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This thesis describes two différent studies in which ulnar and posterior tibial MNCVs 

and median nerve SEPs were used in the newborn and young child to gain more insight 

in the effect of thyroid function on the maturation of the developing nervous system. The 

main results of these studies and their implications are summarized in this chapter. 

Why use MNCVs and SEPs ? 

MNCVs can be used to study the maturation (myelination) of peripheral nerves (chapter 

2). Ulnar and posterior tibial MNCVs were used in children with congenital 

hypothyroidism by Moosa and Dubowitz.1 Before treatment, a slow conduction velocity 

was found alongside a delay in bone age. After thyroid hormone treatment, MNCVs 

improved and reached normal values. 

SEPs reflect the functional integrity and maturation of both the peripheral and central 

nervous system including synaptogenesis (chapter 3). In infants with primary congenital 

hypothyroidism, Njpeak latencies in median nerve SEPs were used. A maturational 

delay in N tpeak latency was described by Bongers-Schokking and interpreted as a 

sign of shortage of thyroid hormone in the nervous system.23 De Vries et al. reported 

on the use of ulnar and posterior tibial MNCVs in very low birth weight infants.4 

Prolonged hypothyroxinemia in these infants correlates with a decreased MNCV at 40 

weeks postmenstrual age (PMA). 

The first study: L-thyroxine supplementation trial in very preterm infants 

From January 1991 until July 1993, a randomized, double blind, placebo controlled 

trial of L-thyroxine supplementation was carried out in 200 infants born at less than 30 

weeks' gestation in order to determine whether neurodevelopmental outcome at the 

age of two years had improved.5 Infants received either L-thyroxine (8 |ig/kg) or a 

placebo during the first six weeks of life. As part of this study, ulnar and posterior tibial 

MNCV measurements were performed shortly after birth and repeated at two weeks, 

at term and at six months corrected age according to the method of Moosa and 

Dubowitz.6 In addition, cortical N t peak latencies of median nerve SEPs were measured 

at two weeks, at term and at six 6 months corrected age, according to the criteria of 

Desmedt et al.7 

Firstly, in the infants receiving placebo treatment, reference values for MNCVs and 

SEPs in very preterm infants could be obtained. Secondly, the effect of L-thyroxine 

supplementation on the peripheral and central nervous system could be studied by 

comparing the MNCVs and SEPs in the L-thyroxine group to the placebo group, 

knowing that by L-thyroxine supplementation term thyroxine levels were achieved.5 
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The second study: children with maternal thyroid disease 
From January 1993 until May 1997, a prospective observational study in 20 pregnant 
women with known thyroid disease and their newborn children was carried out in 
order to study the effect of maternal thyroid function on the neurologic development 
of the children in the first two years of life (chapter 6). Infants were divided into three 
groups according to maternal thyroid function within the first half of pregnancy 
(maternal subclinical hypothyroidism, euthyroidism and hyperthyroidism/subclinical 
hyperthyroidism). Ulnar and posterior tibial MNCVs and cortical Nt peak latencies 
in median nerve SEPs were measured at 2 weeks and at 3, 6 and 12 months of age in 
addition to neurologic (Touwen8, Hempel9) and developmental (Bayley10) assessments 
up to the age of two years. 

Reference values from placebo group in L-thyroxine supplementation trial 
In the infants receiving placebo treatment within the L-thyroxine supplementation 
trial, cross-sectional and longitudinal MNCV values were analyzed in relation to PMA 
(chapter 4). Mean ulnar MNCV increased from 13 to 44 m/s and mean tibial MNCV 
from 11 to 37 m/s. MNCV was clearly related to PMA. Confounding factors such as sex, 
weight class for gestational age, maternal ethnic origin, antenatal use of steroids and 
quality of compound muscle action potentials (CMAPs) did not have any significant 
effect on ulnar and posterior tibial MNCV In the ulnar nerve, extrauterine maturation 
during the first two weeks of life was delayed compared to intrauterine maturation, 
while this was not found in the posterior tibial nerve. This delay could be related to 
adverse clinical conditions such as hyaline membrane disease and undernutrition, 
especially during the first weeks of extrauterine life, compared to the more physiological 
conditions characterizing intrauterine life. We did not find such a delay in the posterior 
tibial nerve. This was explained by the fact that the maturation of the posterior tibial 
nerve is less advanced compared to the ulnar nerve and may therefore have been delayed 
to a lesser degree. 

