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SUMMARY

Pheochromocytoma (PCCs) and sympathetic paraganglioma (PGLs) are rare neuroendocrine 

tumors that derive from chromaffin cells in the adrenal medulla and sympathetic paraganglia. 

These often benign tumors are characterized by the secretion of catecholamines, i.e. epinephrine, 

norepinephrine and dopamine. Parasympathetic PGLs are located in the head and neck region, and 

are called head and neck paraganglioma (HNPGLs). In HNPGLs the secretion of catecholamines has 

only been described in a minority of up to 28% of patients1,2. The diagnosis of a PCC/PGL can be 

made by measuring an increased level of the metabolites of metanephrine (MN), normetanephrine 

(NMN) and 3-methoxytyramine (3-MT) in plasma and/or urine. The measurement of the plasma free 

metanephrines are the most accurate method to diagnose PCCs/PGLs, however, the measurement 

can be influenced by several pre-analytical factors, such as position, certain drugs and previous 

adrenalectomy. To eliminate falsely positive results, the Endocrine Society recommends that 

patients rest for 20-30 minutes in a supine position before blood sampling. For the determination of 

plasma 3-MT overnight fasting is recommended3. 

In approximately 40% of patients diagnosed with a PCC/PGL an underlying gene mutation 

has been established4,5. Especially gene mutations in the succinate dehydrogenase (SDH) subunit 

B (SDHB) and subunit D (SDHD) are frequently found. The penetrance of a PCC in SDHB mutation 

carriers ranges from 8-55%6-9. Therefore, the Dutch national guidelines recommend to screen SDHB, 

SDHC and paternally inherited SDHD and SDHAF2 mutation carriers from the age of 18 for the 

development of PCCs/PGLs, starting from the age of 1810. The screening of SDHB mutation carriers 

includes ENT-investigations, yearly measurements of plasma and/or urine metanephrines, once 

every three years conventional imaging with MRI scans of the head and neck region and biennial 

MRI scans of the thorax, abdomen and pelvis. The screening of SDHD mutation carriers includes ENT-

investigations, biennial measurements of metanephrines in plasma and/or urine and imaging with 

MRI scans in case of excess catecholamine secretion. 

Resection of the tumor is the only option for curative treatment of patients with a PCC/PGL. 

Both during the anesthetic induction and the operation an excessive release of catecholamines can 

be evoked by the tumor, resulting in a hypertensive crisis, cardiac arrhythmia, respiratory edema, 

and ischemic heart disease. To prevent these complications, perioperative blockade with α- and 

β-receptor blockers before surgery is advised. After operation, long-term follow-up is recommended. 

Recurrence rates of 17% within 10 years after surgery have been described. 

The aim of this thesis was to improve the current diagnostic procedure of patients with PCCs/

PGLs and to explore new biochemical markers and methods. 

In chapter 1 a general introduction and the aims and outlines of the thesis are presented. 

In chapter 2 we retrospectively describe the results of plasma MN and NMN in 70 patients who 

underwent unilateral adrenalectomy and 24 patients who underwent bilateral adrenalectomy 
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because of a PCC. Urinary and plasma MN concentrations 3 to 6 months after unilateral 

adrenalectomy were lower compared to the reference population with two adrenal glands. Urinary 

MN concentrations were even lower after bilateral adrenalectomy compared to healthy controls. 

Urinary and plasma NMN were both higher after unilateral and bilateral adrenalectomy. From this 

study we concluded that concentrations of MN are lower, whereas NMN concentrations are higher 

after unilateral and bilateral adrenalectomy. Therefore, we recommend that adjusted reference 

values for plasma and urine MN and NMN are needed in the postsurgical follow-up of patients with 

resected PCC.

In chapter 3, we prospectively studied the influence of frequently prescribed antihypertensive 

drugs (i.e. β-blockers, thiazide diuretics and angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors) on 

the plasma MN and NMN concentration. Thirty-nine patients with recently diagnosed hypertension 

that had not yet started with antihypertensive therapy were included. The plasma MN and NMN 

concentrations were determined with liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-

MS/MS) before and one month after the start of the antihypertensive medication. No physiological 

or analytical interference was found on the plasma free MN and NMN concentrations. Our results 

show that, contrary to current assumptions, it is not necessary to stop antihypertensive medication 

before determining plasma MN and NMN in patients suspected with PCCs/PGLs when determined 

with LC-MS/MS. 

In chapter 4 we aimed to determine whether SDHB and SDHD gene mutations in patients with 

PCCs/PGLs could be determined using a saliva sample. Paired blood and saliva samples were 

collected from 30 patients. Total yields from blood DNA were similar to those obtained from 

saliva DNA. The purity of the saliva DNA samples was lower than that of blood, indicating more 

protein contamination in the saliva-extracted DNA. The results of this study show that salivary DNA 

collected from patients with PCCs/PGLs is a good alternative for extraction of genomic DNA for its 

high concentration and acceptable purity. Moreover, saliva collection is less expensive, noninvasive 

and easy to obtain which is particular important in children, and can even be collected from home. 

We propose the use of DNA extracted from saliva in the screening for children with a risk of a SDHB 

and SDHD mutation.

In chapter 5 we describe a patient with an intestinal pseudo-obstruction caused by excessive 

catecholamine production from a malignant PGL. We provide a literature overview of 34 cases. 

Intravenous administration of phentolamine is the most frequently described treatment when 

surgical resection of the tumor is not feasible. We conclude that intestinal pseudo-obstruction is a 

rare but potential life-threatening complication of PCCs/PGLs.

In chapter 6 we describe a pilot study in which we determined MN, NMN and 3-MT in saliva of 
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healthy controls and compared the results to the simultaneously measured plasma levels analyzed 

with LC-MS/MS. In addition, we looked at the possible influence of pre-analytical conditions such as 

use of a collection device (with or without the use of a salivette), posture (supine or seated position), 

and eating (fasting or 30 minutes after eating) on the salivary metanephrine levels. Metanephrines 

were detectable in saliva from all participants both in seated and supine position. We found no 

difference between MN, NMN and 3-MT samples collected with or without a collection device and 

no significant correlation between the MN, NMN and 3-MT concentrations in saliva and plasma in 

seated or supine position. The MN and NMN concentrations in saliva after eating were lower than the 

fasting levels, probably due to dilution caused by increased saliva production. From this study we 

concluded that metanephrines can be detected in saliva with LC-MS/MS with sufficient sensitivity 

and precision. Our findings warrant evaluation of salivary metanephrine measurement in the work-

up of patients suspected of having a PCC. 

In chapter 7 we discuss the role of dopamine in the angiogenesis pathway and the contradicting 

relation between neuroendocrine tumor dopamine production and tumor behavior. On the one 

hand dopamine inhibits angiogenesis and on the other hand an increased dopamine concentration 

is found in patients with malignant PCCs/PGLs. Dopamine acts both as a neurotransmitter and 

as a hormone, exerting its function via dopamine receptors that are present in a broad variety of 

organs and systems. Circulating dopamine is primarily stored in and transported by blood platelets. 

Recently, the important contribution of dopamine in the regulation of angiogenesis has been 

recognized. Dopamine mediated activation of the D2-receptor inhibits endothelial cell proliferation, 

vascularization and tumor growth. In vitro and in vivo studies have shown that dopamine counteracts 

the actions of HIF-α and VEGF by blocking the phosphorylation of the vascular endothelial factor 

(VEGF)-2 receptor through activation of the dopamine D2-receptor. These effects seem to be lost in 

PCCs/PGL. In these tumors, the production of dopamine is an independent predictor for malignancy. 

Neoplasms may circumvent the actions of dopamine by reducing sympathetic nervous activity or 

by lowering the concentration of dopamine D2-receptor binding sites. Remarkably, little is known 

about the role of dopamine in the development and progression of catecholamine secreting PCCs/

PGLs. Although there is an increased dopamine synthesis and secretion in patients with SDHB- and 

SDHD-related PCCs/PGLs, these tumors are more often multiple and more aggressive. SDHx-related 

gene mutations in PCCs/PGLs might be associated with a decreased concentration of D2-receptors. 

This is most likely caused by DNA hypermethylation of the D2-receptor genes due to succinate 

accumulation. This could be an explanation for the multiple and more malignant tumors in patients 

with SDHB-related genotypes, despite the dopamine overproduction in these tumor types.

In chapter 8 we describe the immunohistochemical staining of 19 HNPGLs tissues for the presence 

of catecholamine-synthesizing enzymes, i.e. tyrosine hydroxylase (TH), aromatic L-amino acid 

decarboxylase (AADC) and dopamine β-hydroxylase (DBH). All tumors stained positive for AADC, 
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six (32%) for TH and two (11%) for DBH. Catecholamine excess was only present in one patient. The 

tissue of this single patient showed only positive staining for AADC. From this study we concluded 

that catecholamine synthesizing enzymes, in particular AADC, are expressed in the majority of 

HNPGL tissues. The immunohistochemical staining pattern of AADC, DBH and TH in HNPGL tissues is 

compatible with the biochemical catecholamine secretion profile, i.e. predominantly hypersecretion 

of dopamine, whereas hypersecretion of norepinephrine only occurs in rare instances.

In chapter 9 we demonstrated dopamine excess measured as elevated 3-MT concentrations and/or 

dopamine concentrations in urine or plasma in seven out of 36 patients (19.4%). Dopamine excess 

was unrelated to clinical signs and symptoms. 123I-MIBG uptake was associated with dopamine 

excess. 

As free dopamine is incorporated in circulating platelets, in chapter 10 we determined the 

dopamine concentration in platelets and the plasma 3-MT concentrations in 36 patients with 

HNPGL. The concentration of dopamine in blood platelets of these patients was compared with 

healthy controls (68 for dopamine in platelets and 120 for plasma 3-MT). In literature, plasma 3-MT 

has described to be elevated in up to 28% of patient with HNPGL. The dopamine concentration in 

platelets was elevated in patients with HNPGL compared to healthy controls, whereas plasma 3-MT 

did not differ between both groups. Six (16.7%) patients with HNPGLs demonstrated an increased 

dopamine concentration in platelets compared to three (8.3%) patients with an increased plasma 

3-MT level. In this study, we demonstrated that dopamine in platelets is elevated in patients with 

HNPGL compared to healthy subjects and that this could be a novel biomarker for dopamine 

producing PGL. 

DISCUSSION AND FUTURE PERSPECTIVES

Optimizing current diagnostics for HNPGLs

In this thesis, we explored several biochemical strategies in the diagnosis of PCC/PGL with a focus on 

dopamine. Improvement of biochemical tools could lead to earlier detection of HNPGLs. Currently, 

there is no optimal biochemical test to diagnose these tumors, since elevated catecholamine and/or 

metanephrine concentrations are only found in a minority of the patients. One approach to enhance 

the potential of biochemical methods is to increase the sensitivity and specificity of analytical 

methods. Improvements in the LC-MS/MS assay enable simultaneous specific quantification of 

metabolically related compound at pmol level. In addition, better knowledge about pre-analytical 

factors such as use of medication, position during blood sampling and diet, will lead to more 

accurate interpretation of biomarker values. The improvement of the analytical sensitivity, however, 

has a limit as only signals that exceed the background biological variation can be reliably quantified. 

Therefore, a challenging and alternative approach is to more broadly scan the aberrant biological 

background of malignant neuroendocrine cells. This approach can lead to the development of more 
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accurate biochemical marker panels. We have shown that all HNPGL tissues stained positive for 

AADC, the enzyme converting L-DOPA to dopamine. In addition, one third of these tissues showed 

combined positive staining of both TH and AADC, although an increased plasma MN concentration 

was only present in one patient. The disparity between the tissue staining and the dopamine 

production could be a result of the relative insensitivity of the plasma 3-MT assay. It could also be 

that only a limited percentage of the HNPGLs are endocrine active, or a slightly elevated dopamine 

production in all patients with HNPGLs could be present, too small for the current assay to detect. 

