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De hypofyse

De hypofyse is een klein maar belangrijk orgaan, ongeveer ter grootte van een erwt, 

gelegen in een uitstulping van de schedelbasis, het zogenaamde ‘Turkse zadel’. Deze 

bevindt zich grofweg in het midden van het hoofd, achter de neus. 

De hypofyse beïnvloedt door middel van de afgifte van verschillende soorten 

hormonen, de functie van verschillende klieren elders in het lichaam, zoals  

de schildklier, de bijnieren en de geslachtsorganen. Op deze manier speelt de hypofyse 

een essentiële rol bij de regulatie van verschillende vitale processen in het lichaam, 

zoals groei, voortplanting, stofwisseling en lichamelijke stress. Vanwege deze centrale 

rol, wordt de hypofyse ook wel ‘meesterklier’, ‘koningin van de klieren’ of ‘dirigent van 

het endocriene orkest’ genoemd. 

De hypofyse bestaat uit twee anatomisch en functioneel verschillende delen:  

de voorkwab en de achterkwab. De hypofysevoorkwab produceert de volgende 

hormonen: groeihormoon (GH), prolactine (PRL), thyrotropine (TSH), adrenocorticotroop 

hormoon (ACTH), luteïniserend hormoon (LH) en follikelstimulerend hormoon (FSH). 

In de hypofyseachterkwab worden oxytocine en antidiuretisch hormoon (ADH) 

opgeslagen en uitgescheiden.

Hypofyseadenomen

In de hypofyse kunnen tumoren ontstaan. Van deze tumoren zijn hypofyseadenomen, 

goedaardige gezwellen ontstaan vanuit de hypofysevoorkwab, het meest voorkomend. 

Deze adenomen kunnen op verschillende manieren worden geclassificeerd. Op 

basis van grootte, kan er onderscheid gemaakt worden tussen microadenomen  

(doorsnede < 10mm) en macroadenomen (doorsnede ≥ 10mm). Op basis van 

klinisch hormonale activiteit, kunnen de adenomen worden ingedeeld in klinisch 

niet-functionerende hypofyseadenomen (NFPAs) en klinisch functionerende 

hypofyseadenomen. Deze laatste groep omvat tumoren die GH, PRL, TSH, ACTH, LH 

en/of FSH kunnen produceren, waardoor er klinische symptomen ontstaan. 

Hoewel hypofyseadenomen bijna altijd goedaardig zijn, wat inhoudt dat ze zelden 

agressief ingroeien in andere weefsels of uitzaaien naar andere plekken in het lichaam, 

kunnen ze toch veel symptomen en klachten geven. Deze worden vooral veroorzaakt 

door druk van de tumor op omliggende weefsels en/of overproductie van hormonen. 

NFPAs zijn de meest voorkomende hypofyseadenomen. Ze worden gekenmerkt 

door de afwezigheid van hormonale overproductie, waardoor ze niet altijd klachten 

geven. Vooral (bij toeval ontdekte) microadenomen kunnen asymptomatisch blijven. 
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Macroadenomen daarentegen, openbaren zich meestal met klachten gerelateerd aan 

verdrukking van gezond omliggend weefsel door de tumor. Druk op het kruispunt van 

de oogzenuwen (het chiasma opticum) kan problemen met het zien (gezichtsvelduitval) 

veroorzaken, terwijl verdrukking van het normale hypofyseweefsel kan leiden tot 

uitval van de productie van hypofysehormonen (hypopituitarisme). 

