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5ftM€NVRWNG 5ftM€NVRWNG 

SAMENVATTING G 

Doell van dit proefschrift 

Wanneerr patiënten met Graves' hyperthyreoïdie worden behandeld met thyreostatica worden 

zee gewoonlijk euthyreoot binnen 1 tot 3 maanden. Hun schildklierspiegels normaliseren en de 

TBIII  titer daalt meestal ook. Het is opmerkelijk dat het herstel van euthyreoïdie niet altijd 

gepaardd gaat met een herstel van de onderdrukte TSH spiegels. Ondanks een juiste 

behandelingg kunnen deze nog gedurende enige maanden tot zelfs jaren onderdrukt blijven. De 

enigee verklaring voor dit verschijnsel is een vertraagd herstel van de TSH afgifte door de 

thyreotrofee cellen na langdurige onderdrukking van TSH productie en afgifte door de 

overmaatt aan schildklierhormoon. Experimenteel bewijs voor deze aanname is nooit geleverd. 

Hett doel van de studies beschreven in dit proefschrift was dan ook om een plausibele 

verklaringg te geven voor de langdurige onderdrukking van TSH spiegels in euthyreote 

patiëntenn met de ziekte van Graves' die behandeld worden met thyreostatica. 

Hett uitgangspunt van de in dit poefschrift beschreven studies was de hypothese dat 

TSHH niet alleen endocrien gereguleerd wordt door TRH uit de hypothalamus en 

schildklierhormoonn uit de periferie, maar dat er additionele autocriene of paracriene 

mechanismenn binnen de hypofyse een rol spelen bij de fijn-regulatie van TSH afgifte. 

Volgenss deze hypothese wordt de afgifte van TSH dus direct ter plaatse opgemerkt en 

gereguleerdd via een ultrakorte terugkoppeling. De meest directe manier om te kunnen 

reagerenn op veranderende TSH spiegels is door middel van het tot expressie brengen van een 

TSHH receptor in de hypofyse. Deze zou zich kunnen bevinden op de thyreotrofe cellen zelf, of 

opp andere cellen die als intermediair optreden. Ligand binding aan deze receptor zal volgens 

onzee theorie moeten leiden tot een daling van de TSH afgifte. Dit paracriene controle 

mechanismee maakt fijn-regulatie mogelijk van de TSH spiegels die verder vooral door TRH 

enn schildklierhormoon bepaald worden. 

Tijdenss Graves' hyperthyreoïdie zal deze hypofysaire TSH receptor ook gestimuleerd 

wordenn door TSH receptor stimulerende autoantilichamen (TSAb), resulterend in een 

onderdrukkingg van TSH spiegels. Aangezien TSAb gedurende enkele maanden tot zelfs jaren 

inn het bloed aantoonbaar kunnen blijven, kunnen deze verantwoordelijk zijn voor de 

langdurigee onderdrukking van TSH spiegels in het bloed van behandelde, euthyreote Graves' 

patiënten. . 
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SRMeWRTTlNG SRMeWRTTlNG 

Samenvattingg van de resultaten 

Inn hoofdstuk 2 wordt beschreven dat het volledige TSH receptor mRNA tot expressie komt in 

dee humane hypofysevoorkwab. Met behulp van gecombineerde immuunhistochemie en in situ 

hybridisatie,, en dubbele immuunhistochemie, wordt aangetoond dat een subpopulatie van de 

folliculo-stellatee cellen de TSH receptor tot expressie brengt. Deze cellen vormen ongeveer 

10%% van de hypofysevoorkwab cellen en staan bekend om hun paracriene effecten op de 

secretiee van hypofysevoorkwab hormonen. 

Hoofdstukk 3 beschrijft dat TSAb plasma TSH spiegels kunnen onderdrukken zonder 

dee tussenkomst van verhoogde schildklierhormoon spiegels. TSAb bevattende immuno-

globulines,, in tegenstelling tot normale humane immunoglobulines, verlagen de TSH spiegels 

inn ratten waarbij de schildklier zelf niet meer kon reageren op immunoglobulines. Aangezien 

dee hypofyse zich buiten de bloed-hersen barrière bevindt, suggereert dit dat het effect van 

TSAbb gemedieerd wordt via stimulatie van de adenohypofysaire TSH receptor. 

