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Samenvatting 

 

Doel van dit proefschrift 

 

Autoimmuun schildklierziekte (AITD) bestaande uit Graves’ hyperthyreoidie en Hashimoto 

hypothyreoidie, is een veelvoorkomende ziekte, vooral bij vrouwen, en zowel genetische als 

omgevingsfactoren zijn betrokken in de pathogenese. Het voornaamste doel van dit 

proefschrift was te onderzoeken of het mogelijk is om familiaire, omgevings- en 

immunologische risicofactoren voor AITD te onderscheiden om zo de ontwikkeling van 

AITD te kunnen voorspellen. 

Hiertoe werd een prospectieve studie uitgevoerd in 803 gezonde vrouwelijke familieleden van 

patiënten met schriftelijk bewijs van AITD, bekend staand als het Amsterdam AITD Cohort. 

De data van deze studie leveren nieuwe inzichten op aangaande de prevalentie, incidentie en 

risicofactoren van AITD. Op basis van het familiaire patroon van AITD gecombineerd met de 

gevonden immunologische en omgevingsfactoren hebben we een voorspellend model 

ontwikkeld voor het ontstaan van manifeste hypo- en hyperthyreoidie in vrouwelijke 

familieleden van patiënten met een bewezen AITD. 

 

 

Samenvatting van de resultaten 

 

In hoofdstuk 2 presenteren we een overzicht van bekende omgevingsfactoren die betrokken 

zijn bij de pathogenese van AITD. 

 

In hoofdstuk 3 rapporteren we over uitgangskarakteristieken van het Amsterdam AITD 

Cohort. 

De vrouwen met een afwijkende schildklierfunctie waren ouder dan de euthyreote 

deelneemsters en leeftijd bleek een onafhankelijke risicofactor voor hypothyreoidie. 

Oestrogeengebruik was geassocieerd met een lager risico, en zwangerschap met een hoger 

risico voor het hebben van hyperthyreoidie. 

De prevalentie van afwijkende schildklierfunctie in ons Amsterdam AITD Cohort was hoger 

dan dat in de algemene vrouwelijke bevolking, daarmee aantonend dat 1
e
 en 2

e
-graads 



Samenvatting 

 174

vrouwelijke verwanten van patiënten met bewezen AITD inderdaad een verhoogd risico lopen 

voor AITD. 

De geobserveerde prevalentie van TPO-antistoffen in ons cohort (24%) past goed tussen het 

percentage in de algemene vrouwelijke bevolking (ca.10%) en dat gevonden in 1
e
-graads 

verwanten van AITD patiënten (ca. 45%). In de euthyreote deelneemsters werd een 

dosisafhankelijke relatie gevonden tussen serum TSH en TPO-antistoftiter. 

Roken en oestrogeengebruik waren negatief gecorreleerd met de aanwezigheid van TPO-

antistoffen. 

De hoge prevalentie van AITD bij aanvang ondersteunt het belang van specifieke factoren in 

de pathogenese. Tot op zekere hoogte kan interactie tussen familiair voorkomen van AITD en 

omgevingsfactoren bepalen of de ziekte van Graves’of Hashimoto zich gaat ontwikkelen. 

 

In hoofstuk 4 onderzoeken we de mogelijke relatie tussen AITD en infectie met Yersinia 

Enterocolitica (YE). YE kan een rol spelen in de ontwikkeling van AITD, gezien het feit dat 

er bij infectie met YE een lipproteïne wordt geproduceerd dat kan kruisreageren met de TSH-

receptor. Klinische evidentie welke deze hypothese ondersteunt, is tegenstrijdig. Wij 

bepaalden IgG- en IgA-antistoffen tegen virulentiegeassocieerde buitenmembraan eiwitten 

(YOP’s) van YE.  

De prevalentie van YE infectie was hoger in AITD verwanten dan in controlepersonen. Toch 

verschilde de prevalentie van YOP-Ab niet tussen AITD verwanten met een normaal of 

afwijkend TSH. Ook de prevalentie van TPO-Ab  in euthyreote AITD verwanten was niet 

verschillend tussen YOP-Ab positieve of YOP-Ab negatieve deelneemsters. Concluderend: 

gezonde vrouwelijke verwanten van AITD patiënten hebben een verhoogde prevalentie van 

YOP-antistoffen, maar dit fenomeen is niet gerelateerd aan de aanwezigheid van TPO-

antistoffen of aan een abnormale schildklierfunctie. 