Overproductie van een hypofysehormoon door een hypofyseadenoom kan 

leiden tot symptomen passend bij overstimulatie van de klieren of weefsels die het 

betreffende hormoon stimuleert. Overproductie van TSH zorgt bijvoorbeeld voor 

overstimulatie van de schildklier, resulterend in symptomen passend bij een te snel 

werkende schildklier (hyperthyreoïdie). ACTH-producerende hypofyseadenomen 

leiden tot overstimulatie van de bijnierschors, resulterend in overproductie van cortisol 

(hypercortisolisme). Dit ernstige endocriene ziektebeeld wordt ook wel ‘de ziekte van 

Cushing’ (Cushing’s disease, CD) genoemd. GH-producerende hypofyseadenomen 

veroorzaken gigantisme wanneer ze op de kinderleeftijd ontstaan, terwijl ze op 

volwassen leeftijd kunnen leiden tot acromegalie. Acromegalie gaat gepaard met 

karakteristieke uiterlijke veranderingen, zoals groei van de handen, voeten of kaak, en 

vergroving van gelaatstrekken.

De behandeling van een hypofyseadenoom kan bestaan uit chirurgie, radiotherapie 

en/of medicatie, afhankelijk van het soort en type tumor en de karakteristieken van  

de patiënt. In de meeste gevallen is hypofysechirurgie de eerst aangewezen 

behandeling. Radiotherapie wordt vaak toegepast als aanvullende behandeling, 

bijvoorbeeld wanneer er nog grote postoperatieve tumorresten zijn. Hoewel 

radiotherapie als een effectieve behandeling wordt beschouwd, wordt het ook 

geassocieerd met ernstige bijwerkingen op de lange termijn, zoals hypopituitarisme 

en mogelijk verhoogde risico’s op cerebrovasculaire ziekten of nieuwe hersentumoren. 

Behandeling met medicijnen, vooral met somatostatine analogen (SSAs), wordt  

de laatste decennia toenemend toegepast. In verschillende studies zijn positieve 

effecten van SSAs op verschillende typen hypofyseadenomen aangetoond. Dit geldt 

ook voor TSH-producerende hypofyseadenomen (TSH-oma’s). Desondanks moet  

de precieze rol van SSA therapie, bijvoorbeeld als primaire of aanvullende therapie, bij 

de behandeling van TSH-oma’s nog nader bepaald worden.

Groeihormoon en groeihormoondeficiëntie

Eén van de hormonen die door de normale hypofyse wordt geproduceerd is GH. Op 

de kinderleeftijd speelt GH een cruciale rol bij de lengtegroei, terwijl op volwassen 
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leeftijd GH vooral een rol lijkt te spelen bij de regulatie van vet-, spier- en botmassa. 

GH heeft zelf directe effecten op de verschillende lichaamsweefsels, maar oefent 

deze effecten ook uit via een ander hormoon, insulin-like growth factor 1 (IGF-1). IGF-1 

wordt na stimulatie door GH hoofdzakelijk door de lever gemaakt, maar kan ook in 

andere weefsels worden geproduceerd.

Wanneer er een ernstig tekort aan GH ontstaat, groeihormoondeficiëntie (GHD), 

openbaart zich dat op de kinderleeftijd vooral met een achterblijvende lengtegroei. Op 

volwassen leeftijd ontstane GHD wordt gekenmerkt door ongunstige veranderingen in 

de lichaamssamenstelling (meer vetweefsel, minder spierweefsel, verlaagde botmassa) 

en het vetspectrum (bijvoorbeeld een veranderd cholesterol gehalte), een afgenomen 

inspanningsvermogen en een verminderde kwaliteit van leven. Hoofdoorzaken van 

GHD op volwassen leeftijd zijn hypofyseadenomen en de behandeling hiervan.

Groeihormoonbehandeling bij volwassenen

Halverwege de vorige eeuw, toen behandeling met GH mogelijk werd, was deze 

voorbehouden aan kinderen met ernstige GHD, omdat GH als medicijn relatief schaars 

was. Dit moest namelijk gewonnen worden uit de hypofyses van overleden personen. 

Er waren meer dan 365 hypofyses nodig om één patiënt één jaar te kunnen behandelen. 

