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Dames en heren,
In het Deventer Ziekenhuis zijn de af-
gelopen vijf jaar 478 patiënten met een 
longcarcinoom behandeld, waarvan 79 
met een kleincellig longcarcinoom 
(‘small cell lung cancer’, SCLC). Bij 
vijf SCLC-patiënten was sprake van 
ectopische productie van adrenocorti-
cotroop hormoon (ACTH) als para-
neoplastisch* verschijnsel. Deze pa-
tiënten hadden metabole alkalose, ern-
stige hypokaliëmie (met spierzwakte) 
en hyperglykemie, en overleden allen 
binnen een maand na het stellen van 
de diagnose. In dit artikel zal worden 
ingegaan op het ectopische-ACTH-
syndroom, in het bijzonder bij patiën-
ten met SCLC.

casuïstiek
Een 55-jarige vrouw met een blanco 
voorgeschiedenis wordt door de huis-
arts naar de spoedeisende hulp verwe-
zen in verband met sinds twee dagen 
toenemend krachtverlies in beide be-
nen. Daarnaast heeft zij al twee weken 
last van dyspneu (ook in rust). De pa-
tiënte hoest roze sputum op en haar 
stem is hees. Zij rookt al 38 jaar lang 
twintig sigaretten per dag. Een week 
geleden bezocht zij de huisarts in ver-
band met haar luchtwegklachten. Op 
verdenking van een luchtweginfectie 
werd een behandeling ingesteld met 
fluticasoninhalaties en doxycycline 
(tweemaal daags 100 mg). Daarnaast 
werd door de huisarts hypertensie en 
hyperglykemie vastgesteld. Ter behan-
deling van de hypertensie werd me-
toprolol (eenmaal daags 100 mg) voor-
geschreven. Verder gebruikt mevrouw 
geen medicatie.
 
 
 
 
 

 
 
 

 Bij lichamelijk onderzoek wordt een 
zwaarlijvige vrouw gezien (BMI: 29 kg/
m2) met een bloeddruk van 220/105 
mmHg, een pols van 100 slagen per mi-
nuut, een ademfrequentie van 22 
ademhalingen per minuut en een tem-
peratuur van 36,4 ˚C. Er is sprake van 
gedempte percussie basaal over de lin-
ker long met verminderd ademgeruis. 
De benen tonen fors pitting oedeem* 
en de patiënte kan er nauwelijks op 
staan. De achilles- en kniepeesreflexen 
zijn beiderzijds zwak. Verder valt een 
gegeneraliseerde hyperpigmentatie van 
de huid op.
 Laboratoriumonderzoek toont de 
volgende uitslagen (referentiewaarden 
tussen haakjes): leukocyten 16·109/l 
(4-10·109/l), trombocyten 127·109/l 
(150-400·109/l), kalium 2,5 mmol/l (3,5-
5,0 mmol/l), chloor 88 mmol/l (97-107 
mmol/l), alkalische fosfatase (AF) 256 
U/l (40-120 U/l), γ-glutamyltransferase 
(γGT) 1853 U/l (< 35 U/l), aspartaat-
aminotransferase (ASAT) 57 U/l (< 40 
U/l), alanineaminotransferase (ALAT) 
84 U/l (< 45 U/l), lactaatdehydrogenase 
(LDH) 612 U/l (< 250 U/l) en bloed-
glucose 18,3 mmol/l (4,0-6,1 mmol/l). 
Het totaalbilirubine bedraagt 39 µmol/l 
(< 17 µmol/l), waarvan 15 µmol/l ge-
conjugeerd bilirubine (< 5 µmol/l). De 
arteriële bloedgaswaarden zijn als 
volgt: pH 7,57 (7,35-7,45), O2-saturatie 

