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Samenvatting 

Osteoporose 

Tegenwoordig komen chronische ziektes steeds vaker voor. Dit heeft voor een deel te 

maken met de verschuiving van acute ziektes naar chronische ziektes, maar ook  de 

toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei spelen hierin een belangrijke rol.   

Osteoporose is een chronische aandoening die wordt gedefinieerd als een toestand waarbij 

de hoeveelheid botweefsel zodanig is verminderd dat bij de geringste aanleiding inzakken en 

fracturen kunnen ontstaan. De vermindering van botweefsel, ofwel botmassa, wordt 

veroorzaakt wordt door een disbalans tussen de aanmaak en afbraak van botweefsel.   

Osteoporose komt hoofdzakelijk voor bij ouderen, met name oudere vrouwen. Een 

belangrijke oorzaak van het botverlies bij vrouwen op latere leeftijd is de vermindering van de 

oestrogeenproductie die optreedt tijdens de menopauze. Tot op heden is het nog niet 

mogelijk om om de verloren botmassa, als gevolg van osteoporose te herstellen. Om die 

reden is de preventie van deze ziekte van groot belang. 

Voor osteoporose zijn er verschillende behandelmethodes. De meest gebruikte 

behandelingen hiervoor zijn behandelingen met bisfosfonaten, vitamine D en oestrogeen. De 

verschillende medicaties, hebben echter verschillende effecten op het lichaam, daarom is 

leefstijlverandering wellicht een betere behandeling. Is leefstijlverandering nodig voor het 

tegengaan van osteoporose? Uit verschillende artikelen is gebleken dat de huidige vormen 

van medicatie een tijdelijke of beperkte werking hebben op osteoporose. Onderzoek gedaan 

naar leefstijlveranderingen geeft, naar onze mening, een betere prognose. Vermindering van 

roken gaat de poreusheid van de heupen tegen en meer beweging zorgt voor een 

verbeterde stabiliteit en een afname in botporeusheid en valgevaar. Door de beperkte 

werking van de huidige medicatie, zijn wij van mening dat leefstijlveranderingen onderdeel 

moeten worden van de osteoporose bestrijding in de toekomst, vanwege de bewezen 

positieve effecten.  
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Inleiding 

Chronische ziekte komen steeds vaker voor. Dit is deels toe te schrijven aan een 

verschuiving van acute ziektes naar chronische ziektes, maar ook de toenemende vergrijzing 

en bevolkingsgroei spelen hierin een belangrijke rol.  

Osteoporose is een chronische aandoening die hoofdzakelijk bij ouderen voorkomt. 

Osteoporose komt met name veel voor bij oudere vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie 

vrouwen en één op de zeven mannen boven de 50 jaar osteoporose. Bij mensen onder de 

50 jaar worden geen osteoporose gegevens bijgehouden, maar het komt wel bij jongere 

mensen voor.  

Alleen in Nederland hebben ruim 850.000 mensen osteoporose. Volgens de prognose van 

het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu blijft dit aantal de komende jaren stijgen, 

mede door vergrijzing en bevolkingsgroei (RIVM). Daarnaast kunnen ouderen vaak te maken 

krijgen met co-morbiditeit en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose 

verhogen. Osteoporose is de meest voorkomende oorzaak van botbreuken onder ouderen. 

Over het algemeen komen de meeste breuken als gevolg van osteoporose voor in de  

wervelkolom, heup, pols, bovenarm en bekken (Golob et al., 2015).  

Osteoporose wordt veroorzaakt door een disbalans tussen de aanmaak en afbraak van 

botweefsel. Osteoporose kan optreden als gevolg van een aantal ziektes of behandelingen 

met bepaalde medicijnen die de snelheid van botverlies verhogen. Er zijn ook verschillende 

leefstijlfactoren bekend die invloed hebben op deze balans. Hierbij moet vooral gedacht 

worden aan de inname van calcium en vitamine D en lichaamsbeweging. Voor een goede 

opbouw van het bot is voldoende calcium nodig. Het actieve vitamine D stimuleert de 

opname van calcium in de darmen, en het stimuleert de osteoblasten. Ook 

lichaamsbeweging stimuleert de opbouw van het bot (Osteoporosis, 2000). 

Een belangrijke bijdrage aan het botverlies bij vrouwen op latere leeftijd is de vermindering 

van de oestrogeenproductie die optreedt tijdens de menopauze. Oestrogeen is een 

geslachtshormoon dat een cruciale rol speelt bij het opbouwen en onderhouden van het bot. 

Verminderde oestrogeenwaardes als gevolg van natuurlijke menopauze, chirurgische 

verwijdering van de eierstokken of chemotherapie voor kanker, kan daarom tot botverlies en 

uiteindelijk osteoporose leiden (Nicks et al., 2010). Na de menopauze neemt het botverlies 

toe mede door het dramatisch dalen van de de hoeveelheid oestrogeen in de eierstokken. 

In de eerste jaren na de menopauze is de snelheid van het botverlies het grootst. Na de 

overgang breekt je lichaam de botten dus sneller af, waardoor ze brozer worden. Met name 

wanneer je voor je 45e in de overgang bent gekomen heb je een grotere kans op 

botontkalking (Genant et al., 1990).  

Osteoporose wordt gedefinieerd als een botdichtheid met een standaardafwijking van -2,5 of 

lager in vergelijking met een gezonde, 30-jarige blanke vrouw (WHO, 2003). 

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de verloren botmassa, als gevolg van 

osteoporose, door middel van behandeling weer op te bouwen. Daarom is preventie van 

groot belang. Goede voeding, voldoende lichaamsbeweging, stoppen met roken en 

alcoholgebruik, zouden kunnen helpen (Golob et al., 2015). 

Voor menopauzale osteoporose zijn er verschillende behandelmogelijkheden. De meest 

gebruikte zijn behandelingen met bisfosfonaten, vitamine D en oestrogeen. De verschillende 

medicaties hebben echter verschillende effecten op het lichaam. De ziekte manifesteert zich 

op uiteenlopende manieren, waarbij voor de verschillende symptomen andere medicatie 

gebruikt moet worden.  
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Voldoet de huidige medicatie voor menopauzale osteoporose, of zijn leefstijl veranderingen 

nodig? 

Osteoporose 

Osteoporose is een ziekte waarbij de botdichtheid afneemt, ook wel botontkalking genoemd. 

Osteoporose is het gevolg van afgenomen botmassa en verstoring van de botmatrix. 

Daardoor is de botdichtheid verlaagd. Bij osteoporose is er een verhoogde kans op 

botbreuken omdat er een afname van de botsterkte plaatsvindt (Osteoporosis, 2000).  

Botweefsel is een gespecialeerde vorm van bindweefsel, wat grote compressie- en 

trekkracthen kan weerstaan. Het bestaat voor 30% uit collagene fibrillen en voor 60% uit 

kalkzouten, die de matrix verharden. De resterende 10% omvat water, cellen en bloedvaten. 

In het botweefsel komen verschillende cellen voor: osteoblasten, osteocyten en 

osteoclasten. Het bot is een van de meest harde substanties van het lichaam, desondanks is 

het erg dynamisch. Botweefsel wordt voortdurend vernieuwd door afbraak van oud 

botweefsel en aanmaak van nieuw botweefsel. Dit wordt respectievelijk gedaan door 

osteoclasten en osteoblasten. Per jaar wordt er meer dan 10% van de botten vernieuwd 

(Osteoporosis, 2000). 

Het aanmaken en afbreken van botweefsel is een evenwicht dat in de loop der jaren 

verandert. Tot ongeveer 25 jaar is de aanmaak van botweefsel groter dan de afbraak, 

hetgeen resulteert in zwaardere en stevigere botten. Rond deze leeftijd is de piek van de 

botmassa bereikt, die ongeveer 10 jaar aanhoudt. Na deze 10 jaar verandert het evenwicht 

tussen opbouw en afbraak; de aanmaak is nu kleiner dan de afbraak (Osteoporosis, 2000).  

Na ongeveer het 35e levensjaar zal het lichaam meer bot afbreken dan aanmaken. Als er 

buitensporig botafbraak plaatsvindt is er sprake van osteoporose (Wu, Shuyan (2013). Er zijn 

verschillende factoren bekend die de kans op osteoporose vergroten. Hierbij kan gedacht 

worden aan een tekort aan vitamine D of calcium (Chapuy et al., 1992). Ook langdurig 

medicijngebruik kan een van die factoren zijn. Het is bekend dat corticosteroïden en het 

schildklierhormoon de balans tussen botaanmaak en botafbraak verstoren. Een verhoogde 

(bij)schildklierwerking kan ook invloed hebben op het krijgen van osteoporose (Picado et al., 

1996). 

Ook de levenstijl heeft invloed op het krijgen van osteoporose, bijvoorbeeld te weinig 

lichaamsbeweging, roken en alcoholgebruik. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar 

de negatieve effecten van een ongezonde leefstijl op de botporeusheid (WHO, 2003).        

Uit onderzoek is gebleken dat ook genetische factoren een belangrijke rol spelen in het 

reguleren van botmineraaldichtheid. Degenen met een familiegeschiedenis van osteoporose 

hebben een verhoogd risico op het krijgen van deze ziekte (Hosoi et al., T (2010). Tenminste 

30 genen zijn geassocieerd met de ontwikkeling van osteoporose (Raisz et al., 2005).  

Osteoporose kan worden onderverdeeld in twee groepen: primair en secundair. Primaire 

osteoporose is het gevolg van normale lichamelijke processen zoals ouder worden en de 

overgang. Primaire osteoporose is onder te verdelen in type I en type II. Type I komt voor bij 

postmenopauzale vrouwen en type II is een onderdeel van het normale verouderingsproces. 

Secundaire osteoporose is het gevolg van bijvoorbeeld een ziekte of gebruik van medicatie. 

De oorzaak bij secundaire osteoporose ligt, in tegenstelling tot primaire osteoporose, niet bij 

het bot, maar ergens anders in of zelfs buiten het lichaam. Wanneer de oorzaak niet bekend 

is, wordt er gesproken over primaire osteoporose (Osteoporosis, 2000).   
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Hormonen die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van osteoporose zijn het 

bijschildklierhormoon (PTH), het schildklierhormoon (calcitonine), oestrogeen en 

progesteron. PTH (parathyroïdhormoon) en calcitonine zorgen ervoor dat de calciumspiegel 

in het bloed nauwgezet bepaald wordt. Een afname in de plasmaconcentratie van calcium in 

het bloed stimuleert de afgifte van PTH uit de bijschildklieren. PTH probeert het te lage 

calciumgehalte in het bloed op verschillende manieren te herstellen.  

Het uit de bijschildklier afgegeven PTH zorgt voor calcium reabsorptie uit de nieren, 

absorptie uit de darmen en resorptie uit het bot (Blair et al., 2008). De calciumabsorptie uit 

de darmen gaat omhoog omdat PTH voor een verhoogde productie van actief vitamine D 

(1,25 dihydroxy vitamine D) zorgt. Actief vitamine D is een belangrijke regulator van het 

calcium- en fosfaatmetabolisme. Vitamine D is nodig voor een goede absorptie van calcium 

en fosfaat uit de darm.  Actief vitamine D werkt in op de darmcellen waardoor de capaciteit 

van de cellen om calcium te binden wordt verhoogd. Vitamine D remt zijn eigen afgifte door 

negatieve feedback. De synthese van vitamine D vindt plaats in de huid en in de darmen 

(Stryer et al., 1995).   

PTH zorgt ook voor een verminderd verlies van calcium via de urine.  De primaire reactie van 

de nier op het parathyroïd hormoon is het bevorderen van de renale resorptie van calcium en 

excretie van fosfaat. PTH blokkeert de reabsorptie van fosfaat in de proximale tubule, terwijl 

de tubulaire reabsorptie van calcium bevorderd wordt in de lus van Henle, distale tubulus en 

de tubuli. Deze activieit leidt tot minimaal verlies van calcium in de urine (Un Sil Jeon, 2008). 

Wanneer dit niet voldoende is wordt er calcium uit het bot verkregen waardoor het 

calciumgehalte in het bloed weer zal stijgen tot een normale waarde (Potts et al., 1997).   

Zowel PTH, vitamine D, cytokines en groeifactoren stimuleren osteoblasten om hun 

expressie van RANKL te verhogen en remt de secretie van osteoprotegerin (OPG) (Huang et 

all,. 2004).  Behalve op osteoblasten komt RANKL ook vrij in de circulatie voor. RANKL is 

een eiwit van de TNF-familie en kan een binding aangaan met RANK dat zich op de 

osteoclasten bevindt. Deze binding verhoogt de differentiatie en activatie van osteoclasten 

en zorgt voor een verlaagde apoptose van osteoclasten (Khosla 2001). PTH stimuleert zo de 

botafbraak door in te werken op osteoblasten die vervolgens osteoclasten activeren. 

Osteoblasten kunnen ook zorgen voor remming van de osteoclasten, dit wordt gedaan door 

osteoprotegerin (OPG) dat onder andere door osteoblasten geproduceerd wordt. OPG kan 

net als RANK een binding aan gaan met RANKL, alleen zorgt OPG ervoor dat RANKL 

geblokkeerd wordt en zodoende dus ook de effecten van de RANKL/RANK binding. De 

balans tussen RANKL en OPG productie is waarschijnlijk cruciaal in het bepalen van de 

botafbraak (Eghbali-Fatourechi et al,. 2003). Bij patiënten met een vermindere botmassa zijn 

OPG waardes hoger en RANKL waardes lager (Schet et al,. 2004)(Jorgensen et al., 2004).  

Als resultaat van de verhoogde afgifte van PTH gaat de plasmacalciumconcentratie omhoog. 

Wanneer het calciumgehalte in het bloed te hoog is zal het hormoon calcitonine 

geproduceerd worden in de parafolliculaire cellen van de schildklier (Sexton, Findlat et al., 

1999). Calcitonine zorgt voor reabsorptie van calcium in de nieren en verhoogt de activiteit 

van de osteoblasten, waardoor calcium in de botten worden afgezet. Ook remt het de 

osteoclasten, waardoor het calcium in de botten blijft. Bij een tekort aan calcitonine kan het 

zijn dat de botten te weinig calcium opnemen, ondanks dat er voldoende calcium in het bloed 

aanwezig is (Muñoz-Torrez et al., 2004).  

Een belangrijke bijdrage aan het botverlies bij vrouwen op latere leeftijd is de vermindering 

van de oestrogeenproductie die optreedt tijdens de menopauze. Oestrogeen is een 

geslachtshormoon dat een cruciale rol speelt bij het opbouwen en onderhouden van het bot. 
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Oestrogeen stimuleert de aanmaak van de actieve vorm van vitamine D en zodoende de 

calciumabsorptie. Ook zorgt oestrogeen voor een verminderde expressie van de RANKL en 

door afname van oestrogeen zal de botafbraak toenemen. De verminderde ovariële functie 

tijdens de menopauze resulteert in afname van de oestrogreenspiegel en een toename van 

de FSH spiegel. De gecombineerde effecten van het verlies van oestrogeenproductie en de 

stijging van de FSH spiegel stimuleren de botresorptie. De circulerende concentratie FSH 

kan mogelijk een belangrijke rol spelen bij de versnelling van botverlies bij postmenopauzale 

vrouwen. FSH verhoogt osteoclastogenesis in vitro (Wang et al., 2015). Op het moment dat 

er minder oestrogenen geproduceerd worden is er dus meer RANKL, wat zorgt voor meer 

botontkalking (Riggs et al., 1998).  

Verminderde oestrogeenwaardes, als gevolg van natuurlijke menopauze, chirurgische 

verwijdering van de eierstokken of chemotherapie voor kanker, kan daarom tot botverlies en 

uiteindelijk osteoporose leiden.  

Ook progesteron heeft invloed op de opname van calcium en de botdichtheid. Bij het 

voorkomen van osteoporose is progesteron misschien nog wel belangrijker dan oestrogeen 

(Falahati-Nini, Riggs et al., 2000). Uit onderzoek is gebleken dat progesteron osteoblast 

differentiatie stimuleert in vitro (Seifert-Klaus et al., 2010).  

Glucocorticosteroiden stimuleren de osteoclastogenesis door het verhogen van de expressie 

van RANKL en het verminderen van de expressie van OPG, wat leidt tot een verhoogde 

botresorptie (Canalis et al,. 2002). Verder zorgen ze ook voor een afname in de vitamine D 

afhankelijke calcium absorpte in de darm. Dit leidt tot een toegenomen secretie van PTH en 

toename in de botresorptie. 

Osteoporose heeft zelf geen symptomen, wel verhoogt osteoporose het risico op 

botbreuken. Osteoporotische fracturen kunnen voorkomen in situaties waarbij gezonde 

mensen geen botten zullen breken (Osteoporosis, 2000). 

Ondanks dat osteoporose niet pijnlijk is, gaat osteoporose vaak gepaard met pijnklachten. 

Het is echter niet de osteoporose die ervaren wordt, maar de gevolgen, die gepaard gaan 

met het achteruit gaan van de botkwaliteit,  zorgen voor de pijn. Ook kunnen de rugwervels 

in gaan zakken, dit zal in sommige gevallen voor pijnklacht zorgen en uitvalsverschijnselen 

geven (Osteoporosis, 2000). 

 

Behandelmogelijkheden 

Voor osteoporose zijn er verschillende behandelmethodes. Hierbij behoren onder andere 

behandelingen met bisfosfonaten, vitamine D en oestrogeen. Dit zijn de meest gebruikte 

behandelingen voor osteoporose. De verschillende medicaties, hebben echter verschillende 

effecten op het lichaam. De ziekte manifesteert zich op verschillende manieren, waarbij voor 

de verschillende symptomen andere medicatie gebruikt moet worden. Om goed te  begrijpen 

wat de medicatie doet en wat ervan de relevantie voor het ziektebeeld is, wordt hieronder 

uitgelegd wat de medicatie inhoudt.  

 

Bisfosfonaten 

Bisfosfonaten zijn stoffen die de werking van osteoclasten tegengaat. In osteoporose is de 

werking van osteoblasten afgenomen door de vermindering van oestrogeen. Hierdoor is er 

een disbalans tussen de aanmaak en afbraak van botweefsel. Bisfosfonaten binden aan het 

bot op plekken waar osteoclasten en osteoblasten actief zijn. Hier hebben ze een toxisch 
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effect op de osteoclasten en veranderen ze het cytoskelet van de osteoclast (Papapoulos, 

2008). Dit resulteert in de vermindering van botafbraak in een patiënt, wat verhoogde 

botdichtheid tot gevolg heeft (Papapoulos, 2008).    

Er zijn verschillende bisfosfonaten die gebruikt worden als humane medicatie. Hiertoe 

behoren; alendronaat, clodronaat, etidronaat, EB-1053, ibandronaat, incadronaat, 

neridronaat en olpadronaat (Rodan et al., 1996). Een van de meest gebruikte bisfosfonaten 

voor osteoporose is alendronaat. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die tien jaar lang 

dagelijks behandeld werden met 10mg alendronaat, een verhoogde botdichtheid hadden in 

zowel het ruggenmerg, de heup, als de nek (Bone et al., 2004). Proefpersonen die in de 

beginjaren van het onderzoek alendronaat ontvingen, maar later op een placebo werden 

geplaatst, hadden dezelfde verhoogde botdichtheid in het begin, maar na de vervanging door 

het placebo nam dit effect weer af naar baseline (Bone et al., 2004). Er was ook een groep 

die dagelijks 5 mg alendronaat toegediend kreeg. Deze groep had ook een verhoogde 

botdichtheid vergeleken met de placebogroep, maar minder verhoogd dan de groep met 

10mg. 

Ander onderzoek (Black et al., 2006) wekt echter de suggestie, dat de alendronaat geen 

effect heeft op het risico op botbreuken. Hoewel in dit onderzoek werd aangetoond dat bij de 

overgang op placebo de botdichtheid inderdaad afnam, gaf dit geen verhoogde kans op 

botbreuken. Bij de vrouwen die na vijf jaar stopten met het innemen van alendronaat, werd 

zelfs na vijf jaar zonder de medicatie een verhoogde botdichtheid gevonden. De botdichtheid 

van de patiënten die na vijf jaar gestopt waren, was dus hoger dan voor het begin van de 

klinische trial. 

 

Calcium en Vitamine D 

Een andere medicatie voor osteoporose is het innemen van vitamine D en calcium. Vitamine 

D is belangrijk voor het opnemen van calcium uit het maag-darm kanaal. Het opgenomen 

calcium kan daarna gebruikt worden voor de versteviging van de botten. Vitamine D wordt in 

de huid aangemaakt onder invloed van zonlicht. Daarnaast krijgt men vitamine D binnen 

door voeding. Vooral in vis, vlees en zuivelproducten zit veel vitamine D. 

Onderzoek uit 1992 (Chapuy et al., 1992) laat zien, dat een vitamine D en calcium 

voedingssupplement bij oudere vrouwen de hoeveelheid botbreuken drastisch kan 

verminderen en de botdichtheid kan verhogen. Uit het onderzoek bleek dat er drieënveertig 

procent minder heupbreuken en tweeënveertig procent minder niet vertebrale breuken 

voorkwamen bij de vrouwen met voedingssupplementen vitamine D en calcium (Chapuy et 

al., 1992). Naast de verminderde botbreuken nam ook de botdichtheid van de patiënten toe. 

Een nadeel van vitamine D en calcium als medicatie is echter, dat het alleen een positief 

effect zal hebben bij patiënten met een vitamine D en calcium deficiëntie. Het verbetert de 

osteoporose niet, maar pakt een verergerende factor aan. Als het vitamine D niveau in het 

bloed weer op normaal peil is gekomen, zal er dus geen verdere genezing of vertraging van 

de ziekte plaatsvinden. Osteoporose patiënten die in zonnige gebieden leven, zullen dus 

geen baat hebben bij een vitamine D supplement. 

 

Oestrogeentherapie 

Oestrogeen therapie wordt ook gebruikt als medicatie tegen osteoporose. Oestrogeen gaat 

normaal gesproken de activiteit van osteoclasten tegen. Het hormoon onderdrukt stoffen die 
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osteoclast activiteit stimuleren. Hierdoor neemt de activiteit van osteoclasten af. Na de 

menopauze bij vrouwen, neemt het oestrogeen gehalte af. Hierdoor worden de osteoclast 

activerende stoffen niet meer onderdrukt en zal de osteoclast activiteit toenemen. Dit 

resulteert in een verhoogde botafbraak en uiteindelijk in osteoporose. 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten van oestrogeen therapie op 

vrouwen na de menopauze. Uit een onderzoek bleek dat oestrogeen therapie een verhoging 

in botdichtheid gaf bij vrouwen jonger dan vijfenzeventig, maar alleen als deze minimaal 

zeven jaar oestrogeen slikte (Felson et al., 1993). Vrouwen ouder dan vijfenzeventig die 

dezelfde therapie ondergingen, hadden echter een veel kleinere verhoging in botdichtheid, 

terwijl de vrouwen van boven de vijfenzeventig de grootste risicogroep zijn. Een onderzoek 

twee jaar later (Cauley et al., 1995) noemt echter toch een vermindering in botbreuken bij 

vrouwen boven de vijfenzeventig na oestrogeentherapie. Zij benoemen hier dat hoewel de 

botdichtheid minder is toegenomen, de botbreuk incidentie zeker afgenomen is (Cauley et 

al., 1995). Dit zou een goede indicatie zijn dat oestrogeen therapie een positief effect kan 

hebben op botbreuk incidentie bij vrouwen met osteoporose. 

 

Leefstijl veranderen 

Naast de gebruikelijke medicatie, kan men ook leefstijl veranderingen maken. Er zijn 

verschillende factoren die de osteoporose kunnen verergeren. Hiertoe behoren zoal roken, 

overmatig alcoholgebruik en beweging. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de 

negatieve effecten die deze leefstijl kan hebben op de bot poreusheid.  

 

Roken en osteoporose  

Een van de leefstijlveranderingen die gesuggereerd wordt voor een vermindering van 

osteoporose is stoppen met roken. Er is veel onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen 

van roken op botdichtheid. Uit onderzoek (Hollenbach et al., 1993) blijkt dat roken inderdaad 

een vermindering van botdichtheid veroorzaakt. Uit dit onderzoek bleek dat zowel bij mannen 

als bij vrouwen de botdichtheid van de heup was afgenomen. Er is ook gekeken naar de nek 

en de rug, maar hier werd geen verminderde botdichtheid bij rokers gevonden (Hollenbach et 

al., 1993). Daarnaast werd er in het onderzoek geconstateerd dat de gestopte rokers qua 

botdichtheid van de heup tussen de niet rokers en de rokers in zaten. Dit kan betekenen dat 

de effecten die het roken op de botdichtheid heeft gehad omkeerbaar zijn. Ander onderzoek 

toonde aan dat de hoeveelheid sigaretten per dag niet veel effect had op de botdichtheid. 

Vooral hoe lang de patiënten rookten, was van belang voor de afname in botdichtheid (Baron 

et al., 2001). Naast de afname in botdichtheid die gevonden is in het onderzoek van 

Hollenbach et al., is er in een ander onderzoek (Kanis et al., 2005) gevonden dat roken de 

kans op botbreuken verhoogd. Zowel de afname van botdichtheid als de toename van 

botbreuken hangt dus samen met roken. 

  

Alcohol consumptie en osteoporose 

Er wordt gesuggereerd dat alcoholconsumptie ook zou leiden tot een verhoogde kans op 

osteoporose.  In het onderzoek van Baron et al., kwam echter naar voren dat gematigd 

alcoholgebruik resulteerde in een verminderde incidentie van botbreuken (Baron et al., 
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2001). De vermindering in botbreuken bij gematigde drinkers werd ook aangetoond in een 

ander onderzoek (Berg et al., 2008). Het is bij deze onderzoeken echter moeilijk te zeggen of 

het alcoholgebruik direct effect heeft op de botbreuk incidentie. Het is mogelijk dat de zware 

drinkers vaker vallen door het alcoholgebruik en daarom een hogere incidentie van 

botbreuken hebben. De verhoging in botdichtheid is ook niet duidelijk aan te geven bij 

alcoholgebruik. De toename aan botdichtheid bij één alcoholische consumptie per dag is 

minimaal (Berg et al., 2008). 

Beweging en osteoporose 

 Beweging wordt als een belangrijke factor gezien voor bestrijding van osteoporose. In een 

onderzoek uit 1986 werd al gevonden dat de botdichtheid van vrouwen na de menopauze 

toenam, naarmate ze meer sporten (Pocock et al., 1986). Hier werd naar de het bot in de 

voorarm en de ruggemerg gekeken. Een ander onderzoek dat keek naar de correlatie tussen 

botdichtheid en beweging (Jacobson et al., 1984), gebruikte hiervoor atletische vrouwen als 

onderzoeksgroep. Deze vrouwen sportte minimaal drie keer per week, acht maanden per 

jaar en minimaal drie jaar lang. Deze vrouwen hadden een significant hogere botdichtheid 

dan de controlegroep. Deze botdichtheid verhoging werd ook waargenomen bij de groep 

vrouwen ouder dan vijfenvijftig jaar (Jacobson et al., 1984). Dit suggereert dat de sportiviteit 

ook na de menopauze een botdichtheid verhoging tot gevolg heeft.  

Naast de verhoging in botdichtheid is er door meer te bewegen een verminderde kans op 

botbreuken. Onderzoek gedaan bij oudere vrouwen laat zien dat de kans op botbreuken 

afneemt, als er twee maal per weeks oefeningen gedaan worden (Carter et al., 2002). De 

vrouwen die de oefeningen volgden hadden een verbeterde balans en een sterkere knie. 

Hoewel de balans en knie kracht niet een directe invloed heeft op de osteoporose, 

vermindert het wel de valkans van de vrouwen, wat kan resulteren in een vermindering in 

botbreuken. 
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Conclusie 

De medicatie die hedendaags gebruikt wordt heeft een positief effect op de vermindering van 

osteoporose. Zowel de oestrogeen therapie als de bisfosfonaten hebben een positief effect 

op de botdichtheid bij osteoporose patiënten. Er zitten echter wel nadelen aan vast.  

Bij de bisfosfonaten is er sprake van een remming van osteoclasten. Hoewel dit bijdraagt  

aan de toename in botdichtheid, zorgt dit ook voor een disbalans in de botopbouw. De 

osteoclasten zijn nodig om de kapotte en foute lagen van het bot op te ruimen. Bij een 

constante inname van bisfosfonaten zullen de osteoclasten hun werk niet kunnen doen, wat 

afname van kwaliteit van het bot tot gevolg heeft. Bisfosfonaten hebben hierdoor een 

einddatum voor de gebruiker en zijn naar onze mening geen oplossing voor de osteoporose 

zelf. 

Vitamine D en calcium supplementen zijn ook geen blijvende oplossing. De vitamine D en 

calcium supplementen werken slechts bij patiënten die een verlaagd vitamine D of calcium 

blood niveau hebben. Zodra de patiënt met de voedingssupplementen zijn vitamine D en 

calcium niveau weer op peil heeft gekregen, stopt de verbeterende werking. Hierdoor zijn de 

voedingssupplementen naar onze mening ook geen goede medicatie om de steeds vaker 

voorkomende osteoporose. 

Als laatste medicatie hebben we naar oestrogeentherapie gekeken. Hoewel gebleken is dat 

de botbreuk incidentie afnam en de botdichtheid toenam, werd maar een lichte verbetering 

gevonden in vrouwen ouder dan vijfenzeventig. Daarnaast moesten de vrouwen minimaal 

zeven jaar de oestrogeentherapie gevolgd hebben. Hoewel er geen nadelige effecten zaten 

aan de therapie is naar onze mening de lengte van de therapie en de minimale verbetering 

geen goede aanpak van de ziekte. 

Het alternatief waar veel onderzoek naar gedaan wordt, is de leefstijl veranderen. Er zijn 

verschillende aspecten van het dagelijks leven die veel invloed kunnen hebben op de 

preventie van osteoporose en botbreuken. Een van de grootste hiervan is roken. De afname 

van botdichtheid in de heup door roken is een significant risico voor oudere vrouwen, 

aangezien de heup snel breekt bij een val. Bij alcoholconsumptie zijn we geen nadelige 

effecten tegengekomen op de botdichtheid. Een alcoholische consumptie per dag zou zelfs 

een positief effect hebben op botdichtheid. Bij overmatig alcoholgebruik wordt de valkans 

echter verhoogd. Dit kan bij mensen die slecht ter been zijn tot een verhoging tot botbreuken 

leiden. De belangrijkste leefstijl verandering is naar onze mening beweging. Zowel het actief 

positieve effect van verhoging van botdichtheid, als het passieve positieve effect van 

verbeterde balans hebben de potentie om osteoporose tegen te gaan.  

Tegenwoordig krijgen de meeste vrouwen met osteoporose nog medicatie als 

oestrogeentherapie, bisfosfonaten en voedingssupplementen. Dit is naar onze mening echter 

geen definitieve bestrijding van de ziekte. In de toekomst zal men meer moeten bewegen en 

stoppen met roken. Hierdoor zal de incidentie van botbreuken door osteoporose afnemen en 

zal men zich gezonder en beter voelen.  
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Samenvatting 

Oncogene osteomalacie is een zeldzame ziekte waarbij er sprake is van een deficiëntie in bot 
mineralisering. Deze demineralisering wordt veroorzaakt door verschillende factoren gedurende 
de ziekte. Er zijn al verschillende manieren van diagnose en behandeling voor patiënten 
mogelijk maar er is nog ruimte voor verbetering. Wat zijn deze belangrijkste factoren in deze 
ziekte en wat brengt de toekomst voor patiënten met deze ziekte? De pathofysiologie van 
oncogene osteomalacie wordt veroorzaakt door een verhoogde productie van FGF23. In de 
fysiologie zijn calcium, fosfaat en vitamine D belangrijk voor de botmineralisatie. Oncogene 
osteomalacie laat zien hoe een verstoring van deze factoren door de verhoging van FGF23 kan 
leiden tot een pathofysiologie, waaronder hypofosfatemie en vitamine D deficiëntie. Veel 
voorkomende symptomen zijn spierpijn, botpijn en meer kans op botbreuken wat doet denken 
aan hypofosfatemische rachitis. Het is belangrijk om bij de diagnose gebruik te maken van 
bloedwaardes van de genoemde factoren en imaging technieken als combinatie techniek. 
Eenmaal gelokaliseerd kan de ziekte behandeld worden. Naast verwijdering van de tumoren 
wordt er ook gekeken naar andere methoden indien de tumoren niet gelokaliseerd kunnen 
worden. De rol van FGF23 speelt tevens een belangrijke rol in toekomstige behandelmethoden. 

  

  

  

  

  

 

 

  



4 
 

 

Inleiding 

Oncogene osteomalacie, ook wel tumor induced osteomalacia (TIO) genoemd, is een zeldzame 
ziekte waarbij de patiënten klachten hebben zoals botpijn, botbreuken en slappe spieren 
(Chong et al., 2011). Osteomalacie is beenverweking, oftewel het zwakker worden van de 
botten door een tekort aan mineralisering (Van efferen, 2009) Oncogene osteomalacie houdt in 
dat de beenverweking wordt veroorzaakt door tumoren. Deze verweking van de botten wordt 
veroorzaakt door een verminderde mineralisering van de botten. Dit geeft al aan dat de 
mineraalhuishouding veranderd is bij de ziekte, maar dit moet een oorzaak hebben. Factoren 
die invloed hebben op de mineraalhuishouding zullen ook een rol spelen binnen oncogene 
osteomalacie. Omdat er zo weinig patiënten bekend zijn die deze ziekte hebben moet er na de 
diagnose ook onderzoek worden gedaan om de ziekte beter te begrijpen. Er zijn al wel 
behandelingen voor de ziekte maar deze kunnen misschien verbeterd worden. Om oncogene 
osteomalacie te begrijpen is het van belang om naast de pathofysiologie ook de fysiologie te 
begrijpen. Door deze met elkaar te vergelijken kan worden geconcludeerd wat de belangrijkste 
factoren zijn en hoe deze invloed op elkaar hebben bij deze aandoening. Na aanleiding daarvan 
zal er gekeken kunnen worden naar alternatieve behandelmethoden. De vraagstelling luidt dan 
ook als volgt: Welke factoren binnen de pathofysiologie spelen een rol bij oncogene 
osteomalacie en wat brengt de toekomst voor patiënten met deze aandoening met zich mee? 
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Fysiologie 

De bijschildklier (parathyroïd) bestaat uit 4 kleine structuren die in de schildklier (thyroid) liggen. 
Deze structuren produceren Parathyroïd hormoon (PTH). Dit hormoon speelt een belangrijke rol 
in de calcium en fosfaathuishouding. Als de calcium levels in het bloed zijn gedaald wordt er 
PTH afgegeven. Vervolgens induceert PTH op verschillende wijzen het vrijmaken van calcium 
zodat het serum calcium stijgt. Direct gebeurd dit door reabsorptie van calcium in de nieren en 
calcium vrijmaking uit de botten (Blaine etal., 2015; Campbell et al., 2015). In botten zijn twee 
soorten cellen belangrijk voor de calciumhuishouding in botten, namelijk osteoclasten en 
osteoblasten. Osteoclasten zorgen voor het vrijzetten van calcium en osteoblasten zorgen voor 
calciumopname, het mineraliseren van de botten. PTH bindt aan de PTH-receptor op 
osteoblasten (Raggatt et al., 2010). Deze G-gekoppelde receptor induceert een signaal 
waardoor de aanmaak van osteoclasten wordt geactiveerd en dus het vrijmaken van calcium 
wordt gestimuleerd (Juppner et al., 1991). PTH kan ook via de nieren calcium actief resorberen. 
Door activering van de cAMP-PKA cascade worden TR5V kanalen gefosforyleerd waardoor de 
kanalen open gaan en calcium via deze kanalen kan worden terug geresorbeerd (de Groot et 
al., 2009). Uit een meer recente studie is gebleken dat PTH ook invloed heeft op de natrium-
chloride cotransporters (NCC). Doordat PTH deze cotransporters verlaagd wordt er minder 
Natrium gereabsorbeerd door de nier wat weer een positief effect heeft op de TRPV5 calcium 
reabsorptie (Hoover et al., 2016). Een andere factor die ook verantwoordelijk is voor calcium 
reabsorptie is FGF23. Ook deze factor werkt via TRPV5. Waar PTH zorgt dat de TRPV5 
kanalen open gaan, zorgt FGF23 voor het transport van de kanalen naar het membraan 
(Andrukhova et al., 2014). 

