
VASCUZINE 02          SEPTEMBER 2014 2727

MEDICIJNEN

Op de blog van Schildkliertje, een site met 
informatie voor mensen met een schild
klieraandoening, staat dat gebruik van 
Strumazol® vasculitis kan veroorzaken. in 
dit Vascuzineartikel vindt u meer infor
matie over vasculitis als zeldzame bijwer
king van schildklierremmers.

In 2005 was het al bekend, Prof. dr. J.W. 
Cohen Tervaert was in dat jaar mede 
auteur van een artikel over het vóórko
men van ANCA en vasculitis bij patiënten 
die behandeld werden tegen een te snel 
werkende schildklier. De conclusie van 
het artikel was dat er een verband is tus
sen de aanwezigheid van ANCA met of 
zonder vasculitis en een behandeling in 
het verleden met medicijnen tegen een te 
snel werkende schildklier. In de tussentijd 
is er veel gepubliceerd over vasculitis als 
bijwerking van schildklierremmers. Een 
snelle zoektocht in de wetenschappelijke 
tijdschriften geeft meer dan 200 resulta
ten, waarvan bijna 100 na 2005. De mees
te van deze artikelen beschrijven telkens 
één patiënt met vasculitis tijdens gebruik 
van een schildklierremmer.

Wat zijn schildklierremmers?
Als de schildklier te hard werkt, maakt hij 
te veel schildklierhormoon aan. Hierdoor 
ontstaan klachten als hartkloppingen, 
kortademigheid, transpireren, diarree en 
vermagering bij een normale eetlust. Een 
te snelle schildklierwerking wordt ook wel 
hyperthyreoïdie genoemd. 
Schildklierremmers remmen de aanmaak 
van schildklierhormoon in de schildklier, 

waardoor de klachten verminderen of 
verdwijnen.

Schildklierremmers zijn thiamazol (Stru
mazol®), carbimazol en propylthiou
racil. Thiamazol heet in het buitenland 
methimazol.

Kunnen schildklierremmers echt vasculitis 
veroorzaken?
Er zijn flink wat artikelen over patiënten 
die een schildklierremmer gebruikten en 
vasculitis ontwikkelden. De meeste arti
kelen gaan over propylthiouracil, maar 
er zijn ook artikelen over carbimazol en 
thiamazol. De patiënten ontwikkelden 
vasculitis en hadden een verhoogde ANCA 
spiegel. De verschijnselen ontwikkelden 
zich soms al een paar dagen na starten 
van de schildklierremmer, maar soms ook 
pas na jaren. Na staken van de schildklier
remmer verminderden of verdwenen de 
verschijnselen, soms zelfs zonder behan
deling. Het is dus heel waarschijnlijk dat 
de verschijnselen veroorzaakt werden door 
de schildklierremmer. 

Ik gebruik andere medicijnen voor mijn 
schildklier, kunnen deze ook vasculitis 
veroorzaken?
Alleen middelen tegen een te snel wer
kende schildklier hebben als zeldzame bij
werking vasculitis. Middelen die gebruikt 
worden bij een te trage schildklier zoals 
levothyroxine (Thyrax®, Euthyrox®) en 
liothyronine (Cytomel®) hebben deze bij
werking niet. 

Als een schildklierremmer gestopt moet 
worden vanwege vasculitis, wat is dan het 
alternatief?
Er zijn verschillende andere behande
lingen mogelijk. Zo is het mogelijk een 
andere schildklierremmer te gebrui
ken, want niet iedereen is gevoelig voor 
dezelfde schildklierremmer. Een te snel 
werkende schildklier kan ook behandeld 
worden met radioactief jodium.

Gaat vasculitis door schildklierremmers over 
na staken?
Na staken van de schildklierremmer (en 
vaak een behandeling met corticoste
roïden of andere medicijnen) daalde de 
ANCA spiegel en meestal verdwenen dan 
de vasculitis verschijnselen. Het is wel 
belangrijk dat de schildklierremmer zo 
snel mogelijk gestopt wordt. Bij te laat 
stoppen is de vasculitis moeilijk te behan
delen, is er risico op overlijden en is het 
risico op blijvende verschijnselen zoals 
nierschade groot. Bij patiënten met een 
hoge ANCA spiegel daalt deze langzaam, 
na 10 jaar is de ANCA spiegel wel verlaagd 
maar nog steeds meetbaar. Bij mensen 
met een lage ANCA spiegel kan deze na 
een veel kortere periode al onmeetbaar 
laag zijn. De patiënten werden soms een 
jaar, soms wel 10 jaar gevolgd. Bij geen 
enkele patiënt werd een opvlamming van 
de vasculitis gemeld.

Zijn er nog meer medicijnen die vasculitis 
kunnen veroorzaken?
Er zijn geen medicijnen waar net zoveel 
over gepubliceerd is als de schildklier
remmers. Van een aantal medicijnen is 
één geval beschreven waarin vasculitis 
een bijwerking van het medicijn zou kun
nen zijn. Van een paar medicijnen is meer 
bekend. Dit zijn hydralazine, minocycli
ne, montelukast en cocaine. Hydralazine 
is een bloeddrukverlager die bijna niet 
meer gebruikt wordt. Minocycline is een 
antibioticum dat soms langdurig gebruikt 
wordt tegen acne. Bij minocycline gaat het 
meestal om polyarteritis nodosa. Bij mon
telukast (Singulair®), een middel tegen 
astma, zijn meerdere gevallen beschreven 
van EGPA/(ChurgStrauss) als bijwerking. 
Ook van cocaïne zijn meerdere gevallen 
van vasculitis beschreven, maar hierbij was 
waarschijnlijk niet de cocaïne zelf, maar 
de stof waarmee het versneden was, de 
oorzaak. 
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