90% (95-100%), pO2 5,4 kPa (9,5-13,5 
kPa), pCO2 7,1 kPa (4,2-6,2 kPa), bi-
carbonaat 37 mmol/l (20-28 mmol/l), 
basenexces 13,1 mmol/l (-3 tot 3 mmol/l) 
en lactaat 2,2 mmol/l (0,5-2,2 mmol/l). 
De urine bevat hoge concentraties glu-
cose en ketonen, en de kaliumconcen-
tratie bedraagt 32 mmol/l (< 20 mmol/l). 
Samenvattend zijn de belangrijkste be-
vindingen bij laboratoriumonderzoek 
een hypokaliëmie met een hypochlore-
mische metabole alkalose, hypoxemie, 
hyperglykemie en cholestatische lever-
enzymstoornissen.
 In verband met de kans op ritme-
stoornissen ten gevolge van de hypo-
kaliëmie wordt een elektrocardiogram 
(ecg) gemaakt, waarop een sinusritme 
zonder geleidings- of repolarisatie-
stoornissen zichtbaar is.
 Een conventionele thoraxfoto toont 
een verbreed mediastinum en een niet-
afgrensbaar linker diafragma. Een aan-
vullende CT-scan toont een beeld ver-
dacht voor een primair longcarcinoom 
met uitbreiding in het mediastinum, 
massale mediastinale lymfadenopathie 
en uitgebreide metastasering in de le-
ver (figuur 1). 
 Bronchoscopie laat geen endobron-
chiale afwijkingen zien, maar wel stil-
stand van de linker stemband (een te-
ken van compressie van de linker N. la-
ryngeus recurrens). Er wordt een bron-

Klinische problemen

Een patiënte met kortademigheid, krachtverlies in beide benen en de novo 
diabetes mellitus

m.m.rietbergen en m.j.m.diekman

Deventer Ziekenhuis, Postbus 5001, 7400 GC 
Deventer.
Afd. Interne geneeskunde:  mw. M. M. Riet ber-
gen, zesdejaars geneeskundestudent; 
hr.dr. M. J. M. Diekman, internist.
Correspondentie: mw.M.M.Rietbergen, Van 
Zuy len van Nijeveltstraat 88, 2242 AS Wasse-
naar (m.m.rietbergen@student.rug.nl).

figuur 1. (a) CT-beeld van de thorax ter hoogte van de carina. Ventraal hiervan is 
massale lymfadenopathie zichtbaar en beiderzijds is sprake van gering pleura vocht. 
(b) CT-beeld van het abdomen ter hoogte van de lever, waarop uitgebreide lever-
metastasering zichtbaar is.
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choalveolaire lavage* verricht en trans-
bronchiaal wordt een punctie genomen 
uit een subcarinale lymfeklier, waarop 
de diagnose SCLC wordt gesteld.
 Het klinische beeld van de patiënte 
past bij het cushingsyndroom, wat 
waarschijnlijk wordt veroorzaakt door 
ectopische ACTH-productie door de 
longtumor. Dit wordt onderschreven 
door verhoogde serumconcentraties 
ACTH (24,2 pmol/l, referentiewaarde: 
1,5-10 pmol/l) en cortisol (2,4 µmol/l, 
referentiewaarde: 0,2-0,7 µmol/l). Che-
motherapie wordt gepland en sympto-
matische therapie wordt gestart met 
zuurstof, kaliumchloride (200 mmol/
dag, intraveneus), de competitieve 
aldosteronreceptorantagonist spiro-
nolacton (tweemaal daags 100 mg, 
oraal) en insuline in een flexibel bolus-
basaalschema. Na enkele dagen nor-
maliseert de kaliumconcentratie in het 
serum, halveert de kaliumbehoefte en 
verdwijnt het krachtverlies in de be-
nen. Een week na opname overlijdt de 
patiënte plots onder het beeld van een 
ruiterembolie*. Obductie wordt niet 
toegestaan.