Indirect wordt calcium door PTH in het bloed verhoogd door in de nieren vitamine D activatie te 
promoten. Vitamine D zorgt voor een verhoogde calcium opname uit de darmen (Campbell et 
al., 2015). Vitamine D in het lichaam is over het algemeen aanwezig in een inactieve vorm, 
namelijk 25-hydroxyvitamine D (25 vit.D). In de nieren is het enzym 1α-hydroxylase aanwezig. 
Dit enzym kan 25-hydroxyvitamine D omzetten tot een actieve vorm, namelijk 1,25-
dihydroxyvitamine D, ook wel calcitriol genoemd (1,25 vit.D) (Kumar, 1990). Deze actieve vorm 
van vitamine D is nodig om calcium te resorberen uit de darm. Hierbij speelt de vitamine D 
receptor (VDR) een belangrijke rol (Xue et al., 2009; Reyes-Fernandez et al., 2016). Vitamine D 
en FGF23 hebben ook invloed op elkaar in de vorm van een negatieve feedback loop. Door een 
verhoging van 1,25 vit.D wordt FGF23 ook verhoogd. Deze verhoging van FGF23 zorgt 
vervolgens weer voor een verlaging van 1,25 vit.D (Kolek et al., 2005). In een ander artikel 
beschreef Shimada et al. (2003) dat een injectie met recombinant FGF23 zorgde voor een 
reductie in serum fosfaat en 1,25(OH)2D levels. Een verlaging in serum fosfaat ging gepaard 
met een reductie van renale mRNA en eiwit levels van het type IIa natrium-fosfaat cotransporter 
(NaPi-2a) in de nieren. Daarbij was er geen sprake van een verhoging van PTH. FGF23 
reguleert NaPi-2a dus onafhankelijk van PTH. FGF23 zorgde ook voor een verlaging van renale 
mRNA van 25-hydroxyvitamine D-1α-hydroxylase, en zorgde juist voor een verhoging van 25-
hydroxyvitamine D-24-hydroxylase. Dit zorgt dus voor een verlaging van van 1,25 vit.D. 
(Shimada et al., 2003). 25 hydroxyvitamine D is negatief gecorreleerd aan PTH en kan worden 
gezien als een soort rem op de PTH productie (Cashman et al., 2008; Larijani et al., 2016). 
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Als serum fosfaat boven de drempelwaarde ligt en daardoor de hoeveelheid calcium daalt wordt 
PTH geactiveerd. PTH induceert vervolgens een verhoging van de fosfaatuitscheiding via de 
nieren (Blaine et al., 2015; Shaikh et al., 2008). Fosfaat regulatie vindt naast de nieren ook 
plaats in de darm. Als het serum fosfaat daalt wordt er door de nieren meer actief vitamine D 
uitgescheiden. Vervolgens zorgt deze vorm van vitamine D voor een toename van de fosfaat-
darmabsorptie (Shaikh et al., 2008). FGF23 zorgt naast het op peil houden van vitamine D ook 
voor het op peil houden van de hoeveelheid fosfaat, zodat er geen hyperfosfatemie kan 
ontstaan (Shimada et al., 2004; Saito et al., 2005). Absorptie van fosfaat uit de nieren wordt 
geremd door FGF23 (Bergwitz et al., 2009). PTH zorgt voor een toename in FGF23 dat in de 
botten wordt geproduceerd (Rhee et al., 2011). Vervolgens kan PTH worden geremd via FGF23 
(Ben-Dov et al., 2007). Er is dus sprake van een negatief feedback systeem, maar er moet nog 
veel onderzoek naar worden gedaan. 

 

Afbeelding 1 Samenvatting fysiologie uit Kolek et al., 2005 
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Ziektebeeld 

Volwassen patiënten met oncogene osteomalacie hebben last van steeds erger wordende 
spierpijn, pijn in hun botten en steeds terugkerende botbreuken. Ook heeft men vaak last van 
vermoeidheid. Kinderen met deze aandoening hebben last met lopen, hebben een 
groeiachterstand en misvormingen van het skelet. (Beur, de. 2005) Deze kenmerken zijn erg te 
vergelijken met hypofosfatemische rachitis. De klachten bij hypofosfatemische rachitis zijn bij 
volwassenen, met name mannen, een stijve rug en minder beweeglijke gewrichten, en 
aanhechtingspijn. Bij kinderen worden de symptomen duidelijk wanneer het kind start met 
lopen. Hierbij is een kromming van de boven- en onderbenen zichtbaar, wat leidt tot 
waggelgang en groeiachterstand in de lengte. Bij nader onderzoek kan dan een toegenomen 
polsomvang en verdikking van kraakbeen / bot-overgang aan de ribben worden vastgesteld. Het 
voorhoofd kan een meer uitgesproken vorm hebben en er kan ook abnormale samengroeiing 
van de schedel optreden. Kinderen kunnen ook klagen over bot- en gewrichtspijn. (Francis et 
al., 1995) 

Hypofosfatemische rachitis wordt echter veroorzaakt door een afwijking in het PHEX-gen en 
niet door tumoren. PHEX is een fosfaat regulerend gen met homologie aan endopeptidases op 
het  X chromosoom. Vandaar dat het ook wel X-linked hypofosfatemische rachitis wordt 
genoemd. Het PHEX-eiwit is onder andere aanwezig in botten en tanden, maar is afwezig in de 
nieren. Het gevolg van de ziekte is fosfaatverlies via de nieren, een afwijkende vitamine D 
stofwisseling en abnormale botsamenstelling. Net zoals bij oncogene osteomalacie lijkt extra 
toediening van vitamine D niet te helpen. (Francis et al., 1995) Ook stimuleert  PHEX de 
aanmaak van FGF23 in osteocyten. Deze verhoging van FGF23 in serum veroorzaakt het 
fosfaatverlies via de nieren  en  de stoornis in de Vitamine D stofwisseling. De 
fosfaatconcentratie in het  serum wordt hierdoor verlaagd. (Murali et al., 2016) 
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Pathofysiologie 

De tumoren die ontstaan bij de ziekte veroorzaken de klachten van de patiënten. Deze tumoren 
kunnen ontstaan door een verhoogde fysiologische FGF23 productie. (Shimada et al., 2001). 
Een wel bekend gevolg voor mensen met oncogene osteomalacie is hypofosfatemie door een 
verhoogde renale uitscheiding. De tumoren die deze mensen hebben produceren een stof die 
deze pathofysiologie veroorzaakt. (Cai et al., 1994). Aan het begin van het tweede millenium 
werd ontdekt dat deze stof FGF23 is (White et al., 2001). Uit de fysiologie blijkt dat FGF23 
belangrijk is in mineraalhuishouding en vitamine D activativiteit. Het is daardoor logisch dat een 
verhoging van FGF23 gevolgen heeft voor deze processen en de pathofysiologische 
kenmerken veroorzaakt van deze ziekte. 

FGF23 werkt op de botmineralisatie door suppressie van osteoblasten (Wang et al., 2008) Maar 
ook op een meer indirecte manier kan de verhoging van FGF23 leiden tot demineralisatie. 
Reeds eerder is besproken dat een verhoging van FGF23 zorgt voor een verlaging van 1,25 
vit.D door verlaging van renale mRNA van 25-hydroxyvitamine D-1α-hydroxylase, en verhoging 
van 25-hydroxyvitamine D-24-hydroxylase. Ook weten we dat FGF23 serum fosfaat levels kan 
verlagen door middel van NaPi-2a, onafhankelijk van PTH. (Kolek et al., 2005; Shimada T et al., 
2003). Dit verklaart hoe de tumoren bij oncogene osteomalacie zorgen voor hypofosfatemie en 
een verlaging van 1,25 vit.D. Onderzoeken hebben aangetoond dat een deficiëntie aan vitamine 
D ook risico’s geeft op hart en vaatziekten, diabetes en een verminderde werking van het 
immuunsysteem (El-Fakhri et al., 2014). Ook hypofosfatemie blijkt in relatie te staan met 
metabool syndroom zoals obesitas (Brunelli et al., 2007). Eerder in dit hoofdstuk is besproken 
dat de actieve vorm van vitamine D een belangrijke rol speelt in de calciumopname. Doordat de 
1,25 vitamine D concentraties  worden verlaagd worden de calcium concentraties ook verlaagd, 
omdat calcium minder goed kan worden geresorbeerd uit de darm. De verlaging van het serum 
calcium en fosfaat heeft als gevolg er calcium en fosfaat uit de botten wordt geresorbeerd ter 
compensatie. Dit zorgt ervoor dat de botten gedemineraliseerd raken en dit resulteert in 
osteomalacie. (Laird et al., 2010; Qari et al., 2016). 

Uit de literatuur blijkt, waaronder 53 gevallen van de ziekte, dat patiënten met oncogene 
osteomalacie over het algemeen wel normale calcium en PTH levels hebben en dat ook de 1,25 
vitamine waardes in het bloed in sommige gevallen van de ziekte normaal is en soms laag (Qari 
et al., 2016). Extra toediening van vitamine D lijkt niet te helpen. Toediening van vitamine D 
wordt altijd gedaan in de vorm van 25-hydroxyvitamine D en aangezien de omzetting hiervan 
wordt geremd zal er geen verhoging plaatsvinden van 1,25 vitamine, onafhankelijk van hoeveel 
25-hydroxyvitamine D wordt toegevoegd (Damasiewicz et al., 2015). Door een verlaging van 
1,25-dihydroxyvitamine D wordt PTH verhoogd om calcium te resorberen uit de botten ter 
compensatie zoals hierboven besproken. Bij een verlaging van 1,25-dihydroxyvitamine D wordt 
dus de PTH productie omhoog geschroeft. Door de grote hoeveelheden FGF23 wordt PTH 
echter weer geremd, maar PTH zal geproduceerd blijven om de hoeveelheid serum calcium op 
peil te houden. Maar daardoor wordt er ook meer FGF23 geproduceerd en zal de 
fosfaatuitscheiding ook hoog blijven (Ben-Dov et al., 2007; Rhee et al., 2011). De netto 
productie van PTH bij oncogene osteomalacie patiënten is daarom in vergelijking met niet-
patiënten ongeveer gelijk. Een samenvatting van Quareles geeft ook aan hoe lastig dit 
feedbacksysteem kan zijn als er sprake is van een pathofysiologie omdat nog niet alles hierover 
bekend is (Quareles., 2012). 
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Diagnose 

Om de diagnose te kunnen stellen moeten de bloedwaardes worden gemeten. Deze moeten 
worden vergeleken met de normale fysiologische waarden van gezonde mensen. Belangrijke 
biomarkers voor oncogene osteomalacie zijn logischerwijs FGF23, vitamine D en fosfaat. 
(Hannan et al., 2008). Een methode is het vaststellen van de hoeveelheid fosfaat in het bloed 
en de urine, omdat bij alle patiënten met oncogene osteomalacie een hypofosfatemie is 
vastgesteld door verhoogde renale uitscheiding (Chang et al., 2012). Patiënten met deze ziekte 
hebben ook een verlaagd serum vitamine D, de 1,25 dihydroxyvitamine D. Daarom kan ook 
actief vitamine D gebruikt worden als marker bij oncogene osteomalacie (Hannan et al., 2008). 
Door de verhoogde FGF23 productie van de tumoren is de hypofosfatemie ontstaan. Daarom 
kan het meten van FGF23 waarden ook een goede marker zijn voor de ziekte, want mensen 
met oncogene osteomalacie zullen meestal verhoogde FGF23 waarden hebben (Takeuchi et 
al., 2004). Natuurlijk zullen er altijd uitzonderingen zijn Eenmaal gelokaliseerd kan pas werkelijk 
de diagnose oncogene osteomalacie in plaats van niet-oncogene osteomalacie worden 
vastgesteld (Jing et al., 2013). Er moet dus bij het vaststellen van de ziekte altijd gebruik 
worden gemaakt van imaging technieken. 

Tegenwoordig worden er verschillende technieken gebruikt om de tumoren te lokaliseren, zoals 
PET, CT en MRI. Deze imaging technieken worden ook gecombineerd om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van waar de tumor (of tumoren) zich bevindt (bevinden) (Khadgawat et 
al., 2009). Een ander voorbeeld van een imaging techniek is scintigrafie. Met scintigrafie wordt 
de activiteit van organen zichtbaar gemaakt door middel van radioactief gelabelde stoffen. Op 
afbeeldingen zijn de plekken met hogere metabole activiteit, de organen, donkerder gekleurd. 
Het is mogelijk om een ‘whole body scan’ te maken met deze scanner. Een radioactief 
gelabelde stof wordt toegediend aan de patiënt. Deze stof wordt opgenomen in het lichaam met 
name op die plaatsen waar veel metabole activiteit is. Op de scan die gemaakt is kan 
vervolgens precies worden gezien waar de meeste radioactief gelabelde vloeistof zich bevindt 
en dus waar de meeste activiteit in het lichaam of in een orgaan is. (van de Velde et al., 2011). 
Een voorbeeld van een bruikbare tracer is  [Tc-99m]-HYNIC-octreotide (99mTc-HYNIC-TOC). 
Patiënten met oncogene osteomalacie kunnen tumoren op verschillende plekken hebben en 
deze tumoren zijn zichtbaar op de scan als donkere stipjes. Soms is het lastig tumoren te 
vinden op de scan omdat patiënten meerder kleine tumoren kunnen hebben, soms te klein om 
te zien op de scan (Jing et al., 2013). Na lokalisering kan de patiënt behandeld worden. 
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Behandelmethoden 

Verwijdering van de tumor is de ideale behandelmethode en resulteert in normale fosfaat en 
calcitriol levels. Het herstel van de botten kan echter maanden duren. Ook wordt oncogene 
osteomalacie vaak geïnduceerd door meerdere tumoren. Het is soms alleen erg lastig om de 
locatie van de tumoren te identificeren, omdat de meeste FGF23-producerende tumoren klein 
zijn, en in elk lichaamsdeel zouden kunnen zitten. Wanneer de lokalisatie van de tumor 
onmogelijk blijkt, zou er gekozen kunnen worden voor fosfaat therapie met kleine hoeveelheden 
calcium fosfaat (1.5 g/dag) (fosforgehalte: 270 mg). Na de behandeling wordt hypofosfatemie 
verbeterd, en herhaalde botpijn drastisch verminderd zonder chirurgische ingreep. (Tatsumi et 
al., 2016) Naast fosfaat therapie wordt er ook gebruik gemaakt van calcitriol supplementatie. 
Meestal is een combinatie van deze methoden het meest effectief. Mocht er na de fosfaat-
calcitriol therapie nog steeds geen verandering optreden in de hypofosfatemie, dan blijkt 
toediening van octreotide en cinacalcet nog een oplossing. (Geller et al., 2007) Octreotide en 
cinacalcet zijn effectief bij de behandeling van hyperfosfatemie op korte termijn, maar zo blijkt 
het toch geen optie voor lange termijn. Zo ontstaat er een verminderde effectiviteit van 
octreotide, en is er na verloop van tijd steeds een hogere dosis cinacalcet nodig. (Kulshreshtha 
et al., 2015) 

Eerder is besproken welk effect FGF23 heeft bij oncogene osteomalacie. De inhibitie van de 
FGF23 productie en activiteit zou in theorie een ideale therapie zijn. Anti-FGF23 antilichamen 
verhogen het serum fosfaat in patiënten met hypofosfatemische rachitis. (Aono et al., 2009) Dit 
laat nogmaals zien dat FGF23 een cruciale rol speelt in het fosfaat metabolisme. De inhibitie 
van FGF23 productie of activiteit is erg belovend als nieuwe therapie voor FGF23 gerelateerde 
hypofosfatemische ziekten. Verdere studies zijn nodig om de klinische bruikbaarheid van deze 
methode te onderzoeken, en om te kijken of ze ook werken op lange termijn. Klotho, een 
transmembraan eiwit, is een essentiële cofactor voor de effecten van FGF23 op de renale 
proximale tubuluscellen. (Razzaque, 2009) Inactivatie of deletie van Klotho expressie resulteert 
in hyperfosfatemie en versnelde veroudering. De relatie tussen deze twee functies van Klotho 
blijft onbekend. Dit laat echter wel zien dat er naast FGF23 nog meer factoren een rol spelen 
die eventueel gebruikt zouden kunnen worden voor toekomstige behandelmethoden. 
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Conclusie 
 
De belangrijkste factor die bij oncogene osteomalacie een rol speelt is FGF23. FGF23 speelt 
een cruciale rol in het fosfaat metabolisme, en heeft invloed op de mineralisatie van de botten 
via vitamine D. PTH en calcium spelen ook een belangrijke rol in de fysiologie van 
botmineralisatie, maar lijken in mindere mate betrokken te zijn bij oncogene osteomalacie. PTH 
en FGF23 hebben invloed op elkaar, maar naar de exacte relatie tussen beide moet meer 
onderzoek worden gedaan. Voor de patiënten zijn er al veel mogelijkheden en de toekomst 
biedt nieuw perspectief voor bestaande en nieuwe behandelmethoden. De inhibitie van FGF23 
productie of activiteit is erg belovend als nieuwe therapie voor FGF23 gerelateerde 
hypofosfatemische ziekten. 
 
Door de verhoging van FGF23 in oncogene osteomalacie ondervinden de patiënten een 
hypofosfatemie en een 1,25-dihydroxyvitamine D deficiëntie. Naast dat dit negatieve gevolgen 
heeft voor de bot mineralisering, kunnen er ook gevolgen zijn voor de rest van het lichaam, 
aangezien vitamine D een belangrijke rol speelt in verschillende fysiologische processen. 
Omdat in sommige gevallen de vitamine D concentraties niet zijn verlaagd, is de osteomalacie 
misschien minder aanwezig bij de patiënten, maar dit is niet bekend. Ook is hypofosfatemie 
gerelateerd aan pathologieën. Dus oncogene osteomalacie kan naast de gebruikelijke klachten 
nog meer risico’s geven op andere aandoeningen en klachten. Dit geeft ook aan dat oncogene 
osteomalacie vervelende gevolgen heeft voor de patiënten zonder behandeling. Daarom is het 
noodzakelijk om goede methodes te ontwikkelen voor diagnostiek en behandeling. Door meer 
onderzoek te doen naar oncogene osteomalacie zullen er meer mogelijkheden zijn om de ziekte 
beter op te sporen en beter te bestrijden.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Referenties 
  
Andrukhova O, Smorodchenko A, Egerbacher M, Streicher C, Zeitz U, Goetz R, Shalhoub V, 
Mohammadi M, Pohl EE, Lanske B, Erben RG. 2014. FGF23 promotes renal calcium 
reabsorption through the TRPV5 channel. The EMBO Journal. 33 (3): 173 – 276 
 
Aono Y, Yamazaki Y, Yasutake J, Kawata T, Hasegawa H, Urakawa I, Fujita T, Wada M, 
Yamashita T, Fukumoto S, Shimada T. 2009. Therapeutic Effects of Anti-FGF23 Antibodies in 
Hypophosphatemic Rickets/Osteomalacia. Journal of bone and mineral research. 24(11):1879–
1888. 
 
Ben-Dov IZ, Galitzer H, Lavi-Moshayoff V, Goetz R, Kuro-o M, Mohammadi M, Sirkis R, Naveh-
Many T, Silver J. 2007. The parathyroid is a target organ for FGF23 in rats. J. Clin. Invest. 
117(12): 4003–4008. 
 
Bergwitz C, Jüppner H. 2009. Disorders of phosphate homeostasis and tissue mineralisation. 
Endocr Dev. 16, 133-156 
 
Beur, SMJ de. 2005. "Tumor-induced osteomalacia". JAMA. 294 (10): 1260–1267 
 
Blaine J, Chonchol M, Levi M. 2015. Renal Control of Calcium, Phosphate, and Magnesium 
Homeostasis. CJASN. 10 (7): 1257-1272 
 
Brunelli SM, Goldfarb S. 2007. Hypophosphatemia: clinical consequences and management. J 
Am Soc Nephrol. 18(7): 1999-2003. 
 
Cai Q, Hodgson SF, Kao PC, Lennon VA, Klee GG, Zinsmiester AR, Kumar R. 1994. Inhibition 
of Renal Phosphate Transport by a Tumor Product in a Patient with Oncogenic Osteomalacia. N 
Engl J Med. 330(23):1645-1649. 
 
Cashman KD, Hill TR, Cotter AA, Boreham CA, Dubitzky W, Murray L, Strain J, Flynn A, 
Robson PJ, Wallace JM, Kiely M. 2008. Low vitamin D status adversely affects bone health 
parameters in adolescents. Am J Clin Nutr. 87(4): 1039–1044. 
 
Campbell, Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson. 2015. Biology: A Global 
Approach Tenth edition, Unit 7, Chapter 41, 971  
 
Chang CV, Conde SJ, Luvizotto RA, Nunes VS, Bonates MC, Felicio AC, Lindsey SC, Moraes 
FH, Tagliarini JV, Mazeto GM, Kopp P, Nogueira CR. 2012. Oncogenic osteomalacia: loss of 
hypophosphatemia might be the key to avoid misdiagnosis. Arq Bras Endocrinol Metabol. 56(8): 
570-573. 
 
Chong WH, Molinolo AA, Chen CC, Collins MT. 2011. Tumor-induced osteomalacia. Endocr 
Relat Cancer. 18(3): 53–77. 
 
Damasiewicz MJ, Toussaint ND. 2015. Is nutritional vitamin D supplementation beneficial in 
dialysis patients? Clin J Am Soc Nephrol. 10(4): 544-546. 
 
Van Efferen P. 2009 (ebook 2013). Modern medisch woordenboek: praktische snelzoekgids van 
A-Z. Vijfde druk. 359 
 



13 
 

El-Fakhri N, McDevitt H, Shaikh MG, Halsey C, Ahmed SF. 2014. Vitamin D and its effects on 
glucose homeostasis, cardiovascular function and immune function.Horm Res Paediatr. 81(6): 
363-378  
 
Francis F, Hennig S, Korn B, Reinhardt R, DeJong P, Poustka A, Lehrach H, Rowe PSN, 
Goulding JN, Summerfield T, Mountford R, Read AP, Popowska E, Pronicka E, Davies KE, 
Oriordan JLH, Econs MJ, Nesbitt T, Drezner MK, Oudet C, Pannetier S, Hanauer A, Strom TM, 
Meindl A, Lorenz B, Cagnoli M, Mohnike KL, Murken J, Meitinger T.1995. A gene (PEX) with 
homologies to endopeptidases is mutated in patients with X-linked hypophatemic Rickets. 
Nature Genetics. 11(2): 130-136 
 
Geller JL, Khosravi A, Kelly MH, Riminucci M, Adams JS, Collins MT. 2007. Cinacalcet in the 
management of tumor-induced osteomalacia. J Bone Mineral Research. 22 (6): 931–37. 
 
de Groot T, Lee K, Langeslag M, Xi Q, Jalink K, Bindels RJM, Hoenderop JGJ. 2009. 
Parathyroid Hormone Activates TRPV5 via PKA Dependent Phosphorylation. J Am Soc 
Nephrol. 20 (8): 1693–1704 
 
Hannan FM, Athanasou NA, Teh J, Gibbons CL, Shine B, Thakker RV. 2008. Oncogenic 
hypophosphataemic osteomalacia: biomarker roles of fibroblast growth factor 23, 1,25-
dihydroxyvitamin D3 and lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1. Eur J 
Endocrinol.158(2): 265-271 
 
Hoover RS, Tomilin V, Hanson L, Pochynyuk O, Ko B. 2016. PTH modulation of NCC activity 
regulates TRPV5 Ca2+ reabsorption. American Journal of Physiology - Renal Physiology. 310 
(2): 144-151 
 
Jing H, Li F, Zhuang H, Wang Z, Tian J, Xing X, Jin J, Zhong D, Zhang J. 2013. Effective 
detection of the tumors causing osteomalacia using [Tc-99m]-HYNIC-octreotide (99mTc-
HYNIC-TOC) whole body scan. Eur J Radiol. 82(11): 2028-2034. 
  
Jüppner H, Abou-Samra AB, Freeman M, Kong XF, Schipani E, Richards J, Kolakowski LF Jr., 
Hock J, Potts JT Jr., Kronenberg HM, Serge GV. 1991. A G Protein-Linked Receptor for 
Parathyroid Hormone and Parathyroid Hormone-Related Peptide. Science. 254 (5034): 1024–
1026 
 
Khadgawat R, Singh Y, Kansara S, Tandon N, Bal C, Seith A, Kotwal P. 2009. PET/CT 
localisation of a scapular haemangiopericytoma with tumour-induced osteomalacia. Singapore 
Med J. 50(2): e55 
 
Kolek OI, Hines ER, Jones MD, LeSueur LK, Lipko MA, Kiela PR, Collins JF, Haussler MR, 
Ghishan FK. 2005. 1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 upregulates FGF23 gene expression in 
bone: the final link in a renal-gastrointestinal-skeletal axis that controls phosphate transport. 
American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology. 289(6): 1036-1042 
 
Kulshreshtha B, Sharma LK, Sharma N, Singh Y, Aggarwal A, Dharmshaktu P, Yadav R, Dutta 
D. 2015. Octreotide and cinalcet have limited role in managing surgically incurable tumor 
induces osteomalacia. Acta endocrinological-Bucharest. 11(4): 517-523 
 
Kumar R. 1990. Vitamin D metabolism and mechanisms of calcium transport. J Am Soc 
Nephrol. 1(1): 30-42 



14 
 

 
Laird E, Ward M, McSorley E, Strain JJ, Wallace J. 2010. Vitamin D and Bone Health; Potential 
Mechanisms. Nutrients. 2(7): 693–724. 
 
Larijani B, Hossein-Nezhad A, Feizabad E, Maghbooli Z, Adibi H, Ramezani M, Taheri E. 2016. 
Vitamin D deficiency, bone turnover markers and causative factors among adolescents: a cross-
sectional study. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders.15: 46 
 
Murali SK, Andrukhova O Clinkenbeard EL, White KE, Erben RG. 2016. Excessive Osteocytic 
Fgf23 Secretion Contributes to Pyrophosphate Accumulation and Mineralization Defect in Hyp 
Mice. Plos Biology. 14(4):e1002427 
 
Qari H, Hamao-Sakamoto A, Fuselier C, Cheng YS, Kessler H, Wright J. 2016. Phosphaturic 
Mesenchymal Tumor: 2 New Oral Cases and Review of 53 Cases in the Head and Neck.Head 
Neck Pathol. 10(2): 192-200 
 
Quarles DL. 2012. Role of FGF23 in Vitamin D and Phosphate Metabolism: Implications in 
Chronic Kidney Disease.Exp Cell Res. 318(9): 1040–1048.  
 
Raggatt LJ, Partridge NC. 2010. Cellular and Molecular Mechanisms of Bone Remodeling. The 
Journal of Biological Chemistry. 285: 25103-25108. 
 
Razzaque MS. 2009. FGF23-mediated regulation of systemic phosphate homeostasis: is Klotho 
an essential player? Am J Physiol Renal Physiol. 296(3): 470–476. 
 
Reyes-Fernandez PC, Fleet JC. 2016. Compensatory Changes in Calcium Metabolism 
Accompany the Loss of Vitamin D Receptor (VDR) From the Distal Intestine and Kidney of 
Mice. Journal of Bone and Mineral Research. 31(1): 143–151   
 
Rhee Y, Bivi N, Farrow E, Lezcano V, Plotkin LI, White KE, Bellido T. 2011. Parathyroid 
hormone receptor signaling in osteocytes increases the expression of fibroblast growth factor-23 
in vitro and in vivo. Bone. 49(4): 636–643. 
 
Saito H, Maeda A, Ohtomo S-I, Hirata M, Kusano K, Kato S, Ogata E, Segawa H, Miyamoto K-I 
& Fukushima N. Circulating FGF-23 is regulated by 1α,25-dihydroxyvitamin D3 and phosphorus 
in vivo. Journal of Biological Chemistry. 280: 2543–2549 
 
Shaikh A, Berndt T, Kumar R. 2008 Regulation of phosphate homeostasis by the phosphatonins 
and other novel mediators. Pediatric Nephrology, 23(8):1203–1210 
 
Shimada T, Hasegawa H, Yamazaki Y, Muto T, Hino R, Takeuchi Y, Fujita T, Nakahara K, 
Fukumoto S, Yamashita T. 2003. FGF-23 Is a Potent Regulator of Vitamin D Metabolism and 
Phosphate Homeostasis. Journal of Bone and Mineral Research 19: 429–435 
 
Shimada T, Kakitani M, Yamazaki Y, Hasegawa H, Takeuchi Y, Fujita T, Fukumoto S, Tomizuka 
K, Yamashita T. 2004. Targeted ablation of Fgf23 demonstrates an essential physiological role 
of FGF23 in phosphate and vitamin D metabolism. J Clin Invest. 113(4): 561-568 
 
Shimada T, Mizutani S, Muto T, Yoneya T, Hino R, Takeda S, Takeuchi Y, Fujita T, Fukumoto 
S, Yamashita T. 2001. Cloning and characterization of FGF23 as a causative factor of tumor-
induced osteomalacia. PNAS. 98(11): 6500-6505 



15 
 

 
Takeuchi Y, Suzuki H, Ogura S, Imai R, Yamazaki Y, Yamashita T, Miyamoto Y, Okazaki H, 
Nakamura K, Nakahara K, Fukumoto S, Fujita T. 2004.Venous sampling for fibroblast growth 
factor-23 confirms preoperative diagnosis of tumor-induced osteomalacia. J Clin Endocrinol 
Metab. 89(8): 3979-3982. 
 
Tatsumi F, Horiya M, Tanabe A, Nishioka M, Fushimi Y, Sanada J, Hirata Y, Irie S, Kinoshita T, 
Kamei S, Shimoda M, Mune T, Kaku K, Kaneto H. 2016. Dramatic mitigation of bone pain after 
phosphorus replacement therapy in a subject with FGF23-related hypophosphatemic 
osteomalacia. SpringerPlus. 5: 1904 
 
Van de Velde CJH, van der Graaf WTA, van Krieken JHJM, Marijnen CAM, Vermorken JB. 
2011. Oncologie. Achtste herziene druk. A, hoofdstuk 4 Diagnostiek in de oncologie, e118-119 
 
Wang H, Yoshiko Y, Yamamoto R, Minamizaki T, Kozai K, Tanne K, Aubin JE, Maeda N. 2008. 
Overexpression of fibroblast growth factor 23 suppresses osteoblast differentiation and matrix 
mineralization in vitro. J Bone Miner Res. 23(6): 939-948 
 
White KE, Jonsson KB, Carn G, Hampson G, Spector TD, Mannstadt M, Lorenz-Depiereux B, 
Miyauchi A, Yang IM, Ljunggren O, Meitinger T, Strom TM, Jüppner H, Econs MJ. 2001. The 
autosomal dominant hypophosphatemic rickets (ADHR) gene is a secreted polypeptide 
overexpressed by tumors that cause phosphate wasting. J Clin Endocrinol Metab. 86(2): 497-
500 
 
Xue Y, Fleet JC. 2009. Intestinal Vitamin D Receptor Is Required for Normal Calcium and Bone 
Metabolism in Mice. Gastroenterology. 136(4): 1317–1327 
 



   

 

 

 

Hoofdstuk  2a 

 

 

 

De endocriene celtypen in het maagdarmkanaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs Menno Slagter, S2898268 

 Sander Bronts, S2999307 

 

 

 Groningen, 26-02-2017 



De endocriene celtypen in het maagdarmkanaal 

1 

Inhoudsopgave 

 

 Onderdeel        Pagina 

 

- Samenvatting       2 

 

- Inleiding        3 

 

- Hoofddeel        4 

 

- Conclusie        8 

 

- Referenties        10 

 

 



De endocriene celtypen in het maagdarmkanaal 

2 

Samenvatting 

De endocriene cellen in het maagdarmkanaal zijn strategisch gepositioneerd op specifieke 
plekken, zodat voedsel optimaal kan worden verteerd. Deze cellen scheiden hormonen uit 
om dit te doen. In deze scriptie zullen wij een overzicht geven van welke celtypen er in de 
maag, het duodenum, en de dunne en dikke darm voorkomen. Wij kijken bij ieder van deze 
celtypes naar welk hormoon zij produceren. Daarnaast bespreken wij waar deze cellen zich 
bevinden (en waarom zij zich hier bevinden) en wat de hormonen voor invloed hebben op 
het lichaam. 
 
Wij zullen het hebben over Ghrelin cellen, ECL cellen en G cellen in de maag, I, K en S 
cellen in het duodenum en M cellen in de dunne darm. Daarnaast bespreken wij nog D, N, L, 
en Enterochromaffiene cellen die op meer dan één plek in het gastro-intestinale systeem 
voorkomen. 
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Inleiding 

Het gastro-intestinale stelsel, ook wel het maagdarmkanaal genoemd, is een systeem in het 
lichaam dat voor de vertering van voedingsstoffen zorgt. Voedingsstoffen komen binnen via 
de slokdarm en gaan dan naar de maag. Daar wordt het voedsel verteerd en tegengehouden 
door de maagportier. Na de maagportier komt de twaalfvingerige darm, ook wel duodenum 
genoemd. Dit is het eerste gedeelte van de dunne darm. Hier bevindt zich ook de uitmonding 
van de afvoerbuizen van de pancreas en het galsysteem. De nuchtere darm, ook wel 
jejunum genoemd, is het volgende deel van de dunne darm. Het laatste deel van de dunne 
darm wordt de kronkeldarm genoemd, maar deze staat ook bekend onder de naam ileum. 
Na de dunne darm komt de dikke darm, deze wordt ook wel colon genoemd. Het laatste deel 
van de dikke darm is de endeldarm, deze is met de buitenwereld verbonden via de anus. 
Deze route maakt gebruik van verschillende cellen en hun hormonen om voedsel zo 
optimaal mogelijk te verteren. 

 
Zonder hormonen kunnen veel processen in ons lichaam niet verlopen. Van cel differentiatie 
bij de foetus tot ontwikkelingen in de pubertijd. In de darmen zijn hormonen nodig om de 
spijsvertering goed te laten verlopen. In de maag kom je hormonen tegen die helpen met het 
verteren van voedselbrokken, in de duodenum vind je hormonen die de Ph balans herstellen 
en in de darmen vind je veel hormonen die helpen met het langzaam afbreken van voedsel 
tot organische materialen. 

 
In deze scriptie gaan wij het gastro-intestinale stelsel bij langs, en bespreken daarbij de 
hormonen op basis van waar zij voorkomen; wij beschrijven de hormonen in de maag, 
duodenum, de dunne darm en de dikke darm. Wij kijken naar de functies van deze 
hormonen en vragen ons daarbij af wat voor waarde zij hebben voor het lichaam. Zouden wij 
ook zonder dit hormoon kunnen overleven? Om dit te kunnen beantwoorden moeten wij de 
locatie van de cellen en de functies naast elkaar leggen, en kijken waarom zij nou precies op 
die plek gemaakt worden. Wij hopen op deze manier een antwoord te vinden op deze vraag. 
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Ghrelin cellen 
Ghrelin cellen komen vooral voor in het epitheel van de maag en het duodenum 
(twaalfvingerige darm). Dit type cel is bekend onder een groot aantal namen, waaronder A-
like cell, X-cell, X/A-like cell en P/D sub 1 cell. De stof Ghrelin wordt door deze cellen 
geproduceerd. Ghrelin is een hormoon dat de eetlust verhoogt. Daarnaast stimuleert het ook 
de groeihormoon (GH) secretie (Mondal, 2005). Ghrelin bestaat uit twee vormen: acylated 
ghrelin (AG) en unacylated ghrelin (UAG). Acylated ghrelin bindt aan de Growth hormone 
secretagogue receptor (GHSR). Het remt hiermee de vrijmaking van insuline, en stimuleert 
de secretie van glucagon. Dit zorgt ervoor dat het bloedsuikergehalte omhoog gaat (Gauna, 
2004). Er werd lang gedacht dat unacylated ghrelin geen effect had, omdat het niet aan de 
GHSR bindt. UAG kan echter, net als AG, insuline niveaus veranderen en hyperglycemie 
induceren. Dit is waarschijnlijk een GHSR-onafhankelijk effect. Wanneer UAG en AG samen 
aanwezig zijn in het lichaam dan worden deze effecten onderdrukt (Gauna, 2004). 
Omdat ghrelin de honger stimuleert werd het in verband gebracht met obesitas. Plasma 
ghrelin niveaus zijn echter lager in obesitas patiënten (Cummings, 2002). Daarnaast werd in 
anorexia patiënten juist een hoger ghrelin niveau gemeten (Misra, 2014). Toediening van 
ghrelin in mensen kan tot insuline resistentie leiden. Dit kan tot gevolg hebben dat deze 
persoon diabetes ontwikkelt (Vestergaard, 2008). 
Bij een lange periode van vasten kan hypoglycemie ontstaan; dit houdt in dat de 
bloedglucosespiegel te laag is. Wanneer alle vetopslag verbruikt is om het glucoseniveau op 
peil te houden, komt Ghrelin in beeld: Ghrelin voorkomt ‘hypoglycemia-induced starvation’ 
door de vrijmaking van glucose. (Goldstein, 2011) Dit is voor dieren erg belangrijk om te 
kunnen overleven gedurende lange periodes zonder eten. 
 

