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Stellingen

I
Voor het vaststellen van eventuele verschillen tus§en groepen proefpersonen in

de gemiddelde uitscheidingssnelheid van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden als

i gevolg van externe invloeden kan gebruik worden gemaalÍ van urinemonsters

I ,"o"-eld over een tijdsinterval van enkele uren, mits de tijdstippen van bemon-

stering en het slaap-waakpatroon in de groepen overeenstemmen'

2
Bij industriële expositie aan toxische stoffen is de uitscheidingssnelheid van de

stof en/of de metaboliet(en) een beter criterium voor de (on)aanvaardbaarheid

van de werksituatie dan de concentratie.

3

Stimulering van 'drug metabolizing enzymes' in de lever als gevolg van de op-

name van een toxische stof in de werksituatie moet voorlopig worden beschouwd

als een onges,enst, zij het niet onaanvaardbaar effect.

4
Voor het vaststellen van de 'acceptable daily intake'van DDT en dieldrin/aldrin

zijn door de Joint Meeting van de FAo working Party of Experts and the wHo
Committee on Pesticide Residues zonder wetenschappelijke verantwoording

verschillende criteria gebruikt.

FAOAI/HO Report 1967, FAO, PL: CP/15 §/HO/Food Addl67,32

FAO/S/HO Report 1968, FAO/PL: lgíTllsíllll WHO/Food Add/68' 30

5

Bij de spectrofotometrische methode voor het bepalen van benzaldehyde in de

urine als maat voor de concentratie van amandelzuur verdient het meten bij een

golflengte yan24O nm de voorkeur boven het meten bij 283 nm.

6

Het fenomeen van Raynaud komt in Nederland ook als beroepszietÍe voor.



7

Voor het schattenvan de aërobe capaciteit uit submaximale inspanningsgegevens

met het nomogram van Àstrand kan wat betreft de reproduceerbaarheid binnen
één proefpersoon worden volstaan met een eenmalig onderzoek op de fietsergo-
meter.

8

In het rapport van de commissie 'Scheiding van behandeling en controle' van

de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
wordt met betrekking tot het bepalen van de arbeid(on)geschiltheid de speci-

fieke deskundigheid en de wettelijk geregelde verantwoordelijkheid van de be-

drijfsarts ten onrechte buiten beschouwing gelaten

Med. Contact 24 (1969) l2l7

9

De opvatting dat de bedrijfsarts zich dient te richten naar de door de directie
van een onderneming uitgestippelde beleidslijn is onjuist.

Prae-advies Sectie Verzekeringsgeneeskunde,

T.soc. Geneesk. 48 (1970) suppl. I nr. 8

10

Het boek 'De eendimensionale mens' van H. Marcuse, dat wel is gekarakteri-

seerd als het handboek van de revolutionaire studentenbeweging, vooronder-
stelt bij delezer een mate van filosofische scholing die slechts bij een kleine elite
aanwezig is.

Stellingen behorende bij het proefschrift van A. WinL



Aan Cathrien

en de kinderen
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1. Inleiding - Algemene probleemstelling

In de Nederlandse arbeids- en bedrijfsgeneeskunde maakt men voor het be-

sohrijven van de invloed van arbeidstaak en arbeidsomstandigheden op de
mens veelvuldig gebruik van de begrippen uitwendige belasting, functionele
belasting en belastbaarheid. Getracht wordt deze begrippen uit te drukken in
kwantificeerbare grootheden. Indien men hierin slaagt wordt het mogelijk
bepaalde aspecten van de veelvormige relatie mens-arbeid getalsmatig te be-
schrijven.

De relatie tussen een individu en zijn milieu kan ook met de begrippen
stressor en stress worden beschreven. Deze terminologie, die vooral is ontleend
aan de onderzoekingen van Selye, is niet toegespitst op de relatie mens-arbeid en
wordt in arbeids- en bedrijfsgeneeskundige publicaties niet vaak aangetroffen.

Volgens de theorie van Seley heeft de bír.inierschors een belangrijke functie
b{i het ontwikkelen en onderhouden van een verhoogde weerstand tegen uit-
eenlopende stimuli (stressors). In termen van belasting en belastbaarheid kan
de veranderde activiteit van de bijnierschors onder invloed van een stimulus
als een functioneel belastingsverschiinsel worden opgevat (hoofdstuk 2).

Aanvankelírjk hebben wij ons de algemene vraag gesteld of het onderzoek
naar de activiteit van de bijnierschors, opgevat als functioneel belastingsver-
schijnsel, wellicht een biidrage zou kunnen leveren om het inzicht in de relatie
mens-arbeid te vergÍoten.

Het bestuderen van de activiteit van de blinierschors als parameter voor de

functionele belasting zou om een aantal redenen, die samenhangen met het
niet-oorzaakspecifieke karakter ervan, van belang kunnen blí$ken.

Ten eerste zou het onderzoek naar de activiteit van de bijnierschors in de

arbeidssituatie wellicht kunnen dienen om de invloed van een aantal fysische,
chemische, perceptiefmentale en psychosociale factoren, lryaarvoor geen speci-
fieke fysiologische parameters beschikbaar njn, te evalueren.

Ten tweede zou het mogelíLjk kunnen blijken uiteenlopende factoren in de

arbeidssituatie met betrekking tot hun invloed op de activiteit van de bíLjnier-

schors onderling te vergelijken.
Ten derde zou een niet-oorzaakspecifieke variabele als de activiteit van de

biinierschors geschikt kunnen zijn om het effect van uiteenlopende, simultane
invloeden op één fysiologische variabele te beoordelen.



Het werd reeds spoedig duidelijk, dat de aanvankelljk gestelde vraag te veel

omvattend was om in één onderzoek te kunnen worden beantwoord. Daarom

werd besloten het onderzoek te beperken tot één aspect van de relatie mens-

arbeid, en wel het toxicologische aspect. Dit aspect is gekozen omdat enerzijds

de verwachting bestaat, dat blootstelling aan toxische stoffen in betrekkelijk

lage concentraties in de toekomst zal toenemen en daarmee de behoefte aan

methoden om de effecten hiervan te evalueren, anderzijds omdat toxische

stoffen'stressors' (Selye) bij uitstek zljn.
Alvorens het onderzoek naar de eventuele invloed van toxische stoffen in

de werksituatie op de activiteit van de biljnierschors kon worden begonnen

moest worden nagegaan welke praktisch bruikbare onderzoekmethoden hier-

voor beschikbaar zijn.
Vele onderzoekers hebben de plasmaconcentratie en/of de uitscheiding in de

urine van biinierschorshormonen resp. metabolieten hiervan gebruikt om in-
zicht te krijgen in de veranderingen in de secretoire activiteit van de bijnier'
schors als gevolg van uiteenlopende stimuli (par. 3.4). Als chemische bepalings-

methoden worden daarbij vrijwel steeds groepsbepalingen gebruikt. Uit vele

onderzoekingen is gebleken, dat deze fysiologische variabelen in een aantal
gevallen waarschijnlljk vrij nauwkeurig de secretoire activiteit van de bijnier-
schors weerspiegelen, doch dat zulks niet stééds het geval is. In het bijzonder

biLj toxische invloeden moet met de mogeliikheid rekening worden gehouden,

dat het steroidmetabolisme in de lever gewijzigd kan zijn. In deze gevallen ziin
uit veranderingen in de plasmaconcentratie en/of de uitscheiding in de urine
geen rechtstreekse gevolgtrekkingen mogeliik ten aanzien van de activiteit van

de bijnierschors.
Om déze redon èn omdat alternatieve praktisch bruikbare onderzoekme-

thoden niet beschikbaar njn, is besloten de vraag naar de eventuele invloed
van toxische stoffen op de activiteit van de bifnierschors te Yervangen door de

vraag naar de invloed op de plasmaconcentratie en/of de uitscheiding in de

urine (hoofdstuk 4).

Blj de keuze tussen het bepalen van de plasmawaarden of de uitscheiding in
de urine is op praktische gronden besloten aan de uitscheiding in de urine de

voorkeur te geven. Voorts is beslist de urinebemonstering uit te voeren over

perioden van enkele uren (hoofdstuk 4).

Het ontbreken van bruikbare literatuurgegevens betreffende de 'normale'

uitscheiding over enkele uren (hoofdstuk 5) heeft het nodig gemaakt een

vóóronderzoek hiernaar te verrichten (hoofdstuk 6 en 7).

Enige onderzoekingen naar de invloed van langdurige blootstelling aan

betrekkelijk lage concentraties van toxische stoffen op de uitscheiding in de

urine van biinierschorshormonen resp. metabolieten hiervan ziin beschreven

in de hoofdstukken 9, 10, ll en 12. In deze onderzoekingen is gebruik gemaakt

van urinemonsters verzameld in gepaarde steekproeven over een periode van

2



ongeyeer vier uren in de ochtend (hoofdstuk 8).
Eon samenvatting en de bespreking van de uitkomsten van deze onderzoe-

kingcn treft men aan in hoofdstuk 13.

In hoofdstuk 14 wordt tenslotte een algehele sarnenvatting gegeven.



2.Het begrip stress

Het woord 'stress' wordt in verschillende, meer of minder nauwkeurig om-

schreven, betekenissen gebruikt. Een overzicht hiervan geeft nrcnrrn (1960)'

Volgens deze auteur is de term waarschijnlijk afgeleid van 'distress', ter aan-

duiding van iedere vorm van last of druk op een organisme of een object

uitgeoefend. De als gevolg hiervan in het organisme of object optredende

spanning werd'strain' genoemd.

Vele schrijvers vermelden het gebruik van de term 'stress' in de fysica h de

betekenis van druk, die op een object wordt uitgeoefend. In defysiologie is de

term'stress' door Selye aanvankelijk gebruikt ter aanduiding van de agentia,

die in een organisme het door hem beschreven syndroom veroorzaken. In
latere publicaties echter introduceert Selye voor de agentia de termen'alarming

StimUli', 'StreSSOr-agents' en'StreSSOrS'en reserveert de term'StreSS' vOOr een

toestand van het organisme. In een psychologische context hangt stress samen

met angst, spanning, conflict en dergelijke. Zowel in de fysiologie als in de

psychologie verwijst stress dus naar de interne toestand van het organisme.

2,1 FYsIoLocIScHEsrREss

In een artikel, getiteld'A syndrome produced by diverse nocuous ag€nts' (1936)

ishet begrip 'stress' door srlys in de fysiologie geïntroduceerd. De term'stÍess'

komt hierin overigens nog niet voor. Selye beschrijft in deze publicatie de

resultaten van zijn experimenten op proefdieren. Enkele essentiële aspecten

van zijn proeven en zijn conceptie zullen hieronder in het kort worden weer-

gegeven.

Koude, hitte, bevriezing, brandwonden, röntgenstraling, mechanisch trauma,

toxische stoffen, anoxie, buitensporige lichamelírjke inspanning en 'emotionele'

stimuli veroorzaken bij proefdieren talrijke morfologische en functionele ver-

anderingen. De specifieke werking van al deze agentia is meestal verschillend'

Een deel van de optredende verschijnselen is echter onaÍhankelijk van de aard

van het agens. Deze niet-oorzaakspecifieke verschijnselen vormen tezamen een

stereotiep syndroom. Dit syndroom is per definitie de manifestatie van stress.

volgens de beschrijvingen van Selye ontwikkelt het syndroom zich in drie

4



fasen: een alarmfase, een weerstandsfase en een uitputtingsfase. De alarmfase

ontstaat 6-48 uur na de initiële inwerking van het agens. Een vergroting van
de bijnierschors met histologische tekenen van hyperactiviteit, atrophie van de

thymus, milt en lymÍklieren en diepe bloedende ulcera in maag en duodenum
vormen onder de talr[jke andere verschijnselen een opmerkelijke trias. Men
vindt deze dan ook in vele publicaties over de stresstheorie afgebeeld.

Als het organisme erin slaagt zich in de alarmfase te handhaven, kan zich
bij voortgezette blootstelling aan de prikkel een toestand ontwikkelen, die
gekarakteriseerd wordt door een verhoogde weerstand tegen de inwerking van
het betreffende agens. Dit noemde Selye de weerstandsfase. Na verloop van
enkele weken tot enkele maanden verliezen de dieren echter hun verhoogde

weerstand en succomberen uiteindelijk met verschijnselen gelifk aan die van
het eerste stadium. Deze derde fase wordt de uitputtingsfase genoemd.

Selye beschouwt de ontwikkeling van dit syndroom als een gegeneraliseerde

poging van het organisme om zich aan bedreigende omstandigheden aan te
passen en heeft het de naam: 'general adaptation syndrome' (G.A.S.) gegeven.

Stress is door Selye wel omschreven als 'the rate of wear and tear in a
biologic system'. Deze omschrliving is vaag, maar geeft goed weer de dynamiek
in een organisme in een toestand van stress. Een strakkere definitie, door Selye

op een aantal plaatsen vermeld, is de volgende: 'Stress is the state manifested

by a specific syndrome which consists of all the nonspecifically induced changes

within a biologic system' (snr-vr, 1956). Uit deze definitie blijkt, dat het

stress-syndroom, naar de opvatting van Selye, een specifiek syndroom is; de

door hem beschreven morfologische en functionele veranderingen vormen een

entiteit, een stereotiep syndroom. Verder bliikt uit de definitie, dat het ontstaan

van dit syndroom oraftrankelijk van de aard van het agens en derhalve niet-
oorzaakspecifiek is. Het stress-syndroom, ofwel G.A.S., moet daarom worden
onderscheiden van de oorzaakspecifieke adaptatiereacties, zoals de spierhyper-

trophie als gevolg van fysieke arbeid (snlvr, 1950).

In tegenstelling tot andere organen, die verschijnselen van involutie en

degeneratie vertonen, zijn er in de bijnieren tijdens fysiologische stress histolo-
gische tekenen van hyperactiviteit. De hyperactiviteit van de bijnierschors blijkt
verder uit verhoogde secretie van corticosteroiden naar het bloed. Voor het

ontstaan van een stresstoestand is de biinierschors niet onmisbaar, doch bij
het ontbreken ervan is de weerstandsfase veel korter dan normaal. De duur
van de weerstandsfase kan in dat geval worden genormaliseerd door substitutie
met corticosteroiden. De catecholaminen uit het bijniermerg zijn in dit opzicht
weinig werkzaam.

Een verhoogde activiteit van de bijnierschors is daarom, meer dan enig

ander verschijnsel van het stress-syndroom, indicatiefvoor het bestaan van een

stresstoestand in de zin van Selye.

Uit het literatuuroverzicht (par. 3.4) moge blijken, dat vele onderzoekers de



plasmaconcentratie eniof de uitscheiding in de urine van bijnierschorshormonen
resp. metabolieten hiervan, hebben gebruikt als indicator voor de activiteit
van de bijnierschors om een stresstoestand aan te tonen. Op de vraag in hoeverre
de plasmaconcentratie en de uitscheiding in de urine onder alle omstandigheden
een juiste maat zijn voor de activiteit van de bijnierschors zal daar nader worden
ingegaan.

2.2 PsYCHoLocIScHEsrREss

Ten aanzien van terminologie en definiëring van psychologische stress blijken
er verschillende opvattingen te bestaan. coFER en AppLEy (1964, p. 449)

schrijven hierover: 'Despite the popularity of the concept of stress in psychology

and the vast quantity of research on the subject, there is surprisingly little
uniformity in the conditions used either to induce or to measure it'.

Verschillende auteurs gebruiken de term'psychologische stress' als synoniem
voor angst, dreiging, conflict, frustratie, emotionaliteit en dergelijke. Een veel
gebruikte definitie is van corrR en AppLEv (1964, p. a53) luidend:'stress is

the state of an organism where he perceives that his well-being (or integrity)
is endangered and he must divert all his energies to its protection'.

LAZARUs (1966, p. 7-8) onderscheidt vier categorieën criteria voor psycho-

logische stress: gevoelstoestanden (zoals angst, woede, depressie, schuldbesef,
gespannenheid), veranderingen in de motoriek (zoals tremor, spreekstoornissen,

veranderde gelaatsexpressie), veranderingen in functies zoals perceptie, denken,
oordelen en tenslotte fysiologische veranderingen in het autonome systeem

(zoals cardiovasculaire veranderingen) ofin het hormonale systeem (zoals een

veranderde activiteit van de bijnieren).
De tijdens psychologische stress optredende fysiologische veranderingen

worden dus beschouwd als één van de vier criteria, die men bij psychologische

stress hanteert. LAZARUs (1967, p. 165) zegt hiervan: 'Physiological indices
have been widely used in the assessment of stress reactions even when the
interest is on psychological mechanisms and the term employed is anxiety'.

2.3 RELATTE TUSSEN Fysror,ocrscHE EN psycHoLocrscHE srREss

Uit het bovenbesprokene blijkt, dat men de begrippen fysiologische en psycho-

logische stress niet zonder meer dooreen mag gebruiken. Het psychologische

stressbegrip is ruimer dan het fysiologische. coFER en AppLEy (1964, p. 441

en 442) zegget hierover: 'there are actually two stress concepts which are

relevant to our considerations, one primarily in physiology and psychobiology
(systemic stress) and one in psychology (psychological stress). The two are
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closely related and since the limiting adjectives are not always used they are

often intermixed'. En verder bij de bespreking van het begrip psychologische

stress: 'Let us first note that stress when used in primarily psychological con-

texts is not necessarily equivalent to systemic stress. Psychological stress is

generally a broader term including the systemic stress but also the conditions

preceding systemic involvements such as those described for frustration and

conflict' (corrn en APPLEY, 1964,p.449 et450).
IHet fysiologrscàe stress-syndroom kan volgens Selye ontstaan door de in-

werking van emotionele stimuli. Indien de inhoudelijke betekenis van het begrip

psychologische stressor zou overeenkomen met die van de term 'emotionele'

stimulus van Selye, zouden de fysiologische veranderingen bij psychologische

stress overeenkomen met het fysiologische stress-syndroom. Aangezien Selye

de term 'emotionele' stimuli globaliserend en in algemene zin heeft gebruikt'

mag men niet zonder meer aannemen, dat deze term en het begrip psycholo-

gische stressor identiek zijn. Men mag dus evenmin aannemen, dat de fysiolo-

gische veranderingen bij allerlei vormen van psychologische stress steeds nood-

zakelijkerwijs identiek njn aan het stress-syndroom in de zin van Selye.

Empirisch zal moeten blijken wanneer dit het geval is.

Aanzienlijke verwarring ontstaat als, zoals een aantal schrijvers doet, iedere

vegetatieve reactie of groep van vegetatieve reacties als stressverschijnselen

wordt beschouwd. Een duidelijk voorbeeld yal deze opvatting vindt men bij

HoAGLAND (1960), die stress beschrijft als 'any set of events which modify

steady state conditions within the organism so as to activate homeostatic

processes to adjust the internal environment'. Ook DIRKEN (1967, p- 48)

interpreteert het stressbegrip ruimer dan het oorspronkelijke stressbegrip van

Selye, als hij stelt: 'in beide wetenschapsgebieden worden de metingen van

fysiologische en biochemische processen het meest algemeen aanvaard als

criteria voor stress'. Met wetenschapsgebieden bedoelt de schr[jver hier biologie

en psychologie.
De verwarring bij het gebruik van de term 'stress' kan voor een deel worden

voorkomen door de adjectieven fysiologisch of psychologisch te gebruiken,

indien althans uit de tekst niet zonder meer duidelí$k is welke vorm van stress

wordt bedoeld. Yatfysiologische stress mag dan pas gesproken worden indien

het stress-syndroom zoals door Selye beschreven aanwezig is. Het geheel van

vegetatieve veranderingen tijdens psychologische stress mag niet zonder meer

worden geidentificeerd met het fysiologische stress-syndroom.

2.4 RELATIE TUSSEN FYsIol-oclscHE srREss EN FYSIoLoGIScHE

BELÀSTING

In de Nederlandse arbeids- en bedríLjfsgeneeskunde maakt men voor het be-
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schriiven van de relatie mens-arbeid veelvuldig gebruik van de begrippen uit-
wendige belasting, functionele belasting en belastbaarheid.

De uitwendige belasting wordt bepaald door de verrichte taak en de taakom-
standigheden. De als gevolg daarvan in het lichaam optredende functionele
veranderingen vormen tezamen een maat voor de functionele belasting. De
maximale waarden, die deze functionele veranderingen kunnen aannemen,

vormen een maat voor de belastbaarheid.

Deze begrippen nemen in de gedachtengang van de bedrijfsgeneeskunde een

centrale plaats in. Het gebruik ervan heeft ten doel de complexe relatie mens-

arbeid zoveel mogelijk kwantitatief te beschrijven.

De begrippen 'stressor' en 'stress', in de zin van Selye, worden in de bedrijfs-
geneeskundige literatuur weinig gebruikt. Eén van de schaarse verwiizingen
vindt men bii oe cRoor (1968). Van psychologische zijde verscheen een

publicatie over het meten van 'psychobiologische stress' in industriële situaties

door middel van de vragenlijstmethode (»lnrnN, 1967).

Het begrip uitwendige belasting vindt in de terminologie van Selye een

kwalitatieve parallel met de term stressor. Een aantal van de door Selye ge-

noemde stressors zijnin de arbeidssituatie factoren, die de uitwendige belasting
bepalen. Zo komen in beide begrippensystemen lichamelijke inspanning,
toxische stoffen, trauma, warmte, koude en emotionele stimuli als agentia
voor. Tussen een aantal factoren, die in de werksituatie de uitwendige belas-

ting bepalen, en een aantal stressors kan daarom naar hun aard geen onder-

scheid worden gemaakt.

Het effect, dat een bepaald agens op het organisme heeft, wordt echter mede

bepaald door de intensiteit en de expositieduur. Wat betreft de intensiteit:

Selye heeft bif zijn proeven veel met stressors van hoge intensiteit gewerkt. Bii
de beroepsarbeid ligt het accent in het algemeen, maar niet altijd, op de belas-

ting met lagere intensiteiten; daartegenover is hier veelal sprake van verschei-

dene simultaan aanwezige stimuli. Wat betreft de expositieduar: de dierproeven
van Selye strekken zich in het algemeen over niet langer dan enkele maanden
uit; de inwerking in het beroepsleven duurt vaak velejaren.

Men kan daarom stellen, dat een aantal factoren, die in de werksituatie de

uitwendige belasting bepalen, naar hun aard als potentiële stressors moeten
worden beschouwd. Of er in feite 'stressverschijnselen' zullen optreden hangt
wellicht mede af van de intensiteit en de inwerkingsduur vat deze stressors.

Stressverschiinselen zijn door Selye omschreven als niet-oorzaakspecifieke

reacties op de inwerking van zeer verschillende stimuli. De beperking 'niet-
oorzaakspecifiek' geldt niet voor de fysiologische veranderingen als maat voor
de functionele belasting. In principe kunnen alle fysiologische veranderingen,
die optreden bii een uitwendige belasting, worden opgevat als belastingsver-

schijnselen (zie hiervoor de publicatie 'Fysiologische methoden voor het vast-

stellen van belasting en belastbaarheid' blz.3, ooNrnn, 1965).
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Stressverschijnselen kunnen daarom worden omschreven als niet-oorzaak-

spe cifieke belasting sver s chii ns elen.

2.5 SAMENVATTING

Het begrip fysiologische stress is door Selye omschreven als een toestand van

het organisme zich manifesterend in een stereotiep syndroom wÍulrvan de oor-

zaak niet specifiek is. In vele publicaties zijn de verschijnselen, die dit syndroom

vormen, beschreven. Onder deze verschijnselen nemen de morfologische en

functionele veranderingen van de bijnierschors een belangrijke plaats in. Voor

het ontwikkelen en in stand houden van de weerstand tegen een agens is de

functie van de bijnierschors Yan groot belang.

Van een fysiologische stresstoestand mag men pas spreken, indien de fysio-

logische veranderingen, die het stress-syndroom vormen, kunnen worden aan-

getoond.

Het stressbegrip wordt ook in de psychologie gebruikt. Het begrip wordt

door een aantal auteurs verschillend gedefinieerd. Tijdens psychologische stress

treden fysiologische veranderingen op, die worden gebruikt als criterium van

psychologische stress. Het is onjuist de bij psychologische stress optredende

fysiologische veranderingen zonder meer te vereenzelvigen met fysiologische

stressverschijnselen in de zin van Selye. Doet men dit wel, dan wordt aan het

fysiologische stressbegrip de betekenis, die Selye hieraan heeft toegekend,

ontnomen.
Fysiologische stressYerschijnselen kunnen worden beschouwd als niet-oor'

zaakspecifieke verschijnselen van functionele belasting.

In het hiernavolgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de functie

van de bijnierschors en zullen onderzoekingen worden besproken betreffende

het etmaalsritme. Tevens zal eenliteratuuroverzicht worden gegeven van soma-

tische en psychische invloeden op de plasmaconcentratie en de uitscheiding in

de urine van bijnierschorshormonen resp. metabolieten hiervan, als para-

meters voor de activiteit van de bijnierschors.



3. Bijnierschors en biinierschorshormonen

3.1 REGULATTE vAN.DE AcrlvrrEIT vAN DE BITNIERScHoRS

De hypothalamus neemt bij de regulatie en de integratie van talrilike vegetatieve
functies een belangrijke plaats in.

Het ergotrope deel van de hypothalamus is vooral via de sympathicus met
de periferie verbonden (Hess, zie sMrLIr, 1959). Hier vindt integratie plaats

van reacties op externe en interne prikkels, zoals dreigend gevaar, emoties en

honger. Prikkeling van dit gebied leidt tot verschijnselen zoals verhoging van
de polsfrequentie, bloeddrukstliging, pupilverwliding en affectief gedrag.

Prikkeling van het trophotrope gebied leidt, vooral via de parasympathicus,

tot verschiinselen zoals vermindering van de hartslagfrequentie, verlaging van
de bloeddruk, speekselsecretie en slapen.

De integratie van het hormonale systeem vindt plaats via de hypofyse.
Volgens sMELIK (1959) zouden somatische stimuli een prikkeling veroorzaken
van de formatio reticularis van de hersenstam van waaruit de prikkels worden
voortgeleid naar de hypothalamus. Psychische stimuli zouden afdalen van de

hersenschors en via het limbische systeem de hypothalamus bereiken. Door
prikkeling van de hypothalamus tijdens fysiologische stress ontstaat er een

verhoogde afscheiding van de 'corticotrophin releasing factor'. Deze stof be-

reikt de adeno-hypofyse via het hypofysaire poortadersysteem. In de adeno-
hypofyse ontstaat een versterkte secretie van het adrenocorticotroop hormoon
(A.C.T.H.), dat via de bloedbaan leidt tot hyperactiviteit van de bijnierschors
en, althans bij de mens, een verhoogde secretie van cortisol naar het bloed.

3.2 GRoEpEN vAN BTJNTERscHoRsHoRMoNEN EN HUN wERKINc

In de bijnierschors komen ongeveer 50 steroiden voor. Deze steroiden worden
naar hun herkomst corticosteroiden genoemd. Slechts een gering aantal van
deze verbindingen is aangetoond in het veneuze bloed van de biinieren. De
overige steroiden zijn waarschijnlírjk van belang voor de synthese van fysiolo-
gisch actieve steroidhormonen of vormen er de afbraakproducten van.

De fysiologisch actieve steroiden van de biinierschors worden naar een meer
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of minder karakteristiek kenmerk ingedeeld in drie groepen: glucocorticoiden,

mineralocorticoiden en androgene steroiden.

De glucocorticoiden behoren tot de groep C21-steroiden. Het grondskelet

wordt gevormd door het pregnaan (zie fig. 3.2.a'). Enkele representanten van

de glucocorticoiden zijn cortisol, cortison en corticosteron.

,tqr,

rrcuun 3.2.a.

Pregruan.

De glucocorticoiden hebben een breed werkingsgebied. Behalve een werking

op de eiwit-, vet- en koolhydraatstofwisseling beinvloeden zij de mineraalstof-

wisseling en processen als energieproductie, zuur-base-evenwicht, groei, wond-

genezing en weerstand tegen infecties. De tijdens fysiologische stress verhoogde

secretie van A.C.T.H. veroorzaakt bij de mens vooral een verhoogde secretie

van cortisol naar het bloed.
De mineralocorticoiden zijn eveneens C21-steroiden. Tot deze groep behoren

het aldosteron en het desoxycorticosteron. Deze hormonen ziin vooral van

belang voor de regulatie van het mineraal- en het watermetabolisme' De
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mineralocorticoiden zijn in tegenstelling tot de glucocorticoiden weinig werk-
zaaminzake het verhogen van de weerstand tegen.stressors'. De invloed van
A.C.T.H. op de secretie van aldosteron is gering.

De androgene steroiden uit de biinierschors behoren tot de groep van de
c1r-steroiden. Het grondskelet wordt gevormd door het androstaan (zie fig.
3.2.b).

Deze verbindingen missen dus de zijketen aan crr. zj worden in de urine
uitgescheiden als l7-ketosteroiden (17-oxosteroiden). De l7-oxosteroiden
in de urine zijn voor een deel afkomstig van de bí$nierschors, voor een ander
deel van de testes. omtrent de regulatie van vorming en afgifte van de andro-
gene steroiden is weinig bekend.*

Het onderzoek naar de activiteit van de menseliike bijnierschors is pas goed
mogelijk geworden door het ter beschikking komen van chemische methoden
voor het bepalen van bijnierschorshormonen resp. metabolieten hiervan in
plasma en urine rond 1952. Yóór die tiid was men voor de studie bij de mens
aangewezen op bepalingsmethoden, die weinig specifiek zijn voor het hypofyse-
biinierschorssysteem, zoals het aarltar eosinofiele leucocyten, lymfocyten, uit-
scheiding van electrolyten enz. De bepaling van de l7-ketosteroiden (17-
oxosteroiden) in de urine stamt weliswaar uit 1936, doch deze steroiden zijn,
althans bij de man, ook van de gonaden afkomstig en vormen derhalve evenmin
een specifieke maat voor de activiteit van de bijnierschors.

Al beschikt men thans over betrouwbare methoden voor het bepalen van
steroiden, overwogen moet worden, dat de plasmaconcentratie en de uitschei-
ding in de urine niet alleen worden bepaald door de activiteit van de biinier-
schors, doch eveneens worden beinvloed door de utilisatie in de weefsels, meta-
bolisering in de lever en uitscheiding via de nieren. De secretoire activiteit van
de bijnierschors is slechts één van de factoren, die de plasmaconcentratie en de
uitscheiding in de urine kunnen bepalen. veelal ziin daarom uit de plasmacon-
centratie ofde uitscheiding in de urine, resp. veranderingen hierin, geen directe
conclusies te trekken omtrent de activiteit van de bijnierschors (zie ook par. 3.4).

3.3 LITERATUURovERzIcHTBETREFFENDEHETETMAALsRITME

3.3.1 Het verloop van de concentratie van corticosteroiden in het plasma
gedurende het etmaal

BLIss et al. (1953) vonden gemiddeld de hoogste plasmaspiegels van 17-
hydroxy-corticosteroiden (l7-oH-cs) in de vroege ochtend. Tussen g en 12

* rndien in het vervolg in deze publicatie de term .corticosteroiden, wordt gebe-
zigd heeft dit meestal betrekking op glucocorticoiden (vnl. cortisol) of metabolieten
hiervan.
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uur 'smorgens daalden de waarden en bleven gedurende de verdere daglaag
doch vertoonden aanmerkel[jke schommelingen. Op dit algemene patroon kwa-
men vele individuele uitzonderingen voor.

Volgens cnAssÉ et al. (1956) zijn de plasmawaarden van I7-OH-CS gemid-

deld het laagst 's nachts om 12 uur. Om 4 uur 's ochtends begint een stírjging

tot een maximum om 8-9 uur, waarna een steile daling inzet tot 12 uur. Daarna

is er een meer geleidellike daling, onderbroken door een lichte stijging om l5-16
uur.

De resultaten van DoE et al. (1956) zijn hiermee in overeenstemming. Ook
deze schrijvers wijzen op afwijkingen van het gemiddelde patroon bii een aantal
proefpersonen.

MIcEoN et al. (1956) vonden gemiddeld maximale plasmawaarden van
I7-OH-CS om 6 uur 's morgens. Vanaf 8 uur was er een vrlj snelle daling,

daarna een meer geleidelijke tot middernacht; tussen 2 uur 's nachts en 6 uur
in de ochtend vond een snelle stljging plaats.

De resultaten van BRowN et al. (1957), pERKoFF et al. (1959), oon et al.

(1960), NUGENT et al. (1960), cARDUs et al. (1965), MAsoN et al. (1965) en

van wEGMANN et al. (1966) vormen een bevestiging van de voorgaande

literatuurgegevens.

3.3.2 Het verloop van de uitscheiding van corticosteroiden en L7-oxosteroiden

(17-KS) in de urine gedurende het etmaal

prNcus (1943) toonde als eerste aan, dat de l7-KS-uitscheiding gedurende de

nacht lager is dan overdag.
BTRKET-sMrrn (195a) vond, dat bii de meeste proefpersonen de hoogste

l7-KS-uitscheiding tussen 7 en 1l uur'smorgens ligt. De tijdstippen van

maximale (en minimale) uitscheiding kunnen echter zowel intra- als inter-
individueel wisselen; zo ligt de maximumuitscheiding vaak tussen 3 en 7 uur

's middags.
ZIMMERMANN et al. (1962) bevestigden het bestaan van inter-individuele

verschillen in het etmaalsritme van de l7-KS-uitscheiding.
VALENTIN et al. (1965) zagen bij gezonde mannen gemiddeld een maximale

uitscheiding van 17-KS tussen 8 en ll uur'smorgens; tussen 1l en 14 uur
waren de waarden iets lager, doch de verschillen waren gering. Tussen 14 en

20 uur was de uitscheiding laag, een kleine top was aanwezig tussen ?-O en 23

uur. De minimumuitscheiding lag tussen 23 en 5 uur.
LAFoNTAINT et al. (1967) vermeldden een betrekkelijk ge$kmatige uit-

scheiding van 17-KS over het etmaal met een daling van 2 tot 6 uur 's nachts.

Ook voor de uitscheiding van corticosteroiden is een etmaalsritme vastgesteld.

LAIDLAIv et al. (1954) vonden, dat de uitscheiding in de urine van l7-OH-CS
overdag hoger is dan 's nachts.

13



Volgens MIGEoN et al. (1956) ligt de hoogste uitscheiding van l7-OH-CS
tussen 8 en 12 uur's morgens. De uitscheiding in de urine volgt de plasmawaar-

den met een vertraging van 2 uur.
DoE et al. (1960) bevestigden het bestaan van een etmaalsritme in de 17-

OH-CS-uitscheiding. Het tlfdsverschil met de plasmaconcentraties bedroeg
3 uur of minder.

sAcHAR et al. (1965) zagen varaf 4 uur 's morgens een stijging van de

uitscheiding; een piek werd bereikt tussen 8 en 12 uur 's morgens. Na 12 uur
daalde de uitscheiding en bleef in de middaguren op een plateau om na 8 uur
's avonds verder te dalen en laag te blijven tot 's morgens 4 uur.

HALE en sHANNoN (1967) vonden bÍLj een groep jonge mannelijke proef-
personen van 8 tot 12 uur 's morgens een significant hogere uitscheiding van
l7-OH-CS dan van 12 tot 4 uur 's middags.

Volgens LAFoNTAINT et al. (1967) is er een maximale uitscheiding tussen

l0 en 14 uur, een iets Iagere tussen 14 en 18 uur; daarna treedt een daling in
tot een minimum tussen 2 en 6 uur 's nachts.

sIMpsoN (1965, 1967) bepaalde de uitscheiding in 2-uursmonsters. De
maximumuitscheiding lag gemiddeld tussen l0 en 12 uur 's morgens. Daarna
trad een geleidelijke daling in met een minimum tussen 2 en 6 uur 's nachts.

3.3.3 Yeranderingen in het ritme

De resultaten van een aantal onderzoekingen wijzen er op, dat het etmaalsritme
van plasmaconcentratie en uitscheiding in de urine betrekkelijk moeiliik is te
wljzigen.

MIGEoN et al. (1956) vonden bii proefpersonen, die gedurende vijf dagen
van de week nachtdienst verrichtten en de andere twee dagen een normaal
slaap-waakpatroon hadden, een ongewijzigd ritme van de plasmaconcentratie

en de uitscheiding van l7-OH-CS.
Aan prn«onr et al. (1959) bleek, dat bii een volledige omkering van het

slaap-waakpatroon het 24-uursritme van de plasma-17-OH-Cs zich syn-
chroniseert tussen de 4e en de 8e dag. Het gewifzigde ritme was echter minder
markant.

sHARp et al. (1961) vonden biLj onderzoekingen op Spitsbergen, dat b{j
omkering van het slaap-waakpatroon het l7-KS-uitscheidingspatroon reeds

op de 2e dag is aangepast. Voor de corticosteroiduitscheiding duurde de

synchronisatie ongeveer 8 dagen.

oRrH et al. (1967) gelukte het de 24-uurscyclus van de plasma-17-OH-CS te

wijzigen in een 12, l9 en 33 uur durende cyclus. De adaptatietiid was gemiddeld

een week.

FLINK en DoE (1959) zagen bij verplaatsing per vliegtuig van de Verenigde
Staten naar Japan (tijdsverschil 9 uur) in het verloop van 9 dagen een synchro-
nisatie van de l7-OH-CS-uitscheiding in de urine optreden.
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LAFoNTAINE et al. (1967) vonden, dat aanpassing van de l7-OH-CS-uit-

scheiding aan een zone met een tijdsverschil van ll uur op de vijfde dag

volledig was.

3.3.4 Samenvatting

De plasmaconcentratie van corticosteroiden bereikt gemiddeld 's morgens

tussen 6-8 uur de hoogste waarde. Daarna treedt tot 12 uur een steile daling in.

In de middag en gedurende de avond is er een meer geleidelijke daling tot een

minimum om 12 uur 's nachts. Gemiddeld om 4 uur 's nachts gaat de plasma-

concentratie stijgen. Op dit algemene patroon komen vele uitzonderingen voor.

Gedurende de ochtenduren bereikt de uitscheiding van corticosteroiden en

l7-oxosteroiden (: l7-ketosteroiden) de hoogste waarden. Na 12 uur gaat de

uitscheiding dalen. Gedurende avond en nacht is er een verdere daling tot 4 uur
's morgens,

Het uitscheidingspatroon vertoont intra- en inter-individuele variaties.

Het tijdsinterval tussen veranderingen in plasmawaarden en uitscheiding in
de urine bedraagt 2-3 uur.

Het ritme in de plasmaconcentratie en de uitscheiding in de urine hangt

indirect samen met het slaap-waakpatroon. De plasmaconcentratie en de

uitscheiding van corticosteroiden worden na 4-8 dagen gesynchroniseerd met

een veranderd patroon. De l7-oxosteroiduitscheiding zou zich sneller aan het

nieuwe patroon aanpassen.

3.4 LTTERATUURoVERZICHT BETREFFENDE soMÀTIscHE EN PSYcHI-

SCHE INVLOEDEN OP PLASMACONCENTRATIE EN UITSCHEIDING IN
DE URINE

3.4.1 Inleiding

In de hiernavolgende paragrafen wordt een literatuuroverzicht gegeven betref-

fende de invloed van een aantal 'stressors' op de plasmaconcentratie en de

uitscheiding in de urine van bijnierschorshormonen resp. metabolieten hiervan.

Dit overzicht is, met een enkele uitzondering, beperkt tot onderzoek verricht
bij de mens.

Het doel van het overzicht is de lezer een indruk te geven omtrent de diversi
teit van'stressors' waarvan de invloed is onderzocht. De paragrafen zijn daarom

ingedeeld naar categorieën 'stressors'. Hiermee wordt het niet-oorzaakspecifleke

karakter van de activiteit van het hypofyse-biLjnierschorssysteem tot uitdrukking
gebracht. Andere indelingen waren echter mogelijk geweest.

In par. 3.4.9 zijn de psychische invloeden afzonderlijk opgenomen. Het
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betreft hier psychische invloeden, waarbii voor zover bekend, een somatisch

aspect ontbreekt. Dit impliceert niet, dat het psychisch aspect bii een aantal so-

matische invloeden (zoals verbranding, pijn) niet van betekenis zou kunnen zijn.

