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Samenvatting

De doelstellingen van dit proefschrift zijn:

1. het selecteren van commercieel verkrijgbare software voor de berekening van de 

volumes van oogkas (orbita), oogspieren (EOM) en oogkasvet en het valideren van 

deze software.

2.  het vaststellen van referentiewaarden voor vet- en spiervolumina van normale orbitae 

met betrekking tot leeftijd en geslacht.

3.  het vaststellen van de relatieve prevalentie van vet- en spiervolume in patiënten 

met een onbehandelde Graves’ orbitopathie (GO) en de klinische verschillen te 

onderzoeken tussen de aldus verkregen groepen.

4.  het bestuderen van de CT-dichtheid van orbita vet en van de extraoculaire spieren 

(EOM) in gezonde orbitae en in die van GO-patiënten.

5.  het evalueren van het effect van roken op EOM- en vet volumina in onbehandelde 

GO-patiënten.

Hoofdstuk 1
Biedt een overzicht van de huidige kennis van de pathogenese, de symptomen, het 

natuurlijk beloop en de diagnose van GO. Ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van 

de computed tomografie. Tot slot wordt de opzet van dit proefschrift uiteengezet. 

Hoofdstuk 2 
Beschrijft de validatie van commercieel beschikbare software (Mimics®) voor de 

berekeningen van CT scans van het orbita vet- en de EOM volumina. Voor de validatie 

van de berekening van het vet volume werd boter gekozen.. We hebben de kleine 

spieren van kippenvleugels geplaatst in de boter, nadat wij die hadden geplaatst in 

een dunne folie. Dit geheel werd vervolgens in een oogkas van een menselijke schedel 

geplaatst, waarna een orbita CT scan werd gemaakt. Twee onderzoekers berekenden de 

volumina onafhankelijk van elkaar. Het resultaat was dat beide onderzoekers een verschil 

hadden met het bekende volume voor vet van 0.7% en voor spier resp 1.5% en 2.2%. 

Om de intra - en inter- observer variabiliteit van de waarnemingen te beoordelen zijn 

de volumina van 10 patiënten berekend door dezelfde 2 onafhankelijke onderzoekers. 

Aangezien er een goede overeenkomst was (Intraclass Correlation Coefficient= 0.986) 

tussen de waarden van de onderzoekers, werd de software als geschikt beoordeeld. 

De methode is stap voor stap nauwkeurig beschreven om andere onderzoekers in de 

gelegenheid te stellen de metingen te herhalen. 

Hoofdstuk 3 
Om referentiewaarden voor het orbita vet- en de extra oculaire spier volumina vast te 

stellen, hebben wij deze volumina berekend in 160 orbitae van Caucasische patiënten 

zonder orbita-aandoening berekend. Om tegelijkertijd de invloed van de leeftijd op 
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deze volumina te bepalen, hebben wij van ten minste tien patiënten per leeftijdsgroep 

(20-70jr) de data verzameld. De anatomische verschillen van de oogkasvolumina tussen 

de geslachten werden geëlimineerd door gebruik te maken van de ratio’s van vet 

volume / benig orbita volume (FV/OV) en van spiervolume / benig orbita volume (MV/

OV). Het bleek dat, in tegenstelling tot wat tot nu toe werd gedacht, het orbitavet 

toeneemt met de leeftijd in plaats van afneemt. 

Hoofdstuk 4 
Hier beschrijven we de berekeningen van de volumina in 190 orbitae van 95 patiënten, bij 

wie de diagnose GO op klinische gronden was gesteld en die nog niet behandeld waren 

voor hun oogziekte. Wij hebben deze GO-patiënten onderverdeeld in vier groepen. 

Groep 1, zonder vet- of spiertoename; groep 2, met alleen vettoename; groep 3, met 

alleen spiertoename en groep 4, met vet- én spier volume toename.  

Van de 95 GO-patiënten hebben wij de volumina van de meest aangedane orbita 

betrokken in onze getallen. In tegenstelling tot onze verwachtingen was het aantal 

patiënten met alleen een toename van het vetvolume slechts 5,3%. 8.4% had zowel 

vet- als spiervolumetoename. Patiënten met alleen vetvolume toename waren jonger en 

hadden meer proptosis dan patienten zonder vetvolume toename. De grootste fractie 

was groep 3 (alleen toename van het spiervolume) met 61.1%. De groep zonder toename 

van beide volumina was 25,2%. In deze laatste groep zitten wellicht een aantal patienten, 

die ten opzichte van hun beginwaarde wel een toename van de volumes hebben, maar 

van wie de uiteindelijke waarde niet uitkwam boven de grens van het 95% confidence 

interval. Spiervolumetoename ( 69,5%) gaat samen met een hogere leeftijd, meer 

proptosis, gestoorde oogmotiliteit en hogere TBII waarden. De groep met vetvolume 

toename had t.o.v. de groep zonder vetvolume toename meer proptosis.