 
Enterochromaffiene cellen 
Enterochromaffiene (EC) cellen komen voor in de dunne darm, de dikke darm en de blinde 
darm. Ze liggen in de cryptes van de darmwand, tussen de endotheelcellen. De cellen 
hebben extensies van het cytoplasma die door het basale lamina heen gaan, waardoor zij 
dichtbij bloedvaten kunnen komen. Hierdoor werden de cellen bij hun ontdekking al snel 
herkend als endocriene cellen (Wade, 1985). EC cellen zijn dus gepositioneerd in de cryptes 
van de darmwand, omdat zij hier tegelijkertijd stoffen aan het lumen en aan het bloed kunnen 
afgeven. Enterochromaffiene cellen synthetiseren 5-HT, ook wel serotonine genoemd. 
Serotonine is zowel een hormoon als een neurotransmitter. Het wordt veel gebruikt in de 
hersenen, maar 90 procent van deze stof is aanwezig in de darmen (Berger, 2009). 
Serotonine zorgt voor de voortstuwing van voedsel door middel van peristaltische 
bewegingen (Yano, 2015). Voedselresten worden op deze manier door het darmkanaal 
vervoerd. Door meer serotonine vrij te maken bewegen de darmen sneller. Hiermee kan 
bijvoorbeeld diarree geïnduceerd worden om een irriterende stof uit de darmen te 
verwijderen. Overmaat serotonine wordt door bloedplaatjes in haarvaten van het 
leverpoortader systeem verwijderd. Als er meer serotonine in het bloed wordt afgegeven dan 
de bloedplaatjes op kunnen nemen, dan kan dat er voor zorgen dat de 5-HT3 receptoren 
gestimuleerd worden. Dit kan bij mensen overgeven en misselijkheid veroorzaken. Door 
blokkade van deze receptor kan dit worden voorkomen. Deze behandeling wordt vooral 
gebruikt bij kankerpatiënten die een chemo- of radiotherapie hebben ondergaan (De Wit, 
2005). 
EC cellen zijn gepositioneerd in de crypten van de darmwand, omdat zij hier tegelijkertijd 
stoffen aan het lumen en aan het bloed kunnen afgeven. 
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Enterochromaffin-like cellen 
Enterochromaffin-like (ECL) cellen zijn aanwezig in het maagslijmvlies, onder de 
epitheelcellen van de maag. Ze liggen vaak in de buurt van Pariëtale cellen. Pariëtale cellen 
produceren zoutzuur (HCl). ECL cellen worden geactiveerd door Gastrine, gemaakt door de 
G cel. De ECL cel maakt dan histamine aan. Door secretie van histamine worden de 
Pariëtale cellen geactiveerd, waarna zij HCl produceren (Prinz, 1999). Histamine vrijmaking 
kan op verschillende manieren gebeuren: reeds bestaande histamine-vacuoles kunnen gelijk 
worden uitgescheiden door Ca2+ binnenkomst in de cel, of histamine wordt ter plekke 
gesynthetiseerd. Dit gebeurt via inductie van histidine decarboxylase (HDC). Exocytose van 
histamine in ECL cellen wordt dus gereguleerd door verschillende endocriene signalen, en 
kan gedurende verschillende stappen in dit proces worden geactiveerd. (Prinz, 1999). 

 

 
G cellen 
G cellen komen voornamelijk voor in de het antrale deel van de maag, maar ook zijn ze 
aanwezig in het duodenum en de pancreas. Ze zijn te vinden in de pyloric glands, welke 
onderdeel zijn van de gastric glands. Deze liggen aan het uiteinde van de maag, vlak voor de 
pylorus (maagportier). G cellen produceren gastrine, een peptidehormoon. Dit is een stof die 
via verschillende pathways de maag stimuleert om zoutzuur (HCl) aan te maken. De nervus 
vagus staat in contact met de G cellen, en deze worden door deze zenuw gestimuleerd. 
Gastric-releasing peptide (GRP) wordt hier door de postganglionaire zenuwen vrijgemaakt, 
waarna gastrine aangemaakt wordt. G cellen worden ook gestimuleerd door Bombesine 
(Bertaccini, 1974). Dit wordt gedaan via stimulatie van BRR-1, -2 en -3 (Weber, 2009). Dit 
zijn G-eiwit gekoppelde receptoren.Gastrine kan binden aan Pariëtale cellen in de 
maagwand, die daarna aangezet worden tot HCl productie. Deze productie kan ook indirect 
worden gestimuleerd via de Enterochromaffin-like cells (ECL). Hierbij maken de ECL cellen 
histamine aan, die op hun beurt de Pariëtale cellen aanzetten tot HCl productie. (Sanders, 
1970) 
 

 
Delta cellen 
Delta cellen kunnen gevonden worden in de maag, het duodenum en de eilandjes van 
Langerhans. De delta cellen in de maag zijn vooral aanwezig onder het epitheel, vlak voor de 
maagportier (pyloric antrum). In deze cellen wordt somatostatine, een peptide hormoon, 
geproduceerd. Somatostatine bindt aan de G-eiwit gekoppelde somatostatine receptoren en 
het is een hormoon dat voornamelijk inhibeert. Het peptide hormoon Urocortin3 (Ucn3) werkt 
als signaal voor de activatie van de secretie van somatostatine. Ucn3 wordt gemaakt door 
bèta cellen (Van Der Meulen, 2015). Somatostatine remt in de maag de secretie van HCl, 
door als agonist van histamine te functioneren. Hierdoor worden de pariëtale cellen niet 
aangezet tot productie van HCl (Park, 1987). Op de delta cellen zijn CCKb receptoren 
aanwezig, welke reageren op CCK en gastrine. Stimulatie van deze receptor zorgt er voor 
dat de somatostatine productie omhoog gaat (Egerod, 2015). Receptoren voor GLP-1, GIP 
en melanocortine zijn ook aanwezig op de delta cel; stimulatie van deze receptoren 
verhoogde de aanmaak van somatostatine in mindere mate. Vasoactive intestinal peptide 
(VIP), een peptidehormoon dat op meerdere receptoren werkt, zorgde ook voor aanmaak 
van somatostatine (Egerod, 2015).  
Somatostatine remt de vrijmaking van meerdere hormonen, waaronder insuline en glucagon. 
Dit gebeurt via directe interacties met alfa en bèta cellen. (Schuit, 1989). Ghrelin kan de delta 
cel stimuleren, waardoor deze stof een indirecte invloed heeft op de insuline en glucagon 
niveaus (DiGruccio, 2016). 
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I-cellen 
Met behulp van immunofluorescentie testen zijn I-cellen aangetoond in het mucosa 
(slijmvlies) van de duodenum(twaalfvingerige darm) en jejunum. De I-cellen lagen verspreid 
in het epitheel van de crypten, hoewel sommige I-cellen in de villi lagen (Buffa,1976). I-cellen 
worden gestimuleerd in reactie op een maaltijd. Stimulatie gebeurt pas in de duodenum 
zodra daar de vetzuren en bepaalde aminozuren aankomen die vrijkomen tijdens het 
verteren van voedsel (Chaudhri, 2016). Zodra de I-cellen worden gestimuleerd, produceren 
deze cellen het hormoon Cholecystokinin (CCK). CCK zorgt voor galblaas contractie en 
relaxatie van de sfincter van Oddi, dit is de kringspier die de hoeveelheid vloeistoffen vanuit 
de lever, alvleesklier en galblaas naar het duodenum reguleert. Ook zorgt CCK voor 
stimulatie van somatostatine afgifte en stimulatie van pancreatische groei en enzym afgifte 
door middel van de CCK-1 receptor (Chaudhri, 2006). Naast deze effecten, verandert CCK 
ook de eetlust. CCK zorgt voor een verminderde maaltijd grootte en duur, echter neemt wel 
de maaltijdfrequentie toe waardoor de totale voedselinname niet verandert (Chaudhri, 2006). 

 

K-cellen 
K-cellen zijn voornamelijk aanwezig in de duodenum en jejunum, maar er zitten ook K-cellen 
in het ileum (Kim, 2008). De K-cellen zitten voornamelijk in het epitheel van de crypten 
(Svendsen, 2016). K-cellen worden gestimuleerd door voornamelijk glucose maar ook door 
lipiden die in het maagdarmkanaal worden waargenomen. Daarnaast worden K-cellen 
gestimuleerd door sucrose, galactose en fructose (Kim, 2008). K-cellen produceren dan het 
hormoon glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP). GIP was in eerste instantie 
een hormoon dat alleen de maagzuursecretie en gastrointestinale motiliteit remt (Kim, 2008). 
Echter uit latere studies is gebleken dat GIP daarnaast ook nog glucose-afhankelijke 
stimulerende effecten heeft op de secretie van insuline. Hierdoor is er snelle insuline-
gemedieerde opname van glucose in de weefsels (Kim, 2008). GIP stimuleert dus ook de 
afbraak van glucose in vetzuren en de opslag daarvan in vetweefsel. 
 
 
S-cellen 
S-cellen zijn voornamelijk aangetoond in het mucosa van de duodenum met behulp van 
immunofluorescentie technieken. In mindere mate zijn S-cellen ook aanwezig in het mucosa 
van de jejunum (Polak, 1971). S-cellen geven het hormoon secretine af in de circulatie 
wanneer ze gestimuleerd worden. De S-cellen worden gestimuleerd als de pH lager dan 4.5 
is in de duodenum. Dit gebeurt wanneer het zoutzuur dat in het maagbrij aanwezig is zich 
naar het duodenum verplaatst. Dit gebeurt via de pylorische sluitspier, de sluitspier tussen de 
maag en het duodenum (Rominger, 1981). Secretine afgifte wordt geremd door H2-
antagonisten die de maagzuursecretie verminderen. Hierdoor zal de pH van het duodenum 
boven 4,5 kunnen komen. Als dat gebeurt dan zal secretine niet vrijgeven worden 
(Rominger, 1981). Op de pancreas zitten secretine receptors. Wanneer secretine bindt aan 
deze receptoren, wordt de adenylate cyclase activiteit gestimuleerd en wordt ATP omgezet 
in cyclische AMP. Cyclisch AMP werkt als een second messenger in een intracellulaire 
signaaltransductie waardoor de pancreas bicarbonaat-rijk vloeistof afgeeft en de darmen in 
gaat. Bicarbonaat is een base en neutraliseert daardoor het zuur in de duodenum. Hierdoor 
ontstaat een gunstige pH waardoor de verteringsenzymen optimaal kunnen functioneren 
(Osnes, 1978). 
 

 
L-cellen 
GLP1/2 Peptide YY 
L-cellen zitten verspreid over de hele darmen, van de duodenum tot en met de rectum. 
Echter komen ze nauwelijks voor in het einde van de ileum. De l-cellen zitten in de crypten 
van de darmen (Gunawardene, 2011). L-cellen produceren drie verschillende hormonen. ze 
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produceren de hormonen Peptide YY, Glucagon-like peptide 1 (GLP1) en Glucagon-like 
peptide 2 (GLP2). 
Peptide YY wordt afgegeven in reactie op een maaltijd en de hoeveelheid is in verhouding 
met de ingenomen calorieën en heeft betrekking tot de samenstelling van de maaltijd 
(Chaudhri, 2006). Peptide YY heeft een bijdrage aan de 'ileal brake' effect, dit is het optreden 
om verdere voedselinname te remmen zodra voedingsstoffen de distale dunne darm hebben 
bereikt. Daarnaast is Peptide YY secretie aangetoond wanneer intraluminaal vet is beperkt 
tot het proximale of distale helft van de dunne darm. De afgifte van Peptide YY in reactie op 
vet in de proximale dunne darm is atropine-gevoelig, wat de mogelijkheid biedt tot een 
neuraal reflex (via de nervus vagus) om ook PYY secretie te stimuleren. Andere 
stimulerende middelen PYY afgifte omvatten intraluminale galzuren, maagzuur en CCK 
(Chaudhri, 2006). 
GLP1 medieert het glucose-afhankelijke insulinotrope effect. Tevens remt het de maagzuur 
afscheiding en maaglediging. Ook onderdrukt GLP1 de glucagon uitstoot en het bevordert de 
toename van pancreatische β-celmassa. GLP1 oefent tevens effecten op het 
cardiovasculaire systeem (Chaudhri, 2006). GLP1 wordt net als Peptide YY afgegeven in 
reactie op een maaltijd. GLP1 verminderd de eetlust en voedselinname (Chaudhri, 2006). 
GLP2 wordt samen afgegeven in de bloedbaan met GLP-1 kort na een maaltijd, maar er is 
aangetoond dat GLP2 geen invloed heeft op de regulering van de glucose homeostase. De 
belangrijkste functie van GLP2 is dat het een krachtige stimulator van mucosale 
epitheelproliferatie is. Dierproeven hebben aangetoond dat een toename van zowel de dikke 
en dunne darm mucosa volgde na een injectie met GLP2. De dunne darm lijkt veel 
gevoeliger te zijn voor de effecten van GLP-2 dan de dikke darm (Gunawardene, 2011). 

 

 
M-cellen 
Immunohistochemistry analyse toonde aan dat M-cellen aanwezig zijn in de mucosa van de 
duodenum, de jejunum en de ileum (Apu, 2016). M-cellen produceren het hormoon motiline. 
Uit onderzoek blijkt dat de motiline concentratie omlaag gaat wanneer er gegeten wordt en 
de concentratie blijft laag zolang er motorische activiteit is in de maag. Motiline wordt 
afgegeven met constante intervallen wanneer er niet gegeten wordt (Itoh, 1978). De 
fysiologische rol van motiline is dat het werkt als regulator van interdigestieve darmmotiliteit. 
Daarnaast stimuleert het ook de galblaas contractie en de enzym secretie in de maag en 
pancreas (Chaudhri,2006) 
 

 
N-cellen 
N-cellen zijn aanwezig in het epitheel van de dunne darm. N-cellen worden gestimuleerd 
door glucose inname, maar de betrokken mechanismen zijn nog niet helemaal bekend 
(Kuhre, 2015). Ook worden N-cellen door vet inname gestimuleerd (Li, 2016). N-cellen 
produceren het hormoon neurotensine. Over neurotensine is nog niet veel bekend, maar er 
wordt gedacht dat neurotensine een rol speelt in de eetlust. Ook zou neurotensine mogelijk 
kunnen helpen in de behandeling van obesitas (Kuhre, 2015). Neurotensine faciliteert 
namelijk vetzuur translocatie in de darm (Li, 2016) 
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Conclusie 

Voordat wij begonnen aan deze scriptie vroegen wij ons af wat voor waarde de endocriene 
cellen hebben voor ons lichaam. Kan het lichaam gedijen zonder één of meerdere van deze 
cellen? Wat gebeurt er met ons als wij één van deze hormoonproducerende cellen zouden 
missen? Wij hebben met deze scriptie getracht een zo goed mogelijk antwoord te vormen. 
 
De ghrelin cell stimuleert de eetlust in mensen, en verhoogt het bloedsuikergehalte. Het 
voorkomt ‘hyperglycemia-induced starvation’ doordat het bloedsuikergehalte op peil blijft. 
Zonder ghrelin zouden wij dus geen honger meer krijgen, waardoor ons lichaam minder 
voeding binnen krijgt en het metabolisme in de war raakt. Ook zou ons lichaam minder lang 
zonder voedsel kunnen overleven, omdat het glucose niveau te ver daalt. Dit is tegenwoordig 
echter voor de meeste mensen geen groot probleem meer. Ons lichaam zou vrij goed 
kunnen gedijen zonder ghrelin, zolang de voedingsopname goed gereguleerd wordt. 
 
De serotonine producerende enterochromaffiene cellen zorgen voor de peristaltische 
bewegingen van de darmen. Hierdoor is een goede stoelgang mogelijk. Zonder serotonine 
zullen er veel problemen optreden in de darmen, waaronder verstoppingen in de darmen 
door verminderde beweging. Er is een mogelijkheid dat een ander systeem de peristaltische 
bewegingen over kan nemen, maar daar zouden wij in een andere scriptie naar moeten 
kijken. 
 
In Enterochromaffin-like (ECL) cellen wordt histamine aangemaakt. Histamine is één van de 
belangrijkste stoffen die de pariëtale cellen activeert, waarna er HCl aangemaakt wordt. 
Zonder ECL cellen is de productie van zoutzuur in de maag flink verminderd en dat kan 
problemen veroorzaken bij het verteren van eten. Als voedselbrokken langzamer verteerd 
worden, dan zal de maag langer vol blijven en dit kan leiden tot een vol gevoel en dus 
verminderde voedselopname. 
 
De gastrine producerende G cel is ook deels verantwoordelijk voor de HCl productie. Deze 
kan via directe stimulatie de productie hiervan verhogen, maar dit kan ook via de ECL cel 
gebeuren. Zonder gastrine is deze ‘directe’ pathway niet mogelijk. Ook zullen de ECL cellen 
minder gestimuleerd worden, waardoor de histamine productie omlaag gaat. Dit resulteert 
opnieuw in een verminderde zoutzuur productie, en een langzamere vertering van voedsel. 
 
Somatostatine, dat door de delta cellen wordt geproduceerd, remt de productie van HCl door 
als antagonist van histamine te functioneren. Als een persoon geen somatostatine kan 
aanmaken, dan zal er een overschot aan zoutzuur geproduceerd worden. Dit kan leiden tot 
vervelende maagzuurproblemen, maar het is voor het lichaam wel mogelijk om hier mee te 
overleven. 
  
I cellen produceren het hormoon CCK. CCK zorgt voor galblaas contractie en relaxatie van 
de sfincter van Oddi, dit is de kringspier die de hoeveelheid vloeistoffen vanuit de lever, 
alvleesklier en galblaas naar het duodenum reguleert. Ook zorgt CCK voor stimulatie van 
somatostatine afgifte en stimulatie van pancreatische groei en enzym afgifte. Zonder de 
regulering van de sfincter van Oddi, wordt het verteren van voedsel erg vertraagd 
waarschijnlijk. 
 
K-cellen produceren dan het hormoon glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP). 
GIP was in eerste instantie een hormoon dat alleen de maagzuursecretie en 
gastrointestinale motiliteit remt. Echter uit latere studies is gebleken dat GIP daarnaast ook 
nog glucose-afhankelijke stimulerende effecten heeft op de secretie van insuline. Zonder 
deze cellen zou het voedsel sneller door de darmen gaan, waardoor de voedingsstoffen niet 
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optimaal uit het voedsel verteerd kunnen worden. Ook zal het langer duren voordat er 
genoeg insuline vrijgegeven wordt, doordat er dan een stimulator mist. 
 
S-cellen produceren secretine dit zorgt ervoor dat de pH in de duodenum weer 
geneutraliseerd wordt zodat de verteringseiwitten optimaal kunnen functioneren. Dus als 
deze cellen er niet waren zouden de verteringseiwitten niet optimaal kunnen werken. 
Bovendien zal de duodenum niet goed tegen het zure maagbrij kunnen en is er risico dat 
deze kapot gaat. 
 
L-cellen produceren drie hormonen: Peptide YY, GLP1 en GLP2. Peptide YY zorgt 
voornamelijk dat de eetlust verminderd. GLP1 heeft invloed op de glucose homeostase en 
verminderd ook de eetlust. GLP2 stimuleert de mucosale epitheelproliferatie. Zonder deze 
cellen zou je dus te veel gaan eten, wat uiteindelijk slecht is voor de gezondheid. Ook wordt 
het darmepitheel in een lager tempo vervangen.  
 
M-cellen produceren Motiline. Motiline is een regulator van interdigestieve darmmotiliteit. 
Daarnaast stimuleert het galblaascontractie en de enzym secretie in de maag en pancreas. 
Dit zijn dus belangrijke cellen, aangezien ze de motiliteit in de darmen reguleren en 
daarnaast ook nog secretie van andere enzymen stimuleren. 
 
N-cellen produceren neurotensine. Over neurotensine is nog niet veel bekend. Neurotensine 
faciliteert vetzuur translocatie in de darm. Om een duidelijker beeld te krijgen hoe belangrijk 
deze cellen zijn is er meer onderzoek nodig. 
 
Wij kunnen concluderen dat de mens over het algemeen goed kan overleven als het één van 

deze endocriene cellen mist. Het komt erg vaak voor dat een proces, bijvoorbeeld de 

productie van gastrine,door meerdere hormonen wordt gereguleerd. Hierdoor is er vaak een 

back-up in het geval dat één van de hormonen niet aanwezig is in het lichaam. Vaak zorgt 

het wel voor problemen, maar die kunnen door middel van een medicijnen of door goede 

voeding vrijwel altijd verbeterd worden. 
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Samenvatting 

Bij het verteren van voedsel komen veel hormonen vrij, ook wel darmhormonen of gastro-
intestinale hormonen genoemd. Zij zorgen voor het activeren of remmen van neurale 
pathways. Dit beïnvloedt de voedselinname. De hormonen PYY, GLP-1, CCK, Leptine en 
Secretine zorgen allemaal voor een verminderde voedselinname. Alleen het hormoon 
Ghreline zorgt voor een toename van voedselinname. Deze hormonen werken allemaal op 
het autonome zenuwsysteem. Ze beïnvloeden verschillende gebieden in de hypothalamus, 
die weer het gedrag van het organisme beïnvloedt. 

Belangrijk is dan ook de vraag op welke manier de (“belangrijkste”) gastro-intestinale 
hormonen onder invloed staan van het autonome zenuwstelsel, ofwel hoe werkt de neuro-
endocriene regulatie van de darmhormonen? En zou het gastro-intestinale systeem 
voldoende kunnen functioneren wanneer deze verbinding verbroken zou worden? 

Uit andere vagotomie experimenten is duidelijk geworden dat het autonome zenuwstelsel 
inderdaad de gastro-intestinale hormonen en de regulatie ervan controleert. CCK, secretine, 
ghreline en GLP-1 (via GIP) staan allemaal onder strenge controle van het autonome 
zenuwstelsel. De regulatie van deze hormonen gaat dan ook voor een groot deel via neurale 
signalering. Een combinatie van neurale en endocrinologische signalering zorgt voor een 
uitstekende communicatie tussen het gastro-intestinale milieu en de hersenen zodat het 
metabolisme goed en in evenwicht blijft. De signalering van de energieopname komt door de 
communicatie tussen deze delen, ze zijn van elkaar afhankelijk om het organisme in stand te 
houden. Het gastro-intestinale systeem zou dan ook niet op zichzelf kunnen functioneren (als 
we er vanuit gaan dat het organisme voldoende energie binnen moet krijgen). De 
uiteindelijke gastro-intestinale hormonen worden vooral via de vagale signalering 
gesecreteerd en ontstaat er op deze manier een wederzijdse communicatie tussen “gut” en 
“brain”. 
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Inleiding 

Het maagdarmkanaal is het grootste endocriene orgaan in het lichaam. De hormonen die 
hier vrijkomen zorgen voor optimalisatie van het verteringsproces en de absorptie van 
nutriënten door de darm. Deze hormonen hebben invloed op de neuro-endocriene regulatie 
van de hypothalamus (Chaudhri et al, 2006). Elk hormoon heeft zijn eigen pathway en zorgt 
zo voor vele reacties. Maar hoe werkt deze neuro-endocriene regulatie van de 
darmhormonen?  

Na de inname gaat het voedsel via de organen die deel uit maken van het gastro-intestinale 
systeem een weg af waar voedingsstoffen uit het voedsel worden opgenomen. Hierbij komen 
verscheidene hormonen vrij. Een aantal van deze gastro-intestinale hormonen zorgen voor 
het activeren van een neurale pathway wat vervolgens leidt tot het inhiberen van 
voedselinname. Denk hierbij aan CCK, PYY en GLP-1 (Dockray, 2014). Ook Leptine zorgt 
voor een verlaagde voedselinname (Weigle et al, 1995). Doordat de massa van de vetcel 
omhoog gaat, zal de leptine expressie omhoog gaan. Hierdoor zal de pathway met NPY 
geactiveerd worden. Er zal een toename van voedselinname ontstaan. Tegelijkertijd wordt 
de pathway met POMC geremd. Hierdoor wordt de rem op de voedselinname gestopt en 
helpt dit mee met het verhogen van de voedselinname (Schwartz et al, 2000).   

Ghreline speelt een grote rol in het reguleren van voedingsstoffen. Uit het vagotomie 
experiment van Hosoda et al. blijkt dat ghreline onder strenge controle staat van het 
autonome zenuwstelsel (Hosoda et al, 2008). Dit is een goed voorbeeld van de grote invloed 
het autonome zenuwstelsel op de regulatie van darmhormonen. 
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De mond 

Wanneer er een hap genomen wordt van het voedsel komt deze het eerst langs de mond. 
De mond valt onder het upper gastro-intestinale systeem. Tijdens het kauwen komen er 
enzymen vrij die helpen bij het verteren van het voedsel. Bij het slikken wordt het voedsel 
verder het gastro-intestinale systeem ingeduwd. 

De darmen en maag 

De darmen en de maag vallen onder het gastro-intestinale systeem. Hierbij zijn veel 
darmhormonen betrokken. Deze hormonen beïnvloeden het centrale zenuwstelsel om de 
homeostase van energie op pijl te houden (Murphy et al, 2006). Dit doen ze via het activeren 
van de Vagus Nerve of het activeren van gebieden in de hersenen die de homeostase van 
energie regelen zoals de hersenstam en de hypothalamus (Bewick, 2012). 

 

 

 

fig 1. darm-breinweg: regulatie van voedselinname. Nutriënten die door de vertering van voedsel 
vrijkomen, binden aan de G-proteïne gekoppelde receptoren, bijv. de L-cellen, aan de luminale zijde 
van de darmen. Dit stimuleert het vrijkomen van darmhormonen. Deze darmhormonen hebben op drie 
locaties invloed: de Vagus Nerve, hersenstam en de hypothalamus. In de hypothalamus bevinden zich 
twee gebieden, de NPY en POMC, die voor de stimulans of remming van voedsel zorgen (Bewick, 
2012). 

Ghreline 

In 1999 vonden Kojima en Kangawa voor het eerst het hormoon ghreline. Ghreline is een 
groeihormoon releasing peptide (Kojima et al, 1999) en wordt vooral door de maag 
geproduceerd (Van der Lely et al, 2004). Het is het enige ‘hongerhormoon’ van alle 
hormonen van het gastro-intestinale systeem en zorgt voor een verhoging van de  
voedselinname in plaats van een verlaging (Dockray, 2014). De personen waarbij ghreline 
toegediend was, kregen veel meer zin in eten en gingen ook meer eten. De calorietoename 
was sterk verhoogd per maaltijd (Wren et al, 2001). Na een lange periode van vasten stijgt 
het ghrelineniveau en zorgt het zo voor een stimulans om meer voedsel in te nemen 
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(Cummings et al, 2002). 

Uit onderzoek van Hosoda is gebleken dat ghrelinesecretie in verbinding staat met het 
autonome zenuwstelsel. Door middel van vagotomie, dus het doorsnijden van de vagale 
zenuwen, is duidelijk geworden dat de ghreline op korte termijn wordt geremd en op lange 
termijn wordt gestimuleerd. Er is bij ghreline dus sprake van een korte- en langetermijn 
effect. De resultaten wijzen erop dat vagotomie (en het onthouden van voedsel) zorgen voor 
een toename van de afgifte van ghreline door de maag (Hosoda et al, 2008). 

Ghrelinesecretie staat onder cholinerge controle (muscarinerge). Wanneer “starved” ratten 
met atropine (muscarine-receptor-antagonist) of pirenzepine zijn behandeld, is het 
ghrelineniveau drastisch gedaald. Een tegengesteld effect wordt gerealiseerd door een 
muscarine receptor activatie behandeling met bethanechol. Hierdoor zal het ghrelineniveau 
in “starved” ratten stijgen. Deze resultaten wijzen erop dat de vagus nervus de voedingsstof 
gerelateerde veranderingen in het ghrelineniveau regelt (Hosoda et al, 2008). Daarnaast 
heeft de sympathische innervatie ook invloed heeft op het autonome zenuwstelsel. Hier 
speelt met name noradrenaline een grote rol in het reguleren van eetlust, energieverbruik en 
de secretie van stoffen als leptine (Karlsson et al, 1991). 

Peptide YY (PYY) 

Peptide YY (PYY) is een darmhormoon van 36 aminozuren lang en is als eerste geïsoleerd 
uit de dunne darm van varkens door Tatemoto in 1980. Het is PYY genoemd, omdat er een 
aminozuur tyrosine (Y) en een carboxyl tyrosine (Y) aanwezig is (Tatemoto et al, 1980; 
Batterham et al, 2003). 

PYY is een hormoon dat leidt tot een verminderde voedselinname (Dockray, 2014) en is 
daarom een verzadigingshormoon. In het onderzoek van Batterham werd aangetoond dat bij 
een normale dosis PYY die na een maaltijd vrijkomt, de voedselinname met 33% 
verminderde (Batterham et al, 2003). Het hormoon is veel aanwezig in de kronkeldarm, ook 
wel het laatste gedeelte van de dunne darm (Adrian et al, 1985). Door de hoge concentraties 
aanwezig in de darm na het eten van een maaltijd kan er geconcludeerd worden dat dit 
hormoon als een darmhormoon functioneert (Adrian et al, 1985). 

PYY bindt en activeert drie Y receptor subtypes in ratten en mensen (subtypen Y1, Y2 en 
Y5) (Batterham et al, 2003). Volgens het onderzoek van Dumont uit 1995 wordt PYY 
selectiever voor Y2 wanneer er bij de N-terminal de eerste twee aminozuren verwijderd 
worden (Dumont et al, 1995). Deze Y2 receptor bevindt zich in het gebied NPY van de 
hypothalamus (wordt later in dit hoofdstuk besproken). Door het binden aan deze receptor 
wordt het gebied van NPY geactiveerd en zorgt het voor een verzadiging. 

Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) en Gastric inhibitory peptide (GIP) 

GLP-1 wordt gevormd wanneer er een gevarieerde maaltijd met onder andere koolhydraten 
of vetten het lichaam binnenkomt. Het stimuleert insulinesecretie en remt glucagonsecretie 
(Nauck et al, 2002), daarbij remt het de maagfunctie en stimuleert het de verzadiging. GIP 
heeft een soortgelijk effect, het stimuleert insulinesecretie en remt maaglediging en 
zuursecretie. 

Wanneer nutriënten worden ingenomen, stijgt het GLP-1 niveau erg snel. Dit wijst er op dat 
er een signaal moet zijn wat de GLP-1 afgifte reguleert. Er is aangetoond dat gastric 
inhibitory peptide (GIP) een dergelijk signaal is. Rocca toonde aan dat de secretie van GLP-1 
(en gGLI) uit de L cel als reactie op vet gereguleerd wordt door zowel neurale als endocriene 
factoren. Het wordt beïnvloedt door het autonome zenuwstelsel en het hormoon GIP zoals 
ook te zien is in onderstaand figuur. Zoals in het figuur duidelijk wordt, wordt GLP-1 ook 
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direct via neurale signalering beïnvloedt door GIP, dit werkt echter alleen bij 
suprafysiologische concentraties GIP (Rocca et al, 1999). 

 

 

 

Fig. 2. Overzicht van de regulatie van de GLP-1 secretie van de L-cel van de rat. Vet in het lumen 
zorgt voor stimulatie van GIP vrijlating door K-cellen. GIP zorgt dan voor activatie van L-cellen door 
vagale afferente signalering. Acetylcholine activeert GRP via efferente vagale signalering, vervolgens 
stimuleert GRP de L-cellen waardoor GLP-1 wordt gesecreteerd (doorgetrokken lijnen). GIP kan ook 
direct op de L-cellen werken via receptoren op deze cellen (gestippelde lijn). Tot slot kan de secretie 
van GLP-1 ook door de wanden van het maagdarmkanaal verlopen via het enterisch zenuwstelsel 
(gestreepte lijn) (Rocca et al, 1999). 

CCK 

CCK is een hormoon dat geproduceerd wordt door de maag. Volgens het onderzoek van 
James Gibbs zorgt CCK voor een verminderde voedselinname en hangt het af van de dosis 
hoe erg de verminderde voedselinname is. Dit zou kunnen betekenen dat CCK de voedsel 
regulatie op korte termijn beïnvloed (Gibbs et al, 1973). 

CCK zorgt dus voor een verzadigingseffect, maar het is niet helemaal duidelijk hoe de 
signalering van dit hormoon werkt. Volgens onderzoek van Smith wordt dit verzadigingseffect 
in ratten opgeheven wanneer er abdominaal- of maag vagotomie wordt toegepast, maar niet 
bij lesie van de ventromediale hypothalamus. Bij ratten waar deze laesie/vagotomie werd 
toegepast is perifeer CCK ingebracht om te kijken wat voor effect het op de verzadiging zou 
hebben door te kijken naar de voedselinname van de ratten. Dit laat zien dat het 
verzadigingseffect van CCK werkt via vagale vezels in de maag werkt en niet direct en/of 
specifiek op de hersenen (Smith et al, 1981). 

Leptine 

In het onderzoek van Wang uit 1997 is bekend geworden dat Leptine het ontladen van 
vagale afferent neuronen stimuleert (wang et al, 1997). Leptine is een pancreatisch hormoon 
wat de hersenen binnenkomt via de circulatie (Baura et al, 1993) en daar de energie inname 
beïnvloed (Woods et al, 1979). Het was het eerst gevonden hormoon dat het 
lichaamsgewicht controleert via het centrale zenuwsysteem (CNS). (Schwartz et al, 2000). 
Zonder leptine zou iemand obese worden, dit toont aan dat leptine een grote rol speelt in de 
energiehuishouding van een organisme (Elmquist et al, 1998). 
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Secretine 

Secretine is het eerste hormoon gevonden in 1902 door Bayliss en Starling door eerdere 
observaties van een respons die optrad na een stimulus van een doorgesneden afferente 
zenuw (Dockray, 2014). 

Secretine inhibeert maagzuursecretie (Li et al, 1998) en maagmotiliteit (Lu et al, 1995). De 
secretine binding op de maag na vagale ligatie en vagotomie gaat drastisch naar beneden 
volgens het onderzoek van Kwon. Hieruit blijkt dus dat de vagale signalering een grote rol 
speelt bij de secretine actie, tenminste in dit experiment bij de maag van de rat. De secretine 
binding lijkt als het ware te worden gereguleerd door de vagale signalering (Kwon et al, 
1999). 

Autonome zenuwstelsel 
Het autonome zenuwstelsel reguleert met name de reacties van inwendige organen die 
onbewust plaatsvinden. Zo zorgt het voor een toename van voedselinname (hyperfagia) na 
een periode van vasten (Schwartz et al, 2000) zonder dat daar een bewustwording bij speelt. 
Deze toename van voedselinname is een goed voorbeeld van de voedsel regulatie bij 
organismen. 

Het autonome zenuwstelsel kan onderverdeeld worden in 2 systemen. Het parasympatisch 
zenuwstelsel, die tijdens een periode van rust aanwezig is en het (ortho)sympatisch 
zenuwstelsel, die tijdens een periode van beweging actief is. 

De werking van het autonome zenuwstelsel berust op de vrijlating van neurotransmitters in 
het weefsel van het doelorgaan. Dergelijke processen in het autonome zenuwstelsel worden 
aangestuurd door de hypothalamus. We kijken hier met name naar het cholinerg werkende 
systeem, waar acetylcholine de grootste rol speelt. Acetylcholine is een neurotransmitter die 
vooral een remmende werking heeft bij het parasympathische zenuwstelsel. Acetylcholine 
werkt in het parasympathische zenuwstelsel op muscarinereceptoren. 