Datt TSAb de TSH spiegels kunnen onderdrukken zonder tussenkomst van de 

schildklierr wordt waarschijnlijk uit een prospectieve klinische studie, beschreven in hoofdstuk 

4.. Euthyreote patiënten met de ziekte van Graves' die behandeld werden met thyreostatica 

haddenn een lager TSH gehalte in het serum wanneer zij aantoonbare TBII spiegels hadden dan 

TBII  I-negatieve patiënten. Schildklierhormoonspiegels verschilden niet tussen beide groepen. 

Ookk werd aangetoond dat in deze patiënten de TSH serumgehaltes kwantitatief correleren met 

TBII ,, en niet met fT4, FT3I, duur van het schildklierlijden, noch met de dosis L-T4. Deze 

resultatenn ondersteunen de hypothese dat TSAb inderdaad als ligand voor de adenohypo-

fysairee TSH receptor optreden, resulterend in een verlaging van de TSH spiegels. 

Inn de hoofdstukken 5 en 6 worden post-receptor effecten bestudeerd waarlangs de 

folliculo-stellatee cellen een verlaging van TSH secretie door de thyreotrofe cellen zouden 

kunnenn bewerkstelligen. Met behulp van een muizen folliculo-stellate cellijn wordt 

aangetoondd dat, in tegenstelling tot de TSH receptor in de schildklier, de hypofysaire TSH 

receptorr niet gekoppeld is aan de adenylaat cyclase/cAMP cascade of aan de phospholipase 

C/intracellulairr calcium cascade. In plaats daarvan blijkt dat de TSH receptor in de hypofyse 

gekoppeldd is aan de JAK/STAT signaaltransductie cascade. In plaats van activatie van de 

transcriptiefactorr STAT3, zoals door anderen is aangetoond in een ratten schildklier cellijn, 

wordtt in folliculo-stellate cellen een ander lid van deze familie geactiveerd, te weten STAT5a. 
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SfiMENVRTTING SfiMENVRTTING 

TGF-p22 werd geïdentificeerd als een van de doelwit genen in folliculo-stellate cellen 

diee gereguleerd worden door TSH. Dit suggereert dat deze groeifactor de verantwoordelijke 

paracrienee boodschapper zou kunnen zijn voor de terugkoppeling van de folliculo-stellate 

cellenn naar de thyreotrofe cellen. Verdere studies zullen moeten uitwijzen of TGF-(i2 

inderdaadd in staat is de TSH secretie door thyreotrofe cellen te onderdrukken. 

Folliculo-stellatee cellen bezitten niet alleen een TSH receptor. In hoofdstuk 5 wordt 

beschrevenn dat de receptoren voor groeihormoon en adrenocorticotroop hormoon ook tot 

expressiee worden gebracht. Dit geeft aan dat folliculo-stellate cellen betrokken kunnen zijn bij 

dee paracriene regulatie van meerdere adenohypofysaire hormonen. Het is opmerkelijk dat de 

receptorenn voor follikelstimulerend hormoon, luteïnizerend hormoon en prolactine niet in 

dezee cellen voorkomen. Blijkbaar worden hormonen die betrokken zijn bij de voortplanting 

niett paracrien gereguleerd door deze folliculo-stellate cellen. 

Samenvattendd kan geconcludeerd worden dat de studies zoals beschreven in dit 

proefschriftt de hypothese ondersteunen dat TSH afgifte ook gereguleerd wordt door middel 

vann een ultrakorte negatieve terugkoppeling, gemedieerd door een TSH receptor in folliculo-

stellatee cellen. Doordat TSAb zich ook aan deze receptor binden, lijken deze verantwoordelijk 

voorr de onderdrukte TSH spiegels in euthyreote Graves patiënten die behandeld worden met 

thyreostatica.. Stimulatie van de TSH receptor in folliculo-stellate cellen activeert de 

JAK/STATT signaaltransductie cascade en induceert een verhoging van TGF-(i2 transcriptie. 

TGF-(322 is daarmee een potentiële paracriene factor die afgegeven wordt door folliculo-

stellatee cellen om vervolgens de TSH afgifte in thyreotrofe cellen te onderdrukken. 
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