Door de ontwikkeling van recombinant humaan GH (‘kunstmatig’ aangemaakt GH) in 

de jaren ’80, werd het echter mogelijk om grote hoeveelheden GH te produceren, 

waardoor meer mensen in aanmerking konden komen voor GH therapie (GH-RT). In 

1995 werd de behandeling van volwassenen met ernstige GHD met GH-RT goedgekeurd 

in Europa. Deze goedkeuring was voornamelijk gebaseerd op kortdurende studies 

bij GHD volwassenen, die eenduidig gunstige effecten van GH-RT lieten zien op  

de hierboven beschreven met GHD geassocieerde veranderingen, zoals bijvoorbeeld 

de lichaamssamenstelling. Resultaten van langetermijn-studies waren op dat moment 

nauwelijks beschikbaar.

De meest voorkomende bijwerkingen van GH-RT op volwassen leeftijd zijn perifeer 

oedeem (overmatige ophoping van vocht) en stijfheid van spieren en gewrichten. Deze 

bijwerkingen zijn voornamelijk gerelateerd aan afwijkingen in de vochthuishouding en 

verdwijnen meestal vanzelf of na verlaging van de GH dosis. Toch zijn er enkele zorgen 

over mogelijke ernstigere bijwerkingen van GH-RT op de lange termijn, zoals een 

mogelijk verhoogd risico op de terugkeer van een tumor of het ontstaan van nieuwe 

tumoren, omdat GH een potentieel groeibevorderend middel is. Hoewel hier in  

de meeste studies geen aanwijzingen voor zijn gevonden, zijn er meer grote 

langetermijn-studies nodig om dit te bevestigen. 
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In 1998 werd in opdracht van de toenmalige minister van Volksgezondheid,  

de Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling (LRG) Volwassenen opgericht. 

Het doel van deze landelijke registratie was om het gebruik van GH-RT te reguleren 

en om meer inzicht te verkrijgen in de effectiviteit, veiligheid en kosten van GH-RT bij 

volwassenen met ernstige GHD. 

De GH-IGF-1 as en veroudering

De concentraties van GH en IGF-1 veranderen met de leeftijd. Na het bereiken van 

de volwassen leeftijd nemen de concentraties GH en IGF-1 in het bloed geleidelijk 

af, resulterend in lagere GH en IGF-1 bloedspiegels bij gezonde ouderen dan bij 

gezonde jongeren. Dit verschijnsel van geleidelijk dalende GH en IGF-1 concentraties 

met het vorderen van de leeftijd wordt ook wel de ‘somatopauze’ genoemd , in 

analogie naar de ‘menopauze’ die verwijst naar de leeftijdsgerelateerde afname  

van de geslachtshormonen. 

Sommige symptomen en verschijnselen die samengaan met het ouder worden, 

zoals afname van bot- en spiermassa en toename van vetmassa, lijken op symptomen 

die ook optreden bij volwassenen met ernstige GHD. Daarom is er wel gesuggereerd dat  

de ‘somatopauze’ bijdraagt aan het ontstaan van ouderdomsgerelateerde  

verschijnselen en aandoeningen. Dit geldt onder andere voor de afname in 

botmineraaldichtheid (BMD) gedurende de normale veroudering. Een lage BMD 

kan leiden osteoporose (‘botontkalking’ of ‘broze botten’) en een verhoogd risico 

op fracturen (botbreuken), welke serieuze gevolgen kunnen hebben voor oudere 

personen. Hoewel het bekend is dat GH en IGF-1 invloed hebben op de bothuishouding, 

moet de precieze relatie tussen de ‘somatopauze’ en de afname in BMD bij oudere 

personen nog nader onderzocht worden.

Depressieve symptomen komen bij ongeveer 13% van de oudere bevolking voor. 

Hoewel de oorzaak waarschijnlijk complex en multifactorieel is, is er wel verondersteld 

dat de GH-IGF-1 as een rol speelt. Zowel ernstige GHD als GH overproductie zijn 

geassocieerd met stemmingsveranderingen en receptoren voor IGF-1 bevinden 

zich onder andere in hersengebieden die betrokken zijn bij stemming. Er is echter 

nog weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen de ‘somatopauze’  

en depressieve symptomen bij oudere personen. 

