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Onderzoekers van het AMC Amsterdam 
hebben onderzoek gedaan naar het effect 
van verminderde voedselinname op het 
schildklierhormoonmetabolisme in de lever. 
Ziekte en vasten zorgen beide voor lage 
schildklierhormoonconcentraties in het 
bloed; middels onderzoek bij ratten is  
onderzocht welke invloed voedselrestrictie 
of vasten hebben op de serumwaarden T3  
en T4.   
                                                                    
Ziekte en vasten hebben belangrijke effecten 
op de hypothalamus-hypofyse-schildklier as 
(HPT-as); deze as regelt de hoeveelheid 
schildklierhormoon (thyroxine (T4) en triio-
dothyronine (T3)) in het bloed. De verande-
ringen die optreden tijdens ziekte worden 
tezamen omschreven als het “laag T3-syn-
droom”. Naast een verlaging in de serum 
schildklierhormoonconcentraties, en een 
veranderde regulatie in de hersenen, is het 
laag T3-syndroom ook geassocieerd met 
specifieke veranderingen in enzymen die de 
hoeveelheid biologisch actief schildklierhor-
moon reguleren op weefselniveau. Het laag 
T3-syndroom wordt overwegend gezien als 
een adaptief mechanisme van het lichaam 
om energie te sparen, en de consensus is 
om niet te behandelen, ondanks dat de  
lage serum T3-concentraties een negatief  
effect kunnen hebben op het verloop van  
de ziekte.
Ziekte gaat vaak gepaard met een langduri-
ge vermindering van de voedselinname. 
Veel van de veranderingen in schildklier- 
hormoon metabolisme tijdens ziekte zijn 
toe te schrijven aan de acute fase respons. 
Daardoor is de de rol van verminderde 
voedselinname lange tijd onderbelicht  
geweest.
Vasten leidt eigenlijk min of meer tot dezelf-
de veranderingen als ziekte: lage schildklier-
hormoonconcentraties in het bloed en een 

veranderd setpoint voor regulatie in de  
hersenen. In een aantal studies is bekeken 
of het bijvoeden tijdens ziekte een positief  
effect heeft op het klinisch verloop, maar dit 
lijkt niet het geval te zijn. 

BEPERKEN VOEDSELINNAME
Om meer inzicht te krijgen in de effecten 
van verminderde voedselinname op schild-
klierhormoon metabolisme in de lever en 
om vast te stellen of de hoeveelheid voedsel 
die wordt ingenomen hierin bepalend is, 
hebben de onderzoekers een experiment 
uitgevoerd met ratten waarbij zij deze 36 
uur lieten vasten, of ze gedurende 3 weken 
50% van hun voedselinname gaven. De se-
rum T3- en T4-waarden waren verlaagd na 36 
uur vasten, terwijl na langdurige voedselres-
trictie alleen serum T4 verlaagd was. Dit in 
tegenstelling tot de lokale concentratie 
schildklierhormoon in de lever; vasten ver-
laagde alleen lever T3, terwijl voedselrestric-
tie zowel T3 als T4 verlaagde. Ook vonden de 
onderzoekers zowel na vasten als na voed-
selrestrictie, een verhoogde activiteit in de 
lever van het enzym dat schildklierhormoon 
inactiveert. 
De resultaten van deze studie komen niet 
overeen met de veranderingen in lever 
schildklierhormoon metabolisme zoals ge-
zien in diermodellen voor acute ontsteking. 
Het is dus waarschijnlijk dat de verminder-
de voedselinname leidt tot lever-specifieke 
veranderingen die met name relevant zijn 
bij chronische ziekte. Deze stellingname 
wordt ondersteund door klinische studies.
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