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SAMENVATTINGG VOOR NIET-INGEWIJDEN 

Dee schildklier 

Dee schildklier is een vlindervormige klier die zich in de nek vlak voor de luchtpijp bevindt. 

Zijnn functie is de productie en afgifte van een voorloper-hormoon, T4 (thyroxine), dat 

voornamelijkk in de lever omgezet wordt in het direct werkzame schildklierhormoon, T3 (tri-

jodothyronine).. Dit hormoon speelt een belangrijke rol in vrijwel alle weefsels in het lichaam, 

enn reguleert daar processen als groei, differentiatie en metabolisme. Dit doet het middels 

bindingg aan specifieke schildklierhormoonreceptoren, resulterend in zowel activatie als 

remmingg van diverse genen. Tijdens de foetale ontwikkeling speelt schildklierhormoon een 

essentiëlee rol in vrijwel alle deelprocessen in de hersenontwikkeling; in het latere leven 

reguleertt het vooral diverse aspecten van de energiehuishouding. Bij een normale 

schildklierfunctiee is de hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed ook normaal. De 

medischee term hiervoor is euthyreoïdie. Wanneer de schildklierhormoonspiegel in het bloed 

tee hoog is, wordt gesproken van hyperthyreoïdie; produceert de schildklier te weinig 

schildklierhormoonn dan spreekt men van hypothyreoïdie. 

Dee hypofyse 

Dee productie en afgifte van schildklierhormoon wordt voornamelijk gereguleerd door de 

hypofyse.. Deze centrale klier ter grootte van een pinda hangt onder aan de hersenen, en 

controleertt naast de schildklier een groot aantal andere hormoonproducerende klieren in het 

lichaam,, zoals de bijnieren, eierstokken en zaadballen. De hypofyse wordt op zijn beurt weer 

gecontroleerdd door een deel van de hersenen, dat hypothalamus heet. 

Terugkoppeling g 

Alss de schildklierhormoonspiegels te laag zijn, wordt dit via een terugkoppeling (feedback) 

opgemerktt door de hypofyse en, in mindere mate, door de hypothalamus. In specifieke 

thyreotrofee cellen in de hypofysevoorkwab wordt vervolgens de afgifte van 

schildklierstimulerendd hormoon (TSH) verhoogd. Via de bloedbaan bereikt dit hormoon de 

schildklier,, waar het aan specifieke TSH-receptoren bindt, resulterend in de productie en 
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afgiftee van meer schildklierhormoon. De verhoging van de schildklierhormoonspiegels in het 

bloedd wordt vervolgens weer opgemerkt door de hypofyse, die als reactie de afgifte van TSH 

verlaagt.verlaagt. Er is dus sprake van een negatieve terugkoppeling van schildklierhormoon op de 

afgiftee van TSH door de hypofyse. De schildklier kan beschouwd worden als een kachel en 

schildklierhormoonn als warmte. De hypofyse fungeert in deze als thermostaat. Als de ruimte 

afkoeltt (schildklierhormoon daalt), wordt de thermostaat aangezet (TSH gaat omhoog) en de 

kachell  gaat meer warmte (schildklierhormoon) produceren. Het gevolg van deze terug-

koppelingg is dat er onder normale omstandigheden een sterke omgekeerde relatie bestaat 

tussenn de hoeveelheid schildklierhormoon en de hoeveelheid TSH in het bloed: als 

schildklierhormoonspiegelss laag zijn, zijn TSH spiegels hoog, en vice versa. 

Ziektee van Graves 

Eenn uitzondering op deze strakke relatie wordt gezien tijdens de behandeling van de ziekte 

vann Graves. Deze auto-immuunziekte kenmerkt zich door de aanwezigheid van antistoffen in 

hett bloed die tegen het eigen schildklierweefsel zijn gericht. Deze auto-antistoffen binden, net 

alss TSH zelf, aan de TSH-receptor in de schildklier. Dit resulteert in overmatige stimulatie 

vann de schildklier en leidt tot hyperthyreoïdie en groei van de schildklier (struma). Door de 

verhogingg van de schildklierhormoonspiegels daalt de hoeveelheid TSH in het bloed. 

Wanneerr deze patiënten vervolgens behandeld worden met schildklierremmende 

medicijnenn zodat de schildklierhormoonspiegels normaliseren, blijkt vaak dat desondanks de 

TSH-spiegelss gedurende lange tijd verlaagd blijven. De karakteristieke negatieve terug-

koppelingg is hier dus verloren gegaan. Als verklaring voor dit fenomeen werd aangenomen 

datt dit veroorzaakt wordt door een vertraagd herstel van de thyreotrofe cellen in de hypofyse-

voorkwabb na de langdurige blootstelling aan verhoogde schildklierhormoonspiegels. Het 

bewijss voor deze aanname is echter nooit geleverd. 

Opzett van het proefschrift 

Doorr middel van de studies beschreven in dit poef schrift is gepoogd een betere verklaring te 

gevenn voor dit fenomeen. Een langdurig onderdrukt TSH bij normale schildklierhormoon-

spiegelss wordt vaker gezien tijdens de behandeling van de ziekte van Graves' dan bij andere, 

niet-autoimmuun,, vormen van hyperthyreoïdie. Bovendien is bekend dat auto-antistoffen 
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gedurendee lange tijd (enige maanden tot zelf jaren) aanwezig kunnen blijven in het bloed. Dit 

wijstt erop dat auto-antistoffen gericht tegen de TSH-receptor betrokken zouden kunnen zijn 

bijj  de langdurige onderdrukking van TSH-spiegels in behandelde, euthyreote Graves 

patiënten.. Daarnaast is er de laatste 10 jaar bewijs geleverd dat aangeeft dat de afgifte van 

hypofysehormonenn niet alleen gereguleerd wordt door de hypothalamus en door hormonen 

afkomstigg van doelwitorganen in het lichaam, maar ook door stoffen die in de hypofyse zelf 

afgegevenn worden (paracriene regulatie). Dit heeft geleid tot de hypothese dat de afgifte van 