het ectopisch-acth-syndroom
Ectopische ACTH-productie is bij di-
verse benigne en maligne tumoren be-
schreven. Het wordt in de meeste ge-
vallen veroorzaakt door neuro-endo-
criene tumoren van de long (SCLC en 
bronchopulmonaal carcinoïd), het pan-
creas of de thymus.1 2 Deze neuro-en-
docriene tumoren ontstaan uit neuro-
endocriene kulchitskycellen, ook wel 
‘amine precursor uptake and decar-
 b oxylation’-cellen (APUD-cellen) ge-
noemd, die in de betreffende weefsels 
aanwezig zijn. Deze cellen kunnen het 
prohormoon pro-opiomelanocortine 
(POMC) produceren.3 POMC is een 
precursoreiwit, waarvan onder andere 
ACTH en melanocytstimulerend hor-
moon (MSH) kunnen worden afge-
splitst.4 De functie van ACTH- en 
MSH-productie in weefsels anders dan 
de hypofyse is nog onduidelijk, maar 
mogelijk hebben deze hormonen een 
paracriene of autocriene functie.5 6 De 
hoeveelheid POMC in niet-hypofysai-
re weefsels is normaliter echter zo laag 
dat het maar weinig bijdraagt aan de 
plasmaconcentratie. Sommige tumo-
ren produceren echter een disproporti-
oneel grote hoeveelheid POMC, waar-
door de concentratie ACTH (evenals 
MSH) toeneemt en het ectopisch-
ACTH-syndroom kan ontstaan.7
 Normaliter wordt ACTH in de hy-

pofysevoorkwab geproduceerd onder 
invloed van het ‘corticotropin-relea-
sing hormone’ (CRH) uit de hypotha-
lamus. ACTH stimuleert de synthese 
van glucocorticoïden (cortisol) in de 
bijnier (figuur 2). De bijnier is opge-
deeld in een schorsgedeelte dat stero-
idhormonen produceert en een merg-
gedeelte dat (nor)adrenaline produ-
ceert (figuur 3). De bijnierschors be-
staat uit de zona glomerulosa, de zona 
fasciculata en de zona reticularis. On-
der invloed van ACTH vindt in de zo-
na fasciculata cortisolproductie plaats. 
Factoren als stress, dag-nachtritme en 
negatieve terugkoppeling (door cor-
tisol) reguleren de hypofysaire afgifte 
van ACTH. Ectopische ACTH-pro-
ductie zorgt voor een ongeremde cor-
tisolproductie door de bijnierschors, 
waardoor het cushingsyndroom kan 
ontstaan.

incidentie
Ectopische ACTH-productie door tu-
moren is verantwoordelijk voor onge-
veer 12% van alle gevallen van het 
cushingsyndroom en is daarmee, na de 
ziekte van Cushing*, de meest voorko-

mende oorzaak van dit syndroom 
(tabel).8 Men veronderstelt dat het cu-
shingsyndroom vaak iatrogeen van 
aard is, door medicamenteuze behan-
deling met glucocorticoïden. Het is 
echter niet bekend hoeveel procent 
van de gevallen door deze behandeling 
wordt veroorzaakt. De exacte inciden-
tie van het cushingsyndroom is dan 
ook onbekend. In ongeveer de helft 
van de gevallen waarbij sprake is van 
tumorgerelateerde ectopische ACTH-
productie is sprake van SCLC.1 Tussen 
de 1% en 4,5% van de patiënten met 
SCLC ontwikkelt het ectopisch-
ACTH-syndroom.1

klinisch beeld
De presentatie van het klassieke 
cushingsyndroom verschilt van die 
van hypercortisolisme door ectopische 
ACTH-productie. De belangrijkste ver-
schijnselen van het klassieke cushing-
syndroom zijn het gevolg van chro-
nisch hypercortisolisme.1 Opvallend is 
een herverdeling van het lichaamsvet, 
wat zich uit in centrale adipositas, een 
buffalo hump* en een vollemaansge-
zicht*. Daarnaast ontstaan osteoporo-

figuur 2. Schematische weergave van de regulatie van de cortisolproductie. CRH 
wordt uitgescheiden door de hypothalamus, onder andere onder invloed van stress, 
en stimuleert de adenohypofyse (hypofysevoorkwab) tot uitscheiding van ACTH. Dit 
hormoon stimuleert de bijnier tot de productie van cortisol. Cortisol verzorgt nega-
tieve terugkoppeling op zowel de hypothalamus (verminderde secretie van CRH) als 
de hypofyse (verminderde secretie van ACTH).