3.4.2 Huidverbranding, chirurgische ingrepen en pijn

Bij ernstige verbrandingen van de huid was de 17-OH-CS-uitscheiding in
24-uursurine direct na het ongeval verhoogd (wtr,sotl et al., 1955). De uit-
scheiding weerspiegelde gedurende het genezingsproces de klinische toestand:

bij genezing zonder complicaties daalde de uitscheiding geleidelijk, complica-

ties leidden tot verhoging van de uitscheiding (nulrar et al., 1956, MoNSAIN-

GEoN en MoEUF-couruRIER, 1963). Bii tweede- en derdegraadsverbrandingen

\raren de plasmaconcentraties en de 24-uursuitscheiding van l7-OH-CS even-

redig aan de uitgebreidheid van de verbranding (nurrle et al., 1956).

Bij algemene narcose met pentothal, cyclopropaan en aether en bij chirur-
gische ingrepen steeg de concentratie van l7-OH-CS in het plasma. De stijging

was sterker naarmate de operatie langer van duur en groter van omvang tffas

(sn,Nonnnc et al., 1954). Pre-operatief werden zowel normale (slNoannc
et al., 1954) als verhoogde plasmawaarden (rntcn etal., 19571, BURSTEN en

nuss, 1965) vastgesteld.

Ischaemische pijn, opgewekt door onderdompeling van de arm in smeltend

ijs gedurende een half uur, veroorzaakte een sterke stijging van het plasma-

cortisol (or,llcr en FRIEDMAN, 1968).

3.4.3 Infectieziekten

In een artikel van BEIsEL en RAPoPoRT (1969) wordt een overzicht gegeven

van de onderzoekingen naar de veranderingen van de plasmaconcentratie en

de uitscheiding in de urine van bljnierschorshormonen resp. metabolieten

hiervan tij dens infectieziekten.
Bij een aantal acute, gegeneraliseerde infectieziekten verdween het etmaals-

ritme van de plasmaconcentratie van corticosteroiden en was de uitscheiding

in de urine verhoogd. Blj experimenteel opgewekte tularaemie, driedaagse

koorts en Q-koorts steeg de uitscheiding vrijwel geliiktijdig met het optreden

van de klinische verschiinselen tot ongeveer tweemaal de 'normale' uitschei-

dingswaarde. Bii genezing (spontaan of na specifieke anti-bacteriële therapie)

trad een vrij snelle daling van de uitscbeiding op. Bï patiënten met een zeer

licht verlopende of asymptomatische vorm van tularaemie trad geen verhoogde

uitscheiding op.
De schrijvers vermelden ook resultaten van andere onderzoekers, o.a. van

MIGBoN et al. (1967), die bii kinderen met meningitis een drievoudige stijging

van de l7-OH-CS-uitscheiding vaststelden.
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B[i aan infectieziekten succomberende patiënten werden door verschillende
onderzoekers extreem hoge plasmaconcentraties van corticosteroiden gevonden,
waarschijnliik veroorzaakt door een stoornis in de leverfunctie.

De l7-KS-uitscheiding was bii acute infectieziekten nauwelijks veranderd.
Bii chronische infectieziekten (vooral tuberculose) werden in het algemeen

verlaagde uitscheidingswaarden van corticosteroiden en 17-KS gevonden. De
pathogenese hiervan is niet duide[jk.

3.4.4 Toxische stoffen

Hier ter plaatse moge worden vermeld, dat voor een aantal enzymen in de
lever, die geneesmiddelen metaboliseren ('drug metabolizing enzymes'), ook de
steroiden als substraat dienen (coNNrv, 1967, 1969). Chemische stoffen
(geneesmiddelen, insecticiden e.a.), die enzyminductie of enzymremming ver-
oorzaken en waarvan er reeds meer dan 200 bekend ziin, kunnen dan ook het
metabolisme van cortisol beïnvloeden. BiLj de mens is aangetoond, dat een
aantal geneesmiddelen (zoals fenobarbital, difenylhydantoïne en fenylbutazon)
de orzetting van cortisol in 6p-hydroxycortisol, een metaboliet die normaal
slechts in zeer kleine hoeveelheden ontstaat, versterkt. Conney wijst er op, dat
6p-hydroxycortisol slecht oplost in de organische oplosmiddelen, die als
extractiemiddel dienen blj de gebruikelijke groepsbepalingen van cortico-
steroiden en derhalve niet wordt meebepaald, Een 'verlaagde' uitscheiding
van corticosteroiden is in deze gevallen te wijten aan een gewijzigd cortisol-
metabolisme en wijst niet noodzakelijkerwijs op een verminderde productie
door de bljnierschors. In gevallen waarbij de mogelijkheid bestaat, dat een

veranderde leverfunctie het metabolisme van de bijnierschorshormonen beïn-
vloedt, is daarom uit de uitscheidingswaarde in de urine geen rechtstreekse
conclusie mogelijk met betrekking tot de activiteit van de bijnierschors.

Over de invloed van toxische stoffen op de plasmaconcentratie en/of de
uitscheiding in de urine van bijnierschorshormonen resp. metabolieten hiervan
blj de mens staan enkele publicaties ter beschikking.

LÀcHNIr en RANKL (1950) vonden bii patiënten met chronische trichloor-
ethyleenvergiftiging een licht verhoogde 17-KS-uitscheiding. Een controlegroep
ontbrak echter (zie par. l2.l).

In zeven gevallen van chronische loodintoxicatie was de 24-uursuitscheiding
van corticosteroiden en l7-KS niet veranderd (uossl, 1965).

De 24-uursuitscheiding van corticosteroiden en 17-KS bij aan zwavelkoolstof
geëxponeerde werknemers werd onderzocht door cAvÀLLERT et al. (1967).
Een langere expositieduur ging gepaard met een lagere uitscheiding (zie par.
9.1). Deze bevindingen werden bevestigd door rINcRANJAN en FLoREA
(1969), die blj 30 jonge patiënten met het klinische beeld van chronische zwavel-
koolstofintoxicatie in 2l gevallen een significant verlaagde 24-uursuitscheiding
van l7-OH-CS en l7-KS vaststelden.
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FAvrNo et al. (1968) vergeleken de l7-KS-uitscheiding in een groep van tien

aan cadmium geèxponeerde werknemers in een accufabriek met de uitscheiding

in een controlegroep. De leeftijdsopbouw van beide groepen was gelijk. De

expositieduur bedroeg twee tot zes jaar; een deel van de geéxponeerde groep

was na een opgetreden intoxicatie overgeplaatst naar werkzaamheden waarbiLj

geen expositie aan cadmium bestond. De l7-KS-uitscheiding in de geëxpo-

neerde groep was 8,8 en in de controlegroep 10,6 mgl24 uur. Dit verschil was

niet significant. De interpretatie van de resultaten wordt bemoeilijkt, daar uit

het artikel blijkt, dat de controlegroep werkzaam was in een afdeling, waar

met lood werd gewerkt.
y^Azzy en BRANcÀCcIo (1968) vonden tussen de plasmaconcentraties en

de uitscheiding in de urine van corticosteroiden van een groep lassers en een

controlegroep geen significante verschillen. Omtrent de eventuele opname Yan

toxische stoffen door de lassers werd niets vermeld.

MArsusHrre et al. (1969) bepaalden bij werknemers, die 8-22 jaar aa,í

nitroglycol geëxponeerd waren geweest, de plasmaconcentraties van 1l-OH-CS.

Deze weken niet af van de waarden in een controlegroep. De stijging van de

plasmaconcentratie na toediening van A.C.T.H. was in de geëxponeerde groep

gemiddeld geringer dan in de controlegroep.

HANKE en KTERES (1967) bepaalden de 24-uursuitscheiding van l7-ketogene

steroiden (17-KGS) en l7-KS bij patiënten met acute vergiftigingen. In tabel

3.4.4 njn enkele resultaten van dit onderzoek vermeld.

Uit deze tabel blijkt, dat bij koolmonoxydevergiftiging de gemiddelde 17-KGS-

uitscheiding op de tweede en de derde dag niet significant was verhoogd. op
de eerste dag was de gemiddelde l7-KS-uitscheiding significant verlaagd.

Bij acute intoxicaties door slaapmiddelen werden enkele malen lage uit-

scheidingswaarden van 17-KGS en l7-KS vastgesteld. Deze vermindering van

de uitscheiding was slechts éénmaal significant.

Bij acute intoxicaties door broom werden zowel verhoogde als verlaagde

uitscheidingswaarden van I7-KGS en 17-KS vastgesteld.

Bij acute trichloorethyleenvergiftiging was de l7-KS-uitscheiding op de

eerste dag sterk verlaagd.

Aniline veroorzaakte op de eerste dag een sterke stijging, op de tweede en

de derde dag een daling van de l7-KGS-uitscheiding. De l7-KS-uitscheiding

was op de eerste dag normaal, op de tweede en de derde dag verlaagd'

3.4.5 Lawaai

BUGARD et al. (1953), BUGÀRD (1958), HALE (1952), ANTHoNY en ACKER-

MAN (1955) menen op grond van experimenten bij proefdieren, dat lawaai als

een lichte stressor kan worden aangemerkt.

ARcuELLEs et al. (1962) onderzochten bij proefpersonen de invloed van
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TABEL 3.4.4 

De uitscheiding (en eventueel de standaardafwijking) van 17-ketogene- en 17-ketosteroiden in mg/24 uur bij patiënten met acute vergiftigingen, 
naar HAN KB en KIBRB S (1967). 

toxische stof aantal geslacht 17-KGS 
patiënten 

le dag 2e dag 3e dag 

koolmonoxyde 5 m 13,0± 9,1 17,5± 10,4 17,2± 8,6 

slaapmiddelen 7 v 7,5± 3,5 4,5± 1,7 8,7± 5,7 
m 6,7± 2,5* 13,8± 11 ,2 13,3± 3,5 

broom 2 m 13,2 14,4 17,8 
m 1,4 1 6,5 10,9 

trichloorethyleen 1 m 15,0 - -

aniline 1 m 26,0 1 4,0 5,8 

Normale waarden : 17-KGS m 13,1± 3,1, v 9,0± 2,2 
17-KS m 13,4± 2,3, v 8,5± 2,6 

** p < 0,01 . 
* p < 0,05. 

1 waarde wijkt meer dan driemaal de standaardafwijking af van de normale waarde 
p > 0,10 geen nadere aanduiding 

17-KS 

le dag 2e dag 3e dag 

9,3± 4,4** 15,1± 5,1 14,6± 7,2 

6,3± 2,0 4,3± 2,3 5,1 ± 2,1 
6,5± 4,4 13,9± 5,l 12,8± 0,06 

19,0 16,9 16,2 
4,0 1 10,2 10,7 

5,01 

13,5 5,81 7,3 



zuivere tonen gedurende 1 uur in de frequenties 125, 1000, 5000 en 10.000 Hz

en bij intensiteiten van 63 en 93 db. De plasmawaarden van corticosteroiden

stegen bíLj alle frequenties, het sterkst bíLj 10.000 Hz. De uitscheiding van cortico-

steroiden steeg eveneens, die van l7-ketosteroiden in mindere mate.

3.4.6 Warmte en koude

coLLINs en wEINER (1968) bespraken in een overzichtsartikel de invloed van

hittebelasting op de activiteit van de bijnierschors. Aan dit overzicht kan het

volgende worden ontleend. Hittebelasting (46 "C droog, 36 "C nat) veroor-

zaakte bjj niet-geacclimatiseerde proefpersonen in rust na twee uur een sterke

stijging van het plasmacortisol. Ook de combinatie van lichamelijke inspanning

en hittebelasting leidde tot verhoogde plasmawaarden. De uitscheiding van

corticosteroiden was bii lichameliike inspanning en hittebelasting onveranderd

of verlaagd.
Gedurende de eerste drie dagen van hittebelasting (32-38 oC, rel. vochtigheid

6V7O%) was de uitscheiding van I7-OH-CS en l7-oxosteroiden verhoogd. BiLj

voortgezette expositie daalde de uitscheiding weer tot normale waarden.

Onderzoek bí1j acute expositie aan koude werd verricht door suzurr et al.

(1967). Proefpersonen werden ongekleed gedurende een uur geëxponeerd aan

10-15 "C. Gedurende de expositie steeg de concentratie van plasmacortisol

significant. Controles ontbraken bii dit onderzoek. De proeven vonden plaats

tussen 11 en 12 uur 's morgens; het is daarom niet waarschijnlíLjk dat de stijging

werd veroorzaakt door het etmaalsritme.

3.4.7 Lichameliike insPanning

De invloed van lichameliike inspanning op de plasmaconcentratie en de uit-

scheiding in de urine van bljnierschorshormonen resp. metabolieten hiervan

is door vele auteurs onderzocht. De gegevens, die men in de literatuur aantreft,

hebben betrekking op uiteenlopende vor,men van licbamelijke arbeid, terwijl

ook duur en intensiteit in de verschillende onderzoekingen wisselen. Wat

betreft de aard van de arbeid is gebruik gemaakt van de fietsergometer (rÀcr,
1955; wrcrrrANN et a1.,1966,1968), zwengelergometer (vlLrNrIN et al., 1965)

en tredmolen (coNNelr, et al., 1958). In deze gevallen kon de zwaaÍte van de

arbeid worden gekwantificeerd. Dit was veel minder of niet het geval bij onder-

zoek tljdens langdurige marsen, roeien etc. (cnannÉ, et al., 1956; ulLl et al.,

1956; coNNELL et al., 1958; DIczFALUsY et al., 1962; sIr'rpsoN, 1967). De

duur van de arbeid wisselt in de verschillende onderzoekingen van een halfuur
tot perioden van weken en maanden.

Bij submaximale inspanningsproeven van een half uur tot enkele uren op de

fietsergometer werden initiële niet-sigrrificante stijgingen van de plasmacortico-
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steroiden vastgesteld. In het verdere verloop van de proef daalden de plasma-

waarden niet-significant tot beneden de uitgangswaarden (rÀcr, 1955; wrc-
MANN et al., 1966,1968; rlrrN et al., 1963). De uitscheiding in de urine was

ongewijzigd (rÀcr, 1955).

Bij twee uur durende submaximale inspanningsproeven op de tredmolen

werd een kleine niet-significante s{iging van de corticosteroiduitscheiding en

een kleine evenmin significante daling van de l7-KS-uitscheiding over 24 luar

gevonden (coNxur,r. et al., 1958).

vÀLENTIN et al. (1965) bepaalden bíLj negen proefpersonen de l7-KS-uit-
scheiding gedurende één uur arbeid aan de zwengelergometer en gedurende het

uur na de proef. Bij een uitwendige belasting, die varieerde van 60 tot 100 watt,

trad bij een deel van de proefpersonen een daling, bij een ander deel een stijging

van de uitscheiding op. Vier proefpersonen deden drie inspanningsproeven met

verschillende uitwendige belastingen. De hoogste uitwendige belasting ging

steeds gepaard met de hoogste uitscbeiding.

Onder veldomstandigheden werd door coNNELL et al. (1958) de invloed

van een b{jna vijf uur durende inspanningsproef onderzocht bli tien jonge

volwassenen. De inspanningsproef bestond uit een mars van 15 mijl in heuvel-

achtig terrein, gevolgd door een veldloop, dit alles met zware bepakking. De

corticosteroiduitscheiding over perioden van 8 uur en over 24 uur onderging
geen verandering ten opzichte van controledagen. De l7-KS-uitscheiding was

op de dag van de inspanningsproefiets lager dan op de controledagen; het effect

was het duidelijkst in de 8-uursperiode volgend op het einde van de mars. Deze

verschillen waren niet significant.

BíLj roeiers onderzochten cRABBÉ et al. (1956) de invloed van kortdurende

zware lichamelijke inspanning. Na 45 minuten intensieve training was de ge-

middelde plasmawaarde van corticosteroiden van vier proefpersonen twee- tot
driemaal zo hoog als op een controledag zgnder training. Na twee wedstrijden,

ieder van ongeveer zeven minuten, met een tussentijd van ongeveer twee uur,
was de gemiddelde plasmawaarde na de tweede wedstrljd ongeveer viermaal zo

hoog als op een controledag. De uitscheiding in de urine werd niet bepaald.

Bij toproeiers (deelnemers aan de Varsitywedstrijden) onderzochten HILL
et al. (1956) onder meer de uitscheiding van I7-OH-CS en 17-KS. Tussen de

24-uursuitscheiding van I7-OH-CS op controledagen zonder grote inspanning

en trainingsdagen bestonden geen significante verschillen. Op dagen met een

tijdproef en op wedstrljddagen was de uitscheiding wel significant hoger, waar-

schijnlijk als gevolg van een psychische component.

De vermelde resultaten wijzen er op, dat submaximale en maximale lichame-

lijke inspanning van enkele minuten tot enkele uren een aanvankelijke verhoging

van de plasmacorticosteroiden veroorzaakt gevolgd door een daling tot beneden

de beginwaarden. De uitscheiding in de urine van corticosteroiden en l7-keto-
steroiden kan onveranderd, verhoogd of verlaagd nin. In situaties waarin een
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sterk competitief element aarwezig was bleek de corticosteroiduitscheiding
verhoogd.

Een andere groep van onderzoekingen betreft de invloed yaa zware lichame-
lírjke inspanning gedurende een aantal dagen of weken.

coNNELL et al. (1958) onderzochten biLj vijf jonge volwassenen de invloed
van een tiendaagse extreem zware lichamelijke training. De veranderingen in
corticosteroiduitscheiding over 24 uur vertoonden geen bepaalde tendens. De
24-uursuitscheiding van l7-KS daalde echter in het verloop van het trainings-
programma zeer significant.

DIczFALUsy et al. (1962) namen na drie dagen durende tot uitputting
Ieidende manoeuvres onder gesimuleerde oorlogsomstandigheden een signifi-
cante verhoging van de I7-OH-CS- en een significante verlaging van de l7-KS-
uitscheiding waar.

sIMpsoN (1965) vond bij vijf deelnemers aan een lichamelijk uitputtende
doch niet gevaarlijke sledetocht op Groenland, direct na terugkeer een normale
24-uursuitscheiding van l7-OH-CS. De auteur concludeerde hieruit, dat zwarc
lichamelijke inspanning bij goed getrainde proefpersonen en zonder psychische

stress de uitscheiding van corticosteroiden niet verhoogt.
Dezelfde onderzoeker bepaalde bij de deelnemers aan een expeditie in pool-

gebieden eveneens de uitscheiding van l7-OH-CS in de 24-uursurine (srursoN,
1967). Een groep van 4 personen maakte een oversteek van 640 km dwars door
Groenland; de afstand werd op ski's afgelegd en de sleden werden door de
deelnemers zelf getrokken. De tocht van kust tot kust duurde 40 dagen. Deze
tocht was niet alleen in lichamelijk opzicht, doch wegens de vele eraan yerbon-
den risico's ook psychisch zeer zwaaÍ. De uitscheidingswaarden gedurende de
gehele tocht waren hoog. De onderstaande tabel geeft een aantal uitscheidings-
waarden weer.

Gemiddelde uitscheiding van 17-OH-CS in mg per 24 uur (srrrlrsoN, 1967)
( bepaald volg ens Appleby-Norymberski)

in de vakantie 12,3

controles vóór de tocht (op Groenland) 13,0

eerste 5 dagen van de tocht 20,3

tweede 5 dagen van de tocht 20,7
derde 5 dagen van de tocht 19,4

vierde 5 dagen van de tocht 17,7

vijfde 5 dagen van de tocht 16,8

zesde 5 dagen van de tocht 19,6

zevende 5 dagen van de tocht 19,5

achtste 5 dagen van de tocht 17,4

onmiddellijk nó de tochr 16,1

controles na terugkeer in Engeland l9,l
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Onverwacht waren de hoge controlewaarden na terugkeer in Engeland. Deze

waarden werden gevonden, terwijl de deelnemers aan de expeditie weer hun

normale dagelijkse werkzaamheden verrichtten. De schrijver veronderstelt,

dat het dagelijks leven van deze proefpersonen, die allen een verantwoor-

delijk beroep hadden, een grotere'stre§s' veroorzaakt dan tot nu toe is onder-

kend.
srRr et al. (1969) bepaalden de uitscheiding van l7-hydroxy-corticosteroiden

en l7-oxosteroiden bij leden van een Himalaya-expeditie. Vóór het vertrek van

de expeditie waren de gemiddelde uitscheidingswaarden van l7-OH-CS en

17-oxosteroiden resp. 15,2 et 12,lmgl24 uur. De gemiddelde uitscheidings-

waarden, berekend uit alle gedurende de expeditie verzamelde urinemonsters,

bedroegen resp. 14,8 en 10,6 mgl24 uur. De verschillen met de vóór de expeditie

verkregen waarden waren niet significant. Gedurende en onmiddellijk ní de

afdaling van de Mt. Everest vertoonden drie van de vier klimmers geen veran-

deringen in de steroiduitscheiding. De l7-OH-CS-uitscheiding van de vierde

proefpersoon was met 24,0 mgl24 uur aanzienldk verhoogd.

De interpretatie van de resultaten van deze onderzoekingen met betrekking

tot de invloed van lichamelijke inspanning wordt bemoeilijkt omdat behalve

lichamelijke inspanning en psychische belasting ook andere 'stressors' zoals

hypoxie, koude, bevriezing e.d. werkzaam kunnen zijn geweest.

Indien onder voorbehoud toch een conclusie wordt getrokken lijkt het, dat

langdurige lichamelijke inspanning alléén niet tot een gewijzigde uitscheiding

van de corticosteroiden leidt. Dit is wellicht wèl het geval indien psychisch

belastende componenten aanwezig zijn. De l7-KS-uitscheiding, zo bliikt uit
enkele onderzoekingen, kan verlaagd zijn.

Tijdens het verrichten van lichamelijke arbeid is de utilisatie van de cortico-

steroiden verhoogd. Hierop wijst de waarneming van KÀcI (1955), die een

stijging van de plasmawaarden vond terwijl de uitscheiding in de urine onge-

wijzigd bleef. Een andere aanwijzing voor een verhoogd perifeer verbruik blj

lichamelijke inspanning vond Kegi bij patiënten met de ziekte van Addison:

bij lichamelírjke inspanning daalde de plasmaspiegel van toegediend cortisol

sneller dan zonder inspanning.
HILL et al. (1956) bepaalden bij Addisonpatiënten de uitscheiding van

cortisolmetabolieten met en zonder inspanning en vonden een lagere uitschei-

ding bii inspanning. Ook dit wiist dus op een verhoogd steroidverbruik.

Volgens LEHNERT en METNTNGER (1967) kan met vrij grote zekerheid

worden aangenomen, dat de per tijdseenheid verbruikte hoeveelheid cortisol

evenredig is met de duur en de intensiteit van de belasting. De verlaging van

de cortisolspiegel in het bloed zou door in de hypothalamus aanwezige'recep-

toren' worden geregistreerd en via het systeem hypothalamus-hypofyse-

bíLjnierschors tot een verhoogde cortisolsecretie naar het bloed leiden. De

auteurs bepaalden tírjdens een inspanningsproef met korte tijdsintervallen de
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plasmacorticosteroiden en stelden vast, dat in de eerste minuten van de proef
ritmische veranderingen van de plasmawaarden optreden, die in grootte afne-

men tot de plasmaconcentratie weer op de uitgangswaarde is teruggekomen.

In een latere fase werden ook verlaagde plasmaspiegels vastgesteld, die werden

toegeschreven aan een functionele insufficiëntie van de regelkring. De verlaagde

uitscheiding in de urine van l7-KS zou volgens deze schrijvers moeten worden
verklaard door de verhoogde A.C.T.H.-secretie waardoor de vorming van
17-KS wordt geblokkeerd.

Onderzoekingen omtrent de invloed van het etmaalsritme op de reactie van
de bljnierschors bij inspanning ziin ons niet bekend.

3.4.8 Onderzoek bij vliegtuigbemanningen en autobestmtrders

MARoHBÀNrs (1958) onderzocht vier bemanningsleden van een B-52 bom-
menw€rper gedurende een 221 uur durende missie zonder tussenlanding. De
vlucht vond plaats onder verzwarende omstandigheden zoals tanken in de lucht,
uitval van de energievoorziening, dreigend tekort aan brandstof, formatie-
vliegen, nachtlanding op een onbekend vliegveld. Tiidens de vlucht werd
nauweliiks geslapen, wel konden enige uren rust worden opgenomen. Aan het

eind van de vlucht waren alle bemanningsleden zeer vermoeid, maar niet uitge-
put. De l7-OH-CS-uitscheiding in de urine tijdens de vlucht was gemiddeld

bijna tweemaal zo hoog als op controledagen (week-end).

Uit deze publicatie kan niet worden afgeleid of en in welke mate perceptief-

mentale aspecten, emotionele factoren (angst, verantwoordelijkheid, compe-

titie) en het slaaptekort hebben bijgedragen tot de verhoogde uitscheiding.
In een latere publicatie (IrllncnnlNrs, 1960) worden de resultaten vermeld,

verkregen bij elf 20 uur durende vluchten in een B-52, doch onder minder
zware vluchtomstandigheden. De l7-OH-CS-uitscheiding in de urine was bíLj

een deel van de bemanningsleden (schutters, co-piloten, navigators) lager dan
op controledagen. De commandanten hadden de hoogste uitscheiding en de

sterkste toename t.o.v. de controledagen. De auteur meent, dat dit samenhangt
met het dragen van de verantwoordelijkheid.

HALE et al. (1958) onderzochten het effect van vliegen op de plasmaconcen-

traties. Het betrof 44 proefpersonen, die werden onderzocht vóór en na 9-12
uur durende trainingsvluchten in vliegtuigen van het type B-52. De vluchten
begonnen steeds in de morgenuren tussen 7.30 en 12.00 uur. De gemiddelde
plasmawaarde vóór de vlucht was normaal. Nó de vlucht was er een significante

stiiging van gemiddeld ongeveer 50 f.
Tussen de instructeurs en de leerlingvliegers bestonden geen significante

verschillen, evenmin als tussen de verschillende groepen van de bemannings-
leden (commandanten, piloten, navigators, schutters etc.).

Controlebepalingen op dagen zonder vluchten ontbraken. Gezien de periode
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tvaarover het onderzoek plaatsvond moet echter als gevolg van het dagritme

een daling in plaats van een stijging worden verwacht.

HALE et al. (1959) vonden dat de plasmaconcentraties na 50 minuten durende

vluchten in supersonische straalvliegtuigen met ongeveer gemiddeld 50 /ostegen.
Tussen leerlingVliegers en instructeurs bestonden geen verschillen' Tussen de

daling van het bicarbonaatgehalte van het bloed als gevolg van b[j het vlie-

gen optredende hyperventilatie en de stijging van plasmawaarden van cortico-

steroiden werden geen significante correlaties gevonden. De schriivers zijn van

mening dat wellicht psychische factoren (zoals angst) leiden tot verhoogde

plasmawaarden. Factoren als slaaponthouding en sterke vermoeidheid kunnen

blj deze kortdurende vluchten geen belangrijke factor zijn geweest. De even-

tuele invloed van perceptiefmentale factoren wordt door de schrljver niet ge-

noemd.
KRAMER et al. (1966) bepaalden bij vliegers tijdens 18 uur durende vluchten

(onder meer) de uitscheiding van l7-OH-CS in de urine. Deze waarden werden

vergeleken met de uitscheidingswaarden op dagen waarop geen vluchten werden

uitgevoerd. Het verschil tussen 'postflight value' en 'control value' werd

aangeduid met 'derived value'. De individuele 'derived values' correleerden

negatief met de individuele vliegervaring, hetgeen moge blijken uit de volgende

tabel:

vlieger
leeftijd in jaren

aantal vlieguren
'derived value'

Deze gegevens wijzen er volgens de auteurs op, dat ook na een groot aantal

vlieguren nog'aanpassing'plaatsvindt. In de tabel is echter tezien, dat tussen

vliegervaring en leeftijd een positieve correlatie bestaat. Daarom moet ook de

mogelijkheid van een leeftijdseffect worden opengelaten.

MARCHBÀNKS (1963) vond verschillen in stijging van plasma-17-OH-CS in

twee groepen vliegers. Deze verschillen konden worden toegeschreven aan het

type vliegtuig en aan de vliegervaring.
WEGMANN et al. (1967) vonden bij ervaren vliegers, die werden omgeschoold

op een nieuw type vliegtuig, blj subjectief gemakkelijke géén, bij subjectief

moeilijke vluchten wèl een significante stijging van de plasmaconcentraties.

BouRNE et al. (1967) vonden bij medisch hulppersoneel dat per helicopter

werd ingezet voor levensgevaarlijke missies in Vietnam, tussen dagen van actie

en rustdagen geen verschillen in 24-uursuitscheiding van I7-OH-CS. De gemid-

delde uitscheiding in de groep was zelfs laag. De onderzoekers gaven op grond

van psychologisch onderzoek als verklaring hiervoor dat krachtige psycholo-

gische afweermechanismen in dergeliLjke levensbedreigende situaties, waaraan

de groep van 3-9 maanden was blootgesteld, kunnen optreden. Gegevens over
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de uitscheiding in de eerste tijd na aankomst in Vietnam, waaÍaatr het aanpas-

singsproces zou kunnen worden bestudeerd, werden niet verzameld.
Dat perceptiefmentale factoren bij het vliegen van belang kunnen zijn, wordt

waarschijnlijk door een onderzoek van uAr.r et al. (1965), die bij proefpersonen
(niet-vliegers) in een vluchtsimulator ten opzichte van controledagen een ver-
hoogde l7-OH-CS-uitscheiding vaststelden.

Samenvattend blijkt uit dit literatuuroverzicht, dat langdurige en vermoeiende
vluchten met weinig slaap en talrijke verzwarende omstandigheden een verhoog-
de l7-OH-CS-uitscheiding in de urine kunner, veroorzaken. Een verhoogde uit-
scheiding treedt vooral op bij de verantwoordelijke commandant. Bij andere
categorieën bemanningsleden kunnen ook dalingen voorkomen.

Na langdurige vluchten werden ook verhoogde plasmawaarden gevonden.

Ook zonder slaaptekort en buitengewone vermoeidheid werden verhogingen
van de plasmawaarden gevonden, hetgeen blijkt uit resultaten verkregen bij
kortdurende vluchten. Er àjn aanwijzingen, dat vliegervaring en het type van
het vliegtuig hierbij van invloed zijn.

De gevonden resultaten kunnen niet worden verklaard uit het vliegen op zich.
Dit blijkt onder meer hieruit, dat stijging van plasmawaarden en uitscheiding in
de urine niet b{j alle categorieën van bemanningsleden optreedt.

Vluchtsimulatie leidde eveneens tot een verhoogde corticosteroiduitscheiding.
Dat angst hierbij een belangrijke rol zou spelen lijkt niet waarschljnliik. Waar-
schijnliLjker is, dat perceptiefmentale factoren hierbij van belang zijn.

Omtrent het effect van het autobesturen op de corticosteroiduitscheiding is

ons slechts het onderzoek van srI,l-nr et al. (1969) bekend. Bij autobestuurders
werd tussen 10 en 14 uur de l1-OH-CS-uitscheiding over een rijperiode van
twee uur vergeleken met de uitscheiding over een rustperiode van twee uur. De
volgorde van rij- en rustperiode werd afgewisseld. De gemiddelde 1l-OH-CS-
uitscheiding was in de rijperioden significant hoger dan in de rustperioden.
Voor een verklaring van deze resultaten moet worden aangenomen, dat de

verhoging van de steroiduitscheiding als gevolg van de rijtaak snel optreedt en

na het beeindigen ervan in korte tijd verdwijnt.

3.4.9 Psychische invloeden

Bij proefpersonen, die als gevolg van een ongeval of acute ziekte bd een

familielid e.d. sterk geëmotioneerd waren, werden de plasmaconcentraties van
I7-OH-CS bepaald (nlIss et al., 1956). De bloedmonsters werden verkregen
op verschillende tiiden over het etmaal. Deze waarden werden voor het etmaals-
ritme gecorrigeerd naar een standaardtijd 8 uur's morgens. Deze gecorrigeerde
waarden waren gemiddeld bifna tweemaal zo hoog als bij een controlegroep.
Vergelijking binnen de proefpersonen had niet plaats.

Dezelfde onderzoekers bepaalden de plasmawaarden en de uitscheiding in
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de urine bij twee groepen medische studenten op de ochtend van een examendag.

De verkregen gemiddelde plasmaconcentraties en uitscheidingswaarden waren

significant hoger dan in een controlegroep. Een groep van 14 studenten werd

bovendien met zichzelf vergeleken door de plasmawaarden op een examendag

te vergelijken met een voor hen normale dag. In 11 van de 14 gevallen was de

waarde op een examendag hoger dan op een controledag; in drie gevallen was

dit juist andersom. Dezelfde tendensen werden vastgesteld voor de cortico-

steroiduitscheiding in de urine.

coNNELL et al. (1958) bevestigden deze resultaten. Deze auteurs vonden in

een examenweek een hogere corticosteroid- en l7-KS-uitscheiding dan in een

controleweek. De verschillen waren echter niet significant. Bii een hernieuwde

groepering van de resultaten werd een dag uit de examenweek waarop geen exa-

men werd afgelegd bij de controleweek opgenomen. De gemiddelde uitscheiding

van corticosteroiden tijdens het examen was nu significant hoger dan in de

controleperiode. Ook de l7-KS-uitscheiding lvas hoger, maar dit verschil was

niet significant.
BRrDcEs en ,oNEs (1968) vergeleken de plasmacortisolwaarden bij 80

medische studenten tijdens een examen met de waarden enkele maanden later

verkregen in dezelfde groep op een normale dag. De gemiddelde controle-

waarde was hoog, de gemiddelde examenwaarden waren echter steeds hoger.

De resultaten van deze onderzoekingen vormen sterke aanwijzingen, dat

acute emotionele spanningen kunnen leiden tot verhoogde plasmawaarden en

uitscheiding van corticosteroiden in de urine.

Dat uitsluitend het anticiperen van een ingreep tot verhoogde plasmawaarden

van |7-OH-CS kan leiden, bliikt uit het onderzoek van SHANN9N en ISBELL

(1963). Intra-orale injectie van lidocaïne, lidocaïne met epinephrine, fysiolo-

gische zoutoplossing, een naaldprik zonder injiceren en het uitsluitend inbren-

gen van de naald in de mondholte zonder de mucosa aan te raken veroorzaak-

ten gelijke significante stijgingen ten opzichte van de controles.

Irrdeze richting wijzen ook de resultaten van FIsHMAN et al. (1962). Blj zes

groepen gezonde studenten, die om experimentele redenen in het ziekenhuis

waren opgenomen, was op de dag van opname de gemiddelde 24uursuitschei-

ding van I7-OH-CS hoger dan aan het eind van de eerste week. Onafhankelijk

van deze biochemische resultaten werd met psychologische onderzoekmethoden

de 'emotionele spanning' ('Major Personal Concerns') gekwantificeerd. Deze

bleek eenzelfde verloop te vertonen als de steroiduitscheiding. In een zevende

groep proefpersonen echter was de gemiddelde steroiduitscheiding op de dag

,ur, àr opname betrekkeldk laag en steeg in het verloop van de week; hetzelfde

werd waargenomen bíLj de'emotionele spanning'.

Een onderzoek van KoTIMA et al. (1967) wijst er op, dat de overgang van

school naar bedrijf aanleiding kan zijn tot verhoogde plasmawaarden. Bii

nieuwelingen was de gemiddelde concentratie in het plasma van 17-OH-CS

n



significant hoger dan b{i een groep, die reeds één tot twee jaar in het bedriif
werkzaam was. Na verloop van drie maanden was de gemiddelde plasma-
waarde bí1i de nieuwelingen gedaald tot het niveau van de oudere groep.

Het reeds vermelde onderzoek van BouRNE et ar. (1967) wijst er op, dat bli
langdurige psychologische stress psychische adaptatie kan optreden. Een onder-
zoek van FRTEDMAN et al. (1963) naar de uitscheiding van l7-oH-cs in de
urine bli chronische psychologische stress is hiervoor ook een sterke aanwijzing.
Deze onderzoekers bepaalden over een lange periode de 24-uursuitscheiding bírj
de ouders van ongeneeslijk zieke kinderen. De uitscheiding in deze groep \ryas
niet hoger dan normaal en ondanks sterke schommelingen in de klinische toe-
stand van de kinderen was de 17-oH-cs-uitscheiding blj de ouders opmerkeliik
constant. De schrijvers meenden, dat het niveau van de uitscheiding samenhangt
met de effectiviteit van de psychologiscbe verdedigingsmecbanismen.

Psycbisch ontspannende invloeden kunnen leiden tot dalingen in de plasma-
concentratie van l7-oH-cs zoals is aangetoond door n.q.Nor,ou et al.
(1962) en door wADEsoN et al. (1963) bij het vertonen van 'pastorale' natuur-
films.

Fox et al. (1961) menen, dat er een verband bestaat tussen facetten van de
persoonlijkheidsstructuur en het niveau van de corticosteroiduitscheiding.
Personen, die in het algemeen sterk emotioneel reageren zouden een hogere
steroiduitscheiding vertonen.

De literatuur omtrent de activiteit van de bífnierschors bij psychiatrische
toestanden is vrij omvangrijk. Goede overzichten werden samengesteld door
RUBIN en MANDELL (1966) en door MÀsoN (1968). verhoogde plasmawaarden
en uitscheidingswaarden komen voor bij depressieve reacties en in bepaalde
fasen van acute schizofrenie. De psychologische variabele, die met verhoogde
plasma- en uitscheidingswaarden het hoogst correleert, is het ontbreken van
effectieve psychologische verdedigingsmechanismen ('loss of ego defense
strength').

3.4.10 Sarnenvatting - Conclusies

Rond 1952 zijn chemische methoden voor het bepalen van bijnierschors-
hormonen resp. metabolieten hiervan in plasma en urine ter beschikking geko-
men. sindsdien zijn bli de mens talrijke onderzoekingen verricht naar de invloed
van uiteenlopende stimuli op de plasmawaarden en de uitscheiding in de urine
van deze hormonen resp. metabolieten.

Bij ernstige huidverbrandingen, chirurgische operaties en bij experimenteel
opgewekte piin kunnen zowel de plasmaconcentraties als de uitscheiding in de
urine verhoogd zijn.

onderzoekingen bii infectieziekten wijzen er op, dat in het acute stadium de
plasmawaarden en de uitscheiding van corticosteroiden zijn verhoogd. Bii
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chronische infectieziekten, zoals tuberculose, zouden de uitscheidingswaarden

verlaagd zijn.
Betreffende de invloed van blootstelling aan toxische stoffen op de plasma-

waarden en de uitscheiding in de urine bli de mens zijn slechts enkele publicaties
bekend. In een aantal onderzoekingen bii langdurige blootstelling kon geen

invloed worden aangetoond. In het geval van langdurige blootstelling aan

zwavelkoolstof werd een verminderde uitscheiding van corticosteroiden en

l7-oxosteroiden vastgesteld. Bii een onderzoek naar de invloed van acute

intoxicaties door verschillende stoffen werden zowel ongewijzigde als verhoog-

de en verlaagde uitscheidingswaarden vastgesteld.

Het is bekend, onder meer uit onderzoekingen bij de mens, dat sommige

chemische stoffen via de 'drug metabolizing enzymes' in de lever het steroid-

metabolisme kunnen beinvloeden. Het lijkt daarom mogeliik, dat blootstelling
aan een toxische stofin de werksituatie, eveneens via deze veranderde enzym-

activiteit, de uitscheidingswaarden van bíLjnierschorshormonen resp. metabolie-
ten hiervan kan beinvloeden. In deze gevallen wordt de activiteit van de b{jnier-
schors niet weerspiegeld in de plasmawaarden en/of de uitscheiding in de urine.

De invloed van lawaai op de plasmawaarden en de uitscbeiding van bijnier-
schorshormonen resp. metabolieten hiervan is bii de mens slechts sporadisch

onderzocht. Beperkte literatuurgegevens wljzen er op, dat plasmawaarden en

uitscheiding in de urine verhoogd kunnen zijn.
Zowel acute hittebelasting als acute expositie aan koude zouden leiden tot

verhoogde plasmawaarden en uitscheiding van l7-OH-CS.
Vele onderzoekingen zijn gewijd aan de invloed van lichamelijke inspanning

op de plasmawaarden en de uitscheiding in de urine. Bii submaximale inspan-

ning zljn de plasmawaarden van corticosteroiden slechts kortdurend verhoogd
en is de uitscheiding in de urine onveranderd. Bij extreme belastingsgraden of
de aanwezigheid van een psychische component kunnen plasmawaarden en de

uitscheiding verhoogd zijn. Bij lichameliike inspanning is behalve de secretoire

activiteit van de bijnierschors waarschijnl[jk ook de utilisatie in de weefsels

verhoogd.
Onderzoekingen biLj vliegtuigbemanningen hebben aangetoond, dat zowel bii

kortdurende als langdurende vluchten de plasmawaarden en de uitscheiding
van I7-OH-CS verhoogd kunnen zijn. Er Àjn aanvtijzingen dat de mate van
verantwoordelijkheid, vliegervaring en het type vliegtuig hierbij van invloed
zlin.

