the 
literature regarding the results of stimulation with ACTH or pyrogen. Because of 
the well-known side-effects of corticosteroids, only persons who had not taken 
corticosteroids or had not been subjected to more than normal stress for at least a 
period of half a year preceding the experiments, were included in the investigation. 
As far as stress is concerned, this period is probably longer than strictly necessary. 
Because of the prerequisite, regarding stress, our patients, in genera!, suffered from 
a less severe form of chronic obstructive airway disease than described in the 
relevant literature. Patients and controls were carefully selected on the basis of 
history, physical exarnination and laboratory data (see tables 4-8, chapter VI). In 
the same chapter the methods used are described. 
In chapter VII the results of the investigation are described. The ratio of urinary 
excretion of 17-ketosteroids to creatinine excretion was decreased in patients with 
chronic obstructive airway disease in comparison with controls (p < 0.025,  table 
1 1  ); the difference between patients and controls was smaller than is usually cited 
in the literature {chapter V). This may be either the result of the elimination of the 
stress effects in the present study and/or the result of the less severe form of 
chronic obstructive airway disease in our patients. The plasma levels of testosterone 
and the 'apparent free testosterone concentration' (Vermeulen, 1 97 1) were the 
same in both groups (table 9). 
The injection of 5!-!Curie 14C testosterone in patients and controls lead to about the 
same urinary steroids, indicating that both groups deal with testosterone in practi
cally the sa me way ( tables 1 2  and 1 3). 
Under basal conditions the plasma levels of unconjugated DHEA we re significantly 
decreased in the patients as compared to the controls (p < 0.05 and p < 0.0 1 ,  table 
10). The plasma level of DHEA sulphate showed a slight decrease in the patient 
group. 
Additional investigations were made into the function of the hypothalarnic
pituitary-adrenal axis after stimulation with ACTH and pyrogen: no significant 
differences of plasma cortisol were found between patients and controls ( tables 14, 
1 5, 1 7  and 1 8). Apart from a single maximal stimulation with ACTH, increasing 
doses of ACTH were also used, as described by Land on ( 1 967), in order to exarnine 
the adrenocortical sensitivity ; the latter proved to be the same in both groups. 
When the plasma levels of testosterone and unconjugated DHEA were also meas
ured before and after stimulation with ACTH and pyrogen, no differences were 
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found in testosterone levels, but the plasma levels of unconjugated DHEA were 
always Iower in patients ( tables 1 6, 1 7  and 1 9). In table 20 (page 1 04) a survey of all 
plasma levels of unconjugated DHEA is given (see also fig. 1 2, 1 3  and 1 4). 

The condusion has been drawn that in young, male patients with obstructive lung 
disease, the plasma levels of dehydroepiandrosterone are decreased as compared to 
controls (matched for age and sex). These lowered DHEA levels in plasma may be 
caused by: 
I .  a lowered production; in that case it is probably the re sult of a shift in enzyme 
activities. 1t remains to be seen if, apart from ACTH the synthesis of DHEA is 
influenced by an other, unknown factor (which could be also the explanation for 
the fluctuations during life, not in accordance with cortisol (Peretti, 1 976, Ver
meulen, 1976). 
2. an abnormal catabolism of DHEA, leading to the formation of fewer 1 7-keto 
steroids; metabolism of DHEA in the Iung could possibly play a role in this. 
Metabolism of androgens in the lung has been described (testosterone, Hartiala, 
1 976, DHEA, Milewich, I 976). The fact that DHEA is metabolised in the lung 
makes it attractive to speculate about possible specific receptars (and effects) in the 
lung. 
It is remarkable that in vivo no specific effects or receptars of DHEA (present in 
considerable quantity in the blood) are found. lt is known that DHEA: 

a. has a weak androgen effect, probably by conversion into testosterone, 
b. serves as precursor for other steraids (e.g. oestrogens), 
c. in high, non physiological concentrations, has an inhibitory effect on the 

enzyme fosfodiesterase (Oertel, 1 975). lt is doubtful if this effect is important 
in vivo. 