Then it would be difficult to detect tumor derived dopamine overproduction against a background 

of normal dopamine production.  

The immunohistochemical results showed that HNPGLs could be capable of synthesizing 

dopamine. This let to the idea that dopamine in platelets could be a promising marker for patients 

with HNPGLs. In our study population, there was a 2-fold increase of dopamine concentration 

in platelets in patients with HNPGLs compared to plasma 3-MT (16.7% vs. 8.3%). These results 

underscore that measuring the dopamine concentration in platelets can be of complementary value 

in the biochemical diagnosis of a HNPGL. Due to the high specificities, the combined measurement 

of dopamine in platelets and free 3-MT in plasma could have particular additional value for patients 

in which a HNPGL has to be ruled out. 

In contrast to dopamine synthesis, the positive staining for AADC in 100% of HNPGL tissues 

could also imply that HNPGLs secrete serotonin. Tryptophan is converted to 5-hydroxytryptophan 

(5-HTP) by tryptophan hydroxylase, the rate limiting step in serotonin synthesis, thereafter, AADC 

converts to 5-hydroxytryptamine (5-HT, also called serotonin). If both tryptophan hydroxylase and 

AADC could be detected in HNPGL tissue, serotonin could be elevated in patients with HNPGL. 

Although, increased serotonin production, measured as its metabolite 5-hydroxyindolacetic acid (5-

HIAA) in urine, was not detectable in patients with HNPGLs11, platelet serotonin content, however, is 

a more sensitive marker for the detection of serotonin overproduction12. It would be of interest both 

from pathophysiological and clinical point of view to evaluate tryptophan hydroxylase staining in 

HNPGL tissue, serotonin related symptoms and platelet serotonin concentration in patients with 

HNPGLs13. However comparable to dopamine overproduction, it will be difficult to detect tumor 

derived serotonin overproduction against a background of normal serotonin production.

Increasing knowledge of genetics is another field to expect and find promising new biomarkers. 

Identification of a molecular fingerprint by measuring the transcript levels of mRNA from plasma 

using PCR-amplification, has successfully been undertaken in other cancers such as breast, colon 

and gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs)14,15. In GEP-NETs this molecular 

signature test is based on 51 genes and identifies GEP-NETs with a high specificity and sensitivity16. 

Furthermore, tissue microarrays might be used for genetic tumor profiling and could be used as a 

predictor of malignancy in PGLs17. Identification of relevant tumor specific target genes is needed to 

identify mRNA transcripts that could be used for genetic based diagnosis of patients with PCC/PGLs. 



155

Summary, discussion and future perspectives

11

Optimizing screening for HNPGLs in SDHx mutation carriers 

Since 2000 the discovery of new genetic mutations, there has been a large increase of mostly 

asymptomatic SDHx mutation carriers coming to the outpatient clinic to be screened for HNPGLs, 

PCC and sympathetic PGLs. Inclusion of index patients has most likely led to overestimation of the 

penetrance of disease8,9. This could have led to an ‘over’ extensive screening program. Observations 

from our clinic show that in 83 SDHB mutation carriers only 5 new manifestations were detected 

after a screening period of 1.9 years, all HNPGLs. Thirty-five percent of SHDB mutation carriers 

developed a manifestation of disease at the age of 60, while other studies describe a percentage 

of 8-55% of SDHB mutation carriers that develop a manifestation of disease at the age of 406-8,18. 

All new manifestations in our patient group were HNPGLs, which are most often slowly growing, 

hormonal inactive tumors. In addition, our study suggest that the screening for HNPGLs in SDHB 

mutation carriers could start at an older age (24 years instead of 18 years of age), which would result 

in a significant decrease in financial costs and hospital visits for the patient19. 

Depending on the mutation status of the patient, most HNPGLs are slow growing (1-2 mm/y) 

or do not show any growth at all20,21. Since the majority of the HNPGLs are apparently nonsecreting, 

they are often only revealed by the presence of a mass and/or specific local symptom (e.g., hearing 

loss, tinnitus, cervical mass, dysphagia, cranial nerve palsies) or detected on imaging studies. 

Therefore, a ‘wait-and-scan’ policy with MRI is suggested as a primary option when a HNPGL is 

diagnosed, to establish the growth pattern22. Based on this, the question rises if intensive screening 

and early detection of the tumor is really in the patient’s best interest. The Dutch Health Council has 

published a report about the principles for responsible screening. First of all, the disease should be 

a significant health problem and the early detection of the disease should be of important benefit. 

Second, the screening should be based on free choice of the individual and respect for autonomy 

is important. Finally, the use of healthcare resources should be cost-effective and appropriate23. 

With regard to screening for HNPGLs, screening criteria could be fulfilled. Waiting until patients 

suffer from symptoms of a HNPGL will lead to the detection of the tumors at a late stage with no or 

limited treatment options. A ‘wait-and-scan’ policy can help to define the optimal timeframe for the 

surgical removal of the tumor balanced with the minimal chance of complications and irreversible 

damage to the surrounding tissues. Determining the mutation status and growth rate of the tumor 

is a cumbersome way to distinguish between aggressive and nonaggressive tumors. Making the 

difference between aggressive and nonaggressive tumors could benefit from a very sensitive 

biochemical marker. An elevated plasma 3-MT has been identified as an independent risk factor 

for malignancy, but does not have a high enough diagnostic accuracy24. Future studies will need 

to evaluate the current screening for SDHx mutation carriers, especially the age to start screening, 

identify markers to distinguish aggressive and nonaggressive tumors, the imaging method used for 

the screening (e.g. anatomical vs. functional) and the interval of screening.
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Genotype-specific imaging phenotypes for patients with PCC/PGLs 

Currently, in 40% of patients with a PCC/PGL a mutation is found. The increasing knowledge of the 

genetic background of PCC/PGLs has directed the use of specific imaging tracers13. An example is 

the 18F-FDG PET scan in SDHx related PCC/PGLs. Several studies have shown that 18F-FDG PET/CT has 

a very high sensitivity for SDHx germline and VHL mutations in comparison to multiple endocrine 

neoplasia (MEN) type 2 related PCCs, regardless of tumor location25-28. Decreased SDH and VHL 

protein activity results in a decreased degradation of the hypoxic angiogenesis pathway via HIFs-1α 

and HIF-2α. As a result increased transcription in HIF-1α and HIF-2α genes occurs, which are involved 

in glucose metabolism (glucose transporters (GLUTs) and hexokinases (HK)). Similar to glucose, 
18F-FDG is taken up by tumor cells mostly via facilitative transport by GLUTs and phosphorylated 

by HKs into 18F-FDG-6-P, which accumulates in the cell. A significantly higher HK-2 gene expression 

was observed in SDHx-related PCC/PGLs, compared to NF1- and RET-related PCC/PGLs29,30. From all 

these data, it can be concluded that 18F-FDG is the best tracer to use in patients with SDHx-related 

PCC/PGLs. 

Recently, utility of [68GA]-DOTATATE PET/CT also showed a very high detection rate in SDHB-

related metastatic PCC/PGLs. This imaging modality could lead to earlier detection of metastatic 

disease, and could also be useful for peptide receptor radionuclide therapy for malignant PCC/

PGLs31.

New treatment options for malignant PGLs

The treatment options of malignant PCC/PGLs are limited. Currently, there is no effective treatment 

for malignant PCC. Extensive surgical debulking of the tumor tissue is the first approach of 

malignant PGLs to improve symptoms and survival32. In addition, treatment with chemotherapy 

(cyclophosphamide, vincristine and doxorubicin (CVD)) and radionuclide therapy with either 
131I-MIBG or radiolabelled somatostatin analogues can be considered. Peptide receptor radionuclide 

therapy with radiolabelled somatostatin analogues offers new treatment options. Response rates 

of these therapeutic approaches vary. A (partial) tumor response of approximately 24-45% can be 

achieved by 131I-MIBG33,34. The improvement of the uptake of 123I-MIBG in the tumor cells could lead to 

an increase in tumor response and more successful 131I-MIBG treatment. Treatment with the histone 

deacetylase inhibitor romidepsin has shown some promising results on the uptake of 123I-MIBG in 

mouse PCC cells35. The possible benefit of romidepsin pretreatment on the uptake of 123I-MIBG in 

patients with metastatic PGLs still needs to be investigated. However, 131I-MIBG and 111In-octreotide 

treatment is only possible in patients with uptake of 123I-MIBG or radiolabelled somatostatin 

analogues. In addition, treatment with 131I-MIBG and 111In-octreotide is limited due to a maximum 

radiation dose, because of long term complications that can occur such as hypothyroidism and 

secondary leukemia or myelodysplasia36. A pilot study using a combined treatment protocol with 

[90Y]DOTA-TATE and [177LU]DOTA-TATE showed that this is a feasible and well tolerated therapeutic 

option for patients with metastatic neuroendocrine tumors with progressive disease that were 



157

Summary, discussion and future perspectives

11

refractory to conventional therapy37. 

Other examples of new therapies are inhibitors of vascular endothelial growth factor (VEGF), 

mammalian Target of Rapamycin (mTOR), heat shock protein 90 (Hsp90) inhibitors, agents that 

restore of activated PHD enzyme activity38,39. Most of these new treatment options are currently 

evaluated in phase 1 and phase 2 clinical trials, and will also need to be examined in patients with 

PCCs/PGL. Theoretically, HIF-2α inhibitors and hypomethylating agents could also play a role in the 

treatment of malignant PCCs/PGLs, but currently no such agents are known.

Optimizing patient comfort

The effect of screening and diagnostic procedures on mutation carriers and PCC/PGL patients is 

generally underexposed. Although there is still limited data about the effect on screening for the 

mutation carriers, the quality of life in asymptomatic SDHx mutation carriers and asymptomatic 

patients with HNPGLs seems not the be decreased compared to the general population40. However, 

there is still need to reduce the amount of diagnostic procedures or and to make them as comfortable 

as possible. This should be something to strive for. First of all, the increase of the accessibility of 

diagnostic procedures will support its use and may contribute to the patients comfort. We showed 

that measurement of MN, NMN and 3-MT, as well as SDHx genetic testing can be performed using 

saliva instead of plasma, with high quality promising results. This approach offers several advantages 

for clinical practice. It is noninvasive and free of venipuncture related side effects such as pain or 

hematoma formation. In addition, metanephrine measurements can be readily repeated at various 

intervals and samples can be collected at home, which is likely to be more cost-effective compared 

to in-hospital venipuncture41. Furthermore, measurement of saliva would be particular suitable for 

children as well as for periodic screening in patients with a hereditary PCC/PGL. Future studies with a 

large amount of patients with PCCs/PGLs and healthy subjects will need to be conducted to further 

investigate the role of determination of metanephrines in saliva in the diagnostic pathway of PCCs/

PGLs.
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Feochromocytomen en sympathische paragangliomen zijn zeldzame neuroendocrine tumoren 

die ontstaan uit chromafine cellen in het bijniermerg en in de sympathische paraganglia. 

Deze voornamelijk goedaardige tumoren worden gekarakteriseerd door het uitscheiden van 

catecholamines. Parasympathische paragangliomen ontstaan in parasympathische paraganglia die 

voornamelijk in de hoofd-hals regio aanwezig zijn, en worden hoofd-hals paragangliomen genoemd. 