 Ned Tijdschr Geneeskd Stud. 2008 december;11(4) 67

se en huid- en spieratrofie door het 
katabole effect van cortisol. Andere 
karakteristieke verschijnselen bij het 
cushingsyndroom zijn hyper tensie 
(cortisol verhoogt de vaatweerstand en 
veroorzaakt natrium- en vocht retentie) 
en hyperglykemie (cortisol stimuleert 
de gluconeogenese en onderdrukt het 
vrijkomen van insuline). Daarnaast 
remt cortisol de synthese van vrijwel 
alle cytokines en onderdrukt daarmee 
ontstekingsreacties. Ook is bij patiën-
ten met het cushingsyndroom de kans 
op trombo-embolieën en tromboflebi-
tis verhoogd.9-11

 Bij het ectopisch-ACTH-syndroom 
ontwikkelt het hypercortisolisme zich 
sneller en heviger, waardoor metabole 
afwijkingen domineren: metabole alka-
lose, hypokaliëmie en hyperglykemie. 
Bij de meeste patiënten zijn gewicht-
verlies, oedeem, hypertensie en hyper-
pigmentatie (door het MSH) aan-
wezig.12 Hypokaliëmie en metabole al-
kalose ontstaan doordat cortisol niet 
alleen de glucocorticoïdreceptor, maar 
ook de mineralocorticoïdreceptor kan 
binden. Normaliter wordt onbedoelde 
activatie van de mineralocorticoïd-
receptor in de nieren tegengegaan door 
plaatselijke omzetting van cortisol naar 
het inactieve cortison door 11β-
hydroxysteroïdde hydroge nase.13 Bij pa-
tiënten met ectopische ACTH-produc-
tie overstijgt de aanmaak van cortisol 
de inactivatie, waardoor cortisol de 
kans krijgt de mineralocorticoïdrecep-
tor te activeren.14 Dit stimuleert de re-
absorptie van natriumionen uit de dis-
tale tubulus en de verzamelbuizen, en 
de secretie van kalium en waterstofio-

nen, waardoor hypokaliëmie en meta-
bole alkalose optreden. De ernst van 
de hypokaliëmie is direct gerelateerd 
aan de serumcortisol spiegel.8

behandeling
Bij tumorgerelateerde ectopische 
ACTH-productie wordt getracht de 
tumor die verantwoordelijk is voor de 
excessieve ACTH-productie zo radi-
caal mogelijk chirurgisch te verwijde-
ren. Indien dit niet mogelijk is, kan af-
hankelijk van de prognose chirurgi-
sche of medicamenteuze verlaging van 
de cortisolspiegel worden nagestreefd. 
Chirurgisch kan dit worden bewerk-
stelligd door een adrenalectomie (ver-
wijdering van de bijnier), medicamen-

teus door ketoconazol of metyrapon 
toe te dienen op geleide van het klini-
sche beeld en de cortisolspiegel. Deze 
middelen remmen 11β-hydroxylase, 
een enzym dat in de bijnier zorgt voor 
de omzetting van deoxycortisol naar 
cortisol. Deze medicamenten kunnen 
echter bijwerkingen veroorzaken, 
waaronder levertoxiciteit (door keto-
conazol) en misselijkheid (door 
metyrapon).15 Een andere optie is het 
geven van mifepriston, een glucocorti-
coïd- en progesteronreceptorantago-
nist.16 Voor mifepriston geldt dat er 
nog geen goede effectparameter be-
kend is om de juiste dosering te kiezen, 
zodat het gevaar van cortisoldeficiën-
tie dreigt.