Genen die de overdraagbare gevoeligheid voor ontwikkelen van AITD bepalen kunnen ook 

een risico in zich houden van kwetsbaarheid voor infectie met YE. 

 

In hoofdstuk 5 hebben we gezocht naar bewijs van betrokkenheid van blootstelling aan 

omgevingsstress bij AITD. 

Recent meegemaakte gebeurtenissen, dagelijkse kleine irritaties en affect (neiging om positief 

of negatief gekleurd te rapporteren) werden bepaald in 759 euthyreote deelneemsters en 

gerelateerd aan TPO-antistof status als een vroege marker van AITD. Het aantal en de impact 

van recent meegemaakte gebeurtenissen, het aantal en de impact van dagelijkse kleine 
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irritaties en de scores op de affectstijl schalen waren gelijk in TPO-Ab positieve en TPO-Ab 

negatieve deelneemsters. 

We concluderen dat blootstelling aan stress niet gerelateerd is aan de aanwezigheid van TPO-

antistoffen in euthyreote vrouwen. 

 

In hoofdstuk 6 zoeken we naar markers op perifere bloed lymfocyten voor vroege stadia van 

AITD. Ons doel was om de hypothese te testen dat activatie van CD4+  T-cellen zo’n marker 

is in gezonde verwanten van AITD patiënten.  

We voerden een gecontroleerde studie uit in 20 TPO-Ab positieve en 20 TPO-Ab negatieve 

euthyreote vrouwelijke verwanten, waarbij wij de percentages van circulerende subsets van 

geactiveerde (MHC klasse-II, CD25(IL-2R), CD71 of CD69+) CD4+ T-cellen en het niveau 

van (s)-IL2R in serum bestudeerden. We vonden dat euthyreote vrouwelijke verwanten geen 

activatie van hun T-cel systeem lieten zien, maar daarentegen een gereduceerde expressie van 

CD25 op CD4+ T-cellen. Het niveau van de soluble IL2 receptor was ook lager in 

vergelijking met niveaus gevonden in gezonde controle vrouwen. Een gereduceerde T-cel 

activatie werd gevonden bij zowel TPO-Ab positieve als TPO-Ab negatieve verwanten. 

Interessant is dat roken deze reductie lijkt te corrigeren. 

Concluderend, vrouwelijke verwanten met tenminste één  1
e 

 of 2
e
 graads familielid met 

AITD laten tekenen zien van een gereduceerde expansiecapaciteit van hun T-cel systeem. 

Gehypothetiseerd wordt dat een defect in regulatoire T-cellen schildklier autoimmuniteit 

bevordert. 

 

In hoofdstuk 7 beschrijven we de predictie van progressie naar manifeste hypothyreoidie of 

hyperthyreoidie in vrouwelijke verwanten van patienten met AITD daarbij gebruik makend 

van de Thyroid Events Amsterdam ( THEA) score. Familieleden van patiënten met AITD  

hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van AITD, maar niet allen gaan een manifeste 

hypothyreoidie of hyperthyreoidie ontwikkelen. Onze doelstelling was om een simpele 

voorspellende score te ontwikkelen voor progressie naar manifeste hypothyreoidie of 

hyperthyreoidie, welke een brede toepasbaarheid heeft en gemakkelijk te berekenen is. 

We voerden een prospectieve observationele cohort studie uit onder 790 gezonde 1
e
  en 2

e
 

graads vrouwelijke verwanten van patiënten met een gedocumenteerde ziekte van Graves of 

Hashimoto in Nederland. Uitgangswaardes van schildklierstimulerend hormoon (TSH), vrij 

thyroxine (fT4), schildklierperoxidase (TPO) antistoffen als ook Yersinia enterocolitica 

antistoffen werden gemeten en vastgesteld. Ook verzamelden we informatie over het familiair 
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patroon van voorkomen van AITD, rookgewoontes, gebruik van oestrogenen, 

zwangerschappen, en blootstelling aan hoge jodiumconcentraties. Vervolgens werd gedurende 

5 opeenvolgende jaren de schildklierfunctie jaarlijks onderzocht. Als belangrijkste 

uitkomstmaten, events genoemd, werd gekeken naar het ontstaan van manifeste 

hypothyreoidie of manifeste hyperthyreoidie.  