Nervus vagus 

De nervus vagus is een zenuw die direct uit de hersenen komt en niet uit het ruggenmerg 
ontspringt. De zenuw bestaat uit een afferent (van organen e.d. naar hersenen) en een 
efferent (van hersenen naar organen e.d.) gedeelte die naast elkaar lopen en moeilijk van 
elkaar te onderscheiden zijn (wat wel van pas zou komen bij vagotomie). De nervus vagus is 
van belang als we naar de gastro-intestinale hormonen kijken, omdat deze naar bijna alle 
delen van het gastro-intestinale systeem leidt. De abdominale vagus bestaat voor 80-90% uit 
afferente vezels (Andrews, 1986). De nervus vagus zorgt dus mogelijk voor een boel 
innervaties aangaande het gastro-intestinale systeem. 

Hersenstam 

Via de Hersenstam komen prikkels en stofjes de hersenen binnen. Zo ook de verzadigheids 
prikkels afkomstig van het gastro-intestinale systeem die doorgestuurd worden naar de 
hypothalamus (Woods et al, 1998) Het is een verbinding tussen het lichaam en de hersenen. 

Hypothalamus 

Hersenlaesies en stimulerende studies die zes decades geleden uitgevoerd zijn, hadden 
voor het eerst geïmpliceerd dat de hypothalamus een belangrijk centrum voor de controle 
van voedselinname en lichaamsgewicht. (Schwartz et al, 2000) Volgens de studie van Stellar 
zijn er verschillende gebieden in de hypothalamus. Zo is de Ventromedial hypothalamic 
nucleus (VMN) het centrum voor verzadiging, terwijl de lateral hypothalamic area (LHA) het 
centrum voor honger is. Wanneer één van deze gebieden kapot is, zal er een verhoogde of 
een verlaagde voedselinname ontstaan (Stellar, 1994). Er kan obesitas of anorexia ontstaan. 
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Naast de VMN en LHA centra bevinden er zich nog 2 belangrijke gebieden die de 
voedselinname regelen, NPY en POMC. 

Deze gebieden worden door Leptine/Insuline gestimuleerd(POMC) of geremd(NPY) 
waardoor een afname van voedselinname ontstaat. Zo zorgt een afname van Leptine voor 
een toename in voedselinname en een toename van Leptine voor een daling in 
voedselinname (Schwartz et al, 2000).  

 

 

Fig 3. De rol van neuronen bij verzadigingssignalen. a, activiteit van leptine/insuline - gevoelige 
verzadigingssignaal pathway in de hypothalamus. b, bij een toename van leptine/insuline vormt een 
afname van de voedselinname (Schwartz et al, 2000) 

 

Conclusie 

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de hierboven behandelde hormonen zeker voor een 
groot deel onder sterke controle van het autonome zenuwstelsel staan. Met name uit de 
vagotomie experimenten blijkt dat wanneer ratten die dit hebben ondergaan een 
verminderde secretie hebben van onder andere secretine, CCK, ghreline en GLP-1, waar 
GLP-1 onder invloed staat van GIP (naast het enterisch zenuwstelsel). Ghreline is hier het 
enige hormoon wat honger juist induceert, dus de invloed van het autonome zenuwstelsel 
door middel van de vagale zenuwen werkt als het ware beide kanten op. Het autonome 
zenuwstelsel zorgt voor zover bekend is in geen enkel geval voor 100% van de secretie van 
een van de bovengenoemde hormonen, maar is wel verantwoordelijk voor een groot deel 
ervan. Neem nu GLP-1, wanneer GIP perifeer met suprafysiologische concentraties wordt 
toegediend zal GIP een directe signalering naar het GLP-1 geven, maar onder normale 
omstandigheden zou dit dus nooit het geval zijn. Hieruit kunnen we concluderen dat het 
grootste deel van de signalering via de vagale zenuwen gaat en via dit pad GLP-1 wordt 
gesecreteerd. 
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Wanneer we naar het geheel kijken, hebben we natuurlijk niet naar alle gastro-intestinale 
hormonen gekeken en kunnen we afleiden dat het autonome zenuwstelsel inderdaad veel 
controleert in het gastro-intestinale systeem aangaande de hormonen en de signalering 
daarvan. De neuro-endocriene regulatie werkt dus bij de belangrijkste gastro-intestinale 
hormonen via de neurale signalering of de endocriene signalering en vaak door middel van 
een combinatie van deze twee, zoals ook beschreven bij de signalering die leidt tot de 
secretie van GLP-1. Het enterisch zenuwstelsel kan in principe op zichzelf werken, maar de 
secretie van hormonen blijft onder strenge controle staan van het autonome zenuwstelsel. 
Het gastro-intestinale systeem kan dus niet op zichzelf functioneren (tenminste wanneer we 
naar de energiebehoefte van een individu kijken) 

Het is natuurlijk van belang te weten wat je met deze informatie kunt doen. Wanneer deze 
pathways nog beter worden bestudeerd en onderzocht, zodat het gehele plaatje in beeld 
komt, kan men hier toepassingen voor bedenken. Nu is obesitas een groot probleem in de 
huidige maatschappij en hier hebben al deze hormonen natuurlijk ontzettend veel mee te 
maken. Wanneer door middel van therapieën op basis van onderzoeken naar gastro-
intestinale hormonen wordt ingespeeld op dit ziektebeeld, kan men misschien verandering 
brengen in het probleem (waar vooral de westerse bevolking last van heeft). Het tezamen 
nemen van de functies en signalering van deze hormonen zou dus als implicatie kunnen 
hebben dat er iets wordt gedaan aan obesitas of dat men er in ieder geval meer zicht op 
krijgt. 
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Samenvatting 
Het doel van dit hoofdstuk is om de functie van ghrelin te onderzoeken en zijn rol in de 

ontwikkeling van diabetes mellitus type II in kaart te brengen. Diabetes mellitus type II is een 

steeds groter probleem. Bij diabetes mellitus type II is sprake van insuline resistentie 

waardoor de β-cellen in de pancreas heel veel insuline gaan produceren ter compensatie. 

Uiteindelijk raken deze β-cellen uitgeput en produceren ze geen insuline meer, dan zal een 

patiënt afhankelijk worden van het spuiten van insuline. Insuline resistentie ontstaat door 

toename in lichaamsgewicht wat leidt tot obesitas. 80% van de mensen met diabetes 

mellitus type II heeft obesitas. 

In de literatuur is een correlatie gevonden tussen verschillende ghrelin functies en de 

ontwikkeling van diabetes type II. Ghrelin vormt mogelijk een belangrijke speler bij het 

ontwikkelen van obesitas en het ontstaan van diabetes mellitus type II.  

Ghrelin is een peptide hormoon dat  wordt gemaakt door de X/A-achtige cellen in de maag 

en werkt orexigeen (appetijt opwekkend). Het is een veelzijdig hormoon dat effect heeft op 

veel verschillende plaatsen in het lichaam. Er bestaan twee vormen van ghrelin, acyl-ghrelin 

en des-acyl-ghrelin. Des-acyl-ghrelin wordt door de het enzym ghrelin O-acyltransferase 

(GOAT) omgezet in acyl-ghrelin. In de circulatie komt des-acyl-ghrelin het meeste voor. Acyl-

ghrelin blijkt negatieve metabole effecten te bewerkstelligen en is dan ook diabetogeen. Des-

acyl-ghrelin werkt als acyl-ghrelin inhibitor en zorgt ervoor dat de negatieve metabole 

effecten in normale mensen niet tot uiting komen. Bij mensen met obesitas en obesitas 

gemedieerde diabetes mellitus type II blijkt de ratio AG/DAG ernstig verstoord. Wanneer er 

minder DAG is, worden de diabetegene effecten van AG minder geïnhibeerd. Dit draagt 

mogelijk bij aan de diabetogene effecten bij mensen met obesitas en obesitas gemedieerde 

diabetes. Het enzym GOAT biedt dan mogelijk een nieuwe behandelingsmogelijkheid om de 

AG/DAG ratio te herstellen. Dit door minder DAG om te zetten in AG.  
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Inleiding 
Diabetes mellitus type II is een steeds groter wordend probleem. Volgens de World Health 

Organization (2017) overleden in 2015 1,6 miljoen mensen ten gevolgen van diabetes. Dit is 

een sterke toename ten opzichte van 2000 toen er minder dan 1 miljoen mensen stierven 

aan deze ziekte. Diabetes staat hiermee op de 6e plek van oorzaken van overlijden 

wereldwijd. In 2011 lagen de kosten van diabeteszorg op bijna 1,7 miljard euro, dit is 1,9% 

van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland (Cijfertool Kosten van Ziekten, 

z.j.). Het krijgen van diabetes mellitus type II hangt samen met het hebben van overgewicht. 

Door verandering in levensstijl zijn er steeds meer mensen met overgewicht/obesitas. Verder 

hangt het krijgen van diabetes mellitus type II samen met het ouder worden van individuen. 

De stijging kan dus ook te verklaren zijn door de vergrijzing van de bevolking (Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 2014). 

Diabetes zorgt dus voor grote kosten binnen de gezondheidszorg. Naast het toedienen van 

insuline en medicatie zijn er niet veel andere behandelingsmogelijkheden. Een 

veelbelovende doorbraak is de transplantatie van eilandjes van Langerhans in de pancreas. 

Type I diabetes patiënten maken geen insuline, zij zullen vanaf het begin van hun ziekte al 

veel baat hebben bij een transplantatie. Type II diabetes begint echter eerst met insuline 

resistentie, hierbij heeft het lichaam moeite om te reageren op de insuline. Er zal een steeds 

grotere vraag naar insuline ontstaan en aan deze grote vraag kunnen de β-cellen uiteindelijk 

moment niet meer voldoen. Vanaf dat moment zouden ook patiënten met type II diabetes 

baat hebben bij een transplantatie. Om effectief te zijn, is voor deze behandeling erg veel 

donormateriaal nodig. In Nederland is echter nog een groot tekort aan donoren om iedereen 

te kunnen behandelen (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 

2013). 

Door de continue stijging van patiënten met diabetes type II is de vraag naar nieuwe 

effectieve behandelingen voor deze ziekte erg groot. Een van de mogelijke nieuwe 

behandelingsmethoden zou ghrelin kunnen zijn. Uit recente onderzoeken blijkt namelijk dat 

het peptide hormoon ghrelin een verband heeft met diabetes type II (Razzaghy-Azar et al, 

2016). Ghrelin is een honger opwekkend hormoon, het wordt afgegeven door de maag 

tijdens het vasten (Heppner et al, 2011). Ook lijkt ghrelin belangrijk te zijn in de glucose en 

insuline huishouding. Om mogelijke behandeling voor diabetes type II en obesitas te vinden 

zal er eerst meer duidelijkheid moeten komen over het hormoon ghrelin en de rol die het 

speelt bij het ontwikkelen van de  ziekte diabetes type II. Vervolgens zal ook het verband 

tussen ghrelin en het ontstaan van diabetes type II onderzocht moeten worden. De 

onderzoeksvraag van dit hoofdstuk is dan ook: Hoe kan ghrelin een rol spelen in het 

ontstaan van type II diabetes? 
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Ghrelin  
Voordat er ingegaan kan worden op de rol van ghrelin bij het ontstaan van diabetes mellitus 

type II, moet eerst duidelijk zijn wat ghrelin precies is en wat het doet. Ghrelin is een peptide 

hormoon dat bestaat uit 28 aminozuren. Het is vernoemd naar het Proto-Indo-Europese 

woord wortel (“ghre”) wat groeien betekent (Kojima et al, 2005). Ghrelin is door Kojima en 

Kangawa in 1999 zo genoemd, omdat ze ontdekten dat het peptidehormoon als endogeen 

ligand werkt voor de growth hormone secretagogue receptor (GHSR)1a (Müller et al, 2015). 

Ghrelin activeert de GHSR1a en stimuleert zo de groeihormoon (GH) vrijzetting in de 

adenohypofyse (Müller et al, 2015). Ghrelin wordt voornamelijk geproduceerd door de X/A-

achtige cellen van de maag (Kouno et al, 2016) en is het enige orexigene (appetijt 

opwekkende) hormoon dat geproduceerd wordt door het maagdarmstelsel (Heppner et al, 

2011). Het wordt daarom in de volksmond ook wel het hongerhormoon genoemd. In de jaren 

nadat ghrelin ontdekt werd is veel onderzoek gedaan naar dit peptide hormoon. 

Tegenwoordig is bekend dat naast de GH vrijzetting en de regulatie van voedselopname, 

ghrelin ook betrokken is bij het glucosemetabolisme, de darmmotiliteit en maagzuursecretie, 

de onderdrukking van bruin vet thermogenese, de modulatie van stress en angst, de 

bescherming tegen spieratrofie en het verbeteren van cardiovasculaire functies zoals 

vasodilatatie en hartcontractiliteit (Müller et al, 2015). Ghrelin is dus een erg veelzijdig 

hormoon dat op veel verschillende plaatsen in het lichaam effecten teweeg brengt. De 

verschillende fysiologische functies van ghrelin zijn schematisch weergegeven in figuur 1. 

 

 
Figuur 1: Schematische weergave van de fysiologische effecten van Ghrelin. (Müller et al, 2015). 
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Ghrelin wordt gecodeerd door het preproghrelin gen (Müler et al, 2015). Naast ghrelin 

codeert het preproghrelin gen ook voor een kleine signaal peptide en voor het 23-aminozuur 

lange peptide hormoon obstatin (Müler et al, 2015).Ghrelin komt in de circulatie voor in twee 

verschillende vormen: acyl-ghrelin (AG) en des-acyl-ghrelin (DAG) (Heppner et al, 2011). 

Des-acyl-ghrelin wordt in de literatuur ook wel unaculated ghrelin (UG) genoemd (Barazzoni 

et al, 2016). Acylering van ghrelin gebeurt tijdens post-translationele modificatie, wanneer er 

een octaanzuur wordt veresterd aan het Ser3 residu van het proghrelin peptide (Heppner et 

al, 2011). Het enzym ghrelin O-acyltransferase (GOAT) is verantwoordelijk voor deze 

modificatie en gebruikt daarvoor de substraten des-acyl-ghrelin en middellange 

vetzuurketens die middels een thio-ester aan Co-enzym A vastzitten (CoA-MCFA) (Müller et 

al, 2015). Het post-translationele proces waarbij uiteindelijk de twee vormen van ghrelin 

(DAG en AG) gevormd worden staat hieronder schematisch uitgelegd (figuur 2).  

 

 
Figuur 2: Schematische weergave van de post-translationele verwerking en acylering van Ghreline.  (Müller et al, 2015)  

 

Er bestaan in de circulatie dus twee verschillende vormen (AG en DAG) van ghrelin, die 

alleen verschillen in het wel of niet acyleren van het Ser3 residu. De des-acyl vorm van 

ghrelin is het meest aanwezig in de circulatie (Razzaghy-Azar et al, 2016).  

Alleen de acyl-ghrelin, dus niet de des-acyl variant, kan binden aan de GHS receptor in de 

hypothalamus en de hypofyse en zo groeihormoon vrijzetting stimuleren (Razzaghy-Azar et 

al, 2016). De acylering is dus essentieel voor het hormoon om actief te kunnen binden aan 

de GHSR1a. Ook eerder beschreven fysiologische effecten die te zien waren in figuur 1, 
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worden veroorzaakt door de geacyleerde vorm van ghrelin. Daardoor wordt acyl-ghrelin vaak 

beschouwd als de actieve vorm van het ghrelin hormoon (Razzaghy-Azar et al, 2016). Dit 

betekent echter niet dat des-acyl-ghrelin geen biologische functie heeft in het lichaam. In de 

afgelopen jaren hebben meerdere onderzoeken uitgewezen dat des-acyl-ghrelin gunstige 

metabole effecten bewerkstelligd (Barazzoni et al, 2016). Welke gunstige metabole effecten 

des-acyl-ghrelin veroorzaakt en hoe de twee verschillende vormen van ghrelin (AG en DAG) 

een rol kunnen spelen in het ontstaan van diabetes mellitus type II wordt later in dit 

hoofdstuk behandeld.  
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Diabetes mellitus type II 
Diabetes mellitus betekent letterlijk honingzoete vloed. Bij diabetes is er sprake van 

hyperglykemie, een hoog glucose gehalte in het bloed, waardoor een deel van de glucose in 

de urine zal verdwijnen. Het is een veel voorkomende aandoening, ongeveer één miljoen 

Nederlanders lijden aan deze ziekte. Ruim 90% van alle bekende diabetespatiënten heeft 

diabetes mellitus type II (Guyton et al, 2016). Het aantal patiënten die lijden aan type II 

diabetes is in de afgelopen jaren flink gestegen als gevolg van onze Westerse ,vaak 

overvloedige, levensstijl. De risicofactoren voor het ontstaan van type II diabetes zijn 

toenemende leeftijd, obesitas, etniciteit en familiegeschiedenis (Kumar et al, 2017). Obesitas 

speelt een grote rol in het ontstaan van type II diabetes. Ruim 80% van de gevallen van 

diabetes mellitus type II is toe te schrijven aan overgewicht (Kumar et al, 2015).  

Bij diabetes is de bloedglucose regulatie verstoord. Om te begrijpen wat er bij diabetes 

mellitus type II veranderd is, is het van belang eerst het gezonde systeem te bespreken. De 

bloedglucose levels worden beïnvloed en gehandhaafd door de lever en de hormonen uit de 

pancreas; insuline en glucagon. Om te beginnen wordt er gekeken naar de rol van de lever. 

De lever is een belangrijke bloedglucose buffer. Na een maaltijd, als het bloedglucose 

gehalte stijgt, wordt ongeveer tweederde van het glucose opgenomen door de maag en in de 

lever omgezet tot glycogeen. Tijdens de periode na de maaltijd dalen de glucose en insuline 

levels weer, de lever kan dan die daling van glucose opvangen door aan het bloed glucose 

af te geven. Dit zorgt ervoor dat het bloedglucose level in homeostase blijft en niet te veel 

fluctueert. De hormonen insuline en glucagon functioneren dus allebei als belangrijk 

feedback mechanisme voor de handhaving van een normale bloedglucose concentratie.  

Insuline wordt geproduceerd in de β-cellen die zich bevinden in de eilandjes van Langerhans 

in de pancreas. Insuline wordt, zoals hierboven al genoemd, afgegeven na een maaltijd en 

zorgt  er dus voor dat de glucose oxidatie zal toenemen.  De lever zet glucose dan om in 

glycogeen en de vet- en eiwitsynthese zal toenemen, zie figuur 3. Wanneer er echter een 

lange tijd niks gegeten is zal de bloedglucose gehalte dalen. Om ervoor te zorgen dat de 

bloedglucose levels niet te veel dalen zal glucagon worden afgegeven. Glucagon wordt 

gesynthetiseerd in de α-cellen die zich ook in de eilandjes van Langerhans bevinden. Door 

glucagon zullen de glycogenolyse, gluconeogenese en ketogenese toenemen, om meer 

glucose vrij te maken. Dit zorgt ervoor dat het bloedglucose gehalte zal stijgen naar normaal 

niveau en dat dus de homeostase gehandhaafd wordt (Guyton et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: De metabole acties van insuline op de lever, skeletspieren en vetweefsel (Kumar et al, 2015). 
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Bij diabetes mellitus type II is het glucosemetabolisme verstoord wat begint met insuline 

resistentie. Insuline resistentie ontstaat geleidelijk als gevolg van overmatig voedselinname 

met hierbij verminderde activiteit, wat leidt tot gewichtstoename en obesitas (Kumar et al, 

2015). Bij insuline resistentie is er een verminderde respons van perifere weefsels, 

voornamelijk skeletspier-, vetweefsel en lever, op insuline. Dit resulteert in een verstoorde 

glucosetolerantie. Na een maaltijd zal het bloedglucose gehalte voor langere tijd hoog 

blijven. Als gevolg van insuline resistentie zullen verschillende dingen misgaan. De 

gluconeogenese zal niet geremd worden in de lever, wat ervoor zorgt dat er nog meer 

glucose wordt afgegeven aan het bloed. Er zal geen glucose opname en glycogeen synthese 

in de skeletspieren plaatsvinden. De lipoprotein lipase in vetweefsel zal niet geremd worden, 

dit leidt tot meer circulerende vrije vetzuren welke vervolgens de staat van insuline 

resistentie zullen versterken. Kortom insuline resistentie zal leiden tot chronische 

hyperglykemie (Kumar et al, 2015) en ernstige verstoring van de homeostase.  

Adipocyten en vetweefsel spelen een centrale rol in de pathogenese van insuline resistentie 

geassocieerd met obesitas. Adipocyten zijn vetcellen die een opslag voor energie in de vorm 

van triglyceriden vormen. Tevens zijn ze een bron van adipokines zoals leptine, TNF-α, 

resisitin, adiponectin etc. Deze adipokines worden geassocieerd met de pathogenese van 

insuline resistentie ten gevolge van obesitas (Oike, 2005, Kasuga, 2006). Ook chronische 

ontsteking van wit vetweefsel door macrofaag infiltratie draagt bij aan insuline resistentie ten 

gevolge van obesitas. De hoeveelheid adipokines afgegeven door adipocyten is gecorreleerd 

met adipocyte grootte en met de hoeveelheid triglyceriden opgeslagen in de cellen. Deze 

relatie impliceert dat adipokines directe mediatoren zijn van insuline resistentie ten gevolge 

van obesitas (Kasuga, 2006).  
Diabetes mellitus type II kan zich in de loop van het leven ontwikkelen. Als gevolg van 

obesitas kan er dus insuline resistentie ontstaan. Door de insuline resistentie in verschillende 

weefsels is er meer vraag naar insuline en ontstaat er hyperglykemie. Er is een periode van 

normale glykemie waar de β-cellen gaan compenseren voor de insuline resistentie door 

hypersecretie van insuline. Op een bepaald punt zullen de β-cellen dit niet meer kunnen 

volhouden en zullen de β-cellen kapotgaan, zie figuur 4. De pancreas zal niet genoeg 

insuline meer kunnen produceren wat resulteert in chronische hyperglykemie, ofwel diabetes 

mellitus (Kasuga, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: De ontwikkeling van type 2 diabetes. (Kasuga, 2006)
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Het verband tussen ghrelin en diabetes mellitus type II 
Eerder in dit hoofdstuk heb je gezien dat ghrelin veel verschillende fysiologische effecten kan 

veroorzaken (figuur 1) en dus op veel verschillende plekken een effect kan hebben. In deze 

paragraaf wordt er voornamelijk gekeken naar de effecten van ghrelin op het 

glucosemetabolisme, de vethuishouding en de insulinehuishouding. Dit omdat deze 

pathway’s eerder in het hoofdstuk bij de paragraaf over diabetes mellitus type II al 

geïdentificeerd zijn als erg belangrijke pathways bij het ontstaan van dit type diabetes. Het is 

verder al bekend dat ghrelin een werking heeft op de hypothalamus, pancreas en de 

adipocyten (Churm et al, 2017). Dit is schematisch weergegeven in figuur x. De 

hypothalamus, pancreas en de adipocyten zijn ook belangrijke spelers in het ontstaan van 

diabetes mellitus type II. 

 
Figuur 5: Perifere effecten van ghrelin op verschillende weefsels betrokken bij het ontstaan van diabetes mellitus 

type II. (Churm et al, 2017) 

In deze paragraaf wordt daarnaast ook ingegaan op het effect van de verschillende vormen 

van ghrelin (AG en DAG) op de bovenstaande pathways en organen om zo de mogelijke rol 

van ghrelin bij het ontstaan van diabetes mellitus II in kaart te brengen.  

Eerder in dit hoofdstuk staat al vermeld dat Acyl-ghrelin als endogene GHSR agonist werkt 

en zo kan zorgen voor het vrijzetten van groeihormoon. Uit verder onderzoek is gebleken dat 

toediening  van deze vorm van ghrelin, zowel perifeer als direct in het centrale zenuwstelsel, 

voedselopname stimuleert (Wren et al, 2000). Ander onderzoek laat zien dat dagelijkse 

perifere toediening bij muizen en ratten een gewichtstoename tot gevolg heeft door 

verminderde vetverbranding en zo kan leiden tot zwaarlijvigheid (Tschöp et al, 2000). 

Toediening van AG zorgt tevens voor een vermindering van de insuline gevoeligheid (Gauna 

et al, 2004) en voor een glucose secretie door hepatocyten (Guana et al, 2005). AG heeft 

ook een effect op de vethuishouding. Een studie naar de effecten van ghrelin bij ratten liet 

zien dat perifere toediening van dit hormoon, de uitbreiding van adipocyten in specifieke 

abdominale compartimenten van wit vetweefsel tot gevolg had. Dit gebeurde via een 

GHSR1a afhankelijk mechanisme en zorgde dat zowel het volume als de massa van het 

witte vetweefsel verhoogd werd (Davies et al,2009). In feite verhoogt AG dus de hoeveelheid 

abdominaal vet via een GHSR1a afhankelijk mechanisme dat ervoor zorgt dat er meer vetten 

opgeslagen wordt in de adipocyten. Figuur 6 vat de bovenbeschreven effecten van AG kort 

samen.  
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Figuur 6: De fysiologische effecten van AG. 

De fysiologische effecten gemedieerd door AG komen dus sterk overeen met het ziektebeeld 

van diabetes mellitus type II zoals eerder beschreven in dit hoofdstuk. 

Nu de fysiologische effecten van AG bekend zijn, is het tijd om te kijken naar de effecten van 

het andere vorm van ghrelin: DAG. DAG heeft geen effect op GH (Broglio et al, 2004). De 

studie die aantoonde dat AG de secretie van glucose door hepatocyten stimuleert, liet ook 

zien dat DAG de secretie van glucose door hepatocyten inhibeert (Guana et al, 2005). DAG 

lijkt dus de glucose secreterende werking van AG tegen te gaan. Ander onderzoek naar de 

effecten van DAG in muizen liet zien dat toediening van DAG zorgt voor een vermindering 

van de voedselopname, een negatieve energiebalans en daarmee ook een vermindering van 

het lichaamsgewicht (Asakawa et al, 2005). Verder zorgt DAG ook voor een verhoging van 

de insuline gevoeligheid en lijkt hiermee ook het effect van AG te inhiberen (Broglio et al, 

2004).DAG lijkt ook een beschermende functie te hebben ten opzichte van de β-cellen in de 

eilandjes van Langerhans. Onderzoek naar dit onderwerp liet zien dat DAG een promotende 

rol speelt in de overleving van β-cellen en humane eilandcellen (Granata et al, 2012). De 

fysiologische effecten van DAG zijn hieronder (figuur 7) samengevat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 7: De fysiologische effecten van DAG. 

Uit bovenstaande gegevens kun je concluderen dat DAG een antagonistische werking heeft 

ten opzichte van AG. DAG is dus een functionele acyl-ghrelin antagonist (Delhanty et al, 

2012). 
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AG en DAG brengen beide tegengestelde fysiologische effecten teweeg. Het lijkt erop dat de 

verhouding van AG/DAG in de circulatie belangrijk is bij obesitas en het ontstaan van 

diabetes mellitus type II. Uit onderzoek blijkt namelijk dat patiënten die lijden aan obesitas 

veranderingen in plasma ghrelin laten zien, vergelijkbaar met een metabool syndroom 

(Barazzoni et al, 2007). Het totale plasma ghrelin en de DAG waren sterk verminderd bij 

deze patiënten, terwijl de AG vergelijkbaar was met gezonde mensen (Barazzoni et al, 

2007). Dit onderzoek liet ook zien dat de fractie van AG ten opzichte van DAG in de circulatie 

meer dan verdubbeld was bij de personen lijdend aan obesitas (Barazzoni et al, 2007). Een 

vergelijkbaar onderzoek vond dat het totale circulerende ghrelin verminderd is bij obesitas en 

obesitas geassocieerde diabetes mellitus type II (Rodríguez et al, 2009). Dit terwijl de 

circulerende AG bij obesitas patiënten verhoogd was (Rodríguez et al, 2009). Bij de obesitas 

patiënten was de DAG dus sterk verminderd (Rodríguez et al, 2009). Uit de verschillende 

onderzoeken blijkt er dus een correlatie te zijn tussen een verstoorde AG/DAG ratio en 

obesitas/obesitas geassocieerde diabetes mellitus type II. 
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Conclusie 

In dit hoofdstuk heb je gezien dat AG negatieve diabetogene effecten teweeg brengt. Zo 

resulteerde een toediening van AG in een verhoging van plasma glucose, een verhoging van 

de voedselinname en hiermee ook het gewicht en een verlaging van de insuline gevoeligheid 

zien (figuur 6). Ook heb je gezien dat DAG als functionele antagonist werkt en deze effecten 

opheft. Toediening van DAG resulteerde immers in een vermindering van de 

voedselopname, een vermindering van het gewicht, een verhoging van de 

insulinegevoeligheid en een vermindering van het plasma glucose (figuur 7). Als laatste werd 

duidelijk dat het vooral om de ratio tussen AG en DAG gaat. DAG en daarmee het totale 

circulerende ghrelin was verlaagd in mensen met obesitas en mensen met obesitas 

geassocieerde diabetes mellitus. Hierdoor is er in verhouding bij die personen meer AG 

aanwezig ten opzichte van gezonde mensen. Hieruit valt te concluderen dat de ratio 

AG/DAG erg belangrijk is en wanneer DAG afneemt ook de inhalerende effecten afneemt. 

De afname van DAG zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de fysiologische effecten 

zichtbaar bij diabetes mellitus type II.  

Omdat uit dit hoofdstuk blijkt dat vooral de ratio AG ten opzichte van DAG belangrijk is, kan 

het beïnvloeden van het enzym ghrelin O-acyltransferase (GOAT) wellicht als nieuw 

therapeutisch middel ontwikkeld worden. GOAT zet namelijk het DAG om in AG. Wanneer 

patiënten een vermindering van DAG ten opzichte van AG hebben, zou remming van GOAT 

voorkomen dat er meer AG geproduceerd wordt. Hiermee zou de ratio AG/DAG terug naar 

de normale verhouding gebracht worden. DAG kan dan de negatieve effecten van AG weer 

inhiberen en zo voorkomen dat de diabetogene effecten tot uiting kunnen komen.  
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Samenvatting 

 
Het witte vetweefsel is van belang bij de opslag van vrije vetzuren, maar speelt ook een rol 
als endocrien weefsel. Het witte vetweefsel is een grote producent van cytokines en 
hormonen, genaamd adipocytokines. In dit hoofdstuk wordt de rol van adipocytokines binnen 
het immuunsysteem behandeld. De vraagstelling is dan ook:  
 
Wat is de immunologische functie van adipocytokines? 
 
Eerst worden twee belangrijke adipocytokines behandeld; leptine en adiponectine. Uit 
onderzoek blijkt dat leptine, naast dat het veel metabole functies kent, een significante rol 
speelt in het immuunsysteem. Het beïnvloedt de secretie van pro-inflammatoire cytokines en 
chemokines door het vetweefsel. Daarnaast stimuleert het bepaalde aspecten van zowel het 
aangeboren als het adaptieve immuunsysteem. Adiponectine speelt ook een rol in het 
immuunsysteem doordat het pro-inflammatoire cytokines juist remt. Verder stimuleert 
adiponectine, net zoals leptine, de Th1 en Th17 differentiatie. Daarnaast wordt er in dit 
boekhoofdstuk aandacht besteed aan cytokines waarvan het witte vetweefsel de secundaire 
producent is. Velen van deze cytokines spelen ook een rol in het immuunsysteem.  
Uit dit boekhoofdstuk kan geconcludeerd worden dat adipocytokines op veel verschillende 
vlakken binnen de immunologie een functie hebben. Adipocytokines hebben invloed binnen 
het aangeboren en het adaptieve immuunsysteem, maar ook binnen het humorale gedeelte 
en celgemedieerde gedeelte van de immuniteit. De adipocytokines vormen een ingewikkeld 
complex en werken met elkaar samen voor de versterking van het immuunsysteem. 
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Inleiding 

 

De endocrinologie is een erg breed vakgebied die veel overlap heeft met andere takken 
binnen de wetenschap, zo ook met de immunologie. De interactie tussen het 
immuunsysteem en het endocriene systeem is in meerdere gebieden van het menselijk 
lichaam zichtbaar, waaronder in de voedselvertering. Binnen de voedselvertering wordt deze 
interactie onder andere door adipocytokines bewerkstelligd.  

 
Adipocytokines zijn signaalstoffen die door het witte vetweefsel worden uitgescheiden (Abela 
et al, 2017; Conde et al, 2011). Lang werd gedacht dat het witte vetweefsel alleen diende als 
opslag voor energierijke vetten. Onderzoeken van de laatste decennia hebben echter 
uitgewezen dat het witte vetweefsel ook een endocriene functie heeft (Abela et al, 2017). 

Na de ontdekking van de eerste adipocytokines bleek dat deze betrokken waren bij 
het metabolisme en de energiebalans van het lichaam (Vázquez-Vela et al, 2008). Recente 
onderzoeken wijzen uit dat bepaalde adipocytokines daarnaast ook betrokken zijn bij 
immuunresponsen en ontstekingsreacties (Conde et al, 2014). 

 
Er wordt steeds meer ontdekt over adipocytokines en hun functies. Hieruit doemt een 
complexe wisselwerking op tussen adipocytokines en het immuunsysteem. Ook wordt de rol 
van adipocytokines bij bepaalde ziektes, zoals de metabole ziekten diabetes en obesitas, 
steeds duidelijker (Fasshauer en Blüher, 2015). 

 

In dit boekhoofdstuk wordt de volgende vraagstelling behandeld:  

 

Wat is de immunologische functie van adipocytokines? 

 

Deze vraag wordt beantwoord door eerst dieper in te gaan op de definitie van het witte 
vetweefsel en adipocytokines in het algemeen.  
Vervolgens zullen de volgende adipocytokines apart behandeld worden: 

 Leptine 
 Adiponectine  

Hierbij wordt de focus gelegd op de functie van de adipocytokines binnen de immunologie. 
Daarna zal gekeken worden naar adipocytokines die een immunologische functie hebben, 
maar waarvan het witte vetweefsel een secundaire producent is. De besproken 
adipocytokines en hun functies zullen vervolgens met elkaar in verband gebracht worden om 
een duidelijker beeld te scheppen over de interacties tussen de adipocytokines en de 
immunologie. 
Tot slot zal er een conclusie worden gegeven over de rol van de adipocytokines binnen het 
immuunsysteem.  
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Het witte vetweefsel en adipocytokines in het algemeen 
 
Van het witte vetweefsel is voornamelijk de rol in het energiemetabolisme bekend. De witte 
vetweefselcellen, oftewel adipocyten, werken als een opslag van energie voor het lichaam. 
Bij een overmaat aan voedselinname worden de voedingsstoffen in het witte vetweefsel 
opgeslagen als triglyceriden. Door middel van lipolyse worden vrije vetzuren en glycerol 
gemaakt uit de triglyceriden, waarna uit de vrije vetzuren vervolgens energie wordt 
vrijgemaakt in de vorm van ATP (Girousse et al, 2013). 
 
De lipolyse vindt in een aantal stappen plaats. Er zijn veel verschillende stoffen betrokken bij 
de lipolyse. Zo zijn adipose triglyceride lipase (ATGL) en hormone-sensitive lipase (HSL) 
beide betrokken bij het hydrolyseren van een triglyceride in een diglyceride (Bezaire et al, 
2009). HSL hydrolyseert vervolgens een diglyceride tot een monoglyceride en monoglyceride 
lipase hydrolyseert deze monoglyceride tot een glycerol en een vrij vetzuur (Girousse et al, 
2013). In totaal komen er drie vrije vetzuren en een glycerolmolecuul vrij tijdens de lipolyse 
van één triglyceridemolecuul. 

Naast lipases hebben meer stoffen invloed op de lipolyse, zoals stoffen die de 
werking van lipases sturen Hieronder vallen onder andere catecholamines en 
glucocorticoïden, maar ook TNF𝛼 (Orban Z et al, 1999). TNF𝛼 wordt onder andere door het 
witte vetweefsel zelf geproduceerd en behoort dus tot de adipocytokines. 
 