In the infants of the placebo group, also cross-sectional and longitudinal cortical 
N peak latency values were analyzed in relation to PMA (chapter 5). Mean cortical 
N peak latency decreased from 66 to 20 ms. Confounding factors such as sex, weight 
class for gestational age, ethnic origin of the mother, antenatal steroids, asphyxia and 
behavioral state did not have any significant effect on cortical Nt peak latency at two 
weeks of age or at term age. At two weeks of age, however, mean cortical Nt peak 
latency was decreased in infants with cranial ultrasound abnormalities (59.0 ± 7.3 ms, 



Summary and implications 115 

n = 7) compared to that of infants with normal ultrasound findings (69.3 ± 6.9 ms, 

n = 17). Possibly, in infants with cranial ultrasound abnormalities the first negative peak 

which was measured was not the cortical N peak but a peak derived from the thalamus 

due to periventricular damage. Comparing mean cortical N, peak latency in very preterm 

infants at term and six months corrected age with values in the literature concerning 

fullterm newborn infants, did suggest that extrauterine maturation of the somatosensory 

pathway was delayed. This is probably due to a delay in central myelination in preterm 

infants at the corrected term age compared to fullterm infants.11 Cortical N peak latency 

values did not correlate with neurologic development at two years of age. However, 

poor quality SEPs (with no recordable cortical N peak latency value) did correlate 

with adverse outcome (chapter 5). 

In conclusion, reference values for ulnar and posterior tibial nerve MNCVs and 

latencies of median nerve SEPs, could be obtained in the infants receiving placebo 

treatment. Confounding factors did not have any significant effect except for cranial 

ultrasound abnormalities regarding SEPs at two weeks of age. Extrauterine maturation 

of ulnar MNCV was delayed during the first two weeks of life. Latencies of mean 

nerve SEPs were delayed at term and six months corrected age compared to fullterm 

newborn infants. 

Effect ofL-thyroxine supplementation 

Clinical baseline characteristics in both L-thyroxine group and placebo group were 

comparable throughout the study. Ulnar and posterior tibial MNCVs measured in 

the L-thyroxine group shordy after birth, at two weeks, at term and at six months 

corrected age were compared with those in the placebo group (chapter 7).12 At two 

weeks of age, an association between low plasma FT4 level and a slow ulnar MNCV 

was found. In spite of a considerable increase of plasma FT4 levels by L-thyroxine 

supplementation, no improvement of MNCV could be achieved throughout the study. 

Only at two weeks of age a statistically none significant enhancement of the ulnar 

MNCV was found in the L-thyroxine group compared to the placebo group. This 

finding suggests a mild and transient hypothyroidism in the infants of the placebo 

group at the level of the peripheral nerve cells. 

Cortical N peak latencies in median nerve SEPs measured in the L-thyroxine group 

at two weeks, at term and at six months corrected age, were compared to those in the 

placebo group (chapter 8).13 L-thyroxine supplementation did not decrease cortical 
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N peak latency. 

In conclusion, L-thyroxine supplementation neither improved ulnar and posterior 

MNCVs nor latencies of median nerve SEPs. These findings were in agreement with 

the primary result of the trial reported by Van Wassenaer et al., that L-thyroxine 

supplementation during the first six weeks of life does not improve neurologic 

development at the age of two years.5 

Children with maternal thyroid disease 

Ulnar and posterior tibial MNCV values were not significantly different among the 

three groups according to their maternal thyroid function within the first half of 

pregnancy (maternal subclinical hypothyroidism, euthyroidism and hyper-thyroidism/ 

subclinical hyperthyroidism) (chapter 6). Possibly, after onset of fetal thyroid function 

at about midgestation, maturation of the peripheral nervous system may have normalized. 

Also, cortical N peak latencies in median nerve SEPs were not significantly different 

among the three groups. However, cortical N peak latency values found at two weeks 

of age in infants with maternal subclinical hypothyroidism, hyperthyroidism and 

subclinical hyperthyroidism, were near the upper limit of those found in the literature. 