De cumulatieve event rate was 7,5 % over 5 jaren. De gemiddelde jaarlijkse event rate was 

1,5 %. Er waren 38 hypothyreote en 13 hyperthyreote events. Onafhankelijke risicofactoren 

voor het optreden van een event waren uitgangswaardes van TSH en TPO antistoffen in een 

dosisafhankelijke relatie (aangaande TSH begint het risico al te stijgen bij waardes boven de 2 

mIU/l ) en familieachtergrond (met het grootste risico verbonden aan deelneemsters die 2 

verwanten met de ziekte van Hashimoto hebben). Een numerieke score om events te 

voorspellen, de Thyroid Events Amsterdam (THEA) score werd ontworpen door 

proportionele weging van deze 3 risicofactoren ten opzichte van hun relatieve risico’s 

(maximum score, 21): low (0-7), medium (8-10), high (11-15), and very high (16-21). Deze 

THEA scores waren geassocieerd met geobserveerde event rates van respectievelijk 2,7%, 

14,6%, 27,1% en 76,9%. 

Een accurate en simpele voorspellende score werd ontwikkeld om het 5-jaars risico op 

manifeste hypothyreoidie en manifeste hyperthyreoidie in te schatten bij vrouwelijke 

verwanten van patiënten met AITD. Echter, gelet op het kleine aantal van geobserveerde 

events, is er een onafhankelijke validatie van de THEA score wenselijk.  

 

In hoofdstuk 8 evalueren we de betrokkenheid van omgevingsfactoren bij de ontwikkeling 

van manifeste autoimmuun hypothyreoidie en hyperthyreoidie. Bewijs voor betrokkenheid 

van omgevingsstimuli is meestal verzameld in retrospectieve dwarsdoorsnede case-control 

studies of op populatieniveau uitgevoerde associatiestudies, die vatbaar zijn voor potentiele 

(recall) bias. 

In een poging potentiële bias te vermijden voerden we een nested case-controle studie uit 

binnen het prospectieve Amsterdam AITD Cohort, waarin 790 gezonde euthyreote vrouwen, 

met op zijn minst één 1
e
 en 2

e
 graads familielid met gedocumenteerde AITD, gedurende 5 jaar 

werden gevolgd. Schildklierfunctie en blootstelling aan omgevingsfactoren werden jaarlijks 

vastgelegd. Contrast betreffende blootstelling aan omgevingsfactoren werd gemaakt tussen 

vrouwen die manifeste AITD ontwikkelden en vrouwen die dat niet deden (gematched voor 

leeftijd en duur van follow-up).  
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Ten tijde van de basismeting was blootstelling aan omgevingsfactoren niet verschillend tussen 

de 51 events (38 hypothyreote en 13 hyperthyreote deelneemsters) en de bijbehorende 

controles. De frequentie van Yersinia infectie en oraal oestrogeen gebruik bleef gelijk tussen 

events en controles. Maar ten tijde van het optreden van manifeste ziekte waren hypothyreote 

events minder vaak actuele rokers (p=0,083) en vaker in de postpartum periode (p=0.063) dan 

de bijbehorende controles. Blootstelling aan stress ten tijde van studieentree, 1 jaar voor het 

optreden van de events en ten tijde van het optreden van de events, verschilde niet tussen de 

cases en de bijbehorende controles. Een nogal intrigerende en nog niet verklaarde bevinding 

waren de verhoogde affectscores van onze deelneemsters vergeleken met data uit de algemene 

vrouwelijke bevolking, passend bij een geactiveerde affectbalance stijl.  

De data suggereren dat stoppen met roken en de postpartum periode gerelateerd zijn aan 

hypothyreoidie, terwijl autoimmuun hyperthyreoidie minder vaak voorkomt bij vrouwen die 

nooit zwanger zijn geweest. Blootstelling aan stress was niet gerelateerd aan zowel 

hypothyreoidie als hyperthyreoidie. De beperking van deze observationele cohort studie is de 

lage sample size.  

 

In de algemene discussie (hoofdstuk 9) wordt een overzicht gegeven van bovengenoemde 

studies, en worden de wetenschappelijke en klinische implicaties besproken. 

 

Kort gezegd wijzen de resultaten van onze studies op een verhoogd risico om AITD te 

ontwikkelen in de context van een positieve familiaire belasting voor AITD. De kans op het 

ontwikkelen van manifeste autoimmuun hypo- of hyperthyreoidie in de komende 5 jaar kan 

geschat worden met de Thyroid Event Amsterdam (THEA) score. Een aantal 

omgevingsfactoren (zoals roken, oestrogeen gebruik en zwangerschap) moduleren dit risico. 

 

 