Adipocytokines zijn door het witte vetweefsel uitgescheiden signaalstoffen (Abela et al, 2017; 
Conde et al, 2011). Er zijn veel verschillende adipocytokines met elk hun eigen functies en 
eigenschappen. 

Net zoals TNF𝛼 spelen vele adipocytokines een rol in de voedselvertering. Zij hebben 
invloed op onder andere de lipidehuishouding, maar ook op de glucosehuishouding en 
andere aspecten van het energiemetabolisme (Yang et al, 2013). Het voedingspatroon heeft 
op zijn beurt weer invloed op de regulatie van adipocytokines en de vetopslag in het witte 
vetweefsel (Camargo et al, 2014).  
 
Naast de voedselvertering spelen adipocytokines een rol in veel meer processen in het 
menselijk lichaam, waaronder insulinesecretie en reproductie, maar ook het immuunsysteem 
(Clément et al, 2004).  

Het witte vetweefsel maakt veel verschillende adipocytokines aan. De meeste 
adipocytokines worden voornamelijk geproduceerd in een ander weefsel in het lichaam. Zo 
maakt het witte vetweefsel IL-6 aan, een cytokine die voor een groot gedeelte geproduceerd 
wordt door immuuncellen in het lichaam. Zo is het witte vetweefsel een secundaire producent 
voor vele signaalstoffen. 

Leptine en adiponectine zijn adipokines die primair worden geproduceerd door het 
witte vetweefsel. Daarnaast zijn zij van belang in vele processen in het lichaam, waaronder 
de immunologie. Daarom wordt in dit hoofdstuk de nadruk wordt gelegd op leptine en 
adiponectine. 
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De rol van leptine in het immuunsysteem 
 
Leptine is een adipocytokine die voornamelijk wordt geproduceerd door het witte vetweefsel 
(Ingvartsen en Boisclair, 2001). Het wordt gecodeerd door het Ob gen en is voornamelijk 
bekend vanwege zijn rol in het energiemetabolisme, het hongergevoel en de ontwikkeling 
van obesitas (Houseknecht et al, 2000).  

De expressie van leptine staat onder invloed van bepaalde hormonen. Onder deze 
hormonen vallen insuline, glucocorticoïden en cytokines (Gualillo et al, 1999), maar ook het 
groeihormoon (Houseknecht et al, 2000). Deze kan de leptinesecretie indirect beïnvloeden, 
omdat het de manier waarop het vetweefsel reageert op stoffen, waaronder insuline, kan 
aanpassen (Houseknecht et al, 2000). De leptinesecretie wordt bevorderd door onder andere 
prolactine, een peptidehormoon dat ook een rol heeft als cytokine en immunomodulator 
(Gualillo et al, 1999). 
 
De expressie van leptine wordt dus mede beïnvloed door stoffen die een rol spelen in 
immuunsysteem. Leptine heeft naast zijn grote rol in het energiemetabolisme een belangrijke 
functie in het immuunsysteem en heeft zelf ook invloed op stoffen betrokken bij het 
immuunsysteem . Dit wordt onder andere bewerkstelligd doordat leptine op meerdere 
plekken in het lichaam kan binden aan verschillende cellen. Hieronder zullen er een aantal 
immunologische functies van leptine uitgebreid behandeld worden. 
 
Allereerst is leptine betrokken bij de inductie van ontstekingen. Een bewijs voor de rol van 
leptine bij ontstekingen is de verhoogde leptineconcentratie in het geval van sepsis (Behnes 
et al, 2012). Ander onderzoek heeft uitgewezen dat door binding van leptine aan 
mononucleaire immuuncellen de secretie van allerlei pro-inflammatoire cytokines 
gestimuleerd wordt. Enkele van deze cytokines zijn TNF𝛼, IL-6, resistine en IL-1𝛽 (Tsiotra et 
al, 2013).  

Het toevoegen van TNF𝛼 aan adipocyten leidt weer tot een verlaagde expressie van 
leptine (Behnes et al, 2012). Er lijkt sprake te zijn van een negatieve feedback loop, waarbij 
TNF𝛼 zijn eigen productie een halt toe roept door leptinesecretie te remmen. Op deze 
manier kunnen te hoge concentraties cytokines tegengegaan worden. 
 
Naast het induceren van ontstekingen binnen het immuunsysteem, stimuleert leptine 
ontstekingen ook op lokaal gebied.  

In de lever zitten stellaatcellen die functionele leptinereceptoren bevatten (Aleffi et al, 
2005). Blootstelling van deze cellen aan leptine leidt tot een verhoogde concentratie van het 
pro-inflammatoire chemokine monocyte chemoattractant protein 1, ofwel MCP-1 (Aleffi et al, 
2005). In het geval van toxische leverschade zorgt de verhoogde concentratie van MCP-1 
door leptine voor een grotere ontsteking en meer necrose (Aleffi et al, 2005). Op deze 
manier is leptine betrokken bij de immunologische bescherming van de lever. 
 
Naast de pro-inflammatoire werking van leptine speelt het ook nog een zeer belangrijke rol in 
de celgemedieerde immuniteit. Van het adaptieve immuunsysteem bezitten de B en T 
lymfocyten en monocyten leptinereceptoren (Lord et al, 1998; Nave et al, 2008). Hierdoor 
heeft leptine invloed op het adaptieve immuunsysteem.  

Zo is leptine betrokken bij bepaalde differentiatieprocessen van T lymfocyten. Leptine 
kan namelijk de activiteit en differentiatie van de T effectorcellen Th1 en Th17 stimuleren 
(Gerriets et al, 2016). Dit is mogelijk doordat aanwezigheid van leptine de glycolytische 
metabolisme van de T cel stimuleert (Gerriets et al, 2016). Deze stimulatie zorgt voor 
voldoende energie om de differentiatieprocessen te kunnen laten verlopen (Gerriets et al, 
2016). 
 
Daarnaast bezitten natural killer cellen, ofwel NK-cellen, leptinereceptoren (Nave et al, 
2008). Dit zijn cellen van het aangeboren immuunsysteem. Bij ratten is ontdekt dat door 
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middel van de ERK signalling pathway een verhoogde leptineconcentratie leidt tot een groter 
aantal NK-cellen (Nave et al, 2008). Daarnaast zorgt leptine via JAK/STAT afhankelijke 
pathways voor een stimulatie van NK-celactiviteit (Nave et al, 2008). Leptine speelt dus ook 
een rol in het aangeboren immuunsysteem.  
 
De werking van leptine met betrekking tot het immuunsysteem verslechtert in het geval van 
obesitas. Deze verslechtering vindt onder andere plaats bij de activatie van NK-cellen. 
Obesitas leidt tot een verlaagde gevoeligheid van de JAK/STAT afhankelijke pathways (Nave 
et al, 2008). Hierdoor wordt de verhoogde activiteit van NK-cellen door leptine niet 
gerealiseerd. 
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De rol van adiponectine in het immuunsysteem 
 
Een ander adipocytokine dat uitsluitend door adipocyten wordt geproduceerd, is 
adiponectine. Adiponectine is onder andere betrokken bij de regulering van 
glucoseconcentraties en bij de lipolyse. Adiponectine is een groot eiwit en lijkt qua structuur 
op C1q acute-fase eiwit en TNF𝛼. In de bloedbaan is het hormoon als homologe trimeer 
aanwezig, en is in deze vorm ook actief (Meada et al, 1996).  
Er zijn tot nu toe twee verschillende adiponectinereceptoren geïdentificeerd (Yamauchi et al, 
2003): 

 Adiponectin receptor 1, ofwel adipoR1 
 Adiponectin receptor 2, ofwel adipoR2 

Beide receptoren zijn transmembraan en hebben veel homologie met G-eiwitgekoppelde 
receptoren. De receptoren zullen apart behandeld worden. 
 
De adipoR1 receptor werkt via een downstream signalling pathway aan de gevoeligheid voor 
insuline (Tsuchida et al, 2004). Deze gevoeligheid voor insuline stijgt door activatie van de 
receptor, wat leidt tot de activatie van AMPK. Dit leidt tot meer glucoseopname en een 
stijging in de vetzuuroxidatie (Tsuchida et al, 2004). De stijging van vetzuuroxidatie is 
onafhankelijk van AMPK, net als de normalisering van de glucoseniveaus. Hoe dit in zijn 
werk gaat, is nog steeds onduidelijk (Tsuchida et al, 2004). De receptor komt vooral tot 
expressie in de skeletspieren, maar is ook aanwezig in andere weefsels zoals de lever en 
hypothalamus (Yamauchi et al, 2002). 

De adipoR2 receptors voeren hun functie uit via een andere intracellulaire pathway, 
waarbij PPAR𝛼 geactiveerd wordt. Door de activatie van PPAR𝛼 wordt de ketogenese en 

vetzuuroxidase gestimuleerd . De receptor is, net als het PPAR𝛼, vooral aanwezig in de 
lever (Tsuchida et al, 2004). 
 
Niet alle effecten van adiponectine kunnen toegeschreven worden aan deze receptoren. De 
rol van adiponectine in het immuunsysteem is één van deze effecten. Adiponectine heeft op 
meerdere manieren invloed op het immuunsysteem. 
 
Allereerst zorgt het adipocytokine voor de inhibitie van NF𝜅B, een transcriptiefactor van een 

pro-inflammatoire reactie. Deze inhibitie vindt plaats door de remming van TNF𝛼. (Holland et 
al, 2011).  Het gevolg hiervan is dat het inflammatoire programma dat in cellen aanwezig is, 
minder geactiveerd wordt door adiponectine, waardoor een chronische infectie vermeden 
kan worden. Adiponectine zorgt ervoor dat de cAMP productie geremd wordt, en zo dus ook 

transcriptie factor geïnhibeerd wordt. NF𝜅B wordt dus geïnhibeerd in adipocyten, maar ook in 
de immuuncellen die zich in het vetweefsel bevinden.  

Daarnaast wordt door de onderdrukking van macrofagen de formatie van foamcellen 
geremd. Dit wordt bewerkstelligd door de geremde lipideaccumulatie van de macrofagen 
(Holland et al, 2011). 
 
Verder zorgen verhoogde concentraties van adiponectine voor de activering van dendritische 
cellen (Jung et al, 2012). Deze cellen spelen een rol bij zowel het aangeboren als het 
adaptieve immuunsysteem. Door adiponectine worden de dendritische cellen zo geactiveerd 
dat de Th1 en de Th17 respons gestimuleerd wordt (Jung et al, 2012). De stimulatie van Th1 
en Th17 cellen is dus een taak van zowel leptine als adiponectine. 

Een ander effect is de rol die adiponectine speelt bij de metabole ziekte diabetes. Uit 
onderzoek blijkt bij mensen met diabetes een verlaagde concentratie adiponectine hebben, 
waardoor er sprake is van insuline resistentie. Ook patiënten met artherosclerose en 
patienten met obesitas hebben lage adiponectineniveaus. Adiponectine zelf lijkt dus een 
beschermde werking te hebben tegen artherosclerose en obesitas. Een ander waarneming 
van de wetenschappers was dat mensen met essentiële hypertensie een verlaagde plasma 
concentratie adiponectine hebben (Adamczak et al, 2003).  



 Immunoendocrinologie in de voedselvertering    

8 

 
De expressie van adiponectine staat onder invloed van het sympatische zenuwstelsel, 
aangezien adrenerge activiteit de genactiviteit sterk inhibeert (Fasshauer et al, 2001). Dit 
verklaart waarom mensen met een hoge bloeddruk verlaagde adiponectineconcentraties 
hebben.  
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Het witte vetweefsel als secundaire producent 
 
Naast leptine en adiponectine scheidt het witte vetweefsel ook andere cytokinen uit die een 
rol spelen in het immuunsysteem, maar die voornamelijk in andere weefsels worden 
geproduceerd. Deze cytokinen kunnen pro- en anti-inflammatoir zijn. Enkele voorbeelden zijn 
IL-6, TNF𝛼 en IL-10. De belangrijkste cytokinen die secundair geproduceerd worden door het 
witte vetweefsel, zullen hieronder behandeld worden. De nadruk wordt gelegd op de rol van 
deze cytokinen binnen het immuunsysteem en het vetweefsel (Tilg et al, 2006). 
 
Ten eerste maakt het witte vetweefsel TNF𝛼 (tumor necrosis factor alpha) aan. Dit is een 
pro-inflammatoir cytokine met verschillende functies, waaronder het induceren van apoptose, 
het activeren van immuuncellen en het induceren van koorts. Maar dit cytokine heeft ook een 
ander effect op adipocyten. Het inhibeert namelijk de expressie van GLUT4, de 

insulinegevoelige glucosetransporter (Valverde et al, 1998). TNF𝛼 zorgt namelijk voor de 
fosforlyering van IRS-1, een cruciaal eiwit voor de activatie van GLUT4. Vervolgens kan het 
IRS-1 niet meer GLUT4 activeren, waardoor de glucoseopname stopt. GLUT4 kan hierdoor 
alleen nog geactiveerd worden door het homologe IRS-2. Dit heeft als gevolg dat het weefsel 
meer insulineresistent wordt, en dus minder glucose meer kan opnemen.  

Anderzijds stimuleert  TNF𝛼 de UCP1 expressie. Dit eiwit is van belang voor de 
warmteproductie van het bruine vetweefsel (Valverde et al, 1998). Een ander effect van 

TNF𝛼 is dat het de expressie van genen die betrokken zijn bij de lipolyse downreguleert. 
Waar insuline ervoor zorgt dat de expressie van deze gene omhoog gaat, zorgt TNF𝛼 voor 
een grote reductie in de expressie van het gen (Weiner et al, 1991). 
 
Een ander cytokine dat in het vetweefsel wordt geproduceerd, is interleukine 6, ofwel IL-6. 
Het interleukine speelt een rol bij de proliferatie en differentiatie van macrofagen. 
Macrofagen kunnen differentiëren tot de M1 en de M2 macrofagen (Braun et al, 2017).  

De M1 macrofaag is aanwezig bij infecties en produceert pro-inflammatoire 
cytokinen.De M2 macrofaag is meer betrokken bij het weefselherstel na de infectie. Sinds 
kort is nog een variant, want verder onderzoek heeft geconcludeerd dat er meerdere 
macrofagen zijn, en dat de macrofagen in het vetweefsel anders differentiëren. Deze 
macrofagen hebben namelijk een actiever vetmetabolisme. Deze macrofagen worden dan 
ook metabolisch geactiveerde macrofagen genoemd (Kratz et al, 2014). Door IL-6 wordt de 
proliferatie van vetweefselmacrofagen gestimuleerd, en wordt de polarisatie van de 
differentiatie ook richting M2 gestuurd. Deze proliferatie kan verklaard worden doordat IL-6 

de expressie van de IL-4𝛼 receptor omhoog gooit.  
Bij de obesitaspatiënten, die meer pro-inflammatoire cytokines produceren, kan dit 

verklaren waarom deze mensen significant meer macrofagen hebben in hun vetweefsel 
(Braune et al, 2017).  Bij obesitas is er dus sprake van een chronische infectie in het 
vetweefsel. 
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Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn verschillende verbanden gelegd tussen vier belangrijke adipocytokines 
afkomstig van het witte vetweefsel en bepaalde immunologische processen in het lichaam. In 
figuur 1 zijn deze verbanden uitgewerkt. 

 
Figuur 1: De relatie tussen een aantal belangrijke adipocytokines en het immuunsysteem 
 
Zoals in de figuur te zien is, is het adipocytokine leptine betrokken bij de stimulatie van het 
aangeboren en het adaptieve immuunsysteem. Zo kan leptine de hoeveelheid en de activiteit 
van NK-cellen verhogen. Daarnaast heeft het een pro-inflammatoire werking door het 
stimuleren van de secretie van pro-inflammatoire cytokines. Binnen het adaptieve 
immuunsysteem is leptine ook nog betrokken bij de differentiatie van T effectorcellen tot Th1 
en Th17 cellen. 

Adiponectine heeft net als leptine ook een stimulerende werking op het adaptieve 
immuunsysteem en de Th1 en Th17 celrespons. Het heeft echter een anti-inflammatoire 
werking en heeft voor zover bekend weinig invloed op het aangeboren immuunsysteem. 

IL-6 is een adipocytokine die voornamelijk door andere weefsels dan het witte 
vetweefsel geproduceerd wordt. IL-6 heeft een pro-inflammatoire werking en heeft daarnaast 
een stimulerende werking op het aangeboren immuunsysteem. Zo is IL-6 betrokken bij de 
proliferatie en differentiatie van macrofagen. 

TNF𝛼 wordt ook secundair geproduceerd door het witte vetweefsel en heeft net als 
IL-6 een pro-inflammatoire werking en een stimulerend effect op het aangeboren 
immuunsysteem. Daarnaast stimuleert TNF𝛼 het adaptieve immuunsysteem door de 
activatie van bepaalde immuuncellen. 
 
Uit dit boekhoofdstuk kan geconcludeerd worden dat adipocytokines veel verschillende 
immunologische functies hebben en zowel het aangeboren en het adaptieve 
immuunsysteem beïnvloeden. Hierbinnen stimuleren zij de celgemedieerde immuniteit, maar 
ook de humorale immuniteit. De adipocytokines werken met elkaar samen voor de 
versterking van het immuunsysteem.  
In de toekomst zou er meer onderzoek gedaan moeten worden naar de verschillende 
interacties tussen adipocytokines en cytokines die geproduceerd worden door immuuncellen, 
aangezien hier nog weinig over bekend is. 
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Samenvatting 

Het microbioom is een verzameling van bacteriën in een bepaald deel van het lichaam. In dit 
geval richten we ons specifiek op het microbioom van de darmen. Bij diabetici kunnen cellen 
glucose niet omzetten in vetten en eiwitten voor energie. Het lichaam breekt vrije vetzuren af 
en laat ze vrij in het bloed, daarnaast is het plasma cholesterol ook nog eens te hoog. 
Momenteel zijn zorgvuldige attentie voor dieet, en een regulair inspanningsprogramma wel 
essentieel voor het onder controle houden van de bloedsuikerspiergel, dus diabetes type 2. 
Diabetes is een metabool syndroom. Hierbij spelen zaken zoals insulineresistentie of 
problemen met de stofwisseling een rol. Onder deze tak van ziekten kan ook obesitas 
genoemd worden. Er bestaat een bepaalde relatie tussen deze ziekten, aangezien een groot 
deel van de diabetespatiënten ook te maken heeft met enige vorm van obesitas. Storingen in 
de samenstelling van het darm microbioom zijn betrokken bij insuline resistentie en obesitas 
in volwassenen.  
Voor de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden zijn er onderzoeken gaande met 
poeptransplantaties. Het blijkt dat mannelijke ratten met een metabool syndroom, significant 
verbeterde insuline gevoeligheid hadden. Dit in combinatie met een verhoogde darm 
microbiële diversiteit. Ten slotte is er een duidelijk toename van butyraat producerende 
bacteriestammen die een lekkende darm voorkomen. Het blijkt dus dat het microbioom een 
rol speelt in het tot stand komen en het in stand houden van diabetes type 2. 

Keywords: diabetes type 2;  darm microbioom; poeptransplantatie; insuline; 
bloedsuikerspiegel 
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Inleiding 

De vergrijzing is één van de oorzaken van veel mensen met diabetes type 2, vandaar dat 
diabetes type 2 voorheen ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd werd. Echter hebben 
jongeren ook last van deze vorm van diabetes. Naast leeftijd lijkt levensstijl dé oorzaak voor 
diabetes type 2. Weinig lichaamsbeweging, overgewicht, ongezond eten en roken lijken de 
voornaamste oorzaken te zijn. Mensen met overgewicht zijn minder gevoelig geworden voor 
insuline. Het wordt hierdoor lastig om de bloedsuikerspiegel op een standaard niveau te 
houden. Dit is ook het geval bij rokers, ook dezen reageren minder op insuline waardoor de 
bloedsuikerspiegel niet pijl wordt gehouden. Ten slotte speelt erfelijkheid ook bij diabetes 
type 2 een rol.  
Het probleem van diabetes type 2 is, dat het lichaam niet meer, of niet meer goed reageert 
op insuline. Insuline is één van de vloeistoffen die door de alvleesklier wordt aanmaakt, dit 
stroomt via het bloed door het hele lichaam. De alvleesklier bestaat uit een aantal soorten 
cellen, hierin produceren de bèta-cellen insuline. Het lichaam meet de glucoseconcentratie, 
dus de bloedsuikerspiegel in het bloed. Bij verhoging van de bloedsuikerspiegel, gaat 
glucose de bèta-cellen binnen. Hierna wordt insuline afgegeven aan het bloed. Dit afgegeven 
insuline zorgt ervoor dat glucose wordt opgenomen in spier- en vetcellen.  
Het lijkt op het eerste moment misschien niet zo een groot, want wat is er zo erg aan een 
onregelmatige bloedsuikerspiegel? Op het eerste moment zullen diabetes type 2 patiënten er 
misschien helemaal geen last van hebben. Echter komen grote problemen pas later, de hoge 
bloedsuikerspiegel kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen aan andere organen zoals 
nieren, voeten, ogen, hart- en bloedvaten en de hersenen. Concretere voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld: met betrekking tot hart- en vaatziekten het samenklonteren van bloed, dit kan 
leiden tot hartinfarcten.  
De link die wellicht niet zo snel getrokken wordt is die van diabetes type 2 en het bacterieel 
leven in de darm, ook wel het darm microbioom genoemd. De bacteriën in de darm hebben 
een grote invloed op de algemene gezondheid van een persoon. Het darm microbioom kan 
worden beïnvloed door verscheidene factoren zoals voedsel. Zo zijn pre- of probiotica in te 
nemen voor een microbioom die beter in balans is. Echter spelen ook genetische- en 
milieufactoren een rol bij het darm microbioom. De darmen worden door deze factoren 
aangepast die leiden tot metabole ziekten. Dit zijn ziekten zoals obesitas en diabetes. Zo is 
de balans in het microbioom, bij deze ziekten, aangepast waardoor het fenotype van de 
darmen is aangepast. Een ‘lekkende darm’ is een voorbeeld hiervan. Hierbij kunnen 
ongewenste voedingsstoffen, maar ook bacteriën door de darmwand heen en weer. 
Bepaalde allergieën, denk aan gluten allergie, ontstaan op deze manier.  
Recente onderzoeken laten een mogelijke relatie zien tussen metabole ziekten zoals 
diabetes type 2 en het darm microbioom. Wellicht valt hier de oorzaak en misschien zelfs wel 
de oplossing voor diabetes type 2 te vinden. Sterker nog, misschien valt hier wel een 
systematisch principe te vinden. Systematische principes die bij alle metabole ziekten ten 
grondslag ligt. Onze vraagstelling is dan ook: Speelt het microbioom een rol in het ontstaan 
en/of het in stand houden van type 2 diabetes? 
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Hoofddeel 

Wat is het darm microbioom? 
Het microbioom is een verzameling van bacteriën in een bepaald deel van het lichaam. In dit 
geval richten we ons specifiek op het microbioom van de darmen. Steeds meer onderzoek 
naar het darm microbioom wordt gedaan, omdat steeds opnieuw blijkt hoe belangrijk het 
microbioom voor de gezondheid is. Zo is het belang van borstvoeding voor goede 
ontwikkeling van het microbioom in jonge kinderen bekend geworden. De darmen bestaan 
dan ook uit veel verschillende bacteriestammen. Het grootste gedeelte, zo’n tachtig procent 
bestaat uit twee stammen, namelijk Firmicutes of  Bacteroidetes. In een gezonde darm is er 
twee- tot driemaal zoveel Firmicutes aanwezig als er Bacteroidetes aanwezig zijn. (van As, 
S.) Een gezond darm microbioom is van groot belang op de gezondheid. Gunstige 
darmbacteriestammen kunnen de schadelijke overheersen, en zo hun effectiviteit remmen. 
Hoe de diversiteit van het darm microbioom ontstaat hangt af van een aantal factoren. Dit 
proces begint al bij de geboorte. De bacteriën van de moeder worden overgedragen op de 
baby. Daarna ontstaat contact met onder andere melk van de moeder, maar ook 
spelenderwijs met andere organismen zoals dieren. Het voedsel dat een persoon 
binnenkrijgt speelt ook een rol in de diversiteit van de darmen. Echter zal de diversiteit 
afnemen door factoren zoals suikers, plantaardige oliën, chemicaliën en antibiotica. Zodra de 
diversiteit afneemt, zullen bepaalde bacteriestammen de overhand nemen met 
ziekteverschijnselen als gevolg.   
 
Wat is diabetes type 2? 
Diabetes kan worden getest door urine diagnose. Vroeger werden proeven gedaan naar de 
‘honey-urine disease’ ofwel diabetes. Door aanwezigheid van glucose in urine smaakte de 
urine erg zoet. Zo zoet zelfs dat het insecten aantrok. (Silverthorn, 2016, pp.393) 26 miljoen 
diabetici zijn er in USA in 2013. Daarnaast nog eens 79 miljoen prediabetici, dit zijn mensen 
met een significant risico op diabetes. (Silverthorn, 2016, pp. 215) 
Primaire symptomen van diabetes zijn zeldzaam. Bij sommige patiënten is pijn een primair 
symptoom. Echter zijn er veel secondaire symptomen van de ziekte op te noemen. De 
complicatie begint vaak als sensorische neuropathie. Dit ontstaat als de sensorische 
zenuwen beschadigd zijn, hierbij ontstaan tintelingen en gevoelsverlies in de handen en 
voeten. Dertig procent ontwikkelt neuropathie, door disfunctie van het cardiovasculaire-, 
gastro-intestinale-, urinaire- en reproductieve systeem ontstaan onder andere een abnormaal 
hartritme, constipatie, incontinentie en impotentie. De oorzaak is onduidelijk. De constante 
hoge suikerspiegel is een oorzaak voor de ontwikkeling van neuropathie, echter is de 
metabole route in het lichaam die hieraan ten grondslag ligt nog niet ontdekt. Andere 
oorzaken zijn mogelijke oxidatieve stress en auto immuunreacties. Er is geen preventie voor 
diabetische neuropathie behalve het op pijl houden van de bloedglucose. (Silverthorn, 2016. 
393) 
Bij diabetici kunnen cellen glucose niet omzetten in vetten en eiwitten voor energie. Het 
lichaam breekt vrije vetzuren af en laat ze vrij in het bloed. Daarbij is het plasma cholesterol 
te hoog. Lagedichtheidlipoproteïne cholesterol (LDL-C) blijft in het bloed, de overmaat wordt 
door macrofagen aangevallen, dit leidt tot artherosclerose. Vanwege de centrale rol die LDL-
C speelt in atherosclerose, zijn veel therapieën gericht op LDL-C verlaging. Blokkeren van 
kleine bloedvaten kan leiden tot verlies van gevoel en gangreen in voeten, dit is necrose van 
voetweefsel. In grotere vaten kan het zelfs leiden tot hartaanvallen en beroertes. (Silverthorn, 
pp. 526) 
Een breed assortiment aan verschijnselen kom je tegen als je diabetes patiënt bent. Zo voel 
je je snel hongerig en dorstig. Daarbij helen de wondjes minder snel, daarbij is het specifiek 
bij diabetes type 2 dat er tintelingen en pijn plaatsvinden in de handen en voeten. 
(diabetes.org) Deze symptomen komen voort uit het feit dat het lichaam niet genoeg insuline 
heeft, maar vooral dat het lichaam niet meer goed reageert op insuline: oftewel insuline 
ongevoeligheid. (diabetesfonds.nl) 
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Hoe wordt diabetes type 2 momenteel aangepakt? 
Zoals al eerder vermeldt, echte preventie van diabetes type 2 is er niet. Zorgvuldige attentie 
voor dieet, en een regulair inspanningsprogramma is echter wel essentieel voor het onder 
controle houden van de bloedsuikerspiergel, dus diabetes type 2. 
Door inspanning kan diabetes mellitus type 2 wellicht verbeteren. Reguliere inspanning leidt 
tot preventie en vermindering van complicaties van type 2 diabetes waaronder 
microvasculaire retinopathie ofwel een afwijking aan de ogen, diabetische neuropathie en 

cardiovasculaire 
ziekten. Dit omdat 
skelet spierweefsels 
zowel GLUT4 glucose 
transporters als het 
aantal insuline 
receptoren op het 
membraan verhogen. 
Daarbovenop 
verminderen de 
insuline-onafhankelijke 
GLUT4 transporters de 
spierafhankelijkheid op 
insuline voor glucose 
opname. Het helpt ook 
de hoge 
bloedsuikerspiegel van 
diabetici te verbeteren.  
In 2016, beschreef 
Silverthorn in figuur 
25.9 dat de spiervezels 
meer gevoelig voor 

insuline worden. Door deze reactie kan minder insuline dezelfde respons veroorzaken als dat 
een hogere hoeveelheid voorheen deed. Hierdoor hoeft endocriene pancreas minder insuline 
te produceren. Waardoor er minder stress op pancreas staat, dus is er minder type 2 
diabetes. (Silverthorn, 2016, 819)  

Daarnaast worden er ook 
pancreas transplantaties 
uitgevoerd. Cellen uit de 
pancreas worden of uit een 
donor gehaald, of uit de 
patiënt zelf, dit met behulp 
van speciale enzymen. 
Hierna worden de cellen 
vermeerderd en in de 
patiënt geplaats. Zo gauw 
de patiënt de transplantatie 
heeft ondergaan, gaan de 
cellen insuline produceren. 
Echter moeten er nog 
nieuwe bloedvaten naar de 
cellen groeien dus het 
afgeven van insuline aan 
het lichaam is dan nog 
lastig. Hierdoor moet nog 

insuline ingespoten 
worden. Een andere 
manier is het 

Pancreas cel transplantatie. Op: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/insulin-

medicines-treatments/pancreatic-islet-transplantation 
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transplanteren van het hele orgaan, de hele pancreas. Dit gebeurt vaak gepaard met een 
niertransplantatie. Een voordeel is dat het orgaan langer functioneert. Het grote nadeel is dat 
de complicaties of zelfs de dood als veel groter risico meespelen. Daarnaast moeten er 
immuun-onderdrukkende medicijnen worden toegediend. Deze medicijnen hebben ook 
allerlei neveneffecten zoals hoge bloeddruk, verhoogd bloed cholesterol en meer kans op 
bacteriële- en virusinfectie. (NIDDK, 2013) 
 
Heeft diabetes type 2 raakvlakken met andere ziekten? 
Diabetes type 2 draagt veel verschillende symptomen met zich mee. Als er gekeken wordt 
naar de symptomen op zich, heeft de ziekte veel gemeenschappelijke symptomen met 
andere ziektes.  
Diabetes veroorzaakt onder andere zwakte en vermoeidheid. Dit komt doordat het 
metabolisme van het lichaam aangetast is. Anemie is een bloed afwijking met dezelfde 
symptomen. Bij anemie kan het lichaam zuurstof niet goed afleveren bij de cellen (Truschel, 
2013). 
Tijdens een beroerte is er sprake van een aanval op de hersenen dat problemen veroorzaakt 
op het gebied van geheugen en spiercontrole. Tijdens een beroerte krijgen de hersenen 
geen bloed en zuurstof (National Stroke Association). Volgens de University of Marland 
Medical Center komen bepaalde symptomen als verlies van zicht, plotselinge zwakte en 
prikkelende sensaties ook bij patiënten met diabetes type 2 voor (Ehrlich, 2016)   
Diabetes type 2 is een risicofactor voor de ontwikkeling van cardiovasculaire ziektes (CVD). 
Gemeenschappelijk is dyslipidemie, een verzamelnaam voor stoornissen in de 
vetstofwisseling, ook een risicofactor voor de ontwikkeling van CVD. (Grinsberg HN, et al 
2009). Ook zijn de kenmerken van atherogene dyslipidemie, verhoogde apolipoproteïne B, 
verhoogde triglyceriden, de aanwezigheid van kleine, lage dichtheid lipoproteïnen en lage 
niveaus van hoge dichtheid lipoproteïnecholesterol (Musunuru K. 2010), terug te vinden in 
patiënten met diabetes type 2. (Mooradian AD. 2009)  
Daarbij is diabetes een metabool syndroom. Hierbij spelen zaken zoals insulineresistentie of 
problemen met de stofwisseling. Onder deze tak van ziekten kan ook obesitas genoemd 
worden. Er bestaat een bepaalde relatie tussen deze ziekten, aangezien een groot deel van 
de diabetespatiënten ook te maken heeft met enige vorm van obesitas. 
 
Wat heeft het microbioom met deze ziekten te maken? 
Storingen in de samenstelling van het darm microbioom zijn betrokken bij insuline resistentie 
en obesitas in volwassenen (Turnbaugh PJ, et al. 2009). Hierbij speelt ook nog eens het 
risico voor diabetes type 1 en voor diabetes type 2 (Brown CT, et al. 2011). Uit verschillende 
dierenproeven zou blijken dat het microbioom duidelijke verschillen toont als de individuen 
die obees zijn worden vergeleken met de individuen die dun zijn. Het microbioom van een 
obees individu is bijvoorbeeld in staat om meer energie te verkrijgen uit een dieet in 
vergelijking met een niet-obees individu. (Hastra AV. 2015). In ditzelfde onderzoek bleek ook 
dat individuen met een metabool syndroom een verlaagde hoeveelheid butyraat produceren 
bacteriestammen in het microbioom heeft, dit veroorzaakt een lekkende darm. Transplantatie 
van intestinale microben van dunne donoren in patiënten met het metabool syndroom zou 
hun insulinegevoeligheid verbeteren, in vergelijking met transplantatie van autologe 
microben (Vrieze A, et. al, 2015). Ook is er verschil te zien tussen specifieke bacteriesoorten 
in fecale monsters van obese en dunne kinderen (Sanz Y, et al. 2015). Zoals in 
bovenstaande onderzoeken te zien is, blijkt het dat het darm microbioom duidelijke 
verschillen toont en daarbij zijn er onderzoeken bezig mogelijk succesvolle transplantaties 
van microben. Dit zal zeker verder onderzocht moeten worden. Momenteel vindt het 
onderzoek plaats in dieren en dit zal zo snel mogelijk gekoppeld moeten worden aan 
onderzoeken in mensen! 
 