In addition, the mean Mental Developmental score in the first two years of life for 

infants with maternal hypothyroidism was found to be 14 points lower (95 % CI: 2-

26) compared to that of the infants with maternal euthyroidism, which may suggest 

that maternal euthyroidism is probably a prerequisite for an optimal maturation of 

the central nervous system. 

Implications for the clinical and research use of MNCV and SEPs 
Clinical use 

The clinical use of ulnar and posterior tibial MNCVs seems to be limited to diagnose 

neuropathies in the ulnar and posterior tibial nerves. The most important clinical use of 

latencies in median nerve SEPs is predicting neurodevelopmental outcome when used 

in asphyxiated term infants.14 For preterm infants more studies are needed to investigate 

the predictive value of latencies in median nerve SEPs for adverse outcome (chapter 5). 

Research use 

Ulnar and posterior tibial nerve MNCVs prove to be useful when studying the maturation 

of peripheral nerves in very preterm infants (chapters 4 and 7). Latencies in median 
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nerve SEPs which reflect the functional integrity and maturational state of central and 

peripheral nervous system, confront us with certain restrictions when used in very 

preterm infants (chapters 5 and 8).13 Firstly, in high-risk preterm infants, latencies in 

median nerve SEPs can only be measured from about 30 weeks' gestation onwards 

(chapters 5 and 8).13 Secondly, recording of SEPs should be done preferably during 

wakefulness to increase amplitudes of SEPs and improved recognition of configuration 

and reproducability.15 Thirdly, when studying maturational processes, confounding by 

cranial ultrasound abnormalities should be taken into account as well as other factors 

such as asphyxia. 

Ulnar and posterior tibial MNCVs and median nerve SEPs can be used in very preterm 

infants to evaluate new intervention strategies like thyroid hormone supplementation 

(T or combined T /Tj) for improving their neurodevelopmental outcome. Median nerve 

SEPs can be used for studying the effect of maternal thyroid function on the neurologic 

development of the infant. In order to achieve this, however, a larger study population 

would be needed. 
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Dit proefschrift beschrijft twee verschillende studies, waarin neurofysiologische 

metingen (MNCVs en SEPs) werden toegepast bij de pasgeborene en het jonge kind 

om meer inzicht te verwerven in het effect van schildklierfunctie op de rijping van 

het zich ontwikkelende zenuwstelsel. De belangrijkste resultaten van deze studies 

en hun implicaties worden in dit hoofdstuk samengevat. 

Waarom MNCVs en SEPs ? 

Schildklierhormoon is noodzakelijk voor een normale rijping van het zenuwstelsel. 

Met het meten van MNCVs, ofwel motorische zenuw geleidingssnelheden, uitgedrukt 

in meters per seconde, kan men een indruk verkrijgen van de rijping (myelinisatie) 

van perifere zenuwen (hoofdstuk 2). MNCVs werden door Moosa en Dubowitz 

toegepast bij kinderen met congenitale hypothyreoïdie. Voor behandeling met 

schildklierhormoon werd een vertraagde zenuw geleidingssnelheid gemeten, die 

samenging met een vertraagde botrijping. Na behandeling met schildklierhormoon 

herstelden de MNCVs tot normale waarden. 

Met behulp van SEPs, ofwel somatosensibel geëvoceerde potentialen, afgeleid via 

electrodes op het hoofd na stimulatie van de nervus medianus (aan de pols), wordt 

een weergave van de integriteit en de rijping van zowel het perifere als centrale 

zenuwstelsel verkregen, waarbij de corticale Nj piek latentietijd, uitgedrukt in 

millisecondes een bruikbare parameter is (hoofdstuk 3). Bij kinderen met een 

congenitale hypothyreoïdie werd de N piek latentietijd in SEPs gemeten. Bongers-

Schokking beschreef een vertraagde rijping, die werd geïnterpreteerd als een teken 

van een tekort aan schildklier hormoon in het zenuwstelsel. De Vries et al. 

rapporteerden een studie over het gebruik van MNCVs bij premature kinderen met 

een laag geboorte gewicht. Een langdurig laag schildklierhormoon gemeten in het 

bloed correleerde met een vertraagde MNCV op een gecorrigeerde a terme leeftijd. 