Bij hoofd-hals paragangliomen is maar bij 28% van de patiënten secretie van catecholamines 

beschreven1,2. De diagnose feochromocytoom of sympathisch paraganglioom daarentegen wordt 

primair gesteld door het vaststellen van een verhoogde concentratie van metanefrine, normetanefrine 

en 3-methoxytyramine (3-MT) in het plasma en/of de urine. Dit zijn de metabole eindproducten 

van adrenaline, noradrenaline en dopamine. Het meten van de vrije metanefrine concentratie in 

plasma is op dit moment de meest gevoelige methode om een feochromocytoom of sympathisch 

paraganglioom aan te tonen. Echter, deze plasma metanefrine meting kan beïnvloed worden door 

pre-analytische factoren, zoals de houding tijdens bloedafname, bepaalde medicamenten en het 

reeds hebben ondergaan van een adrenalectomie. Om de kans op fout-positieve resultaten zo 

klein mogelijk te maken, wordt door de Endocrine Society, de wetenschappelijke vereniging voor 

endocrinologen in Amerika, aanbevolen om patiënten voorafgaand aan de bloedafname 20-30 

minuten te laten rusten en bloed af te nemen in een liggende houding. Voor de bepaling van het 

plasma 3-MT wordt een nuchtere bloedafname geadviseerd3. 

In ongeveer 40% van de patiënten bij wie een feochromocytoom of paraganglioom wordt 

vastgesteld, blijkt er sprake te zijn van een erfelijke aanleg op basis van DNA veranderingen; een 

zogenaamde genmutatie in het erfelijk materiaal4,5. Mutaties in het gen coderend voor succinate 

dehydrogenase (SDH) subunit B (SDHB) en subunit D (SDHD) zijn het meest voorkomend. Andersom 

hebben mensen die drager zijn van een SDHB mutatie een kans tussen de 8-55% op het ontwikkelen 

van een feochromocytoom6-9. Daarom adviseert de Nederlandse Stichting Opsporing Erfelijke 

Tumoren (StOET) om SDHB, SDHC en paternaal overgeërfde SDHD en SDHAF2 mutatiedragers vanaf 

18 jarige leeftijd te screenen op de aanwezigheid van een feochromocytoom of paraganglioom10. 

De screening van SDHB mutatiedragers omvat KNO-onderzoek, jaarlijks meten van de plasma en/

of urine metanefrines en één keer per drie jaar conventionele beeldvorming middels MRI scans van 

het hoofd-hals gebied, en tweejaarlijks een MRI van de thorax, het abdomen en het bekken. De 

screening van SDHD mutatiedragers omvat KNO-onderzoek, tweejaarlijks meten van  metanefrines 

in plasma en/of urine en beeldvormend onderzoek indien een verhoogde catecholamine 

concentratie gemeten wordt.

Chirurgische verwijdering van de tumor is de enige curatieve behandel mogelijkheid voor 

patiënten met een feochromocytoom of paraganglioom. Zowel tijdens de inleiding van de 

anesthesie alsook tijdens de operatie, kan er een overmatige afgifte van catecholamines door 

de tumor plaatsvinden, hetgeen kan leiden tot een hypertensieve crisis, hartritme stoornissen, 

longoedeem of myocard ischemie. Om deze complicaties te voorkomen wordt in Nederland 



163163

Nederlandse samenvatting

standaard gestart met α-blokkers en β-blokkers voor de operatie. Na chirurgische verwijdering van 

de tumor wordt langdurige poliklinische controle aangeraden, omdat bij 17% van de patiënten een 

tumorrecidief kan optreden.

Dit proefschrift heeft als doel de huidige diagnostische procedures voor patiënten met een 

feochromocytoom of paraganglioom te optimaliseren en nieuwe biochemische markers en 

methoden te onderzoeken.

In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie van het onderwerp gegeven en het doel en de 

opzet van het proefschrift gepresenteerd. 

In hoofdstuk 2 beschrijven we in een retrospectieve studie de plasma metanefrine en normetanefrine 

concentraties in patiënten die vanwege een feochromocytoom een adrenalectomie hebben 

ondergaan (70 patiënten een enkelzijdige en 24 patiënten een dubbelzijdige bijnierverwijdering). 

Drie tot zes maanden na enkelzijdige (unilaterale) adrenalectomie waren urine en plasma metanefrine 

concentraties lager in vergelijking met de referentie populatie met gezonde controles met twee 

normale bijnieren. De metanefrine concentratie in de urine van patiënten na een dubbelzijdige 

(bilaterale) adrenalectomie was nog lager in vergelijking met de gezonde controles. De urine en 

plasma normetanefrine concentraties waren hoger zowel na enkelzijdige adrenalectomie als na 

dubbelzijdige adrenalectomie. Uit de resultaten van deze studie concludeerden we dat metanefrine 

concentraties dalen, terwijl normetanefrine concentraties stijgen na enkelzijdige en dubbelzijdige 

adrenalectomie. Het is daarom belangrijk aangepaste referentie waarden op te stellen voor plasma 

en urine metanefrine en normetanefrine concentraties voor de postoperatieve controle van 

patiënten van een feochromocytoom.

In hoofdstuk 3 hebben we prospectief onderzocht wat de invloed van frequent voorgeschreven 

antihypertensiva (β-blokkers, thiazide diuretica en angiotensine-omzettend enzym (ACE) remmers) 

op de plasma metanefrine en normetanefrine concentraties is. Negenendertig patiënten werden 

geïncludeerd bij wie recent hypertensie was vastgesteld en bij wie de behandeling nog niet 

was gestart. De plasma metanefrine en normetanefrine concentraties werden bepaald met de 

vloeistofchromatografie met tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS techniek) voorafgaand 

en één maand na de start van het antihypertensieve medicatie. Er werd geen fysiologische of 

analytische interferentie gevonden op de plasma metanefrine en normetanefrine concentratie. 

Onze resultaten tonen aan dat het niet nodig is om de antihypertensive medicatie te stoppen 

voor de bepaling van plasma metanefrine en normetanefrine bij patiënten tijdens de diagnostiek 

naar een feochromocytoom of paraganglioom, als deze bepaling gedaan wordt met de LC-MS/MS 

methode.

In hoofdstuk 4 was het doel om te bepalen of SDHB en SDHD gen mutaties kunnen worden 
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vastgesteld in het speeksel van patiënten met een feochromocytoom of paraganglioom. Bij 30 

patiënten werden tegelijkertijd bloed- en speekselmonsters verzameld. De totale DNA opbrengst 

uit het bloed was vergelijkbaar met de DNA opbrengst uit speeksel. De zuiverheid van DNA monster 

uit speeksel was lager dan het DNA monster uit bloed. Dit wijst er op dat er in het speeksel monster 

meer vervuiling door eiwit optreedt, maar uiteindelijk beïnvloedde dit niet de mutatieanalyse. De 

resultaten van deze studie laten zien dat speeksel DNA in patiënten met een feochromocytoom 

of paragangliomen een goed alternatief is voor de extractie van DNA vanwege de hoge DNA 

concentratie en acceptabele zuiverheid. Daarnaast is een speeksel monster minder duur, niet 

invasief en makkelijker af te nemen, wat met name van belang is bij kinderen. Eventueel kan het 

monster zelfs thuis worden verzameld. We stellen voor om DNA geëxtraheerd uit speeksel te 

gebruiken in de screening van kinderen met een risico op een SDHB of SDHD mutatie.

In hoofdstuk 5 beschrijven we een patiënt met een intestinale pseudo-obstructie veroorzaakt door 

overmatige catecholamine productie door een maligne paraganglioom en geven we een overzicht 

van de 34 casus die in de literatuur zijn beschreven. Intraveneuze toediening van fentolamine 

wordt het meest toegepast bij een pseudo-obstructie als een chirurgische resectie van de tumor 

niet mogelijk is. We concluderen dat intestinale pseudo-obstructie een zeldzame maar potentieel 

levensbedreigende complicatie is van een feochromocytoom of paraganglioom.

In hoofdstuk 6 beschrijven we een pilot studie waarin in gelijktijdig afgenomen speeksel en 

plasma monsters van gezonde controles de metanefrine, normetanefrine en 3-MT concentraties 

worden vergeleken. De metanefrine, normetanefrine en 3-MT concentraties in speeksel werden 

geanalyseerd met de LC-MS/MS methode. Daarnaast hebben we gekeken naar de mogelijke 

invloed van pre-analytische factoren op de speeksel metanefrine concentraties, zoals het gebruik 

van een hulpmiddel (een wattenstaafje) voor het verzamelen van het speeksel, de houding 

(liggende of zittend) en eten (nuchter of 30 minuten na voedsel inname). Metanefrines konden 

worden aangetoond in het speeksel van alle deelnemers, in zowel zittende als liggende houding. 

We vonden geen verschil tussen metanefrine, normetanefrine en 3-MT concentraties in speeksel 

afgenomen met of zonder hulpmiddel en geen significante correlatie tussen de metanefrine, 

normetanefrine en 3-MT concentraties in speeksel en plasma in zittende of liggende houding. De 

metanefrine en normetanefrine concentraties in speeksel na eten waren lager dan de nuchtere 

waarden, waarschijnlijk door verdunning bij verhoogde speekselproductie. In deze studie hebben 

we geconcludeerd dat speeksel metanefrines met voldoende sensitiviteit en precisie gemeten 

kunnen worden met LC-MS/MS. Deze resultaten onderschrijven dat verder onderzoek naar waarde 

van speeksel metanefrine metingen in de diagnostische work-up voor een feochromocytoom 

zinvol is.

In hoofdstuk 7 worden van de verschillende werkingsmechanismen van dopamine besproken. 
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Enerzijds remt dopamine de vaatnieuwvorming (angiogenese) en anderzijds wordt een verhoogde 

dopamine concentratie gevonden bij maligne feochromocytomen en paragangliomen. Dopamine 

werkt zowel als een neurotransmitter en een hormoon. Het oefent zijn functie uit via dopamine 

receptoren die aanwezig zijn in een groot aantal organen en weefsels. Circulerend dopamine wordt 

primair opgeslagen in en getransporteerd door bloedplaatjes. Onlangs is vastgesteld dat dopamine 

een belangrijke rol speelt in de regulatie van de angiogenese. Dopamine gemedieerde activatie 

van D2-receptoren remt de endotheelcel proliferatie, vascularisatie en tumorgroei. In vitro en in 

vivo onderzoek toont dat dopamine de acties van hypoxie-inducerende factor (HIF)-α en vasculaire 

endotheliale groeifactor (VEGF) remt door via de dopamine D2-receptor de fosforylatie van de VEGF-

2 receptor te blokkeren. Dit heeft een negatief effect op de tumor groei. Deze remmende invloed op 

tumorgroei lijkt afwezig bij feochromocytomen en paragangliomen. Bij deze tumoren is de productie 

van dopamine juist een onafhankelijke risicofactor voor maligne ontaarding. Tumoren kunnen de 

acties van dopamine omzeilen door het verlagen van de sympathische zenuwactiviteit of door het 

verlagen van de concentratie van dopamine D2-receptor. Het is opmerkelijk dat er weinig bekend 

is over de rol van dopamine als biomarker in de ontwikkeling en progressie van catecholamine 

producerende feochromocytomen en paragangliomen. Hoewel er een verhoogde synthese en 

secretie is van dopamine bij patiënten met SDHB- en SDHD-gerelateerde feochromocytomen en 

paragangliomen, zijn de tumoren bij deze patiënten groepen vaak multipel en agressiever. Mogelijk 

is er een verband tussen SDHx-gerelateerde gen mutaties in feochromocytomen en paragangliomen 

enerzijds en een verminderde concentratie van D2-receptoren anderzijds. Dit zou veroorzaakt kunnen 

worden door hypermethylatie van het D2-receptorgen, waardoor het gen verminderd afgelezen kan 

worden. Dit zou mogelijk kunnen verklaren waarom er meer maligne tumoren gevonden worden bij 

patiënten met een SDHB gen mutatie, ondanks de dopamine overproductie. In dit overzichtsartikel 

pleiten we er dan ook voor om dopamine als epifenomeen, een niet-veroorzakende biomarker, van 

maligniteit te beschouwen bij patiënten met een feochromocytoom of een paraganglioom.