Acute psychische invloeden kunnen, aÍhankelíLjk van de aard van de stimulus,
verhogend of verlagend werken op de plasmawaarden en/of de uitscheiding in
de urine. Blj chronische psychologische stress werden geen verhoogde uitschei-

dingswaarden in de urine vastgesteld.

Uit de besproken literatuurgegevens kunnen de volgende conclusies worden
getrokken.

29



Vele uiteenlopende stimuli veroorzaken veranderingen in de plasmawaarden

en/of de uitscheiding in de urine van b{inierschorshormonen resp. metabolieten
hiervan. Deze fysiologische variabelen hebben daarom in hoge mate een niet-
oorzaakspecifiek karakter. In een aantal gevallen (huidverbranding, chirur-
gische operaties, piin, infecties, hitte, koude e.a.) weerspiegelen de plasma-

waarden en de uitscheiding in de urine waarschijnlijk wij nauwkeurig de secre-

toire activiteit van de bijnierschors. In andere gevallen (lichameflike inspanning,
toxische stoffen) kunnen andere orgaanfuncties dusdanig interveniëren, dat uit
de plasmaconcentraties en/of de uitscheiding in de urine geen rechtstreekse
gevolgtrekkingen kunnen worden gemaalt met betrekking tot de activiteit van
de biinierschors.
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4. Beslissingen inzake de methoden van onderzoek
en formulering van de vraagstelling

Blijkens het literatuuroverzicht in par. 3.4 kunnen uiteenlopende somatische

en psychische stimuli de plasmaconcentratie en/of de uitscheiding in de urine
van biinierschorshormonen resp, metabolieten hiervan wijzigen. Uit een aantal
onderzoekingen is voorts waarschijnlijk geworden, dat veranderingen in ge-

noemde fysiologische variabelen niet steeds veranderingen in de activiteit van
de bijnierschors behoeven te weerspiegelen. In het bíLjzonder bíLj toxische in-
vloeden moet worden overwogen, dat andere orgaanfuncties, i.c. de lever-

functie, medebepalend kunnen zijn voor veranderingen in de plasmaconcen-

tratie en/of de uitscheiding in de urine.

Praktisch bruikbare alternatieven voor het bepalen van de activiteit van de

bijnierschors in de werksituatie zijn niet beschikbaar. Derhalve is men aange-
'wezet op het bepalen van de plasmawaarden en/of de uitscheiding in de urine.

Op praktische gronden is besloten het onderzoek naar de eventuele invloed
van toxische stoffen te beperken tot de steroiduitscheiding in de urine. Als
voornaamste argument voor deze beslissing heeft gegolden, dat tegen het ver-
zamelen van urinemonsters door de onderzochte proefpersonen minder bezwaat
zal worden gemaakt dan tegen een venapunctie. Dit geldt in het bijzonder indien
de bemonstering niet wordt uitgevoerd als onderdeel van een algeheel genees-

kundig onderzoek en het wetenschappelijk belang van het onderzoek blijkt te
prevaleren boven het directe belang voor de gezondheid van de onderzochte
proefpersoon.

Blijkens de literatuur is de invloed van talrijke stimuli op de steroiduitschei-

ding zowel onderzocht in urinemonsters verzameld over 24 u;ut als in urine-
monsters verzameld over kortere tijdsintervallen.

Het verzamelen van urine gedurende 24 uur is voor de proefpersoon be-

zwaarlijker dan bemonstering over kortere tíLjdsintervallen, bijvoorbeeld enkele
uren. Bovendien heeft 24-uursbemonstering het nadeel, dat hierbij gemak-

kelljker fouten worden gemaakt en dat moeilijk zekerheid kan worden verkregen

omtrent het al dan niet compleet zijn van het monster en dus evenmin omtrent
de betrouwbaarheid van de verkregen uitkomsten.

Het verzamelen van urinemonsters over betrekkelijk korte tiidsintervallen
levert voor de proefpersoon minimale bezwaren op en is praktisch gemakkelijk
uitvoerbaar. Bovendien is de kans op vergissingen bij het bemonsteren uiterst
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gering. Als bezwaar van de methode kan gelden, dat een eventueel onvolledige

mictie relatief grote fouten in de bemonstering kan veroorzaken. Dit laatste

bezwaar kan echter grotendeels worden ondervangen door een goede instructie.
Aan de methode van bemonstering over betrekkelijk korte tijdsintervallen

is daarom op praktische gronden de voorkeur gegeven boven de 24-uursmethode

(zie ook vAN REEs en wnvr, 1968).

Bij bemonstering over enkele uren kan de per tijdseenheid uitgescheiden

hoeveelheid steroiden worden berekend uit de concentratie, de hoeveelheid

urine en het tijdsinterval waarover het monster is verzameld. Daar de steroid-

uitscheiding een markant etmaalsritme vertoont, zullen de gevonden waarden

van de steroiduitscheiding per tljdseenheid mede afhankelíLjk zijn van de periode*

binnen het etmaal waarover wordt bemonsterd. Dit houdt in, dat vergelijking
van uitscheidingswaarden slechts mogelijk is voor zover deze waarden zijn
verkregen over identieke perioden binnen het etmaal. Deze voorwaarde zal
medebepalend moeten zijn voor de proefopzet.

Zoals later zal blijken heeft de keuze van bemonstering over enkele uren een

vóóronderzoek noodzakel{ik gemaakt en geleid tot niet-voorziene methodische
problemen (zie par. 5.4).

Voor de keuze van de periode, waarover de urinemonsters zouden worden
verzameld, is een ander in het N.I.P.G. voorbereid onderzoekproject (project
'Functionele leeftijd') richtinggevend geweest. In het kader van dit project was

het mogelljk urinemonsters van werknemers uit de industrie te verkrijgen over

de ochtend van ongeveer 8.30- 12.30 en in de middag van ongeveer 13 - 17 uur.
Om aansluiting met de resultaten van het project 'Functionele leeft{id' (die

overigens niet in deze publicatie zijn vermeld) te krijgen is besloten in het eigen

onderzoek gebruik te maken van urinemonsters verkregen over een tfrdsinterval

in de ochtend van ongeveer vier uren.

Nadat deze beslissingen betreffende de methode van bemonsteren waren
genomen kon de vraagstelling in een meer concrete vraag als volgt worden
geformuleerd:

Leidt langdurige blootstelling aan toxische stoffen in betrekkelijk lage con-

centraties, zoals in werksituaties in de industrie veelvuldig voorkomt, tot
veranderingen in de uitscheiding van bljnierschorshormonen resp. meta-

bolieten hiervan in urines verzameld over een tijdsinterval van ongeveer vier
uren gedurende de ochtend?

Eventuele veranderingen in de steroiduitscheiding kunnen worden aangetoond

door de uitscheidingswaarden in een groep geëxponeerden te vergelijken met

I De term 'periode' wordt hier niet gebruikt in de betekenis van cyclusduur, doch
ter aanduiding van een willekeurig tijdsinterval binnen de etmaalscyclus zoals ochtend,
middag e.d.
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'normale' waarden verkregen in een elders getrokken steekproef (voor de moei-

[jkheden rond het begrip 'normale' waarde, zie par.7.6). Om eventuele ver-
schillen tussen de waarden in de groep geëxponeerden en de'normale' waarden
te kunnen toeschrijven aan de invloed van een toxische stof mogen, in verband
met het niet-oorzaakspecifieke karakter van de steroiduitscheiding, de geëxpo-

neerde groep en de'normale' groep slechts ten aanzien van één voor de steroiduit-
scheiding relevant aspect, i.c. de expositie aan een toxische stof, verschillen.
Gezien het complexe karakter van vele werksituaties kan worden verwacht,
dat deze eis een aanmerkelijke beperking van de onderzoekmogeliikheden zal
inhouden.

Een andere wijze om de eventuele invloed van toxische stoflen op de steroid-
uitscheiding aan te tonen is de methode van de gepaarde steekproeven uit het-
zelfde bedriif. Hierbii kan de steroiduitscheiding in een geëxponeerde groep
worden vergeleken met de uitscheiding in een niet-geëxponeerde groep, die
voor het overige, voor zover bekend, zoveel mogelijk overeenkomt met de
geèxponeerde groep. In geval de beide groepen inderdaad slechts ten aanzien
van het relevante aspect i.c. de expositie aan een toxische stof verschillen, zal
een eventueel verschil in steroiduitscheiding kunnen worden toegeschreven

aan de inwerking van de toxische stof.
Een volledige overeenkomst tussen de steekproeven in alle relevante aspecten

is echter een onbereikbaar ideaal, alleen reeds omdat niet bekend is welke
aspecten naar aard en intensiteit relevant zijn. In feite is het daarom niet moge-
liik gepaarde steekproeven te formeren, waarvan de zekerheid bestaat, dat àj
slechts verschillen ten aanzien van het gewenste aspect, i.c. de expositie aan
een toxische stof.

De bovengenoemde mogeliikheden tot vergelífking kunnen in principe worden
gecombineerd door het onderzoek te verrichten in bedrijven waar de uitwendige
belasting door taak en taakomstandigheden in fysiek, perceptiefmentaal en
psychologisch opzicht gering is doch wÍur een deel van de werknemers is ge-

exponeerd aan een toxische stof. In deze bedrijven kan worden verondersteld,
dat in de werksituatie van een groep niet aan toxische stoffen geëxponeerde

werknemers geen belangrijke voor de steroiduitscheiding relevante factoren
aanwezig zullen zijn. Voor de groep geëxponeerden kan worden aangenomen,
dat behoudens de eventuele invloed van de toxische stof, in taak en taakom-
standigheden evenmin voor de steroiduitscheiding relevante factoren aanwezig
zijn.

Naarmate men er nu beter in geslaagd is een bedrijf te vinden, waar de voor
de steroiduitscheiding relevante uitwendige invloeden minimaal àjn, zal de
uitscheiding in de niet-geëxponeerde groep de 'normale' uitscheidingswaarden
dichter naderen of hieraan gelijk worden.

Naarmate men er beter in geslaagd is gepaarde steekproeven ten aanzien
van relevante aspecten adaequaat samen te stellen zaleen eventueel verschil in
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steroiduitscheiding tussen de stce§nooven mct groteÍË waarsohiialiikheid aan

dc invloed van cetr toxische etof kunnen wordcn toegomhrcvar.

Dc bovcnbeschreven proefopzet rverpt de prelimiraire wagen op naar dc

bcpatingsmethoden van b[inierschorshormonen r6p. metabolièten hiervan

in de urine en de'normalo'uitschoidingswaarden envariabilitcit, in hetb[izonder

ovcr eetr tijdsinterval van ongevE6r viEr gren over de ochtend. Aar de beaat-

woording van deze vragen zalhetvolgende hoofdstuk zijn gewijd.
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5. Literatuuroverzicht betreffende de'normale'
uitscheiding brj mannen

5.1 NoMENcLATUURENBEpALTNcsMETHoDEN

5.1.1 Corticosteroiden

Bd de meeste onderzoekingen in de literatuur vermeld (zie hoofdstuk 3) wordt
voor het bepalen van de corticosteroiden* gebruik gemaakt van groepsbe-
palingen; deze berusten op reacties met de zijketens aan Crr. De meest bekende
groepsbepalingen zijn de methode van Porter-Silber en de methode van Norym-
berski en eventuele modificaties hierop.

Bij de methode van Porter-Silber worden metabolieten met een 17, 21, dihy-
droxy-20-oxo-ziLjketen bepaald. De voornaamste leverancier hiervan is het
cortisol. Door de reactie tussen fenylhydrazine en de zijketen ontstaat een gele
kleur, waarvan de intensiteit colorimetrisch wordt bepaald. Op dit principe
berusten onder meer de methoden van Glenn-Nelson en van Reddy. De ver-
bindingen met deze methoden bepaald worden aangeduid met de term IZ-
hydr oxy- c or t ico s t e r oiden ( I 7-OH-CS).

Het principe van de methode van Norymberski is oxydatie van de zijketen
aan C' waardoor l7-oxosteroiden ontstaan, die met de reactie volgens Zim-
mermann kunnen worden bepaald (ziepar.5.l.2). Door de l7-oxosteroiden
vóór en nà de oxydatie te bepalen kan uit het verschil de hoeveelheid l7-oxo-
steroiden, die door oxydatie is ontstaan, worden berekend. Deze fractie wordt
met de Íerm l7-ketogene steroiden (17-KGS) aangeduid.

Bij de methode van Appleby-Norymberski worden de oorspronkelijk aan-
wezige 17-oxosteroiden met kaliumboriumhydride irreversibel gereduceerd
tot l7-hydroxy-steroiden. Bij de daaropvolgende oxydatie met natriumbis-
muthaat worden de l7-hydroxy-corticosteroiden wèI, de l7-hydroxy-steroiden
nièt geoxydeerd. Tenslotte wordt de reactie volgens Zimmermann uitgevoerd.

De methode van Appleby-Norymberski is in 1963 door de Medical Research
Council als standaardmethode aanbevolen. Tevens werd voorgesteld de tot
dan gebruikelijke term 'totaal l7-corticosteroiden' te vervangen d,oor'totaal
L7-oxogene steroiden'.

* Zier.ootpar.3.2,
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Het grootste deel van de l7-oxogene steroiden wordt gevormd door meta-

bolieten van cortisol, vooral door tetrahydrocortisol, tetrahydrocortison,

cortolen en cortolonen, doch ook pregnaantriol neemt aan de reacties deel. In
figuur 5.1.1 vindt men een overzicht van de zijketens, die bii de bepaling van

de l7-oxogene steroiden reageren.

OH

/--

I
OH

/--

rrouun 5.1.1.

Zijketens van belang bij het bepalen van dc l7-oxogene sterolden vlgs. APPleby-Norym-

berski.

In ons eigen onderzoek is voor het bepalen van de corticosteroiden gebruik

gemaakt van de methode Appleby-Norymberski. In blilage I is het daarbij

gevolgde voorschrift opgenomen.

36

21 cH"oH

,, I=.
ï"0'
CHOH

ï"
CHOH O

KotÍum I

Boriumhldridef

cH20H

I
CHOH

I
cH20H

I

CHOH

-.t<,

I
o

I
cHg

I

cHol{

_À,

I
o

17-oxostcroidcn
(ots zodonig
oonwczig )

I
I

I

gccn reoctie
met reogcns
von Zimmermonn

Tetro hy d ro-
c ort Ís oI
t ct ro hyd ro-
cortison

17-oxostcroiden bcpootd mct de
rcoctie votgens Zimmcrmonn

C ortot,
cortolon



5.1.2 l7-oxosteroiden

De l7-oxosteroiden (:l7-ketosteroiden) bezitten een ketongroep aan C17.

Zii worden onderverdeeld in ll-desoxy-17-oxosteroiden en 1l-oxy-17-oxo-

steroiden. De 11-desoxy-17-oxosteroiden vormen de grootste groep en omvatten

hoofdzakelljk dehydroepiandrosteron, androsteron en etiocholanolon. De

eerstgenoemde verbinding is afkomstig van de bírjnierschors, de laatste twee

zo'ílel van de biinierschors als van de testes. De 1l-oxy-17-oxosteroiden zijn
geheel afkomstig van de biinierschors. Zii ontstaan voor een deel uit cortisol

door oxydatie van de zí1jketen, voor een ander deel uit 11 p-hydroxyandroste-

nedion.
De bepaling van de l7-oxosteroiden in de urine berust op de reactie met m-

dinitrobenzeen, waarbii een paarse kleur ontstaat (reactie volgens Zimmer-

mann). Op dit principe is een aantal modificaties ontworpen. De modificatie

Callow-Zimmermann is door de Medical Research Council in 1963 als stan-

daardmethode aanbevolen. Deze methode is gebruikt in ons eigen onderzoek.

Het door ons gebruikte voorschrift is in bí$lage 1 opgenomen.

5.2 DE 2+UURSUIT§CHEIDING BN DB VARIABILITEIT

5.2.1 De 24-uursuitscheiding

5.2.1.1 Invloed van de leeÍtild
De 24-uursuitscheiding var. corticosteroiden resp. metabolieten hiervan bii

mannen neemt bliikens de literatuur tot aan ongeveer het dertigste levensjaar

toe. Over het verloop van de uitscheiding na deze leeftljd bestaat blj de ver-

schillende onderzoekers geen eenstemmigheid. Sommige onderzoekers hebben

een lichte vermindering van de 24-uursuitscheiding bil het toenemen van de

leeftijd gevonden (s cuU ll nn, 1956; B oRr H et al., 1957 ; JoRGENS EN' 1957 ;

ALBEAUX-FERNET et al., 1958; uErE, 1961; wEsr et al., 1961). Enkele andere

onderzoekers konden geen leeftijdseffect aantonen (wlr,snn, 1959; oos.lN
et al.,1962).

In tabel 5.2.1.1.a, z[jn de gegevens van enkele onderzoekers betreffende de

24-uursuitscheiding van corticosteroiden op verschillende leeftíLjden vermeld.

Deze waarden zijn in de betreffende publicaties niet steeds als zodanig vermeld

maar werden voor een deel verkregen uit omrekening of uit gepresenteerde

grafieken.

Uit de tabel bliikt, dat door de verschillende auteurs voor een zelfde leeftiid

verschillende waarden worden opgegeven. De oorzaak hiervan is gelegen in
de gebruikte bepalingsmethoden, eventuele modificaties en mogeliik voor een

deel ook in verschillen tussen de onderzochte groepen proefpersonen.

De 24-uursuitscheiding van |7-oxosteroiden in de urine bii mannen is sterk

37



w 
00 

TABEL 5.2.1.1.a 

Samenvatting van een aantal literatuurgegevens betreffende de gemiddelde uitscheiding van corticosteroïden in mg/24 uur in de urine bij 
mannen van verschil/ende leeftijden. 

leeftijd in jaren 

auteurs jaar methode 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Schüller 1956 Norymberski 14,0 - 16,4 - 15,5 - 12,0 - 1,5 

Borth et al. 1957 Appleby-Norymberski 1 11,0 10,9 10,5 10,0 9,4 8,8 8,2 1,5 6,9 

J0rgensen 1957 Appleby-Norymberski 11,l - 9,9 - 8,8 - 8,3 - 7,9 

Walser 1959 Porter-Silber chromogenen (Forsham) 8,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,7 8,7 8,8 

Uete 1961 Reddy - 5,15 - 4,24 - 3,59 - 3,20 

Med. Res. Council 1963 Appleby-Norymberski 20-40 jaar: 11 
Simpson 1965 Appleby-Norymberski 20-34 jaar: 13,9 
Borth et al. 1968 Appleby-Norymberski 23-34 jaar: 12,3 

1 voor gemiddelde lengte en gewicht. 



TABEL 5.2.1.1.b 

Samenvatting van een aantal literatuurgegevens betreffende de gemiddelde uitscheiding van 17-oxosteroiden (17-KS) in mg/24 uur in de 
urine bij mannen van verschillende leeftijden. 

leeftijd in jaren 

auteurs jaar methode 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Hamburger 1948 Callow-Zimmermann 14,8 13,7 12,4 11 ,2 10,0 8,7 7,3 6,0 5,2 

Kirk 1949 Zirnmermann mod. Hawk et al. - - - 10,5 - 8,8 - 7,1 6,4 

Voigt et al. 1955 Holtorff en Koch 11 ,1 11 ,0 10,4 9,8 9,2 8,5 7,5 5,9 

Borth et al. 1957 Micromethode vlgs. Hamburger 1 11,5 11,0 9,5 7,8 6,2 4,8 3,7 2,9 2,3 

Walser 1959 Zirnmermann 12,0 11,3 10,6 9,8 7,8 5,8 5,3 4,7 4,7 

Kaiser et al. 1964 Zimmermann mod. 1952 10,9 10,4 9,5 8,7 7,9 7,0 6,3 5,7 5,2 

Med. Res. Council 1963 Callow-Zimmermann 20-40 jaar: 12 
Borth et al. 1968 Callow-Zirnmermann 23-34 jaar: 13,8 

1 voor gemiddelde lengte en gewicht. 
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leeftijdsafhankeliik. De verschillende auteurs z[in het er over eens, dat de uit-
scheiding tot ongeveer 3Ojaar toeneemt. Na het bereiken van een top op deze

leeftijd is er bij het stijgen van de leeftijd een sterke afname (nluruncnn,
1948; rrnr, 1949; spnecHLER, l95l; vorcr et al., 1955; BoRrH et al., 1957;

ALBEAUX-FERNET et al., 1958; wÀLsER, 1959; sturtu, 1962; r.Lrsnn et al.,
te@).

In tabel 5.2.1.1.b zijn de uitkomsten van enkele auteurs vermeld. Hetgeen

is opgemerkt naar aanleiding van de nauwkeurigheid der gegevens bii tabel
5.2.1.1.a geldt ook hier.

Uit de gegevens in deze tabel blijkt, dat de door de verschillende onderzoekers

opgegeven waarden vooral in de hogere leeft{idsgroepen divergeren.

5.2.1.2 Invloed van de lichaamsbouw

Een relatie tussen de 24-uursuitscheiding van steroiden en de lichaamsbouw
werd gevonden door BoRrH et al. (1957), die lichaamslengte en -gewicht in
hun formules voor de berekening van de uitscheiding van corticosteroiden en

l7-KS hebben opgenomen.
TANNER et al. (1959) vonden significante laag-positieve correlaties tussen

de l7-KS-uitscheiding en het lichaamsgewicht en tussen de corticosteroiduit-
scheiding en gewicht en lengte.

sTMKIN (1962) vond, dat de l7-KS-uitscheiding vooral met de lengte, de

corticosteroiduitscheiding met het lichaamsgewicht correleerde.
DE MooR et al. (1963) konden daarentegen in een groep studenten geen

correlatie aantonen tussen de steroiduitscheiding enerziids en lengte en gewicht

anderzijds.

5.2.1.3 Invloed. van de hoeveelheid geproduceerde urine

De invloed van de hoeveelheid geproduceerde urine op de steroiduitscheiding
is gering. Slechts indien de hoeveelheid urine extreme waarden aanneemt, is

er statistisch enige invloed aantoonbaar. Zo vermeldden BoRrH et al. (1968)

een toename van de steroiduitscheiding bí$ toenemend urinevolume. De ver-
schillen waren echter zo klein, dat er praktisch geen rekening mee behoeft te
worden gehouden.

TANNER et al. (1959) vonden tussen de steroiduitscheiding en volume geen

correlatie.
HÀMBURGEn (195a) vond in 1880 eigen 24-uursmonsters geen correlatie

tussen de l7-KS-uitscheiding en de hoeveelheid geproduceerde urine.

5.2.2 Intra-individuele vdriabiliteit

5.2.2.1 Dag-tot-dag variaties
scnUrrrx (1956) bepaalde bii zes proefpersonen gedurende een week de
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uitscheiding van l7-ketogene steroiden in 24 uur. De individuele dag-tot-dag

variaties bedroegen een factor 2 tot 3.

uBrE (1961) vond voor een bepaalde proefpersoon dag-tot-dag schomme-

Iingen in de 24-uursuitscheiding van I7-OH-CS van plus en min 301 rond'

het gemiddelde.

sAcHAR et al. (1965) onderzochten een groep proefpersonen onder'basale'

omstandigheden. Een variatiecoëfficiënt van 20fl in 24-uurs- of 72-uursuit-

scheiding van I7-OH-CS werd slechts sporadisch overschreden.

HAMBURcEn (195a) bepaalde bij één proefpersoon gedurende zes jaar de

24-uursuitscheiding van l7-KS. De gemiddelde uitscheiding was I1,8 mg/24 uur,

92lvan de waarden lag tussen 10,0 en 13,9 mg. De laagste en de hoogste

waarden waren resp. 9,0 en 16,4 mgl24 luur.

BIRKET-SMIIu (195a) onderzocht de l7-KS'uitscheiding bii 20 proefper-

sonen in een totaal van 52 24-uursurines. Het verschil tussen de laagste en de

hoogste waarde van een bepaalde proefpersoon was gemiddeld 54 f van' de

laagste waarde.
Volgens deze literatuurgegevens kunnen de dag-tot-dag schommelingen in

de 24-uursuitscheiding van corticosteroiden en 17-KS (17-oxosteroiden) der-

halve een factor 2 tot 3 bedragen.

5.2.2.2 Seizoensvariaties

Verschillen in de uitscheiding van corticosteroiden en l7-oxosteroiden (17-

KS) tussen de jaargediden zijn door enkele onderzoekers beschreven.

In het eerder genoemde onderzoek van HAMBURGBR (1954), verricht bii
een proefpersoon in Kopenhagen, was de uitscheiding van 17-KS het hoogst

in de maand september, het laagst in de maand mei. De verschillen waren sta-

tistisch significant, doch van geringe omvang.

RoBINsoN et al. (1955) vonden bii een groep proefpersonen in een sub-

tropisch klimaat (Brisbane) in de wintermaanden een gemiddelde l7-KS-uit-

scheiding van 13,5 mgl24 uur, in de zomermaanden 10,9 mgl24 uur. Bij een

proefpersoon in Brisbane daalde van de winter naar de zomeÍ de 24-uursuit-

scheid.ing van 17-KGS met 49 /o, var. l7-KS met 38 f (uI'cTARLANE en

norrNsoN, 1957).

Ook bíLj proefpersonen in Japan was de uitscheiding van l7-OH-CS in de

zomer lager dan in de winter (orluoro et al., 1964; wArÀNABE,l9il).
Het verschil tussen de laagste en de hoogste waarde bedroeg een factor 2. De

uitscheiding van l7-OH-CS was minimaal bij ongeveer 18 oC, van 17-KS bii
ongeveer 26 "C. AfwiLjkingen van deze temperaturen in beide richtingen zouden

tot een verhoogde steroiduitscheiding leiden (wlrlN.lnr, 1964).

Bii studenten, laboratoriumpersoneel etc. uit Montreal vond uere (1961)

in de winter een 17-OH-CS-uitscheiding van 4,65 + 1,46, in de zomer 3,79

t 0,93 mg/24 uur.
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TABEL 5.2.3 
De inter-individuele variabiliteit in de 24-uursuitscheiding van corticosteroïden en 17-oxosteroiden bij mannen (samenvatting van literatuur-

.i:. gegevens) . 
N corticosteroïden 17-oxosteroiden 

auteurs jaar aantal leeftijd methode spreidings- methode spreidings-
pp. breedte in breedte in 

mg/24uur mg/24uur 
Hamburger 1948 20 30-40 - - Callow-Zimmermann 7,2-23,7 

15 40-50 7,0--17,0 
13 50--60 4,5-13,3 
11 60--70 2,1- 8,5 

Norymberski 1953 7 24-64 Norymberski 9,6-19,2 - 10,2-19,2 
Sandberg et al. 1953 49 onbekend Glenn-Nelson 3,3- 9,3 - 0,7-15,0 
Diczfalusy et al. 1955 17 22-37 Norymberski 11,1-22,1 
Voigt et al. 1955 154 30 - - Holtorff-Koch 8,5-13,4 
Schüller 1956 26 30--40 Norymberski 9,8-28,0 
Borth et al. 1957 13 30-40 Appleby-Norymberski 8,3-19,1 Hamburger 5,7-21,0 

9 40--50 6,5-18,0 5,0--19,0 
7 50--60 6,5-19,1 4,3-16,6 

10 60--70 3,7-16,7 3,7-14,0 
J0rgensen 1957 43 30-40 Appleby-Norymberski 5,7-14,8 

23 40--50 5,2-14,2 
Fox et al. 1961 18 studenten Reddy 2,2-10,8 Drekter 4,9-26,4 
Uete 1961 7 31-40 Porter-Silber en Reddy 3,5- 8,8 

9 41-50 2,4- 7,6 
Kaiser et al. 1964 totaal 30 - - Zimmermann 7,2-14,6 

van 40 6,3-12,7 
1-70 jr. 50 5,2-10,6 
948 60 4,2- 8,4 
pp. 70 3,4- 7,0 

Sachar et al. 1965 17 18-25 Glenn-Nelson 5,5-13,3 
Huis in 't Veld en 1967 23 30-40 - - Mod. Zimmermann 
van den Broek (Med. Res. Council 1963) 7,7-33,6 



Het lljkt wel vaststaand, dat de steroiduitscheiding in subtropische gebieden

seizoensinvloeden ondergaat. Behoudens de publicatie van nllasuRcER (1954)

zijn ons geen onderzoekingen bekend in gematigde streken. In gematigde

streken komen hoge buitentemperaturen betrekkelijk weinig voor. Bírj lage

temperaturen wordt de invloed daarvan sterk verminderd door verwarming,

doelmatige kleding etc. Men zou daarom kunnen veronderstellen, dat de sei-

zoensinvloeden in gematigde streken minder groot zijn dan in een subtropisch

klimaat. De waarnemingen van HAMBURGEn (195a) wijzen in deze richting.

Zolangechter hiernaar geen verder onderzoek is verricht, zalhet nodig zijn

met eventuele seizoensinvloeden rekening te houden.

5.2.3 Inter-individuele variabiliteit

In tabel 5.2.3 is een aantal literatuurgegevens bijeengebracht, die een indruk

geven omtrent de inter-individuele variabiliteit in de 24-uursuitscheiding van

corticosteroiden en 17-KS (17-oxosteroiden).

In deze tabel kan men zien, dat het verschil tussen de laagste en de hoogste

waarden, zowel voor de corticosteroiden als voor de l7-oxosteroiden, in het

algemeen een factor 2tot 5 bedraagt. Alleen voor de gegevens van SANDBBRG

et al. betreffende de l7-oxosteroiduitscheiding is de factor ongeveer 20.

5.3 DE UITScHEIDING ovER BNKELE UREN

Publicaties betreffende de steroiduitscheiding over enkele uren, in het blizonder

die, waarin als bepalingsmethoden de door ons te gebruiken methoden volgens

Appleby-Norymberski en Callow-Zimmermann zijn toegepast, leken voor ons

eigen onderzoek van bljzonder belang.

Gegevens omtrent de uitscheiding van corticosteroiden en l7-oxosteroiden

over enkele uren zijn te vinden in vele publicaties betreffende het etmaalsritme

(zie par. 3.3) en de invloed van somatische en psychische stimuli (zie par.3.4).

Deze gegevens zijn echter slechts beperkt bruikbaar als men tracht hieraan

normen voor uitscheidingswaarden en variabiliteit te ontlenen. De oorzaken

hiervan :ztjn de verscheidenheid aan gebruikte bepalingsmethoden, eventueel

modificaties, verschillen in samenstelling van de onderzochte groepen proef-

personen naar leeftiid en geslacht, verschillen in perioden waarover de urine-

bemonstering heeft plaats gehad, de presentatie van de resultaten etc. De daar-

door ontstane heterogeniteit van gegevens vormt een belemmering voor onder-

linge vergeliiking van de literatuurgegevens en van de literatuurgegevens met

de resultaten verkregen uit eigen onderzoek.

Onderzoek naar de uitscheiding van corticosteroiden bij mannen over een

aantal tiidsintervallen gedurende het etmaal werd verricht door oos et al.
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(1956), LAFoNTÀrNE et al. (1961), sHARp et al. (1961), sAcHAR et al. (1965)
en sIMPsoN (1965, 1967).

slechts in het onderzoek van simpson werd de ook in ons eigen onderzoek
gebruikte methode volgens Appleby-Norymberski toegepast. De resultaten
van de andere genoemde auteurs z[jn alleen reeds door verschillen in bepalings-
methoden niet geschikt voor vergeliiking met de waarden verkregen in eigen
onderzoek.

De uitscheiding van l7-oxosteroiden bij mannen over een aantal tijdsinter-
vallen gedurende het etmaal werd bepaald door snlRp et al. (1961), vALENTTN
et al. (1965) en LAFoNTATNE et al. (1967). Slechts door Sharp et al. werd de
ook door ons gebruikte bepalingsmethode volgens Callow-Zimmermann toe-
gepast. De resultaten werden echter vermeld in procenten van de 24-uursuit-
scheiding en niet in absolute getallen. Bovendien zijn de verkregen waarden
hoogstwaarschijnliik beïnvloed door een ongebruikelijk activiteitspatroon
(zie ook par. 6.10).

BiLj onderzoekingen naar de invloed van somatische en psychische factoren
op de steroiduitscheiding is door een aantal onderzoekers eveneens gebruik
gemaakt van de uitscheiding van corticosteroiden in urines verzameld over
enkele uren. Voor vergeliiking njt deze gegevens om eerder genoemde redenen
echter niet of nauwelijks bruikbaar.

vEsrERGÀARD en LEvERETT (1957) verrichtten een onderzoek naar de
variabiliteit in de l7-KS-uitscheiding over enkele uren. Dit onderzoek werd
verricht bij 20 proefpersonen gedurende tien dagen. Bij sommige proefpersonen
waren de schommelingen in de uitscheiding over identieke perioden gering, bii
andere waren er sterke variaties. BiLj proefpersonen uit de laatste categorie, zo
is uit de grafisch gepresenteerde resultaten te zien, verschilt de uitscheiding
over twee uur over identieke perioden op verschillende dagen soms wel een
factor 5.

Gegevens omtrent de invloed van leeftijd, lichaamsbouw etc., zoals in de
literatuur voor de 24-uursuitscheiding zijn beschreven werden voor de uit-
scheiding in urinemonsters over enkele uren niet aangetrofren.

Uit het bovenstaande moet de conclusie worden getrokken, dat men voor
een inzicht in de 'normale' uitscheidingswaarden over enkele uren wegens het
ontbreken van voldoende gegevens in de literatuur in hoge mate is aangewezen
op resultaten van eigen onderzoek.

5.4 sAMENvATTTNc - coNcLusrEs

De nomenclatuur en de bepalingsmethoden van de corticosteroiden en de 17-
oxosteroiden werden besproken.

Voor de bepaling van deze groepen steroiden zijn verscheidene methoden
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en vele modificaties beschikbaar. Besloten werd voor de corticosteroiden de

methode volgens Appleby-Norymberski, voor de l7-oxosteroiden de methode

volgens Callow-Zimmermann toe te passen.

Omtrent de 'normale' uitscheidingswaarden over 24 uur en de inter-individuele
variabiliteit àjn aan de literatuur voor de verschillende bepalingsmethoden

voldoende gegevens te ontlenen. Dit geldt in het blizonder ook voor de 'normale'
24-uurswaarden met de methoden volgens Appleby-Norymberski en Callow-
Zimmermann bepaald. In de tabellen 5.2.1.1.a, 5.2.1.1.b en 5.2.3 is een aantal
gegevens omtrent de 'normale' waarden samengevat.

De 24-uursuitscheiding van l7-oxosteroiden is sterk, van corticosteroiden
slechts weinig leeftiidsafhankeliik.

De correlaties van de 24-uursuitscheiding van beide groepen steroiden met

de lichaamsbouw zijn laag positief.
De intra-individuele dag-tot-dag variaties in 24-uursuitscheiding kunnen

voor corticosteroiden en l7-oxosteroiden een factor 2 tot 3 bedragen.

Seizoensvariaties zijn in gematigde streken waarschijnlijk van geringe prak-

tische betekenis.
Gegevens omtrent de 'normale' uitscheiding en de variabiliteit over enkele

uren verkregen met de bovengenoemde bepalingsmethoden zijn schaars. Om-
trent de invloed van de leeft[id op de uitscheiding over enkele uren werden in
de literatuur geen gegevens aangetroffen evenmin als over de correlaties tussen

de uitscheiding over betrekkelíjk korte tijdsintervallen en de 24-uursuitscheiding.

Wegens het vrijwel ontbreken van bruikbare gegevens omtrent de steroid-
uitscheiding over betrekkelijk korte tiidsintervallen en over de ochtend in het

bijzonder is men hiervoor in hoge mate aangewezen op resultaten van eigen

onderzoek. Een dergelijk onderzoek zal moeten worden verricht bii een groep

proefpersonen werkzaam onder'normale' omstandigheden, d.i. in dit verband

een constellatie van taak en taakomstandigheden, die geen belangr[jke voor
de steroiduitscheiding relevante factoren inhoudt. De veronderstelling, dat
deze factoren inderdaad ontbreken zal kunnen worden getoetst door in deze

groep proefpersonen tevens de 24-uursuitscheiding te bepalen. In het geval,

dat de 24uursuitscheiding in de onderzochte groep overeenkomt met de litera-
tuurgegevens hieromtrent zal mogen worden aangenomen, dat de uitscheidings-

waarden over kortere perioden waarschijnlijk eveneens 'normaal' genoemd

kunnen worden.
Om inzicht te kriigen in het leeftijdseffect in de uitscheiding over enkele

uren zullen verschillende leeftiidsgroepen moeten worden onderzocht.

Een onderzoek gericht op het verkrijgen van deze gegevens wordt beschreven

in het volgende hoofdstuk.
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6. Onderzoek naar de'normale' uitscheiding bij
mannen CN.I.P.G.)

6.1 TNLETDING -KEuzE vAN DE pRoEFpERSoNEN EN wrtzg vAN URINE
VERZAMELEN

In hoofdstuk 5 is de wenselijkheid betoogd over een aantal tijdsintervallen
gedurende het etmaal de uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden
te bepalen bij een groep proefpersonen onder'normale' werkomstandigheden.
Onder'normale' werkomstandigheden moet in dit verband worden verstaan

een constellatie van taak en taakomstandigheden waarin belangrijke voor de

steroiduitscheiding relevante factoren ontbreken. Door in een derge[jke groep
proefpersonen over 24 uur urinemonsters te verzamelen wordt vergelijking met

de 'normale' 24-uursuitscheidingswaarden in de literatuur mogelljk. Indien de

gemiddelde 24-uursuitscheiding in de onderzochte groep overeenkomt met de

in de literatuur vermelde 'normale' 24-uurswaarde kunnen de uitscheidings-
waarden verkregen over kortere tijdsintervallen waarschijnlljk eveneens als

'normale' waarden worden beschouwd.
Bovendien was het gewenst inzicht te krijgen in het leeftijdseffect op de

steroiduitscheiding over enkele uren.
Uitgaandevandeveronderstelling, dat de werkomstandigheden inhetN.I.P.G.*

'normaal' zijn werd voor het bepalen van de 'normale'uitscheidingswaarden
de medewerking gevraagd van een deel van het personeel van dit instituut.

De onderzochte groep bestond, behoudens een enkele uitzondering in de

hogere leeftijdsgroep, uit 20 wetenschappelijke en technische medewerkers.
Allen waren gezonde mannen, die op de dag van het onderzoek de voor hen
normale bezigheden verrichtten. De groep bestond uit twee subgroepen van
10 proefpersonen. In de jongste groep was de gemiddelde leeftijd 30 (26-33)
en in de oudste groep 62 jaar (57 -65). Deze verdeling in twee uiteenlopende
leeftddsklassen is aangebracht om het leeftddseffect op de uitscheiding gedu-

rende kortere tljdsintervallen te onderzoeken.
Teneinde vergelijkingsmogelljkheden te waarborgen zijn de perioden, waar-

over urinemonsters àjn verzameld, gekozen in overeenstemming met andere
onderzoekingen en met de normale werktijden (zie hoofdstuk 4). In verband

* Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde.
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met de betrouwbaarheid van het bemonsteren werd het niet wenselljk geacht

urines te verzamelen gedurende een tljdsinterval korter dan vier uur. Yerder
werd besloten voor het verzamelen van de urinemonsters de nachtrust niet te
verstoren.

Aan de proefpersonen werd verzocht de urine in gescheiden porties te
verzamelen van ongeveer 8.30-12.30 (ochtend), van 12.30- 16.30 (middag)
en van 19.00-23.00 uur (avond). De gedurende de nacht geproduceerde urine
werd in één portie verzameld van ongeveer 23.00-7.00 uur (nacht). Uit deze

opzet blijkt, dat geen urine zou worden verzameld gedurende ongeveer 2tl,
uur in de namiddag en gedurende ongeveer l1/, uur in de ochtend. Voor het
berekenen van de 24-uursuitscheiding moest daarom de uitscheiding over deze

ontbrekende tijdsintervallen worden geschat. Deze procedure heeft, zoals later
aannemelí1jk zal worden gemaakt, een te verwaarlozen fout op de verkregen
waarden van de 24-uursuitscheiding veroorzaakt.

De urine werd verzameld in plastic flessen, waarop de tijden van de micties
werden genoteerd. Van alle verzamelde urineporties werd de hoeveelheid be-

paald en vervolgens een monster genomen, dat in de diepvries werd bewaard
voor latere analyse.

