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There's a galaxy of things we do not know
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Auto-immuun schildklier aandoeningen

Erfelijke aanleg

Omgevingsfactoren:
roken, stress, jodium

Antistoffen

TSI

antiTG

antiTPO

Er gaat iets fout, 
maar wat ?

?

andere?
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Antistoffen betrokken bij heel veel hormonale aandoeningen

• Schildklier TPO
• Schildklier TSI/TBII
• Maag intrinsic factor 
• Maag parietale cellen
• Eil v Langerhans (GAD65)

• Ovarium weefsel
• Pigmentcellen huid
• Haarzakjes
• Bijnier(schors)

• Ziekte van Hashimoto
• Ziekte van Graves
• Addison-Biermer (B12gebrek)
• Geen maagzuur, ijzer gebrek
• Type 1 diabetes
• Premature menopauze
• Vitiligo
• Alopecia (kaalheid)
• Ziekte van Addison

Antistoffen tegen                          Aandoening

Wolffenbuttel BHR, et al. Mayo Clin Proc - IQO, in press
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Hyper
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Ziekte van Graves
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• 95% heeft TBII / TSI in bloed, 5% niet of heel weinig
• Veel mensen hebben ook anti-TPO antistoffen
• Hoe hoger de TBII, hoe hoger FT4, FT3, hoe groter het struma, hoe hoger % 

mensen met oogklachten

Ziekte van Graves

Vos XG, et al. Clin Endocrinol 2008; 69: 311-7
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Variabele Wel recidief
(n = 66)

Geen recidief 
(n = 112) P-waarde

% mannen 21 24 NS

Leeftijd (jaar) 40 (30 - 50) 46 (38 - 55) 0.02

FT4 (pmol/l) 54 (40 - >70) 45 (33 - >70) 0.05

TBII (IU/l) 9.7 (5.9 - 22.0) 7.2 (3.9 - 15.5) 0.02

antiTPO (IU/l) 420 260 NS

Schildklier > 2x vergroot 42 % 20 % 0.02

Voorspellers van recidiefkans binnen 2 jaar na behandeling 
ziekte van Graves

Vos XG, et al JCEM 2016; 101:1381–9 

En bij langer vervolgen ???
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Kwaliteit van leven en behandeling ziekte van Graves

2204 Z. v. Graves

1976 benaderd

245 weigert deelname
545 geen respons

1186 deelnemers
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Resultaten van de ThyPro vragenlijst

Andere aandoening                      102 (29)                    173 (44)                             76 (33)              n.a.

Geen informatie over antistoffen

Törring et al. Thyroid 2019
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• Dit is een dwars-doorsnede studie

• ‘Bias’ in meerdere opzichten: deelname, behandeling, gebrek aan informatie

• Mogelijke méér RaI vanwege resistentie van Graves tegen behandeling of recidief
• Geen informatie over schildklier waarden 
• Geen informatie over (niveau van) antistoffen
• Slechts 50% nam deel

Nadelen / beperkingen van dit onderzoek
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Hypo
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Hakuro H
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Anti-TPO antistoffen: raadselachtig !

• Bij ‘TPO a.s.’ vaker depressie of angststoornis, ook als 
schildklierfunctie normaal is

• Bij goedaardig struma: meer klachten als ‘TPO a.s.’ verhoogd zijn
• Eén-eiïge tweeling: één is manisch-depressief, ander 

kerngezond: beide hoge antistoffen

• Antistoffen ‘marker’ van aandoening, NIET oorzaak
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Verminderde kwaliteit van leven bij gebruikers 
van schildklierhormoon - LifeLines studie
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Lange termijn problemen bij 17684 mensen met behandelde 
hypothyreoidie

HVZ Ritmestoornis Botontkalking

TSH ≤ 0.03 16.8% 3.2% 6.9%

TSH 0.04-0.4 12.8% 2.2% 3.6%

TSH 0.4-4.0 10.5% 1.8% 2.6%

TSH > 4.0 17.5% 2.9% 3.8%

Flynn et al, 2009

geen gegevens over kwaliteit van leven
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Maar het is en blijft complex

521 familieleden van sk patiënt
Geen antistoffen
5 jaar gevolgd

Meer niet-rokers krijgen anti-TPO antistoffen
& hypothyreoidie

Meer rokers krijgen Graves, ook risicofactor voor oogklachten

Effraimidis et al. JCEM 2009; 94: 1324-8
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Heet van de naald
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Mensen met Hashimoto hypothyreoidie, al gesuppleerd met SK hormoon,
restklachten, antiTPO antistof spiegel > 1000 ….
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• Bewonderenswaardig: eerste studie in zijn soort
• Weinig uitvallers
• Deelnemers slechts 1.5 jaar gevolgd

• Kritiek:
• Geen 'placebo' operatie

Drastische 'maatregelen'
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Antistoffen zijn belangrijk:

1. in ontstaan van ziekte
2. als marker van ziekte

3. mogelijk als maat voor kwaliteit van leven
4. betrokken bij meerdere aandoeningen
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