prognose
SCLC-patiënten bij wie sprake is van 
ectopische ACTH-productie hebben 
een gemiddelde overleving van één tot 
twee maanden na het stellen van de di-
agnose.12 16 Deze slechte prognose lijkt 
grotendeels te kunnen worden ver-
klaard doordat deze patiënten zich – 
wegens het ontbreken van (specifieke) 
symptomen – vaak laat presenteren 
met een uitgebreid stadium van de ma-
ligniteit (‘extensive disease’, uitbrei-
ding van de tumor buiten de aangeda-
ne hemithorax en de homolaterale su-
praclaviculaire klieren). Daarnaast is 
er sprake van een ernstige metabole 
ontregeling door de ectopische ACTH-
productie, waardoor de kans op infec-
ties, hypokaliëmie en trombo-embolie-
en is verhoogd. Ter vergelijking: de 
mediane overleving van SCLC-patiën-

figuur 3. Anatomie van de bijnier. Onder invloed van ACTH vindt in de zona fasci-
culata productie van cortisol plaats.
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tabel. Niet-iatrogene oorzaken van het cushingsyndroom. (Bronnen: Romijn JA, Smit JWA, 
Papapoulos SE. Endocrinologie. In: Meer J van der, Stehouwer CDA, redacteuren. Interne ge-
neeskunde. 13e dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005. p.700 en www.utdol.com.)

    voorkomen

ACTH-  hypofysaire ACTH- ziekte van Cushing 68%
afhankelijk bron
  ectopische ACTH- kleincellig longcarcinoom  12%
  productie carcinoïd van bronchus, 
   thymus, darm, pancreas, 
   ovarium
   medullair schildkliercarcinoom
   feochromocytoom 
  ectopische CRH-  carcinoïd < 1%
  productie

ACTH- bijnieradenoom vaak alleen overproductie  10%
onafhankelijk  van cortisol
  bijniercarcinoom vaak overproductie van  8%
   cortisol en androgenen
  bijnierhyperplasie micronodulair  < 2%
   macronodulair 
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inleiding
Longfunctieonderzoek wordt gebruikt 
bij het diagnosticeren en monitoren 
van verschillende longaandoeningen.1 
Longfunctieonderzoek is gericht op 
het bepalen van de longvolumes, de 
luchtwegweerstand, de elasticiteit van 
het longweefsel en de diffusiecapaci-
teit. In dit artikel worden verschillende 

modaliteiten bij het longfunctieonder-
zoek besproken.

spirometrie
Longfunctieonderzoek wordt vanouds 
verricht met behulp van spirometrie*. 
Spirometrie is essentieel bij de diag-
nostiek van ziektebeelden als astma en 
‘chronic obstructive pulmonary di-
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ten met ‘extensive disease’ zonder 
ACTH-productie bedraagt acht tot 
dertien maanden.17

Dames en heren, een patiënt die zich 
presenteert met een ACTH-produce-
rend kleincellig longcarcinoom heeft 
een slechte prognose. Dit komt door 
het veelal vergevorderde stadium 
waarin de ziekte zich bevindt en door 
de ernstige metabole ontregeling die 
optreedt bij het ectopisch-ACTH-syn-
droom. Bij een patiënt met acuut ont-
stane metabole alkalose, hypokaliëmie 
met spierzwakte en hyperglykemie 
moet daarom worden gedacht aan hy-
percortisolisme veroorzaakt door ecto-
pische ACTH-productie. Bij deze pa-
tiënten is het van belang de ACTH- en 
cortisolspiegels te bepalen.
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Voor de praktijk

Longfunctieonderzoek in de praktijk

s.kelderman, r.g.grevink en t.s.van der werf

Verklarende woordenlijst

bronchoalveolaire lavage bronchoscopische spoeling van de perifere luchtwegen en 
het longparenchym, voor immunologische analyse van 
de verkregen cellen en het supernatant

buffalo hump vetophoping in het dorsocervicale gebied, ook bisonnek 
genoemd

paraneoplastisch samenhangend met een neoplasma
pitting oedeem oedeem waarin een putje kan worden gedrukt dat na 

opheffing van de druk niet meteen vervlakt
ruiterembolie afsluiting van de beide takken van de A. pulmonalis door 

een embolus
vollemaansgezicht een rood en gezwollen gelaat
ziekte van Cushing hypercortisolisme ten gevolge van een verhoogde 

ACTH-productie door de hypofysevoorkwab




