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Amsterdam. Zwangere vrouwen bij
wie de schildklier niet goed werkt,
hebben een bijna vier keer hogere
kans op een kind met autisme. Zelfs
als zij zelf geen last hebben van de
verminderde schildklierfunctie of er
niet eens van weten. Dat schrijven
Amerikaanse en Rotterdamse weten-
schappers deze week in Annals of  Neu-
rology . Dit verband kwam naar voren
uit het grootschalige Rotterdamse
onderzoek genaamd Generation R,
waarin sinds 2002 duizenden kinde-
ren langdurig worden gevolgd vanaf
de vroege zwangerschap. Misschien,
zo schrijven de auteurs, kan deze be-
vinding op lange termijn helpen bij
de preventie van autisme, bijvoor-
beeld door vrouwen in risicogroepen
schildklierhormoon te laten slikken.

Het schildklierhormoon thyroxi-
ne speelt een belangrijke rol bij veel
stofwisselingsprocessen. Onderzoek
met muizen heeft laten zien dat het
hormoon daarnaast essentieel is voor
een goede ontwikkeling van de her-
senen tijdens de vroege embryonale
fase. Het stuurt de migratie van neu-
ronen naar de juiste gebieden in de
hersenen. Muizen die als embryo aan
te weinig thyroxine werden blootge-
steld, vertonen beschadigingen in de
hersenen. „Maar de link tussen
thyroxine en gedragsproblemen was
bij mensen nog nooit gelegd”, vertelt
hoofdauteur Henning Tiemeier,

hoogleraar psychiatrische epidemio-
logie aan het Erasmus Medisch Cen-
trum.

De Rotterdamse onderzoekers na-
men bij ruim 4000 vrouwen bloed af
tijdens de vroege zwangerschap.
Daarin bepaalden ze de hoeveelheid
thyroxine. Gemiddeld zes jaar na de
geboorte vulden de vrouwen vragen-
lijsten in over het sociale gedrag van
hun kind. Het ging om twee tests die
in de psychiatrie veel worden ge-
bruikt om ontwikkelingsproblemen
te meten, met name problemen met
sociaal gedrag. De kinderen van de
136 vrouwen met de laagste thyroxi-
neniveaus voldeden bijna vier keer
vaker aan de definitie van ‘wa a r -
schijnlijk geval van autisme’.

Die diagnose was bij hen niet kli-
nisch vastgesteld, benadrukt Tie-
m e i e r. Die bleek enkel uit de observa-
ties van de moeder. „Het is praktisch
gezien onmogelijk om duizenden
kinderen klinisch te testen op autis-
me”, vertelt hij. „Maar het gaat hier
om sociale kenmerken die ouders
heel gemakkelijk zelf kunnen zien.
Bijvoorbeeld repetitief gedrag en een
teruggetrokken houding, slechte so-
ciale communicatie, niet in de ogen
k ij k e n . ” Maar er is wel een klinische
drempelwaarde vastgesteld: als kin-
deren onder een bepaald puntenaan-
tal scoren op de vragenlijsten die de
ouders invullen, dan is volgens psy-
chiaters het ‘heel aannemelijk’ dat
een kind echt symptomen van autis-
me heeft. „Wij hebben alleen gere-
kend met kinderen in die meest ex-
treme categorie”, zegt hij, „en die ca-
tegorie is dus sterk geassocieerd met
thyroxinegebrek bij de moeder.

De schildklierfunctie wordt nu
niet standaard getest bij zwangere
vrouwen. Zou dat dan niet moeten

Vrouwen die tijdens hun
zwangerschap te weinig
s ch i l d k l i e r h o r m o o n
aanmaken, hebben een
grotere kans op een kind
met autisme.

veranderen? Daarvoor is het te vroeg,
vindt Tiemeier. „We hebben nog
geen oorzakelijk verband aange-
toond tussen thyroxine en autisme”,

zegt hij. „Daarvoor zou je eerst een
experiment moeten doen, waarbij je
bepaalde vrouwen met een vermin-
derde schildklierfunctie wel extra
thyroxine laat innemen en anderen

niet.” Maar het probleem is dat het
bloed van zwangere vrouwen stan-
daard pas na een aantal weken wordt
onderzocht. Misschien speelt
thyroxine juist in die eerste prille we-
ken de belangrijkste rol bij de her-
senontwikkeling .

Dan maar alle vrouwen die zwan-
ger willen worden preventief aan de
thyroxine, zoals nu al gebeurt met
foliumzuur? Dat gaat op dit moment
al helemáál te ver, vindt de hoogle-
raar. Daarvoor is aanvullend onder-
zoek nodig. Het is bijvoorbeeld niet
bekend of een te veel aan thyroxine
schadelijk is. Veruit de meeste zwan-
geren maken immers genoeg schild-
klierhormoon aan.
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Aan alle zwangeren
s ch i l d k l i e r h o r m o o n
geven, gaat nog te ver