In the last part of the discussion an attempt has been made to specula te on possible 
parallels between the known 'rhythms' of chronic obstructive airway disease 
mechanisms on the one hand and the plasma level of DHEA on the other, with 
special attention as to the influence of age and sex. 
The fluctuations in plasma DHEA levels farm the starting point for this discussion: 

at birth high plasma levels of DHEA are found, decreasing in the first year of life 
to low levels, 
these low levels remain constant till about the eighth year and then gradually 
rise until about the fifteenth year to the normal levels for young adults (Peretti, 
1 976). The rise of the plasma levels of DHEA clearly starts at an earlier stage 
than that of the gonadal sex hormones, 
from the fifteenth to about the fortieth year these high levels of DHEA remain 

I I 7 



more or less constant. Thereafter much lower levels are found (Vermeulen, 
1 976). The decrease of the plasma DHEA levels probably preceeds that of the 
sex hormones, if it is perrnitted to assume a parallel with DHEA sulphate 
(Yamaji, 1 969). 

An attempt is made to find a correlation between the changes of the levels and the 
known pathogenie mechanism of chronic obstructive airway disease, as mentioned 
in the beginning of the summary. As prevalenee and severity of complaints of the 
early (reaginic) type allergy (skin tests, hayfever) are at their maximum at a period 
around the age of 25, at which the plasma levels of DHEA are also high, a suppres
sive influence of DHEA on allergie reactions seems unlikely, although these levels 
are lower in patients than in controls. A promoting influence is also unlikely, 
because of the decreased plasma levels of DHEA, found in this investigation. 
A conneetion of DHEA plasma levels with allergie reactions seems therefore im
probable. It is difficult to specula te on a possible conneetion with bronchial hyper
reactivity, although they both drop after the fortieth year, because of the gap in 
our knowledge in this matter. A favourable effect of DHEA with respect to loss of 
elasticity cannot be ruled out completely. These results imply, that there are few 
indications for a relation between 'DHEA' and the known pathogenie mechanisms 
of chronic obstructive airway disease. 
An indication for a favourable influence - if any - of DHEA however, may be 
found in a 'male pattem of life' in respect to chronic obstructive airway disease. 
Titis may be reflected in the overall prevalenee of symptoms and signs: high in boys 
and elderly men.4 In boys this signifies many complaints between the age of one 
and 8, thereafter gradual impravement (concurrent with the rise of DHEA levels), 
and in men over forty a grafual increase of the symptoms (the DHEA levels 
decrease). 

lt seems tempting to assume an other pathogenie mechanism (nat mentioned in 
fig. 1 ,  page 2) in obstructive airway disease, closely related to DHEA. 

4. The reality for the association between childhood and adult life disease is discussed else
where (De Vries, 1 960, Van de Wal, 1 966). 
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Addendum 1 .  Urinary excretion of 1 7-ketosteroids (mg/24 h) and 1 7-ketogenic steraids 
(mg/24 h) on three consecutivedays with their mean value. 

Patients 

Sm 
Va 
Pi 
Re 
Ro 
Po 
Sw 
El 
St 
Joh 
Pr 
Sy 
Bec 
Ni 

M. 
S.D. 
S.E.M. 

Controls 

Wa 
BI 
Nos 
Bij 
Jo 
Wag 
Ka 
Bo 
Be 
Rei 

M. 
S.D. 
S.E.M. 
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Uitscheiding in de urine van 1 7ketosteroiden (mg/24 uur) en 1 7ketogene 
steroïden (mg/24 uur) op drie opeenvolgende dagen en hun gemiddelde waarde. 

1 7-ketosteroids 1 7 -ketogenic steraids 

l st day 2d day 3d day Mean l st day 2d day 3d day Mean 

1 3.0 20.3 16.7 22.1 1 7.2 19.7 
1 8.9 22. 1 22.6 21 .2 18.8 19.8 24.9 21 .2 
12.7 14.2 15.3 14.1 26.0 24.0 21.7 23.9 
12.0 10.7 12.5 11 .7  17 .3  15.0 22.4 1 8.2 
9.2 14.5 1 1 .9 10.8 14.0 1 2.4 