In hoofdstuk 8 beschrijven we de immunohistochemische kleuring van 19 hoofd-hals 

paraganglioom weefsels op de aanwezigheid van catecholamine-synthetiserende enzymen, 

zoals tyrosine hydroxylase (TH), aromatische L-amino zuur decarboxylase (AADC) en dopamine 

β-hydroxylase (DBH). Alle tumoren kleurden positief voor AADC, zes (32%) voor TH en twee (11%) 

voor DBH. Catecholamine overproductie werd maar in één patiënt aangetoond. De histologische 

kleuringen in het weefsel van deze patiënt waren alleen positief voor AADC. Deze studie laat zien 

dat catecholamine synthetiserende enzymen, vooral AADC, aangetoond kunnen worden in het 

grootste deel van de onderzochte hoofd-hals paraganglioom weefsels. Het immunohistochemische 

kleuringspatroon van AADC, DBH en TH in hoofd-hals paraganglioom weefsel is vergelijkbaar 

met het biochemische catecholamine secretie profiel, namelijk hoofdzakelijk uitscheiding van 

dopamine, terwijl uitscheiding van norepinephrine alleen in enkele gevallen gevonden wordt. 
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In hoofdstuk 9 laten we zien dat in zeven van de 36 (19.4%) patiënten die gediagnosticeerd 

zijn met een hoofd-hals paraganglioom dopamine overproductie voorkomt, gemeten als een 

verhoogde 3-MT en/of dopamine concentratie in urine of plasma. Dopamine overproductie was 

niet gerelateerd aan klinische klachten of symptomen. De opname van 123I-MIBG was geassocieerd 

met dopamine overproductie.

Omdat bekend is dat vrij dopamine opgenomen wordt in circulerende bloedplaatjes hebben we 

in hoofdstuk 10 de concentraties van dopamine in bloedplaatjes en het plasma 3-MT bepaald bij 

36 patiënten met een hoofd-hals paraganglioom. De concentratie van dopamine in bloedplaatjes 

van deze patiënten werd vergeleken met gezonde controles (68 gezonde controles voor dopamine 

in plaatjes en 120 gezonde controles voor plasma 3-MT). In de literatuur wordt beschreven dat 

plasma 3-MT verhoogd is bij ongeveer 28% van de patiënten met een hoofd-hals paraganglioom. 

Bij patiënten met een hoofd-hals paraganglioom was de dopamine concentratie in bloedplaatjes 

hoger bij gezonde controles. De plasma 3-MT concentratie was niet verschillend tussen beide 

groepen. Zes (16.7%) patiënten met een hoofd-hals paraganglioom hadden een verhoogde 

dopamine concentratie in bloedplaatjes terwijl maar bij drie patiënten (8.3%) een verhoogde plasma 

3-MT concentratie werd vastgesteld. Met dit onderzoek hebben we aangetoond dat de dopamine 

concentratie in bloedplaatjes verhoogd is bij patiënten met een hoofd-hals paraganglioom 

vergeleken met gezonde controles. Mogelijk is de dopamine concentratie in bloedplaatjes een 

nieuwe biomarker voor dopamine producerende paragangliomen.

DISCUSSIE EN TOEKOMST PERSPECTIEVEN

Optimaliseren van de huidige diagnostiek naar hoofd-hals paragangliomen

In dit proefschrift hebben we een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de biochemie 

beschreven in de diagnostiek naar feochromocytomen en (hoofd-hals) paragangliomen met 

name gericht op dopamine. Verbetering van biochemische diagnostiek zou kunnen leiden tot het 

eerder vaststellen van een hoofd-hals paraganglioom. Op dit moment bestaat er geen optimale 

biochemische test om deze tumoren op te sporen, aangezien een verhoogde catecholamine en/

of metanefrine concentratie maar in een klein deel van patiënten met hoofd-hals paragangliomen 

wordt gevonden. Een mogelijkheid om de biochemische diagnostiek te verbeteren is het 

verhogen van de sensitiviteit en specificiteit van de gebruikte analysemethode, de LC-MS/MS. 

De verbeteringen tot nu toe hebben geleid tot een meer specifieke kwantificatie van plasma 

metanefrines en hebben een de gelijktijdige bepaling van metabool gerelateerde componenten 

zoals 3-MT tot op de pmol nauwkeurig mogelijk gemaakt. Verder is door toename van de kennis over 

het effect van pre-analytische factoren zoals medicatie, houding tijdens de bloedafname en dieet, 

een betere interpretatie van de resultaten mogelijk. De verbetering van de analytische sensitiviteit 

is echter beperkt omdat alleen signalen die boven de biologische achtergrond variatie uitkomen 

betrouwbaar gekwantificeerd kunnen worden. Een meer uitdagend alternatief is om te achterhalen 
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wat de oorzaak is van het afwijkende celmetabolisme van kwaadaardige neuroendocriene 

cellen. Dit kan het ontwikkelen van nieuwe nauwkeurigere panels met biochemische markers 

ondersteunen. In een van onze studies hebben wij aangetoond dat alle onderzochte weefsels 

van hoofd-hals paragangliomen bij immunohistochemisch onderzoek aankleuren voor AADC, 

het enzym dat L-DOPA omzet in dopamine. Daarnaast was er bij een derde van de weefsels ook 

nog een positieve kleuring voor TH en AADC, de enzymen die tyrosine omzetten in dopamine. 

In tegenstelling tot deze immunohistochemische bevindingen werd maar bij één patiënt een 

verhoogde plasma metanefrine concentratie gevonden. Het verschil tussen de beperkte waarde 

van biochemie en de duidelijke immunohistochemische aankleuring zou een illustratie kunnen zijn 

van de relatieve ongevoeligheid van de plasma 3-MT analyse. Er zou een licht verhoogde dopamine 

productie aanwezig kunnen zijn in alle patiënten met een hoofd-hals paraganglioom, maar deze 

zou te klein kunnen zijn om met de huidige analyse methoden te kunnen aantonen. In dat geval zou 

het moeilijk zijn om dopamine productie door de tumor aan te tonen tegen een achtergrond van 

normale dopamine productie. Een andere mogelijkheid is toch dat maar een beperkt percentage 

van de hoofd-hals paragangliomen endocrien actief is. 

De resultaten van ons immunohistochemische onderzoek ondersteunen de hypothese 

dat hoofd-hals paragangliomen in staat zijn om dopamine te synthetiseren. Dit leidde tot de 

onderzoeksvraag of de dopamine concentratie in bloedplaatjes een marker zou kunnen zijn voor 

patiënten met een hoofd-hals paraganglioom. Dit werd bevestigd in ons onderzoek waarbij bij 

patiënten met een hoofd-hals paraganglioom de concentratie van dopamine in bloedplaatjes twee 

keer zo hoog was als de plasma 3-MT concentratie (16.7% versus 8.3%). Deze resultaten illustreren 

dat het meten van de dopamine concentratie in plaatjes een toegevoegde waarde zou kunnen 

hebben bij de biochemische diagnose van het hoofd-hals paraganglioom. Door de hoge specificiteit 

van deze beide bepalingen zou de gecombineerde meting van de dopamine concentratie in 

bloedplaatjes en de vrije 3-MT concentratie in plasma mogelijk van toegevoegde waarde kunnen 

zijn bij patiënten bij wie een hoofd-hals paraganglioom moet worden uitgesloten. 

Het feit dat we AADC aantoonden in hoofd-hals paraganglioom weefsels zou kunnen betekenen 

dat er ook sprake is van serotonine synthese in de hoofd-hals paragangliomen. Tryptofaan wordt 

omgezet in 5-hydroxytryptofaan (5-HTP) door het tryptofaan hydroxylase, de snelheidsbepalende 

stap in de serotonine synthese. Daarna zet het enzym AADC 5-HTP om in 5-hydroxytryptamine (5-

HT, ook wel serotonine genoemd). Als zowel tryptofaan hydroxylase als AADC aanwezig is in hoofd-

hals paragangliomen, dan zou de serotonine concentratie in bloedplaatjes verhoogd kunnen zijn 

bij patiënten met een hoofd-hals paraganglioom. Eerder werd geen verhoging aangetoond van de 

metaboliet van serotonine, 5-hydroxyindolaat zuur (5-HIAA), in urine bij patiënten met een hoofd-

hals paraganglioom11. Echter de concentratie van serotonine in bloedplaatjes is een veel gevoeligere 

methode om een eventuele serotonine overproductie te meten12. Zowel vanuit pathofysiologisch 

als klinisch oogpunt zou het interessant zijn om tryptofaan hydroxylase kleuringen te doen in hoofd-

hals paraganglioom weefsel en serotonine gerelateerde symptomen en de serotonine concentratie 
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in bloedplaatjes te evalueren in patiënten met een hoofd-hals paraganglioom13. Het zal echter lastig 

kunnen zijn om serotonine productie door de tumor te onderscheiden van de normale biologische 

serotonine productie. 

Een ander veelbelovend gebied voor nieuwe biomarkers is de genetica. Door middel van PCR-

amplificatie kan het meten van mRNA transcriptie levels in plasma leiden tot het vaststellen van een 

genetisch profiel. Dit wordt al gebruikt voor de typering van verschillende soorten tumoren zoals 

borstkanker, darmkanker en gastroentropancreatische neuroendocrine tumoren (GEP-NETs)14,15. Bij 

GEP-NETs is het genetische profiel gebaseerd op een pakket van 51 genen die GEP-NETs kunnen 

identificeren met een hoge specificiteit en sensitiviteit16. Daarnaast zouden ook weefsel microassays 

gebruikt kunnen worden voor genetische tumor profilering en mogelijk ook als voorspeller 

kunnen worden toegepast voor het maligne karakter van paragangliomen17. Om specifieke mRNA 

transcriptie factoren te vinden die gebruikt kunnen worden voor genetische profilering van 

feochromocytomen en paragangliomen zal verder onderzoek gedaan moeten worden. Identificatie 

van relevante tumor specifieke genen is nodig om mRNA transcriptie factoren te vinden die 

gebruikt zouden kunnen worden voor op genetica gebaseerde diagnostiek bij patiënten met een 

feochromocytoom of paraganglioom. 

Het verbeteren van screeningsmethoden voor hoofd-hals paragangliomen bij SDHx 

mutatiedragers  

Het vaststellen van nieuwe genetische mutaties bij patiënten met een hoofd-hals paraganglioom 

heeft geleid tot een toename van screening van meestal asymptomatische SDHx mutatiedragers op 

hoofd-hals paragangliomen, feochromocytomen en sympathisch paraganglioom. Doordat in het 

verleden ook de indexpatiënten, dit zijn de patiënten bij wie de mutatie is als eerste in de familie 

werd vastgesteld, werden meegenomen in de analyse is de penetrantie van de ziekte overschat8,9 

en wordt een (te) uitgebreid screeningsprogramma aanbevolen. Evaluatie van onze patiëntengroep 

toont aan dat er tijdens de screening van 83 SDHB mutatiedragers slechts vijf nieuwe uitingen van 

ziekte werden gezien na een gemiddelde screeningsperiode van 1.9 jaar. Vijfendertig procent van 

de mutatie dragers had een uiting van de ziekte ontwikkeld op 60-jarige leeftijd, terwijl in eerder 

onderzoek werd beschreven dat 8-55% van de SDHB mutatie dragers op 40-jarige leeftijd een uiting 

van de ziekte had6-8,18. Alle nieuw gevonden manifestaties in onze patiëntengroep waren hoofd-hals 

paragangliomen, dit zijn over het algemeen langzaam groeiende, niet hormonaal actieve, tumoren. 