TSHH direct door de hypofyse zelf opgemerkt kan worden. Om dit mogelijk te maken zou de 

hypofysee zelf een TSH-receptor kunnen bevatten. In analogie met de eerder genoemde kachel, 

betekentt dit dat de warmteproductie niet alleen via een kamerthermostaat wordt gereguleerd, 

maarr dat er ook een kortere terugkoppeling bestaat, middels een centrale thermostaat op het 

niveauu van de hypofyse. Volgens onze hypothese zullen auto-antistoffen, net als TSH, aan 

dezee centrale TSH-receptor in de hypofyse binden en zo de TSH afgifte onderdrukken, 

ondankss normale schildklierhormoonspiegels. 

Inn hoofdstuk 2 is daarom eerst bestudeerd of er daadwerkelijk een TSH-receptor in de 

hypofysee aanwezig is. Door middel van immuunhistochemie en in situ hybridisatie is aan-

getoondd dat de TSH-receptor inderdaad aanwezig is in de humane hypofyse. Bovendien is 

aangetoondd dat de TSH-receptor tot expressie wordt gebracht door zogenoemde folliculo-

stellatee cellen. Deze cellen zijn bekend om hun capaciteit om hormoonafgifte in de hypofyse 

tee moduleren. 

Vervolgenss is in hoofdstuk 3 in een rattenmodel aangetoond dat auto-antistoffen van 

patiëntenn met de ziekte van Graves inderdaad in staat zijn TSH-spiegels te verlagen zonder 

tussenkomstt van de klassieke negatieve terugkoppeling door schildklierhormoon. Ratten 

werdenn hiertoe behandeld met schildklierremmers zodat hun schildklier niet meer in staat was 

tee reageren op auto-antistoffen. Tegelijkertijd werden hun schildklierhormoonspiegels op peil 

gehoudenn door het toedienen van schildklierhormoon. Vervolgens werden deze ratten 

ingespotenn met antistoffen opgezuiverd uit het bloed van patiënten met de ziekte van Graves. 

Eenn controle groep werd behandeld met antistoffen van een gezond persoon. De groep die 

behandeldd werd met antistoffen van Graves patiënten had inderdaad een verlaagd TSH niveau 

tenn opzichte van de controle groep, terwijl de schildklierhormoonspiegels niet verschilden 

tussenn beide groepen. 

Hoofdstukk 4 beschrijft een soortgelijke studie in Graves patiënten. In een prospectieve 

studiee laten we zien dat TSH-spiegels inderdaad onderdrukt zijn in patiënten die na 
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behandelingg nog steeds antistoffen in hun bloed hebben. Deze onderdrukking van TSH werd 

niett veroorzaakt door verhoogde schildklierhormoonspiegels. Deze verschilden niet tussen 

patiëntenn met en zonder auto-antistoffen. Bovendien toont deze studie aan dat TSH-spiegels 

inn deze patiënten niet voorspeld kunnen worden door hun schildklierhormoon waarden, maar 

well  door de hoogte van hun auto-antistofspiegels. 

Voorgaandee studies wijzen er dus sterk op dat de auto-antistoffen inderdaad direct 

verantwoordelijkk zijn voor de onderdrukking van TSH in behandelde euthyreote Graves 

patiëntenn via een mechanisme buiten de schildklier om. Aangezien er een TSH-receptor op 

folliculo-stellatee cellen aanwezig is, is het waarschijnlijk dat dit gebeurt via een korte terug-

koppelingg binnen de hypofyse. Om te achterhalen hoe de folliculo-stellate cellen dit bewerk-

stelligenn is gebruik gemaakt van een onsterfelijke muizen folliculo-stellate cellijn. In 

hoofdstukk 5 is eerst bestudeerd welke receptoren voor hypofysevoorkwabhormonen tot 

expressiee komen in deze cellijn. Het bleek dat deze folliculo-stellate cellen receptoren bezitten 

voorr TSH, groeihormoon en bijnierstimulerend hormoon. Dit geeft aan dat deze cellen niet 

alleenn betrokken zouden kunnen zijn bij de paracriene regulatie van TSH, maar dat meerdere 

hypofysehormonenn door een korte terugkoppeling in de hypofyse gereguleerd worden. 

Opmerkelijkk was dat receptoren voor de andere 3 hypofysevoorkwabhormonen (follikel-

stimulerendd hormoon, luteïnizerend hormoon en prolactine) niet in deze cellen voorkomen. 

Ditt suggereert dat hormonen die betrokken zijn bij de voortplanting niet onder controle staan 

vann de folliculo-stellate cellen. 

Naa binding van TSH aan de TSH receptor op de buitenkant van de thyreotrofe cel 

moett dit signaal worden doorgegeven naar het interne van de cel om daar een effect te 

sorteren.. Daartoe worden specifieke boodschappers in de cel geactiveerd. Als response hierop 

moett de folliculo-stellate cel op zijn beurt een stof afgeven om zo de TSH productie en afgifte 

inn de thyreotrofe cel te remmen. In hoofdstuk 6 is aangetoond dat STAT5a een van de 

boodschapperss zou kunnen zijn die het signaal van de TSH-receptor doorgeeft aan de celkern. 

Bovendienn is aangetoond dat TGF-p2 de mogelijke paracriene factor is die als boodschapper 

fungeertt tussen de folliculo-stellate cellen en TSH-producerende thyreotrofe cellen. 
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