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SamENvaTTiNg

Auto-immuun schildklierziekten (AIZ) zijn te beschouwen als een complexe aandoening 
waarbij het samenspel tussen genetische factoren en omgevingsfactoren leidt tot het 
manifest worden van de ziekte: of als de ziekte van Hashimoto (hypothyreoidie) of als de 
ziekte van Graves (hyperthyreoidie). Uit tweelingstudies is overtuigend gebleken dat de 
genetische aanleg een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van AIZ; deze zou voor ongeveer 
75% bijdragen aan de vatbaarheid voor AIZ. De tot nu toe bekende genen die de vatbaarheid 
voor AIZ dragen, zijn soms specifiek voor de ziekte van Hashimoto of de ziekte van Graves, 
maar vaker betrokken bij de immunologische surveillance en niet specifiek voor AIZ daar 
zij ook een rol spelen bij andere autoimmuunziekten. Blootstelling aan omgevingsfactoren 
zou verantwoordelijk zijn voor de resterende 25% van de vatbaarheid voor AIZ. De invloed 
van omgevingsfactoren op het ontstaan van AIZ is tot op heden meestal, zo niet uitsluitend, 
onderzocht in dwarsdoorsnede studies. In dit proefschrift rapporteren we over de invloed 
van omgevingsfactoren in prospectieve studies uitgevoerd in het Amsterdamse AIZ cohort.
Het Amsterdamse AIZ cohort bestaat uit 790 euthyreote vrouwen volgens eigen opgave in 
goede gezondheid, die alle één of meer 1ste of 2de graads verwanten hadden bij wie AIZ was 
aangetoond. De vrouwen waren dus genetisch vatbaar om AIZ te krijgen. Het cohort werd 
5 jaar vervolgd, met jaarlijkse visites. Bij ieder jaarlijks bezoek werd de schildkliertoestand 
vastgesteld via meting van TSH, vrij T4, TPO-antistoffen, Tg-antistoffen en TSH receptor-
antistoffen. Daarnaast bepaalden wij jaarlijks blootstelling aan een aantal omgevingsfactoren 
via vragenlijsten over rookgedrag, alcoholconsumptie, oestrogeengebruik, doorgemaakte 
zwangerschappen, inname van een overmaat aan jodium, en stress (recent meegemaakte 
stressvolle gebeurtenissen, alledaagse problemen, en gemoedstoestand). We bepaalden 
ook de serum concentraties van 25-hydroxy-vitamine D om een mogelijke rol van vitamine 
D gebrek te achterhalen, en IgG en IgA antistoffen tegen eiwitten in de buitenmembraan van 
Yersinia enterocolitica om infectie met Yersinia op te sporen.
In het natuurlijk beloop van AIZ zijn vier stadia te onderscheiden. In stadium 1 is er de 
genetische vatbaarheid, maar de schildklierfunctie is volledig normaal en schildklierantistoffen 
zijn afwezig. In stadium 2 zijn schildklierantistoffen (tegen TPO en/of Tg) in het serum 
aantoonbaar, maar de schildklierfunctie is nog steeds normaal. Stadium 3 is gekenmerkt 
door subklinische hypothyreoidie of hyperthyreoidie: TSH concentraties zijn verhoogd 
respectievelijk verlaagd, maar vrij T4 waarden zijn normaal. Stadium 4 is te beschouwen als 
het eindstadium van AIZ: manifeste hypothyreoidie of hyperthyreoidie, gekenmerkt door 
abnormale TSH én afwijkende vrij T4 serum concentraties. Tijdens de 5-jaar follow-up van 
het Amsterdamse AIZ cohort ontstond een manifeste autoimmuun hypothyreoidie bij 38 
personen en een manifeste autoimmuun hyperthyreoidie bij 13 personen (bij gemiddeld 
1.5% van het cohort per jaar, met een cumulatieve frequentie van 7.5% voor de gehele 
duur van de 5-jaar follow-up). Er werd bewijs verkregen dat de overgang van een normale 
schildklierfunctie naar een manifeste autoimmuun hypothyreoidie jaren duurt, terwijl de 
overgang naar een manifeste autoimmuun hyperthyreoidie veel sneller verloopt in een 
aantal maanden.
De invloed van omgevingsfactoren op de ontwikkeling van autoimmuniteit tegen
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schildkliereiwitten zal ergens in stadium 1 beginnen. Dit kan al bij de geboorte zijn, of later 
in het leven. Tot dusverre zijn er, afgezien van polymorfismen in vatbaarheidsgenen voor 
AIZ, geen goede markers gevonden die het bestaan van schildklierautoimmuniteit al kunnen 
aantonen. Het is echter waarschijnlijk dat er in de nabije toekomst immunologische serum 
markers worden gevonden of vingerafdrukken van de genetische expressie in monocyten, 
die in een vroeg stadium een zich ontwikkelende autoimmuunreactie kunnen opsporen.
Stadium 2. Het de novo verschijnen van TPO- en/of Tg-antistoffen in serum tijdens 
de follow-up van het cohort trad op bij 99 personen; de cumulatieve frequentie van 
seroconversie is 20.1%. Een aantal “nested case-control” studies in het cohort hebben 
geleid tot het herkennen van omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ontstaan van 
schildklierantistoffen. Roken en oestrogeengebruik hebben een beschermend effect op 
het ontstaan van schildklierantistoffen, terwijl alcoholconsumptie, blootstelling aan stress, 
Yersinia infectie en vitamine D gebrek de seroconversie niet beinvloeden. Omgevingsfactoren 
in relatie tot het ontstaan van subklinische schildklierdysfunctie (stadium 3) zijn in het 
cohort niet bestudeerd omdat er te weinig personen met deze uitkomst waren. Met 
betrekking tot het optreden van manifeste autoimmuun hypothyreoidie (stadium 4), roken 
en meer dan 10 alcoholische consumpties per week hadden een beschermend effect, 
terwijl het jaar na een bevalling een risico inhoudt. Met betrekking tot het optreden van 
manifeste autoimmuun hyperthyreoidie zijn zwangerschap en het jaar na de bevalling zijn 
duidelijke risicofactoren, terwijl het gebruik van oestrogenen waarschijnlijk beschermend 
werkt. Volgens literatuurgegevens is stress een belangrijke risicofactor voor de ziekte van 
Graves (door het geringe aantal personen in ons cohort bij wie zich Graves’ hyperthyreoidie 
ontwikkelde, konden wij dit niet bevestigen). Yersinia infectie was niet betrokken bij het 
ontstaan van Hashimoto’s hypothyreoidie of Graves’ hyperthyreoidie. 

Het is duidelijk dat er een groot aantal omgevingsfactoren betrokken is bij het ontstaan 
van AIZ. Blootstelling aan omgevingsfactoren kan het risico om AIZ te krijgen vergroten 
of verkleinen. De invloed van omgevingsfactoren kan ook verschillen afhankelijk van het 
stadium in het natuurlijk beloop van AIZ waarin blootstelling plaats heeft.
De waargenomen associaties tussen omgevingsfactoren en AIZ houden niet noodzakelijkerwijs 
een oorzakelijk verband in. In de algemene discussie worden mechanismen besproken die 
het aannemelijk maken dat er een causale relatie bestaat tussen de gevonden associaties. 
Tevens wordt een kort overzicht gegeven van de rol van omgevingsfactoren in andere 
autoimmuunziekten.