De gemiddelde tljden waarover de urinemonsters in de twee leeftijdsgroepen
werden verzameld bleken goed overeen te komen met het voorgenomen schema.

Het onderzoek is verricht in september en oktober 1968.

6.2 DE INDIvIDUELE UITSCHEIDING OvER OCHTEND, MIDDAG, AvOND
EN NACHT

Uit de hoeveelheid geproduceerde urine en de verzameltljd kon voor iedere

proefpersoon de urineproductie per uur over ochtend, middag, avond en nacht
worden berekend. In de urinemonsters werd de concentratie van l7-oxogene-
en l7-oxosteroiden bepaald. Uit urineproductie per uur en de concentratie
werd de steroiduitscheiding per uur over ochtend, middag, avond en nacht per
proefpersoon berekend. De aldus verkregen resultaten voor de l7-oxogene
steroiden staan vermeld in tabel 6.2.a, die voor de l7-oxosteroiden in tabel
6.2.b. De kolommen in de tabellen geyen de uitscheidingswaarden per proef-
persoon over ochtend, middag, avond en nacht weer. Hieruit kan het uit-
scheidingspatroon van de individuele proefpersonen worden afgelezen (zie
par. 6.8). Vergelijking van de uitscheidingswaarden in horizontale richting
laat de inter-individuele verschillen in uitscheiding over identieke perioden zien.
Hieraan zíLjn de gemiddelde uitscheidingswaarden en de variabiliteit over deze

perioden ontleend (zie par. 6.5).
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TABEL 6.2.a 

De individuele uitscheidingswaarden van 17-oxogene steroïden over ochtend, middag, avond en nacht in µg/uur en over 24 uur in mg (groep-
N.l.P.G.) 

10 mannelijke proefpersonen (gem. leeftijd 30 jr.) 10 mannelijke proefpersonen (gem. leeftijd 62 jr.) 

no. 
proef-
persoon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
-
leeftijd 
in jaren 26 32 29 30 33 30 27 33 31 32 65 65 65 65 58 57 65 59 60 61 

ochtend408 749 623 513 626 973 483 449 685 835 593 456 299 537 494 301 338 342 746 361 

middag 472 727 759 677 355 389 505 263 709 703 610 514 278 523 431 407 473 543 556 513 

avond 373 663 695 496 771 442 695 327 450 622 409 399 277 370 136 504 391 402 418 478 

nacht 260 390 587 391 232 642 390 126 401 357 375 281 132 320 139 291 245 211 216 343 

24uur 8,6 14,6 15,7 12,2 10,8 14,6 12,1 7,2 12,7 14,0 11,4 9,6 5,6 10,1 6,5 8,8 8,3 8,4 10,7 10,1 
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TABEL 6.2.b 

De individuele uitscheidingswaarden van 17-oxosteroiden over ochtend, middag, avond en nacht in µg/uur en over 24 uur in mg (groep-N.l.P.G.) 

10 mannelijke proefpersonen (gem. leeftijd 30 jr.) 10 mannelijke proefpersonen (gem. leeftijd 62 jr.) 

no. 
proef-
persoon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
--
leeftijd 
injaren 26 32 29 30 33 30 27 33 31 32 65 65 65 65 58 57 65 59 60 61 

ochtend574 563 609 844 934 908 936 568 1122 1148 335 222 209 347 465 151 512 260 317 365 

middag 467 561 634 816 458 532 832 408 793 1059 393 225 191 248 383 173 512 313 258 353 

avond 423 402 503 363 983 380 625 435 538 848 284 209 141 348 165 145 450 274 201 294 

nacht 317 382 328 254 461 583 353 296 498 494 406 136 165 71 168 146 399 163 65 251 

24 uur 10,0 11,2 11,6 12,5 16,0 14,2 15,l 10,0 16,4 19,7 8,7 4,5 4,2 5,6 6,7 3,7 11,0 5,8 4,5 7,4 



6.3 DE TNDTvTDUELE urrscHEIDING ovER 24 uuR

Zoals in par. 6.1 is beschreven werden de urinemonsters in vier, niet steeds

aansluitende tijdsintervallen, verzameld. Ter verkrijging van de 24uursuit-
scheiding moest daarom de uitscheiding over de ontbrekende tijdsintervallen
per individu worden geschat. Hiermee werd een onbekende fout geintroduceerd.

De schattingsprocedure verliep als volgt.
In de ochtend werd gemiddeld van ongeveeÍ zeven tot acht uur geen urine

verzameld. Als meest betrouwbare schatting over dit tijdsinterval is aangenomen
het gemiddelde van nacht- en ochtendwaarden. Literatuurgegevens (secHen
et al., 1965; sIMpsoN, 1965 en 1967) maken het waarschijnlijk, dat hiermee

een schattingsfout van geringe betekenis wordt gemaakt. Overweegt men verder,

dat het hier een schatting betreft over ongeveer een uur, dan moet de invloed
van de fout in de schatting op de 24-uurswaarde zeer klein zijn.

In de namiddag werd gemiddeld van ongeveer half vljf tot zeven uur geen

urine verzameld. Gedurende dit ontbrekende tijdsinterval zijn op grond van

vele literatuurgegevens omtrent het etmaalsritme snelle veranderingen in de

uitscheiding niet te verwachten. Een betrouwbare schatting van de uitscheiding
lijkt ook hier het gemiddelde van de voorafgaande en de opvolgende periode,

dus het gemiddelde van middag- en avonduitscheiding.
De totale fout door de schattingsprocedure veroorzaakt zal, zeker in ver-

gelijking tot de grootte van de spreiding in de uitscheidingswaarden, te ver-

waarlozen zijn.
De met deze procedure per proefpersoon verkregen resultaten vindt men

eveneens vermeld in de tabellen 6.2.a en 6.2.b.

6.4 CoRRELATTES russEN DE UITScHEIDING ovER VERScHILLENDE
PERIODEN

Voor de beide leeftljdsgroepen gecombineerd werden de correlaties berekend

tussen de l7-oxogene- en l7-oxosteroiduitscheiding over een aantal perioden

en over 24 uur. In de onderstaande matrix ziin de correlatiecoëfficiënten ver-

meld.
De hoogste correlaties worden gevonden voor de l7-oxosteroiduitscheiding.

De l7-oxosteroiduitscheiding over de ochtend correleerde significant positief
met de uitscheiding over de middag, avond en nacht afzonderlijk en dus ook
met de totale uitscheiding over middag, avond en nacht. Door de relatief grote
bijdrage van de ochtenduitscheiding aan de 24-uursuitscheiding was de correla-
tie tussen de ochtend- en de 24-uursuitscheiding nog aanmerkelijk hoger.

Voor de l7-oxogene steroiduitscheiding werden duidelljk positieve, doch
niet-significante correlaties vastgesteld tussen de ochtenduitscheiding en de
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TABEL 6.4

Correlaties tussen de [7-oxogene- en |7-oxosteroiduitscheiding over verschillende
perioden (gemiddelden van Íwee leeÍtijdsgroepen\

ochtend middag avond nacht middag 24 l.Jntr

avond
nacht

ochtend
middag
avond
nacht
middag )
avond I
nacht )
24 uur

0,79***
0,60**
0,56{'

0,63**

0,96**r

0,42

0,48*
o,46

0,05 0,39
o,37 0,55*

0,46
0,29

ol' of** tr{).ó
op
6)
o
o
C)
c)
ox
t

I 7-oxosteroiden
*** significant bij een I o/oo-drempel
** significant bij een I o/o-drempel
t significant bij een 5 o/o-drempel

uitscheiding over middag en nacht afzonderlíLjk. De correlatie tussen de och-
tenduitscheiding en de totale uitscheiding over middag, avond en nacht was
evenmin significant. Door de biLjdrage van de ochtenduitscheiding aan de 24-
uursuitscheiding ontstond wel een significante positieve correlatie tussen de
ochtend- en de 24-uursuitscheiding .

De ochtenduitscheiding en de 24-uursuitscheiding van l7-oxogene- en 17-

oxosteroiden waren dus significant positief gecorreleerd.

6.5 DE GEMIDDELDE UITsCHEIDING EN DE vARIABILITEIT ovER
OCHTEND, MIDDAG, AVOND EN NACHT

In de tabellen 6.2.a en 6.2.b z[jn de individuele uitscheidingswaarden van de
l7-oxogene- en l7-oxosteroiden over ochtend, middag, avond en nacht vermeld.
Hieruit is de gemiddelde uitscheiding per uur over ochtend, middag, avond en
nacht voor de twee leeftijdsgroepen afzonderlírjk berekend. Tabel 6.5 geeft een

overzicht van deze gemiddelden met de standaardafwijkingen en de spreidings-
breedten.

De uit de gemiddelden en de standaardafwijkingen berekende variatieco-
efficiënten bedroegen rond 30-35 \, met enkele uitschieters naar boven en
naar onderen.

De verhouding tussen de hoogste en de laagste waarden was in het algemeen
een factor 2 tot 3, een enkele maal is deze factor hoger (maximaal 6).

Voor het etmaalsritme zie par. 6.8.d.
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TABEL 6.5 

Gemiddelde uitscheiding, standaardafwijking en spreidingsbreedte in µg/uur van 17-oxogene- en 17-oxosteroiden over ochtend, middag, avond 
en nacht in twee leeftijdsgroepen (groep-N.I.P.G.) 

17-oxogene steroiden 17-oxosteroiden 

n 0 m a n 0 m a n 

gem. leeftijd 30 jaar 10 634± 181 556±181 553±154 378±154 821± 228 656± 211 550±211 397±107 
(408-973) (263-759) (327-771) (126-642) (563-1148) (408 - 1059) (363-983) (254-583) 

gem. leeftijd 62 jaar 10 447±147 485± 94 378±105 255± 82 318± 113 305± 106 251± 99 197±120 
(299-746) (278-610) (136-504) (132-343) (151- 512) (173- 512) (141-450) (65-406) 

p < 0,05 p > 0,20 p < 0,01 p < 0,05 p « 0,001 p < 0,001 p < 0,01 p < 0,01 



6.6 DE GEMIDDELDE UITSCHEIDING EN DE VARIABILITEIT OVER

24 uun

Uit de individuele (geschatte) waarden in de tabellen 6.2.a en 6.2.b is, voor de

groep jongeren en ouderen afzonderlijk, de gemiddelde 24-uursrtitscheiding en

de variabiliteit berekend. De resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 6.6.

rlssl. 6.6

De (geschatte) gemiddeldc 24-uursuitscheiding, standoardoÍwiiking en spreidingsbreedte
in ttWl24 uur van |7-oxogene- en l7-oxosteroiden in twee leeftiidsgroepen (groep-

N,I,P.G.).

l7-oxogene 17-oxo-
steroiden steroiden

gemiddelde leeftijd 30 jaar QG33) n: l0 12,3*2,7 13,7*3,2
(7,2-15,7) (10,0-19,7)

gemiddelde leeftijd 62 jaar (57-65) n:10

6.7 DE urrscHErDrNG pER uuR ovER vERScHILLENDE PERIoDEN

AL§ PERCENTAGE VAN DE 24.UURSUITSCHEIDING

Daar van iedere proefpersoon zowel de uitscheiding in pg/uur over ochtend,

middag, avond en nacht als over 24 uur bekend was, kon de uitscheiding over

deze vier perioden worden gerelateerd aan de 24-uursuitscheiding. Door deze

relatie in procenten uit te drukken werd per proefpersoon de procentuele bii-
drage per uur aan de 24-uursuitscheiding over de vier perioden verkregen.

Uit de individuele percentages werden de gemiddelden en de variabiliteit
voor de beide leeftijdsgroepen berekend. Hierdoor werd het mogelijk de rela-

tieve uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden in de beide leeftfjds-
groepen over identieke perioden met elkaar te verge{jken. De resultaten van

deze bewerking vindt men in tabel 6.7.

Zoals in par. 6.1 is uiteengezet, heeft de urinebemonstering over ongeveer

20 uur plaats gehad. In totaal is over deze tijd ruim 80 /ovan de 24-uurshoe-

veelheid uitgescheiden.

9,0t1,8
(5,6- 11,4)

6,2*2,3
(3,7- 11,0)
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TABEL 6.7 

De uitscheiding per uur van 17-oxogene- en 17-oxosteroiden over verschil/ende perioden als percentage van de 24-uursuitscheiding. (groep
N.1.P.G.) 

17-oxogene steroiden 17-oxosteroiden 

n 0 m a n 0 m a n 

gem. leeftijd 30 jaar 10 5,2± 1,0 4,5± 1,0 4,6± 1,1 3,0± 0,8 6,0± 0,6 4,8 ± 1,0 4,0± 1,0 2,9± 0,6 
(4,0- 6,7) (2,7-5,6) (3,0-7,1) (1 ,8- 4,4) (5,0- 6,8) (2,9- 6,5) (2,7-6,4) (2,0- 4,1) 

gem. leeftijd 62 jaar 10 5,0± 1,4 5,5±0,6 4,2±1,0 2,8 ± 0,5 5,2± 1,1 4,9± 0,5 4,1 ± 1,0 3,0± 1,1 
(3,4-7,6) (4,6-6,6) (2,1 - 5,7) (2,0- 3,4) (3,9- 7,0) (4,4- 5,7) (2,5 - 6,2) (1,3-4,7) 

• 



6.8 ETMAALSRTTME

Teneinde een overzicht te kríLjgen van het verloop van de uitscheiding over het
etmaal werden de individuele uitscheidingswaarden vermeld in de tabellen 6.2.a

en 6.2.b op de volgende wijze bewerkt.
Voor iedere proefpersoon werd het uitscheidingspatroon over ochtend (o),

middag (m), avond (a) en nacht (n) vastgesteld. Deze perioden werden ver-
volgens per proefpersoon naar de hoogte van de uitscheiding per uur in een

aflopende reeks gerangschikt. De periode met de hoogste uitscheiding werd
dus voorop geplaatst, die met de laagste uitscheiding achteraan, de tussen-

liggenden in de vereiste volgorde. Aldus werd van iedere proefpersoon een

rangschikking van vier letters verkregen waaruit het patroon onmiddellijk is

af telezen. Identieke rangschikkingen (patronen) werden daarna samengevoegd.

Hierdoor ontstond een overzichtelijke verdeling van de verschillende patronen.

a. Verdeling van de patronen in l7-oxogene steroiduitscheiding
In tabel 6.8.a is de verdeling van de uitscheidingspatronen van l7-oxogene
steroiden voor beide leeftijdsgroepen afzonderlijk en gecombineerd vermeld.

r,c.srL 6.8.a

Verdeling van uítscheidingspatronen van l7-oxogene steroiden in twee leeftijdsgroepen

patroon frequentie

beide
groepen

o >m>a >n
o >a >m>n
o >n >a >m
m>o >a >n
m>a >o >n
a >o >m>n
a >m>o >n

6
I
I
5

I
4
2

Tussen de beide leeftijdsgroepen ziin geen verschillen van betekenis in de

frequenties. In de laatste kolom zijt deze daarom samengeyoegd. In de groep

van 20 proefpersonen kwamen 7 van de 24 theoretisch mogelljke patronen in
deuitscheidingvoor. De patronen o > m > a > tr, D ) o > a > n en a >
o > m > n kwamen tezamen in een vrijwel gelijke bedrage 15 maal voor. De
hoogste uitscheiding kwam achtmaal in de ochtend, zesmaal in de middag en

zesmaal in de avond voor. De laagste uitscheiding viel 19 maal in de nachtelijke
uren en éénmaal in de middag.

gemiddeld
30 jaar

gemiddeld
62 jaar

2
I
I
3

I
I
I

4

;

3

I
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b. Yerdeling van de patronen in L7-oxosteroiduitscheiding

In tabel 6.8.b is de verdeling van de uitscheidingspatronen van l7-oxosteroiden

voor beide leeftijdsgroepen afzonderlíLjk en gecombineerd vermeld.

r.l,snL 6.8.b

Yerdeling van uitscheid@sPatroner. var, I7'oxosterolden in twee leeftiidsgroepen

patroon frequentie

gemiddeld
62iaar

o >m>a >n
o >m>n >a
o >a >m>n
o >a >n >m
m>o >a >n
m>o >n >a
m>a >o >n
a >o >m>n
a >m>n >o

Aan de verschillen in verdeling tussen de beide leeftiidsgroepen kan geen

betekenis worden toegekend. De frequenties in de subgroepen zijn daarom

wederom in de laatste kolom samengevoegd.

In de groep van 20 proefpersonen kwamen 9 verschillende patronen in de

uitscheiding voor. Het meest voorkomende patroon was o > m > a > n, d.i.

het patroon met een afnemende uitscheiding van ochtend over middag en avond

naar nacht. De hoogste uitscheiding per uur werd 15 maal in de ochtend, drie-

maal in de middag en tweemaal in de avond genoteerd. De laagste uitscheiding

per uur werd 15 maal in de nachtelijke uren, driemaal in de avond, eenmaal in

de middag en eenmaal in de ochtend vastgesteld.

c. De relatie tussen de uitscheidingspatronen van l7-oxogene- en |7-oxosteroiden

binnen het indivldu
Door binnen iedere proefpersoon het patroon van de l7-oxogene steroiduit-

scheiding met dat van de l7-oxosteroiduitscheiding te vergelijken werd nage-

gaan in hoeverre deze patronen identiek waren. In de subgroepjongeren bleek

het patroon van de l7-oxosteroiduitscheiding in 4 van de l0 gevallen overeen

te komen met dat van de l7-oxogene steroiduitscheiding. In de subgroep oude-

ren bleek deze overeenslsmmins slechts bii twee proefpersonen te bestaan.

d. Het wrloop van de gemiddelde uitscheiding over het etmaal

Uit tabel 6.5 blijkt, dat in beide leefdjdsgroepen tussen de perioden lvaarover

werd bemonsterd verschillen in gemiddelde uitscheiding van uiteenlopende
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grootte bestaan. Bovendien kan in de gemiddelde uitscheidingswaarden een

bepaald verloop worden geconstateerd: hoge uitscheiding in de ochrcnd, afname

gedurende de middag en de avond, laagste uitscheiding 's nachts. Een uitzon-

dering hierop komt voor in de groep ouderen, waar de gemiddelde middagUit-

scheiding van de l7-oxogene steroiden iets hoger is dan in de ochtenduren.

Bij statistische toetsing (toets van Friedman) blijkt, dat binnen iedere reeks

van vier gemiddelde uitscheidingswaarden over ochtend, middag, avond en

nacht er tenminste twee significant van elkaar verschillen (p in alle gevallen

< 0,01). Binnen de afzonderlijke reeksen is dus in ieder geval het verschil

tussen de hoogste en de laagste uitscheidingswaarde significant. In concreto

betekent dit, dat in beide leeftijdsgroepen en voor beide groepen steroiden de

ochtend- of middaguitscheiding steeds significant hoger is dan de nachtuit'

scheiding.

e. Verloop van de gemiddetde procentuele uitscheiding over het etmaal

Betreffende het verloop van de uitscheiding over het etmaal wordt door de

gegevens in tabel 6.7 geen nieuwe informatie verkregen. De gegevens van de

procentuele uitscheiding geven echter meer mogelijkheden tot vergdiking

met literatuurgegevens dan de uitscheiding in pg/uur. Hierop wordt in par. 6.10

nader ingegaan.

6.9 vBRScHILLEN TUSSBN DB LEEFTIJDSGRoEPBN

vergelijking van de gemiddelde uitscheidingswaarden in beide leeftijdsgroepen

over identieke perioden in tabel 6.5 laatzien, datdeuitscheidingperuurinde
groepjongeren steeds hoger is dan de in groep ouderen. Dit geldt zowel voor

de l7-oxogene- als voor de 17-oxosteroiden. Deze verschillen zljn, behoudens

voor de l7-oxogene steroiduitscheiding over de middaguren, steeds signiflcant

tot zeer significant zoals uit de in de tabel vermelde p-waarden blijkt.

De procentuele daling van de gemiddelde uitscheiding voor de beide groepen

steroiden over het leeftlidstraject van 30-62 jaar in de verschillende perioden

is vermeld in tabel 6.9. Tevens is hierin opgenomen de procentuele daling in

de 24-uursuitscheiding over hetzelfde leeftijdstraject, berekend uit de gegevens

van tabel 6.6.

r.lrsl. 6.9
procentuele datiW van de gemiddclde l7-oxogene- en l7-oxosteroíduitscheiding over

ochtend, middag, avond en nacht en over 24 uur voor het leeftiidstraiect 3042 iaar

l7-oxogene steroiden l7-oxosteroiden

24 uur Z uur

2e% t3% 32% 33% 27%
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De dalingspercentages voor de afzonderllike steroidgroepen over de ver-
schillende perioden en over 24 lulrtr vertonen slechts geringe verschillen. Slechts
het dalingspercentage van de l7-oxogene steroiden over de middag is duidelijk
lager dan over de andere perioden.

De verschillen tussen de leeftijdsgroepen in procentuele l7-oxogene steroid-
uitscheiding in tabel 6.7 Àjn over geen enkele periode significant. Het grootste
verschil werd gevonden in de middagwaarden (p < 0,10, toets van Wilcoxon).
Indien dit laatste verschil betekenis heeft, zou het kunnen wijzen op een relatief
grotere activiteit van de bijnierschors en (dus) op een relatief grotere 'stress'
in de middaguren bij de oudste leeftiLjdsgroep.

Ook de verschillen in procentuele l7-oxosteroiduitscheiding over identieke
perioden ziin meest gering en in geen enkel geval significant. Alleen het ver-
schil tussen de ochtendwaarden is van enige betekenis (p < 0,10, toets van
rJ/ilcoxon). waarschijnlijk zou de verklaring van dit verschil moeten worden
gezocht in de bestaande verschillen in de tijdstippen van bemonstering en/of
in het slaap-waakpatroon (vgl. hoofdstuk 7).

6.IO BEsPREKING vAN DE REsULTATEN EN vERGELIJKING MET
LITERATUURGEGEVEN§

Aan de hand van de verkregen resultaten moet thans de vraag worden beant-
woord of de in de groep-N.I.P.G. verkregen gemiddelde 24-uurswaarden en
de variabiliteit overeensternmen met de waarden, die in de literatuur als 'nor-
male' waarden worden beschouwd.

Een samenvatting van een aantal literatuurgegevens betreffende de gemiddel-
de uitscheiding per 24 uar van corticosteroiden en l7-oxosteroiden bij mannen
van verschillende leeftijden vindt men in de tabellen 5.2.1.1.a en 5.2.1.1.b. Ten
aanzien van deze gegevens moge er nog eens op worden gewezen, dat de ver-
melde getallen niet steeds als zodanig in de betreffende publicaties voorkomen
doch veelal hieruit moesten worden afgeleid. In deze publicaties wordt voorts
niet gerept van het bestaan van 'abnormale', eventueel voor de steroiduitschei-
ding relevante werkomstandigheden. Indien hieruit mag worden geconcludeerd,
dat 'abnormale' werkomstandigheden hebben ontbroken, komt de groep-
N.I.P.G. in dit opzicht waarschíLjnlijk overeen met de groepen proefpersonen
in de bedoelde publicaties.

De door ons onderzochte groep uit het N.I.P.G. bestond uit twee subgroepen,
één met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar, de andere met een gemiddelde
leeftijd van 62jaar. Het vergelijken met de gegevens uit de tabellen 5.2.1.1.a
en 5.2.1.1.b is dus mogelijk voor deze leeftifden.

In tabel 5.2.1.1.a zijn de gegevens van een aantal auteurs betreffende de
corticosteroidaitscheiding samengevat. Enkele van deze auteurs hebben de
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methode volgens Appleby-Norymberski gebruikt; de door hen opgegeven waar-

den lenen zich dus voor vergeldking met onze eigen gegevens. De voor de 3G

jarige leeftif d vermelde waarden liggen tussen ongeveer 11,0 en 13,9 mglvl t]|or.

In ons eigen onderzoek werd voor deze leeftíLjd een waarde van 12,3 mg ver-

kregen. Dit komt dus goed overeen met de genoemde gegevens uit de literatuur'

De waarde opgegeven door sonrH et al. (1968), verkregen bii vier proefper-

sonen gedurende een viertal perioden van telkens 2-3 weken, is gelijk aan

de in het eigen onderzoek gevonden waarde.

voor de 60-jarige leeftijd geven BoRrn et al. (1957) en roRGENsrN (1957)

een 24-uursuitscheiding op van resp. ongeveer 8,2 en 8,3 mgl24 uur. In de door

ons onderzochte groep proefpersonen met een gemiddelde leeftjjd van 62 iaar

bedroeg de 24-uursuitscheiding 9,0 mg. Deze waarde ligt iets hoger dan van

genoemde auteurs doch de verschillen zijn zeker niet significant'

Tabel 5.2.1.1.b bevat gegevens over de 24-uursuitscheiding van l7-oxosteroi'

den. De verschillen in bepalingsmethoden hebben op de uitscheidingswaarden

bij 30 jaar betrekkelijk weinig invloed: de meeste waarden liggen tussen 10,9

en 13,8 mgl24 uur. Alleen de door HAMBURGE1 (19a8) verkregen waarde ligt

hier nog boven. De door ons gevonden waarde van 13,7 mg in de groep-N.I.P.G.

komt wederom het fraaist overeen met de waarde van BoRrH et al. (1968),

die 13,8 mg vonden.

BiLj 60 jaar lopen de waarden van de verschillende auteurs iets meer uiteen'

Opvallend laag is de waarde 3,7 mgvan BoRrH et al. (1957). Afgezien hiervan

liggen de waarden van de andere auteurs redelijk dicht bij elkaar: de laagste

waarde bedraagt dan 5,3, de hoogste 7,5 mg. De door ons in het eigen onderzoek

verkregen waarde van 6,2 mg ligt midden in dit gebied'

Een aantal literatuurgegevens betreffende de inter-individuele variabiliteit

in de 24-uursuitscheiding is samengevat in tabel 5.2.3. Hieruit bliikt, dat de

verhouding tussen de laagste en de hoogste waarde onafhankelijk van de be-

palingsmethode, afgezien van een enkele uitzondering, een factor 2 tot 5 be-

àrurgt. Dit geldt zowel voor de 17-oxogene- als voor de l7-oxosteroiden.

In tabel 6.6 is te zien, datin het N.I.P.G. in beide leeft[jdsgroepen en voor beide

groepen steroiden de verhouding tussen de laagste en de hoogste waarden een

factor 2-3 bedraagt.
Op grond van vergelijking met de literatuurgegevens kan daarom worden

gestàld, dat de gemiddelde 24-uursuitscheiding en de inter-individuele variabili-

teit van 17-oxogene- en l7-oxosteroiden in de groep-N.I.P.G. inderdaad over-

eenkomt met de als'normaal' beschouwde waarden in overeenkomstige groepen

in de literatuur vermeld. Daar de gemiddelde 24-uurswaarden zijn afgeleid van

de waarden over de ochtend, middag, avond en nacht kan de conclusie worden

getrokken, dat de gemiddelde uitscheidingswaarden over deze perioden even-

eens als 'normale' waarden kunnen worden beschouwd, ten4i de bemonstering

niet betrouwbaar zou zijn geweest. Bovendien is de inter-individuele variabili-
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teit over deze perioden niet groter dan over 24 w zodat de verkregen uit-
scheidingswaarden (i.h.b. over de ochtend) geschikt liiken om als .normale,

referentiewaarden te dienen.
Het onderzoek in de groep-N.I.p.G. is verricht met het doel .normale' uit-

scheidingswaarden over perioden van enkele uren te verkrijgen omdat in de
literatuur bruikbare gegevens nagenoeg ontbraken. Daarom zijn de mogeliik-
heden om de thans verkregen uitkomsten met literatuurgegevens te vergeliiken
zeer beperkt. slechts de resultaten van srMpsor.r (1965, 1967) bliiken hiertoe
geschikt.

Deze onderzoeker bepaalde bii tien mannelijke en tien vrouwellike proef-
personen, waaronder veel medische studenten, in leeftijdvariërend van2o-34
jaar, de uitscheiding van l7-oxogene steroiden, bepaald volgens Appleby-
Norymberski. overdag en 's avonds werden twee-uursmonsters verzameld, in
de nacht werd om half drie een monster verkregen. De ontbrekende nachtwaar-
den werden door interpolatie berekend. De gemiddelde 24-uursuitscheiding
in de groep manneliike proefpersonen bedroeg r3,g + 3,5, in de groep vrou\re-
l[ike proefpersonen l2,l + 2,1 rn}. De uitscheiding in de groep vrouwelijke
proefpersonen was dus lagerdoch het verschil bleek niet significant. De gegevens
omtrent de uitscheiding gedurende het etmaal werden daarom door de auteur
samengevoegd. In tabel 6.10.a zijn de gegevens van simpson en die van de
jongste leefdidsgroep uit het N.I.P.G. samengevat. om vergeliiking te verge-
makkeliiken zijn de door simpson per minuut opgegeven uitscheidingswaarden
omgerekend tot uitscheidingswaarden per uur.

r,c,srL 6.10.a

De uitscheiding van l7-oxogene steroiden bepaald volgens Appleby-Norymberski over
verschillende perioden, nÍMr gegevens van srMpsoN (tcos)- i" ín de groep-N.I.p.G.

10 m4nnen en 10 wouwen
?$-34 iaar

ffi
10 mannen
gemiddelde leeftijd 30 jaar

periode uitscheiding
in pgluur

periode uitscheiding
in pg/uur

24-.2
2-4
4-6
G8
8-10

tGtz
t4-16
1Gl8
18-20
m-22
22-24

378

634
556

553

408
390
390
462
6U
738
690
630
588
516
438

23- 7

8-12
l2-16

19*23
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TABEL 6.10.b 

Samenvatting van een aantal literatuurgegevens betreffende de corticosteroiduitscheiding per uur over ochtend, middag, avond en nacht, 
uitgedrukt als percentage van de 24-uursuitscheiding 

auteurs jaar bepalingsmethode Il leeftijdsklasse en geslacht ochtend middag avond nacht 

Doe et al. 1956 Reddy 22 volwassenen m 6,4 5,3 2,7 2,3 
Sharp et al. 1961 Norymberski 4 20-22 jr. m 6,4 3,6 10,6 0,8 
Sachar et al. 1965 Glenn-Nelson 6 18-25 jr. men v? 6,6 4,9 - 2,1 
Lafontaine et al. 1967 Porter-Silber 8 38-48 jr. m 4,6 5,9 4,0 2,8 
Simpson 1965, 1967 Appleby- 20 20-34 jr. men v 5,4 5,2 4,1 3,0 

Norymberski 
Eigen onderzoek 1970 Appleby- 10 26-33 jr. m 5,2 4,5 4,6 3,0 

Norymberski 10 57-65 jr. m 5,0 5,5 4,2 2,8 

TABEL 6.10.c 

Samenvatting van een aantal literatuurgegevens betreffende de 17-oxosteroiduitscheiding per uur over ochtend, middag, avond en nacht, uitge
drukt als percentage van de 24-uursuitscheiding 

auteurs jaar bepalingsmethode Il leeftijdsklasse en geslacht ochtend middag avond nacht 

Sharp et al. 1961 Callow- 4 20-22 jr. m 4,5 5,1 4,8 3,0 
Zimmermann 

Valentin et al. 1965 gaschromatografisch 5 23-34 jr. m 8,5 2,6 3,6 1,8 
Lafontaine et al. 1967 Drekter 8 38-48 jr. m 4,1 4,7 4,5 3,7 
Eigen onderzoek 1970 Callow- 10 26-33 jr. m 6,0 4,8 4,0 2,9 

Zimmermann 10 57-65 jr. m 5,2 4,9 4,1 3,0 



De tabel laat zien, dat de gemiddelde uitscheidingswaarden over avond en

nacht redelijk goed overeenstemmen. De ochtend- en middagwaarden z[in
bij Simpson hoger. Het verschil in ochtendwaarden is zeker niet significant,

dat in de middag waarschijnfi'k wel.

De resultaten van de groep-N.I.P.G. betreffende het verloop van de gemid-

delde procentuele uitscheiding over het etmaal geven iets meer mogelijkheden

tot vergelljking met gegevens uit de literatuur. Een aantal literatuurgegevens

is vermeld in de tabellen 6.10.b en 6.10.c.

De resultaten van sIMPsoN (1965, 1967) betreffende de l7-oxogene steroid-

uitscheiding komen goed overeen met de resultaten uit de groep-N.I.P.G'

sHARp et al. (1961) bepaalden de uitscheiding over perioden vergelljkbaar

met ons eigen onderzoek en gebruikten de bepalingsmethode volgens Norym-
berski. Het hoge uitscheidingspercentage in de avond wordt mogeliLjk veroor-

zaakt door een afwijkend activiteitspatroon (grote activiteit 's avonds).

LÀFoNrAINr et al. (1967) gebruikten de methode volgens Porter-Silber in
vier-uursmonsters. Begin en eind van de gekozen perioden verschilden echter

enkele malen twee uur met de perioden in ons eigen onderzoek. Dit maakt, dat

alleen de avond- en nachtwaarden redelijk goed vergeliikbaar z[jn.
DoE et al. (1956) bepaalden de uitscheiding volgens Reddyinzes-uur§mon-

sters. De in de tabel vermelde procentuele uitscheiding kan uit de door hen

gepresenteerde gegevens worden berekend. Door de keuze van de perioden is

vooral de nachtuitscheiding met onze eigen gegevens vergelijkbaar.
De resultaten van sACHen et al. (1965), verkregen met de methode volgens

Glenn-Nelson, zijn oorspronkelijk weergegeven in kolommendiagrammen.
Hieruit is een globale berekening gemaakt van de procentuele uitscheiding

over enkele perioden.

Ten aanzien van de l7-oxo- (17-KS-) steroiduitscheiding geldt voor de publi-

catie van LAFoNTAINT et al. (1967) hetzelfde bezwaar als voor de cortico-

steroiduitscheiding is genoemd. De resultaten van VALENTIN et al. (1956), die

gebruik maakten van een gaschromatografische methode in drie-uursmonsters,

zijn redel{jk goed te vergelijken met ons eigen onderzoek.

sHARp et al. (1961) gebruikten de bepalingsmethode volgens Callow-Zim-

mermann; voor de vergelijkbaarheid geldt hetzelfde bezwaat als genoemd voor
de corticosteroiduitscheiding.

Na hetgeen hierboven ten aanzien van de vergelijkbaarheid is opgemerkt,

zalhet duidelijk zijn dat de tabellen 6.10.b en 6.10.c met de nodige reserve

moeten worden beoordeeld. Niettemin kan uit de tabellen worden afgeleid,

dat de procentuele uitscheiding in de groep-N.I.P.G. globaal overeenkomt met

de gegevens hieromtrent uit de literatuur.
De in de groep-N.I.P.G. verkregen resultaten en de vergel{iking van deze

resultaten met literatuurgegevens houden duidelijke aanwiizingen in, dat bii
bemonstering over enkele uren betrouwbare resultaten kunnen worden ver-
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kregen omtrent de per tijdseenheid uitgescheiden hoeveelheid steroiden. Dit
houdt in, dat de methode geschikt moet worden geacht om de eventuele invloed
van expositie aan toxische stoffen op de steroiduitscheiding te onderzoeken.

Bij de beoordeling van de uitscheidingswaarden over enkele uren zal evenals

bij de 24-uurswaarden met het leeftírjdseffect rekening moeten worden gehouden.

Daar de uitscheiding over de ochtend significant positief correleert met de

24-uurswaarden zal uit de ochtendwaarden binnen bepaalde grenzen extra-
polatie mogelírjk njn naar 24 uur.

De kwalificatie 'normale uitscheiding' met betrekking tot de uitkomsten in
de groep-N.I.P.G. is gebaseerd op de overeenkomst met de als 'normaal' be-

schouwde waarden in de literatuur. Reeds eerder is er op gewezen, dat de in
de literatuur vermelde 'normale' 24-uurswaarden vrijwel steeds zijn verkregen

in niet-industriële bevolkingsgroepen. Het is echter niet zeker, dat deze waarden

ook gelden voor een industriële populatie met een vergelijkbare arbeidsbelas-

ting. Om deze reden is het toch nog gewenst blj werknemers in een daartoe
geschikt industrieel bedrijf de steroiduitscheiding te bepalen teneinde de hier
verkregen uitscheidingswaarden te kunnen vergelijken met die in de groep-

N.I.P.G.

6.ll SAMENYATTTNG - coNCLUsrEs

Omtrent de normale uitscheidingswaarden van corticosteroiden en 17-oxo-

steroiden over tijdsintervallen van enkele uren, respectievelijk bepaald volgens

Appleby-Norymberski en Callow-Zimmermann, zijn in de literatuur slechts

schaarse gegevens beschikbaar.
Ter verkrijging van 'normale' uitscheidingswaarden werd in twee groepen

wetenschappeliike en technische medewerkers van het N.I.P.G., met een ge-

middelde leeftijd van 30 en 62 jaar, de uitscheiding p6r uur over ochtend, mid-
dag, avond en nacht bepaald. De hieruit berekende gemiddelde 24-uursuitschei-

ding kwam overeen met de literatuurgegevens hieromtrent voor deze leeftijds-
groepen. Op grond hiervan werd geconcludeerd, dat de uitscheidingswaarden
over ochtend, middag, avond en nacht waarschijnlijk eveneens normaal waren.

De inter-individuele variabiliteit in de uitscheiding over perioden van enkele
uren was vrijwel gelijk aan die over 24 lutur.

De uitscheiding over vier uren in de ochtendperioden correleerde significant
positief met de 24-uursuitscheiding.

De gemiddelde uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden was overdag
(ochtend of middag) steeds hoger dan 's nachts. Voor de l7-oxogene steroid-
uitscheiding kwamen de patronen o > m > a > Í, h ) o > a > n en a >
o > m > n het meest voor. Voor de l7-oxosteroiduitscheiding overwoog sterk
hetpatroono>m>a>n.
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De uitscheiding over ochtend, middag, avond en nacht, als percentage van de

24-uursuitscheiding, kwam redelijk goed overeen met een aantal gegevens uit
de literatuur.

De verkregen gegevens betreffende het dag-nachtritme en de verschillen in

het uitscheidingspatroon tussen de verschillende individuen vormen globaal

een bevestiging van de literatuurgegeven§ hieromtrent.

De uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden in 24 uur was in de

groep ouderen lager dan in de groep jongeren. Dit leeftijdseffect werd in vrijwel
gelijke mate teruggevonden in de uitscheiding over de ochtend, middag, avond

en nacht. De procentuele daling over het leeftijdstraject 30-62 jaar bedroeg

voor 17-oxogene steroiden ongeveer 30/o, voor l7-oxosteroiden 50-60/..
Birj de beoordeling van de hoogte van de uitscheidingswaarden over kortere

perioden moet dus met het leeftijdseffect rekening worden gehouden.

De in de groep-N.I.P.G. verkregen resultaten wijzen er op, dat met urine-

bemonstering over enkele uren betrouwbare uitkomsten kunnen worden ver-

kregen omtrent de steroiduitscheiding per tlidseenheid en dat deze methode

derhalve geschikt is om de eventuele invloed van expositie aan toxische stoffen

op de steroiduitscheiding te onderzoeken.
De in de literatuur vermelde 'normale' 24-uurswaarden zijn vrijwel steeds

verkregen in niet-industriële bevolkingsgroepen. Of deze 24-uurswaarden en

dus de waarden over kortere perioden ook gelden voor een industriële populatie

met een vergelijkbare arbeidsbelasting is echter niet zeker. In het hiernavolgende

hoofdstuk wordt een onderzoek beschreven waarin is getracht hierin meer

inzicht te krijgen.

64



7. Onderzoek naar de uitscheiding bii manneliike
werknemers in een industrieel bedrijf (bedrijf A)

7.1 rNLBrDrNc-vRAAcsrBLLINc

In het vorige hoofdstuk zlin de resultaten beschreven van een onderzoek naar

de uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden in een groep manneli$ke

proefpersonen met een enkele uitzondering werkzaam in het N.I.P.G.
Uit urinemonsters, verzameld over ochtend, middag, avond en nacht, werd

de gemiddelde 24-uursuitscheiding berekend. De voor twee leeftirjdsgÍoepen

verkregen gemiddelde 24-uurswaarden kwamen overeen met de in de literatuur
vermelde'normale' waarden. Uit deze overeenkomst werd geconcludeerd, dat

de in de groep-N.I.P.G. verkregen gemiddelde uitscheidingswaarden per uur
over ochtend, middag, avond en nacht waarschijnlijk eveneens als 'normale'

waarden mochten worden beschouwd.