Op initiatief van de toenmalige minister van Volksgezondheid, werd in 1992  

de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) opgericht. LASA is een 

langlopende cohortstudie van een representatieve steekproef van de oudere 
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Nederlandse bevolking, gericht op het onderzoeken van voorspellers en gevolgen  

van ouder worden.

In dit proefschrift zijn de resultaten van verschillende onderzoeken die betrekking 

hebben op aandoeningen van de hypofyse en/of de behandeling van deze 

aandoeningen, zoals TSH-oma’s, volwassen GHD, volwassen GH-RT en radiotherapie, 

beschreven. Daarnaast zijn de resultaten van onderzoeken naar de mogelijke relaties 

tussen de ‘somatopauze’ en bot, en de ‘somatopauze’ en depressieve symptomen bij 

gezonde oudere personen beschreven. 

Samenvatting van de bevindingen

In hoofdstuk 2 werden de karakteristieken en de langetermijn-uitkomsten van  

de behandeling van 18 TSH-oma patiënten, die tussen 1989 en 2011 behandeld 

werden in het VU medisch centrum (VUmc), het Academisch Medisch Centrum (AMC) 

en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), beschreven. 

In deze studie bleek dat de meerderheid van de TSH-oma patiënten een grote 

tumor had. Veertien patiënten ondergingen hypofysechirurgie, leidend tot remissie 

van de TSH overproductie bij zes (43%) patiënten. Echter, bij drie van deze patiënten 

keerde de TSH overproductie later weer terug. Aanvullende radiotherapie leidde niet 

tot ziekteremissie. Drie patiënten werden alleen met SSAs behandeld, resulterend in 

een normale schildklierfunctie (euthyreoïdie). Eén patiënt lijkt zelfs te zijn genezen 

door SSA therapie. Bij alle patiënten die pre- of postoperatief met SSAs werden 

behandeld, leidde dit tot euthyreoïdie. Gedurende lange termijn follow-up, moest 

72% van de patiënten met medicatie, meestal SSAs, worden behandeld. Bij de laatste 

evaluatie, bleken alle patiënten, behalve één patiënt die alle behandelingen weigerde, 

euthyreoot te zijn. 

In hoofdstuk 3 werden patiëntkarakteristieken en het vóórkomen van fracturen 

onderzocht in een groot cohort van volwassenen die GH-RT gebruiken voor ernstige 

GHD door (behandelde) CD, acromegalie of NFPA. Voor deze studie werd gebruikt 

gemaakt van gegevens uit de LRG database.

Bij aanvang van GH-RT, hadden GHD patiënten met behandelde CD (180 patiënten) 

vaker osteopenie of osteoporose in de medische voorgeschiedenis en waren ze 

jonger en vaker van het vrouwelijke geslacht dan GHD patiënten met een (behandeld) 

NFPA (783 patiënten), terwijl GHD patiënten met behandelde acromegalie  

(65 patiënten) vaker radiotherapie hadden ondergaan en een langere duur hadden 
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tussen tumorbehandeling en start van GH-RT op volwassen leeftijd. Gedurende follow-

up, kreeg 3.8% van alle patiënten een fractuur. In vergelijking met patiënten met een 

(behandeld) NFPA, hadden GHD patiënten met behandelde acromegalie een verhoogd 

risico op fracturen na zes jaar GH-RT. Dit werd niet gevonden bij GHD patiënten met 

behandelde CD.

In hoofdstuk 4 werd het risico op cerebrovasculaire aandoeningen (CVEs), 

secundaire intracraniële tumoren en overlijden onderzocht in een groot cohort van 

volwassen GHD patiënten met een (behandeld) NFPA, die wel (456 patiënten) of geen 

radiotherapie (350 patiënten) hadden ondergaan. Voor deze studie werd gebruikt 

gemaakt van gegevens uit de LRG database.