De eerste studie: thyroxine trial bij ernstig prematuur geboren kinderen 

Van januari 1991 tot juli 1993 werd een gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo 

gecontroleerde trial verricht bij 200 kinderen geboren na een zwangerschapsduur 

van minder dan 30 weken om te bepalen of met thyroxine toediening de ontwikkeling 

op de leeftijd van twee jaar kon worden verbeterd. De kinderen kregen gedurende 

de eerste zes levensweken thyroxine (8 ugram/kg) of een placebo toegediend. Als 

onderdeel van deze studie, werden MNCVs gemeten in de nervus ulnaris (onderarm) 

en nervus tibialis posterior (onderbeen) volgens de methode van Moosa en Dubowitz, 

direkt na de geboorte, na twee weken, op a terme leeftijd en op de gecorrigeerde 
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leeftijd van zes maanden. Tevens werden corticale N : piek latentietijden bepaald in 

SEPs na stimulatie van de nervus medianus aan de pols volgens de criteria van 

Desmedt, op de leeftijd van twee weken, a terme leeftijd en gecorrigeerde leeftijd 

van zes maanden. 

In de eerste plaats werden referentiewaarden van MNCVs en corticale Nj piek 

latentietijden in SEPs verzameld bij de kinderen in de placebo groep. In de tweede 

plaats werd het effect van thyroxine toediening bestudeerd op de rijping van het 

perifere en centrale zenuwstelsel door MNCVs en SEPs in de thyroxine groep te 

vergelijken met die in de placebo groep. Thyroxine toediening leidde tot het verhogen 

van de thyroxine plasmaspiegels waarbij ze vergelijkbaar werden met die van a terme 

pasgeborenen. 

De tweede studie: kinderen met een maternale schildklierziekte 
Van januari 1993 tot mei 1997 werd een prospectieve observationele studie verricht 

bij 20 zwangere vrouwen, die bekend waren met een schildklierziekte en hun 

kinderen. Hierbij werd het effect bestudeerd van de maternale schildklierfunctie op 

de ontwikkeling van het kind in de eerste twee levensjaren. De kinderen werden in 

drie groepen ingedeeld naar de maternale schildklierfunctie in de eerste helft van de 

zwangerschap, groep A: hypothyreoïdie / subclinische hypothyreoïdie, groep B: 

euthyreoïdie en groep C: hyperthyreoïdie / subclinische hyperthyreoïdie). MNCVs 

en corticale N t piek latentietijden in SEPs werden gemeten op de leeftijd van 2 

weken en 3, 6 en 12 maanden. Ook werd neurologisch onderzoek verricht volgens 

Touwen (6 en 12 maanden) en volgens Hempel (24 maanden) als ook ontwikkelings

onderzoek volgens Bayley (6, 12 en 24 maanden). 

Referentie waarden uit de placebo groep in de thyroxine trial 
Bij de kinderen in de placebo groep werden transversale en longitudinale MNCV 

waarden verzameld in relatie tot leeftijd (postmenstruele leeftijd [PMA]; hoofdstuk 

4). De gemiddelde MNCV van de nervus ulnaris nam toe van 13 tot 44 m/s en de 

gemiddelde MNCV in de nervus tibialis posterior nam toe van 11 tot 37 m/s. MNCV 

waarden waren evident gecorreleerd met PMA. Mogelijk beïnvloedende factoren 

zoals geslacht, gewichtsklasse, maternale ethniciteit, antenataal gebruik van Steroiden 

en kwaliteit van verkregen metingen waren niet significant van invloed op de gemeten 

MNCVs. In de nervus ulnaris bleek de extrauteriene rijping gedurende de eerste 

twee levensweken vertraagd in vergelijking met de te verwachten rijping op basis 

van de direkt na de geboorte verkregen meetwaarde (intrauteriene rijping). Dit bleek 
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niet het geval in de nervus tibialis posterior. De vertraagde rijping zou het gevolg 

kunnen zijn van de ongunstige klinische konditie, waarin ernstig prematuur geboren 

kinderen in de eerste levensweken vaak verkeren, waaronder hyaliene membranen 

ziekte en een matige voedingstoestand. Het feit, dat deze vertraging niet werd 

gevonden in de nervus tibialis posterior zou verklaard kunnen worden door het feit 

dat de rijping van deze zenuw achterloopt bij die van de nervus ulnaris en daarom 

ook minder vertraging vertoont. 