Daarnaast laat ons onderzoek zien dat de screening op hoofd-hals paragangliomen in SDHB 

mutatiedragers op een latere leeftijd zou kunnen starten (24 jaar in plaats van 18 jaar). Dit zou leiden 

tot een significante verlaging van de kosten en vermindering van het aantal ziekenhuisbezoeken 

voor de patiënt19. 

De meeste hoofd-hals paragangliomen groeien langzaam (1-2 mm/jaar) tot niet, afhankelijk 

van de onderliggende mutatie20,21. Omdat de meerderheid van de hoofd-hals paragangliomen niet 

endocrien actief zijn, worden ze meestal gevonden bij palpatie van een massa in de hals, specifieke 
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lokale symptomen (zoals gehoorverlies, oorsuizen, massa in de nek, moeite met slikken en paralyse 

van aangezichtszenuwen) of gevonden op beeldvorming die gemaakt wordt tijdens de screening. 

Volgens de internationale richtlijnen wordt bij patiënten met een hoofd-hals paraganglioom een 

‘wacht-en-scan’ beleid aanbevolen met MRI, om het groeipatroon te observeren22. De vraag blijft of 

het in het belang van de patiënt is om intensief te screenen en hoofd-hals paragangliomen vroeg 

vast te stellen. De Nederlandse gezondheidsraad stelt in een in 2008 gepubliceerd rapport over 

verantwoorde screening in de eerste plaats dat de ziekte een significant gezondheidsprobleem 

is en dat een vroegtijdige opsporing hiervan een belangrijk voordeel oplevert. Ten tweede wordt 

aangegeven dat de screening gebaseerd moet op de vrije keus van de patiënt en dat diens 

autonomie gerespecteerd moet worden. Tot slot moet ook het gebruik van de gezondheidszorg 

kosteneffectief zijn en in verhouding staan met de behaalde gezondheidswinst23. Voor wat de 

screening van hoofd-hals paragangliomen betreft wordt aan deze criteria voldaan. Immers, het 

uitstellen van de screening tot een patiënten zich presenteert met klachten van een hoofd-hals 

paraganglioom zal leiden tot het vaststellen van tumoren in een laat stadium waarin er geen of 

beperkte behandelingsopties zijn. Een ‘wacht-en-scan’ beleid kan dan helpen om het optimale 

behandeltijdstip vast te stellen voor chirurgische verwijdering van de tumor met in acht neming 

van een minimale kans op complicaties of onherstelbare schade aan de omliggende weefsels. 

Een gevoeliger biomarker zou het verschil te kunnen maken tussen agressieve en niet-agressieve 

tumoren, echter deze is nog niet beschikbaar. Een verhoogd plasma 3-MT is geïdentificeerd als een 

onafhankelijke risicofactor voor kwaadaardige ontaarding, maar de diagnostische gevoeligheid is 

beperkt gebleken24. Verdere studies zijn nodig om screeningsmethoden voor SDHx mutatiedragers 

te optimaliseren, zowel wat betreft de leeftijd van de start van screening, het identificeren van 

markers om onderscheid te maken tussen agressieve en niet-agressieve tumoren, de optimale 

(anatomische of functionele) beeldvorming en het interval van beeldvorming. 

Genotype-specifieke beeldvorming voor verschillende fenotypes van patiënten met 

feochromocytomen en paragangliomen

Het aantal patiënten feochromocytoom of paraganglioom als gevolg van een onderliggende stamcel 

mutatie is momenteel 40%. Dit hoge percentage heeft geleid tot een toename van kennis over de 

achtergrond van tumoren en het gebruik van specifieke tracers op het gebied van beeldvorming. 

Een voorbeeld is het gebruik van de 18F-FDG PET scan in SDHx-gerelateerde feochromocytomen 

en paragangliomen. Meerdere studies hebben aangetoond dat 18F-FDG PET/CT een zeer gevoelige 

diagnostische methode is bij patiënten met SDHx en VHL mutaties in vergelijking met patiënten met 

een multiple endocriene neoplasie (MEN) type 2 gerelateerde feochromocytomen, onafhankelijk 

van tumor locatie25-28. Verminderde SDH en VHL eiwit activiteit leidt tot een verminderde 

degeneratie van de hypoxie en vaatnieuwvormingsmechanismen via HIF-1α en HIF-2α. Hierdoor 

vindt er een verhoogde transcriptie van HIF-1α en HIF-2α plaats, die beiden betrokken zijn bij het 

glucose metabolisme. Door stimulatie van glucosetransporters (GLUTs) en hexokinases (HK) wordt 
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18F-FDG PET, net als glucose, opgenomen via GLUT en daarna gefosforyleerd door HKs in 18F-FDG-

6-P, dat zich ophoopt in de cel. Een significant hogere HK-3 gen expressie wordt gevonden in SDHx-

gerelateerde feochromocytomen en paragangliomen in vergelijking met NF1- en RET-gerelateerde 

feochromocytomen en paragangliomen. Dit bevestigt dat 18F-FDG op dit moment de beste tracer 

is voor het opsporen van feochromocytomen en paragangliomen bij patiënten met een SDHx 

mutatie29,30. 

Recent is aangetoond dat [68GA]-DOTATATE PET/CT een heel gevoelig diagnosticum is bij het 

opsporen van SDHB-gerelateerde gemetastaseerde feochromocytomen en paragangliomen. 

Deze beeldvormende techniek kan leiden tot het eerder opsporen van metastasen bij SDHB 

mutatiedragers en zou ook gebruikt kunnen worden voor eiwit receptor radioactief nucleotide 

therapie bij maligne feochromocytomen en paragangliomen31. 

Nieuwe behandelopties voor maligne paragangliomen

Er zijn geen effectieve behandelingen voor gemetastaseerde feochromocytomen en 

paragangliomen. Uitgebreide chirurgische debulking is de eerste behandeloptie met als doel de 

klachten te verminderen en de overlevingskans van de patiënt te verbeteren32. Daarnaast kan 

een behandeling met chemotherapie (cyclofosfaminde, vincristine en doxorubicine (CVD)) of 

behandeling met een radioactief gelabeled nucleotide zoals 131I-MIBG of een radioactief gelabelde 

somatostatine analoog overwogen worden. De responspercentages van deze therapieën variëren. 

Een behandeling met 131I-MIBG kan een (gedeeltelijke) tumorrespons geven die varieert tussen de 

24-45%33,34. Een toename van de opname van 131I-MIBG in de tumorcellen zou de tumorrespons 

kunnen vergroten. Behandeling met de histon deacetylase remmer romidepsine is in dit opzicht 

veelbelovend te noemen omdat het de opname van 123I-MIBG in feochromocytoom cellen van 

muizen verhoogt35. Het mogelijke voordeel van voorbehandeling met romidepsine in het verhogen 

van de opname van 123I-MIBG bij patiënten met een gemetastaseerd paraganglioom moet nog 

verder onderzocht worden. 131I-MIBG en 111In-octreotide behandeling is echter alleen mogelijk bij 

patiënten met aanwezige opname van 123I-MIBG of radioactief gelabelde somatostatine analogen 

in de tumor. Daarnaast is behandeling met 131I-MIBG en 111In-octreotide gelimiteerd omdat na een 

hoge stralingsdosis op langere termijn complicaties kunnen ontstaan zoals hypothyreoïdie en 

secundaire leukemie of myelodysplasie36. Daarom is er behoefte aan nieuwe effectieve therapieën, 

een voorbeeld is de behandeling met radioactief gelabelde somatostatine analogen. In een pilot 

studie met een gecombineerde behandeling met [90Y]DOTA-TATE en [177LU]DOTA-TATE werd deze 

behandeling beschreven als een goed getolereerde en haalbare therapeutische alternatief voor 

patiënten met gemetastaseerde neuroendocrine tumoren, waaronder paragangliomen, met 

progressieve ziekte die niet reageerde op conventionele therapie37. 

Andere voorbeelden van nieuwe therapieën zijn VEGF remmers, mammalian target of rapamycin 

(mTOR) remmers, heat stroke eiwit (Hsp90) remmers en middelen die de prolyl hydroxylase (PHD) 

enzym activiteit herstellen38,39. De meeste van deze nieuwe behandelingsmethoden worden op dit 
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moment geëvalueerd in fase 1 en fase 2 klinische onderzoeken en de toegevoegde waarde voor 

patiënten met feochromocytomen en paragangliomen moet nog worden afgewacht. In theorie 

zouden HIF-2α-remmers en methylatieremmende middelen ook een rol kunnen spelen in de 

behandeling van maligne feochromocytomen en paragangliomen, maar zulke middelen zijn op dit 

moment nog niet ontwikkeld.

Optimaliseren van patiëntcomfort

Over het effect van alle diagnostiek die tijdens de screening wordt gebruikt op het welzijn van 

mutatiedragers en patiënten met een feochromocytoom of paraganglioom is weinig bekend. Er 

is een onderzoek beschikbaar dat laat zien dat de kwaliteit van leven van asymptomatische SDHx 

mutatiedragers en asymptomatische patiënten met een hoofd-hals paraganglioom niet lager is 

vergeleken met de algemene populatie40. Het is echter zeker belangrijk om te streven het aantal 

diagnostische procedures zoveel mogelijk te beperken en zo comfortabel mogelijk te laten 

verlopen. Het vergroten van de toegankelijkheid van de diagnostische procedures zal het gebruik 

ervan stimuleren en dit kan bijdragen aan het comfort van de patiënt. We hebben laten zien dat 

zowel het bepalen van metanefrine, normetanefrine en 3-MT als het testen van SDHx mutaties 

gedaan kan worden in speeksel in plaats van in plasma, met behoud van een goede kwaliteit. Deze 

benadering heeft voordelen voor de klinische praktijk. De afname van speekselmonsters is niet-

invasief en er zijn geen aan venapunctie gerelateerde effecten zoals pijn of hematoomvorming. 

Daarnaast kunnen metanefrine metingen snel herhaald worden en kunnen monsters ook thuis 

afgenomen worden, wat waarschijnlijk kosteneffectiever is dan de bloedafname in het ziekenhuis41. 

Afname van speekselmonsters zou met name geschikt zijn voor kinderen en voor periodieke 

screening van patiënten met een SDHx mutatie. In de nabije toekomst zullen studies met grotere 

aantallen patiënten met een feochromocytoom of paraganglioom en gezonde controles uitgevoerd 

moeten worden om de plaats van de metanefrine in speeksel bepaling in de diagnostiek van 

feochromocytomen en paragangliomen te bepalen.



172172

 Nederlandse samenvatting

Referenties

1.  Van Der Horst-Schrivers ANA, Osinga TE, Kema IP, Van Der Laan BFAM, Dullaart RPF. Dopamine excess in 
patients with head and neck paragangliomas. Anticancer Res. 2010;30:5153-5158. 

2.  van Duinen N, Corssmit EPM, de Jong WHA, Brookman D, Kema IP, Romijn JA. Plasma levels of free 
metanephrines and 3-methoxytyramine indicate a higher number of biochemically active HNPGL than 
24-h urinary excretion rates of catecholamines and metabolites. Eur J Endocrinol. 2013;169:377-382. 