De in de literatuur vermelde'normale'24-uurswaarden hebben vrijwel steeds

betrekking op gxoepen proefpersonen zoals medewerkers van laboratoria,

ziekenhuispersoneel, medische studenten etc. Dit zijn groepen, die met betrek'
king tot werk- en maatschappelijke omstandigheden waarschijnllik redelítjk

goed verge$kbaar zijn met de groepN.I.P.G. Het is echter de vraag, of de

'normale' waarden hetzij over 24 uur, hetzij over kortere tijdsintervallen, ook
gelden voor een industriële populatie, voor zover deze werkzaam is onder

arbeidsomstandigheden, die qua uitwendige belasting niet in belangrijke mate

verschillen van die in het N.I.P.G.
Ter beantwoording van deze vraag werd het wenselijk geacht een onderzoek

te verrichten naar de steroiduitscheiding b{j een groep werknemers in een daar-

toe geschikt geacht industrieel hdriii teneinde de resultaten hiervan te kunnen
vergelijken met de uitkomsten in de groep-N.I.P.G.

7.2 ARBEIDSoMSTANDIGHBDEN - PRoEFPERSoNEN EN PRoEFoPzET

Het onderzoek is vemicht in een bedr[if waar kunstzijde wordt verwerkt (bedritjf

A). De werkzaamheden zijn in het algemeen lichameliik en perceptiefmentaal

weinig belastend. Het psychosociale klimaat wordt gunstig geacht. In enkele

afdelingen bestaat een hoog lawaainiveau. De door het bedrijf verstrekte gehoor-

beschermingsmiddelen worden volgens de bedrijfsarts door de meeste werk-
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nemers gedragen. Expositie aan toxische stoffen komt nauwelijks voor. De
verzuimcijfers zijn relatief laag.

Op grond van deze door gesprekken met de bedrijfsarts en door bedrijfs-
bezoek verkregen gegevens kon worden verondersteld, dat de belasting door
taak en taakomstandigheden, behoudens de invloed van lawaai in enkele af-

delingen, gering is.

De groep proefpersonen bestond uit 30 mannel{jke werknemers, in overeen-

stemming met de proefopzet in het N.I.P.G. verdeeld in twee subgroepen met

een gemiddelde leeftijd van resp. 30 (29-32) en 61 jaar (59-63). De proef-
personen waren verspreid over het bedrijf en in dagdienst werkzaam. Om
vergelijking van de uitkomsten met de groep-N.I.P.G. mogelijk te maken werd
het voldoende geacht urinemonsters te verzamelen over de ochtend van ongeveer

8.30-12.30 uur (tijdens het verrichten van de normale werkzaamheden) en

over de nacht van ongeveer 23.00-7.00 uur.
Het verzamelen, bewaren en analyseren van de urinemonsters had plaats op

de in par 6.1 en bijlage I beschreven wijze.

Het onderzoek is verricht in mei en juni 1968.

7.3 DE TNDTvIDUELE UITSoHEIDING ovER ocHTEND EN NAcHT

Uit urinevolume, verzameltijd en steroidconcentratie werden de individuele

r,lsrL 7.3,a

De individuele uitscheidingswaarden van l7-oxogene steroiden in pgluur over ochtend en

nacht in twee leeftrtdsgroepen (bedrijf A)

nummer leeft{jd
in jaren

gemiddelde leeftiid 30 jaar gemiddelde leeftijd 6l jaar

ochtend nacht feeftiia ochtend nacht
m Jaren

I
2
3

4
5
6
7
8
9

l0
1t
t2
13

t4
t5

30
29
29
29
30
30
29
32
29
30
30
29
30
30
30

6t7
751
502
548

1275
630
389
520
731
276
673
596
991
275

368
344
362
368
672
309
412
297
351

265
522
424
556
366
2t4

63
60
59
62
6r
63
63
61

@
60
59
6l
6l
60
6t

269
372
309
551

695
269
176
202
2M
388
182
599
398
301

220
399
194
429
352
273
47t
227
265
206
266
s26
285
M5
234
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uitscheidingswaarden per uur over ochtend en nacht berekend. De waarden
voor de l7-oxogene- en de l7-oxosteroiden ziin resp. vermeld in tabel 7.3.a

en 7.3.b.

r,lssL 7.3.b

De índividuele uitscheidingswaarden van l7-oxosteroiden in pgluur over ochtend en
nacht in twee leeftijdsgroepen (bedrijÍ A)

gemiddelde leeftijd 30 jaar gemiddelde leeftijd 6l jaar

nummer leeftijd ochtend nacht
in jaren

leeftijd
in jaren

ochtend nacht

I
a

3

4
5
6
7
8

9
10
ll
t2
l3
l4
l5

30
29
29
29
30
30
29
32
29
30
30
29
30
30
30

457
902
574
80

torl
592
vlt
877
832
376
542
635
823

'j'

304
488
N7
615
412
355
605
s32
419
528
366
514
571
628
241

63
60
59
62
6t
63
63
6l
60
60
59
6l
6l
60
6l

194
259
159
283
449
268
222
286
170
366
122
510
494
299

295
208
107
273
326
176
s69
270
279
262
295
387
t97
309
172

7.4 DE GEMIDDELDE UITScHEIDING EN DE VARIABILITEIT ovER
OCHTEND EN NACHT

Uit de individuele uitscheidingswaarden in de tabelletT.3.aen 7.3.b werd voor
beide leeftijdsgroepen de gemiddelde uitscheiding en de variabiliteit over ochtend
en nacht berekend. In tabel 7.4 zijr, deze waarden en de variabiliteit vermeld.
Om vergelijking te vergemakkelijken ziin in deze tabel tevens de gemiddelde
uitscheidingswaarden en de variabiliteit van de groep-N.I.P.G. opgenomen.

7,5 BESPREKING vAN DE REsULTÀTEN IN BEDRIJF A IN vERGELIJ-
KING MET DE GROEP-N.I.P.G.

7.5.1 Yergelijking van de gemiddelde uitscheidingswaarden in gelijke leeftfrds-
gfoepen

De vraag, of de in de groep-N.I.P.G. verkregen'normale'waarden over ochtend
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TABEL 7.4 

Gemiddelde uitscheiding, standaardafwijking en spreidingsbreedte in µg/uur van 17-oxogene- en 17-oxosteroiden in het N.l.P.G. (n =JO) en 
in bedrijf A (ochtend n = 14, nacht n = 15), twee leeftijdsgroepen 

17-oxogene steroiden 17-oxosteroiden 

ochtend nacht ochtend nacht 

N.l.P.G. bedrijf A N.l.P.G. bedrijf A N.l.P.G. bedrijf A N.I.P.G. bedrijf A 

gemiddelde leeftijd 634±181 627± 266 378±154 401±111 821±228 647± 237 397±107 482±105 
30 jaar (408-973) (275-1275) (126-642) (214-672) (563-1148) (241-1011) (254-583) (241-628) 

gemiddelde leeftijd 447±147 354± 160 255± 82 322±106 318± 113 292± 123 197±120 282±108 
62 resp. 61 jaar (299-746) (176- 695) (132-343) (194-526) (151-512) (122- 510) ( 65-406) (107-569) 



en nacht ook gelden voor de groep proefpersonen uit bedrijf A, moet door

paarsgewijze vergeliiking van de waarden in tabel 7.4 kunnen worden beant-

woord.
Deze tabel laat ziery dat de verschillen in gemiddelde l]-oxogene steroid-

uitscheiding tussen de jongste groepen van bedrijf A en het N.I.P.G., zowel

over de ochtend als de nacht, verwaarloosbaar klein zijn. De l7-oxosteroid-

uitscheiding in dezelfde leeftiidsgroep in bedrijf A is echter gedurende de ochtend

aanmerkelijk lager dar_ in de groep-N.I.P.G. (0,05 < po < 0,10). Daaren-

tegen is de l7-oxosteroiduitscheiding gedurende de nacht in bedrljfA duidellik

hoger danin het N.I.P.G. (0,05 < po < 0,10).

ln de oudste leeftijdsgroep is de l1-oxogene steroiduitscheiding in bedriif A
gedurende de ochtend lager, gedrtrende de nacht wedetom hoger dan in het

N.I.P.G. (in beide gevallen po < 0,20). Het verschil in l7-oxosteroiduitschei-

ding in deze leeft{jdsgroep is in de ochtend te verwaarlozen, gedurende de nacht

is de uitscheiding in bedrijf A wederom hoger dan in het N.I.P.G. (0,05 < pp

< o,1o).
De verschillen tussen bedrljf A en het N.I.P.G. zijn bii paarsgewijze verge-

lijking, tweezijdige toetsing en een S\-&empel blijkens de bovenvermelde

p-waarden in geen enkel geval significant. Hiermee is de vraag, of de 'normale'

waarden van de groep-N.I.P.G. ook gelden voor de proefpersonen uit bedriif A
echter geenszins bevredigend beantwoord. Immers, de waarden in bedrirjf A
verschillen een aantal malen aanmerkelijk van de waarden in het N.I.P.G. Het

opmerkelijke is echter, dat de waarden in bedrljf Aniet steeds lager of hoger zijn
dan in het N.I.P.G., maar dat de waarden in bedrijf A gedurende de ochtend

steedslager,gedurende de nacht daarentegen steeds ft oger njndan in het N.I.P.G.

Voor deze verschillen in beide richtingen worden enkele malen overschrljdings-

kansen tussen 5 en l0 \bereikt. De kans, dat dit op toeval berust, moet zeer

klein worden geacht.

Uit het bovenstaande kan derhalve met grote waarschijnl[jkheid worden

vastgesteld, dat de verschillen tussen de gemiddelde uitscheidingswaarden over

ochtend en nacht in bedrijf A kleiner zijn dan in het N.I.P.G. Op de mogelijke

oorzaken hiervan zal in de volgende parugtaaf nader worden ingegaan.

7.5.2 De verhouding tussen gemiddelde ochtend- en nachtuitscheidíng

In de groep-N.I.P.G. is de gemiddelde uitscheiding per uur van beide groepen

steroiden en in beide leeftijdsgroepen over de ochtend of de middag steeds

significant hoger dan over de nacht (zie par. 6.8.d).

In de jongste groep uit bedrijf A zijn de verschillen tussen de gemiddelde

ochtend- en de nachtuitscheiding van l7-oxogene- en l7'oxosteroiden eveneens

significant (pp resp. < 0,001 en < 0,05).

In de oudste groep van bedriif A zijn de verschillen tussen de gemiddelde
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ochtend- en de nachtuitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden verre van
significant.

Voor een kwantitatieve benadering van deze verschillen is het verhoudings-
getal o/n ingevoerd, d.i. de verhouding tussen de gemiddelde ochtend- en de
gemiddelde nachtuitscheiding. In tabel 7.5.2.a zijn deze verhoudingsgetallen
vermeld, gesplitst naar steroidgroep, bedrijf (instituut) en leef{dsgroep.

TABEL 7.5.2.a

De verhouding tussen de gemiddelde uitscheiding per uur over ochtend en nacht (oln),
gesplit s t naar steroidgroep, bedrijfl instituut en leeftij dsgroep

l7-oxogene steroiden l7-oxosteroiden

N.I.P.G. bedrijf A N.I.P.G. bedrijf A

gemiddelde leeftiid 30 jaar 1,9

gemiddelde leeftijd
62 resp. 6l jaar

Uit deze tabel blijkt, dat de grootste verhoudingsgetallen voorkomen in de
groep-N.I.P.G., d.w.z. het ritme in de steroiduitscheiding is hier markanter
aarwezig dan in bedrijf A.

In bedrijf A onderscheiden ook de beide leeftijdsgroepen zich enigermate in
de grootte van de verhoudingsgetallen: de verhouding tussen de gemiddelde
ochtend- en nachtuitscheiding tendeert in dejongste groepen naar hogere waar-
den dan in de oudste groepen.

Ten aanzien van de beide groepen steroiden kan geen bepaalde tendens wor-
den vastgesteld.

Voor de geconstateerde verschillen in o/n zijn twee verklaringen denkbaar,
die beide samenhangen met het etmaalsritme in de steroiduitscheiding.

Als eerste mogelijkheid kan worden genoemd een faseverschil in de steroid-
uitscheiding, veroorzaakt door verschillen in het slaap-waakpatroon. Door
een dergelijk verschil in 'fysiologische tíjd'zullen in een periode van dalende
steroiduitscheiding relatief lagere titscheidingswaarden worden gevonden in
de groep die 'voorloopt', indien althans de gemiddelde tijdstippen van bemon-
stering in beide groepen gelljk z{in. In een periode van stijgende steroiduit-
scheiding zal in de groep die 'voorloopt' daarentegen een relatief hogere uit-
scheiding worden gevonden.

Een tweede verklaringsmogelijkheid is het bestaan van verschillen tussen de
tijdstippen van bemonstering. In een periode van dalende uitscheiding zullen
relatief hogere waarden worden gevonden naarmate yroeger, en relatief lagere
waarden naarmate later wordt bemonsterd. In een periode van stijgende uit-
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scheiding ztillen relatief lagere waarden worden gevonden naarmate vroeger,

en relatief hogere waarden naarmate later wordt bemonsterd.

Het uiteindellik effect van de eventuele verschillen in slaap-waakpatroon
en de tijdstippen van bemonstering op het verhoudingsgetal o/n zal aÍhankeliik
ziin van de kwantitatieve bifdrage van elk van de genoemde factoren.

Ter toetsing van deze verklaringsmogelijkheden werden voor de verschillende
leefdjdsgroepen in bedrijf A en het N.I.P.G. de gemiddelde tijdstippen van
bemonstering berekend. Bovendien werd in een na-onderzoek aan de proef-
personen gevraagd een zo nauwkeurig mogelijke schatting te geven van de
gemiddelde tiLjd van naar bed gaan en van opstaan. Uit de individuele gegevens

werden voor bedrijf A en het N.I.P.G. en voor de beide leeftijdsgroepen afzon-

derllik de gemiddelden berekend.
Hieruit kon worden afgeleid, dat de proefpersonen uit bedriff A gemiddeld

ongeveer een uur eerder naar bed gaan en een uur eerder opstaan dan de groep-

N.I.P.G.
Verder bleek, dat de tíLjdstippen van urinebemonstering aan het begin van

de nacht in bedrijf A en het N.I.P.G. slechts kleine verschillen vertoonden. Aan
het einde van de nacht lagen de tijdstippen van bemonstering in bedríLjf A ge-

middeld echter ongeveer een uur eerder dan in het N.I.P.G. Gemiddeld lagen
de tiidstippen van bemonstering in de ochtend in bedrijf A ongeveer een half
uur eerder dan in het N.I.P.G.

Er leek een verband te bestaan tussen de gemiddelde tijdstippen van naar

bed gaan en opstaan enerzijds en de grootte van het verhoudingsgetal o/n
anderzfjds: naarmate de 'slaapperiode' vroeger viel was oln kleiner; naarmate
de 'slaapperiode' later viel was oln groter.

Ook leek een verband aanwezig tussen het gemiddelde tljdstip van bemon-
stering aan het einde van de nacht en de grootte van het verhoudingsgetal: het
verhoudingsgetal was groter naarmate later, kleiner nLaarmate vroeger werd.

bemonsterd.
Getracht is de geconstateerde tendensen statistisch te toetsen. Een aantal

factoren zoals de grote inter-individuele variabiliteit, het betrekkelljk geringe

aantal waarnemingen, eventuele fouten in de opgaven van het slaap-waak-
patroon e.d. heeft echter storend gewerkt op het verkrijgen van ondubbel-
zinnige uitkomsten.

Een aanwijzing, dat de vastgestelde verschillen inderdaad samenhangen met
het etmaalsritme, wordt verkregen door de gemiddelde uitscheiding per uur
in de verschillende groepen te berekenen over een periode van ongeveer 12 uur,
die wordt verkregen door de ochtend- en nachtuitscheiding te combineren.
Door het grotere tiidsinterval, ryaarover nu is bemonsterd, wordt de eventuele

invloed van eventuele verschillen in slaap-waakpatroon en tijdstippen van
bemonstering op de uitscheidingswaarden relatief geringer. De aldus over
deze periode van ongeveer 12 uur berekende waarden zijn benaderend weer-
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gegeven in tabel 7.5.2.b. Hieruit blijkt, dat de gemiddelde uitscheidingswaarden
per uur elkaar thans dicht naderen.

TABEL 7.5.2.b

Benaderde gemiddelde uitscheidingswaarden in pgluur over een periode yan ongeveer
12 uur (ochtend plus nacht) in de groep-N.I.P,G. en de groep uit bedrijf A

l7-oxogene steroiden 17-oxosteroiden

N.I.P.G. bedrijf A N.I.P.G. bedrijf A

gemiddelde leeftijd 30 jaar 46O ps 480 pe 54O pc 510 pg

gemiddelde leeftijd
62 resp. 6l jaar 32O pe 33O pe VlO ps 28O pe

Op grond van het bovenstaande hebben wij aangenomen, dat verschillen van
l-l'1, uur in de gemiddelde tijdstippen van naar bed gaan en opstaan en van
het gemiddelde tijdstip van bemonstering aan heteindevandenachtwaarschijn-
lijk kunnen leiden tot betrekkelijk grote veranderingen in ochtend- en nacht-
uitscheiding en in de verhouding van deze twee.

7.5.3 Verschillen tussen de leeftijdsgroepen

In de groep-N.I.P.G. was de gemiddelde steroiduitscheiding per uur in de jong-
ste leeftijdsgroep steeds hoger dan in de oudste groep. Deze verschillen waren
op één uitzondering na significant (zie par. 6.9).

Vergelijking van de gemiddelde uitscheidingswaarden in de twee leeftijds-
groepen van bedrljf Alaat zien, dat ook hier de gemiddelde uitscheiding in de
jongste groep steeds hoger is dan in de oudste groep (zie tabel7.4).

In de ochtenduren is het verschil in gemiddelde 17-oxogene steroiduitscheiding
tussen de beide leeftijdsgroepen significant (p < 0,01). In de nacht is de ge-

middelde uitscheiding in de jongste groep duidelijk hoger maar het verschil is
net niet significant (0,05 < p < 0,10).

Yoor de l7-oxosteroiden zijn de verschillen in gemiddelde ochtend- en nacht-
uitscheiding voor beide leeftijdsgroepen zeer significant (p < 0,001).

De resultaten in bedrijf A komen in dit opzicht overeen met de resultaten
in de groep-N.I.P.G.

7.6 SAMENvATTTNG-coNcLUSTES

Bij twee groepen werknemers uit bedrijf A (gemiddelde leeftijd 30 en 61 jaar)
werd over de ochtend en de nacht de uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxo-
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steroiden bepaald. De proefpersonen waren over het algemeen werkzaam onder
arbeidsomstandigheden met een geringe fysieke, perceptiefmentale en psy-

chische belasting.
De uitscheidingswaarden van de groepen in bedrijf A werden vergeleken

met de in dezelfde leeftijdsgroepen en gedurende overeenkomstige perioden

verkregen waarden uit de groep-N.I.P.G.

Bij tweezijdige toetsing en een 5 f-drempel verschilden de gemiddelde uit-
scheidingswaarden per uur niet significant.

In bedrijf A waren de gemiddelde uitscheidingswaarden per uur van beide

gÍoepen steroiden gedurende de ochtend enkele malen aanmerkelijk lager,

gedurende de nacht daarentegen enkele malen duidelljk hoger dan in het

N.I.P.G. De verschillen in beide richtingen bereikten herhaaldelijk overschrij-

dingskansen tussen 5 - lO %.
De lagere gemiddelde ochtend- en de hogere gemiddelde nachtuitscheiding

in bedrijf A zouden wellicht kunnen worden verklaard door een faseverschil

in de steroiduitscheiding ten opzichte van het N.I.P.G. als gevolg van een ver-

schil in slaap-waakpatroon, alsmede door verschillen in gemiddelde tijdstippen
van bemonstering. In een na-onderzoek bleek inderdaad, dat tussen het N.I.P.G.
en bedrijf A verschillen van één tot anderhalf uur in het slaap-waakpatroon
en in de tijdstippen van bemonstering voorkwamen. De uitkomsten lieten geen

statistische bewerking toe.

Indien de gemiddelde uitscheidingswaarden per uur werden berekend over

een periode van ongeveer 12 uur, verkregen door samenvoeging van ochtend

en nacht, waren de verschillen tussen bedrijf A en het N.I.P.G. klein en verre

van significant.
Op grond van het bovenstaande is aangenomen, dat verschillen van één tot

anderhalf uur in het slaap-waakpatroon en/of de tijdstippen van bemonstering
verschillen in de gemiddelde uitscheidingswaarden per uur over ochtend en

nacht kunnen veroorzaken, die de vergelijking van gxoepen proefpersonen

aanmerkelijk kunnen bemoeilijken.
Hoewel bij het nemen van een aantal beslissingen inzake de methoden van

onderzoek (zie hoofdstuk 4) was overwogen, dat de steroiduitscheiding per

uur afhankelijk is van de periode waarover wordt bemonsterd, was niet voor-
zien, dat voor vergelijking van groepen proefpersonen over ochtend en nacht

een zó grote mate van overeenstemming in slaap-waakpatroon en/of tijdstippen
van bemonstering nodig zou àjn.

De (veronderstelde) vereiste mate van overeenstemming in het slaap-waak-
patroon houdt in, dat de 'normale' waarden van de groepN.I.P.G. althans

over ochtend en nacht, slechts als referentie kunnen dienen voor onderzoekingen

bij groepen proefpersonen met een slaap-waakpatroon, dat weinig of niet

afwijkt van dat van de groep-N.I.P.G. Daar het slaap-waakpatroon van indu-
striële werknemers, in het bijzonder de gemiddelde tljd van opstaan, gemiddeld
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één tot anderhalf uur verschilt van de gemiddelde tijd van opstaan van de
werknemers uit het N.I.P.G. *, zijn de mogellikheden om de uitscheidings-
waarden van de groep-N.I.P.G. als referentie voor onderzoekingen in de indu-
strie te gebruiken zeer beperkt.

Meer algemeen volgt uit de voorwaarden van overeenstemming in slaap-
waakpatroon en tijdstippen van bemonstering, dat het begrip 'normale waarde'
waarschijnlijk pas betekenis krijgt indien het wordt gerelateerd aan het slaap-
waakpatroon en de tiidstippen van bemonstering. Deze voorwaarden maken,
dat het begrip 'normale waarde' moeilijk bruikbaar is als referentie bij onder-
zoekingen naar veranderingen in de steroiduitscheiding van groep€n proef-
personen.

Om deze redenen is besloten voor het onderzoek naar de eventuele invloed
van toxische stoffen op de steroiduitscheiding over enkele uren gedurende de
ochtend af te zien van vergelijking met de 'normale' waarden en hiervoor
slechts gebruik te maken van de methode van de gepaarde steekproeven, waarbij
aan de voorwaarde van een identiek slaap-waakpatroon (en uiteraard van
gelijke tijdstippen van bemonstering) in het algemeen vrij gemakkeliik zal
kunnen worden voldaan.

In het volgende hoofdstuk zal een onderzoek worden beschreven naar de
steroiduitscheiding in gepaarde steekproeven uit één bedrijf, die voor zover
bekend, ten aanzien van (eventueel) voor de steroiduitscheiding relevante fac-
toren geen verschillen vertoonden.

r Gegevens verlcregen uit het project 'Functionele leeftijd'.
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8. Onderzoek naar de uitscheiding in gepaarde

steekproeven van mannelijke werknemers in een

industrieel bedriif (bedriif B)

8.1 TNLETDINc - vRAAcSTELLING

Op grond van de in hoofdstuk 7 verkregen resultaten is aangenomen, dat ver-

schillen van één tot anderhalfuur in het slaap-waakpatroon en/ofde tiidstippen

van bemonstering aanmerkelijke veranderingen kunnen veroorzaken in de per

uur uitgescheiden hoeveelheid l7-oxogene- en l7-oxosteroiden, berekend uit
urinemonsters verzameld gedurende de ochtend. Daarom is besloten voor het

onderzoek naar de eventuele invloed van toxische stoffen op de steroiduit-

scheiding over de ochtend af te zien van vergel[iking met 'normale' waarden

en hiertoe slechts de methode van de gepaarde steekproeven te gebruiken (zie

par. 7.5.2 en 7.6).
Als twee steekproeven niet of niet in belangriike mate verschillen met be-

trekking tot de z1p1aaÍte van de arbeid, arbeidshygiënische omstandigheden,

maatschappel[ike omstandigheden, geslacht, leefdidsopbouw en slaap-waak-
patroon, kan worden verwacht, dat de gemiddelde steroiduitscheidingswaarden

per uur zullen overeenkomen als ook de tijdstippen van bemonstering overeen-

stemmen. Daar het slaap-waakpatroon waarschijnlijk nauw samenhangt met

de werktijden, zullen groepen proefpersonen met geliike werktijden waar-

schiinlijk geen verschillen van betekenis in het slaap-waakpatroon vertonen.

Ter verkrijging van groepen met een gelijk slaap-waakpatroon kan daarom

waarschijnlijk worden volstaan met groepen te formeren met gelijke werktijden.

In dit hoofdstuk wordt een onderzoek beschreven naar de steroiduitscheiding

over de ochtend in gepaarde steekproeven uit één bedrijf, bij het samenstellen

waarvan met de bovenvermelde factoren rekening is gehouden.

8.2 ARBBIDsoMsTANDIcHBDEN-PRoEFPERSoNEN BN PRoEFoPzET

Het onderzoek is verricht in een een vliegtuigfabriek. Omtrent de arbeidsbe-

Iasting en de arbeidshygiënische omstandigheden zijn weinig kwantitatieve

gegevens beschikbaar. Volgens mededelingen van de bedrijfsarts is de lichame-

lijke arbeid in het algemeen licht tot matig zwaaÍ, de belasting door percep'

tiefmentale factoren is laag. Het psychosociale klimaat wordt gUnstig geoor-
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deeld. Werkzaamheden van bedrlifshygiënisch belang zijn verfspuiten, lassen
en het werken aan galvanische baden. Omtrent eventuele ongunstige invloeden
van deze werkzaamheden op de gezondheidstoestand zijn geen gegevens be-
kend. Wel zljn herhaaldeliik dermatosen geconstateerd bii het werken met
kunststoffen. In enkele afdelingen bestaat een hoog lawaainiveau, echter niet
continu. De hieraan geëxponeerde werknemers dragen gehoorkappen.

Er werden twee steekproeven van elk negen werknemers samengesteld. Eén
groep bestond uit werkmeesters, de andere uit geschoolde werknemers. Dit
verschil in samenstelling van de steekproeven hangt hiermee samen, dat het
onderzoek oorspronkelijk deel heeft uitgemaakt van een serie oriënterende
onderzoekingen naar andere dan toxische invloeden op de steroiduitscheiding.

De werkmeesters komen voort uit de groep geschoolden maar dragen een
grotere verantwoordelljkheid. Voor zover een grotere verantwoordelirjkheid
gepaard zou gaan met een grotere psychologische stress, is het op grond van
enkele literatuurgegevens omtrent chronische psychologische stress niet waar-
schijnlijk, dat hierdoor de steroiduitscheiding in belangrijke mate zou worden
beïnvloed (zie par. 3.4.9). Het verschil in samenstelling van de steekproeven
in dit opzicht is daarom o.i. niet van belang voor de gemiddelde steroiduit-
scheiding per tijdseenheid in de steekproeven.

De gemiddelde leefdjd bedroeg in beide steekproeven 53 jaar (a8-61). De
proefpersonen rvaren over het gehele bedrijf en in dagdienst werkzaam. Bij
het samenstellen van de steekproeven werd er voor gezotgd, dat de invloeden
door taak en taakomstandigheden e.d. (zie par. 8.1) zoveel mogelijk overeen-
kwamen. In het birjzonder ten aanzienvan expositie aan toxische stoffen bestond
er tussen de groepen voor zover bekend geen verschil.

De urinemonsters werden verzameld van gemiddeld ongeveer 8.10 tot 12.10
uur over de ochtend. De verschillen tussen de groepen in de gemiddelde tijd-
stippen van bemonstering bedroegen slechts enkele minuten.

De werktiiden van de groepen waren identiek. Op grond hiervan kan worden
aangenomen, dat er geen belangrijke verschillen in het slaap-waakpatroon
aanwezig zullen zijn. Om hiervan bevestiging te verkrirjgen werd aan de proef-
personen gevraagd een zo nauwkeurig mogelljke schatting te geven van de
tijdstippen waarop z[i gewoonlirjk naar bed gingen en opstonden. De hieruit
voor beide steekproeven berekende gemiddelde tijdstippen waren inderdaad
vrijwel gelijk (ongeveer 23.15-6.30 uur).

Op grond van de samenstelling van de steekproeven kon derhalve worden
verondersteld, dat de groep werkmeesters en de groep geschoolden ten aanzien
van eventueel voor de steroiduitscheiding relevante aspecten niet in belangrlike
mate zouden verschillen.

De wijze van urine verzamelen, bewaren en analyseren vond plaats op de
in par. 6.1 en biilage I beschreven wijze.

Het onderzoek is verricht injuni 1968.
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8.3 DE INDTVTDUELE uITscHEIDINcswÀARDEN ovER DE ooHTEND

Uit de hoeveelheid geproduceerde urine, verzameltijd en concentratie werd

voor iedere proefpersoon de uitscheiding van l7'oxogene- en l7-oxosteroiden

in pg/uur berekend. De aldus verkregen uitscheidingswaarden zijn vermeld

in tabel 8.3.

r.lrrl 8.3

De individuele uitscheidingswaarden in pgluur van L7-oxogene- en l7-oxosteroidcn over

de ochtend van een groep werkmeesters en een groep geschoolden (bedriif B)

leeftljd injaren l7-oxogene steroiden l7-oxosteroiden

nummer werk- geschoolden werk- geschoolden werk' geschoolden

m@sters meesters m@ster§

I 54 54 409 726 4',14 493

2 48 48 506 398 270 483

3 57 56 397 483 342 350

4 58 59 433 336 279 208

5 50 50 512 578 453 435

6 61 61 593 348 371 195

7 52 52 708 594 239 316

8 48 48 547 5V1 519 353

9 52 51 673 516 483 453

8.4 DE GEMIDDELDE UITSCHEIDING EN DE VÀRIABILITEIT OVER DE

OCHTEND

Uit de in tabel 8.3 vermelde individuele gegevens werd voor de groep werk-

meesters en de groep geschoolden afzonderlijk de gemiddelde uitscheiding en

de variabiliteit berekend. De resultaten zijn vermeld in tabel 8.4'

r,C,nnL 8.4

Gemiddelde uitscheiding, standaardafwiiking en spreidingsbreedte in pgluur van

l7-oxogene- en l7-oxosteroiden over de ochtend van een groep werkmeester§ en een

groep geschoolde werknemers (bedriif B)

l7-oxogene 17-oxo-
steroiden steroiden

werkmeesters gemiddelde leeftijd
53 jaar
(48-61)

n:9 531+111 378+102
(3e7-708) (z70-ste)

geschoolden gemiddelde leeftijd
53 jaar
(218-61)

n:9 500+126 365+111
(336-726) (195-493)
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8.5 BEsPREKING vAN DE REsuLTATEN

Paarsgewiize vergelijking van de uitscheidingswaarden in tabel 8.3 laat zien,
dat de hoogste uitscheidingswaarden van l7-oxogene steroiden zesmaal voor-
kwamen in de groep werkmeesters, tegenover driemaal in de groep geschoolden.
Voor de l7-oxosteroiden bedroegen deze getallen resp. 5 en 4.

Uit tabel 8.4 bliikt, dat de verschillen in gemiddelde steroiduitscheiding tussen
de groep werkmeesters en de groep geschoolden gering en verre van significant
z.in.

Op grond van de samenstelling van de gepaarde steekproeven ten aanzien
van taak en taakomstandigheden, maatschappellike omstandigheden, leeftijds-
opbouw, slaap-waakpatroon en andere (eventueel) voor de steroiduitscheiding
relevante factoren kon worden verwacht, dat de gemiddelde steroiduitscheiding
per uur in de groepen geen verschillen van betekenis zouden vertonen. Deze
verwachting werd dus bevestigd.

8.6 SAMENvÀTTrNo_coNcLUsrEs

In bedrijf B werden twee steekproeven van elk negen man samengesteld, die
in een aantal factoren zoals de zwaaÍte van het werk, arbeidshygiënische om-
standigheden, sociale omstandigheden, geslacht, werktijden en slaap-waak-
patroon, voor zover bekend, niet in belangrijke mate verschilden. De gemid-
delde leeftlid bedroeg in beide groepen 53 jaar.

Uit urinemonsters verkregen over een periode van ongeveer vier uren in de
ochtend werd de uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden per uur
bepaald. De t{jdstippen van bemonstering in de groepen kwamen goed overeen.

De gemiddelde uitscheidingswaarden van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden
in de steekproeven vertoonden slechts kleine en verre van significante verschil-
len.

Dit resultaat vormt een aanwiizing, dat de methode van de gepaarde steek-
proeven getrokken uit één bedrijf, mits voldaan wordt aan de bovenvermelde
voorwaarden, geschikt is om de eventuele invloed van toxische stofen op de
steroiduitscheiding over de ochtend te evalueren.

In de hiernavolgende hoofdstukken 9 tlm 12 zullen vier onderzoekingen
worden beschreven naar de invloed van toxische stoffen op de steroiduitschei-
ding waarbij gebruik is gemaakt van de methode van de gepaarde steekproeven.
In hoofdstuk 9 wordt de steroiduitscheiding in een aan zwavelkoolstofgeexpo-
neerde groep proefpersonen vergeleken met een niet-geëxponeerde groep, die
voor het overige zoveel mogelljk overeenkomt met de groep geëxponeerden.
In hoofdstuk l0 wordt de invloed van een combinatie van chemische stoffen
te \ryeten styreen, butadieen, acrylaten en acrylonitril behandeld. In hoofdstuk
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ll is de invlocd van dimothylformamidc otrdcrzocht Tenslotte wordt in hoofd-
stuk 12 het onderzoek naar do invlocd vao trichloorcthylcen becprokon.

Dear omtrsnt dc richting van evcntuele vcrandcringelr in dc stsroiduitschei-
dhg als gwolg va.o ccn toxiechc invloed goen voorspelling mogcliik is, wordt
twocziidig gctoctst. Als betrouwbaarhoidsdrcmpcl zul de 5% Srsns rvordsn
aangchoudcn.
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9. Onderzoek naaÍ de uitscheiding in een groep
mannelijke werknemers geëxpone erd aan zw avel-
koolstof in vergehjking met een niet-geëxponeerde
groep

9.1 ToxrcoLocrEvANzwAvELKooLsroF

Zwavelkoolstof is een heldere vluchtige vloeistof. De maximaal aanvaardbare
concentratie in de lucht bedraagt 60 mg/m3 (ACGIH-1969). De damp van
zwavelkoolstof wordt overwegend via de luchtwegen opgenomen. In vloeibare
vorm kan de stofechter ook via de huid het lichaam binnendringen.

Zwavelkoolstof wordt tegenwoordig vooral in de kunstzijde-industrie ge-

bruikt. De kennis van de toxicologie is voor een groot deel verkregen door
intoxicaties in deze industrietak.

De verschiinselen van een acute intoxicatie door zwavelkoolstof zijn hoofd-
píLjn, duizeligheid, opwinding, prikkelbaarheid, slapeloosheid en maagdarm-
stoornissen; aftankelijk van de concentratie kunnen bewusteloosheid en
ademverlamming optreden.

Bedrfjfsgeneeskundig van meer belang ziin de chronische intoxicaties (wnrrx,
1962), optredend na een verblijf van maanden tot jaren in een luchtconcen-
tratie van 100-300 mg/m3. De belangrijkste verschiinselen zijn polyneuritiden
en spieratrofie in de benen. Andere klachten en verscffinselen zijn moeheid,
hoofdplin, verminderde eetlust, gastritis, ulcera in het maagdarmkanaal, pre-
cardiale pi,jn, hartkloppingen en bradycardie. Ook wordt beschreven een vas-
culaire encephalopathie waarbii laesies optreden in motorische en sensibele
centra van het centrale zenuwstelsel.

Er zijn aanwijzingen, dat ziekteverschijnselen kunnen ontstaan als gevolg van
Iangdurige expositie aan concentraties beneden de maximaal toelaatbare con-
centratie. vERTIN (1967) vergeleek het morbiditeitspatroon van spinners, die
gedurende minimaal 5 jaar aan zwavelkoolstofconcentraties van gemiddeld
30 mg/m3 waren geëxponeerd met dat van een vergelijkbare groep niet-geëx-
poneerden. In de groep spinners kwamen aandoeningen van het centrale en
perifere zenuwstelsel, van het hartvaatsysteem, acute en chronische stoor-
nissen van het spiisverteringskanaal en psychotische en psychopathologische
stoornissen frequenter voor dan in de niet-geëxponeerde groep.

De invloed van langdurige expositie aan zwavelkoolstof op de 24-uursuit-
scheiding van corticosteroiden en l7-oxosteroiden werd door crlvar,rrru et al.
(1967) onderzocht bírj werknemers in de rayon-industrie. Het onderzoek werd

80



verricht bli proefpersonen, die gedurende een aantal jaren geëxponeerd waren
geweest aan luchtconcentraties van 183 - 525 mg/m3, en bli een groep patiënten
met blíLjvende afwijkingen als gevolg van doorgemaakte zwavelkoolstofintoxi-
caties. Een groep niet-geëxponeerde proefpersonen diende als controlegroep.

In tabel 9.1Àjn de resultaten van Cavalleri et al. vermeld.

trc,ssl, 9.1

De relatie tussen langdurige expositie aan zwavelkoolstofen de uitscheíding van cortico-
steroiden en L7-oxosteroiden in mgl24 uur (uit een publicatie van cly ALLExt et al.,
1e67)

qemiddeldegroep il;iil=-- corticosteroiden l7-oxosteroiden

niet-geexponeerd
expositie I jaar

14 jaar
6,5-8 jaar

arbeidsongeschikten

6,«*l,g4t
5,43+1,74
4,93*1,79
4,87*1,77
3,94tq96

11,2714,4
I0,«)+3,78
9,41+4,O3
8,34+2,74
6,68t3,45

33 jr.
26 jr.
30 jr.
33 jr.
33 jr.

n: 26
18
2t
27
ll

n: 26
18

22
30
ll

* Standaardafwijking (de in de oorspronkelijke tabel vermelde standaardfout is
door ons omgezet in standaardafwijking vlgs. de formule s.d. : s.e. x \/il.

Hieruit blijkt, dat de uitscheiding van beide groepen steroiden in de geëxpo-
neerde groepen lager was naarmate de expositieduur langer lvas. De laagste
waarden werden gevonden in de groep arbeidsongeschikten. Daar in de laatst-
genoemde groep de invloed van arbeid en arbeidsomstandigheden, in het b[i-
zonder de expositie aan zwavelkoolstof ontbrak, is deze groep echter niet geheel

vergelirjkbaar met de geëxponeerde groepen.
LaNcuNrlN en Flonr,c. (1969) stelden bij 30 patiënten met een chronische

zwavelkoolstofintoxicatie in 2l gevallen een significant verlaagde 24-uursuit-
scheiding van l7-OH-CS en 17-KS vast.

9.2 ARBEIDSoMSTÀNDIGHEDEN-pRoEFpERsoNEN EN pRoEFopzET

Het bedriji waarin het eigen onderzoek is verricht, produceert rayon. De grond-
stof hiervoor is cellulose. Door behandeling met natronloog ontstaat hieruit
natrium-cellulose. Deze wordt gemalen, waardoor de 'witte kruimel' ontstaat.
In een verder stadium wordt hieraan zwavelkoolstof toegevoegd en ontstaat
de 'gele kruimel'. Mengen van de gele kruimel met zwakke natronloog Ievert
de viscose. Na een aantal bewerkingen wordt de viscose naar de spinmachine
gepompt en door een spindop in het spinbad, voornamelirjk bestaande uit zwavel-
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zuur, geperst. De viscose coaguleert en er ontstaat een draad, die tot zgn.
koeken wordt opgerold. Deze koeken worden gebleekt en gedroogd.

Expositie aan zwavelkoolstof heeft plaats bij de bereiding van de viscose,

aan de spinmachines en in de blekerij. Uit gedurende vele jaren en op talrijke
plaatsen in het bedrijf uitgevoerde metingen wordt de concentratie van zwavel-
koolstof in de omgevingslucht geschat op 30 mg/m3. De geëxponeerde groep

bestond uit l5 spinners (bedienend personeel van de spinmachines) met een

gemiddelde leeftljd van 50 jaar (46-61) en een gemiddelde expositieduur van
23 jaar (14-33).