Gedurende follow-up, ontwikkelde 8.6% van alle patiënten een CVE. Bij mannen die 

radiotherapie hadden ondergaan, was het risico op een CVE drie keer zo groot als bij 

mannen die geen radiotherapie hadden ondergaan. Bij vrouwen werd dit verhoogde 

risico niet gevonden. In totaal ontwikkelden zeven patiënten, waarvan er vijf bestraald 

waren, een secundaire intracraniële tumor. De mortaliteit verschillende niet tussen 

patiënten die wel of geen radiotherapie hadden ondergaan.

In hoofdstuk 5 werd het vóórkomen van een tumorrecidief of tumorhergroei 

geëvalueerd bij volwassen NFPA patiënten die GH-RT gebruiken voor ernstige GHD 

(783 patiënten). Hiervoor werd gebruikt gemaakt van gegevens uit de LRG database. 

Zowel tumorrecidief bij patiënten die bij aanvang van GH-RT nog geen tumorrest 

hadden, als tumorgroei bij patiënten die bij aanvang van GH-RT een tumorrest hadden, 

werden gedefinieerd als tumorprogressie.

Gedurende follow-up, trad tumorprogressie op bij 12.1% van de patiënten in 

de totale studiepopulatie. Patiënten die radiotherapie hadden ondergaan voor  

de behandeling van hun NFPA, hadden een lager risico op tumorprogressie dan 

patiënten die geen radiotherapie hadden ondergaan. De aanwezigheid van  

een tumorrest bij aanvang van GH-RT, vergrootte de kans op tumorprogressie 

gedurende follow-up. 

In hoofdstuk 6 werden de cross-sectionele associaties tussen serum 

IGF-1 concentratie en verschillende uitkomstmaten voor de botkwaliteit 

en -mineraaldichtheid onderzocht bij oudere personen. Daarnaast werden  

de prospectieve associaties tussen serum IGF-1 concentratie en respectievelijk 

verandering in BMD over een periode van drie jaar en het risico op fracturen over  

een periode van tien jaar, onderzocht. Voor deze studie werden data van 627 mannen  

en 656 vrouwen, ≥ 65 jaar, uit de LASA studie gebruikt. Botkwaliteit en 

-mineraaldichtheid werden gemeten met respectievelijk ultrageluid (quantitative 

ultrasound, QUS) en dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Doorgemaakte fracturen 
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werden opgespoord met vragenlijsten en interviews. Gerapporteerde fracturen 

werden geverifieerd bij huisartsen en ziekenhuizen.

In vergelijking met vrouwen met een hoog-normale IGF-1 concentratie, hadden 

vrouwen met een laag-normale IGF-1 concentratie cross-sectioneel een lagere 

botkwaliteit, en over een periode van drie jaar een grotere afname in BMD van  

de heup. Bovendien hadden vrouwen met een laag-normale IGF-1 concentratie een 

hoger fractuurrisico over een periode van tien jaar. Deze verbanden werden niet 

gevonden bij mannen.

In hoofdstuk 7 werden zowel de cross-sectionele als de prospectieve associaties 

tussen serum IGF-1 concentratie en minor en major depressie bij oudere personen 

onderzocht. Hiervoor werd gebruik gemaakt van data van 1188 participanten uit  

de LASA studie. Depressie werd gemeten met de Center for Epidemiological Studies-

Depression Scale (CES-D), een vragenlijst, en de Diagnostic Interview Schedule (DIS), 

een diagnostisch psychiatrisch interview. Major deppressie werd gediagnosticeerd 

op basis van de DIS, terwijl minor depressie werd gedefinieerd als klinisch 

relevante depressieve symptomen (CES-D score ≥ 16), die echter niet voldeden aan  

de DIS criteria.

Cross-sectioneel, was het hebben van een minor depressie minder waarschijnlijk 

bij mannen met een mid-normale IGF-1 concentratie dan bij mannen met een hoog-

normale IGF-1 concentratie.