Wat zijn de nieuwste mogelijkheden tegen diabetes type 2 met betrekking tot het 
microbioom? 
Veel bekend over de connectie van diabetes type 2 met het microbioom is er niet. Wat wel 
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bekend is, is dat er duidelijke verschillen te zien zijn in de soorten bacteriën die aanwezig zijn 
van het darm microbioom van individuen van met een metabool syndroom in vergelijking met 
individuen zonder metabool syndroom. Dit onderzoek is echter uitgevoerd op dieren. Hierin 
zal de mens zo snel mogelijk betrokken moeten worden. Daarnaast zijn er onderzoeken 
gaande met poeptransplantaties. Bij een poeptransplantatie worden micro-organismen van 
een gezonde donor in de darmen van de patiënt gezet. Het doel hierbij is om de symbiose 
die eerder verstoord was, weer in balans te brengen. De verstoorde balans in de darmen 
leidt tot ziekten, bij het weer in balans brengen van het darm microbioom zal ook de ziekte 
moeten verdwijnen. Dit bleek tot dus ver succesvol bij een patiënten met het herhaaldelijke 
terugkomen van een Colostridium difficile infectie. Bij bijna vijfentachtig procent van de 
patiënten met deze infectie, die een transplantatie kreeg, bleek de therapie succesvol. Ter 
vergelijking met een ander medicijn, namelijk het antibiotica vancomycine bleek dit slechts 
dertig procent. (Lübbert C, 2017). Het blijkt dat mannelijke ratten met een metabool 
syndroom, significant verbeterde insuline gevoeligheid hadden. Dit in combinatie met een 
verhoogde darm microbiële diversiteit. Tenslotte is er een duidelijk toename van butyraat 
producerende bacteriestammen die een lekkende darm voorkomen. (Hastra AV. 2015)  
De balans van de darmflora kan worden veranderd door antibiotica, prebiotica en probiotica. 
Door deze veranderingen ontstond een verbeterde inflammatoire activiteit, verbeterde 
insulinegevoeligheid en verminderde adipositas (Esteve E, 2011). 
Opnieuw is dit onderzoek in dieren uitgevoerd en zal dit op een gegeven moment in mensen 
moeten worden uitgevoerd. Daarbij zijn dit onderzoeken over poeptransplantaties in het 
algemeen over metabole ziekten of over een Colostridium difficile infectie en helaas nog niet 
over diabetes type 2. 
Naast de mogelijke oplossing, de poeptransplantatie wordt momenteel veel gelet op 
levensstijl van individuen met een metabool syndroom. Veel sporten en gezond eten, lijkt 
een logisch medicijn. Echter werkt dit maar tot op zekere hoogte. Fenotype verandering is 
zoals verteld gebleken in individuen met een metabool syndroom. Deze veranderingen 
worden door de balans van de bacteriestammen in het darm microbioom veroorzaakt. Deze 
balans wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Naast de genetische- en milieufactoren, 
speelt ook voeding en inspanning een rol.  
Om door te gaan op de huidige medicatie, waarbij insuline moet worden gespoten om de 
bloedsuikerspiegel laag te houden, zijn ook hier vooruitgangen geboekt. Het blijkt dat een 
actieve remmer van natrium-glucose cotransporter 2 (SGLT2), een nieuw medicijn kan zijn 
dat kan worden toegevoegd aan het al bestaande arsenaal van glucose verlagende 
middelen (Prasanna Kumar KM, 2017). In deze studie blijkt dat door het remmer van SGLT2, 
de reabsorptie van glucose wordt verlaagd, daarbij verhoogd het de excretie van glucose in 
de urine van patiënten met diabetes type 2. Het medicijn is effectief in het verlagen van 
HbA1C, ook wel geglyceerd hemoglobine genoemd. Dit is een vorm van hemoglobine die 
ontstaat bij een te hoge glucose spiegel, waarbij de hemoglobine versuikerd wordt. Ook is 
het medicijn effectief in het verlagen van plasma glucose zowel voor de maaltijd als na de 
maaltijd. Schommelingen in de bloedsuikerspiegel worden dus verminderd. Hierdoor nam 
zowel de bloeddruk als het lichaamsgewicht af. Hier is dus opnieuw de relatie tussen 
obesitas en diabetes type 2 te zien.  
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Conclusie 

Het blijkt dus dat individuen met diabetes type 2 een insulineresistentie hebben. De 
receptoren in de pancreas reageren niet meer, of niet meer goed, op de glucose die in het 
bloed aanwezig is. De cellen van de pancreas kunnen glucose niet omzetten in vetten en 
eiwitten voor energie. Het lichaam breekt vrije vetzuren af en laat ze vrij in het bloed. Daarbij 
is het plasma cholesterol ook nog eens te hoog.  
Het is gebleken dat het microbioom van individuen met metabole syndromen zoals diabetes 
type 2 anders is dan bij individuen die geen metabool syndroom hebben. Bepaalde 
bacteriestammen krijgen de overhand, blijkt uit onderzoeken op ratten. Hierdoor ontstaan 
fenotypische veranderingen in deze individuen. Zo is het microbioom van een obees individu 
in staat om meer energie uit dezelfde hoeveelheid voedsel te halen dan een niet-obees 
individu. Daarnaast bleek dat transplantatie van intestinale microben van niet-obees donoren 
in patiënten met het metabool syndroom hun insulinegevoeligheid zal verbeteren, in 
vergelijking met transplantatie van autologe microben. Wellicht cruciaal voor andere ziekten 
is het feit dat na deze transplantatie de hoeveelheid butyraat producerende bacteriestammen 
in de darm verhoogd is. Dit leidt tot vermindering van een lekkende darm, wat ten grondslag 
ligt aan allergieën zoals glutenallergie.  
De huidige medicatie om diabetes type 2 tegen te gaan is niet voldoende. Patiënten moeten 
insuline blijven inspuiten om de bloedsuikerspiegel op pijl te houden. Daarnaast wordt vaak 
de levensstijl omgegooid. Dit heeft ook weer een terugkoppeling op het darm microbioom, 
want wat ingenomen wordt als voedsel kan invloed hebben op de balans van de darmflora. 
Denk hierbij aan pre- of probiotica. Ten slotte is de relatie tussen obesitas en diabetes type 2 
al genoemd. Veel mensen die aan obesitas leiden, leiden ook aan diabetes type 2. Dit komt 
door de insuline ongevoeligheid. Door de aanpassing van de levensstijl, dus door veel 
inspanning en goede voeding, kan obesitas worden teruggedrongen en zo ook de insuline 
gevoeligheid die leidt tot diabetes type 2.  
Meer onderzoek moet gedaan worden naar de rol van het microbioom in relatie met diabetes 
type 2. Hoopgevende onderzoeken zijn reeds gedaan. Dit echter in dieren en nog niet in de 
mens. In dieren bleek poeptransplantatie een zeer hoopgevende oplossing te zijn. Helaas is 
er nog niet genoeg onderzoek gedaan om ook te kunnen zeggen dat dit in mensen 
hoopgevend is. 
Het blijkt dus dat het microbioom een rol speelt in het tot stand komen en het in stand 
houden van diabetes type 2. 
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Samenvatting 

 

Het darmmicrobioom is een relatief nieuw onderzoeksgebied waaraan veel potentie 
wordt toegeschreven. Vooral in verband met het immuunsysteem lijkt het 
darmmicrobioom een grote voorheen onontdekte invloed te hebben. Zo zijn er al 
verbanden gevonden met onder andere auto immuunziekten zoals Type 1 Diabetes. 
Omdat deze ziekte nog niet te verhelpen is, is onderzoek naar de mogelijke 
behandelingen met behulp van het microbioom erg belangrijk.   

 
We laten zien hoe het darmmicrobioom verschilt per individu. Zo worden de 
microbiota beïnvloed door bijvoorbeeld geslacht, BMI en de blootstelling van het 
individu aan externe factoren. Hierbij kan gedacht worden aan de heersende 
specifieke omstandigheden.  
 
Uit verschillende studies kunnen we opmaken dat er vele manieren zijn waarop het 
darmmicrobioom de ontwikkeling van Type 1 Diabetes beïnvloedt. Zo oefent het 
darmmicrobioom invloed uit door communicatie met het immuunsteem via Toll-Like 
receptors, de CRAMP-pathway en moleculaire Mimics. Ook vinden we manieren 
waarop het darmmicrobioom gebruikt kan worden om een diagnose te stellen voor 
Type 1 Diabetes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Het Darmmicrobioom en Diabetes Type 1 

3 

 

 
Inleiding. 
 

Type I Diabetes is een auto immuunziekte, waarbij het afweersysteem de β-cellen 
van de pancreas aanvalt. De β-cellen zijn verantwoordelijk voor de productie van 
insuline, het hormoon dat ervoor zorgt dat glucose wordt opgeslagen in het lichaam, 
in de vorm van glycogeen. De afbraak van deze cellen bij Type I Diabetes resulteert 
in een verlaagde, of soms afwezige productie van insuline. De oorzaak van Type I 
diabetes is onbekend, bij aanvang van de ziekte zijn de mensen, ten gevolge van 
hun verminderde insuline afgifte, vaak mager. Andere veel voorkomende symptomen 
zijn constante honger, excessieve dorst en urineren, en frequente vermoeidheid 
(WHO, 2013). Type 1 Diabetes staat ook bekend als insuline afhankelijke Diabetes, 
omdat mensen die deze ziekte hebben dagelijks insuline toegediend moeten krijgen 

 

Een mogelijke oorzaak van Type 1 Diabetes is een afwijking in het darmmicrobioom 
van de slachtoffers (Brown, C. 2011). Het microbioom is een samenstelling van 
micro-organismen in het lichaam. Het betreft vooral bacteriën, maar ook archaea, 
virussen, en eukaryoten. Gedurende de laatste paar jaren is duidelijk geworden dat 
de microbioom een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling, gezondheid, en ziekte 
(Silbergeld, E. 2017). Ziektes en aandoeningen die in verband zijn gebracht met de 
microbioom zijn obesitas, diabetes, nier-en leveraandoeningen, en zelfs 
neuropsychiatrische aandoeningen (Paun et al, 2017).  
 

Door de toenemende duidelijkheid over de invloed van het menselijke microbioom bij 
veel verschillende ziekten, roept dit natuurlijk de vraag op of dit ook bij Type 1 
Diabetes het geval is. Dit is iets wat we in dit hoofdstuk uitwerken. We maken een 
overzicht van de belangrijke ontdekkingen die zijn gedaan op het gebied van de 
immunologie die zich bezighoudt met het samenspel tussen het darmmicrobioom en 
het afweersysteem. We gaan onder andere in op de verschillende soorten bacteriën 
die in het microbioom aanwezig zijn, invloed van de geografische locatie op de 
samenstelling van de darmmicrobiota, en de invloed van milieufactoren. We zullen 
daarna een doorsteek maken naar de specifieke invloed van het darmmicrobioom op 
auto immuunziekten, daarbij de nadruk leggend op Type 1 Diabetes. We zullen 
daarna pogen uit al deze redelijk van elkaar losstaande onderzoeken en 
ontwikkelingen te achterhalen of de verworven kennis mogelijkheden biedt voor 
toepassing in de klinische praktijk.  
 

Door op deze manieren het onderwerp uit te lichten hopen we in de conclusie een 
duidelijk overzicht te geven over de interacties tussen Type 1 Diabetes en het 
microbioom, en mogelijke klinische toepassingen.  
 

 

 

Het Darmmicrobioom 

 

Het darmmicrobioom bestaat uit ongeveer 300 tot 500 verschillende soorten 
bacteriën. Welke bacteriën dit zijn en hoeveel staat onder invloed van allerlei 
factoren, zoals leeftijd, gezondheid en voeding(Sandhu et al, 2016). Het microbioom 
speelt een grote rol bij homeostatische processen zoals immunomodulatie, apoptose 
en het onderhouden van de barrièrefunctie van de darm. Hierdoor kunnen 
afwijkingen in het microbioom gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens. 
(Quigley, E. 2013).   
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Er is een wijde variatie aan manieren waarop de microbioom het afweersysteem kan 
beïnvloeden. Er is een stam van bacteriën, de Bifidobacteriën, die het 
afweersysteem helpen in de verwijdering van tumoren (Sivan et al, 2015). Dit doen 
ze door aanpassing van de functie van dendritische cellen, leidend tot een betere 
controle over tumoren door CD8+-cellen. Grote concentraties van microbiota 
metabolieten stimuleren via PRR (pathogen recognition receptor) signaling van het 
afweersysteem de differentiatie van de leukocyt progenitorcellen(Hill et al, 2012). Zo 
beïnvloedt het de kwetsbaarheid van de gastheer voor vele verschillende 
aandoeningen. Ook zijn er bepaalde microben die de epitheelcellen in de darm 
beschermen tegen de invloed van andere darm microben. Zo houden ze een 
constante epitheel inflammatie tegen. Deze inflammatie zou anders nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor de epitheel barrière (Boonma et al, 2014). 

  
Er zijn dus vele verschillende manieren waarop het microbioom het afweersysteem 
kan beïnvloeden. Dan kun je de vervolgvraag stellen of er ook verband is met auto 
immuunziekten als Type I Diabetes.  
 

Relatie darmmicrobioom en auto-immuunziekten 

 

Maar welke stoffen afkomstig van de microben in de buikholte kunnen dan een 
bijdrage leveren aan de immuunrespons? Dit is voor een deel afhankelijk van de 
soort bacteriën die in de buikholte aanwezig zijn. Hierbij is de lipopolysacchariden 
(LPS) laag van de gramnegatieve bacteriën belangrijk. Deze induceert een 
immuunrespons in de gastheer. De LPS laag kan verschillen tussen verschillende 
soorten. Er is aangewezen dat de LPS laag verschilt tussen de Bacteroides Dorei en 
de Escheria Coli stammen. De LPS van de E. Coli induceert tolerantie voor 
endotoxinen, en zorgt voor een afname in de incidentie van Diabetes in de gastheer 
(Vatanen et al, 2016a). Hieruit kan men afleiden dat de bacteriesoorten in de 
buikholte van belang zijn voor de immuunrespons, en de vorming van auto 
immuniteit.  
 

Het blijkt dat mensen uit verschillende geografische gebieden een verschillende 
darmmicrobioom hebben (Kemppainen et al, 2015). Om een voorbeeld te noemen uit 
het voorheen genoemde onderzoek: in een bepaalde populatie in Rusland is de 
relatieve hoeveelheid B. Dorei lager, vergeleken met populaties in Finland en 
Estland. Bij deze Russische populaties komen auto immuunziekten minder voor dan 
bij de andere twee populaties (Vatanen et al, 2016b). De verschillen in microbioom 
tussen verschillende geografische locaties zijnhet gevolg van vele culturele en 
milieugerelateerde factoren. 
 

Een andere factor bij de samenstelling van het darm microbioom wordt bepaald door 
een interactie tussen het geslacht en het BMI. Hoewel er geen verschillen lijken te 
zijn op basis van geslacht alleen, blijkt dat als je BMI meeneemt er verschillen zijn. 
Deze verschillen vertolken zich voornamelijk in de ratio van de twee meest 
voorkomende phyla, de Bacteroides en de Firmicutes. Zo hebben mannen een 
hogere Firmicutes/Bacteroides ratio dan vrouwen onder een BMI van 33. Boven het 
BMI van 33 bleek dit echter significant lager bij mannen dan bij vrouwen (Haro, 
Carmen et al., 2016). Dit is belangrijk omdat in het volgende onderdeel blijkt dat deze 
ratio ook een rol speelt bij Type 1 Diabetes.  
 

Men vermoedt dat de hogere incidentie van auto immuunziekten in de Westerse 
wereld voor een groot deel ligt aan een verminderde blootstelling aan infecties 
gedurende de vroege ontwikkeling. Deze theorie werd voor het eerst geopperd in 
1989 door David P Strachan. Hij stelde dat vroege blootstelling aan microben en 
parasieten een belangrijke bijdrage leveren aan de gezonde ontwikkeling van het 
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afweersysteem. Infecties in het vroege leven zouden nodig zijn om later in het leven 
allergieën te voorkomen. Deze theorie staat bekend als de “hygiene hypothesis” 
(Strachan, D. 2000). Deze theorie is ook van toepassing op auto immuunziekten 
(Wang et al, 2015). Studies hebben aangewezen dat individuen die op een boerderij-
achtige omgeving zijn opgegroeid, beter beschermd zijn tegen verschillende vormen 
van allergie (Kippeläinen et al, 2000). Daarnaast blijkt het dat baby’s die opgroeien 
met dieren ook een grotere variatie aan darmmicrobiota hebben. Dit suggereert dat 
een grotere diversiteit qua darmmicrobiota wellicht in verband kan staan met een 
betere bescherming tegen allergieën (Azad, Meghan B et al., 2013). Deze relatie 
moet wel nog verder uitgezocht worden.   
 

Één van de manieren waarop men vermoedt dat auto immuunziekten ontstaan is via 
molecular mimicry. Dit is het verschijnsel dat een lichaamsvreemde en 
lichaamseigen stof gelijkende epitopen hebben, en dit kan leiden tot een reactie van 
het afweersysteem op de lichaamseigen stof. Dit leidt echter niet vaak tot auto 
immuniteit. Er zijn echter verscheidene ziekten in verband gebracht met molecular 
mimicry (Karlsen, Dyrberg. 1998). Er is gespeculeerd dat de darmmicrobiota een 
aandeel hebben in het ontwikkelen van auto immuunziekten (Joscelyn, Kasper. 
2014). Een eerdere studie heeft encephalitogene (dat wil zeggen: kan mogelijk 
inflammatie in de hersenen veroorzaken) eiwitten genomen, waarvan de potentiële 
autoimmune eigenschappen bekend waren, en dit vergeleken met microbiële 
eiwitten uit de darm. Moleculaire Mimics voor deze encephalitogene eiwitten werden 
in vele organismen gevonden, waarvan de meerderheid non pathogene 
darmbacteriën waren (Westall, F. 2006). Dit suggereert dat de darmmicrobiota 
inderdaad een rol spelen bij de ontwikkeling van auto immuunziekten via molecular 
mimicry.  
 

Diabetes Type 1 en het darmmicrobioom 

 

Uitgaande van de invloed van het microbioom op het afweersysteem is het logisch te 
veronderstellen dat men via beïnvloeding van het microbioom de kans op Type 1 
Diabetes in een individu aan kan passen. Dit is in een studie onderzocht, en zij 
vonden dat deze aanname tot op zekere hoogte correct is. Non-Obese diabetische 
muizen (NOD muizen) werden met een enkel, of een mengsel van antibiotica 
behandeld, van conceptie tot het volwassen leven. Deze muizen hadden een hogere 
incidentie van Type 1 diabetes. Wat de onderzoekers aan hun resultaten opviel, is 
dat hetzelfde effect werd geobserveerd bij zowel het mengsel van antibiotica, als bij 
het enkele antibioticum, vancomycine. Dit effect liet zich alleen maar zien bij de 
mannetjes (Candon et al, 2015). Dit laat dus zien dat door verwijdering van bepaalde 
microbiota, de kans op ontwikkeling van Type 1 Diabetes wordt veranderd.  
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Ook in een ouder onderzoek met NOD muizen was de invloed van het microbioom 
duidelijk te zien. In dit onderzoek werden vier generaties NOD muizen in twee 
verschillende omgevingen grootgebracht. Een omgeving was Specific Pathogen Free 
(SPF), en de andere had normale omstandigheden. De twee generaties muizen die 
opgroeiden in de SPF omgeving hadden een incidentie van 80% diabetes, terwijl de 
muizen die onder normale omstandigheden leefden slechts een incidentie hadden 
van 40%, zoals te zien is in de grafiek hieronder. (Like, A. et al 1991).   
 

 

Afbeelding 1, 
De grafiek laat zien hoe NOD muizen in elen SPF omgeving een hogere 
incidentie aan Diabetes Type 1 ondergingen dan die in normale 
omstandigheden. (Bach, 2002) 

 

Iets wat belangrijk is voor het vormen van een balans tussen het afweersysteem en 
het microbioom is communicatie en detectie door het afweersysteem. Toll-Like 
Receptors( TLRs) detecteren pattern-associated molecular patterns en reguleren de 
immuunrespons. Ze zijn dus naar alle waarschijnlijkheid belangrijk voor crosstalk 
tussen het afweersysteem en het microbioom. Één van deze receptoren is de MyD88 
receptor. Uit recent onderzoek blijkt dat als deze NOD muizen niet over de MyD88 
receptor beschikken, ze in een SPF omgeving juist beschermd worden tegen 
diabetes. In een onderzoek waarbij muizen werden opgevoed die deficiënt waren in 
dit eiwit, waren er groepen dit onder SPF omstandigheden waren opgebracht. 
Anderen waren helemaal Germ Free opgevoed. De groep die SPF waren opgevoed, 
waren beschermd tegen Type 1 Diabetes, terwijl de muizen die GF(Germ Free) 
waren opgevoed, dit niet waren. Het ontbreken van een signaal eiwit van het 
afweersysteem had dus een beschermende werking tegen Type 1 Diabetes, maar dit 
is dus wel afhankelijk van de aanwezigheid van microbiota(Wen et al, 2008). Een 
vervolgonderzoek zocht verder een verband tussen TLRs en de darmmicrobioom. Dit 
werd gedaan door knockout muizen te maken voor elke soort TLR. Er werd 
aangewezen dat TLR4 beschermend werkt tegen de ontwikkeling van Type 1 
Diabetes, terwijl TLR2 juist vatbaarheid voor de ziekte vergrootte (Burrows et al, 
2015). Hieruit kun je afleiden dat er sprake is van een uitgebreide communicatie 
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tussen de gut microbiota en het afweersysteem. De achterliggende mechanismen 
zijn momenteel nog niet duidelijk, en verder onderzoek is nodig.   
 

Een andere aanwijzing voor een direct samenspel tussen de darmmicrobiota en de 
ontwikkeling van Type 1 Diabetes is via de SCFA-CRAMP pathway. CRAMP is een 
Anti Microbial Peptide (AMP) dat door insuline secreterende β-cellen wordt 
uitgescheiden. De productie hiervan is onder controle van Short-chain Fatty Acids, 
die door de darmmicrobiota worden geproduceerd. De bijbehorende pathway staat in 
de onderstaande afbeelding weergegeven. Bij NOD-muizen is de productie van 
CRAMP defectief (Sun et al, 2015a). Hiermee is dus aangewezen dat er bepaalde 
stoffen door de darmmicrobiota worden geproduceerd die essentieel zijn voor het 
afwenden van Type 1 Diabetes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2, 
Dit schema laat zien hoe de CRAMP pathway beïnvloed wordt door de 
darmmicrobiota. (Sun et al, 2015b) 

 

In NOD muizen is aangewezen dat er een verschil is in de incidentie van Diabetes 
tussen mannetjes en vrouwtjes (Markle et al, 2013a). Het is sowieso het geval dat 
veel auto immuunziekten meer voorkomen bij vrouwtjes (Ober et al, 2008). Zodra 
mannetjes gecastreerd werden, kregen ze een hogere incidentie van Diabetes 
(Makino et al, 1981). Deze data suggereren dat geslachtshormonen een rol spelen 
bij de ontwikkeling van auto immuunziekten. Geslachtshormonen worden echter niet 
over het algemeen in verband gebracht met de darm microbioom. Wat echter blijkt, is 
dat transplantatie van het microbioom van een mannetje naar een vrouwtje leidde tot 
een verhoogd testosterongehalte in de recipiënt, samen met een vermindering van 
incidentie van Diabetes (Markle et al, 2013b). Hierbij daalde de hoeveelheid 
autoimmune antilichamen. Om te kijken of deze verbetering van de bescherming 
tegen Type 1 Diabetes te maken had met de toename in testosterongehalte, werden 
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de vrouwtjes behandeld met Androgeen Receptor antagonisten. Zodra dit gebeurde, 
steeg de concentratie autoimmune antilichamen weer.  
 

De verbanden tussen het microbioom en Diabetes Type 1 zijn ook terug te vinden in 
de mens. In de ontlasting van acht Finse kinderen, die op latere leeftijd Diabetes 
Type 1 zouden ontwikkelen, is op drie verschillende momenten gekeken naar de 
aanwezige soorten microbiota. Het eerste meetmoment was ongeveer 150 dagen na 
de geboorte, het tweede moment na ongeveer 400 dagen en het laatste moment 
was ongeveer 720 dagen na de geboorte. Dit werd vervolgens vergeleken met de 
microbiota in de ontlasting van kinderen met een vergelijkbaar genotype en dezelfde 
leeftijd. Hieruit bleek dat er grote verschillen waren tussen de gezonde kinderen en 
de kinderen die diabetes ontwikkelden. Deze verschillen zaten voornamelijk in de 
aanwezigheid van de eerder genoemde Bacteroidetes en Firmicutes. Zo bleek dat in 
de autoimmune ontlasting de Bacteroides verhouding ten opzichte van alle phyla van 
53,27% steeg naar 69,17% terwijl de Firmicutes daalde van 43,41% naar 20,66%. In 
de non autoimmune ontlasting was dit andersom. Hier daalde de Bacteroides van 
76,13% naar 54,65% en steeg Firmicutes van 21,78% naar 25, 89%. (Giongo, 
Adriana et al., 2010) Het microbioom van de gezonde kinderen verschilt dus erg 
vergeleken met die van de kinderen die diabetes zouden gaan ontwikkelen.  
 

Ook de diversiteit aan soorten was in de autoimmune ontlasting lager dan die in non 
autoimmune ontlasting. Zoals eerder al genoemd is lijkt dit in verband te staan met 
een verminderde bescherming tegen auto immuunziekten. Bij de eerste controle 
waren deze waarden nog ongeveer gelijk, maar bij de derde en laatste controle lag 
de diversiteit van de autoimmune ontlasting significant lager. Dit werd gemeten via 
de Shannon-index, een maat die binnen de ecologie om de diversiteit van soorten 
weer te geven. Toch bleek dat ondanks de diversiteit van de microbiota in non 
autoimmune ontlasting groter is, de non autoimmune microbiomen meer op elkaar 
lijken dan autoimmune microbiomen. Dit suggereert dat de microbiota in de 
autoimmune kinderen veel minder stabiel is dan die in non autoimmune kinderen. 
(Giongo, Adriana et al., 2010).  
 

Klinische implicaties 

Zoals net beschreven is, zijn er meetbare verschillen tussen de darmmicrobiota in 
kinderen die Diabetes Type 1 zullen ontwikkelen en de kinderen die dit niet hebben. 
Van de drie beschreven meetmethoden, namelijk de ratio tussen Bacteroides en 
Firmicutes, de diversiteit en de stabiliteit van het microbioom, waren twee al te meten 
vanaf het eerste meetmoment in het onderzoek, oftewel 150 dagen na de geboorte. 
Dit zijn de verhoudingen tussen de phyla Bacteroides en Firmicutes en de stabiliteit 
van het microbioom. Dit is al meetbaar voordat de eerste autoantilichamen in het 
bloed voorkomen, dit kan namelijk pas na negen maanden na de geboorte (Ziegler, 
A. G. et al., 1999).  
Hierdoor kan Diabetes Type 1 al gediagnosticeerd worden voordat de ziekte al 
daadwerkelijk optreedt. Hierdoor kunnen makkelijker en sneller longitudinale studies 
opgezet worden om de bepalende omstandigheden voor Diabetes Type 1 te 
ontdekken. 
 

Ook is er al aandacht besteed aan mogelijke behandelingen van Diabetes Type 1 
door middel van microbioom transplantatie. Eerder is beschreven hoe microbioom 
transplantaties bij muizen voor een vermindering van incidentie van Type 1 Diabetes 
kan leiden. Er is echter een gebrek aan vervolgonderzoek dat ingaat op de 
mogelijkheden om dit op mensen te gebruiken. Bij toepassing op mensen zou er een 
veel groter aantal variabelen aanwezig zijn, wat implementatie in de klinische praktijk 
moeilijk maakt. Een ander mogelijk probleem is dat deze techniek in NOD muizen 
wel de ziekte kon voorkomen, maar niet kon genezen (Markle et al, 2013c). Als je 
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deze techniek dus wou toepassen, zou je dus naar alle waarschijnlijkheid al van 
tevoren moeten weten wie er risico heeft om Type 1 Diabetes te ontwikkelen. 
Voorlopig is de waarschijnlijkheid dat we microbioom transplantaties gebruiken om 
Type 1 Diabetes te genezen nog laag.  
 

Een potentiële vorm van behandeling die klinisch van belang zou kunnen zijn, ligt bij 
de antibiotica. In het eerder genoemde onderzoek van Candon et al is aangetoond 
dat antibiotica een invloed kunnen uitoefenen op de darmflora, en daarmee de kans 
op het ontwikkelen van Type 1 Diabetes kunnen beïnvloeden. Het was echter het 
geval dat antibiotica vooral de kans op de ziekte vergrootten. Als we antibiotica willen 
implementeren in onze pogingen om Type 1 Diabetes te voorkomen, zal 
vervolgonderzoek nodig zijn om uit te zoeken of antibiotica ook een positief effect 
kunnen hebben bij de behandeling van deze ziekte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie  
 

Uit deze informatie kun je afleiden dat het darmmicrobioom op vele, vaak subtiele, 
manieren invloed heeft op het ontwikkelen van Type 1 Diabetes. Er zijn vele 
verschillende soorten bacteriën, en ze hebben een variërende invloed op het 
afweersysteem. Dit kan simpelweg via hun LPS laag, of via moleculaire mimicry. Er 
zijn veel variabelen gevonden die de soortensamenstelling in de darm kunnen 
beïnvloeden. Enkele van deze variabelen zijn: de omgeving van het opgroeien, 
geslacht, gebruik van medicijnen (antibiotica), voeding, en genetische factoren.  
 

Vanwege de enorme hoeveelheid variabelen wat betreft de invloed van het 
microbioom op Type 1 Diabetes,  is het nu nog te vroeg om met een eenduidig 
klinisch advies te komen om de aandoening te genezen met behulp van de 
microbioom. Wel kunnen we zeggen dat het mogelijk is om het risico op het krijgen 
van de ziekte tot op een bepaalde hoogte te verminderen. In het deel over het 
darmmicrobioom en auto immuunziekten hebben we veel bewijs gevonden voor de 
stelling dat mensen die in een minder hygiënische omgeving zijn opgegroeid, beter 
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beschermd zijn tegen vele ziekten, inclusief auto immuunziekten. Wat we ook weten 
is dat een verminderde diversiteit aan darmbacteriën een precursor voor de 
aandoening kan zijn. Ook hebben we gevonden dat gebruik van antibiotica al snel 
een negatieve invloed heeft op de darmmicrobiota die je beschermen tegen Type 1 
Diabetes. Het is dus van belang voor artsen om niet te snel antibiotica voor te 
schrijven aan hun patiënten, aangezien de gereduceerde variatie qua microbioom 
hun kans op het ontwikkelen van Type 1 Diabetes kan verminderen.   
 

De samenhang tussen Type 1 Diabetes en het darmmicrobioom is ingewikkeld, en 
het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voordat we het darmmicrobioom gaan 
gebruiken om de ziekte te genezen. Voorlopig is het beste advies wat we kunnen 
geven: adopteer een hond, eet van het gebruikte bord, en ga eens wat vaker naar de 
kinderboerderij, want hygiëne is de grootste vijand van al die nuttige bacteriën in je 
darm! 
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Samenvatting 

Het metabool syndroom houdt het optreden van obesitas, dyslipidemie, hypertensie, en 
abnormaal glucosemetabolisme in maar ook insuline resistentie, hypertensie, diabetes type 2 
en cardiovasculaire ziekten en hebben met het syndroom te maken. Het is een luxeprobleem 
dat steeds vaker voorkomt in de Westerse wereld, net als slaaptekort. In dit boekhoofdstuk 
wordt een verband gelegd tussen diabetes type 2 en slaaptekort. Duidelijk naar voren komen 
de hormonen, melatonine, cortisol, leptine, ghrelin, insuline en oestrogeen.  
Melatonine is het slaaphormoon en dit wordt beïnvloed door de andere hormonen. Hierbij 
worden zowel de negatieve als positieve werkingen op melatonine belicht. Dit is voor cortisol, 
leptine, ghrelin en insuline afhankelijk van het hormoongehalte in het lichaam. Voor 
oestrogeen is deze werking ook leeftijds- en geslachtsafhankelijk. Hiervoor worden zowel 
humane als dierlijke studies gebruikt.  
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Inleiding 

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen met overgewicht of hart- en vaatziekten. Vooral in 
de Westerse landen is dit een probleem. Dit komt doordat de economie goed loopt, waardoor 
voedsel altijd snel en makkelijk te verkrijgen is in allerlei soorten en maten. Ook zitten we 
steeds meer en bewegen we steeds minder. Zitten wordt ook wel het nieuwe roken 
genoemd. De dagelijkse dingen als traplopen, met de fiets naar de supermarkt gaan of in 
pauzes een rondje lopen, worden vaker overgeslagen. Juist deze dagelijkse bezigheden 
houden de mens gezond en in beweging.  
Een ziekte die meerdere luxe kwaaltjes omvat is het metabool syndroom. De definitie van het 
metabool syndroom valt nog te betwisten. Verschillende organisaties geven hun eigen draai 
aan de betekenis van het metabool syndroom. De term werd voor het eerst beschreven als: 
het optreden van obesitas, dyslipidemie, hypertensie, en abnormaal glucosemetabolisme, 
waarbij meerdere van deze aspecten samen een rol spelen. Daarna gebruikte Reaven de 
term ‘Syndrome X’, waarmee hij de relatie beschreef tussen insuline resistentie, hypertensie, 
diabetes type 2 en cardiovasculaire ziekten. Drie jaar later werd het ‘insuline resistentie 
syndroom’ erbij betrokken, waar een combinatie van het metabool syndroom en 
cardiovasculaire risicofactoren in naar voren kwamen (Ahima, 2016). Echter, in de 
volksmond is het metabool syndroom vooral bekend als een ‘luxeprobleem’. Het metabool 
syndroom wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoogde body mass index (BMI), 
glucosespiegel, cholesterolgehalte en bloeddruk.  
In een groot deel van Amerika is de BMI van zowel mannen als vrouwen uitgestegen tot 
boven de 27.5. (Ahima, 2016). Een BMI tussen de 18.5 en 25 is gezond. Daarnaast heeft in 
West-Europa een groot deel van de volwassen mannen en vrouwen boven de 25 jaar een 
verhoogd cholesterolgehalte. Dit percentage stijgt uit tot boven de 60% (Ahima, 2016).  
Twee andere aspecten, namelijk diabetes type 2 en cardiovasculaire ziektes, kunnen met het 
metabool syndroom geassocieerd worden en zelfs tot de dood leiden. Hierbij is het nog niet 
duidelijk of deze twee aspecten een oorzaak of een gevolg van het metabool syndroom zijn. 
In deze scriptie gaan we dieper in op diabetes type 2 en de hormoonhuishouding die hierbij 
een rol speelt.  
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar slaaptekort, aangezien dit net als het metabool 
syndroom een steeds meer verschijnend probleem wordt. Alleen in Nederland zijn er al 
600.000 gebruikers van slaapmiddelen (Post, 2016). Een slaaptekort kan zorgen voor 
cardiovasculaire problemen, die, zoals al eerder genoemd, geassocieerd zijn met het 
metabool syndroom. Bij een slaaptekort spelen melatonine, cortisol, testosteron, oestrogeen 
en insuline een rol. Bij diabetes spelen een aantal van deze hormonen ook een rol. Aan de 
hand hiervan wordt diabetes type 2 vergeleken met een slaaptekort en wordt er een verband 
tussen deze twee aspecten gelegd. 
De vraagstelling in dit boek hoofdstuk luidt dan ook als volgt: Wat is het effect van een 
slaaptekort op het metabool syndroom en wat is de relatie tussen diabetes type 2 en een 
slaaptekort? 
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Slaaptekort 
 
Slaap is voor zowel dieren als mensen een belangrijk proces. De focus ligt in deze scriptie 
voornamelijk bij het humane slaapgedrag. Slapen is een proces waarbij het lichaam zich 
herstelt. Hierin bestaan twee fasen, namelijk de Rapid Eye Movement (REM)-slaap en Non 
Rapid Eye Movement  (NREM)-slaap. De REM-slaap is vernoemd naar de snelle 
oogbewegingen die worden gemaakt gedurende deze periode. Hierin is de slaap minder diep 
en vinden de dromen plaats. (Herlin et al 2015) 
De NREM-slaap is de diepe slaap, waarin zich de slow-waves bevinden. Hierbij hebben de 
hersengolven een hoge amplitude en lage frequentie (Barkoukis et al 2012). De NREM-slaap 
wordt gedurende de nacht steeds korter, terwijl de REM-slaap gedurende de nacht steeds 
langer wordt. Dit wisselt elkaar af met elk zo’n vijf periodes van circa 90 minuten wat in totaal 
circa 8 uur hoort te duren. Echter, tegenwoordig is het voor steeds meer mensen een 
probleem om voldoende te slapen. Dit is vaak een luxeprobleem, door onder andere ‘s 
avonds bloot worden gesteld aan kunstmatig licht of door verkeerde voeding later op de dag. 
Door slaaptekort wordt meestal de REM-slaap overgeslagen, om de NREM-slaap in te 
kunnen halen (Stax 2016). Het overslaan van de REM-slaap is niet gewenst omdat in deze 
slaap belangrijke processen plaatsvinden, zoals hersenontwikkeling en herstel. Dit blijkt 
onder andere uit het feit dat foetussen en baby’s voornamelijk in de REM-fase slapen, zodat 
de hersenen kunnen groeien. Zodra de foetussen ouder worden,  wordt de REM-slaap na 
verloop van tijd korter en NREM-slaap langer (Sheldon et al 2014).  