13.2 16.4 16.9 15.5 18.0 20.2 17 .6 1 8.6 
1 1.5 1 1 .2 5 .6 9.4 14.0 1 7.2 7.2 12.8 
12.7 16.4 15.3 14.8 15.5 19.3 1 7.2 17.3 
19.6 20.3 15.4 18.4 14.9 29.4 49.3 3 1 .2 
21.3 15.7 19.2 18.7 26.2 21 .4 24.8 24.1 
14.1  15.7 16.6 15.5 1 2.4 1 7.3 1 6.7 15.5 
10.2 1 3.1 9.1 10.8 1 7.6 20.0 19.0 1 8.9 
15.2 1 7.0 16.2 16.1 17.5 19.0 20.7 19.1 
22.6 19.5 30.7 24.3 17.9 16.8 32.4 22.4 

14.7 16.0 16.4 15.6 17.8 20.0 21 .8 19.6 
4.2 3.5 5.9 4.1 4.5 3.8 9.8 4.9 
1 . 1  1 .0 1.6 1.1 1 .2 1 .1  2.6 1 .3 

1 1 .6 15.4 1 3.5 21.3 20.0 20.7 
16.1 16.9 15.9 16.3 1 7.2 15.2 14.7 15.7  
35.6 32.9 3 1.6 33.4 29.6 24.8 24.9 26.4 
28.6 23.0 22.6 24.7 25.4 20. 1 22.3 22.6 
26.0 22.3 20.5 22.9 29.1 20.8 19.8 23.2 
1 8.4 1 3.0 14.2 15.2 2 1.5 15.6 1 8.2 18.4 
16. 1 1 1 .5 1 1 . 3  1 3.0 25.6 15. 1 15 .5 1 8,7 
26.6 26.2 15.6 22.8 26.2 29.1 1 7.0 24.1 
14.5 9.8 1 1 .0 1 1 .8 1 3.4 14.2 16.4 14.7 
1 2.8 14.5 15.0 14.1 14.8 16.8 18.4 16.7 

20.6 1 8.9 17 .3  1 8.8 22.4 19. 1 1 8.7 20.1 
8.0 7.7 6.2 6.9 5.8 5.1 3.1 3.9 
2.5 2.6 1 .9 2.2 1 .8 1 .7 1 .0 1 .2 



Addendum 2. Urinary excretion of 1 7-ketosteroids (mg/24 h) and 1 7-ketogenic steroids 
(mg/24 h) on the two consecutive days after the intramuscular injection of 1 !lg 
tetracosactide depot. 

Patients 

Sm 
Vo 
Pi 
Re 
Ro 
Po 
Sw 
El 
St 
Joh 

M. 
s.o. 
S.E.M. 

Controls 

Wa 
BI 
Nos 
Bij 
Jo 
Wag 
Ka 
Bo 
Be 
Rei 

M. 
s.o. 
S.E.M. 

De uitscheiding in de urine van 1 7ketosteroiden (mg/24 uur) en 1 7ketogene 
steroïden (mg/24 uur) van twee opeenvolgende dagen na de intramusculaire 
toediening van 1 llg tetracosactide depot. 

1 7 -ketosteroids 1 7-ketogenic steroids 

1 st day 2d day 1 st day 2d day 

16.5 104.5 
1 8.0 3 1 .2 79.6 1 30.0 
24.8 25.5 1 25.4 74.9 
15.2 14.0 76.0 5 1 .8 
1 2.2 3 1 . 3  69.3 1 0 1 .7 
25. 1  1 24.0 1 34.2 
22.6 14.1  97.6 5 3.2 
24.9 32.0 1 1 7.3 23.2 
25.5 28.7 1 1 1 .7 99.6 
24.5 22.6 1 03.3 46.6 

2 1 .5 25.9 1 00.5 92.8 
4.9 7.6 2 1 .2 46.9 
1 .6 2.5 7 . 1  15 .6 

1 3.6 1 1 .2 5 8.9 66.1 
32.3 36.2 1 0 1 . 3  1 07.2 
5 1.2 44.1 149.1 1 1 3.6 
30.2 1 6.5 92.3 29.5 
35. 1  28.49 1 06.0 1 03.6 
23.6 22.6 148.1 6 1 .4 
19.8 26.1 1 10.0 1 01.7 
36.5 54.6 1 33.8 1 2 1 .1 
1 3.9 15 .3  82.1 56.8 
24.3 24.0 1 10.1  46.6 

28.0 27.9 1 09.2 8 1 .4 
1 1 .5 1 3.6 28.5 32.7 

3.6 4.3 9.0 1 0.3 
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