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Samenvatting 





T3, OF GEEN T3? EEN SYNOPSIS 

Het voornaamste doel van dit proefschrift was om te onderzoeken of het nuttig is om het 

schildklierhormoon triiodothyronine (T3) toe te voegen aan de medische behandeling van 

twee ziekten, primaire hypothyreoïdie en depressie. Hiertoe werden twee gerandomiseerde 

klinische trials uitgevoerd. 

De gegevens die we in deze trials verzamelden boden de mogelijkheid om daarnaast enkele 

andere belangrijke vraagstukken te onderzoeken. 

STUDIES OVER HYPOTHYREOÏDIE 

De resultaten van neurocognitieve tests uitgevoerd bij onze studiepopulatie van 141 patiënten 

met primaire autoimmuun hypothyreoïdie, allen onder behandeling met levothyroxine (T4), 

werden vergeleken met de Nederlandse referentiewaarden voor deze tests. Wij vonden dat 

patiënten niet goed presteerden op verschillende domeinen van het neurocognitief functioneren 

in vergelijking met de gemiddelde standaard referentiewaarden voor de algemene Nederlandse 

bevolking, voornamelijk op een complexe aandachtstaak en op verbale geheugentaken 

(Hoofdstuk 2). Dit wijst erop dat het neurocognitief functioneren, dat verstoord is tijdens 

hypothyreoïdie, wellicht niet helemaal herstelt ondanks langdurige adequate behandeling 

met T4. Verder vonden we dat patiënten hogere gemiddelde SCL-90 scores hadden dan de 

algemene bevolking, en lagere scores op de Rand-36 subschalen 'vitaliteit' en 'psychische 

gezondheid', beide duidend op een lager niveau van psychisch welbevinden. 

De resultaten van een gerandomiseerde klinische trial onder dezelfde populatie van 141 

patiënten met primaire autoimmuun hypothyreoïdie lieten zien dat patiënten combinatie

therapie met T4 en T3 prefereerden boven T4 monotherapie {Hoofdstuk 3). In de 10:1 en 

5:1 combinatietherapiegroepen gaf maar liefst 4 1 % respectievelijk 52% de voorkeur aan 

de studiemedicatie boven de reguliere medicatie, in de groep die T4 monotherapie behield 

was dat 29% (Chi kwadraat test for trend, p=0.02). Deze subjectieve voorkeur voor 

combinatietherapie werd niet geobjectiveerd door de resultaten op de secundaire 

uitkomstmaten: scores op vragenlijsten en neurocognitieve tests verbeterden weliswaar, 

maar de mate van verbetering verschilde niet tussen de behandelgroepen. Afname in 

lichaamsgewicht was geassocieerd met de proportie T3 in de studiemedicatie, evenals met 



de mate van tevredenheid over de studiemedicatie, hetgeen de voorkeur voor T4/T3 

combinatietherapie zou kunnen verklaren. Overbehandeling kan een rol gespeeld hebben 

bij dit resultaat, aangezien na 15 weken een behoorlijk aantal deelnemers in de combinatie-

therapiegroepen een onderdrukt serum TSH bleek te hebben. 

Dit is reden tot zorg, omdat overbehandeling met exogeen schildklierhormoon risico geeft op 

atriumfibrilleren en mogelijk kan leiden tot osteoporose. Als we alleen de resultaten van 

patiënten met een uiteindelijke serum TSH waarde binnen de referentiewaarden analyseerden, 

waren de resultaten voor de primaire uitkomstmaat vergelijkbaar, maar niet meer statistisch 

168 significant door een verlies aan power. De resultaten van deze studie vormen geen 

ondersteuning voor het geven van T4/T3 combinatietherapie als standaardbehandeiing voor 

patiënten met hypothyreoïdie, maar sporen wel aan tot verder onderzoek in deze richting. 

De resultaten van de bovengenoemde trial sluiten niet uit dat een bepaalde subgroep van 

patiënten baat zou kunnen hebben bij T4/T3 therapie. T4-behandelde patiënten zijn voor 

hun T3 afhankelijk van dejodering van T4. Dit wordt in het centraal zenuwstelsel gereguleerd 

door type II dejodase (DM). Wij onderzochten of twee recentelijk geïdentificeerde 

polymorfismen in het Dll gen (DII-ORFa-Gly3Asp and DII-Thr92Ala) determinanten zijn van 

welbevinden en neurocognit ief functioneren, aangezien subtiele veranderingen in 

enzymactiviteit die mogelijk met deze Dll polymorfismen gepaard gaan belangrijke 

consequenties kunnen hebben voor de beschikbaarheid van T3 in het centraal zenuwstelsel. 

Ook onderzochten we de associatie tussen Dll polymorf ismen en voorkeur voor 

substitutiebehandeling met een combinatie van T4 en T3. 

In Hoofdstuk 4 laten we zien dat polymorfismen in het type II dejodase -gen de verschillen 

in welbevinden, neurocognitief functioneren en waardering van T4/T3 combinatietherapie 

van behandelde hypothyreoïdiepatiënten niet kunnen verklaren. 