3.  Lenders JWM, Duh QY, Eisenhofer G, Gimenez-Roqueplo AP, Grebe SK, Murad MH, Naruse M, Pacak K, 
Young WF Jr, Endocrine Society. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical 
practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:1915-1942. 

4.  Jochmanová I, Zhuang Z, Pacak K. Pheochromocytoma: Gasping for Air. Horm Cancer. 2015;6:191-205. 

5.  Dahia PLM. Pheochromocytoma and paraganglioma pathogenesis: learning from genetic heterogeneity. 
Nat Rev Cancer. 2014;14:108-119. 

6.  Schiavi F, Milne RL, Anda E, Blay P, Castellano M, Opocher G, Robledo M, Cascon A. Are we overestimating 
the penetrance of mutations in SDHB? Hum Mutat. 2010;31:761-762. 

7.  Benn DE, Gimenez-Roqueplo AP, Reilly JR, Bertherat J, Burgess J, Byth K, Croxson M, Dahia PLM, Elston M, 
Gimm O, Henley D, Herman P, Murday V, Niccoli-Sire P, Pasieka JL, Rohmer V, Tucker K, Jeunemaitre X, Marsh 
DJ, Plouin PF, Robinson BG. Clinical presentation and penetrance of pheochromocytoma/paraganglioma 
syndromes. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91:827-836. 

8.  Srirangalingam U, Walker L, Khoo B, MacDonald F, Gardner D, Wilkin TJ, Skelly RH, George E, Spooner D, 
Monson JP, Grossman AB, Akker SA, Pollard PJ, Plowman N, Avril N, Berney DM, Burrin JM, Reznek RH, Kumar 
VK, Maher ER, Chew SL. Clinical manifestations of familial paraganglioma and phaeochromocytomas in 
succinate dehydrogenase B (SDH-B) gene mutation carriers. Clin Endocrinol (Oxf). 2008;69:587-596. 

9.  Solis DC, Burnichon N, Timmers HJLM, Raygada MJ, Kozupa A, Merino MJ, Makey D, Adams KT, Venisse A, 
Gimenez-Roqueplo AP, Pacak K. Penetrance and clinical consequences of a gross SDHB deletion in a large 
family. Clin Genet. 2009;75:354-363. 

10.  Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren: Richtlijnen voor diagnostiek en preventie. 2010 1996-2010 ed. 
Leiden: Vereniging Klinische Genetica Nederland, Werkgroep Klinische Oncogenetica. 

11.  van Hulsteijn LT, Dekkers OM, Hes FJ, Smit JWA, Corssmit EPM. Risk of malignant paraganglioma in SDHB-
mutation and SDHD-mutation carriers: a systematic review and meta-analysis. J Med Genet. 2012;49:768-
776. 

12.  Kema IP, de Vries EGE, Schellings AM, Postmus PE, Muskiet FAJ. Improved diagnosis of carcinoid tumors by 
measurement of platelet serotonin. Clin Chem. 1992;38:534-540. 

13.  Castinetti F, Kroiss A, Kumar R, Pacak K, Taïeb D. Imaging and imaging-based treatment of 
pheochromocytoma and paraganglioma. Endocr Relat Cancer. 2015;22:T135-T145. 

14.  van ‘t Veer LJ, Dai H, van de Vijver MJ, He YD, Hart AA, Mao M, Peterse HL, van der Kooy K, Marton MJ, 
Witteveen AT, Schreiber GJ, Kerkhoven RM, Roberts C, Linsley PS, Bernards R, Friend SH. Gene expression 
profiling predicts clinical outcome of breast cancer. Nature. 2002;415:530-536. 

15.  Hess KR, Anderson K, Symmans WF, Valero V, Ibrahim N, Mejia JA, Booser D, Theriault RL, Buzdar AU, Dempsey 
PJ, Rouzier R, Sneige N, Ross JS, Vidaurre T, Gomez HL, Hortobagyi GN, Pusztai L. Pharmacogenomic 
predictor of sensitivity to preoperative chemotherapy with paclitaxel and fluorouracil, doxorubicin, and 
cyclophosphamide in breast cancer. J Clin Oncol. 2006;24:4236-4244. 

16.  Modlin IM, Drozdov I, Kidd M. The identification of gut neuroendocrine tumor disease by multiple 



173173

Nederlandse samenvatting

synchronous transcript analysis in blood. PLoS One. 2013;8:e63364. 

17.  Oudijk L, Neuhofer CM, Lichtenauer UD, Papathomas TG, Korpershoek E, Stoop H, Oosterhuis JW, Smid M, 
Restuccia DF, Robledo M, de Cubas AA, Mannelli M, Gimenez-Roqueplo AP, Dinjens WN, Beuschlein F, de 
Krijger RR. Immunohistochemical expression of stem cell markers in pheochromocytomas/paragangliomas 
is associated with SDHx mutations. Eur J Endocrinol. 2015;173:43-52. 

18.  Neumann HPH, Eng C. The approach to the patient with paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab. 
2009;94:2677-2683. 

19.  Eijkelenkamp K, Osinga TE, de Jong MM, Sluiter WJ, Dullaart RPF, Links TP, Kerstens MN, van der Horst-
Schrivers ANA. Penetrance and optimal surveillance for SDHB mutation carriers. Presented at Society for 
Endocrinology. Endocrine Abstracts 37: GP29.07, 2015. 

20.  Langerman A, Athavale SM, Rangarajan SV, Sinard RJ, Netterville JL. Natural history of cervical 
paragangliomas: outcomes of observation of 43 patients. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;138:341-
345. 

21.  Jansen JC, van den Berg R, Kuiper A, van der Mey AG, Zwinderman AH, Cornelisse CJ. Estimation of 
growth rate in patients with head and neck paragangliomas influences the treatment proposal. Cancer. 
2000;88:2811-2816. 

22.  Taïeb D, Timmers HJLM, Hindié E, Guillet BA, Neumann HPH, Walz MK, Opocher G, de Herder WW, Boedeker 
CC, de Krijger RR, Chiti A, Al-Nahhas A, Pacak K, Rubello D, European Association of Nuclear Medicine. 
EANM 2012 guidelines for radionuclide imaging of phaeochromocytoma and paraganglioma. Eur J Nucl 
Med Mol Imaging. 2012;39:1977-1995. 

23.  Health Council of the Netherlands. Screening: between hope and hype. 2008 The Hague: Health Council of 
the Netherlands. 

24.  Eisenhofer G, Lenders JWM, Siegert G, Bornstein SR, Friberg P, Milosevic D, Mannelli M, Linehan WM, Adams 
K, Timmers HJLM, Pacak K. Plasma methoxytyramine: a novel biomarker of metastatic pheochromocytoma 
and paraganglioma in relation to established risk factors of tumour size, location and SDHB mutation 
status. Eur J Cancer. 2012;48:1739-1749. 

25.  Timmers HJLM, Chen CC, Carrasquillo JA, Whatley M, Ling A, Eisenhofer G, King KS, Rao JU, Wesley RA, 
Adams KT, Pacak K. Staging and functional characterization of pheochromocytoma and paraganglioma by 
18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography. J Natl Cancer Inst. 2012;104:700-708. 

26.  Timmers HJLM, Taïeb D, Pacak K. Current and future anatomical and functional imaging approaches to 
pheochromocytoma and paraganglioma. Horm Metab Res. 2012;44:367-372. 

27.  Timmers HJLM, Kozupa A, Chen CC, Carrasquillo JA, Ling A, Eisenhofer G, Adams KT, Solis D, Lenders JWM, 
Pacak K. Superiority of fluorodeoxyglucose positron emission tomography to other functional imaging 
techniques in the evaluation of metastatic SDHB-associated pheochromocytoma and paraganglioma. J 
Clin Oncol. 2007;25:2262-2269. 

28.  Timmers HJLM, Chen CC, Carrasquillo JA, Whatley M, Ling A, Havekes B, Eisenhofer G, Martiniova L, Adams 
KT, Pacak K. Comparison of 18F-fluoro-L-DOPA, 18F-fluoro-deoxyglucose, and 18F-fluorodopamine PET 
and 123I-MIBG scintigraphy in the localization of pheochromocytoma and paraganglioma. J Clin Endocrinol 
Metab. 2009;94:4757-4767. 

29.  Favier J, Briere JJ, Burnichon N, Riviere J, Vescovo L, Benit P, Giscos-Douriez I, De Reyniès A, Bertherat J, 
Badoual C, Tissier F, Amar L, Libé R, Plouin PF, Jeunemaitre X, Rustin P, Gimenez-Roqueplo AP. The Warburg 
effect is genetically determined in inherited pheochromocytomas. PLoS One. 2009;4:e7094. 

30.  van Berkel A, Rao JU, Kusters B, Demir T, Visser E, Mensenkamp AR, van der Laak JAWM, Oosterwijk E, 
Lenders JWM, Sweep FCGJ, Wevers RA, Hermus AR, Langenhuijsen JF, Kunst DP, Pacak K, Gotthardt M, 



174174

 Nederlandse samenvatting

Timmers HJLM. Correlation between in vivo 18F-FDG PET and immunohistochemical markers of glucose 
uptake and metabolism in pheochromocytoma and paraganglioma. J Nucl Med. 2014;55:1253-1259. 

31.  Janssen I, Blanchet EM, Adams K, Chen CC, Millo C, Herscovitch P, Taïeb D, Kebebew E, Lehnert H, Fojo AT, 
Pacak K. Superiority of [68Ga]-DOTATATE PET/CT to other functional imaging modalities in the localization 
of SDHB-associated metastatic pheochromocytoma and paraganglioma. Clin Cancer Res. 2015;21:3888-
3895. 

32.  Scholz T, Eisenhofer G, Pacak K, Dralle H, Lehnert H. Clinical review: Current treatment of malignant 
pheochromocytoma. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:1217-1225. 

33.  Loh KC, Fitzgerald PA, Matthay KK, Yeo PPB, Price DC. The treatment of malignant pheochromocytoma 
with iodine-131 metaiodobenzylguanidine (131I-MIBG): a comprehensive review of 116 reported patients. 
J Endocrinol Invest. 1997;20:648-658. 

34.  Druce MR, Kaltsas GA, Fraenkel M, Gross DJ, Grossman AB. Novel and evolving therapies in the treatment of 
malignant phaeochromocytoma: experience with the mTOR inhibitor everolimus (RAD001). Horm Metab 
Res. 2009;41:697-702. 

35.  Martiniova L, Perera SM, Brouwers FM, Alesci S, Abu-Asab M, Marvelle AF, Kiesewetter DO, Thomasson 
D, Morris JC, Kvetnansky R, Tischler AS, Reynolds JC, Fojo AT, Pacak K. Increased uptake of [123I]meta-
iodobenzylguanidine, [18F]fluorodopamine, and [3H]norepinephrine in mouse pheochromocytoma cells 
and tumors after treatment with the histone deacetylase inhibitors. Endocr Relat Cancer. 2011;18:143-157. 

36.  Matthay KK, Weiss B, Villablanca JG, Maris JM, Yanik GA, Dubois SG, Stubbs J, Groshen S, Tsao-Wei D, Hawkins 
R, Jackson H, Goodarzian F, Daldrup-Link H, Panigrahy A, Towbin A, Shimada H, Barrett J, Lafrance N, Babich 
J. Dose escalation study of no-carrier-added 131I-metaiodobenzylguanidine for relapsed or refractory 
neuroblastoma: new approaches to neuroblastoma therapy consortium trial. J Nucl Med. 2012;53:1155-
1163. 