De spinner verricht njnwerkzaamheden staand of lopend bij een temperatuur
van 24 oC en een relatieve vochtigheid van ongeveer 70\. Het werk vereist
betrekkelijk veel bukken en tillen. Het is om deze redenen in lichamelifk opzicht
als matig zwaaÍ te karakteriseren. De spinner is voortdurend werkzaam in
machinelawaai van een niveau, waardoor de spraakverstaanbaarheid weinig
wordt beïnvloed. Intermitterend vindt gedurende enkele minuten expositie plaats

aan een lawaainiveau van ongeveer 90 decibel. Beschadiging van het gehoor-

orgaan als gevolg hiervan treedt niet op. Gehoorbeschermingsmiddelen worden
niet verstrekt. Het werk is machinegebonden zonder dat hierdoor een tijdsdruk
van betekenis ontstaat. Het psychosociale klimaat wordt door de bedrijfsarts
zeer gunstig geacht. Er wordt gewerkt in een vierploegendienst.

Ter vergelijking diende een groep van l5 proefpersonen in hetzelfde bedrijf
werkzaam doch niet, althans zeer weinig, geëxponeerd aan zwavelkoolstof.
Deze controlegroep werd zo samengesteld, dat aspecten zoals invloeden van
taak en taakomstandigheden, sociale omstandigheden, leeftijdsopbouw etc.

zoveel mogeliLjk overeenkwamen met de groep geëxponeerden. De gemiddelde

leeftijd bedroeg 50 jaar (46-59). De gemiddelde tijdstippen van urinebe-
monstering waren in beide groepen vrijwel geliik (8.30-12.30 uur). De werk-
tljden in beide groepen waren gelijk; op grond hiervan is aangenomen, dat er

in het slaap-waakpatroon geen verschillen van betekenis aanwezig zouden zijn
(zie par.8.2). Gegevens hieromtrent werden niet verzameld.

Bemonstering, bewaren en analyse van de urinemonsters vond op de in par.

6.1 en bijlage I beschreven wljze plaats.

Het onderzoek is verricht in mei en juni 1968.

9.3 DE INDIVIDUELE UITSCHEIDINGSwAÀRDEN IN DE GEPAARDE

STEEKPROEVEN

Uit de geproduceerde hoeveelheid urine, verzameltijd en concentratie werd
voor iedere proefpersoon de uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden
in pg/uur bepaald. Deze uitscheidingswaarden zijn vermeld in tabel 9.3 Hierin
is tevens de expositieduur opgenomen.
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TABEL 9.3 

De individuele uitscheidingswaarden in µg/uur van 17-oxogene- en 17-oxosteroiden over de ochtend van een groep mannelijke werknemers 
geëxponeerd aan zwavelkoolstof en een groep niet-geëxponeerden 

leeftijd in jaren 17-oxogene steroïden 17-oxosteroiden 

nummer niet- geëxponeerden niet- geëxponeerden niet- geëxponeerden expositieduur 
geëxponeerden geëxponeerden geëxponeerden in jaren 

--
1 52 54 518 561 723 320 33 
2 54 55 229 988 185 485 29 
3 59 61 752 476 447 238 29 
4 47 48 393 547 199 397 16 
5 48 49 717 698 599 444 21 
6 49 49 729 705 540 569 22 
7 49 49 310 528 185 567 20 
8 48 48 505 1071 531 774 14 
9 48 48 897 548 516 476 19 

10 53 53 678 600 527 615 32 
11 50 50 707 600 762 673 26 
12 53 53 268 803 349 715 19 
13 51 50 569 790 853 568 14 
14 48 48 620 783 355 707 17 
15 46 46 610 639 449 389 28 



9.4 DE GEMIDDELDB UITSCHEIDING EN DE VÀRIÀBILITEIT IN DB

GEPAARDE STEEKPROEVBN

Uit de individuele uitscheidingswaarden in tabel9.3 werd voor de beide steek-

proeven afzonderlijk de gemiddelde uitscheiding per uur en de variabiliteit

berekend. De resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 9.4.

r.lsrr, 9.4

Gemiddelde uitscheiding, standaardafwiiking en spreidingsbreedte in pgluur van 17-

oxogene- en l7-oxosteroiden over de ochtend van een groep mannelijke werknemers

geëxponeerd aan zwavelkoolstof en een groep niet'geëxponeerden

l7-oxogene 17-oxo-

steroiden steroiden

niet-geëxpo- gemiddelde leeftiid 50 jaar

neerde groep (4G59)
n: 15 567t 195

(22e- 8e7)
481+217

(r 85 - 853)

geëxponeerde gemiddelde leeftiid 50 jaar
groep (4G61)

n: 15 689+ 172
(528- 1071)

529+157
(238-774)

0,05<pr<0,10 Po > 0,25

9.5 BESPREKING VAN DE RESULTATEN EN VERGELIJKING MET

LITERATUURGEGEVENS

Bij paarsgewijze vergelijking van de uitscheidingswaarden in tabel 9.3 blitjkt,

dat de hoogste l7-oxogene steroiduitscheiding negenmaal werd gevonden in

de groep geëxponeerden tegenover zesmaal in de groep niet-geëxponeerden.

Voor de l7-oxosteroiduitscheiding njn deze getallen resp. acht en zeven.

De correlatiecoëfficiënten tussen de expositieduur enerzijds en de l7-oxogene-

en l7-oxosteroidenanderz[jdswarenresp. -0,35 (nietsignificant)en -0,43 (sig-

nificant, p < 0,05). Daar leeftljd en expositieduur significant positief waren ge-

correleerd werden de partiële correlatiecoëfficiënten, gecorrigeerd voor de leeftijd,

berekend. Deze bedroegen resp. -0,33 en -0,35 (niet significant, p > 0,20)'

Uit tabel9.4 blijkt, dat de gemiddelde uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxo-

steroiden bij de geëxponeerden hoger was dan bij de niet-geëxponeerden. BíLj

tweezijdige toetsing en een 5 /.-drempel (t-toets van Student) is het verschil in
l7-oxogene steroiduitscheiding net niet significant (0,05 < pp < 0,10)' Het

verschil in l7-oxosteroiduitscheiding is verre van significant (pp > 0,25)'

Indien de beide steekproeven inderdaad slechts ten aanzien van één voor de

steroiduitscheiding releYant aspect, i.c. de expositie aan zwavelkoolstofzouden

verschillen, dan rechtvaardigt een overschrijdingskans van 5-10 /o de conclusie,
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dat er een duidelijke tendens aanwezig is tot een verhoogde l7-oxogene ste-

roiduitscheiding als gevolg van de invloed van zwavelkoolstof. Betreffende
de l7-oxosteroiduitscheiding is lvegens de veel grotere overschrijdingskans
geen conclusie te trekken.

De verkregen resultaten staan in tegenstelling tot de bevindingen van cAvA L-
LERr et al. (1967) en van LANcRANTAN en FLoREA (1969) vermeld in par. 9.1

Daarom is getracht in een vervolgonderzoek bevestiging van de resultaten van
het zojuist beschreven onderzoek te verkriigen.

9.6 RESULTÀTEN vAN EEN vERvoLGoNDERzoEK

De groep geëxponeerden bestond uit 10 aan zwavelkoolstof geëxponeerde

werknemers (spinners) met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar (36-51) en een

gemiddelde expositieduur van I 8 jaar O3-n\ De taak en taakomstandigheden
kwamen overeen met die van de in par. 9.2 beschreven proefpersonen. De
niet-geëxponeerde groep bestond uit 10 proefpersonen met een gemiddelde

leeftijd van 42 jaar (35_52). Bii de samenstelling van de groepen werden de

eerder genoemde voorzorgen in acht genomen (zie par. 9.2). Geen van de proef-
personen uit het vervolgonderzoek had meegewerkt aan het eerste onderzoek.
De tijdstippen van bemonstering waren in beide groepen vrijwel gelijk (8.30-
12.30 uur).

Bemonstering, bewaren en analyse van de urinemonsters vond op de eerder
beschreven wíLjze plaats.

Het onderzoek werd verricht in maart en april 1969.

De individuele uitscheidingswaarden per uur over de ochtend in de beide

steekproeven en de expositieduur zijn vermeld in tabel 9.6.a.

Uit de individuele uitscheidingswaarden in tabel 9.6.a zijn de gemiddelde

uitscheidingswaarden voor de gepaarde steekproeven berekend. De resultaten
hiervan zijn vermeld in tabel 9.6.b.

Bij paarsgewijze vergelljking van de uitscheidingswaarden in tabel 9.6.a
blírjkt, dat de hoogste l7-oxogene steroiduitscheiding zesmaal werd vastgesteld
in de groep niet-geëxponeerden tegenover viermaal in de groep geëxponeerden.

Voor de l7-oxosteroiduitscheiding àjn deze getallen resp. 5 en 5.

Tussen de expositieduur en de uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroi-
den waren geen significante correlaties. De correlatiecoëfficiënten bedroegen

resp. 0,06 en 0,12. De partiële correlaties, gecorrigeerd voor de leeftijd, bedroe-
gen resp. 0,15 en 0,11 (niet significant).

Uit tabel 9.6.b bliikt, dat de uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden
in de geëxponeerde groep lager is dan in de niet-geëxponeerde groep. Uit de

in tabel vermelde p-waarden is echter duidel{ik, dat aan deze verschillen geen

betekenis kan worden gehecht.
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TABEL 9.6.a 

De individuele uitscheidingswaarden in µg/uur van 17-oxogene- en 17-oxosteroiden over de ochtend van een groep mannelijke werknemers 
geëxponeerd aan zwavelkoolstof en een groep niet-geëxponeerden 

nummer leeftijd in jaren 17-oxogene steroïden 17-oxosteroiden expositieduur 

niet- geëxponeerden niet- geëxponeerden 
in jaren 

niet- geëxponeerden 
geëxponeerden geëxponeerden geëxponeerden 

1 42 46 852 347 612 278 13 
2 42 45 408 401 323 449 21 
3 41 43 750 289 487 202 19 
4 35 38 354 549 479 369 15 
5 35 37 710 698 475 571 15 
6 42 44 763 624 758 414 27 
7 50 50 451 1010 266 672 23 
8 37 36 347 961 262 563 15 
9 41 43 1588 763 1401 530 14 

10 52 51 536 593 261 468 23 



TABEL 9.6.b

Gemiddelde uitscheiding, standaardafwiiking en spreidWsbreedte in pgluur van 17-

oxogene- en l7-oxosteroiden over de ochtend van een groep manneliike werknemers
geëxponeerd aan zwavelkoolstof en een groep niet-geëxponeerden

l7-oxogene l7-oxo-
steroiden steroiden

niet-geëxponeerde gemiddelde leeft{fd 42 jaar

groep (35-52)
n: 10 675+ 37O 532t 346

(347- 1588) (261-t40t)

geëxponeerde
groep

gemiddelde leeftijd 43 jaar
(36-51)

n: l0 624+ 243 4sZL 142
(289-1010) (2O2- 672)

p, > 0,50 p» ra 0,50

De afwezigheid van een significant verschil in de l7-oxosteroiduitscheiding

komt overeen met de bevinding in het eerste onderzoek. De in het eerste onder-

zoek vastgestelde tendens tot een hogere uitscheiding van 17-oxogene steroiden

in de geëxponeerde groep werd niet bevestigd.

9.7 SAMENvATTING-coNCLUSIES

In een bedrijf waar rayon \trordt geproduceerd is een deel van de werknemers

geëxponeerd aan zwavelkoolstof in een concentratie van gemiddeld 30 mg/m3.

Uit een eerder door de bedrijfsarts verricht onderzoek was gebleken, dat aan-

doeningen van het centrale en perifere zenuwstelsel en het hartvaatsysteem,

acute en chronische stoornissen van het spijsverteringskanaal en psychotische

en psychopathologische stoornissen in de geëxponeerde groep frequenter voor-

kwamen dan in de niet-geeëxponeerde groep.

In het eigen onderzoek werd in dit bedrijf de invloed van langdurige bloot-
stelling aan betrekkelijk lage concentraties van zwavelkoolstof op de steroid-

uitscheiding in de ochtenduren onderzocht.

In een eerste onderzoek werd de uitscheiding in een groep van 15 aan zwavel'

koolstofgeëxponeerde proefpersonen (spinners) vergeleken met de uitscheiding

in een even grote groep niet-geëxponeerden. De gemiddelde leeftijd in beide

groepen was 50 jaar. De gemiddelde expositieduur van de spinners bedroeg

23 jaar. De groepen werden zo samengesteld, dat invloeden van taak en taak-

omstandigheden, sociale omstandigheden, werktijden e.d. zoveel mogelijk

overeenkwamen.
De gemiddelde l7-oxogene steroiduitscheiding per uur was in de geëxponeerde

groep hoger dan in de niet-geëxponeerde $oep. Bij tweezijdige toetsing en een

S/,-drempel was het verschil echter net niet significant (0,05 < p < 0,10).
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Het verschil in l7-oxosteroiduitscheiding tussen de beide gloepen was gering

en verre van significant.
In een tweede onderzoek werd de uitscheiding van tien aan zwavelkoolstof

geëxponeerde proefpersonen vergeleken met de uitscheiding van tien niet-
geëxponeerden. De gemiddelde leeftijd van de groepen was resp. 43 en O jaat
De expositieduur was gemiddeld l8 jaar. Bij de samenstelling van de steek-
proeven werden de eerder genoemde voorzorgen in acht genomen.

Tussen de beide steekproeven kwamen geen significante verschillen in de
uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden voor.

De verkregen resultaten komen niet overeen met die van cAvALLnRr et al.
(1967) en van LANcRANTAN en FLoREI (1969). Deze onderzoekers stelden
als gevolg van langdurige expositie aan zwavelkoolstof een verminderde uit-
scheiding van corticosteroiden en l7-oxosteroiden vast. Inheteigen onderzoek
\ilaren de uitscheidingswaarden in de groep aan zwavelkoolstof geëxponeerden

onveranderd; in één geval was de l7-oxogene steroiduitscheiding zelfs waar-
schijn$k verhoogd, al werd bii tweeziidige toetsing en een Sf-drempel juist
geen significantie bereikt.

Ter verklaring van dit verschil in uitkomsten moge worden gewezen op twee
verschillen tussen de onderzoekingen van bovengenoemde auteurs en het eigen
onderzoek.

Het eerste verschil betreft de onderzoekmethode: genoemde auteurs bepaal-
den de steroiduitscheiding in 24-uursurines, terwijl in het eigen onderzoek
gebruik werd gemaakt van urinemonsters verzameld over de ochtenduren. Het
zou mogdik kunnen zijn, dat onveranderde of verhoogde uitscheidings-
waarden over de ochtend gepaard gaan met een verlaagde 24-uursuitscheiding.
Op grond van de in par. 6.4 vermelde positieve correlaties tussen de steroid-
uitscheiding over de ochtend en over 24 uur is dit echter niet waarschijnlijk.
Het is daarom evenmin waarschiinlijk, dat het verschil in de grootte van de
tirjdsintervallen rvaarover is bemonsterd een verklaring vormt voor de verschillen
in de resultaten van de bovengenoemde auteurs en ons eigen onderzoek.

Het tweede verschil betreft de expositie-intensiteit. Cavalleri en medewerkers
verrichtten hun onderzoek bii personen, die langdurig waren blootgesteld aan
zwavelkoolstofconcentraties 6- 17 maal zo hoog als de concentraties waarÍEn
de proefpersonen uit het eigen onderzoek waren geëxponeerd. Het onderzoek
van Lancranjan en Florea werd verricht bii patiënten met een chronische
zwavelkoolstofintoxicatie terwijl het eigen onderzoek klinisch gezonde en
arbeidsgeschikte proefpersonen betrof. In vergelijking met het eigen onderzoek
was dus de expositie-intensiteit in de genoemde onderzoekingen veel hoger
geweest. Y/aarschijnlijk vormt dit een verklaring voor het verschil in uit-
komsten.

Volgens de gegevens van Cavalleri en medewerkers en van Lancranjan en
Florea moet worden aangenomen, dat Iangdurige expositie aan zwavelkoolstof
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in concentratiee vclc malcn hogcr dan do maximaal toclaatbarc oomntrrtic
leidt tot convermindcrdc uitschoidingvancorticocteroidcn en l7-oxostÉroidm"

De rcsultaten van het cigen ondcrzoek wijzcn d op, dat langdurigp cxpoeitic

aan conentatics bcncden dc maximaal toelastbaro concentratic SpcD YGr'

andcringpn in dc stcroiduitschciding veroorzaakt of wellicht tot ocn vcrhoogdc

uitschcidiag van l7-oxogc,lrc etcroiden kan lciden.
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10. Onderzoek naat de uitscheiding in een groep
manneliike werknemers geëxponeerd aan styreen,
butadieen, acrylaten en acrylonitril in vergelijking
met een niet-geëxponeerde groep

l0.l roxrcoLocrE

10.1.1 Styreen

Styreen is een kleurloze vloeistof, die bij 146 "C kookt. De maximaal aan-
vaardbare concentratie in de lucht, tevens'ceiling value'*, bedraagt 100 p.p.m.
(ACGIH - 1969). In de werksituatie wordt de stof gewoonlijk via de luchtwegen
in het lichaam opgenomen.

Styreen wordt onder meer gebruikt als monomeer bij de productie van poly-
styreen en als oplosmiddel en harder voor polyesterharsen.

Acute expositie aan styreendamp in concentraties van 200-700 p.p.m. ver-
oorzaakt prikkeling van de slírjmvliezen van ogen en luchtwegen, slechte eetlust,
misselijkheid en braken. Na beëindiging van de expositie nemen deze klachten
snel af.

Bij chronische expositie aan een concentratie van ongeveer 100 p.p.m. komen
niet-specifieke klachten zoals vermoeidheid, maagklachten, slechte eetlust,
hoofdpiin, duizeligheid, slaperigheid, versterkte zweetsecretie en prikkeling van
slijmvliezen frequenter voor dan in een groep niet-geëxponeerden (u,tr,rnN en
zIELHUrs, 1964, blz. 7 G77).

Als gevolgen van chronische expositie aan styreen zijn verder lichte functie-
stoornissen van het zenuwstelsel en veranderingen in het bloedbeeld beschreven.
Niet alle auteurs zijn het er echter over eens dat de chronische intoxicatie
voorkomt.

Als maat voor de styreenopname wordt vooral gebruik gemaakt van de
metaboliet amandelzuur in de urine. Bij inhalatie-experimenten bleek, dat van
de totale hoeveelheid uitgescheiden amandelzuur de helft werd uitgescheiden
in de eerste zeven uren na het experiment. Na 24 uur was de amandelzuur-
concentratie nog slechts ongeveer l0\van de concentratie aan het eind van
het experiment (nlnooo É, t, 1964).

Onderzoekingen bii de mens omtrent de invloed van styreen op de uitschei-
ding van corticosteroiden en l7-oxosteroiden zijn ons niet bekend.
ilCeiling value' (TLV-C) wordt gebruikt om aan te duiden, dat een maximaal
aanvaardbare concentratie (TLV) niet mag worden overschreden.
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l0.l.2 Butadíeen

Butadieen is bíLj kamertemperatuur een kleurloos gas. De maximaal aanvaard-

bare concentratie in de lucht bedraagt 1000 p.p.m. (ACGIH - 1969). Het gas

werkt prikkelend op de slijmvliezen van ogen en luchtwegen. Blj hoge concen-

traties kan bewusteloosheid ont§taan.

Volgens pÀrry (1963, deel 2,b12.1205) zijn er tot nu toe geen aanwí$zingen

van ernstige verschijnselen bli industrieel gebruik.

chemische methoden om de opname van butadieen in het lichaam te

bepalen z[jn niet bekend. Omtrent een eventuele invloed op de uitscheiding van

corticosteroiden en I 7-oxosteroiden zijn geen gegevens beschikbaar.

10.1.3 Acrylaten

Acrylaten ziin afgeleid van acrylzuur. Voorbeelden van stoffen uit deze catego-

rie zijn methylacrylaat, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, ethylhexylacrylaat

en butylacrylaat. De meeste van deze stoffen zírjn vloeistoffen, enkele zijn

kristallijn. De maximaal aanvaardbare concentraties in de lucht, voor zover

deze zijn vastgesteld, liggen tussen 10 en 100 p.p.m. Met de mogelijkheid van

penetratie door de intacte huid moet rekening worden gehouden'

Acrylaten werken prikkelend op de sl[jmvliezen. De toxiciteit na resorptie is

laag. Van enkele verbindingen is bekend, dat zij bij inhalatie prikkelbaarheid,

vermoeidheid, duizeligheid, hoofdp[jn en slechte eetlust kunnen veroorzaken.

chronische effecten zijn niet bekend (ulr,rrN en ZIELHUIs, l9il,blz.l57
e.v., sAx, derde editie).

Chemische methoden om de opname van acrylaten in het lichaam te

meten zijn niet bekend. Over de invloed op de steroiduitscheiding zijn evenmin

gegevens bekend.

10.1.4 Acrylonitril

Acrylonitril is een kleurloze vloeistof met een kookpunt van'17 oC. De maxi-

maal aanvaardbare concentratie bedraagt 20 p.p.m. (ACGIH- 1969). Bij indu-

strieel gebruik moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van inha-

latie en penetratie door de intacte huid.

De damp van acrylonitril werkt prikkelend op de slijmvliezen van ogen en

luchtwegen. Contact met de huid kan een chemische verbranding veroorzaken.

De giftige werking van in het lichaam opgenomen acrylonitril berust op die

van het vrijkomende cyaanion. Dit veroorzaakt hoofdpijn, misselijkheid,

zwakte en in ernstige gevallen bewusteloosheid met kans op dodelirjke afloop

door het stilleggen van de celademhaling.

Er zijn geen aanwijzingen, dat acrylonitril bii herhaalde blootstelling accu-

muleert.
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Als maat voor de opgenomen hoeveelheid acrylonitril geldt de uitscheiding
van thiocyanaten in de urine. Literatuurgegevens omtrent de invloed op de
steroiduitscheiding zijn ons niet bekend.

10.2 ARBBIDsoMSTANDIGHEDEN - pRoBFpERsoNBN EN pRoEFopzET

Het bedrijf, waar het onderzoek is verricht, fabriceert synthetische rubber. B{i
de productie daarvan worden de in par. l0.l besproken stoffen gebruikt.
Expositie aan genoemde stoffen kan in verschillende stadia van het productie-
proces plaats vinden. Bij het overpompen uit tankwagens naar de opslagtanks
kunnen dampen worden ingeademd tijdens het koppelen en ontkoppelen van
de slangen eventueel door lekkage. ook bij het reinigen van de reactorvaten,
waarbij van de wand een laag synthetische rubber moet worden uitgehakt, kan
expositie optreden. In deze'koek' bevinden zich nog monomeren (o.a. styreen),
die bii het schoonmaken vrij komen. Tiidens het schoonmaken wordt een verse-
luchtmasker gedragen. In een latere fase van het productieproces kan styreen
vrii komen tiidens het indampen van de synthetische rubber.

Door de bedrijfsarts werd in augustus en september 1967 een preventief
geneeskundig onderzoek van aan de in par. l0.l genoemde stoffen geëxponeerde
werknemers verricht. Frequent werden klachten van misselijkheid, matige eet-
lust, moeheid (vooral in de benen) en abnormaal transpireren geuit. prikkel-
baarheid kwam bij ongeveer éénderde van de onderzochten voor. Door het
ontbreken van een controlegroep was het niet mogelijk de frequentie van de
klachten te evalueren.

Bii het lichameliik onderzoek werden geen afwiikingen vastgesteld, die
zouden kunnen samenhangen met expositie aan genoemde toxische stoffen.
rn de urine werd enkele malen een zwak-positieve bilirubinereactie gevonden.
In deze gevallen waren de S.G.O.T. en S.G.P.T. in het serum normaal. In het
haemoglobinegehalte, het aantal Ieucocyten en het bloedbeeld konden geen
afw[j kingen worden vastgesteld.

In het kader van dit preventieve onderzoek werd in ochtend- en middag-
urines van een aantal werknemers de uitscheiding van amandelzuur bepaald
(Coronel Laboratorium voor Arbeidshygiéne te Amsterdam). De verkregen
waarden ziin in de kolom 'preventief onderzoek 1967' van tabel 10.3 vermeld.
Hoge uitscheidingswaarden werden vastgesteld bij de proefpersonen 5 en 19.

Op grond van deze waarden moet worden aangenomen , dat deze proefpersonen
ten tijde van het onderzoek aan te hoge concentraties van styreen zljn bloot-
gesteld geweest.

Thiocyanaatbepalingen in de urine als maat voor de opname van acrylonitril
werden niet verricht.

Uit een beperkt aan:tzl metingen bleek, dat op enkele werkplekken concen-
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traties van styreen boven de maximaal aanvaardbare concentratie voorkwamen.
Deze gegevens lieten echter geen conclusie toe omtrent de mate van styreen-
opname door de geëxponeerde werknemers.

Ten behoeve van het eigen onderzoek werd uit het totaal van de geëxponeerde

werknemers een groep van 25 man samengesteld met een gemiddelde leeftiid
van 35 jaar (2ï54) en een gemiddelde expositieduur van 5 jaar (1-9). De
meeste proefpersonen waren werkzaam als operator in de reactorafdeling
(bewaking, regeneratie), als operator in het tankpark en als hulpoperator
(vnl. schoonmaakwerkzaamheden). Enkele monteurs, die geregeld aan de in
het productieproces gebruikte stoffen waren geëxponeerd, werden eveneens in
deze groep opgenomen. De werkzaamheden van de geëxponeerde groep waren
lichamelljk middelzwaar en vereisten veel lopen en staan. De perceptiefmentale
belasting door de taak was gering. Het lawaainiveau was hoog, doch veroor-
zaakte geen gehoorschade. Gehoorbeschermingsmiddelen werden niet verstrekt.
Het psychosociale klimaat werd gunstig geacht. Belasting door andere omge-
vingsinvloeden speelde slechts een geringe rol. De werkzaamheden waren niet
machinegebonden en werden verricht in vierploegendienst.

De niet-geëxponeerde groep bestond uit 26 man technisch en administratief
personeel met een gemiddelde Ieeftiid van 36 jaar Q6-56). Bii het samenstellen
van de gepaarde steekproef werden aspecten zoals invloeden van taak en taak-
omstandigheden, sociale omstandigheden etc. zoveel mogelijk gelírjk gehouden
(zie par. 8.1).

De tljdstippen van urinebemonstering waren in beide groepen vriiwel gelíLjk,

nl. van ongeveer 6.15-10.20 uur in de ochtend. Ook de werktijden waren geliik.
Op grond hiervan is wederom aangenomen, dat er in het slaap-waakpatroon
geen verschillen van betekenis aanwezig zouden zijn.

Bemonstering en bewaren van de urinemonsters vond op de eerder beschreven
wijze plaats (zie par. 6.1). Behalve de concentratie van l7-oxogene- en l7-oxo-
steroiden werd in de urinemonsters de concentratie van amandelzuur bepaald
als een maat voor de expositie aan styreen (zie biilage I en 2).

Het onderzoek is verricht in september en oktober 1968.

IO.3 DE INDIvIDUELE UITSCHEIDINGswAARDEN IN DE GEPAARDE
STEEKPROEVEN

Uit urinehoeveelheid, verzameltiid en concentratie werd voor de afzonderlijke
proefpersonen de uitscheiding per uur bepaald van l7-oxogene steroiden,
l7-oxosteroiden en amandelzuur. De verkregen waarden z[in vermeld in tabel
10.3. Tevens is hierin opgenomen de expositieduur in jaren en de uitscheidings-
waarden van amandelzuur verkregen tírjdens het preventief onderzoek in 1967

door de bedrijfsarts (zie par. 10.2).
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TABEL 10.3 

De individuele uitscheidingswaarden van 17-oxogene- en 17-oxosteroiden in µg/uur en van amande/zuur in mg/uur van een groep mannelijke 
\0 werknemers geëxponeerd aan styreen e.a. stoffen en een groep niet-geëxponeerden 
.j:>. 

nummer leeftijd in jaren 17-oxogene steroïden 17-oxosteroiden amandelzuur expositieduur 

niet-geëxpo- geëxpo- niet-geëxpo- geëxpo- niet-geëxpo- geëxpo- niet-geëxpo- geëxpo- preventief 
in jaren 

neer den neer den neerden neerden neerden neer den neerden neer den onderzoek 
1967 

1 27 30 577 1396 526 1483 5,2 3,9 - 5 
2 40 40 828 696 698 514 3,3 7,5 10,7 3 
3 52 52 682 451 502 177 4,4 6,0 23,5 9 
4 28 28 274 873 166 902 4,4 8,1 - 2 
5 38 38 489 620 472 1065 5,3 3,9 71,0 9 
6 30 28 507 566 521 387 3,2 5,0 - 4 
7 33 33 916 1023 584 1007 4,7 5,9 7,9 7 
8 29 28 1191 814 572 845 5,1 5,9 6,1 3 
9 32 33 722 730 749 844 6,0 3,2 6,5 3 

10 27 28 454 960 221 765 2,4 6,7 4,3 2 
11 37 37 823 268 860 335 5,8 2,0 3,3 5 
12 50 50 342 948 154 621 2,4 7,9 - 9 
13 45 45 474 525 390 357 3,4 - 3,0 4 
14 39 - 545 - 458 - 4,1 
15 54 51 335 536 318 488 3,1 3,6 - 8 
16 56 54 756 360 1019 218 9,2 2,1 4,8 9 
17 38 38 572 547 735 592 6,8 - 7,6 6 
18 32 32 564 966 660 1245 3,1 4,1 - 7 
19 33 32 728 2264 1102 1519 3,5 13,l 120,0 3 
20 33 33 745 802 1027 972 5,0 5,0 8,5 3 
21 31 28 1012 354 997 411 5,8 2,2 - 3 
22 28 28 747 969 1197 1118 6,1 6,9 - 3 
23 28 28 1075 867 581 1059 8,0 4,2 - 1 
24 26 25 522 696 396 820 2,0 1,8 5,0 7 
25 26 25 471 661 374 767 3,7 2,1 7,1 3 
26 33 31 521 673 523 652 3,6 2,6 - 8 



10.4 DE GEMIDDELDE UIT§CHEIDING EN DE vARIÀBILITEIT IN DE

GEPAARDE STEEKPROEVEN

Uit de individuele uitscheidingswaarden vermeld in tabel 10.3 werd voor beide
groepen proefpersonen de gemiddelde uitscheiding per uur en de variabiliteit
van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden berekend.

De resultaten zijn vermeld in tabel 10.4.

raasL 10.4

Gemiddelde uitschciding, standaardafwijking en spreidingsbreedte in pgluur van 17-
oxogene- en l7-oxosteroiden over de ochtend van een groep manne$ke werknemers
geëxponeerd aan styreen, butadieen, acrylaten en acrylonitril, en een groep niet-
geëxponeerden

l7-oxogene l7-oxosteroiden
steroiden

niet- gemiddelde leeftijd 649+ 230
t: 26

(274-trgt)

@8+ 287

(154- l 197)
geëxponeerde 36 jaar
groep Q6-56)

geëxponeerde gemiddelde leeftijd
groep 35 jaar n :25

(2s_s4)

783+ 398

(268-22&)

767+ 366

(177 -tste)
0,10 < pp < 0,20 0,05 < p, < 0,10

10.5 BESPREKING vAN DE RESULTATEN

Bíf paarsgewijze vergeliiking van de uitscheidingswaarden in tabel 10.3 bliikt,
dat de hoogste l7-oxogene steroiduitscheiding 17 maal werd gevonden in de
groep geëxponeerden tegenover achtmaal in de groep niet-geëxponeerden.
Voor de l7-oxosteroiduitscheiding waren deze getallen resp. 15 en 10. Ten
aauzien van de amandelzuuruitscheiding is het verschil tussen de groepen niet
van betekenis.

Tijdens het preventief onderzoek door de bedrljfsarts in 1967 werd bij proef-
persoon 19 uit de geëxponeerde groep een hoge amandelzuuruitscheiding vast-
gesteld. In ons eigen onderzoek was de amandelzuuruitscheiding bij deze proef-
persoon de hoogste van de geëxponeerde groep. Opgemerkt kan worden, dat
de hogere amandelzuuruitscheiding bli deze proefpersoon gepaard ging met
verreweg de hoogste uitscheiding van l7-oxogene- en lT.oxosteroiden in de
geëxponeerde groep.

Tussen de expositieduur enerzijds en de uitscheiding van l7-oxogene- en

17-oxosteroiden anderzijds bestaan niet-signiflcante negatieve correlaties
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(resp. -0,26 en -0,27). Deze zouden eventueel kunnen worden verklaardals
een leeftijdseffect.

In tabel 10.4 is te zien, dat de gemiddelde uitscheiding van l7-oxogene- en

l7-oxosteroiden in de groep geëxponeerden hoger is dan in de groep niet-geëx-
poneerden. Blj tweezijdige toetsing en een 5 /.-drempel (t-toets van Student)
ziin de verschillen niet significant. De overschrijdingskans voor het verschil in
gemiddelde l7-oxogene steroiduitscheiding ligt tussen l0 en 20 \, voor de

l7-oxosteroiduitscheiding tussen 5 en l0/r.
Het verschil in gemiddelde steroiduitscheiding tussen de beide groepen wordt

niet alleen veroorzaakt door de hoge uitscheidingswaarden van proefpersoon
19 doch hieraan wordt door een groot deel van de proefpersonen biigedragen.

Uit de individuele gegevens van tabel 10.3 werd de gemiddelde amandelzuur-
uitscheiding per uur berekend. Deze bedroeg voor de geëxponeerde groep

4,9 mg/uur, voor de niet-geëxponeerde groep 4,6 mg/uur. Het geringe verschil
tussen de groepen wordt grotendeels veroorzaakt door proefpersoon nullmer
19 uit de geëxponeerde groep. Blj de gebruikte golflengte is de chemische

bepalingsmethode niet specifiek voor amandelzuur en niet sensitief. Enerzijds
is dit een verklaring voor de aanwezigheid van 'amandelzuur' in de urine-
monsters van de niet-geèxponeerde groep, anderzijds kan op grond van de

lage uitscheidingswaarden in de geëxponeerde groep een lichte styreenexpositie
niet worden uitgesloten (wrNrrr, et al.).

Tussen de hoogte van de steroiduitscheiding en de door de proefpersonen
geuite klachten was geen verband aantoonbaar.

Indien de gepaarde steekproeven slechts zouden verschillen ten aanzien van
één voor de steroiduitscheiding relevant aspect, i.c. de expositie aan de genoem-

de toxische stoffen zou uit een overschrijdingskans van t-10 f kunnen worden
geconcludeerd tot een duideliike tendens naar hogere uitscheidingswaarden van
l7-oxosteroiden als gevolg van de invloed van deze stoffen. Deze tendens is in
mindere mate ook aanwezig voor de l7-oxogene steroiduitscheiding.

10.6 sAMENvATTTNG - coNcLUsrEs

Het beschreven onderzoek is verricht in een bedriif waar synthetische rubber
wordt gefabriceerd. Voor de productie hiervan wordt gebruik gemaakt van
styreen, butadieen, acrylaten en acrylonitril. In verschillende stadia van het
productieproces bestaat de mogelijkheid, dat deze stoffen door inhalatie worden
opgenomen. Omtrent de mate waarin dit geschiedt is weinig bekend. Klachten
en verschijnselen in de geëxponeerde groep werknemers laten hierover geen

duidelijke conclusie toe. Slechts uit incidentele verhogingen van de uitscheiding
van amandelzuur blijkt, dat er sprake is (geweest) van styreenopnÍune. Andere
objectieve aanwijzingen van opname van de genoemde stoffen ontbraken.
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De uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden in een steekproef van
25 aan de genoemde stoffen geëxponeerde werknemers werd vergeleken met
de uitscheiding in een groep van 26 niet-geëxponeerden uit hetzelfde bedrijf.
Taak en taakomstandigheden, sociale omstandigheden, leeftijdsopbouw, tijd-
stippen van bemonstering, werktijden e.d. kwamen in beide groepen goed
overeen.

In de geëxponeerde groep was de gemiddelde uitscheiding van l7-oxogene- en
l7-oxosteroiden hoger dan in de niet-geëxponeerde groep. Blj statistische toet-
sing (tweezijdig,5ft-drempel) bleek het verschil in l7-oxogene steroiduitschei-
ding niet significant (0,10 < p < 0,20). Het verschil in l7-oxosteroiduitschei-
ding was birjna significant (0,10 < p < 0,05). Bii de enige proefpersoon uit de
geëxponeerde groep met een licht verhoogde amandelzuuruitscheiding was ook
de uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden het hoogst.

Tussen de frequentie van de klachten en de hoogte van de steroiduitscheiding
kon geen verband worden aangetoond.

Daar voor zover bekend de steekproeven slechts in één aspect i.c. de expositie
aan toxische stoffen verschilden kan de verhoogde steroiduitscheiding in de
geëxponeerde groep wellicht aan de inwerking van de genoemde stoffen worden
toegeschreven. Deze conclusie dient echter in verband met de grote overschrij-
dingskansen voorzichtig te,worden gehanteerd.
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11. Onderzoek naar de uitscheiding in een groep
mannelijke werknemers geëxponeerd aan
dimethylformamide in vergelijking met een

niet-geëxponeerde groep

11.1 ToxTcoLocTEvANDIMETHYLFoRMAMIDE

Dimethylformamide is een kleurloze vloeistof, die bij 153'C kookt. De maxi-

maal aanvaardbare concentratie in de lucht bedraagt l0 p.p.m. (ACGIH -
1969). In de werksituatie wordt de stof vooral door inhalatie in het lichaam

opgenomen, doch penetratie van de vloeistof door de intacte huid is ook

mogelijk.
Dimethylformamide wordt in de industrie onder meer gebruikt als oplos-

middel bij de productie van polyacrylonitril en van polyurethanen.
Als klachten en verschijnselen van de acute intoxicatie vermeldden REINL en

uRBAN (1965) buikkrampen, sterke obstipatie, braken, slechte eetlust, duize-

ligheid en zwakte. Subacute intoxicaties zijn gekenmerkt door hoofdpijn,
misselijkheid, soms braken en alcoholintolerantie. In vier van de 13 door
bovengenoemde auteurs beschreven ziektegevallen kwam icterus voor met een

verhoogd gehalte aan galkleurstoffen in de urine. Het bloedbeeld was onge-

wiizigd. Nierafwijkingen werden niet vastgesteld.

MAssMANN (1967) bevestigde in een overzichtsartikel het vóórkomen van

de genoemde klachten en verschijnselen. Volgens sommige onderzoekers zou

dimethylformamide cumulatief toxisch werken en op den duur bij lage concen-

traties tot gastritis en leverbeschadiging leiden.

Als maat voor de opname van dimethylformamide in het organisme zijn geen

specifieke methoden bekend.
Onderzoekingen omtrent de invloed van dimethylformamide op de steroid-

uitscheiding bij de mens zljn ons niet bekend.

ll.2 ARBETDSoMSTANDIGHIIDEN- PRoEFPERSoNEN EN PRoEFoPzET

Het onderzoek naar de invloed van dimethylformamide op de steroiduitschei-

ding is verricht in twee afdelingen (A en B) van een bedriif, waar de stof wordt
gebruikt als oplosmiddel voor polyurethanen.

In afdeling A bevindt zich een open bak, gevuld met een dimethylformamide/
polyurethaanoplossing, waardoorheen een weefsel wordt geleid. In het weefsel
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wordt een bepaalde hoeveelheid polyurethaan vastgehouden. In de bak blijft
uiteindeliik slechts het oplosmiddel achter, dat via een gesloten systeem dis-
continu naar een opslagtank wordt getransporteerd.

Boven de bak bevindt zich een afzuigsysteem waardoor wordt voorkomen,
dat dimethylformamidedamp zich in de werkruimte verspreidt.

De taak van het personeel is te waken voor een goede procesvoortgang.
Loopt het proces goed, dan zal de expositie minimaal zijn. Bij storingen moet
echter met het weefsel worden gemanipuleerd. Dit geschiedt met beschermende
handschoenen, doch gedurende korte tijd zijn één of meer werknemers dan
geëxponeerd aan vrij hoge concentraties van dimethylformamide in de lucht.

Het schoonmaken van de bak mag alleen geschieden met gebruikmaking van
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een verseluchtkap en handschoenen.