Bij vrouwen, werd er een trend voor een hogere waarschijnlijkheid op het hebben 

van een major depressie geobserveerd bij vrouwen met een laag-normale IGF-1 

concentratie, in vergelijking met vrouwen met een hoog-normale IGF-1 concentratie. 

Na drie jaar, werden er geen significante associaties tussen IGF-1 concentratie en 

het ontwikkelen van een minor of major depressie bij mannen geobserveerd. Bij 

vrouwen, was het krijgen van een minor depressie minder waarschijnlijk bij vrouwen 

met een mid-normale IGF-1 concentratie dan bij vrouwen met een hoog-normale  

IGF-1 concentratie.

Conclusies

In hoofdstuk 8 zijn de belangrijkste resultaten en overwegingen met betrekking 

tot de bovengenoemde studies bediscussieerd. Samenvattend werden de volgende 

conclusies getrokken:

Ten eerste werd geconstateerd dat TSH-oma’s, ondanks een toename in het aantal 

gediagnosticeerde gevallen in recente jaren, nog steeds heel zeldzame tumoren zijn. 
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Hoewel voor deze tumoren hypofysechirurgie nog steeds als eerstelijnsbehandeling 

wordt beschouwd, zijn de uitkomsten van chirurgie heterogeen. SSA therapie 

daarentegen, heeft een hoge effectiviteit laten zien. SSA therapie zou daarom bij meer 

patiënten als eerstelijnstherapie kunnen worden overwogen, vooral bij patiënten met 

grote tumoren waarbij complete chirurgische resectie onwaarschijnlijk is.

Ten tweede, leek er na zes jaar GH-RT een verhoogd fractuurrisico te zijn voor 

volwassenen met GHD door behandelde acromegalie, in vergelijking met volwassenen 

met GHD door een (behandeld) NFPA. Onze studie is één van de eerste grote studies 

waarin dit onderzocht is.

Ten derde, werd in een groot cohort van volwassenen met GHD door een (behandeld) 

NFPA, een verhoogd risico op CVEs gevonden bij mannen die radiotherapie hadden 

ondergaan in vergelijking met mannen die geen radiotherapie hadden ondergaan. 

Mede vanwege dit mogelijk verhoogde CVE risico na hypofyse radiotherapie, moeten 

per patiënt de voor- en nadelen van radiotherapie goed worden afgewogen. Lange 

follow-up van NFPA patiënten die radiotherapie hebben ondergaan lijkt in ieder  

geval geïndiceerd.

Ten vierde, werd bij  12.1% van de NFPA patiënten die GH-RT gebruiken in verband 

met GHD, tumorprogressie geobserveerd. Radiotherapie verlaagde het risico op 

tumorprogressie, terwijl de aanwezigheid van een tumorrest dit risico juist vergrootte. 

Hoewel meer lange termijn follow-up gegevens nodig zijn, ondersteunen onze data  

de huidige inzichten dat GH-RT veilig lijkt te zijn met betrekking tot tumorprogressie 

bij NFPA patiënten.

Ten vijfde, waren laag-normale IGF-1 concentraties geassocieerd met respectievelijk 

een lagere botkwaliteit, een grote afname in BMD over drie jaar en een hoger risico 

op fracturen over tien jaar bij oudere vrouwen, maar niet bij oudere mannen. Hoewel 

deze bevindingen de hypothese dat de GH-IGF-1 as de bot status beïnvloedt in oudere 

personen ondersteunen, dienen de klinische implicaties nog nader onderzocht  

te worden.

Tot slot, werden er verschillende cross-sectionele en prospectieve associaties 

tussen IGF-1 concentratie en minor en major depressie bij oudere personen gevonden. 

Deze associaties verschilden echter over de tijd en waren anders bij mannen dan bij 

vrouwen. Omdat, voor zover wij weten, onze studie de eerste is die deze associaties 

heeft onderzocht bij oudere personen, zijn er meer studies nodig om deze ogenschijnlijk 

complexe associaties te verduidelijken.