Er bestaan twee hormonen die met een slaaptekort kunnen worden geassocieerd, namelijk 
melatonine en cortisol. Slaap komt op gang door het licht- en donker ritme. Zodra het donker 
wordt, gaat het hormoongehalte van melatonine omhoog zodat het lichaam weet dat het 
nacht is en de cortisolspiegel gaat omlaag. Melatonine wordt omgezet uit de stof serotonine. 
Serotonine wordt geproduceerd door tryptofaan (Feng et al 2016). Bij een tekort aan 
serotonine of tryptofaan kan er een slaapprobleem ontstaan, doordat er geen melatonine 
meer wordt geproduceerd. 
Bij een te hoge cortisolspiegel kunnen er ook slaapproblemen optreden. In normale situaties 
is cortisol verhoogd tijdens inspanningen en aan het begin van de dag (Pruessner et al 
1997). Cortisol is een steroïde hormoon dat gemaakt wordt uit cholesterol.   
Beide hormonen, melatonine en cortisol, volgen een circadiaan ritme van zo’n 24 uur. 
Leptine volgt eveneens een circadiaan ritme en is een hormoon dat een verzadigd gevoel 
geeft. Dit is belangrijk voor de nachtrust(Dagogo-Jack 2014).  
Melatonine wordt ook wel de hormonale biologische klok genoemd. Het hormoon wordt 
afgegeven door de epifyse. Melatonine beïnvloedt meerdere processen, waaronder regulatie 
van het menstruele cyclus (Dasgupta et al 2014) De epifyse wordt aangestuurd door de 
suprachiasmatisch nucleus (SCN), deze bevindt zich in de hypothalamus. De SCN wordt 
gezien als de neurale biologische klok en stuurt het ritme van vele processen in het hele 
lichaam aan (Remington 2012). Hierbij is een zogenoemde ‘zeitgeber’ nodig: licht. Dit signaal 
wordt gegeven door de retinale ganglioncellen. De SCN is 12 uur actief en 12 uur inactief. 
Als dit ritme verstoord wordt, weten veel organen niet wanneer ze actief moeten zijn. 
Hierdoor kan een slaapstoornis ontstaan. Een deel van het lichaam kan in de nacht actief 
zijn, terwijl het inactief hoort te zijn en andersom. Dit ontstaat dus door verkeerde 
‘zeitgebers’, zoals kunstmatig licht. Ook kan de verkeerde voeding voor een verstoord ritme 
zorgen, zoals te veel suikers voor het slapen gaan. 
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Diabetes type 2 
 
In de alvleesklier bevinden zich de eilandjes van Langerhans. Deze bestaan uit 5 soorten 
endocriene cellen: alpha-cellen, beta-cellen, delta-cellen, ghrelin cellen en pancreas 
polypeptide (oftewel PP). De beta-cellen produceren insuline, wat een belangrijke rol speelt 
in de glucose homeostase. De belangrijkste functie van insuline is dan ook de 
glucosespiegel van het bloed omlaag brengen. De beta-cellen nemen meer dan de helft van 
de massa van de eilandjes in de alvleesklier in bij mensen. Ze geven insuline af in de 
bloedbaan om hun functie te kunnen uitoefenen (Ahima, SR). 
 
De ziekte Diabetes Mellitus betekent over het algemeen dat er in het lichaam een tekort aan 
insuline is. Er bestaan twee soorten van deze ziekte, namelijk type 1 en type 2. Type 1 
diabetes wordt door het lichaam zelf veroorzaakt (auto-immuunziekte). Hierbij gaan de beta-
cellen dood door apoptose waardoor er een gebrek aan insuline ontstaat. (Le May et al, 
2006). Diabetes type 2 wordt gekenmerkt door een insuline resistentie. Het lichaam reageert 
dan niet meer op glucose doordat er teveel glucose in het bloed zit worden 
insulinereceptoren ongevoelig. Hierbij zijn genetische factoren en de omgeving betrokken 
(Momin et al, 2016). De ziekte is de oorzaak van verschillende aandoeningen zoals 
bijvoorbeeld blindheid bij volwassenen. Daarnaast wordt de kans op problemen aan het hart 
verhoogd (Krolewski AS et al, 1996). Diabetes type 2 komt meer voor dan type 1, gezien 
over de hele wereld. Het is verantwoordelijk voor 90% van de diabetes gevallen (Skyler et al, 
2002).  
In tegenstelling tot type 1, is type 2 wel te genezen door bijvoorbeeld een gezonder dieet 
aan  te nemen en meer te bewegen. Iemand met obesitas heeft namelijk een grotere kans 
op het ontwikkelen van diabetes type 2. Daarom is alleen type 2 diabetes geassocieerd met 
het metabool syndroom.  
 
Adiponectine reguleert de insuline gevoeligheid. Het is een vetweefsel eiwit dat de 
gevoeligheid voor insuline kan verhogen, wat de kans op diabetes type 2 verkleint (Momin et 
al, 2016). Een te laag adiponectine gehalte kan negatieve gevolgen met zich meebrengen. 
Wanneer een persoon niet genoeg adiponectine heeft, kan het vetzuren niet op de goede 
plaatsen opzetten en opslaan en kan het bijvoorbeeld vetzuren gaan opslaan op gevaarlijke 
plaatsen zoals het hart. Dit verhoogt de kans op diabetes type 2, maar ook de kans op het 
ontwikkelen van andere aspecten van het metabool syndroom zoals hart- en vaatziekten.  
 
Ook andere hormonen naast insuline spelen een rol bij diabetes type 2. De hormonen 
oestradiol en progesteron verhogen elk afzonderlijk de hypoglykemie werking van insuline, 
maar ze werken elkaar tegen. Het blijkt dat oestradiol en progesteron zowel samen als 
individueel de glycogenolyse door glucagon en epinephrine onderdrukken (Ahmed-Sorour, 
Bailey, 1980). Glycogenolyse is het proces waarbij glucagon wordt omgezet in glucose.  
In zowel mannen als vrouwen zijn oestradiol en glucose nauw verbonden. Het is bewezen 
dat oestrogen de beta-cellen in de eilandjes van Langerhans beschermen. Daardoor komt 
diabetes bij vrouwen minder vaak voor (Le May et al, 2006).  

 
Er bestaat wel een verschil tussen mannen en oudere vrouwen als het gaat om diabetes 
type 2. Vrouwen die de menopauze hebben gehad, hebben minder oestrogenen en een 
verminderde functie van de ovaria. Dit heeft een negatief effect op de glucose levels van het 
bloed wat weer een grotere kans op diabetes type 2 met zich meebrengt. Doordat de 
vrouwen minder oestradiol hebben, hebben ze minder insuline en kunnen ze dus minder 
goed glucose omzetten in insuline (Wan et al, 2016). 
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Correlatie slaaptekort en diabetes type 2 
 
Er bestaan verschillende hormonen die zowel bij slaap als bij diabetes type 2 betrokken zijn. 
In dit deelhoofdstuk gaan we er een aantal behandelen.  
 
Het eerste hormoon dat wordt behandeld is ghreline. Zoals eerder beschreven, volgt leptine, 
de tegenhanger van ghreline, een circadiaan ritme. Leptine een adipocytokine, wordt ook wel 
gezien als vet hormoon. Leptine wordt geproduceerd door vetweefsel, wat belangrijk is in de 
regulatie van energie en de glucosehuishouding. Leptine geeft een verzadigd 
gevoel(Dagogo-Jack 2014). 
Ghrelin is een gastrointestinale peptide hormoon en zorgt voor een hongergevoel.  
Bij een slaaptekort zijn de leptinegehaltes verlaagd en ghreline gehaltes verhoogd, dus er 
ontstaat naast een hongergevoel ook een remming van het verzadigingsgevoel (Lombardo 
2015). Hierdoor zal iemand met slaaptekort meer eten en sneller diabetes type 2 
ontwikkelen.  
De hierboven beschreven ghrelin is in de geacetyleerde vorm. Deze vorm komt ongeveer 
voor 20% in het lichaam voor en activeert de groeihormoon secretagogue receptor (GHSr) 
(Broom et al 2017). De geacyleerde ghrelin (AG) is ervoor bedoeld om in tijden van honger, 
de glucosespiegel te kunnen reguleren. Echter, in de westerse landen zijn er vrijwel geen 
honger periodes meer. Hierdoor heeft AG in westerse landen meer negatieve, dan positieve 
werkingen. Door een hogere AG-gehalte, zal men meer eten.  
 
Het teveel eten resulteert vaak in het innemen van teveel suikers en snelle koolhydraten. 
Hierdoor kunnen insulinereceptoren ongevoelig worden en diabetes type 2 ontstaan, zoals 
eerder beschreven. Dit heeft als gevolg dat er pieken en dalen ontstaan in de 
bloedsuikerspiegel. Deze schommelingen kunnen negatieve effecten hebben op het slapen 
en in slaap vallen. Bij een te hoge suikerspiegel in de avond, moet het lichaam nog te veel 
werken voordat je in slaap valt(Geelen 2015).  
 
Echter, een tekort aan slaap kan ook een negatief effect hebben op de bloedsuikerspiegel en 
het ontstaan van diabetes type 2 (Yaggi et al 2006). Een slaaptekort kan zowel het gevolg 
als de oorzaak zijn van diabetes type 2.  
 
Nog een gevolg bij suikerspiegelschommelingen is dat bij de dalen van het bloedsuiker 
(hypoglykemie) te weinig serotonine wordt geproduceerd. Bij een tekort aan serotonine kan 
er geen melatonine worden gemaakt en zal slaap uitblijven.  
 
Het tweede hormoon dat wordt behandeld is oestrogeen. Oestrogenen hebben een invloed 
op diabetes type 2. Zoals in het deelhoofdstuk diabetes type 2 is verteld, beschermen 
oestrogenen de beta-cellen in de eilandjes van Langerhans. Dit zijn de cellen die insuline 
produceren wat glucose omzet naar glycogeen en daarmee diabetes type 2 tegen gaat.  

Daarnaast hebben oestrogenen ook een invloed op slaap. Oestrogenen verminderen het 
aantal keren dat iemand wakker wordt in z’n slaap en verhoogt het totale aantal slaapuren 
(Scharf MB et al, 1997). In mensen verhoogt het de hoeveelheid REM slaap en verbetert het 
dus de kwaliteit van slaap (Carrier J et al, 2001). Wel is het belangrijk mee te nemen dat 
oestrogenen na de menopauze in mindere mate voorkomen. Voor vrouwen op hogere leeftijd 
bieden oestrogenen geen bescherming meer. Er kan een temperatuursverhoging tijdens de 
slaap optreden. Door het zweten tijdens de nacht kunnen vrouwen tijdens of na de 
menopauze een slaaptekort krijgen. Insomnia/depressie, problemen met de ademhaling 
tijdens slapen en fibromyalgie zijn voorbeelden van een slaapstoornis die vooral ná de 
menopauze kan optreden. (Eichling PS et al, 2005.) 
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In een onderzoek werd aangetoond dat oudere vrouwen die ovuleren/in de menopauze zitten 
vergeleken met jongere vrouwen die ovuleren minder rendement uit hun slaap haalden. 
(Lukacs JL et al, 2004).  
 
Oestrogenen hebben ook invloed op andere hormonen zoals cortisol en melatonine. Deze 
hormonen werden eerder al in verband gebracht met slaap. Oestrogenen houden de cortisol 
piek in balans wat het stabiliseren van de nachtslaap helpt. Tijdens de menopauze is de 
cortisol piek in de ochtend verschoven, deze vindt al eerder tijdens de slaap plaats. Hierdoor 
zullen vrouwen tijdens of na de menopauze vaker wakker worden (Prinz P, et al. 2001). 
 
Het verband tussen oestrogenen en melatonine is ingewikkelder. Zoals in deelhoofdstuk 
slaaptekort is verteld, gaat het melatonine gehalte tijdens de nacht omhoog en kan er een 
slaaptekort ontstaat wanneer er geen melatonine wordt geproduceerd door bijvoorbeeld een 
tekort aan tryptofaan.  
Een relatie die direct is tussen de twee is dat het melatonine gehalte ‘s nachts kan worden 
teruggezet naar normale hoogte door de toediening van exogeen oestradiol. Dit hormoon is 
de meest frequente vorm van oestrogenen bij vrouwen (Cagnacci A et al, 2000). Daar komt 
bij dat endogeen oestradiol kan worden aangemaakt vanuit androsteendion en melatonine 
stimuleert deze synthese. 
Daarnaast is melatonine belangrijk voor het beschermen van cellen tegen infectie- en 
oxidatieve schade door autocriene, paracriene en endocriene acties. (Hermoso, DAM et al, 
2016).  
Melatonine vermindert het aantal triglyceriden in de lever en vrije vetzuren in muizen met 
obesitas met hoge vetpercentages. Dit is erg gunstig want triglyceriden kunnen in de lever 
schade aanbrengen en het verminderen van vrije vetzuren gaat obesitas tegen. 
Ook reguleert het de triglyceride, adiponectine en vrij vetzuren niveaus in het plasma. Hierbij 
vermindert het niet het lichaamsgewicht, daarvoor is namelijk een hele hoge dosis 
melatonine nodig. Wanneer een persoon een dosis krijgt van 30 mg/kg, kan melatonine wel 
helpen met het reduceren van het lichaamsgewicht en kan het leptine, triglyceriden en 
glucose gehaltes in het plasma verminderen (Prunet-Marcassus B et al, 2003).  
 
In een onderzoek met ratten, werden OVX (ovariectomised) ratten gebruikt omdat deze een 
aantal kenmerken hebben van het metabool syndroom waaronder overgewicht, schadelijk 
vetweefsel in de lever en oxidatieve stress. Het doel van dit onderzoek was erachter komen 
of melatonine de lever beschermt tegen schade door het metabool syndroom en cellen 
beschutten tegen oxidatieve stress in associatie met obesitas door een tekort aan 
oestrogenen. Zowel OVX ratten als controle ratten werden behandeld met melatonine en 
metabolische parameters werden gemeten. Uit het onderzoek bleek dan ook daadwerkelijk 
dat de lever van de OVX ratten werden beschermd tegen schadelijk vetweefsel door het 
toegediende melatonine. Daarnaast werden dezelfde ratten beschermd tegen oxidatieve 
stress schade in de cellen (Hermoso, DAM et al, 2016).  
  

http://apps.webofknowledge.com.proxy-ub.rug.nl/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3DZoXGMm9JNHkHJDsOL&author_name=Hermoso,%20DAM&dais_id=2004544651&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.proxy-ub.rug.nl/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3DZoXGMm9JNHkHJDsOL&author_name=Hermoso,%20DAM&dais_id=2004544651&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&cacheurlFromRightClick=no
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Conclusie 

Onder het metabool vallen een slaaptekort en diabetes type 2. In dit hoofdstuk is onderzocht 
hoe deze twee aspecten met elkaar kunnen worden geassocieerd.  
Er zijn verschillende verbanden te leggen tussen slaaptekort en diabetes type 2, want er zijn 
verschillende hormonen betrokken bij zowel slaap als diabetes type 2.  
Één van de hormonen die bij beiden een rol speelt is ghreline samen met zijn tegenhanger 
leptine. Ghreline zorgt voor een hongergevoel en leptine voor een verzadigingsgevoel. 
Ghreline gehaltes zijn verlaagd bij een slaaptekort, wat betekent dat een persoon teveel gaat 
eten en er daardoor een te hoog glucosegehalte in het bloed ontstaat. Deze persoon heeft 
een verhoogde kans op obesitas, wat weer één van de meest voorkomende oorzaken is bij 
diabetes type 2. Verstoorde ghreline niveaus worden dus veroorzaakt door slaaptekort en 
verhogen de kans op ontwikkelen van diabetes type 2.  
 
Daarnaast kan het te veel voedsel en daarmee te veel suikers innemen door een verhoogd 
ghreline gehalte, zorgen voor insuline resistentie. Dat is een belangrijke eigenschap van 
diabetes type 2. Zowel het glucosegehalte als het vetzuurgehalte blijft stijgen wanneer het 
niet wordt omgezet door insuline wat obesitas met zich meebrengt en wellicht andere 
ernstige ziektes. Ook kan een te hoog glucosegehalte negatieve gevolgen hebben voor het 
slaapritme. Wanneer iemand bijvoorbeeld voor het slapen gaan veel suikers inneemt, wil het 
lichaam deze eerst verwerken voordat het in de slaapmodus gaat. 
In dit geval blijkt dat een slaaptekort de oorzaak of het gevolg is van het ontstaan van 
diabetes type 2.  
 
Het andere behandelde hormoon, oestrogeen, zorgt dat de insuline producerende beta-
cellen niet ten gronde gaan. Insuline zorgt er weer dat de opslag van glucose en vetten goed 
wordt gereguleerd. Dit helpt diabetes type 2 te voorkomen. Ook verbeteren oestrogenen de 
kwaliteit van slaap en door het reguleren van cortisol houden ze de nachtslaap in balans. Dit 
geldt niet voor vrouwen op latere leeftijd die de menopauze hebben gehad, want dan neemt 
het aantal oestrogenen af.  
Oestrogenen hebben dus zowel een positief effect op het reguleren van slaap als op het 
tegengaan van diabetes type 2, maar dit stopt wanneer er een oestrogeentekort ontstaat.  
 
Bovendien heeft ook melatonine een positief effect op slaap. Melatonine stimuleert de 
aanmaak van oestrogeen en oestrogeen reguleert het op peil houden van het melatonine 
gehalte.  
 
Uit het onderzoek met de OVX ratten bleek dat melatonine zowel vetopslag van bijvoorbeeld 
triglyceriden in de lever als oxidatie stress in cellen tegengaat. Melatonine helpt dus bij het 
behouden van een goed slaapritme en bij het voorkomen van schade door een te hoog 
vetgehalte wat veroorzaakt zou kunnen worden door diabetes type 2. Daar komt bij dat 
melatonine, wanneer er een tekort is aan oestrogenen, als het ware de taak van oestrogenen 
kan overnemen door organen te beschermen tegen vet.  
 
De vraagstelling die in de inleiding is genoemd is: Wat is het effect van een slaaptekort op 
het metabool syndroom en wat is de relatie tussen diabetes type 2 en een slaaptekort? Het 
antwoord hierop is dat een slaaptekort kan zorgen voor kenmerken van het metabool 
syndroom, waaronder diabetes type 2. Daarnaast zijn er bepaalde hormonen die zowel 
geassocieerd zijn met een slaaptekort als met diabetes type 2. De hormonen zijn ghreline 
samen met leptine en oestrogenen samen met cortisol en melatonine.  
 
Het is dus van belang om niet te veel glucose op te nemen via bijvoorbeeld de voeding en 
het is belangrijk om genoeg nachtrust te nemen zodat er geen slaaptekort ontstaat. Hiermee 
worden de vele kenmerken van het metabool syndroom voorkomen. 
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Samenvatting 
  Vandaag de dag is er steeds meer behoefte aan werkuren buiten de 8:00 tot 17:00 
uren. Onder invloed van sociale-, technologische-, politieke- en economische factoren 
resulteert dit in een toename van het aantal werkenden die ploegendiensten werken. Het 
werken in ploegendiensten heeft een effect op biologische processen als de slaap-waak 
cyclus, sociale processen en pathogene gezondheid. Het werken in ploegendiensten is 
bijvoorbeeld geassocieerd met een verhoogde kans op obesitas, en insulineresistentie. Deze 
twee factoren tevens oorzaken tot manifestatie van het metabool syndroom: de clustering 
van metabole stoornissen. dit leidt tot de vraag of het werken in ploegendiensten leidt een 
initiatie van het metabool syndroom. Aan de hand van de literatuur lijkt deze associatie er te 
zijn. Onderliggende systemen van de verstoring in circadiane ritmiek kunnen hiervan de 
oorzaak zijn. Dit komt alsmede doordat de zeitgeber licht voor de circadiane ritmiek is bij het 
werken in ploegendiensten verstoord. Een toepassing om de pathogene ontwikkeling van het 
werken in ploegendiensten tegen te gaan, kan worden bewerkstelligd door middel van het 
conditioneren van het licht waarbij korte lichtgolven worden gefilterd, wat leidt tot een 
verbetering van cardiovasculaire parameters.  

Key words: ploegendienst, metabool syndroom, obesitas, insulineresistentie, circadiane 
ritmiek 
 

 

 
 

 
 

  



 4 

Inleiding 
  De toenemende mate van mondialisering onder invloed van internet, transport, en 
politiek zorgt er samen met sociale- en economische behoeftes voor dat er steeds meer 
vraag is naar werk buiten de reguliere 8:00 tot 17:00 uren (Yolande Esquirol, 2009). Het 
totaalaantal nachtwerkers en andere type ploegendiensten nam in 1995 al 15 tot 20% van 
het totaalaantal werknemers in beslag, in zowel Europa als de Verenigde Staten van 
Amerika. Dit aantal lijkt alleen maar toe te nemen en daarmee ook de drang naar welke 
gezondheidsrisico’s hieraan zijn verbonden (Weddenburn et al, 1995). Ploegenarbeid -met in 
het bijzonder het nachtwerk- lijkt een effect te hebben op de het algehele welzijn van de 
werknemers (Vanni Costa et al, 1996). Biologische processen kunnen worden verstoord met 
als gevolg een verstoring van de circadiane ritmiek, zoals de slaap waak-cyclus. Daarnaast 
kunnen ten gevolge van schommelingen in het werk prestaties en efficiëntie over de 24 uur 
worden beïnvloed met als consequentie een toename van het aantal fouten en ongevallen. 
Tevens worden sociale processen zoals het onderhouden van relaties met onder andere 
familie en vrienden -als het huwelijk, zorg voor kinderen, sociale interactie- worden 
bemoeilijkt (Vanni Costa et al, 1996). Het effect van het werken in ploegendiensten op 
fysiologische processen is reeds goed beschreven. Echter, het werk in ploegendiensten 
worden ook geassocieerd met verschillende pathologische aandoeningen. Zo wordt onder 
andere in verband gebracht met Insulineresistentie en Hart- en vaatziekten (Knuttson et al, 
1986). Het blijkt zelfs dat hoe langer men in ploegendiensten werkt, hoe groter de kans is op 
hart- en vaatziekten.Tegelijk worden deze pathologische gevolgen van het werken in 
ploegendienst -obesitas en insulineresistentie- beschouwd als de belangrijkste oorzaken van 
het metabool syndroom: een clustering van verschillende metabole stoornissen (IDF, 2006). 
Er is dus een overlap tussen de pathologische gevolgen van ploegendiensten en de 
belangrijkste oorzaken van het metabool syndroom. Zijn de pathologische gevolgen van het 
werken in ploegendiensten een factor die het metabool syndroom initieert? 
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Hoofddeel 
 
Wat is het metabool syndroom? 

Het metabool syndroom is een clustering van metabole stoornissen die in verband 
worden gebracht met een verhoogd risico op cardiovasculair falen (IDF, 2006). Het idee dat 
er een associatie bestaat tussen cardiovasculaire risicofactoren bestaat al sinds de jaren 20 
van de vorige eeuw toen Kyrin de risicofactoren hypertensie, hyperglykemie, en jicht 
clusterde (kyrin et al, 1923). Vague voegde daar obesitas aan toe, dat algemeen was 
geassocieerd met metabole afwijkingen (Vague et al,1947). De clustering van 
cardiovasculaire risicofactoren ontving geringe aandacht totdat Reaven in 1988 ‘Syndrome 
X’ beschreef: insulineresistentie, hyperglycemie, hypertensie, laag HDL-cholesterol en 
verhoogde VLDL-triglyceriden. (Reaven et al, 1988) Sindsdien zijn er meerdere pogingen 
gedaan om het metabool syndroom te definiëren en staat het -naast syndroom x- ook 
bekend als het insulineresistentiesyndroom en het dodelijke quartet. (Eckel et al, 2005) 
Hoewel de pathogenese van de metabool syndroom en elk van de componenten complex is 
en niet goed begrepen, worden centrale obesitas en insulineresistentie erkend als 
belangrijke oorzakelijke factoren (IDF, 2006).  

Met de vraag of het werken in ploegendiensten centrale obesitas en 
insulineresistentie initieert, dient er een juiste bekadering te worden gemaakt van het begrip 
metabool syndroom. Immers, als de definitie van het metabool syndroom niet eenduidig 
wordt gedefinieerd en gehanteerd, kunnen er geen conclusies worden getrokken of het 
werken in ploegendiensten dit effect ook initieert. Het is daarom van belang welke metabole 
stoornissen worden geclusterd die leiden tot het metabool syndroom. Tussen artikelen 
bestaat er echter verschillende clusteringen van metabole stoornissen en universele definitie 
van het begrip is nog altijd onderwerp van discussie (Eckel et al, 2005) Het definiëren van 
het metabool syndroom gebeurt namelijk middels het gebruik van  getoetste waarden (cut-
points) van verschillende parameters. Wanneer er verschillende cut-points of verschillende 
parameters worden gebruikt, worden er mogelijk verschillende conclusies getrokken over de 
oorzaak van het metabool syndroom. Een van de meest recent gevormde definities is 
afkomstig van de International Diabetes Federation (IDF). De definitie van het IDF stamt af 
van een drietal reeds geaccepteerde definities. Deze definities zijn afkomstig van 
respectievelijk de World Health Organization (WHO), the European Group for the Study of 
Insulin Resistance (EGIR), en de National Cholesterol Education Program – Third Adult 
Treatment Panel (NCEP ATP III). Volgens de definitie van het IDF is er sprake van het 
metabool syndroom als een persoon centrale obesitas -gedefinieerd als tailleomtrek met 
etniciteit specifieke waarden heeft plus twee van de volgende vier factoren: 

• verhoging van het triglyceridengehalte (≥ 150 mg/dL (1.7 mmol/L)); 
• verlaagd HDL-cholesterolgehalte (man: < 40 mg/dL (1.03 mmol/L), vrouw:< 50 mg/dL 

(1.29 mmol/L)); 
• verhoogde bloeddruk (systolische bloeddruk ≥ 130 of diastolische bloeddruk ≥ 85 mm 

Hg);  
• verhoogd plasma glucose bij vasten ((FPG) ≥ 100 mg/dL (5.6 mmol/L)) 

Hoewel er per dus in de gebruikte studies verschillende definities zijn van het metabool 
syndroom, worden de conclusie op basis van de onderzoeken getrokken middels de definitie 
van het metabool syndroom volgens het IDF.  
  
Beïnvloed het werken in ploegendiensten de parameters van het metabool syndroom? 
  Om deze vraag te beantwoorden dient eerst te worden verduidelijkt wat wordt 
verstaan onder het werken in ploegendiensten. In de literatuur is geen overeenkomst over de 
definitie van het werken in ploegendiensten. In algemene zin wordt het werken van 
ploegendienst verdeeld in twee definities (Dr. Yolande Esquirol, 2009). De eerste definitie 
wordt omschreven als werk buiten de reguliere tijden, ingedeeld in drie tijdsblokken van elk 
acht uur Hierbij is het van belang dat het gaat om werk binnen dezelfde bedrijfstak. Zij volgen 
elkaar op volgens een roterend patroon. De tweede definitie van ploegendiensten zijn die 
worden gedefinieerd als degenen die nooit werken op normale daguren - gedefinieerd als 
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werkuren tussen 8:00 tot 17:00-, denk aan permanente nachtwerkers. In beide gevallen zijn 
de werkenden in ploegendienst aan het werk buiten de reguliere daguren. Daarom zal er in 
deze scriptie geen onderscheid worden gemaakt tussen deze definities en zal onderzoek 
worden gebruikt die beide, of een van beide definities hanteert. 
 Als het werken in ploegendiensten het metabool syndroom initieert zal er een verschil 
merkbaar moeten zijn tussen werkenden in ploegendiensten en dagwerkers, in de 
verschillende parameters van het metabool syndroom. Onderzoek onder een 98 aantal 
deelnemers laat zien dat triglyceridegehaltes bij shiftworkers van twee Franse Fabrieken - 
een kerncentrale en een chemiefabriek- zijn verhoogd (Romon et al, 1992). Shiftworkers 
hadden significant hogere niveaus van serum triglyceride (1.26 versus 1.03 mmol / l, p = 
0.01) in vergelijking tot dagwerkers van diezelfde fabrieken. Uit de multivariate analyse met 
triglyceriden als afhankelijke variabele en respectievelijk ploegenarbeid, BMI, roken,leeftijd, 
vrije tijd lichamelijke activiteit, energieintake en alcoholgebruik als onafhankelijke variabelen 
is shiftwork volgens Romon de sterk verklarende kracht voor het verhoogde 
triglyceridengehalte (0.134, p = 0,0005). Ook in cross-sectioneel onderzoek binnen 
eenzelfde petrochemische fabriek was een verhoging van het aantal triglyceriden gevonden 
(Esquirol et al 2012). Klinische-, gedrags-, beroeps- en biologische gegevens werden 
verzameld, en gedetailleerd nutritionele onderzoek werd gedaan onder 98 strikt draaiende 
werknemers in ploegendienst in vergelijking met 100 reguliere dagarbeiders. Triglyceriden 
werden significant verhoogd in werknemers in ploegendienst, en het aantal proefpersonen 
dat triglyceride gehaltes vertoonde boven de normale range (≥150 mg / dl) was 1,5 maal 
hoger dan in deze groep in vergelijking tot de dagwerker groep (61% vs. 39%; p <0,009). In 
tegenstelling tot de voorgaande literatuur kwam uit een cross-sectioneel onderzoek 
onder 319 Italiaanse ploegendienstarbeiders geen verandering in het triglyceridegehalte naar 
voorschijn (Di Lorenzo et al, 2003). Zij analyseerden onder andere het BMI, glucosegehalte 
bij vasten, de bloeddruk, en triglyceridegehalte en vonden dat het triglyceridegehalte niet 
significant was veranderd tussen shiftworkers en dagdiensten.  Hypertensie is een ander 
belangrijk risico voor hart en vaatziekten (Kanel et al, 1976). In een normale situatie 
fluctueert de bloeddruk tijdens de dag waarbij een ritme wordt aangehouden van ongeveer 
24 uur. Maar bij ploegedienstmedewerkers is dit ritme ontregeld en is er vaak sprake van 
een algemeen verhoogde bloeddruk (Bingham et al, 1984). Een ander symptoom die vaak 
aanwezig is bij ploegedienstwerkers is een verhoogde insulineresistentie/verlaagde 
insulinegevoeligheid. (Esquirol et al, 2012) Wanneer het slaappatroon wordt omgekeerd en 
er dus een inversie van het circadiane ritme plaatsvindt is er een verhoging van de 
glucosespiegel te meten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een jetlag, en zelfs chronisch bij 
ploegendienstmedewerkers. (Scheer FAJL et al, 2009)  

Hoewel de verschillende parameters zelfstandig lijken te worden beïnvloed door het 
werken in ploegendiensten ten opzichte van dagwerkers, is het van belang om te 
achterhalen of de parameters ook met enige vorm van samenhang worden beïnvloed. 
Immers, er is sprake van het metabool syndroom als meerdere van deze parameters zijn 
veranderd. Een van de onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van werken in 
ploegendiensten heeft getracht te onderzoeken of metabolische risicofactoren verschillen 
tussen werkers in ploegendiensten en dagdiensten (Karlsson et al, 2001). Ze onderzochten 
27485 werkende mensen uit het Västerbotten interventie programma (VIP)1  door middel van 
cross-sectioneel onderzoek, bloedmonsters, en het afnemen van vragenlijsten via een 
gezondheidsenquête. Het bleek dat obesitas aanwezig was in alle leeftijdsgroepen van 
vrouwen, maar slechts in twee van de leeftijdsgroepen bij mannen. Ditzelfde resultaat werd 
gevonden bij verhoging van het  triglyceridegehaltes(>1.7 mmol/l) . Lage concentraties van 
HDL-cholesterol (man<0.9 and vrouw<1.0 mmol/l) werden gevonden in zowel jongste 
categorie mannen als vrouwen. Een verschil in glucosetolerantie werd alleen gevonden bij 

                                                 
1 Het Västerbotten intervention programme (VIP) is een doorlopend programma gericht op 

het voorkomen van hart- en vaatziekten en diabetes in de provincie Västerbotten in het 
noorden van Zweden  
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vrouwelijke shiftworkers van boven de 60. Volgens hen bestond obesitas en verhoogde 
triglyceride als risicofactor na correctie van sociaaleconomische factoren en trokken zijn als 
belangrijkste conclusie dat obesitas, hoog triglyceridegehalte en verlaagd HDL-cholesterol 
meer samen lijken te clusteren bij shiftworkers dan bij dagwerkers suggererend dat het 
werken in ploegendiensten volgens de onderzoekers is geassocieerd met het metabool 
syndroom (Karlsson et al, 2001).   

Ander onderzoek op dit gebied onderzocht onder vrouwen die 5-jaar lang werden 
gevolgd de invloed van het type werk -ploegendienst of dagdienst- op de ontwikkeling van 
het metabole syndroom (Lin YC et al, 2009). 387 Vrouwen zonder metabool syndroom 
werden als baseline gebruikt voor de analyse. Er werd analyse gedaan op de metabole 
componenten waaronder insuline resistentie. Het risico op metabool syndroom was 
toegenomen na vijf jaar, wat volgens de onderzoekers impliceerde dat het werken in 
ploegendiensten en het metabool syndroom met elkaar zijn geassocieerd.  

In ander onderzoek naar de effecten van het werken in ploegendiensten is getracht 
om de relatie tussen het werken in ploegendiensten en markers van insuline resistentie te 
onderzoeken (Nagaya et al, 2002).  2,824 Dagen werden 826 werkende mannen in 
ploegendiensten gemonitord. De markers respectievelijk hypertensie (systolische bloeddruk> 
140 mmHg diastolische bloeddruk> of = 90 mmHg of onder behandeling van hypertensie), 
hyperglykemie (nuchtere serum glucose> of = 7,00 mmol of onder behandeling voor 
diabetes). hypertriglyceridemie (nuchtere serum triglyceride> of = 1,70 mmol of onder 
behandeling voor hyperlipidemie, en hypo-HDL-cholesterolemie (nuchtere serum HDL-
cholesterol <1,04 mmol / l)] werden gecontroleerd. Leeftijd, BMI, werk, en andere sociale 
factoren (onder andere roken, drinken, en lichamelijke activiteit) warren verkregen via een 
vragenlijst. Hoewel een verhoging van alle markers bijna niet voorkwam, waren alle markers 
bij het werken in ploegendiensten negatief gewijzigd, met uitzondering van HDL-cholesterol. 
die ongewijzigd bleef. 

 

 
Wat is het onderliggende mechanisme dat hierbij een rol speelt? 
  Het circadiane ritme is belangrijk voor de slaap-waak regulatie in de mens en 
ontregeling hiervan kan resulteren in verhoogde inflammatie factoren zoals leukocyten 
(Sookoian S. et al, 2007). Het circadiane ritme is afhankelijk van oscillerende transcriptie 
factoren die beïnvloed worden door verschillende stimuli zoals licht en voeding. Bij het 
werken in ploegendiensten zal het standaard ritme van de stimuli verstoord worden wat kan 
resulteren in verhoogde urinezuur en leukocyt waarden in vergelijking tot dagwerkers. 
Verschillende onderzoeken hebben een positieve correlatie aangetoond tussen een 
verhoogd leukocyt waarde en het risico op hart- en vaatziekten (Targher G. et al, 1996). Dit 
zou de associatie tussen ploegendiensten en een verhoogd risico op hart en vaatziekten 
kunnen verklaren.  
  Een manier om het endogene ritme van het circadiane ritme te meten is aan de hand 
van cortisol levels. Cortisol is een hormoon, gemaakt in de bijnieren, met verschillende 
functies. Zo heeft het invloed op ontsteking, gluconeogenese en immunosuppressie.  
Veranderingen in cortisol expressie worden geassocieerd met onder andere ontwikkeling van 
hart en vaatziekten en met de ontwikkeling van kanker (Machi MS et al, 2012). In een 
normale situatie zorgt het circadiane ritme voor een cortisolpiek in de ochtend en een 
langzame cortisol daling overdag waarbij de cortisolwaarden ‘s nachts, tijdens slaap, het 
laagste zijn (Scheer FAJL et al, 2009). Deze cortisolpiek, die ongeveer een half uur na 
ontwaken plaats vindt, wordt ook wel de cortisol awakening response (CAR) genoemd en is 
een belangrijke marker voor het circadiane ritme van cortisol (Korompeli A. et al, 2009). Bij 
dag werknemers is er een verminderd CAR tijdens rustdagen in vergelijking met werkdagen 
te zien, maar bij ploegendienstmedewerkers blijven cortisol levels tijdens vrije dagen 
hoog.(Ulhôa MA et al, 2011) Dit is niet het geval bij permanent nachtmedewerkers, hier 
normaliseren de cortisol levels na adaptatie.(Kudielka BM et al, 2007). Er wordt 
gesuggereerd dat deze CAR ook beïnvloed wordt door licht (Elder GJ et al, 2016). Dit zou 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elder%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26818772
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een mogelijke invalshoek kunnen zijn voor behandeling van de negatieve symptomen van 
het werken in ploegendiensten.  