In afdeling B wordt het weefsel met een laag polyurethaan bedekt, waartoe
het over een rol met een oplossing van polyurethaan in dimethylformamide
wordt geleid. Polyurethaan blijft op het weefsel achter, het dimethylformamide
wordt teruggeleid naar een retourtank. Dit proces bevindt zich nog in een
experimenteel stadium, zodat betrekkelijk vaak storingen optreden. Bij het
ingrijpen door het personeel teneinde deze storingen op te heffen kunnen de
dampen van dimethylformamide worden ingeademd.

De groep aan dimethylformamide geëxponeerde werknemers is door de
bedrijfsarts onderzocht op klachten en verschijnselen, die zouden kunnen
worden toegescbreven aan de opname van deze stof.

Op grond van de anamneses was een verband aannemelijk tussen de expositie
aan dimethylformamide en het vóórkomen van de volgende klachten: hoofd-
pijn, misselijkheid, droge mond, duizeligheid, slecht slapen, branderige ogen
en alcoholintolerantie. Een controlegroep voor het evalueren van de frequentie
van de genoemde klachten ontbrak echter.

Blj het lichamelijk onderzoek werden geen verschijnselen geconstateerd, die
mogelijk verband hielden met opname van dimethylformamide. In de urine
werden geen afwljkingen geconstateerd met name geen verhoogde galkleur-
stofuitscheiding. Het haemoglobinegehalte, het aantal leucocyten en het bloed-
beeld vertoonden geen afwiLjkingen.

Metingen van de dimethylformamideconcentratie in de werkruimten zijn
slechts zeer incidenteel verricht en lieten met betrekking tot de mate van expo-
sitie geen conclusies toe.

Ten behoeve van het eigen onderzoek werd een groep van 30 geëxponeerde

werknemers geformeerd met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar (31-58) en een
gemiddelde expositieduur van 15 maanden (5-24) (n : 24). Alle proefpersonen
waren werkzaam als bedieningsvakman.

Het werk van de bedieningsvakman is in lichamelijk opzicht licht, doch
vereist veel staan en lopen. De perceptiefmentale belasting is gering. Expositie
aanlawaa| hitte en andere omgevingsinvloeden spelen geen rol van betekenis.
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Het werk is niet machinegebonden maar wordt in het eigen tempo uitgevoerd.

Er wordt gewerkt in drie- of vierploegendienst.

De gepaarde steekproef bestond uit een groep van 30 werknemers met een

gemiddelde leeftijd van 47 jaar (31-55), werkzaam in bewakingsfuncties, huis-

houdelljke dienst etc. Voor zover bekend was de controlegroep niet aan

dimethylformamide of aan andere chemische stoffen geéxponeerd. Bli de samen-

stelling is getracht een aantal aspecten zoals de invloeden van taak en taakom-

standigheden e.d. zoveel mogeliik te doen overeenkomen met de geëxponeerde

groep (zie hoofdstuk 8).

De gemiddelde tijdstippen van urinebemonstering in de beide groepen waren

vrijwel gelijk (5.40-9.45 uur in de ochtend). De werktijden waren identiek op

grond waarvan is aangenomen, dat in het slaap-waakpatroon geen verschillen

van betekenis aanwezig zouden zijn.
Bemonstering, bewaren en analyse van de urinemonsters vonden op de eerder

beschreven wiize plaats (zie pat 6.1 en bijlage l).
Het onderzoek is verricht in maart en april 1969).

11.3 DE INDIvIDUELE UITSoHEIDINGST$/AARDEN IN DE GEPAARDB

STEEKPROEVEN

Uit urinehoeveelheid, verzameltijd en concentratie werd voor de afzonderlijke

proefpersonen de uitscheiding per uur van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden

bepaald.
De aldus verkregen waarden ziin vermeld in tabel 11.3. Hierin is tevens de

expositieduur opgenomen.

II,4 DE GEMIDDELDE UITSCHEIDING EN DB VARIABILITEIT IN DE

GEPAÀRDE STEBKPROEVEN

Uit de in tabel 11.3 vermelde individuele uitscheidingswaarden werd voor beide

groepen afzonderlijk de gemiddelde uitscheiding per uur en de variabiliteit van

l7-oxogene- en l7-oxosteroiden berekend.

De resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 11.4.

11.5 BESPREKINc vÀN DE RESULTATEN

Bij paarsgewijze vergelijking van de uitscheidingswaarden rn tabel ll.3 blijkt,

dat de hoogste l7-oxogene steroiduitscheiding 22 maal in de níet-geëxponeerde

groep voorkwam tegenover achtmaal in de geëxponeerde groep. Voor de 17-

oxosteroiduitscheiding àindeze getallen resp. 16 en 14.
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",. 
De individuele uitscheidingswaarden in µg/uur van 17-oxogene- en 17-oxosteroiden over de ochtend van een groep mannelijke werknemers 
geëxponeerd aan dimethy/formamide en een groep niet-geëxponeerden 

nummer leeftijd in jaren 17-oxogene steroïden 17-oxosteroiden expositieduur 

niet- geëxponeerden niet- geëxponeerden niet- geëxponeerden in maanden 

geëxponeerden geëxponeerden geëxponeerden 

1 33 33 628 626 898 723 17 
2 43 43 391 360 327 408 12 
3 38 35 692 586 672 670 12 
4 42 44 879 648 658 781 
5 49 47 416 329 505 326 
6 49 50 991 341 843 434 17 
7 53 50 317 418 298 721 17 
8 55 53 527 284 518 340 13 
9 35 31 924 541 821 1038 8 

10 44 45 285 643 392 973 15 
11 44 45 700 444 728 570 24 
12 52 54 363 548 274 481 17 
13 46 42 281 555 91 658 10 
14 55 58 616 575 518 619 11 
15 54 54 723 469 412 263 24 
16 52 53 647 368 536 497 13 
17 54 54 564 331 409 332 8 
18 42 41 997 898 604 1007 9 
19 43 43 680 378 867 385 17 
20 45 45 476 421 700 523 
21 43 43 312 682 254 903 24 
22 50 47 651 898 494 848 
23 49 46 455 264 216 292 11 
24 50 47 577 448 400 255 17 
25 54 55 1143 773 530 356 17 - 26 44 45 1228 669 710 955 24 

0 
41 38 743 408 848 359 19 - 27 

28 49 49 417 655 291 580 5 
29 47 47 770 456 683 381 
30 44 47 558 714 642 578 



TABEL II.4

Gemiddelde uitscheiding, standaardafwijktng en spreidingsbreedte in pgluur van 17-
oxogene- en l7-oxosteroiden over de ochtend yan een groep mannelijke werknemers
geëxponeerd aan dimethylformamide en een groep niet-geëxponeerden

17-oxogene
steroiden

l7-oxo-
steroiden

niet- gemiddelde leeftijd 47 jaar
geëxponeerde (31-55)
groep

n:30 632+ 251
(281-1228)

538+ 216
(el- 898)

geëxponeerde gemiddelde leeftijd 47 jaar

sroep (31-58)
n:30 524+ l7l

Qe- 898)
575L At

(255- r038)

0,05 < po < 0,10 po ) 0,60

Tussen de l7-oxogene- en de l7-oxosteroiduitscheiding enerzijds en de

expositieduur anderzijds bestaat geen correlatie (r resp. 0,01 en 0,05).
Uit tabel 11.4 bliikt, dat de gemiddelde uitscheiding van l7-oxogene steroiden

in de geëxponeerde groep lager is dan in de niet-geëxponeerde groep.
Bij tweezijdige toetsing en een 5ft-drempel (t-toets van Student) is het

verschil in l7-oxogene steroiduitscheiding net niet significant (tr, : 1,94,
t58 0,05 : 1,98!).

Het verschil in gemiddelde l7-oxosteroiduitscheiding tussen de beide groepen
is klein en verre van significant (p > 0,60).

Tussen het aantal klachten en de hoogte van de steroiduitscheiding bestond
geen verband.

Indien de beide steekproeven ten aanzien van voor de steroiduitscheiding
relevante factoren slechts zouden verschillen in het al of niet geëxponeerd zijn
aan dimethylformamide dan is het waarsch{jnlijk, dat de lagere gemiddelde

uitscheiding van l7-oxogene steroiden in de geëxponeerde groep moet lvorden
toegeschreven aan de invloed van dimethylformamide, al bereikt de over-
schrijdingskans net niet de 5/"-drempeL De uitscheiding van l7-oxosteroiden
zou in dat geval door de expositie aan dimethylformamide niet zljn beinvloed.

ll.6 sAMENvATTTNG - coNcLUsrEs

De invloed van langdurige blootstelling aan dimethylformamide op de steroid-
uitscheiding werd onderzocht in een bedrijf waaÍ deze stof wordt gebruikt als

oplosmiddel voor polyurethanen.
Uit preventief onderzoek door de bedrijfsarts leek het waarschijnlijk, dat bif

de aan dimethylformamide geëxponeerde werknemers een aantal niet-specifieke
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klachten voorkwam, die het gevolg zouden kunnen Àjn van de inwerking van
deze stof. Blf lichamelijk onderzoek werden geen afwirjkingen vastgesteld, waar-
van een samenhang met de expositie aan dimethylformamide kon worden aan-
genomen.

Resultaten van periodieke metingen van de concentratie van dimethylforma-
mide in de werkruimte waren nauwelijks beschikbaar.

De uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden in een aan dimethyl-
formamide geëxponeerde groep werknemers werd vergeleken met de uitschei-

ding in een groep niet-geëxponeerden. Beide groepen bestonden uit 30 man met

een gemiddelde leeftítjd van 47 jaar. De gemiddelde expositieduur in de geèxpo-

neerde groep bedroeg 15 maanden (n: 24).De groepen waren zo samenge-

steld, dat invloeden van taak en taakomstandigheden etc. zoveel mogelijk
overeenkwamen.

In de geëxponeerde groep was de uitscheiding van l7-oxogene steroiden lager

dan in de niet-geëxponeerde groep. De l7-oxosteroiduitscheiding was in de

geëxponeerde groep iets hoger dan in de niet-geëxponeerde groep. Bij statis-

tische toetsing (tweezijdig, 5 /o-drempel) bleek het verschil in l7-oxogene

steroiduitscheiding net niet significant. Het verschil in 17-oxosteroiduitscheiding

was verre van significant.
Tussen de hoogte van de steroiduitscheiding en de frequentie van de klachten

kon geen verband worden aangetoond.

Op grond van het feit, dat de gepaarde steekproeven voor zover bekend ten

aanzien van eventueel voor de steroiduitscheiding relevante aspecten slechts

verschilden in de blootstelling aan dimethylformamide, vonnen de resultaten

een aanwijzing, dat de lagere uitscheiding van l7-oxogene steroiden in de geëx-

poneerde groep het gevolg is van de expositie aan deze stof.
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12. Onderzoek naar de uitscheiding in een groep
manneliike werknemers geëxponeerd aan
trichloorethyleen in vergeltiking met een

niet-geëxponeerde groep

l2.l ToxIcoLocTEvANTRIcHLooRETHYLEEN

Trichloorethyleen is een kleurloze vloeistof, die bli kamertemperatuur reeds

zeer vluchtig is. Het kookpunt ligt bii 87 oC. De maximaal aanvaardbare con-

centratie in de lucht bedraagt 100 p.p.m. (ACGIH - 1969). In de werksituatie

wordt de stof uitsluitend door inhalatie in het lichaam opgenomen.

In de industrie heeft trichloorethyleen een groot aantal toepassingen als

ontvettings-, schoonmaak- en oplosmiddel.
In een uitvoerig overzicht van de toxische eigenschappen van trichloor-

ethyleen worden door surru (1966) als voornaamste klachten en verschijnselen

van de acute vergiftiging genoemd: prikkeling van de slirjmvliezen van ogen en

luchtwegen, tranenvloed, hoesten, misselijkheid, oorsuizen, hoofdpiin, duize-

Iigheid, euforie, slaperigheid en bewusteloosheid.

Langdurige expositie aan trichloorethyleen leidt volgens een aantal schrijvers

tot een psycho-organisch syndroom met de volgende klachten en verschijnselen:

vermoeidheid, hoofdpifn, slaperigheid, of slapeloosheid, emotionele verande-

ringen, denktraagheid, geheugenverlies, verminderde aandachtsconcentratie,

persevereren en alcoholintolerantie (lacnut en RANKL, 1950; saR,oo»Èr
en vvsroörr, 1956). Tussen een aantal van deze klachten en verschijnselen

enerz[ids en de expositieduur anderz[jds werden significante correlaties gevon-

den (nlnoo»Ér en vvsroöIl, 1956).

Het bestaan van dit syndroom wordt echter niet algemeen geaccepteerd

(srrarrn, 1966).

De meeste onderzoekers z[jn van mening, dat trichloorethyleen weinig
toxisch voor de lever is.

Als maat voor de expositie aan trichloorethyleen wordt veelal gebruik ge-

maakt van de metaboliet trichloorazijnzuur in de urine. Een concentratie van

trichlooraz[jnzuur kleiner dan 100 mg\ wordt meestal als toelaatbaar be-

schouwd.
LÀcHNIT en RANKL (1950) vonden bd mannelijke patiënten met een chro-

nische trichloorethyleenintoxicatie een gemiddelde l7-KS-uitscheiding van
16,5 mg per 24 uur. De auteurs vermeldden niet of deze betrekkeliik hoge uit-
scheidingswaarde significant verschilde met de resultaten in een controlegroep.
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12.2 ARBEIDSoMSTANDIcHBDEN - PRoEFPERSoNEN EN PRoEFoPzET

Het eigen onderzoek is verricht in verschillende bedrijven \ilaar trichloor-

ethyleen ('tri') wordt gebruikt als ontvettingsmiddel voor condensatoren,

pijpfittings, capsules etc. De omstandigheden waaronder door de werknemers
.tri'damp kan worden ingeademd zijn daardoor uiteenlopend. In het algemeen

betreft het werksituaties waar het te ontvetten product in een bak gevuld met

al of niet verwarmde 'tri' wordt ondergedompeld. De bak bevindt zich in de

werkruimte dan wel in een daarvan afgescheiden ruimte. Boven de bak bevindt

zich veelal een afzuiginstallatie. In een andere werksituatie wordt het product

niet in een bak doch in een roterende trommel ontvet. In al deze gevallen kan

trichloorethyleen worden geïnhaleerd tijdens de eigenlijke werkzaamheden

maar ook door lekkage, bii het overschenken, reinigen etc.

De geëxponeerde groep bestond uit 14 werknemers met een gemiddelde

leeftiid van42 jaar (1G62). De uit te voeren taak was in het algemeen lichame-

lijk en perceptiefmentaal weinig belastend. Behoudens expositie aan lawaai in
enkele gevallen beneden de voor het gehoororgaan schadelijke grens \ilaren er

in de taakomstandigheden geen duideliike belastende factoren aanwezig. Het

bleek niet mogeliik voldoende betrouwbare gegevens omtrent de expositieduur

te verkrijgen. Slechts is bekend, dat de expositie minimaal enkele maanden en

in een aantal gevallen vele jaren bedroeg.

Door de betrokken bedriifsartsen werd bij alle geëxponeerden de opname

van 'tri' gecontroleerd door middel van één of meer trichloorazijnzuurbepa-

lingen in de urine. Hieruit bleek, dat alle aan 'tri' geëxponeerde proefpersonen

betrekkelijk kleine hoeveelheden trichloorazljnzuur uitscheidden.

De metingen van de 'tri'-concentraties in de werkruimten lieten door het

incidentele karakter hiervan en de steeds wisselende arbeidsomstandigheden

geen conclusies toe omtrent de mate van expositie.

Naar het vóórkomen van klachten als gevolg van 'tri'-inhalatie was geen

gericht onderzoek gedaan. Aangenomen mag worden, dat klachten van enige

importantie hoogstens in incidentele gevallen voorkwamen.
De controlegroep bestond uit 14 proefpersonen eveneens met een gemiddelde

leeftijd van 42 jaar (1742). De groep rilas zo samengesteld, dat de eerder

genoemde aspecten zoals taak en taakomstandigheden, maatschappelijke om-

standigheden etc. zoveel mogelilk met die van de geëxponeerde groep overeen-

kwamen. In de urine van de niet-geëxponeerde groep proefpersonen werd in
geen enkel geval trichloorazijnzuur aangetroffen.

De gemiddelde tijdstippen van urinebemonstering in beide groepen waren

vrijwel gelijk (8-12 uur in de ochtend). In de werktijden waren geen verschillen;

daarom is aangenomen, dat ook in het slaap-waakpatroon geen verschillen van

betekenis aarwezig zouden zijn.
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Bemonstering, bewaren en analyse vonden plaats op de in par. 6.1 en biilage I
beschreven wljze.

Het onderzoek is verricht in juni en juli 1969.

I2.3 DB INDIvIDUELE UITscHEIDINGswAARDEN IN DE GEPAARDE
STEEKPROEVEN

Uit urinevolume, verzameltijd en concentratie werd per proefpersoon de uit-
scheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden in pg/uur bepaald. Deze waarden
zijn vermeld in tabel 12.3. Hierin zijn bovendien opgenomen de concentraties
van trichlooranjnzuur. Deze trichloorazijnzuurconcentraties zijn niet bepaald
in de door ons verzamelde urinemonsters doch werden ter beschikking gesteld
door de betrokken bedrijfsartsen.

I2.4 DE GEMIDDELDE UITscHEIDING EN DE vARIABILITEIT IN DE

GEPAARDE STEEKPROEVEN

Uit de individuele uitscheidingswaarden van tabel 12.3 werd voor de beide
steekproeven afzonderlijk de gemiddelde uitscheiding per uur en de variabiliteit
berekend. De resultaten hiervan staan vermeld in tabel 12.4.

r e,sgr. 12,4

Gemiddetde uitscheiding, standamdafwijking ,o tpriidiogtbreedte in pgluur van 17-
oxogene- en l7-oxosteroidcn over de ochtend van een groep mannelijke werknemers
geëxponeerd aan trichloorethyleen en een groep niet-geëxponeerden

l7-oxogene 17-oxo-
steroiden steroiden

niet-geëxponeerde gemiddelde leeftiid 42 jaar n -groep (17-62)
t4 570+148 51r+ 310

(360-e48) (147 -1229)
geëxponeerde
groep

gemiddelde leeftijd 42 jaar n: 14
(1G62)

574*192 494* 203
(203-899) (177- 787)

pp > 0,50 po > 0,50

12.5 BEspREKTNG vAN DE REsuLTATEN

In tabel 12.3 Àjn de uitscheidingswaarden van de geëxponeerde en de niet-
geëxponeerde proefpersonen vermeld. De l7-oxogene steroiduitscheiding van
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TABEL 12.3 

De individuele uitscheidingswaarden in µg/uur van 17-oxogene- en 17-oxosteroiden over de ochtend van een groep mannelijke werknemers 
geëxponeerd aan trichloorethyleen en een groep niet-geëxponeerden 

nummer leeftijd in jaren 17-oxogene steroiden 17-oxosteroiden concentratie 
van trichloor-

niet- geëxponeerden niet- geëxponeerden niet- geëxponeerden azijnzuur 
geëxponeerden geëxponeerden geëxponeerden in mg% 1 

1 38 44 483 483 472 297 30 
2 47 44 581 616 529 557 40 
3 40 43 638 594 570 692 40 
4 22 24 692 810 1229 787 20 
5 25 24 948 723 1148 835 30 
6 46 45 501 619 294 352 40 
7 17 16 509 782 395 596 20 
8 48 45 621 203 147 637 10 
9 28 28 568 899 586 522 20 

10 62 62 488 435 362 474 15 
11 57 58 709 571 421 353 30 
12 55 56 425 510 318 227 25 
13 60 59 360 309 332 177 50 
14 42 42 459 481 356 412 30 

1 Incidentele bepaling of gemiddelde van een aahtal bepalingen gedurende 1968 en 1969 . 



het paar nurrmer I is gelijk. van de overige 13 paren werd de hoogste r7-oxo-
geze steroiduitscheiding zevenmaal vastgesteld in de geëxponeerde en zesmaal
in de niet-geëxponeerde groep. De hoogste l7-oxosteroiduitscheiding werd
znventnaal in de geëxponeerde en zevenmaal in de niet-geëxponeerde groep
gevonden.

BíLj alle proefpersonen was de concentratie van trichloorazijnnrur in de urine
kleiner dan 100 mg/..Dit wijst op een expositie aan trichloorethyleen binnen
aanvaardbare grenzen. De trichloorazijnzuurconcentraties correleerden niet
met de hoogte van de steroiduitscheiding.

uit tabel 12.4 bliikt, dat de verschillen in gemiddelde uitscheidingswaarden
van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden tussen de groepen klein en verre van signi-
ficant z[in.

Dit onderzoek naar de invloed van expositie aan trichloorethyleen is, in
tegenstelling tot de eerder beschreven onderzoekingen, verricht bij een groep
werknemers aÍkomstig uit verschillende bedriiven. Ondanks deze heterogeniteit
is de variabiliteit in de uitscheiding niet groter dan in de meer homogene
groepen (zie het overzicht in tabel l3). De grote overschrijdingskansen van de
verschillen in uitscheiding tussen de aan trichloorethyleen geëxponeerde en de
niet-geëxponeerde groep kunnen daarom niet worden toegeschreven aan een
grotere variabiliteit.

Aan de resultaten van dit onderzoek kan derhalve geen enkele aanwijzing
worden ontleend voor een invloed van Iangdurige blootstelling aan betrekkel{jk
lage concentraties van trichloorethyleen op de steroiduitscheiding.

12.6 sAMENvArrrNc - coNclusrEs

De invloed van langdurige blootstelling aan trichloorethyleen in betrekkelírjk
Iage concentraties op de steroiduitscheiding over de ochtenduren werd onder-
zocht in twee steekproeven. De geëxponeerde groep bestond uit 14 werknemers
met een gemiddelde leefdid van42 jaar, de niet-geëxponeerde groep uit 14 man
eveneens met een gemiddelde leeftiid van42 jaar. De groepen werden zo samen-
gesteld, dat invloeden van taak en taakomstandigheden, maatschappelijke
omstandigheden, werktijden etc. zoveel mogetiLjk overeenkwamen.

De l7-oxogene- en l7-oxosteroiduitscheiding per uur in de beide groepen
verschilden weinig en verre van significant. op grond hiervan moet worden
aangenomen, dat langdurige expositie aan betrekke$k lage concentraties van
trichloorethyleen geen invloed heeft gehad op de uitscheiding van l7-oxogene-
en l7-oxosteroiden.
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13. Bespreking van de resultaten - Conclusies

Teneinde de interpretatie van de uitkomsten van de in de hoofdstukken 9 t/m
12 beschreven onderzoekingen te vergemakkelírjken zijn de belangrljkste uit-
komsten in tabel 13 samengevat.

De verschillen tussen de geëxponeerde en de niet-geëxponeerde groepen in
l7-oxogene steroiduitscheiding waren onbetekenend in het tweede onderzoek

naar de invloed van zwavelkoolstof en in het onderzoek betreffende trichloor-
ethyleen. In het eerste onderzoek naar de invloed van zwavelkoolstofen in het

onderzoek betreffende styreen en andere stoffen werd een tendens tot verhoogde

uitscheidingswaarden in de geëxponeerde groepen vastgesteld. Daarentegen was

er in het onderzoek betreffende de invloed van dimethylformamide een tendens

tot verlaagde uitscheidingswaarden in de geëxponeerde groep.

De verschillen in l7-oxosteroiduitscheiding waren in het algemeen niet van

betekenis, behalve in het onderzoek naar de invloed van styreen en andere

stoffen, waar een tendens tot verhoogde uitscheidingswaarden in de geëxpo-

neerde groep werd vastgesteld.

Kan de vraag oflangdurige expositie aan enkele van de onderzochte stoffen

heeft geleid tot een gewírjzigde steroiduitscheiding op grond van de resultaten
bevestigend of ontkennend worden beantwoord?

Uit het bovenstaande blijkt, dat de uitkomsten van de onderzoekingen zeer

wisselend zírjn: de verschillen tussen de geëxponeerde en de niet-geëxponeerde
groepen waren in sommige gevallen onbetekenend, in andere gevallen werd in
de geëxponeerde groepen een tendens totverhoogde dan wel verlaagde uitschei-
dingswaarden vastgesteld.

Voorts kan worden opgemerkt, dat de overschrijdingskansen van de verschil-
len enkele malen de S\-drempel dicht naderden en in een enkel geval (dime-
thylformamide) zelfs bereikten, doch dat geen enkele maal zeer significante
verschillen werden gevonden.

De wisselende uitkomsten zouden kunnen worden verklaard door aan te
nemen, dat de secretoire activiteit van de biinierschors (en eventueel van de

testes) door sommige stoffen wordt gestimuleerd en door andere stoffen wordt
geremd. Ook kan worden verondersteld, dat in dit opzicht niet alleen de aard

van de stof, doch ook de duur en de intensiteit van de expositie van belang zijn.
Het laatste kon worden aangenomen als verklaring voor de discrepantie tussen
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- TABEL 13 
0 

Overzicht van de gemiddelde uitscheidingswaarden en de standaardafwijkingen in µg/uur van 17-oxogene- en 17-oxosteroiden over de ochtend 
van groepen aan toxische stoffen geëxponeerde werknemers en van de gepaarde steekproeven 

gemiddelde expositieduur 11 17-oxogene 17-oxosteroiden 
leeftijd in jaren steroïden 

zwavelkoolstof (9.4) 
niet-geëxponeerd 50 15 567±195 481±217 
geëxponeerd 50 gemiddeld 23 jaar 15 689±172 529±157 

0,05 < p < 0,10 p > 0,25 

zwavelkoolstof (9.6) 
niet-geëxponeerd 42 10 675±370 532±346 
geëxponeerd 43 gemiddeld 18 jaar 10 624±243 452±142 

p > 0,50 p IQ 0,50 

styreen, butadieen, acrylaten 
en acrylonitril (10.4) 
niet-geëxponeerd 36 26 649±230 608±287 
geëxponeerd 35 gemiddeld 5 jaar 25 783±398 767±366 

0,10 < p < 0,20 0,05 < p < 0,10 

dimethylformamide (11.4) 
niet-geëxponeerd 47 30 632±251 538±216 
geëxponeerd 47 gemiddeld 15 maanden 30 524±171 575±241 

0,05 < p < 0,10 p > 0,60 

trichloorethyleen (12.4) 
niet-geëxponeerd 42 14 570±148 511±310 
geëxponeerd 42 enkele maanden tot enkele jaren 14 574±192 494±203 

p > 0,50 p > 0,50 



de uitkomsten van het eigen onderzoek naar de invloed van zwavelkoolstof en

die van Cavalleri et al. en van Lancranjan en Florea (zie par. 9.7).

Ter verklaring van de wisselende uitkomsten moge voorts worden herinnerd
aan hetgeen in par. 3.4.4 is vermeld omtrent de mogeliike invloed van een ver-

anderde enzymactiviteit in de lever op het steroidmetabolisme. Aangetoond is,

ook b{j de mens, dat sommige chemische stoflen, o.a. bepaalde geneesmiddelen,

de omzetting van cortisol in de metaboliet 6p-hydroxycortisol kunnen bevor-
deren. Daar deze metaboliet bij de gebruikelijke groepsbepalingen van steroiden

niet wordt meebepaald, kunnen relatief lage uitscheidingswaarden worden
gevonden, die niet het gevolg behoeven te ziin van een verminderde activiteit
van de bijnierschors doch kunnen berusten op veranderingen in het steroid-

metabolisme.
Hoewel niet is aangetoond, dat dit mechanisme een rol speelt bii de door ons

onderzochte stoffen, moet de mogelijkheid worden opengelaten, dat de in het

eigen onderzoek verkregen uitscheidingswaarden eventueel de resultante vor-
men van een veranderde activiteit van de bijnierschors èn een veranderde

steroidaÍbraak in de lever. In dat geval kan worden verwacht, dat zowel ver-

hoogde, verlaagde en onveranderde uitscheidingswaarden zullen worden gevon-

den, aftankel[ik van het kwantitatieve aandeel van de genoemde variabelen.

Onze resultaten vinden overigens steun in de uitkomsten, die HANKE en

rrenr§ (1967) verkregen bij acute intoxicaties door verschillende stoffen. In
dit onderzoek werden naast onbetekenende veranderingen zowel significante

verhogingen als verlagingen van de steroiduitscheiding vastgesteld (zie tabel
3.4.4).

Yoor de divergerende uitkomsten van de beide onderzoekingen naar de in-
vloed van expositie aan zwavelkoolstof biedt het bovenstaande echter geen

basis. Het eerste onderzoek gafeen aanwijzing voor een verhoogde l7-oxogene

steroiduitscheiding in de geëxponeerde groep. In het tweede onderzoek, dat
werd verricht bij andere proefpersonen, die echter voor zover bekend werkzaam

waren onder dezelfdc arbeidsomstandigheden als de proefpersonen uit het eerste

onderzoek, lvaren de verschillen tussen de gepaarde steekproeven verre van
significant. De richting van de verschillen in het tweede onderzoek was zelfs

tegengesteld aan die van het eerste onderzoek. Voor deze uiteenlopende uit-
komsten kan geen verklaring worden gegeven.

Met betrekking tot het ontbreken van duidelfik significante verschillm kan
worden opgemerkt, dat indien een toxische stof in betrekkelif k lage concentra-

ties veranderingen in de steroiduitscheiding zou veroorzaken, deze veranderin-
gen waarschijnlijk slechts gering zullen zijn. Het aantonen van deze geringe

veranderingen wordt bemoeilijkt door de grote inter-individuele spreiding in de

steroiduitscheiding. Door de combinatie van geringe veranderingen en een

grote inter-individuele spreiding kunnen zeer significante verschillen tussen de

onderzochte groepen niet worden verwacht.
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De conclusie is, dat door de wisselende uitkomsten en de betrekkeliik hoge

overschriidingskansen niet met zekerheid een uitspraak kan worden gedaan

omtrent de vraag of langdurige expositie aan toxische stoffen in betrekkelljk
lage concentraties al of niet de oorzaak zou kunnen zijn van veranderingen in
de per tijdseenheid uitgescheiden hoeveelheid l7-oxogene- en l7-oxosteroiden.

In dit verband moge een opmerking van ZIELHUIs (1969) betreffende het

aantonen van effecten worden geciteerd: 'Indien twee niet al te grote g[oepen

wel en niet blootgestelde personen vergeleken worden, zal een eventueel ver-

schil in voorkomen van bevindingen bíLj statistische toetsing niet steeds met een

betrouwbaarheid van bijv. P : 0,01 of 0,05 aangetoond kunnen worden.
Indien de uitbreiding van het onderzoek over grotere aantallen personen niet
mogelijk is, zal men om de ,,benefit of the doubt" naar de kant van de gezond-

heidsbescherming te doen doorslaan, zijn conclusies eventueel moeten baseren

op biiv. een P : 0,10.'
Indien deze opmerking wordt betrokken op de door ons verkregen resultaten,

kan om de 'benefit of the doubt' te laten doorslaan naar de kant van de gezond-

heidsbescherming, tot het tegendeel is bewezen, worden aangenomen, dat lang-

durige industriële blootstelling aan toxische stoffen in betrekkelljk Iage con-

centraties kan leiden tot veranderingen in beide richtingen van de uitscheiding
van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden over een tijdsinterval van ongeveer vier
uren gedurende de ochtend.

Aannemende, dat langdurige blootstelling aan toxische stoffen in een aantal
gevallen inderdaad kan leiden tot veranderingen in de steroiduitscheiding kan
de vraag worden gesteld welke betekenis aan deze veranderingen moet worden
toegekend met betrekking tot de aanvaardbaarheid van de onderzochte werk-
situaties.

Voor een antwoord op deze vraag moeten de veranderingen in de steroid-
uitscheiding worden beschouwd in relatie tot eventuele 'signs and symptoms

of illness or physical impairment' (zie zrctwurs,l969).
Gebleken is, dat in de groep aan zwavelkoolstof geëxponeerde werknemers

bepaalde aandoeningen frequenter voorkwamen dan in een niet-geëxponeerde
groep. Voor de aan dimethylformamide geëxponeerde gÍoep moest een verband
worden aangenomen tussen de expositie aan deze stof en een aantal niet-
specifieke klachten. Het verband tussen expositie aan styreen en het voorkomen
van een aantal klachten was onzeker, terwiil blj aan trichloorethyleen geëxpo-

neerde proefpersonen moest worden aangenomen, dat klachten als gevolg van
'tri'-inhalatie slechts incidenteel voorkwamen.

De in enkele onderzochte groepen proefpersonen aanwezige veranderingen
in het morbiditeitspatroon en de geuite klachten vormen een aanwijzing, dat
de betreffende werksituaties niet aanvaardbaar zijn.

Binnen de verschillende onderzochte groepen proefpersonen was het niet
mogelijk een relatie te leggen tussen de frequentie van de klachten en de steroid-
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uitscheiding. Bij vergeliikitg tussen de groepen is er echter een aanwlizing, dat
een afwijkend morbiditeitspatroon of een hogere klachtenfrequentie samengaat
met veranderingen (verhoging of verlaging) van de steroiduitscheiding. Der-
halve zou een verandering van de steroiduitscheiding een aanwijzing kunnen
zijn voor het bestaan van een niet-aanvaardbare werksituatie. Deze, onder
groot voorbehoud getrokken conclusie, zou richting kunnen geven aan een
eventueel vervolgonde rzoek.

Verwacht wordt, dat in de toekomst de problematiek betreffende langdurige
expositie aan betrekkeliik lage concentraties van toxische stoffen zal toenemen.
Dientengevolge zal ook de behoefte aan methoden voor het evalueren van deze
invloeden toenemen (nrorurrscmrrEsKt NDE vAN DB ToEKoMsr, 1968, rurrrn,
1968, p. 284). Ons inziens houden de in het eigen onderzoek verkregen
resultaten voldoende aanwijzingen in om met het oog op deze toekomstver-
wachtingen een voortgezet onderzoek naar de bruikbaarheid van niet-oorzaak-
specifieke fysiologische variabelen te rechtvaardigen.

Aan het verrichte onderzoek kunnen enkele suggesties worden ontleend voor
de opzet van een eventueel voortgezet onderzoek.

De methode van urinebemonstering over perioden van enkele uren is prak-
tisch goed bruikbaar gebleken. Van de zijde van de onderzochte proefpersonen
werden geen bezwaren ontmoet, organisatorisch is de methode gemakkelljk
uitvoerbaar en het tijdverlies is minimaal.

De over perioden van enkele uren gedurende de ochtend verkregen uitschei-
dingswaarden van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden correleerden significant
positief met de 24-uursuitscheiding. De inter-individuele variabiliteit over korte
perioden was gelijk aan die over 24 uur. De invloed van de leeftíLjd op de uit-
scheidingswaarden over korte perioden was eveneens gelifk aan die over 24
uur. Dit alles bevestigt de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van de vier-
uursbemonstering. Ons inziens is de methode daarom geschikt om te worden
gebruikt in een eventueel vervolgonderzoek.

De vragen rond de referentiewaarden konden niet geheel bevredigend worden
beantwoord.

Uit de door ons verkregen uitkomsten betreffende de'normale' waarden kon
aannemelifk worden gemaakt, dat de uitscheidingswaarden over de ochtend en
de nacht betrekkelijk sterk worden beïnvloed door het slaap-waakpatroon en de
tljdstippen van bemonstering. Hiervoor kon echter met het beschikbare mate-
riaal geen zekerheid worden verkregen. Indien men om bepaalde redenen in een
voortgezet onderzoek de 'normale' waarden als vergelijking zou willen gebrui-
ken zou het gewenst zijn alsnog een nader onderzoek naar de bruikbaarheid
van de 'normale' waarden te verrichten. Daarbli kan dan worden overwogen,
dat de invloed van het slaap-waakpatroon en de tijdstippen van bemonstering
op de middag- en de avonduitscheiding waarschijnliik geringer zullen zijn omdat
gedurende deze perioden de invloed van het etmaalsritme kleiner is. Teneinde
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de eventuele invloed van het slaap-waakpatroon te verkleinen zou Yoorts

kunnen worden overwogen de periode van bemonstering te verlengen tot bij-
voorbeeld acht uren.

Het gebruik van de vier-uursmethode van bemonsteren in gepaarde steek-

proeven bleek als methode goed te voldoen indien men bli het samenstellen

van de steekproeven er voor zorgt,dat de beide groepen itzake de zwaarte van

de arbeid, arbeidshygiënische omstandigheden, maatschappelijke omstandig-

heden, geslacht, leeftijdsopbouw en slaap-waakpatroon overeenstemmen en

bovendien de tijdstippen van bemonsteren in de groepen niet verschillen'

Voor het verkrijgen van meer inzicht in de betekenis van eventuele verande-

ringen in de steroiduitscheiding als gevolg van industriële expositie aan toxische

Stoffen is het gewenst over nauwkeurige gegevens te beschikken omtrent aard,

frequentie en intensiteit van de in de onderzochte groepen voorkomende

klachten, alsmede omtrent de luchtconcentraties van de betreffende toxische

stoffen en de uitscheiding van de betreffende stoffen, metabolieten etc. in de

urine.
Als methode voor het bepalen van bijnierschorshormonen resp. metabolieten

hiervan in de urine is in ons onderzoek gebruik gemaakt van de methoden

volgens Appleby-Norymberski en Callow-Zimmermann. Met deze methoden

worden groepen metabolieten bepaald. De groepsbepalingen geven geen inzicht

in het aandeel van de verschillende metabolieten op de totale uitscheidings-

waarden en dus ook niet in de eventuele verschuivingen hierin als gevolg van

een bepaalde invloed. Voorts worden kwantitatieve veranderingen in de uit-
scheiding van metabolieten, die met deze methode niet worden meebepaald

vanzelfsprekend niet opgemerkt. Het is daarom gewenst, zeker in het geval

waar het de bestudering van de invloed van toxische stoffen betreft, bepalings-

methoden te kiezen die een meer gedifferentieerd beeld opleveren. In het

bljzonder liikt het van belang om de uitscheiding van de metaboliet 6f-hydroxy-

cortisol te bepalen.
Belangwekkend is tenslotte de vraag of langdurige expositie aan toxische

stoffen in de industrie de biotransformatie van geneesmiddelen kan beïnvloeden.

In een artikel van MÀNNERING (1968, p. 90) betreffende de betekenis van

enzyminductie voor de therapie vindt men met betrekking hierop de volgende

passage:

'It is important that the physician know when a patient has been receiving

a drug chronically, perhaps for some other ailment than the one he is

treating, before administering another drug. If the chronically administered

drug is one that is known to cause a general induction of drug metabolism,

he should expect that the new drug may not exhibit its usual degree of
effectiveness. Added to the considerable uncertainty as to the degree of
induction that may have resulted from the previous use of drugs is tie
variable amount of induction that may have occuled among individuals as
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a result of exposure to the many foreign substances encountered in the
envilonment in the form of pesticides, food additives, and maily synthetic
compotmds employed as household aíds.' (cursivering van ons)

Voor een onderzoek naar de eventuele invloed van blootstelling aan toxische
stoffen in de werksituatie op de snelheid waarmee geneesmiddelen worden
omgezet zijn praktisch bruikbare onderzoekmethoden nodig. Het bepalen van
de verdwilningssnelheid van een toegediend geneesmiddel (b.v. hexobarbital,
antipyrine) uit het bloed zal in het algemeen in een industriële situatie moeitjk
uitvoerbaar zijn. Praktisch gemakkelijker uit te voeren is het bepalen van de
snelheid \ilaarmee de metaboliet van een toegediend geneesmiddel in de urine
wordt uitgescheiden. Een voorbeeld hiervan is de uitscheiding in de urine van
4-amino-antipyrine, een metaboliet van antipyrine. Een dergeli,jk onderzoek in
gepaarde steekproeven van wel en niet aan toxische stoffen geëxponeerde

proefpersonen l[jkt goed uitvoerbaar.
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14. Algehelesamenvatting

In de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde wordt voor het beschrijven van de relatie

mens-arbeid vooral in Nederland veel gebruik gemaakt van de begrippen uit-
wendige belasting, functionele belasting en belastbaarheid. Met dit begrippen-

systeem wordt getracht de invloeden van taak en taakomstandigheden op de

mens zoveel mogelijk kwantitatief te benaderen met als doel het optimaliseren

van de arbeid en de arbeidsomstandigheden.
De begrippen stressor en stress worden in de arbeids- en bedrijfsgeneeskun-

dige literatuur weinig aangetroffen en dan nog veelal in een vage betekenis van

belasting, druk of spanning.
Volgens Selye is het 'stress-syndroom' een niet-oorzaakspecifiek stereotiep

syndroom van verschijnselen, dat ontstaat als reactie op de inwerking van een

'stressor'.
Voor het ontwikkelen en het in stand houden van de weerstand tegenover

een stressor is het optimaal functioneren van de bíLjnierschors van groot belang.

