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SAMENVATTING G 

Dee oogziekte van Graves is een autoimmuunziekte die veelal samengaat met de schildkli-
erziektee van Graves. De oorzaak is nog niet geheel duidelijk, maar er ontstaat een autoim-
muunn gemedieerde ontsteking in het orbitaweefsel, die leidt tot zwelling van de extraoculaire 
oogspierenn en een toename van vetweefsel in de orbita. Dit geeft vervolgens aanleiding tot 
ooglidzwellingg en ooglidretractie alsmede proptosis, motiliteitsbeperking van de oogspieren, 
enn in ernstige gevallen opticus neuropathie. Bij de behandeling van patiënten met de oog-
ziektee van Graves dient men rekening te houden met zowel de verbetering van de visuele 
functiess als met het herstel van het uiterlijk. 

InIn het eerste deel van dit proefschrift wordt de zoektocht naar een betrouwbare serum marker 
beschreven,, die gebruikt zou kunnen worden om patiënten met Graves' oftalmopathie (GO) 
tee selecteren die baat hebben bij immunosuppressieve behandeling. De studies beschreven 
inn hoofdstuk, 2, 3 en 4 zijn allen gedaan in GO patiënten vergeleken met gezonde controle 
personenn die in leeftijd, geslacht en rookgewoonten met de patiënten overeenkwamen. In 
hoofdstukk 2 wordt beschreven dat een aantal cytokines in serum verhoogd waren in GO 
patiëntenn vergeleken met controles. De combinatie van IL-6, sCD3() en TNFaRI bleek 
bijj  logistische regressie enigzins voorspellende waarde te hebben in het voorspellen van een 
responss na radiotherapie, echter niet in die mate dat dit bruikbaar is voor de dagelijkse praktijk. 
Hett meten van IL-18 in serum van GO patiënten draagt niet bij aan de behandeling van GO 
patiëntenn aangezien deze waarden gelijk zijn aan die van controles (hoofdstuk 3). sICAM-1, 
sVCAM-11 en sELAM-1 serum waarden (allen adhesie moleculen) waren verhoogd in GO 
patiëntenn vergeleken met gezonde controles (hoofdstuk 4). Patiënten met een Graves' hyper-
thyreoïdiee zonder oftalmopathie hadden serum waarden van bovengenoemde adhesiemolecu-
len,, die vergelijkbaar waren met die van gezonde controles, hetgeen het waarschijnlijk maakt 
datt de verhoogde waarden bij GO patiënten te wijten zijn aan de oogziekte en niet de schild-
klierziekte.. De serumwaarden van sICAM-1 en sVCAM-1 correleerden met rookgewoonten 
zowell  in patiënten als controles. Bovendien waren verscheidene serumcytokines (IL-1RA 
enn IL-6R) verhoogd in rokers vergeleken met niet-rokers (hoofdstuk 2). Tevens werd vast-
gesteldd dat sICAM-1 waarden correleerden met de ernst van de oogziekte, maar niet met de 
activiteitt van de oogziekte. Concluderend is er veel overlap in de serumwaarden van zowel 
cytokiness als adhesiemoleculen tussen gezonde controles en patiënten, zowel in de patiënten 
diee een goede respons hadden op radiotherapie als de patiënten die geen respons hadden op 
radiotherapie.. Derhalve is er geen klinisch toepasbare biologische serum marker voor GO 
gevonden. . 

Serumspiegelss van cytokines of adhesiemoleculen geven echter op zijn best een verzwakte 
afspiegelingg van de situatie in het orbitaweefsel weer. In hoofdstuk 5 wordt het cytoki-
nenetwerkk in orbita vet/bindweefsel beschreven. Met quantitative PCR werd gevonden dat 
inn orbita vet/bindweefsel van patiënten met onbehandelde, aktieve, ernstige GO de mRNA 
expressiee van verscheidene proinflammatoire en Thl cytokines verhoogd waren vergeleken 
mett de mRNA expressie in weefsel van inaktieve GO patiënten. De mRNA expressie van 
Th22 cytokines was vergelijkbaar tussen beide groepen. Deze bevinding impliceert dat GO 
begintt als een Thl ziekte. Het zou wenselijk zijn GO patiënten te behandelen met innova-
tievee specifieke immuunsuppressieve therapieën, bijvoorbeeld anticytokine therapie. Gebas-
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eerdd op onze resultaten zou een keuze gemaakt kunnen worden voor een behandeling die 
Thll  effect dan wel een proinflammatoir effect tegengaat, en met name IL-IR A lijk t een goede 
keuze,, alhoewel aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Behoudens de verschillen in cytokine 
mRNAA expressie tussen orbita weefsel van aktieve en inaktieve patiënten, waren er ook ver-
schillenn in TSH-R mRNA expressie. In weefsel van aktieve, onbehandelde GO patiënten 
kwamm TSH-R mRNA veel vaker tot expressie dan in weefsel van inaktieve GO patiënten, 
hetgeenn suggereert dat de orbitafibroblast de TSH-R slechts gedurende bepaalde differentiatie 
periodenn tot expressie brengt, dan wel onder bepaalde condities. De precieze rol van de TSH-
RR in GO is nog niet bekend. 