37.  Seregni E, Maccauro M, Chiesa C, Mariani L, Pascali C, Mazzaferro V, De Braud F, Buzzoni R, Milione M, 
Lorenzoni A, Bogni A, Coliva A, Lo Vullo S, Bombardieri E. Treatment with tandem [90Y]DOTA-TATE and 
[177Lu]DOTA-TATE of neuroendocrine tumours refractory to conventional therapy. Eur J Nucl Med Mol 
Imaging. 2014;41:223-230. 

38.  Giubellino A, Sourbier C, Lee MJ, Scroggins B, Bullova P, Landau M, Ying W, Neckers L, Trepel JB, Pacak 
K. Targeting heat shock protein 90 for the treatment of malignant pheochromocytoma. PLoS One. 
2013;8:e56083. 

39.  Mohammed AA, El-Shentenawy AM, Sherisher MA, El-Khatib HM. Target therapy in metastatic 
pheochromocytoma: current perspectives and controversies. Oncol Rev. 2014;8:249-67-249-73. 

40.  van Hulsteijn LT, Louisse A, Havekes B, Kaptein AA, Jansen JC, Hes FJ, Smit JWA, Corssmit EPM. Quality of life 
is decreased in patients with paragangliomas. Eur J Endocrinol. 2013;168:689-697. 

41.  Chortis V, Bancos I, Crowley RK, Arlt W. Supine or sitting? Economic considerations regarding patient 
position during plasma metanephrine analysis for the exclusion of chromaffin tumours. Clin Endocrinol 
(Oxf). 2014;82:776-7. 



175

Curriculum vitae
List of publications



176176

Curriculum vitae/List of publications

CURRICULUM VITAE

Thamara Elina Osinga werd geboren op 27 januari 1987 te Groningen. Een half jaar na haar geboorte 

verhuisde zij naar Dokkum, waar zij de rest van haar jeugd doorbracht. In 2005 begon zij met de 

studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de bachelor fase van haar studie 

werd zij nieuwsgierig naar onderzoek. Dit leidde tot de honorering van een MD/PhD traject bij de 

afdeling Endocrinologie en Klinische Chemie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, onder 

leiding van prof. dr. T.P. Links, prof. dr. I.P. Kema, dr. A.N.A. van der Horst-Schrivers en dr. M.N. Kerstens. 

De resultaten hiervan staan in dit proefschrift beschreven. In Juni 2012 heeft zij haar artsenexamen 

gehaald. 

Tijdens haar promotie traject had zij de mogelijkheid om 6 maanden onderzoek te doen aan de 

National Institutes of Health in Bethesda bij prof. dr. K. Pacak.

Per 1 oktober 2015 is zij begonnen met de opleiding tot internist in het ZGT in Almelo (opleiders dr. 

R. Hoekstra en dr. R.A.A. van Zanten).

Curriculum vitae

Thamara Elina Osinga was born on the 27th of January 1987 in Groningen, the Netherlands. Six 

months after her birth, she moved to Dokkum, where she spent the rest of her youth. In 2005, she 

began her medical training at the University of Groningen. While pursuing her bachelor’s degree, 

she became interested in research. She applied to and was accepted into an MD/PhD program 

within the Department of Endocrinology and Clinical Chemistry at the University Medical Center 

of Groningen under the supervision of prof. dr. T.P. Links, prof. dr. I.P. Kema, dr. A.N.A. van der Horst-

Schrivers, and dr. M.N. Kerstens. The results of her research are published in this thesis. 

Thamara received her medical degree in June of 2012. During her scientific doctoral years, she 

participated in a six-month period of research at the National Institutes of Health in the United 

States of America under the supervision of prof. dr. K. Pacak. On the 1st of October, she began her 

internal medicine residency at the ZGT at Almelo where she is supervised by dr. R. Hoekstra and dr. 

R.A.A. van Zanten.



177177

Curriculum vitae/List of publications

LIST OF PUBLICATIONS

	Van Der Horst-Schrivers AN, Osinga TE, Kema IP, Van Der Laan BF, Dullaart RP Dopamine excess 

in patients with head and neck paragangliomas. Anticancer Res. 2010;30:5153-5158

		Osinga TE, van den Eijnden MH, Kema IP, Kerstens MN, Dullaart RP, de Jong WH, Sluiter WJ, Links 

TP, van der Horst-Schrivers AN. Unilateral and bilateral adrenalectomy for pheochromocytoma 

requires adjustment of urinary and plasma metanephrine reference ranges. J Clin Endocrinol 

Metab. 2013;98:1076-83

		Osinga TE, Kerstens MN, van der Klauw, Koornstra JJ, Wolffenbuttel BHR, Links TP, van der Horst-

Schrivers ANA. Intestinal pseudo-obstruction as a complication of paragangliomas: case report 

and literature review. Neth J Med. 2013;71:512-517.

		Osinga TE, Korpershoek E, de Krijger RR, Kerstens MN, Dullaart RPF, Kema IP, van der Laan BFAM, 

van der Horst-Schrivers ANA, Links TP. Catecholamine synthesizing enzymes are expressed in 

parasympathetic head and neck paraganglioma tissue. Neuroendocrinology. 2015;101:289-295.

		Osinga TE, van der Horst-Schrivers ANA, van Faassen M, Kerstens MN, Dullaart RPF, Peters MAM, 

van der Laan BFAM, de Bock GH, Links TP, Kema IP. Dopamine concentration in blood platelets is 

elevated in patients with head and neck paragangliomas. Accepted for publication in Clin Chem 

Lab Med.

		Osinga TE, Xekouki P, Nambuba J, Faucz FR, de la Luz Sierra M, Links TP, Kema IP, Adam K, Stratakis 

CA, van der Horst-Schrivers ANA, Pacak K. Accepted for publication in Horm Metabol Res.

		Osinga TE, Links TP, Dullaart RPF, Pacak K, van der Horst-Schrivers ANA, Kerstens MN, Kema IP. 

Emerging role of dopamine in neovascularization of pheochromocytoma and paraganglioma. 

Submitted.

		Osinga TE, Kema IP, Kerstens MN, de Jong WHA, van Faassen M, Dullaart RPF, Links TP, van der 

Horst-schrivers ANA. No influence of antihypertensive agents on plasma free metanephrines. 

Submitted.

		Osinga TE, van der Horst-Schrivers ANA, van Faassen M, Kerstens MN, Dullaart RPF, Pacak K, Links 

TP, Kema IP. Mass spectrometric quantification of salivary metanephrines– a study in healthy 

subjects. Submitted

LIST OF PRESENTATIONS

2012 Dutch Endocrine Meeting, title: ‘Changes in metanephrines after adrenalectomy for  

pheochromocytoma’ at Noordwijkerhout

2013 Dutch Endocrine Meeting, title: ‘Intestinal pseudo-obstruction in a patient with malignant 

paraganglioma; treatment with Metyrosine’ at Noordwijkerhout

2014 Dutch Endocrine Meeting, title: ‘Catecholamine synthesizing enzymes in parasympathetic 

head and neck paraganglioma tissue’ at Noordwijkerhout

2015 Endocrine Society, two poster presentations, titles: ’Dopamine in blood platelets as a 

diagnostic marker in head and neck paraganglioma’ and ‘Confirming SDHx genetic status 

in saliva: a novel method of genetic testing in patients with pheochromocytoma’ at San 

Diego



178



179

Dankwoord



180

Dankwoord

DANKWOORD

Het succesvol afronden van een proefschrift is bij uitstek een gezamenlijke prestatie, waaraan zowel 

patiënten, begeleiders, collega’s, vrienden en familie elk hun eigen belangrijke rol spelen. Ik ben 

dan ook zeer dankbaar voor alle hulp die ik de afgelopen jaren ontvangen heb. Daarnaast ben ik 

ook de Junior Scientific Master Class en GUIDE zeer dankbaar voor de financiële mogelijkheid om 

dit onderzoek uit te voeren. 

Allereerst wil ik de patiënten bedanken die deel hebben genomen aan de verschillende studies. 

Zonder patiënten die bereid zijn deel te nemen aan onderzoek, waren veel van mijn studies niet 

mogelijk geweest. 

Veel dank gaat uit naar mijn 2 promotoren prof. dr. T.P. Links en prof. dr. I.P. Kema. 

Beste Thera, we hebben elkaar voor het eerst ontmoet bij een bespreking voor de aanvraag van 

een MD/PhD traject. Ik had toen nog niet kunnen denken hoe groot jouw rol zou zijn in mijn 

promotie. Je wist altijd praktische oplossingen aan te dragen voor de problemen die we onderweg 

tegen kwamen. Daarnaast was je ook altijd bereid om te helpen, door bijvoorbeeld samen een 

huisartsenpraktijk te bezoeken. Ik heb bewondering voor het feit dat je naast alle drukte in de 

kliniek en alles wat er van je gevraagd wordt, ook altijd oog houdt voor de mensen met wie je werkt 

en hun persoonlijke zaken.

Beste Ido, jouw biochemische kennis is ongeëvenaard en ik ben dan ook zeer dankbaar dat jij mijn 

tweede promotor wilt zijn. Jouw rustige en analytische manier van denken heeft mij meerdere 

malen teruggekregen op de goede weg als ik er even niet meer uitkwam. Daarnaast heeft de 

bepaling van metanefrines in speeksel een mooie samenwerking met de NIH opgeleverd, wat een 

super mooie ervaring was!

Veel dank gaat ook uit naar mijn copromotoren dr. A.N.A. van der Horst-Schrivers en dr. M.N. Kerstens.

Beste Anouk, bij jou is het allemaal begonnen. Als onwetende student was ik nog bijna de kant van 

de oncologie op gegaan. Na afloop van een bespreking, met de deurklink in de hand, vroeg je mij 

of een promotietraject niet iets voor mij zou kunnen zijn. Toen had ik niet kunnen denken waar ik 

aan begon, maar ik heb er absoluut geen spijt van gekregen. Ook zal ik de besprekingen bij jou en 

Iwan thuis nooit vergeten, waar we op een avond besloten om samen een bezoek aan prof. Pacak 

te brengen. Ik wil je heel erg bedanken voor de ontzettend lieve en motiverende gesprekken als ik 

dacht dat we totaal vastgelopen waren (‘het komt goed’ is tot nu toe altijd uitgekomen). Ik hoop dat 

het einde van dit promotietraject niet het einde zal zijn van onze samenwerking. 

Beste Michiel, met jou heb ik de PRESCRIPT studie opgezet. Tijdens onze eerste ontmoeting vertelde 



181

Dankwoord

je over je reis door India, waar ik op het punt stond om naar toe te gaan. Samen hebben we heel 

Nederland doorgereisd om PRESCRIPT in zo veel mogelijk centra van de grond te krijgen. Je kritische 

blik op mijn manuscripten heeft altijd tot significante verbeteringen geleid. En tussen alle drukte in 

de kliniek had je altijd tijd om iets voor het onderzoek te bespreken en voelde ik me nooit te veel. 

Leuk om te zien dat Edward doorgaat met PRESCRIPT.

Ook wil ik dr. R.P.F. Dullaart bedanken voor zijn hulp bij mijn onderzoek.

Beste Robin, bedankt voor je hulp bij het uitdenken van mijn onderzoeken en met name met 

de statistiek. Je snelheid in nakijken van manuscripten is ongeëvenaard. Je zorgt vaak voor een 

humoristische noot die ik erg kan waarderen.

And of course I would like to thank prof. dr. K. Pacak of the National Institutes of Health in Bethesda, 

Maryland.

Dear prof. Pacak, thank you for providing me with the opportunity to conduct my research in your 

research group. During my time at the NIH, you and your research group were as a family for me. 