De activiteit van de bijnierschors neemt dan ook volgens Selye in het stress-

syndroom een betrekkelijk centrale plaats in.
De stressverschijnselen in de zin van Selye kunnen worden opgevat als niet-

oorzaakspecifieke verschijnselen van functionele belasting.

De reactie van de b{inierschors op de inwerking van een 'stressor' kan der-

halve eveneens worden opgevat als een niet-oorzaakspecifiek verschijnsel van

functionele belasting.
Aanvankelijk hebben wij ons de algemene vraag gesteld of bestudering van

veranderíngen in de activiteit van de bfrnierschors, opgevat als niet-oorzaak-

specifiek functioneel belastingsverschijnsel, een bíLjdrage zou kunnen leveren

om het inzicbt in de relatie mens-arbeid te vergroten (hoofdstuk I en 2).

Het bestuderen van de activiteit van de menseliike bljnierschors is mogelíLjk

geworden na het beschikbaar komen van betrouwbare chemische methoden

voor het bepalen van groepen biinierschorshormonen resp. metabolieten hiervan

in bloed en urine. Met deze methoden zijn talrijke onderzoekingen verricht be-

treffende het etmaalsritme en de invloed van somatische en psychische stimuli

(huidverbranding, chirurgische ingrepen, Piin, infectieziekten, toxische stoffen,

law aai, \trarmte, koude, lichamelijke inspanning, psychische factoren).

Uit deze onderzoekingen is komen vast te staan, dat uiteenlopende stimuli
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veranderingen in de plasmawaarden en/of de uitscheidingswaarden in de urine
van biinierschorshormonen resp. metabolieten hiervan kunnen veroorzaken.
ln vele gevallen weerspiegelen deze veranderingen waarschijnliik vrij nauw-
keurig de secretoire activiteit van de bijnierschors. In enkele gevallen inter-
veniëren andere orgaanfuncties zodanig, dat uit veranderingen in plasma- en
uitscheidingswaarden geen directe conclusies kunnen worden getrokken met
betrekking tot de activiteit van de bljnierschors (hoofdstuk 3).

De oorspronkelijk gestelde vraag naar de mogelijkheid om de activiteit van
de bijnierschors te hanteren als een maat voor de functionele belasting door
taak en taakomstandigheden was te veel omvattend om in één onderzoek te
kunnen worden beantwoord. Besloten werd het onderzoek te beperken tot het
toxicologische aspect van de relatie mens-arbeid.

In het geval van toxische invloeden moet worden overwogen, dat de plasma-
waarden en de uitscheiding in de urine niet steeds een juiste parameter behoeven
te Àjn voor de activiteit van de biinierschors, aangezien metabole processen in
de lever hierb[j van belang kunnen zijn. Dit houdt in, dat bij eventuele verande-
ringen in de plasmawaarden en/of de uitscheiding als gevolg van de inwerking
toxische stoffen geen rechtstreekse gevolgtrekkingen mogelijk zijn ten aanzien
van veranderingen in de activiteit van de bijnierschors.

Daar alternatieve praktisch bruikbare onderzoekmethoden ontbreken, werd
besloten de passage'veranderingen in de activiteit van de bijnierschors'in de
oorspronkelijke vraagstelling te vervangen door 'veranderingen in de plasma-
waarden en/of de uitscheiding in de urine van bijnierschorshormonen resp.
metabolieten hiervan'. op grond van praktische uitvoerbaarheid is voorts
besloten als onderzoekmethode de voorkeur te geven aan de uitscheiding in de
urine en wel in urinemonsters verzameld over een periode van ongeveer vier
urenin de ochtend.

Nadat deze beslissingen inzake de onderzoekmethoden waren genomen kon
de algemene vraagstelling als volgt worden geformuleerd: leidt langdurige bloot-
stelling aan toxische stoffen in betrekkelijk lage concentraties, zoals in werk-
situaties in de industrie veelvuldig voorkomt, tot veranderingen in de uitscheiding
van bijnierschorshormonen resp. metabolieten hiervan in urines verzameld over
een tijdsinterval yan ongeveer yier uren gedurende de ochtend? (hoofdstuk 4).

om veranderingen in de uitscheiding te kunnen aantonen moet men beschik-
ken over uitscheidingswaarden, die als referentie kunnen dienen. Hierbij doen
zich twee mogelijkheden voor. Ten eerste kunnen de uitscheidingswaarden in
een aan een toxische stofgeëxponeerde groep proefpersonen worden vergeleken
met elders verkregen 'normale' waarden. Ten tweede is het mogelijk de uit-
scheidingswaarden in een geëxponeerde groep te vergelijken met de waarden
in een gepaarde steekproef uit hetzelfde bedrijf, die van de geëxponeerde groep
slechts verschilt in een voor de vraagstelling relevant aspect, i.c. de expositie
aan een toxische stof.
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Voor het eigen onderzoek werd besloten te trachten beide mogeliikheden te

combineren (hoofdstuk 4).

Voor het bepalen van de bijnierschorshormonen resp. metabolieten hiervan

in de urine bestaan verschillende chemische methoden. Naar een aanbeveling

van de Medical Research Council (1963) werd ten behoeve van het eigen onder-

zoek besloten voor de corticosteroiden gebruik te maken van de methode vol-
gens Appleby-Norymberski en voor de l7-oxosteroiden (aÍkomstig uit bijnier-

schors en testes) van de methode volgens Callow-Zimmermann (biilage l).
Aan de literatuur betreffende de uitscheiding van l7-oxogene steroiden

(Appleby-Norymberski) en I 7-oxosteroiden (Callow-Zimmermann) in de urine

waren wèl gegevens te ontlenen omtrent de 'normale' uitscheidingswaarden

over 24 uur doch niet of nauweliiks oYer tiidsintervallen van enkele uren en

over de ochtenduren in het bijzonder. Dit leidde tot de conclusie, dat men voor

de'normale' waarden over de ochtend in hoge mate is aangewezen op resultaten

van eigen onderzoek.

Voor het verkrijgen van'normale' uitscheidingswaarden over de ochtenduren

moest'trorden beschikt over een groep proefpersonen werkzaam onder 'nor-

male' arbeidsomstandigheden, waaronder in dit verband wordt verstaan een

constellatie van taak en taakomstandigheden waarin belangrijke voor de ste-

roiduitscheiding relevante factoren ontbreken.

Door in een dergetijke groep proefpersonen over een aantal perioden gedu-

rende een etmaal urinemonsters te verzamelen zou het mogelijk worden de

daaruit verkregen gemiddelde 24-uurswaarden te verge[jken met de 'normale'

24-uurswaarden uit de literatuur. Indien de gemiddelde 24-uurswaarde in de

onderzochte groep zou overeenkomen met de 'normale' 24-uurswaarde, zouden

de waarden over kortere tijdsintervallen waarschijnldk eveneens als 'normaal'

mogen worden beschouwd (hoofdstuk 5).

Het onderzoek naar de 'normale' waarden is verricht bij wetenschappelijke

en technische medewerkers van het Nederlands Instituut voor Praeventieve

Geneeskunde - TNO (N.I.P.G.).
In twee groepen proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van resp. 30 en

62 jaar werden urinemonsters verzameld over de ochtend, middag, avond en

nacht. Uit de gedurende deze perioden geproduceerde hoeveelheid urine en de

concentratie werd per proefpersoon de per uur uitgescheiden hoeveelheid

l7-oxogene- en l7-oxosteroiden berekend. Uit deze gegevens werd de 24-uurs-

uitscheiding per proefpersoon afgeleid en hieruit de gemiddelde 24-uursuit-

scheiding en de variabiliteit in de twee leeftijdsgroepen.

De 24-uursuitscheiding en de variabiliteit van 17-oxogene- en l7-oxosteroiden

in beide leeftijdsgroepen kwamen goed overeen met de literatuurgegevens hier-

omtrent in dezelfde leeftiLjdsgroepen. Op grond van deze overeenkomst werd

aangenomen, dat de uitscheidingswaarden over ochtend, middag, avond en

nacht eveneens als'normale' waarden mochten worden beschouwd.
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De inter-individuele variabiliteit in uitscheiding over ochtend, middag, avond
en nacht was gelijk aan de variabiliteit over 24 uur.

De uitscheidingswaarden over de ochtend waren significant positief gecorre-
leerd met de 24-uurswaarden.

De procentuele daling in de 24-uursuitscheiding van l7-oxogene steroiden
bedroeg over het leeftijdstraject 3O-62 jaar ongeveer 30/o, voor de 17-oxo-
steroiden 50-60 %. De dalingspercentages over ochtend, middag, avond en
nacht kwamen hiermee globaal overeen.

De verkregen resultaten wijzen er op, dat de vier-uursmethode voldoende
betrouwbaar kan worden geacht (hoofdstuk 6).

Nu de 'normale' uitscheidingswaarden over een aantal perioden in het bij-
zonder over de ochtend bekend waren, rees de vraag of deze waarden ook
gelden voor werknemers uit de industrie werkzaam onder arbeidsomstandig-
heden, die qua uitwendige belasting niet of slechts weinig afwijken van die in
het N.I.P.G.

Voor het beantwoorden van deze vraag werd bij twee groepen werknemers
uit bedrijf A met een gemiddelde leeftijd van resp. 30 en 6l jaar gedurende een
nacht en een ochtend de uitscheiding bepaald. Taak en taakomstandigheden
van de proefpersonen waren in het algemeen weinig belastend, in het bijzonder
ontbrak expositie aan toxische stoffen. De in deze groep verkregen resultaten
werden vergeleken met de over dezelfde perioden en in overeenkomstige leef-
tijdsgroepen in het N.I.P.G. verkregen waarden.

Bij tweezijdige toetsing en een 5 \-drempel waren de verschillen tussen
bedrijf A en het N.I.P.G. niet significant.

Hoewel dus significante verschillen ontbraken was de gemiddelde uitscheiding
per uur over de ochtend in bedrijf A enige malen aanmerkelljk lager, over de
nacht enige malen duidelijk hoger d,an in het N.LP.G. Deze verschillen in beide
richtingen bereikten herhaaldelijk overschrijdingskansen v an 5-10 fi.

Het kon aannemelijk worden gemaakt, dat verschillen van één tot anderhalf
uur in het slaap-waakpatroon en/of de tijdstippen van urinebemonstering tussen
de werknemers uit bedrijf A en de groep-N.I.P.G. hiervan de oorzaak waren.

Uit vergelirjking van de resultaten in het N.I.P.G. en bedrljf A waren twee
conclusies te trekken, die richtinggevend zijn geweest voor de verdere opzet
van het onderzoek naar de eventuele invloed van toxische stoffen op de steroid-
uitscheiding.

Ten eerste: indien het juist is, dat betrekkelijk kleine verschillen in het
slaap-waakpatroon en de tijdstippen van bemonstering over de ochtend betrek-
keliljk grote veranderingen in de uitscheidingswaarden per uur kunnen veroor-
zaken, dan mogen proefpersonen slechts worden vergeleken indien het slaap-
waakpatroon en uiteraard de tirjdstippen van bemonstering in deze groepen
goed overeenkomen. Daar het slaap-waakpatroon van de proefpersonen uit
het N.I.P.G. gemiddeld één tot anderhalf uur afwljkt van dat van de industriële
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werknemer, leken de in het N.I.P.G. verkregen'normale' waarden niet geschikt

om als referentie voor onderzoekingen in de industrie te dienen.

Ten tweede kon uit deze onderzoekingen de meer algemene conclusie worden
getrokken, dat het begrip 'normale waarde' (althans over ochtend en nacht)
pas betekenis krijgt indien het is gerelateerd aan het slaap-waakpatroon en de

tíLjdstippen van bemonstering en wel binnen betrekkelijk nauwe grenzen. Het
begrip'normale waarde' is daarom moeilijk hanteerbaar.

Op grond van deze conclusies werd beslist voor het onderzoek naar de even-

tuele invloed van toxische stoffen op de steroiduitscheiding aftezien van Yerge-

lijking met 'normale' waarden in het algemeen en de 'normale' waarden van de

groep-N.I.P.G. in het biizonder. Daar anderzijds bij de methode van de ge-

paarde steekproeven aan de voorwaarde van een overeenkomst in slaap-waak-

patroon (en uiteraard in tijdstippen van bemonstering) gemakkeliLjk kan worden

voldaan, is besloten uitsluitend van deze methode gebruik te maken (hoofd-

stuk 7).
Ten einde de laatstgenoemde methode te beproeven werd het wenseliLjk geacht

de steroiduitscheiding te bepalen in twee groepen proefpersonen uit één bedrijf,

die met betrekking tot de zwaarte van de taak en de invloeden van de taak-
omstandigheden, maatschappelijke omstandigheden, geslacht, leeft{idsopbouw

en slaap-waakpatroon niet of niet in belangriike mate verschilden. Indien in
deze gepaarde steekproeven ook de tijdstippen van bemonstering zouden over-

eenkomen zou mogen worden verwacht, dat de gemiddelde uitscheidingswaar-

den per uur van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden niet belangrijk verschillen.

Met het doel dit na te gaan werd een onderzoek verricht in bedrijf B, waar

twee steekproeven werden samengesteld van ieder 9 werknemers en een gemid-

delde leeftijd van 53 jaar. B{i het samenstellen van de steekproeven werden de

bovengenoemde voorzorgen in acht genomen.

Uit urinemonsters verkregen over een tijdsinterval van ongeveer vier uren
gedurende de ochtend werd de uitscheiding van 17-oxogene- en l7-oxosteroiden
bepaald. Uit de individuele uitscheidingswaarden werden de gemiddelden bere-

kend.
De gemiddelde uitscheidingswaarden van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden in

de beide stee§rroeven vertoonden volgens de verwachting slechts kleine en verre

v an s ignifi c ant e v er s chil len.

Dit resultaat vormde een aanwijzing, dat de methode van de gepaarde steek-

proeven uit één bedrijf, mits voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden,
geschikt is om de eventuele invloed van toxische stoffen op de steroiduitschei-

ding te evalueren (hoofdstuk 8).
De onderzoekingen naar de eventuele invloed van toxische stoffen werden

verricht bii werknemers geëxponeerd aan zwavelkoolstof (hoofdstuk 9), een

combinatie van styreen, butadieen, acrylaten en acrylonitril (hoofdstuk 10),

dimethylformamide (hoofdstuk 11) en trichloorethyleen (hoofdstuk 12).
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Daartoe werd bij aan toxische stoffen geëxponeerde werknemers de uitschei-

ding van 17-oxogene- en l7-oxosteroiden bepaald in urinemonsters, verzameld

over een periode van ongeveer vier uren in de ochtend. De uitscheidingswaarden

per uur in een geëxponeerde groep werden vergeleken met die in een niet aan

de betreffende toxische stof(fen) geëxponeerde groep uit hetzelfde bedrijf, die

voor het overige zoveel mogelijk met de geëxponeerde groep overeenkwam. Bii
het samenstellen van de gepaarde steekproefwerd nauwkeurig aandacht besteed

aan een goede overeenkomst in taak en taakomstandigheden, maatschappelijke

omstandigheden, geslacht, leeftijdsopbouw en werkdiden. De tijdstippen van

bemonstering in de gepaarde steekproeven werden gelíLjk gehouden.

De invloed van expositie aan zwavelkoolstof werd onderzocht in een bedriif
voor rayonfabricage. De geëxponeerde groep bestond uit 15 man bedienend

personeel van spinmachines ('spinners'). De gemiddelde leeft{id was 50 jaar, de

gemiddelde expositieduur 23 jaar. Uit op talrijke plaatsen en gedurende vele

jaren uitgevoerde metingen kon de gemiddelde zwavelkoolstofconcentratie in
de lucht, waaraan deze groep geëxponeerd was geweest, worden geschat op

30 mg/m3.
De gepaarde steekproef bestond uit 15 werknemers met een gemiddelde

leeftijd van 50 jaar.

De gemiddelde l7-oxogene steroiduitscheiding in de geëxponeerde groep was

hoger dan in de niet-geëxponeerde groep. Het verschil bereikte echter b[i een

S/,-drempel net geen significantie. Aan het verschil in l7-oxosteroiduitschei-

ding kon geen betekenis worden gehecht.

In een tweede onderzoek werd een geëxponeerde groep van tien spinners

met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar en een gemiddelde expositieduur van

18 jaar vergeleken met een even grote groep niet-spinners met een gemiddelde

leeftijd van 43jaar. De verschillen in l7-oxogene- en l7-oxosteroiduitscheiding

waren tharc gering et verre van significanr (hoofdstuk 9).

Het onderzoek naar de invloed van gecombineerde expositie aan styreen,

butadieen, acrylaten en acrylonitril werd verricht in een bedrijfwaar deze stoffen

worden gebruikt voor de fabricage van synthetische rubber. De geëxponeerde

groep bestond uit 25 werknemers met een gemiddelde leeftlid van 35 jaar en een

gemiddelde expositieduur van 5 jaar.

Omtrent de expositie-intensiteit waren weinig kwantitatieve gegevens bekend.

Een beperkt aantal metingen van de styreenconcentratie in de lucht liet geen

conclusies toe. Tijdens een gericht preventiefgeneeskundig onderzoek door de

bedrijfsarts werden door de geëxponeerden frequent klachten van misseliikheid,

matige eetlust, moeheid en abnormaal transpireren geuit. Een samenhang van

deze klachten met de expositie aan de genoemde stoffen kon niet met zekerheid

worden aangetoond. In het kader van dit onderzoek werd bli enkele geëxpo-

neerden een hoge uitscheiding van amandelzuur vastgesteld. In de urinemon-

sters verkregen in ons eigen onderzoek werd slechts in één geval een licht ver-
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hoogde uitscheiding van amandelzuur gevonden. Bij de overige geëxponeerde
proefpersonen weken de uitscheidingswaarden niet af van die in de niet-geëxpo-
neerde groep.

De gepaarde steekproef bestond uit 26 werknemers met een gemiddelde
leeftijd van 36 jaar.

De gemiddelde uitscheiding van de l7-oxogene- en l7-oxosteroiden in de
geëxponeerde groep was hoger dan in de niet-geëxponeerde groep. De over-
schrijdingskans van het verschil in l7-oxosteroiduitscheiding lag tussen 5 en
lO\, in l7-oxogene steroiduitscheiding tussen 10 en 20f (hoofdstuk l0).

Het onderzoek naar de invloed van expositie aan dimethylformamide werd
verricht in een bedrírjf waar deze stof wordt gebruikt als oplosmiddel voor
polyurethanen. De geëxponeerde groep bestond uit 30 werknemers met een
gemiddelde leeftiid van 47 jaar en een gemiddelde expositieduur van 15 maan-
den. Omtrent de expositie-intensiteit waren weinig gegevens beschikbaar. Con-
centratiemetingen van dimethylformamide in de lucht van de werkruimten
waren slechts zeer incidenteel verricht en lieten geen conclusies toe. Tijdens een
gericht preventief onderzoek door de bedrirjfsarts werd een verband waarschijn-
lijk tussen de expositie aan dimethylformamide en een aantal klachten zoals
hoofdpijn, misselijkheid, droge mond, duizeligheid, slecht slapen, branderige
ogen en alcoholintolerantie. Bij lichamelijk onderzoek werden geen verschijn-
selen geconstateerd, die mogelijk veroorzaakt zouden kunnen zljn door di-
methylformamide.

De gepaarde steekproef bestond eyeneens uit 30 werknemers met een gemid-
delde leeftijd van 47 jaar.

De gemiddelde uitscheiding van l7-oxogene steroiden in de geëxponeerde
groep was lager dan in de niet-geëxponeerde groep. De overschrijdingskans van
het verschil lag bij 5 fu. IIet verschil in l7-oxosteroiduitscheiding was verre van
significant (hoofdstuk ll).

De werknemers waarbij de invloed van expositie aan trichloorethyleen op de
steroiduitscheiding is onderzocht, waren werkzaam in drie verschillende bedrij-
ven waar deze stof wordt gebruikt als ontvettingsmiddel. De geëxponeerde
groep bestond uit 14 werknemers met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar.

Omtrent de expositieduur waren geen nauwkeurige gegeyens bekend. De
geschatte expositieduur varieerde van enkele maanden tot enkele jaren. Een
beperkt aarltal metingen van de concentratie van trichloorethyleen in de werk-
ruimten liet geen conclusies toe omtrent de expositie-intensiteit. Resultaten van
een gericht periodiek geneeskundig onderzoek waren niet beschikbaar. Wel
lilaren van alle geëxponeerden de resultaten van één of meer trichloorazijnzuur-
bepalingen in de urine bekend. In alle gevallen was deze lager dan 100 mgfi.

De controlegroep bestond eveneens uit 14 werknemers met een gemiddelde
leeftijd van 42 jaar.

De verschillen in gemiddelde l7-oxogene- en l7-oxosteroiduitscheiding tussen
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de geëxponeerde en de niet-geëxponeerde groep waren verre van significant

(hoofdstuk 12).

De resultaten van de onderzoekingen naar de invloed van toxische stoffen

waren derhalve wisselend. De verschillen in beide richtingen waren bij een

5 /.-drempel en tweezijdige toetsing niet significant, hoewel de 5 f-drempel
enige malen dicht werd benaderd.

Door de wisselende uitkomsten en de betrekkeliLjk hoge overschrijdingskansen

kan de vraag of langdurige blootstelling aan de onderzochte stoffen heeft geleid

tot veranderingen in de uitscheiding van l7-oxogene- en l7-oxosteroiden noch

bevestigend, noch ontkennend worden beantwoord.

De aanwijzingen yara een veranderde steroiduitscheiding als gevolg van lang-

durige expositie aan enkele van de onderzochte stoffen en de verwachting, dat

in de toekomst de behoefte aan methoden om deze invloeden te evalueren zal

toenemen, rechtvaardigen o.i. voortgezet onderzoek.

De methode van bemonsteren over een periode van vier uren is praktisch

goed bruikbaar gebleken. Ook werden duidelijke aanw[jzingen verkregen, dat

de methode betrouwbare uitkomsten geeft.

Omtrent de bruikbaarheid van de 'normale' uitscheidingswaarden als refe-

rentie kon geen bevredigend antwoord worden gegeven. In een voortgezet

onderzoek zou het wellicht aanbeveling verdienen na te gaan of bemonstering

over een andere periode, b.v. gedurende de middag, een gunstiger mogeliikheid

biedt om van 'normale' waarden gebruik te maken.

De vier-uursbemonstering in gepaarde steekproeven bleek onder bepaalde

voorwaarden als methode goed te voldoen.

Teneinde de betekenis van eventuele veranderingen in de steroiduitscheiding

met betrekking tot de aanvaardbaarheid van werksituaties te evalueren is het

gewenst in een vervolgonderzoek de in de onderzochte groepen voorkomende

klachten, gegevens omtrent de concentraties van toxische stoffen in de lucht en

de uitscheiding van toxische stoffen, metabolieten etc. in de urine nauwkeurig
yast te leggen teneinde correlaties met de steroiduitscheiding mogelijk te maken.

In een vervolgonderuoekzalvoorts moeten worden overwogen of de gebruik-

te chemische groepsbepalingen wel het meest geschikt zijn om de invloed van

toxische stoffen te evalueren. Het liikt gewenst om bepalingsmethoden te ge-

bruiken die een meer gedifferentieerd beeld van de steroiduitscheiding geven.

Wellicht is het van belang de uitscheiding van de metaboliet 6p-hydroxycortisol

te bepalen.
Een toekomstig onderzoek zou verder gericht kunnen zijn op de beantwoor-

ding van de vraag oflangdurige expositie aan toxische stoffen in de werksitua-

tie de biotransformatie van geneesmiddelen kan beïnvloeden (hoofdstuk 13).
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Summary

Toxic substances and steroid excretion

In this thesis an investigation is described into the influence of long-term
exposure of industrial workers to relatively low concentrations of toxic sub-
stances upon urinary excretion of adrenocortical hormones.

The adrenocortical hormones were determined as l7-oxogenic steroids and
l7-oxosteroids according to Appleby-Norymberski and callow-Zimmermann
respectively. For practical reasons excretion rates were determined in urine
samples collected during a four hours' period in the morning.

since steroid excretion is a non-specific biochemical variable, it was decided
to compare excretion rates in industrial workers exposed to toxic substances
with values obtained from a 'normal' population and from paired groups of
workers at the same factory.

'Normal' values for 24-hours' excretion were found in the literature (see table
5.2.1.1.a and b), but reference values for shorter periods were very scarce.
Therefore, a preliminary investigation was carried out in order to obtain
'normal' excretion values for shorter periods, especially during the morning.
For this purpose two groups consisting of ten male scientific and technical
employees of the NIPG (Netherlands Institute for Preventive Medicine) were
formed, with a mean age of 30 and 62 years respectively. Urine samples were
collected during the morning (8.30-12.30), the afternoon (12.3G-16.30), the
evening (19.00-23.00) and night (23.0G7.00). From the amount of urine, the
time-interval and the concentration, the individual excretion values for 17-
oxogenic steroids and l7-oxosteroids per hour were calculated (see table 6.2,a
and 6.2.b). on the basis of these individual values, the mean excretion values
during the morning, the afternoon, the evening and night period (see table 6.5)
as well as the individual and mean 24-hour values were then determined (tables
6.2.a and b, and 6.6 respectively).

The results as to the mean excretion values and the variability during 24-hours
for l7-oxogenic steroids and l7-oxosteroids correspond with the'normal'values
found in the literature (tables 5.2.1.1.a, 5.2.1.1.b and 5.2.3). on the assumption
that the circadian rhythm was normal, it was concluded that the excretion
values obtained during shorter periods could also be interpreted as 'normal'.
In addition, there proved to be a positive correlation between the individual
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excretion values for l7-oxogenic steroids and l7-oxosteroids obtained during
the morning hours, and the individual24-hour values (p < 0.01, see table 6.4).

Comparison of the mean excretion values according to periods (see table 6.5)

shows a diurnal rhythm in 17-oxogenic steroid and l7-oxosteroid excretion

which corresponds with the results found in the literature. Comparison accord-

ing to the age groups shows that in the younger gxoup the mean excretion values

during the morning, the afternoon, the evening, and night period are higher

than in the older gÍoup. Most diferences are significant at a 5 per cent level.

The relative decrease in excretion values is about the same with regard to the

24-hour period and the shorter periods.

Since some doubt was felt as to the question whether the 'normal' values

obtained from employees of the NIPG could be used as a criterion for industrial
workers, steroid excretion was also determined in two gxoups of workers with
a mean age of 30 and 61 years respectively, at an industrial firm for the manu-

facture of artificial fibres (plant A) with more or less similar working condi-

tions. Urine samples were collected during the night from 23.00-7.00 and during
the morning from 8.3G-12.30 approximately. The individual excretion values

for l7-oxogenic steroids and l7-oxosteroids per hour are given in table 7.3.a

and 7.3.b respectively. To make a comparison of the results obtained in plant
A and at the NIPG easier, the mean excretion values and the variability figures

for the morning and the night period have been summarized in table 7.4. This

table shows that part of the differences between plant A and the NIPG is
negligible, whereas another part - although statistically not significant at a 5
per cent level - is evident. These differences are thought to be due to differences

between plant A and the NIPG in the times of sampling and/or in the sleep-

activity pattern (60-90 minutes). To state all the arguments in favour of this

opinion would be beyond the scope of this summary.

The above-mentioned explanation has led us to the conclusion that 'normal'
excretion values during the morning are of no meaning unless closely related to
sampling times and/or sleep-activity pattern. As the average sleep-activity pat-

tern of the employees of the NIPG and that of industrial workers show a
divergency of 60-90 minutes, the 'normal' excretion values obtained at the

NIPG during the morning period cannot be used as reference values in industry.
Therefore, it was decided to restrict the investigation into the influence of
exposure to toxic substances upon urinary steroid excretion to a comparative
study of paired ('exposed' and 'non-exposed') gxoups of subjects working at
the same plant.

To test this method of paired groups, two groups of male workers employed

in an aircraft factory (plant B) were formed in which there were no important
differences with regard to workload, working environment, social environment,

age and sleep-activity pattern. In these two group§ four-hour urine samples

were collected during the same hours in the morning. As was to be expected,
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it turned out that the differences between the two groups in mean steroid excre-

tion values per hour were insignificant (see tables 8.3 and 8.4). This result
showed that under the above-mentioned conditions the method of collecting
paired samples during the morning hours may be suitable to study the
influence of exposure to toxic substances upon urinary steroid excretion.

The influence of long-term exposure to carbon disulphide was studied at a
factory manufacturing artificial fibres. At this plant disorders of the nervous
system, the peripheral nerves, the heart and blood vessels, and the intestinal
tract as well as psychological disorders were more frequent in 'exposed' sub-
jects (spinners) than in'non-exposed'subjects (non-spinners). In the'exposed'
group steroid excretion was determined in 15 spinners with a mean age of 50

years and a mean time of exposure of 23 years. The mean concentration of
carbon disulphide in the atmosphere was estimated at approximately 30 mg/m3.
The 'non-exposed' group consisted of l5 workers with a mean age of 50 years.

The individual and mean excretion values in the two groups have been listed
in table 9.3 and 9.4 respectively. Table 9.4 shows that the l7-oxogenic steroid
excretion tended to be higher in the 'exposed' group. However, the difference
was not significant at a 5 per cent level. Since the reverse was found in the
literature, another investigation was carried out at the same plant but with dif-
ferent subjects. This time the 'exposedn group consisted of ten spinners with a
mean age of 43 years and a mean time of exposure of 18 years. The 'non-
exposed' group consisted of ten workers with a mean age of 42 years. There
turned out to be rather slight differences between the 'exposed' and the 'non-
exposed'group.

The influence of simultaneous long-term exposure to styrene, butadiene,
acrylates and acrylonitrile was studied in industrial workers employed in a

synthetic rubber plant. The 'exposed' group consisted of 25 male workers with
a mean age of 35 and a mean time of exposure of 5 years. fn some workers an
increase in amygdalic acid excretion, an indication of styrene absorption, was

found. Other objective findings which might point to inhalation of the above-
mentioned substances were absent. Estimations of concentrations in the atmo-
sphere were not available. The 'non-exposed' group consisted of 26 technical
and administrative male subjects with a mean age of 36 years employed in the
same plant.

The individual and mean excretion values of the 'exposed' and 'non-exposed'
groups are listed in table 10.3 and 10.4. The mean values for l7-oxogenic
steroids as well as l7-oxosteroids tended to be higher in the 'exposed' group.
The differences are not statistically significant at a 5 per cent level, however.

The next investigation was performed in a synthetic rubber plant where the
influence of long-term exposure to dimethylformamide was studied. The
'exposed' group consisted of thirty male workers with a mean age of 47 years
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and a mean time of exposure of 15 months, whereas the 'non-exposed' group

consisted of 30 subjects with a mean age of 47 years. In the 'exposed' group

frequent complaints were made about headaches, nausea, dizziness, alcohol-

intolerance etc.

The individual and mean excretion values have been listed in table 11.3 and

I 1.4 respectively. Table I I .4 shows that the mean excretion rate of l7-oxogenic

steroids was lowest in the 'exposed' group (p sa .05).

The last investigation into the influence oflong-term exposure to the solvent

trichloroethylene was conducted in an 'exposed' group of 14 male workers with
a mean age of 42years. The time of exposure varied from a few months to many

years. All subjects excreted trichloracetic acid (see table 12.3). The'non-exposed'
group consisted of 14 male workers with a mean age of 42years.In the urine of
these subjects no trichloracetic acid was found.

The individual and mean excretion values of l7-oxogenic steroids and

l7-oxosteroids are listed in the tables 12.3 and l2.4.The differences in steroid

excretion between the two groups were insignificant.

Summarizing it can be said, that the results of the various investigations are

contradictory: the differences in steroid excretion between the 'exposed' and

the 'non-exposed' groups were for the most part small, whereas sometimes,

however, the excretion values in the 'non-exposed' group were markedly higher

or lower than in the 'non-exposed' group, although never to a highly significant

degree.

A possible explanation may be that these results are due to differences in the

toxicological properties of the substances, or to differences in the time and

intensity of exposure. These factors might cause an increase in adrenocortical

activity at one time and a decrease at another. Furthermore is it quite conceiv-

able that these results may in some cases be due not only to changes in the

adrenocortical activity, but also to an altered steroid metabolism in the liver.

The lack of highly significant differences was to be expected, since the inten-

sity of the exposure to toxic substances was low. Moreover, it is well'known
that the inter-individual differences in steroid excretion are great.

Hence it can be concluded that the question, whether long-term exposure to
low concentrations of toxic substances may lead to altered steroid excretion in
short-term urine samples is still unanswered. The results obtained, however,

fully justify further research into steroid excretion under working conditions.

The method of short-term sampling in paired groups of subjects is reliable,
provided that the investigation is performed under the previously mentioned

conditions (similar workload, working environment, sleep-activity pattern etc).-

For practical reasons this method is to be preferred to 24-hour sampling in
investigations under industrial working conditions.
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BIJLAGE 1

Bepaling van de l7-oxosteroiden en totaal l7-oxogene
steroiden in de urine volgens een aanbeveling van de

Medical Research Council Committee on Clinical
Endocrinology (1963)

Estimation of I 7-oxosteroids

Urine, l0 ml, is placed in a glass-stoppered centrifuge-tube of approximately 50 ml
capacity. If in an adult the urine volume is less than I litre, some of the urine should
be diluted with an equal volume of water and l0 ml of this taken, due allowance being
made in the calculation. Glacial acetic acid, 2 ml, and 3 ml of l0N. HCI is added, and
the tube is placed unstoppered in a vigorously boiling water-bath for ten minutes. It
is then cooled in a bath of cold water, 10 ml of ethylene dichloride is added, and the
tube is shaken mechanically for fifteen minutes after insertion of the stopper. The
stopper is removed, the tube is briefly centrifuged, and the top aqueous layer is re-
moved by suction with a capillary pipette attached to a water pump. The ethylene-
dichloride extract is shaken with 2.5 ml of water for two minutes, and after removal
of the top layer 2.5 ml of 3N NaOH is added. After shaking for five minutes the top
layer is removed, and the ethylene-dichloride layer is filtered through a fluted paper

into a test-tube, of approximately 25 ml capacity, and evaporated to dryness in a
water-bath at just below 100 'C. The dry residue is dissolved in 0.2 ml of ethanol, and
the l7-oxosteroid content is estimated colorimetrically by the Zimmermann reaction.
If the l7-oxosteroid excretion is likely too high, a larger volume of ethanol may be
used and a 0.2 ml sample of the solution taken for assay. Alternatively, less than 5 ml
of the filtrate may be used.

Estimation oÍ total l7-oxogenic steroids

Urine, 4 ml, is placed in a glass-stoppered centrifuge-tube (capacity approximately
50 ml), potassium borohydride, 20 mg, is added and the solution is left to stand
overnight at room temperature. (It is often convenient to dissolve 0.1 g of potassium
borohydride in 2 ml of 0.2N NaOH, and to add 0.4 ml of this, with mixing, to each
tube.) Glacial acetic acid, 4 ml, and sodium bismuthate, 1 g, are then added, and the
tubes are shaken mechanically for half an hour, with the exclusion of direct daylight.
After the addition of l0 ml of freshly prepared 6%WN sodium-hydrogen-sulphite
solution, shaking is continued until all the sodium bismuthate is reduced as shown by
the disappearance of all orange granules. 6 ml of 10N HCI is added, and the tubes
are placed in a boiling water-bath for ten minutes, and then cooled in water. The
resulting l7-oxosteroids are extracted with 20 ml of ethylene-dichloride; the aqueous
extract is sucked off, and the organic extract is washed with 5 ml of water and 5 ml of
3N NaOH. The washed ethylene-dichloride extract is filtered through a fluted filter
paper, and 15 ml of the filtrate is evaporated to dryness and estimated by the Zimmer-
mann reaction. If the total l7-oxogenic steroid excretion is likely to be high, a conve-
nient aliquot of the ethylene-dichloride extract may be used.
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Zhnnurmatn reaction

The following tubes should always be set up:
I Reagent blank. - 0.2 ml ethanol, 0.2 ml mdinitrobenzene reagent (D.N.B.), and

0.2m1KOH.
2 Urine extract. - 0.2 ml urine extract, 0.2 ml D.N.B., and 0.2 ml KOH.
3 Standard. - 0.2 ml standard, 0.2 ml D.N.B., and 0.2 ml KOH. (A convenient

standard is one corntaining 0.05 mg of dehydroepiandrosterone (DHA) in 0.2 ml
of absolute ethanol.)

The tubes are stoppered and placed in a water-bath at 25tl "C for sixty minutes.
During incubation the tubes should be protected from brigirt light. It is most conve-
nient to keep them in complete darkness. At the end of sixty+five minutes, l0 ml of
absolute ethanol is added to each tube, and the contents are mixed. The urine extract
and the standard are then immediately read in a spectrophotometer or photoelectric
colorimeter in I cm cells against the reagent-blank tube.

Normal values

The following figures, obtained from a number of souÍces, may be taken as repre-
sentative values obtained by techniques of the type described above.

I7-oxosteroids:
Males, aged m4,5-28 mg per Z hours; mean approximately 12 mg per 24 hours.
Females, aged204, 3-20 mgWr Vlhours; mean approximately 8 mg per 24 hours

Total l7-oxogenic steroids:
Adult males, 5-21 mg per 24 hours; mean approximately 11 mg per 24 hours.
Adult females, 4-16 mg per 24 hours; mean approximately 9 mg per 24 hours.

Voor het eigen onderzoek zijn in de bepaling van de totaal l7-oxogene steroiden
nÍrar opgave van Drs. A. Slob, chemicus bii de afdeling Chemie en Physica van het
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO de volgende veranderingen
aangebracht.

In het voorschrift betreffende de totaal l7-oxogene steroiden wordt 0,1 gram
kalium-boriumhydride opgelost in 2 ml 0,2N NaOH. Dit is gewijzigd in 0,3 gram
kalium-bodrunhydride in 2 ml Q2N NaOH. Het schudden met iisaz[in en natrium-
bismuthaat gedurende een half uur is vervangen door schudden gedurende ll uur.
Het schudden met water en 3N NaOH is gewijzigd in schudden met 5 ml lN HCI
(met de hand), daarna met 5 mlwater (2 minuten schudmachine) en tenslotte met 5 ml
NaOH (5 minuten schudmachine).

In het voorschrift voor de reactie van Zimmermann is de KOH vervangen door
tetramethylammoniumhydroxyde.
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BIJLAGB 2

Bepaling van amandelzuur in urine

Principe:

Het in de urine aanwezige amandelzuur wordt geoxydeerd met ceriumsulfaat en
zwavelzuur tot benzaldehyde. Dit laatstc wordt met behulp van stoom overgedestil-
leerd. Het destillaat wordt spectrofotometrisch doorgemeten bii 283 nm.

Reqentia:

- 7 % Oe(SOr)r-oplossing in water
- llN HzSOr
- stockoplossing van amandelzuur van 25 gliter

Bepalhg:
In een kolf (met dipsmk) nan 500 ml wordt 10 ml urine gebracht. Hieraan wordt
?t ml7 f ceriumsulfaatoplossing en 4 ml 11 N zwavelzuur toegevoegd. Hierna wordt
stoomdestillatie uitgevoerd. Het destillaat wordt opgevangen in een maatkolf van
200 ml. De snelheid van de destillatie wordt zo geregeld, dat in ongeveer 20 minuten
de maatkolf voor driekwart vol is. Daarna wordt met water aangevuld tot 2fi) ml en
de extinctie gemeten bii 283 nm.

De extinctiewaarden worden door middel van een ijHijn omgerekend in de concen-
hatie.
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BIJLAGE 3

Gebruikte statistische methoden

I Om na te gaan of twee aselecte steekproeven uit dezelfde populatie aÍkomstig
waren, werd gebruik gemaakt van de toets van Wilcoxon of van de t-toets van
Student.

2 De hypothese of blj reeksen verwante waarnemingen deze over de elementen een
aselecte volgorde vertonen werd getoetst met de toet§ van Friedman (methode

der m-rangschikkingen).

3 Voor het toetsen van verschillen tussen gepaarde waarnemingen werd de t-toets
van Student voor gepaarde waarnemingen gebruikt.
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De hierbovengenoemde toetsen zijn te vinden in deel lblz.293 (toets van Vy'ilcoxon)
en blz. 288 (toets van Friedman) en deel II blz.476 (t-toets van Student voor gepaarde

waarnemingen) en blz. 482 (t-toets van Student voor 2 aselecte steekproeven).
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