Hett tweede deel van dit proefschrift behandelt enkele aspecten van de behandeling van GO. 
Inn hoofdstuk 6 wordt een prospectieve studie beschreven in 15 patiënten met aktieve GO en 
opticuss neuropathie, hetgeen tot blindheid kan leiden indien onbehandeld. In deze studie werd 
dee hypothese geëvalueerd dat chirurgische behandeling van de GO de oogziekte zou kun-
nenn inactiveren, waardoor immunosuppressieve therapie, met mogelijk ernstige bijwerkingen 
niett nodig zou zijn om de ziekte te inactiveren. Patiënten werden gerandomiseerd en behan-
deldd met methylprednisolon stootkuren of decompressie operatie met als uitkomstmaat de 
visus.. In deze kleine groep patiënten werd geen verschil gevonden in uitkomst, echter in de 
chirurgiegroepp werden de meeste patiënten later alsnog behandeld met immunosuppressieve 
therapie.. In de steroidengroep had de helft van de patiënten een decompressieoperatie nodig. 
Vrijwell  alle patiënten hadden een normale visus aan het eind van de follow-up. Het valt aan 
tee bevelen patiënten met opticus neuropathie primair te behandelen met methylprednisolon 
pulsee therapie en bij onvoldoende verbetering van de visus, een acute decompressie operatie 
tee doen. Hoofdstuk 7 behandelt de lange termijn effecten van radiotherapie. Er is een follow-
upp studie verricht (gemiddelde follow-up duur 10 jaar) in een cohort van 245 GO patiënten 
omm de frequency van lange termijn complicaties van orbita bestraling (bestralingsgeinduceerde 
tumoren,, -cataract en -retinopathie) in vergelijking met prednison behandeling te bepalen. 
Mortaliteitt was vergelijkbaar in beide groepen en geen van de patiënten had een tumor in het 
hoofd/halss gebied. Vijfenzeventig procent van de levende patiënten participeerden in de fol-
low-upp studie. Er was geen verschil in cataract prevalentie tussen bestraalde en niet bestraalde 
patiënten,, maar wel een verschil in de prevalentie van retinaveranderingen (21% vs. 2%), ten 
nadelee van de bestraalde groep. Deze zogeheten achtergronds retinopathie wordt ook gevon-
denn in 5-10% van gezonde individuen en of dit leidt tot daadwerkelijk proliferatieve retinopa-
thiee is niet bekend, maar lijk t onwaarschijnlijk. Echter bij vijf patiënten (allen bestraald) was 
err sprake van echte retinopathie, duidelijk geaasocieerd met risicofactoren voor zoals diabetes 
mellituss of hypertensie. Het relatieve risico op het ontwikkelen van retinopathie bij diabetes 
patiëntenn behandeld met bestraling van de oogspieren was 21. Geen van de diabetes patiënten 
hadd tekenen van retinopathie bij fundoscopie voor bestraling. Behandeling met radiothera-
piee lijk t veilig te zijn, ook op de lange termijn, met uitzondering van patiënten met diabetes 
mellitus.. Het hebben van diabetes mellitus is een contraindicatie voor behandeling met radio-
therapiee bij coëxistente GO. In hetzelfde cohort werd ook een studie gedaan naar de qualiteit 
vann leven bij GO patiënten gemiddeld 10 jaar na de eerste behandeling. Van de 208 patiënten 
diee in leven waren op het moment van follow-up completeerden er 172 een tweetal algemene 
gezondheidsvragenlijstenn (SF-36 en EuroQol) en de specifieke GO vragenlijst (GO-QOL). 
Dee algemene gezondheidsscores van dit cohort patiënten was beter dan die van onbehandelde 
GOO patiënten, en patiënten die deze vragenlijst tijdens behandeling van hun oogziekte had-
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denn ingevuld, maar slechter dan die van referentiepopulaties van gezonde personen. De GO-
QOLL toonde dat GO patiënten blijvend klachten hadden van hun oogziekte in de zin van 
verminderdee visuele functies, maar ook problemen met dagelijks functioneren en hun veran-
derdd uiterlijk, zelfs jaren na de behandeling. Onze inspanningen zouden dan ook niet alleen 
gerichtt dienen te zijn op het herstel van visuele functies maar ook op het leren omgaan met 
beperkingenn in visuele functies, en het psychosociaal functioneren. 
Inn hoofdstuk 9 worden de voorgaande hoofdstukken nader beschouwd en in een overkoe-
pelendee context geplaatst. Het blijf t moeilijk een betrouwbare, eenvoudig meetbare, biolo-
gischee marker te vinden voor de activiteit van GO. Het meten van cytokines of adhesiemol-
eculenn in serum is waarschijnlijk slechts een zwakke afspiegeling van de situatie in de orbita, 
hetgeenn de matige positief en negatief voorspellende waarde verklaart. Speculaties over 
toekomstige,, meer specifieke immunomodulatoire behandelingen worden deels gebaseerd 
opp de resultaten van hoofdstuk 5 maar ook op nog te ontwikkelen substanties. Tevens wordt 
eenn behandelingsschema voorgesteld gebaseerd op duur van de oogziekte, activiteit en ernst. 
Algemenee maatregelen voor alle GO patiënten bestaan uit het dringende advies het roken te 
stakenn en euthyreoïdie na te streven. Toekomstige ontwikkelingen zouden gericht moeten 
wordenn op zowel preventie als verbetering van de therapeutische mogelijkheden. 
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