Bij de kinderen in de placebo groep werden eveneens transversale en longitudinale 

corticale N piek latentietijden in SEPs gemeten in relatie tot PMA (hoofdstuk 5). De 

gemiddelde corticale N piek latentietijd nam af van 66 tot 20 ms. Beïnvloedende 

factoren zoals geslacht, gewichtsklasse, maternale ethniciteit, antenataal gebruik van 

Steroiden, asphyxie en slaapstadium waren niet significant van invloed op de corticale 

Nj piek latentietijd op de leeftijd van twee weken en a terme leeftijd. Echter, op de 

leeftijd van twee weken bleek de gemiddelde corticale N piek latentietijd lager in 

kinderen met afwijkende bevindingen bij schedelechografie (59 ± 7.3 ms, n = 7) in 

vergelijking met die van kinderen met normale bevindingen bij schedelechografie 

(69 ± 6.9 ms, n=17). Mogelijk dat bij kinderen met afwijkende bevindingen bij 

schedelechografie de eerst gemeten negatieve piek niet de corticale N piek was, 

maar een piek vanuit subcorticale structuren, zoals de thalamus, ten gevolge van 

beschadiging van thalamocorticale projecties. Vergelijking tussen corticale N t piek 

latentie tijden in ernstig prematuur geboren kinderen op gecorrigeerde a terme leeftijd 

en gecorrigeerde leeftijd van zes maanden met literatuurgegevens van a terme geboren 

kinderen op vergelijkbare leeftijden, wekt de suggestie dat de extrauteriene rijping 

van de somatosensibele banen bij ernstig prematuur geboren kinderen vertraagd is. 

Dit is waarschijnlijk het gevolg van een vertraagde centrale myelinisatie. Corticale 

Nj piek latentietijden correleerden niet met de ontwikkeling op de leeftijd van twee 

jaar. Echter, indien SEPs met slechte kwaliteit werden gevonden, d.w.z. waarbij geen 

corticale Nx piek latentietijd kon worden bepaald, correleerde dit wel met een slechte 

ontwikkelings uitkomst. 

Concluderend kan gesteld worden, dat bij de kinderen in de placebo groep 

referentiewaarden konden worden verzameld voor MNCVs en N piek latentietijden 

in de SEPs. Behalve intracerebrale pathologie op de leeftijd van twee weken werden 

er geen andere significant beïnvloedende factoren gevonden. Extrauteriene rijping 

van MNCVs bleek vertraagd gedurende de eerste twee levensweken. Corticale N 
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piek latentietijden in de SEPs waren vertraagd op a terme leeftijd en op de 

gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden in vergelijking met a term geboren kinderen. 

Effect van thyroxine toediening 
Klinische karakteristieken waren vergelijkbaar in de thyroxine en placebo groep door 

de gehele studie heen. MNCVs van de nervus ulnaris en nervus tibialis posterior 

gemeten in de thyroxine groep direkt na de geboorte, na twee weken, op a terme 

leeftijd en op gecorrigeerde leeftijd van zes maanden, werden vergeleken met die in 

de placebo groep (hoofdstuk 7). Op de leeftijd van twee weken werd een evidente 

associatie gevonden tussen een lage plasma vrije T4 spiegel en een lage MNCV in de 

nervus ulnaris. Ondanks een forse toename van vrije T4 spiegels in het bloed door 

thyroxine toediening werd geen toename in MNCVs gemeten gedurende de gehele 

studie. Alleen op de leeftijd van twee weken werd er een niet statistisch significante 

toename gevonden in de MNCV van de nervus ulnaris. Deze bevinding zou kunnen 

passen bij een milde en passagère hypothyreoïdie op het niveau van de perifere 

zenuwcel bij de kinderen in de placebo groep. 