Hoofdstuk 5
Kijkend naar de 3D-reconstructies van de gemeten volumes vonden wij toch een duidelijk 

structuurverschil, met name in het orbitavet. Daarom besloten wij om te kijken naar de CT 

densiteit van het orbitavet en van de EOM van GO-patiënten en van een controlegroep. 

De gemiddelde vetdensiteit in de orbitae van GO-patiënten was significant hoger dan die 

van controles. De gemiddelde EOM-densiteit was niet significant verschillend. Wij vonden 

een verband tussen volumes en densiteit: hoe groter het EOM-volume, hoe hoger de 

vet-densiteit; hoe hoger de vet-densiteit hoe kleiner het vetvolume. We veronderstellen, 

dat compressie van het orbitavet of de absorptie ervan de verklaring van dit verband zou 

kunnen zijn.

Hoofdstuk 6 
Hierin hebben we de invloed van roken op de oogkas volumina in GO-patiënten 

onderzocht. Bij analyse van tertiles met oplopende waarden van het EOM-volume, was 

het aantal rokers groter bij toenemend spiervolume. In tegenstelling tot wat in eerdere 
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artikelen is vermeld, vonden wij, dat de invloed van roken op het spiervolume groter is 

dan op het vetvolume. 

Hoofdstuk 7
Hierin hebben we onze bevindingen bekeken in het licht van de bestaande literatuur. De 

technische kanten van de methodes en de verschillen tussen de diverse onderzoekers 

worden besproken in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Ondanks het feit dat er 

in vele studies referentie waarden worden gegeven, is het aantal artikelen klein waarin 

melding gemaakt wordt van zowel het vet als het spiervolume bij dezelfde personen. 

Ook wordt er, mede door de kleine aantallen, niet altijd rekening gehouden met ras, 

geslacht of leeftijd. Door alleen Caucasiërs te includeren, de ratio’s te berekenen en door 

10 orbita’s per decade te nemen, hebben we betrouwbare referentie waarden bepaald. 

Onze uitkomsten van de volume metingen bij GO patiënten verschillen met andere 

onderzoekers. In tegenstelling wat bekend was, vonden wij geen groot aantal patiënten 

met alleen vetvolume toename, maar wel met spiervolume toename. Ook hier geldt, 

dat we alleen Caucasiërs hebben geincludeerd en dat de diagnose is gesteld bij het 

eerste bezoek. Het kan zijn dat de toename van het vetvolume later in de loop van de 

ziekte plaats vindt. Steun hiervoor is te vinden in artikelen over bepaalde cytokines in het 

orbitale vet en de EOM. 

Wij vonden dat de gemiddelde CT densiteit van het orbitale vet in GO patiënten hoger 

is dan in controles. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Wel bestaat er een correlatie 

tussen het volume en de densiteit: hoe hoger de densiteit hoe kleiner het vetvolume en 

hoe groter het spiervolume. De spier densiteit was niet significant verschillend tussen GO 

patiënten en controles. 

Omdat roken een funeste invloed heeft op het beloop en de ernst van GO, hebben wij 

het effect van roken onderzocht. In de literatuur bestaat slechts één artikel waarin de 

invloed van roken op volumina wordt beschreven. Roken zou aanleiding zijn tot toename 

van het compartiment wat ook het vet bevat. In onze analyse bleek dat bij rokers ten 

opzichte van niet rokers (nooit en gestopt), er geen invloed op het vetvolume is, maar

een toename van het spiervolume. 

Tenslotte vroegen we ons af, wat nu het nut is van deze volume metingen. Om te beginnen 

ligt er nog steeds een voorstel om volume metingen te gebruiken als onafhankelijke maat 

voor het bepalen van het effect van behandelingen voor GO. Hierbij wordt dan uitgegaan 

van een afname van het spiervolume onder invloed van de therapie. Dit kan echter ook 

komen door het natuurlijk beloop. In recente literatuur wordt zelfs een toename beschreven 

van het spiervolume na decompressie. Door metingen van dezelfde groep patiënten na 1 

en 3 jaar hopen we in de toekomst meer te weten over het natuurlijk beloop.

Volume metingen zijn belangrijk, omdat de opeenvolgende veranderingen in het volume 

van het orbitale vet en de EOM ons een beter begrip van de pathogenese kunnen geven. 

De kennis over de veranderingen in het gedrag van orbitale vet en de EOM zou kunnen 

leiden tot nieuwe, meer gerichte behandelingen.
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