I really had a very good time with lots of good memories. It is a real honor to me that you will be 

present at my thesis defense. I hope we can continue our collaboration in the future!

In addition, I would like to thank all my friends and colleagues that I met at the NIH. Special thanks 

to Joan, Petra, Tamara (the other T), Ingo, Roland, Matt, Evi, Maria, Anna, April, Ruby, Henrique, 

Barbora, Ivana, Thanh, Steffi and Karen. Joan, I hope we can meet in Marseille when you come to 

Europe! Petra, Tamara and Maria, I really liked our Sunday brunches together! Ingo, thank you for 

spending so much time with me reviewing scans. I promise I will finish the article. Matt, I would like 

to thank you and Clara for taking me and Roland to the Air and Space museum the first weekend I 

was alone in Washington, and for treating me on my birthday! Evi, after spending some late nights 

in the lab, our article is published. I hope I can visit you once in London. Thanh, thank you for helping 

me processing all the plasma and samples. Karen, thank you for helping me recruit patients for 

my research. Furthermore, I would like to thank prof. Stratakis and his team for teaching me DNA 

extraction techniques and sequencing. 

Aan alle co-auteurs veel dank voor jullie bijdrage. In het bijzonder wil ik prof. dr. B.F.A.M. van der 

Laan bedanken voor het aandragen van patiënten via de polikliniek van de KNO. Ook wil ik prof. dr. 

R.R. de Krijger en dr. Esther Korpershoek bedanken voor het kleuren en beoordelen van de hoofd-

hals paraganglioom weefsels. Prof. dr. G.H. de Bock wil ik bedanken voor de statistische hulp bij de 

dopamine in bloedplaatjes studie. Drs. Marloes A.M. Peters wil ik graag bedanken voor het delen 

van de database met gezonde controles voor de dopamine in bloedplaatjes studie.

Veel dank gaat uit naar het personeel van het laboratorium bijzondere chemie die altijd klaar 



182

Dankwoord

stonden om mijn monsters aan te nemen en te verwerken, vooral Margreet, Jasper, Hillie en Herman. 

Beste Herman, je bent een bijzonder persoon. Bedankt voor alle gesprekken over suikerziekte, 

Surinaams eten en pelgrimage. Ook Martijn en Helma bedankt voor het helpen met het opzetten 

van onderzoek en de analyse van alle monsters.

Alle collega’s van de afdeling Endocrinologie, kamergenoten (in het bijzonder Jorien, Sandra, Sarah, 

Dieneke en Robert) en ex-kamergenoten wil ik graag bedanken voor de gezelligheid, het samen 

lunchen/thee drinken en het kunnen delen van tegenslagen en triomfen. Edward, Karin en Janneke, 

leuk om te zien hoe een promotietraject leidt tot vele nieuwe onderzoekspaden en dat jullie verder 

gaan met onderzoek naar feochromocytomen en paragangliomen. 

Lieve Carlijn en Mariëlle, wij zijn samen ‘gegroeid’ in ons onderzoek, en daarom konden we 

voorspoed en tegenslagen samen delen. De dingen die we delen zijn herkenbaar. Ik hoop dat we in 

de toekomst contact blijven houden. Ook wil ik Lammie en Gillian op deze plaats bedanken voor de 

gezelligheid en praatjes. Gillian, bijzonder was de rondleiding in het Twente van jouw jeugd. Ik hoop 

jullie hier nog eens te ontvangen.

Mijn nieuwe collega’s in het ZGT in Almelo wil ik bedanken voor de hartelijke ontvangst en het 

wegwijs maken in de kliniek. De Raad van Bestuur van het ZGT wil ik bedanken voor de financiële 

bijdrage aan het drukken van dit proefschrift.

Lieve Ineke, Anita, Karin, Sylvia nu we niet meer samen in hetzelfde huis en ook niet meer in dezelfde 

stad wonen, wordt het afspreken iets moeilijker. Toch vinden we altijd wel een weekendje waarin we 

gezellig kunnen bijkletsen. Ook de gezamenlijke vakanties zijn altijd een hoogtepunt! Lieve Ineke, 

ik vind het super leuk dat jij mijn paranimf wilt zijn. Lieve Hillie, je bent al vele jaren een dierbare 

vriendin. Gelukkig spreken we nog regelmatig een weekendje af om te lunchen en te shoppen. 

Lieve Nienke, Jan Pieter, Sanne en Chris Peter, bedankt voor alle gezelligheid! 

Lieve familie, lieve Stephan, Alexander, papa, mama, lieve stief oom Henk en Wilma, heel erg bedankt 

dat jullie mij hebben gesteund deze jaren en af en toe een van mijn stukken wilde doorlezen, ook 

al snapte jullie er zelf soms helemaal niets van. Ook de familie van Freek heel erg bedankt voor alle 

steun, de liefde, de warmte en de gesprekken over het leven.

En dan tot slot, lieve Freek, wat fijn dat je naast me wil staan als paranimf. We zijn al negen jaar 

samen, en hebben samen de hele wereld over gereisd. Het leven met jou is één groot avontuur 

en vaak zitten we samen in hetzelfde schuitje. Lief en leed kan ik met je delen zowel tijdens mijn 

onderzoek als tijdens mijn eerste stappen in de kliniek. Je geeft me de ruimte die ik nodig heb, maar 

kan me ook bevrijden als ik me dreig te verliezen in alle dingen die ik nog moet doen. Ik houd van je.

Thamara



183

Color figures



184

Color figures



185

Color figures

Chapter 1

Figure 1. Schematic representation of the adrenal gland. (see 

page 10)

Example of chromatogram of forward and reverse DNA sequence from saliva (A) and blood (B) results of a patient 
with a mutation in exon 4 of the SDHB gene. (see  page 54)

Chapter 4, figure 1.
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Figure 1. Biosynthesis and metabolism of dopamine.
Dopamine is deaminated by monoamine oxidase (MAO) to dihydrophenylacetaldehyde (DOPAL). DOPAL 
is metabolized to 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) by aldehyde dehydrogenase (AD), and to 
3,4-dihydroxyphenylglycol (DOPET) by aldehyde reductase (AR). DOPET is metabolized by catechol-O-methyl 
transferase (COMT) to 4-hydroxy-3-methoxyphenylethanol (MOPET). DOPAC and MOPET are metabolized to 
homovanillic acid (HVA), the end product of dopamine metabolism.
Abbreviations: PAH, phenylalanine hydroxylase; TYR, tyrosinase; TH, tyrosine hydroxylase; L-DOPA, L-3,4-
dihydroxyphenylalanine; AADC, aromatic L-amino acid decarboxylase; DBH, dopamine β-hydroxylase; PNMT, 
phenylethanolamine-N-methyltransferase; SULT1A3, sulfotransferase type 1A3; ARS, arylsulfatases; MAO, 
monoamine oxidase; COMT, catechol-O-methyl transferase; DOPAL, dihydrophenylacetaldehyde; 3-MT, 
3-methoxytyramine; AR, aldehyde reductase; AD, aldehyde dehydrogenase; DOPET, 3,4-dihydroxyphenylglycol; 
DOPAC, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid; MOPET, 4-hydroxy-3-methoxyphenylethanol; ADH, alcohol 
dehydrogenase; HVA, homovanillic acid; BH4, tetrahydrobiopterin.  (see page 88)
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Figure 2 Uptake and storage of dopamine from the extracellular milieu into the vesicle of neuronal and non-
neuronal cells 
The dopamine transporter (DAT) transports dopamine (DA) into the neuronal or non-neuronal cell. In the 
cytoplasm, dopamine is taken up into storage vesicles via the vesicular monoamine transporter (VMAT). 
It is presumed that, when dopamine binds to DAT, together with Na+ and Cl-, they promote a change in the 
conformation of DAT from a primarily outward-facing to a predominantly inward-facing transporter. In 
sympathetic nerves, dopamine can also be released by exocytosis47. (see page 90)
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Figure 4 Schematic representation of hypoxia inducible factor (HIF)-α under normoxic and hypoxic conditions
When tissue oxygen concentration is normal, HIF-α is hydroxylated by the oxygen sensitive prolyl hydroxylase 
domain proteins (PHD) or factor inhibiting HIF-1 (FIH-1), promoting the interaction with von Hippel Lindau 
protein (pVHL). This targets HIF-α for ubiquitin-mediated proteolysis, resulting in proteolytic degredation. 
When tissue oxygen concentration is low, the activity of PHD and FIH is reduced and degradation of HIF-α is 
impaired. The ensuing elevation of HIF-α levels allow the formation of an active transcription complex with 
HIF-β. This HIF-α/β complex binds to the hypoxia responsive element (HRE) on the promoter region of certain 
genes of target cells, e.g. those encoding vascular endothelial growth factor (VEGF), vascular permeability factor 
(VPF) and tyrosine hydroxylase (TH). In patients with a VHL gene mutation, the interaction between pVHL and 
hydroxylated HIF-α is disrupted, which reduces the ubiquitin-mediated proteolysis of HIF-α. This causes HIF-α 
accumulation,  which mimics a hypoxic state57-59. (see page 93)
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Figure 5 Schematic representation of dopamine (DA) release and proposed actions of DA and vascular 
endothelial growth factor (VEGF) in various tissues
DA and VEGF are released from activated platelets and neuroendocrine cells (NECs)/ hypoxic endothelial 
cells (ECs). Dopamine can  also be released by sympathetic nerves after excitation. Dopamine inhibits the 
phosphorylation (i.e. activation) of the VEGF-2 receptor through activation of the D2- receptor. As a result, 
proliferation and migration of endothelial progenitor cells (EPCs) and mesenchymal stem cells (MSCs) from the 
bone marrow is inhibited (60-63).
Abbreviations: VMAT, vesicular monoamine transporter; DAT, dopamine transporter; L-DOPA, L-3,4-
dihydroxyphenylalanine; AADC, aromatic L-amino acid decarboxylase; TH,  tyrosine hydroxylase. (see page 94)
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Figure 6 Proposed mechanism of the interplay between the mitochondrial complex II and fumarate hydratase 
in the stabilization of the hypoxia-inducible factor (HIF)-α signalling pathway.
The mitochondrial complex II, located on the inner mitochondrial membrane, consists of succinate 
dehydrogenase (SDH)-proteins and catalyzes the conversion of succinate to fumarate. Fumarate hydratase (FH), 
another mitochondrial enzyme, converts succinate to malate. In case of a mutation in one of the SDH subunits 
(SDHA, SDHB, SDHC or SDHD gene mutations) or FH genes, the intracellular concentration of succinate and 
fumarate rise, resulting in inhibition of 2-oxyglutarate-dependent dioxygenases, including prolyl hydroxylase 
domain proteins (PHD), histone lysine demethylases (KDMs) and the ten-eleven translocation (TET) enzymes. 
This leads to  HIF stimulated increase of transcription of the gene encoding tyrosine hydroxylase (TH), and to 
hypermethylation of the dopamine D2-receptor gene77,79,85,107,111,154. (see page 99)
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Figure 2. Immunohistochemical staining for catecholamine-synthesizing enzymes in HNPGL of case 1 (see table 
2). HE staining (A). Positive TH staining, 1-25% positive cells (B). Positive AADC staining, 26-50% positive cells (C). 
Positive DBH staining, 25-50% positive cells (D). (see page 117)
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Figure 2. Uptake and exocytosis of dopamine in platelets. 
The transport of dopamine into the platelet is facilitated by the dopamine transporter (DAT). After transportation 
into the cytoplasm, dopamine is taken up by dense granules through the vesicular monoamine transporter 
(VMAT) 2 until it is released by exocytosis. (Image constructed using Servier Medical Art) (see page 145)
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