STUDIES OVER DEPRESSIE 

In een gecontroleerde studie onder 113 poliklinische patiënten met depressie die geen 

antidepressiva gebruikten (Hoofdstuk 5) was een marginaal hoger serum TSH de enige 

endocriene verandering die werd geconstateerd in vergelijking met een groep van 113 

controles, gematched voor leeftijd en sekse. Noch in serum, noch in urine werden 

veranderingen in cortisolwaarden geconstateerd. 



In een subgroep van patiënten met een depressie met atypische kenmerken werden lagere 

serum cortisolwaarden gemeten dan bij patiënten met een depressie zonder atypische 

kenmerken. 

Deze resultaten zijn in tegenspraak met de bestaande literatuur, waarin depressie veelal 

beschreven wordt als zijnde geassocieerd met een lager serum T5H, hogere T4 en FT4 

waarden, en met hyperactiviteit van de HPA as, weerspiegeld in verhoogde cortisolwaarden. 

Bij nadere bestudering van de literatuur blijkt dat deze endocriene veranderingen zich mogelijk 

alleen voordoen bij opgenomen patiënten, niet bij poliklinische patiënten. 

In twee meta-analyses werd beschreven dat het toevoegen van T3 aan een tricyclisch 

antidepressivum (TCA) de respons op de behandeling kan versnellen, en ervoor kan zorgen 

dat non-responders op een TCA alsnog responderen. 

In hoofdstuk 6 beschrijven we de resultaten van een gerandomiseerde klinische trial onder 

113 poliklinische patiënten met een depressie. Het is de eerste trial die onderzocht of T3 

additie ook nuttig is in combinatie met een SSRI, paroxetine. Wij vonden geen enkel gunstig 

effect van de toevoeging van het schildklierhormoon triiodothyronine (T3) in vergelijking 

met de toevoeging van een placebo bij de behandeling van niet-therapieresistente depressie. 

De respons op de behandeling werd niet versneld door behandeling met T3, en T3 additie 

had ook geen invloed op het respons- of remissiepercentage. Sterker nog, het enige verschil 

bleek te zijn dat patiënten in de T3-additie groepen meer bijwerkingen rapporteerden dan 

de patiënten die alleen paroxetine kregen. Dit gold met name voor de groep die de hogere 

T3 dosis van 50 (ig per dag kreeg. De resultaten van deze klinische studie vormen geen 

ondersteuning voor het gebruik van T3 als toevoeging aan een SSRI bij de behandeling van 

niet-therapieresistente depressie. Integendeel, T3 additie leidde tot een toename van 

bijwerkingen. 

In hoofdstuk 7 onderzochten wij of bij poliklinische patiënten die behandeld worden voor 

een depressie, de respons op behandeling met een antidepressivum voorspeld kan worden 

door hypothalamus-hypofyse-schildklier as HPT-as parameters, of door een recentelijk ontdekt 

polymorfisme in type II dejodase (DN). Hogere serum TSH waarden bleken geassocieerd te 

zijn met respons op behandeling met paroxetine bij patiënten met depressie. Het DN 

polymorfisme (Thr92Ala) was niet gerelateerd aan respons op de behandeling. 



In hoofdstuk 8 onderzochten we in dezelfde poliklinische populatie van patiënten met een 

depressie of respons op de behandeling voorspeld kan worden door hypothalamus-hypofyse-

bijnier as (HPA as) parameters, of door genetische polymorfismen in de glucocorticoid receptor 

(GR). Een hogere ACTH respons in de DEX/CRH test bleek geassocieerd met non-respons op 

behandeling met het antidepressivum paroxetine. Dragers van het Bell glucocorticoid receptor 

polymorfisme hadden gemiddeld hogere ACTH waarden dan niet-dragers. 

Als laatste onderzochten we onder 45 poliklinische patiënten die na de behandeling met 

170 paroxetine hersteld waren of DEX/CRH test parameters, gemeten na behandeling, 

gerelateerd waren aan het al dan niet optreden van een recidief (hoofdstuk 9). We vonden 

dat hogere maximale ACTH en Cortisol waarden, evenals hogere delta ACTH en Cortisol 

waarden, gemeten na gunstige respons op behandeling, geassocieerd waren met terugval. 

T3, of g e e n T3? 

In de algemene discussie (hoofdstuk 10) wordt een overzicht gegeven van de bovenge

noemde studies, en worden de wetenschappelijke en klinische implicaties besproken. In 

analogie met de beroemde monoloog van Hamlet, waar de titel van dit proefschrift 

onmiskenbaar naar verwijst, wordt de kernvraag van dit proefschrift niet gevolgd door een 

duidelijk en definitief antwoord, maar eerder door meer vragen, zoals in de voorgaande 

alinea's naar voren is gebracht. 

Kort gezegd doen de resultaten van onze klinische studies vermoeden dat T3 misschien van 

nut zou kunnen zijn bij de behandeling van (subgroepen van) patiënten met hypothyreoïdie, 

maar trekken ze de rol van T3 bij de behandeling van depressie juist in twijfel. 