Corticale Nx piek latentietijden in SEPs gemeten in de thyroxine groep op de leeftijd 

van twee weken, op a terme leeftijd en op gecorrigeerde leeftijd van zes maanden 

werden vergeleken met die in de placebo groep (hoofdstuk 8). Thyroxine toediening 

leidde niet tot een afname in N piek latentietijden. 

Concluderend kan gesteld worden dat thyroxine toediening geen significant effect 

had op MNCVs noch op de corticale N piek latentietijden in SEPs. Deze bevindingen 

zijn in overeenstemming met de bevindingen van Van Wassenaer et al. Zij 

constateerden dat thyroxine toediening gedurende de eerste zes levensweken geen 

verbetering gaf van de ontwikkeling op de leeftijd van twee jaar. 

Kinderen met een matemale schildklierziekte 
MNCVs waren niet significant verschillend tussen de drie groepen kinderen, ingedeeld 

naar hun matemale schildklierfunctie in de eerste helft van de zwangerschap (hoofdstuk 

6). Mogelijk, dat na het begin van de foetale schildklierfunctie halverwege de 

zwangerschap, de rijping van het perifere zenuwstelsel genormaliseerd is. Ook waren 

de Nj piek latentietijden in SEPs niet significant verschillend tussen de drie groepen. 

Echter, op de leeftijd van twee weken werden bij kinderen met een matemale 

subclinische hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie en subclinische hyperthyreoïdie corticale 
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Nj piek latentietijden gevonden, die hoog normaal waren in vergelijking met 

referentiewaarden uit de literatuur. Bovendien bleek de gemiddelde mentale 

ontwikkelings score van kinderen met een maternale subclinische hypothyreoïdie in 

de eerste twee levensjaren 14 punten lager (95 % Cl: 2-26) in vergelijking met die van 

kinderen met een maternale euthyreoïdie, hetgeen suggereert dat maternale 

euthyreoïdie een voorwaarde is voor een optimale rijping van het centrale zenuwstelsel. 

Implicaties voor de toepassing van MNCVs en SEPs in de kliniek en in 
wetenschappelijk onderzoek 
Klinische toepassing 

De klinische toepassing van MNCVs lijkt beperkt te blijven tot het diagnostiseren van 

neuropathieën in de desbetreffende perifere zenuw. De meest relevante klinische 

toepassing van SEPs is de toepassing bij ernstig asfyctisch a term geboren kinderen, 

waarbij corticale N t piek latentietijd na stimulatie van de nervus medianus een 

voorspellende waarde lijkt te hebben voor de latere ontwikkeling. Bij prematuur geboren 

kinderen is er nog onvoldoende zekerheid over de voorspellende waarde van corticale N 

piek latentietijden gemeten in de neonatale periode voor de latere ontwikkeling. 

Toepassing in het kader van wetenschappelijk onderzoek 

MNCVs kunnen goed gebruikt worden om de rijping van perifere zenuwen bij 

prematuur geboren kinderen te bestuderen (hoofdstukken 4 en 7). Onderzoek naar 

latentietijden in SEPs, die een indruk geven van de integriteit en rijping van zowel 

het perifere als centrale zenuwstelsel, confronteert ons met een aantal beperkingen, 

wanneer toegepast bij ernstig prematuur geboren kinderen (hoofdstukken 5 en 8). In 

de eerste plaats zijn latentietijden bij een high-risk populatie pas vanaf een 

postmenstruele leeftijd van 30 weken meetbaar. In de tweede plaats, moeten metingen 

bij voorkeur gedaan worden, terwijl het kind wakker is om de grootste amplitudes te 

bereiken en de herkenbaarheid en de reproduceerbaarheid van de SEPs te vergroten. 

In de derde plaats, dient bij het bestuderen van rijping, rekening gehouden te worden 

met intracerebrale pathologie en factoren als asphyxie. 

MNCVs en SEPs kunnen opnieuw gebruikt worden bij het evalueren van nieuwe 

interventie strategieën (T4 of T3/T4 in combinatie) ter verbetering van de ontwikkeling 

van ernstig prematuur geboren kinderen. Bovendien kunnen SEPs opnieuw gebruikt 

worden bij onderzoek naar het effect van maternale schildklierfunctie op de 

ontwikkeling van het kind, echter dan op grotere schaal dan voorheen. 