Bij de vertering van koolhydraten uit voedsel wordt glucose in het bloed verhoogd. Als 
reactie hierop wordt insuline aangemaakt (Harvey K et al, 2007). De insuline zorgt voor een 
reactie waardoor glucose wordt opgenomen in de cel zodat het kan worden gebruikt als 
energiebron. Op het moment dat die opname plaatsvindt wordt de afbraak van vet als 
energiebron geremd. Deze opname van glucose zorgt ervoor dat de algemene 
bloedglucosewaarde daalt. Wanneer er sprake is van insulineresistentie zijn de cellen niet in 
staat om voldoende te reageren op de verhoogde insulineconcentraties waardoor er een 
verhoogde bloedglucosewaarde ontstaat. Onbehandeld kan deze verhoogde waarden leiden 
tot diabetes type 2 (Harvey K et al, 2007). 

Om de effecten van ploegendienst op het metabool syndroom tegen te gaan, is het 
van belang te kijken hoe de onderliggende systemen kunnen worden beïnvloed. Een manier 
hiervan is het beinvloeden van de circadiane fysiologie. Korte- en lange golven licht hebben 
een sterke impact van prestatie, subjectieve gevoelens van alertheid en de circadiane 
fysiologie (Canazei et al, 2013). Uit dit onderzoek blijkt dat licht met de langste van de korte 
golflengtes de hartslag verlaagde. Wit licht met uitzondering van korte golven, zorgen er 
volgens de onderzoekers voor dat de cardiale fysiologie van night-workers wordt verbeterd. 
Niettemin is het volgens aanbevolen om medisch toezicht en begeleidingsdiensten te 
gebruiken voor en tijdens ploegendiensten om zo slaap en metabole- en cardivasculaire 
problemen tegen te gaan. Daarnaast is uit recent onderzoek gebleken dat vitamine D3 
beschermende invloed kan uitoefenen m.b.t. ontwikkelen van diabetes type 2. (Ma R et al, 
2016) 
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Conclusie 
  Zijn de pathologische gevolgen van het werken in ploegendiensten een factor die het 
metabool syndroom initieert? Op basis van de literatuur valt op te maken dat de individuele 
waarden worden beïnvloed. Daarnaast en is er ook een associatie met de clustering van de 
parameters. Op basis hiervan kan worden concludeert dat het werken in ploegendiensten 
een factor is die het metabool syndroom initieert. Om de verschillende problemen die naar 
voren zijn gekomen suggereren er aan de hand van de geschetste mechanismes tot een 
oplossing zou kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verlagen van de 
leukocyt waarde en de bloeddruk. Het normaliseren van de cortisol levels is ook een 
belangrijk aangrijpingspunt. Door middel van lichttherapie en vaste diensten, nacht of dag, in 
plaats van veranderende shifts. Het hebben van vaste diensten kan ook helpen in het 
verbeteren van de insulinegevoeligheid door dat hierbij een vast eetpatroon kan worden 
ontwikkeld.  
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Samenvatting 

 
Veel verschillende symptomen voor de ziekte van Graves maakt het diagnosticeren lastig. 
De symptomen niet altijd voor bij elke patiënt en ook niet in dezelfde mate. Er zijn ook 
vormen waarbij Graves niet auto-immuun is, deze vorm moet weer op een andere manier 
gediagnosticeerd worden. Wij stellen de vraag: hoe wordt de ziekte van Graves vastgesteld 
en in hoeverre is deze diagnose betrouwbaar? 
De ziekte van graves wordt door een aantal testen aangetoond. Testen om TSH, FT4 en FT3 
levels aan te tonen, DNA onderzoek naar mutaties (eventueel ook bij familieleden) met name 
in de TSH receptor of circulerende antilichamen in het bloed. Als er een ongewenst resultaat 
uit één van de testen komt betekent dat niet direct dat de patiënt de ziekte van Graves niet 
kan hebben. Er mag niet te gemakkelijk gedacht worden dat het niet de ziekte van Graves is. 
Tot nu toe blijkt de huidige diagnostisering goed genoeg. Toch moeten er meerdere testen 
door gelopen worden om echt aan te tonen of de desbetreffende patiënt de ziekte van 
Graves heeft of niet.  
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Inleiding 

 
Bij de ziekte van Graves is de auto immuunrespons verstoord, waardoor er antistoffen 
worden aangemaakt tegen lichaamseigen cellen die invloed hebben op de functionaliteit en 
de activiteit van de TSH receptor in de schildklier. Hierbij wordt vaak overproductie van 
schildklierhormoon geïnduceerd wat leidt tot hyperthyreoïdie. De huidige diagnosestelling 
berust op het constateren van de symptomen die vaak bij deze ziekte komen kijken, zoals 
hartkloppingen, een opgejaagd gevoel en slapeloosheid maar ook uitpuilende ogen 
(exoftalmus), opgezette schildklier (struma) en tachycardie. Op basis hiervan worden er 
verschillende hormoonlevels in het bloed gemeten, om vast te stellen dat het hier om de 
ziekte van Graves gaat. De huidige methodes meten allereerst de concentratie Thyroid 
Stimulating Hormone (TSH), Thyroxine (T4) en Triiodothyroxine (T3) in het bloed. Vaak blijkt 
dat uit deze hormoonconcentraties geen definitieve diagnose te halen is, gezien de 
concentraties soms miniem verschillen met die van een gezonde patiënt.  
 
Naast het constateren van de hormoonlevels in het bloed, zullen ook de antistof levels 
gemeten worden. Hierbij wordt allereerst gekeken naar de Thyroid Stimulating Immunoglobin 
concentratie (TSI), om zeker te stellen dat de hyperthyreoïdie wordt veroorzaakt door een 
respons van het immuunsysteem (vaak wanneer de TSH,T4 en T3 concentraties geen 
uitsluitsel kunnen geven). Er zal ook gekeken worden naar de Thyroïd Peroxidase Antibodies 
(TPO), om aan te tonen dat het immuunsysteem daadwerkelijk de schildklier heeft 
aangevallen. Helaas test 5-10% van gezonde patiënten positief op de TPO-test, wat 
betekent dat de aanwezigheid van deze antilichamen niet per se impliceren dat het hier om 
een auto immuunrespons gaat. Om vervolgens aan te kunnen tonen of de gehele schildklier 
hyperthyreoïdie vertoont of slechts een deel, zal een Radioactive Iodine Uptake test gedaan 
worden, waar de opname van radioactief jodium in een scan kan worden weergegeven.  
 
Het probleem bij het diagnosticeren van de ziekte van Graves is dat vele tests 
hormoonspiegels vaststellen, die mogelijk niet verhoogd zijn door deze aandoening, maar 
een andere oorzaak hebben. Diagnose wordt nog moeilijker gemaakt doordat er ook vormen 
van deze ziekte zijn die niet auto-immuun zijn. Dit betekent dat circulerende antilichamen 
nooit zullen worden gevonden, maar de symptomen van Graves wel aanwezig zijn. 
Daarnaast zijn bepaalde behandelingen van deze ziekte genezend en definitief, waarbij 
andere behandelingen symptoombestrijding zijn. Het probleem ligt momenteel bij het niet 
aanpakken van de immunopathologische achtergrond van de ziekte van Graves. Waarom 
kan er geen uitsluitsel gegeven worden in de huidige diagnostisering? Waarom zijn de 
behandelingen van de ziekte van Graves niet toegespitst op de immunopathologische 
achtergrond? In dit essay zullen wij deze vragen proberen te beantwoorden met als leidraad: 
Hoe wordt de ziekte van Graves vastgesteld en in hoeverre is deze diagnose betrouwbaar? 
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Wat is Graves disease? 

 
De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte van de schildklier  waarbij hyperthyreoïdie 
optreedt. Thyroid stimulating hormone (TSH) zorgt voor het maken en uitscheiden van 
schildklier hormoon. Bij de ziekte van Graves worden er antilichamen geproduceerd die het 
effect van dit hormoon versterken. Deze antilichamen (TRABs) hebben een blokkerend, 
stimulerend  of neutraal effect. (David C. Matthews, 2011) (S. A. Morshed, 2015). Allemaal 
vinden ze op de de receptor TSHR. De TSHR is een G-eiwitgekoppelde receptor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schematische tekening van de TSH receptor (S. A. Morshed, 2015) 
 
 

De stimulerende antilichamen (TSAb) en de blokkerende antilichamen (TBAb) binden aan 
het conformationale gedeelte van de receptor, zoals hierboven te zien is in Figuur 1. De 
neutralen antilichamen (cleavage) binden aan het lineaire gedeelte en dan specifiek op de 
cleaved regio (S. A. Morshed, 2015). 
 

 
Fig. 2 De drie verschillende antilichamen met hun consequenties. (S. A. Morshed, 2015) 
  
 

In Figuur 2 zijn de drie verschillende antilichamen te zien. Het figuur beschrijft tevens via 
welke pathway en welk G-eiwit ze werken en wat hun consequenties zijn voor het lichaam. 
Hieronder zal dit verder worden uitgelegd.  
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De stimulerende antilichamen concurreren met TSH voor een binding op de receptor en 
hebben dezelfde functie als TSH. Deze antilichamen zorgen voor proliferatie van de 
schildklier cellen, voor de synthese en secretie van het schildklier hormoon en induceren 
cyclische AMP vorming. 
De blokkerende antilichamen zorgen ervoor dat TSH niet meer aan de receptor kan binden. 
Dit leidt tot een hypothyreoïdie. Er zijn sommige blokkerende antilichamen die al een TSH 
receptor agonist kunnen werken of kunnen zelfs als TSH receptor functioneren door de 
geactiveerde vorm hiervan na te bootsen. 
De neutrale antilichamen (cleavage) blokkeren de binden van TSH niet, induceren geen 
cyclische AMP vorming en blokkeren ook de functie van TSH niet. Ze binden aan een ander 
deel van de receptor dan de bovenstaande antilichamen, namelijk aan het lineaire gedeelte 
van de receptor. Dit deel van de receptor is belangrijk voor de verdere signalering. De 
binding van de neutrale antilichamen aan deze regio zorgt ervoor dat er een signaal 
afgegeven wordt, waardoor de schildkliercellen in apoptose gaan. (S. A. Morshed, 2015) 
In figuur 3 zijn de pathways te zien die de verschillende antilichamen in gang zetten. De 
nummers 1, 2 en 3 wordt ingang gezet door de stimulerende antilichamen en ook door TSH 
zelf. Alleen de neutrale antilichamen zetten pathway nummer 4 in gang. (S. A. Morshed, 
2015) 
 

 
Fig. 3 de pathways van de antlichamen (S. A. Morshed, 2015) 
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De diagnose en pathogenese van Graves disease 

 
De diagnose  
 
Bij de ziekte van Graves begint het bij de constatering van de ziekte zelf. Bij een medisch 
consult zullen bepaalde symptomen en kenmerken naar voren komen die mogelijk 
gerelateerd zijn aan dit ziektebeeld. Er wordt echter gescreend op verschijnselen van 
hyperthyreoïdie, niet de ziekte van Graves specifiek. Dit kan pas tot uiting komen bij 
laboratorium onderzoek. 
 
De symptomen  
 
De eerste verschijnselen en klachten waarmee patiënten bij een arts zullen aankomen, 
verschillen enorm, waardoor het constateren lastig is. Daarom wordt er eerst gekeken naar 
de bekende symptomen die optreden bij hyperthyreoïdie. Hierbij zijn gewichtsverlies, een 
snelle (onregelmatige) hartslag met hartkloppingen en de zwelling van de schildklier (struma) 
de meest voorkomende klachten. Patiënten hebben daarnaast vaak last van een opgejaagd 
gevoel, overmatig zweten en moe-/zwakheid. Echter is er 1 symptoom die zich vooral bij 
patiënten met de ziekte van Graves uit: oftalmopathie, een zwelling van de ogen waardoor 
deze uit de oogkas puilen met oogproblemen als gevolg. Vaak vertonen patiënten slechts 
enkele verschijnselen, en sommige symptomen in beperkte mate, waardoor alleen het 
consult niet afdoende is om de ziekte van Graves te constateren.  
 
Laboratorium analyse hormoonwaarden en Jodiumuptake  
 
Na de symptoomanalyse wordt er bloed afgenomen van de patiënt, wat wordt blootgesteld 
aan enkele concentratiemetingen van belangrijke markers voor hyperthyreoïdie. Allereerst 
wordt de concentratie TSH gemeten, die naar verwachting bij hyperthyreoïdie laag gemeten 
zouden moeten worden. Hierbij dient de meting van TSH in het bloed ten behoeve van de 
diagnose (of er sprake is van hyperthyreoïdie). De TSH-concentratie in gezonde patiënten 
ligt tussen de 0,5 en de 4,5 µU/ml, waarbij patiënten met thyreotoxicose de waarde tussen 0 
en 0,1µU/ml zal liggen. Echter komt het bij oudere patiënten voor dat de waarde bij een 
milde vorm van hyperthyreoïdie (zoals bij de ziekte van Plummer) tussen 0,1 en 0,3 µU/ml 
ligt. Hierbij is het ook mogelijk dat (vooral oudere) patiënten lage TSH-waarden hebben, 
maar waarbij geen hyperthyreoïdie wordt geconstateerd.  
 
Na hyperthyreoïdie geconstateerd te hebben, wordt de concentratie FT4 gemeten met als 
hoofddoel de ernst van de aandoening te kunnen bepalen. De concentratie wordt 20% hoger 
verwacht dan de concentratie FT4 in een gezonde patiënt. Het is mogelijk dat een patiënt 
geen verlaagde TSH-waardes heeft, maar wel een verhoogd gehalte FT4 in het bloed. Dit 
zou wel op thyreotoxicose duiden, ondanks de normale TSH-waarden.Het FT4-gehalte is 
doorgaans een betrouwbare meting voor hyperthyreoïdie, maar ook hier zijn uitzonderingen 
waarbij een verhoogd gehalte FT4 niet gerelateerd wordt aan thyreotoxicose. (tabel artikel). 
De waarde van FT4 in het bloed van een gezonde patiënt ligt tussen 0,7 en 1,9 ng/dl, waarbij 
FT4 waarden bij zwangerschap tussen de 1,2 en 2,0 ng/dl kan liggen. Bij twijfel over de 
uitkomst van de FT4 waarden kan ook de concentratie FT3 bepaald worden, die vrijwel altijd 
verhoogd is bij patiënten met thyreotoxicose, uitzonderingen daargelaten zoals bij 
overmatige jodiuminname (waarbij de FT3 waarde ook hoger zou liggen dan normaal).  
 
Naast de hormoonwaarden te bepalen, wordt er ook een Radioactive Iodine Uptake (RAIU) 
screening gedaan. Bij patiënten met thyreotoxicose treedt een verhoging van Jodium uptake 
op, waardoor deze meting (ook) karakteristiek is voor de ziekte van Graves. Deze scan zou 
hyperthyreoïdie kunnen aantonen bij patiënten die lager of gemiddeld scoren op de TSH en 
FT4-metingen. Daarnaast is deze meting ook van belang als er bij de behandeling wordt 



 
8 

 

gedacht aan een 131-I-therapie, waar we later in dit hoofdstuk op terug zullen komen. De 
gemiddelde RAIU-meting verschilt per land, voorbeeld: de scores van patiënten met 
thyreotoxicose liggen in de Verenigde Staten gemiddeld 25% hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Naar aanleiding van deze scans kan ook gekozen worden om een Thyroïde 
Isotoop scan te doen, dit wordt vrijwel alleen gedaan als er een onduidelijke zwelling van de 
schildklier aanwezig is en er specifiek inzicht nodig is wat betreft de locatie van de 
overproducerende cellen.  
 
Als laatste diagnosemethode wordt de concentratie anti-thyroïde antilichamen gemeten, om 
aan te kunnen tonen dat de thyreotoxicose een auto immuunrespons als oorzaak heeft. Hier 
wordt specifiek gekeken naar Thyroïde-peroxidase (TPO), waarbij meer dan 95% van 
patiënten met de ziekte van Graves verhoogde/positieve TPO-waardes hebben.  Daarnaast 
zal ook de concentratie antilichamen gemeten worden die specifiek binden aan de TSH-
receptor (Thyrotrophin Receptor Antibody of TRAb). De resultaten van deze test zijn 
specifiek genoeg om bij thyreotoxicose ook de ziekte van Graves te kunnen diagnosticeren 
(90% test positief). Betere tests zijn er inmiddels ontwikkeld, die monoklonale en 
synthetische TSH-Receptor antilichamen gebruiken, waarbij er 99% diagnose zekerheid te 
behalen is. 
 
Concluderend zal de gemeten concentratie TSH in het bloed aangeven of er sprake is van 
hyperthyreoïdie, zal het FT4-gehalte de ernst van de thyreotoxicose aangeven en wordt er 
een RAIU screening gedaan om de ziekte van Graves te constateren. Daarnaast zal de 
TPO-meting in het bloed ook bevestigen dat het om een auto immuun geïnduceerde 
hyperthyreoïdie gaat. (Leslie J DeGroot, 2016) 
 
 
De behandeling  
 
Als de ziekte van Graves eenmaal geconstateerd is, zal er nauwe communicatie plaats 
moeten vinden tussen de behandelend arts (internist), endocrinologen en oogartsen. Hierbij 
wordt een behandelplan opgesteld op basis van de ernstigheid van de klachten. De meeste 
klachten gaan over de irritatie en zwelling van de ogen en de oogkas (oftalmopathie). De 
irritatie komt door een ontstekingsreactie in de oogkas, waarbij een drukkend gevoel ontstaat 
en onnatuurlijke draaiing van het oog. Daarnaast kan de oogzenuw bekneld raken waardoor 
het zichtvermogen omlaag gaat. Hieronder is een behandelplan opgesteld door het 
Schildkliercentrum Rotterdam, waarin voornamelijk wordt gekeken naar de oogklachten 
(Graves orbitopathie).  
 
Bij milde oogklachten zal er lubricantia aangeraden worden (bevochtiging van de ogen wat 
irritatie vermindert). Bij heftige klachten en mogelijk verlies van gezichtsvermogen zal er 
mogelijk gekozen worden voor orbitadecompressie, waarbij een gedeelte van het bot van de 
oogkas verwijderd wordt, waardoor de zwelling meer ruimte krijgt en het oog weer op zijn 
plaats zakt. Bij dubbelzien, retractie van de oogleden en het uitpuilen van de ogen zonder 
afname in gezichtsvermogen kunnen chirurgische ingrepen worden gedaan aan de oogleden 
en oogspieren. 
(https://www.erasmusmc.nl/schildkliercentrum/patienten/functiestoornissen/auto-
immuun/graves/3950441/) 
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Als aangrijping op de overmatige productie van het schildklierhormoon kan de internist 
thyreostatica voorschrijven, medicijnen die de aanmaak van schildklierhormoon remmen. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten medicijnen: thionamiden, jodium en 
radioactief jodium. Thionamiden (Carbimazol, Thiamazol en Propylthiouracil) dwarsbomen 
de inbouw van jodium die nodig is voor de synthese van schildklierhormoon. Hierdoor 
ontstaat een latente periode waar alleen jodium uit de schildklierfollikels zal worden gebruikt, 
tot deze op is en er geen schildklierhormoon meer gemaakt kan worden. Een behandeling 
met een overmaat aan jodium (kaliumjodide) remt de afgifte van schildklierhormoon en de 
opname van jodium door de schildklier. Het nadeel van deze behandeling is het verharden 
van de schildklier door opname van jodium in de follikels, wat eventueel een voordeel zou 
kunnen zijn voor de chirurgische ingreep. De behandeling met radioactief jodium (131-I) is 
het vernietigen van een gedeelte van de schildklier d.m.v. β-straling. Hierna wordt gekeken 
naar de genezing van de schildklier, wat bij veel patiënten niet het geval is. 
(https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/inleidingen/inl-
thyreostatica) 
 
In dit geval is de laatste optie om (een gedeelte) van de schildklier chirurgisch te verwijderen. 
Hierbij zal een levenslange kuur van schildklierhormoontabletten worden voorgeschreven 
(thyrax). Bij zowel de radioactieve jodium behandeling als de chirurgische ingreep is het 
mogelijk dat er een te groot deel van de schildklier wordt verwijderd, waardoor er een tekort 
aan schildklierhormoon ontstaat: hypothyreoïdie. Bij 50% van de patiënten die behandeld 
worden met thionamiden vindt genezing plaats, de overige 50% zal een destructieve ingreep 
moeten ondergaan. Na de operatieve verwijdering van een deel van de schildklier alsmede 
de jodiumbehandeling is er 80% kans op hypothyreoïdie en dus een levenslange 
behandeling met thyrax. 
(https://www.lumc.nl/patientenzorg/patienten/patientenfolders/ziekte-van-Graves-primaire-
hyper-thyreoidie) 
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Graves disease en negatieve TSH receptor antilichamen 

 
Hyperthyreoïdie treedt bij de ziekte van Graves op door de antlichamen die het lichaam zelf 
aanmaakt (auto-imuun). Er zijn echter ook andere oorzaken die een hyperthyreoïdie kunnen 
veroorzaken zonder dat het lichaam antilichamen heeft aangemaakt. Dit noemen ze non-
autoimmune hyperthyroidism en komt voor in 2 soorten, spontane (SNAH) en familiaire 
(FNAH).  Deze patiënten hebben dus dezelfde symptomen als patiënten met de ziekte van 
Graves alleen ontstaat de hyperthyreoïdie op een ander manier. Bij deze patiënten zijn 
mutaties in de TSH receptor de oorzaak van de hyperthyreoïdie. Deze mutaties zijn vaak 
activerende mutaties die ervoor zorgen dat de TSH receptor meer schildklier hormoon gaat 
produceren. Tot 2010 zijn er 17 activerende TSH receptor mutaties ontdekt in 24 
verschillende families. (Hulya Iliksu Gozu, 2010) 
Al deze families hebben gemeen dat de antilichamen, gevonden bij diagnose met de ziekte 
van Graves, bij deze patiënten niet zullen worden gevonden. De kenmerken van familiaire 
non-autoimmune hyperthyroidism zijn: een positieve familie geschiedenis voor non-
autoimmune hyperthyroidism, geen circulerende antilichamen, teveel schildklierhormoon.  
De positieve familie geschiedenis is bij spontane non-autoimmune hyperthyroidism niet 
aanwezig. SNAH komt eerder tot uiting dan FNAH en is tevens erger dan FNAH. Fatale of 
neonatale NAH komt bij SNAH veel meer voor. Echter zijn er ook patiënten die hele milde 
hyperthyroïdie hebben. (Hulya Iliksu Gozu, 2010) 
 
Diagnose 
 
Aangezien er geen circulerende antilichamen gevonden zullen worden moet NAH op een 
andere manier gediagnostiseerd worden dan de ziekte van Graves. DNA onderzoek is hierbij 
onmisbaar, omdat het gaat om mutaties. DNA wordt geëxtraheerd uit een sample van bloed 
van de patiënt, wanneer het gaat om familiaire NAH wordt er ook van directe familieleden 
bloed afgenomen om te onderzoeken. Door middel van automatische sequencing kan de 
mutatie worden gevonden. Hieronder wordt nu een voorbeeld van een case report 
besproken. (Luisella Alberti, 2001) 
 
Het betreft een meisje uit Italië van vijf jaar met erger wordende symptomen als: 
hyperactiviteit, prikkelbaarheid en hartkloppingen. Eerst is er bloedonderzoek gedaan om te 
kijken of er afwijkende levels van schildklierhormoon aangetoond konden worden en of er 
circulerende antilichamen in het bloed zaten. Vervolgens is haar DNA en dat van haar vader, 
moeder, oma en halfzus werd afgenomen en onderzocht.. Uit de DNA analyse kwam 
tevoorschijn dat er een heterozygote transversie van G naar T in codon 597 in de TSH 
receptor had plaatsgevonden. Dit leidde tot een missense substitutie V597F. Deze mutatie 
werd terug gevonden bij de vader en de halfzus. (Luisella Alberti, 2001) 
 

  
Fig. 4 Electropherogram. De 2 DNA strengs van WT en mutant zijn met elkaar vergeleken, bij de pijl (codon 597) 
is een dubbele band te zien, wat aantoont dat daar 2 verschillende basen aanwezig zijn (G of T). (Luisella Alberti, 
2001) 
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Deze mutatie is autosomale dominant en zorgt ervoor dat er een stijging is in de ligand-
onafhankelijke receptor activiteit, wat uiteindelijk leidt tot een verminderde gevoeligheid voor 
TSH stimulatie. (Luisella Alberti, 2001) 
Diagnose blijft bij deze ziekte lastig, omdat er geen duidelijke kenmerken zijn die bij elke 
patiënt voorkomen. Bij de ene patiënt begin de ziekte al op vijf jarige leeftijd, bij de ander pas 
in de 20 of zelfs 30. Bij de een is een milde vorm van hyperthyreoïdie, bij de andere juist een 
erge vorm etc. Dit maakt het herkennen van deze ziekte lastig als een patiënt bij de huisarts 
komt met zijn of haar klachten.  
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Conclusie 

 
Bij de ziekte van Graves komt veel om de hoek kijken, aangezien het om een specifieke 
aandoening gaat die in het brede spectrum als hyperthyreoïdie wordt geclassificeerd. 
Verschillende diagnoses kunnen gesteld worden n.a.v. de klachten die zullen worden 
omschreven door de patiënt tijdens een consult. De enige echte klacht die als duidelijke 
indicator kan worden gegeven voor de ziekte van Graves is de oogaandoening 
(oftalmopathie), terwijl dit niet bij alle patiënten met deze aandoening kan worden 
geconstateerd. Dit is afhankelijk van de heftigheid van de hyperthyreoïdie en hoe lang deze 
al gemanifesteerd is geweest.  
 
Gelukkig is de diagnose n.a.v. bloedonderzoek in zekere zin beperkend, aangezien er getest 
kan worden op hele specifieke onderdelen van de auto immuunrespons waar de ziekte van 
Graves op berust. Screening op TSH en FT4 duidt alleen op Hyperthyreoïdie en is in die zin 
niet afdoende voor een heldere diagnose. Screening TPO is nodig om aan te geven dat het 
immuunsysteem verantwoordelijk is voor de overmaat aan FT4 in het bloed, en niet een 
andere factor zoals een spontane daling van oestrogenen in het lichaam of een 
amphetamine misbruik. De Groot L.J. et al. geven aan dat er een verbeterde TPO-meting in 
wording is, deze zou 99% uitsluitsel kunnen geven over de betrokkenheid van het 
immuunsysteem in de overmaat aan schildklierhormoon. Het huidige diagnosemodel bestaat 
dus uit het vernauwen van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de verstoorde 
schildklierwerking.  
 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bij de eerste stappen van het labonderzoek een 
negatieve uitkomst komt (TSH/FT4 meting) wat het vermoeden zal geven dat er geen sprake 
is van hyperthyreoïdie, terwijl deze wel degelijk aanwezig is. De oorzaak hiervan is een 
mutatie in de TSH-receptor, die alleen geconstateerd kan worden door genetisch onderzoek 
bij de patiënt en de familie zelf. Dit zijn de uitzonderingen van de diagnose die, zonder 
genetisch onderzoek, in een verkeerd behandeltraject zouden kunnen belanden.  
 
De vraag blijft hier echter: is de huidige methode waarop wij de ziekte van Graves 
onderzoeken waterdicht? Hierbij kijkend naar de methodes die bekend zijn met hun 
nauwkeurigheid, is het antwoord hiervoor tweeledig. Aan de ene kant zijn de diagnosticering 
op dit moment nauwkeurig genoeg om hyperthyreoïdie te constateren en bij deze diagnose 
verder te zoeken naar mogelijke indicaties voor de ziekte van Graves. Het probleem is echter 
dat alle facetten van deze diagnose doorlopen moeten worden, voordat er een eenduidige, 
definitieve diagnose kan worden gesteld. TPO-metingen en genetisch onderzoek is hierbij 
van groot belang om uitsluitsel te kunnen geven (door niet auto immuun geïnduceerde 
hyperthyreoïdie en een TSH-receptor mutatie uit te sluiten). 
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Samenvatting 

De schildklier is de eerst ontwikkelende endocriene klier in de foetus, bij tien tot twaalf weken 
worden de schildklierhormonen T3 en T4 al in kleine concentraties geproduceerd. De foetus 
is voor de ontwikkeling echter nog voor een groot deel afhankelijk van maternale 
schildklierhormonen. Rond week twintig gaat de foetus betekenisvolle concentraties 
schildklierhormoon produceren. 

Een tekort aan de schildklierhormonen T3 en T4 kan leiden tot ernstige lichamelijke en 
cognitieve problemen, daarom is er in Nederland een gereguleerd screeningsproces, dat 
bestaat uit een hielprik en het meten van de T4-waardes. Bij afwijkende waardes wordt ook 
de TSH-concentratie gemeten, bij sprake van hypothyreoïdie wordt vervolgens een 
behandeling met l-thyroxine gestart. Het screeningsproces kan verbeterd worden door naast 
de T4-waardes ook standaard de TSH-waardes te meten, hierdoor zullen gevallen van milde 
hypothyreodie vaker gedetecteerd worden.  

Een hogere begindosis van 10 µg/kg/d l-thyroxine en een vroege behandeling namelijk voor 
dertien dagen, minimaliseren de gevolgen   voor kinderen met hypothyreodie. Door deze 
dosis standaard te maken kunnen de cognitieve tekorten mogelijk extra teruggedrongen 
kunnen worden. 

Bij de ziekte van Graves, een vorm van hyperthyreodie, worden er antischildklierhormonen 
geslikt. In geval van zwangerschap leidt dit tot verhoogde kans op schildklierafwijkingen bij 
de foetus. Tijdens de zwangerschap wordt de voorkeur gegeven voor het gebruik van 
schildklierremmer propylthiouracil (PTU) ten opzichte van carbimazol (CMZ). Door tijdig een 
hormoontherapie aangepast op de zwangerschap op te stellen, kunnen de gevolgen beperkt 
worden. Verder kan er gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde ultrasound. Door na 
de geboorte een aangepast screeningsproces toe te passen voor baby’s van wie de moeder 
antischildkliermedicijnen slikt kan de ziekte verder gecontroleerd worden. 

Verder onderzoek is nodig naar het tijdig opsporen van zeer zeldzame vormen van 
hypothyreodie en naar de mogelijkheden van schildklierhormoontoevoeging in het 
vruchtwater.  
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Inleiding 

Hypothyreoïdie is een endocriene ziekte waarbij de schildklier onvoldoende 
schildklierhormoon aanmaakt. Deze ziekte kan gedurende het leven verkregen worden, maar 
het kan ook een aangeboren afwijking zijn. Congenitale hypothyreoïdie komt wereldwijd voor 
bij ongeveer 1 op 2000 tot 1 op 4000 pasgeborenen. (Rastogi & LaFranchi, 2010) 
De schildklier is een vlindervormige klier die over de luchtpijp aan de basis van de keel ligt. 
De schildklierhormonen die het produceert hebben langetermijneffecten op het metabolisme 
en zijn essentieel voor de normale groei en ontwikkeling in kinderen. De hormonen worden 
uit het aminozuur tyrosine gevormd en hebben hiervoor het element jodium nodig. Tyrosine 
kan in het lichaam gemaakt worden van het essentiële aminozuur fenylalanine, dat in de 
voeding aanwezig moet zijn omdat het lichaam dit niet zelf produceert. Dit geldt ook voor het 
spoorelement jodium wat in voldoende mate aanwezig moet zijn in het dieet. In de normale 
situatie vormt de schildklier twee hormonen: tri-iodothyronine en thyroxine aangeduid met T3 

en T4. De hoeveelheid T3 en T4 wordt gereguleerd door de hypothalamus en de hypofyse door 
middel van een negatief feedbackmechanisme. Het thyroïd releasing hormone (TRH) is het 
hormoon dat vanuit de hypothalamus de adenohypofyse stimuleert. Het thyroïd stimulating 
hormone (TSH) is vervolgens het hormoon dat in de circulatie wordt gebracht door de 
adenohypofyse en zijn werking heeft op de schildklier voor de productie van de 
schildklierhormonen. (Silverthorn, 2014) 
Een schildklierhormoon deficiëntie bij de geboorte wordt voornamelijk veroorzaakt door of 
een probleem in de ontwikkeling van de schildklier of wel een storing in de biosynthese van 
de schildklierhormonen (Rastogi & LaFranchi, 2010). Als er ergens in de aansturing van de 
schildklier door de hersenen of in het mechanisme van de schildklier zelf om de hormonen te 
produceren iets misgaat kan een tekort ontstaan. De verschillende oorzaken met de daarbij 
behorende verschillende varianten van hypothyreoïdie worden later verder uitgelicht. De 
schildklierhormonen werken op bijna alle cellen van het lichaam en hebben dan ook invloed 
op bijna alle lichaamsfuncties. Een belangrijke functie dienen ze in de eerste levensfase bij 
de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. Dit maakt dat een tekort aan 
schildklierhormonen in de ontwikkelingsfase van een kind ernstige mentale en motorische 
problemen met zich mee kan brengen (Rastogi & LaFranchi, 2010). Een belangrijk feit is dat 
de meest ernstige symptomen voorkomen worden als er tijdig wordt ingegrepen met een 
behandeling die bestaat uit het toedienen van een substitutiehormoon. Dit maakt 
hypothyreoïdie de meest voorkomende behandelbare oorzaak van mentale retardatie 
(Rastogi & LaFranchi, 2010).   

Dit gegeven dat de kinderen behouden kunnen worden van vrij ernstige mentale retardaties 
en alles wat dat met zich meebrengt maakt een vroegtijdige diagnose bij pasgeborenen door 
middel van een effectief screeningsproces van groot belang. Doordat de symptomen weinig 
specifiek zijn en zich maar geleidelijk manifesteren zouden de meeste kinderen pas op een 
te late leeftijd geïdentificeerd worden zonder een nationaal screening programma (Campos, 
et al., 2017). De ontwikkeling van deze kinderen is dan al voor een groot deel achtergesteld 
en valt niet meer goed te maken. In veel landen bestaat er momenteel een nationaal 
screening programma met als doel om de betrokken kinderen, door een vroege detectie en 
geschikte behandeling, hun hoogst haalbare groei- en cognitieve ontwikkeling te laten 
bereiken (Rastogi & LaFranchi, 2010). Sinds 1981 bestaat deze nationale screening voor 
congenitale hypothyreoïdie in Nederland (Verkerk, et al., 1993). 

In de komende deelhoofdstukken wordt ingegaan op het ontstaan van hypothyreoïde en de 
behandeling, vervolgens worden adviezen gegeven rondom de huidige aanpak van het 
screenen en behandelen van pasgeborenen. Het doel is om het aantal hypothyreoïdie 
gevallen dat gemist wordt door het screeningsproces in de toekomst verder terug te brengen 
en de effectiviteit van de behandeling te verhogen om de ontwikkelingsachterstand van de 
kinderen met aangeboren hypothyreoïdie te minimaliseren.  
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De schildklierhormoonproductie 

De schildklier klier heeft twee verschillende hormoonproducerende cellen: de C-cellen, die 
calcitonin produceren en de folliculaire epitheelcellen die de schildklierhormonen produceren. 
Calcitonin is betrokken bij de calcium homeostase en speelt verder geen rol in het ontstaan 
van hypothyreoïdie. De schildklierhormoonproductie is waar we ons verder of focussen. 
(Silverthorn, 2014) 
 
De follikels waar de synthese plaatsvindt zijn bolvormige structuren waarvan de wanden uit 
één epitheellaag bestaan die het colloïd omringen. Als eerste stap in de synthese wordt het 
jodide uit het bloed de folliculaire cel ingebracht en verder getransporteerd naar het colloïd. 
De folliculaire cellen maken het glycoproteïne thyroglobuline, dat ook naar het colloïd 
getransporteerd wordt. In het colloïd wordt vervolgens met behulp van het enzym 
thyroidperoxidase het jodide aan tyrosine gebonden op het thyroglobuline molecuul. Er 
ontstaat monoiodotyrosine (MIT) bij de koppeling van één jodide, en diiodotyrosine (DIT) bij 
de koppeling van twee jodide ionen. Vervolgens worden MIT en DIT samengevoegd om 
triiodothyronine (T3) te vormen en van twee DIT wordt tetraiodothyronine (T4) gevormd. De 
hormonen zijn nog steeds gebonden aan het thyroglobuline. De volgende stap is dat de 
gebonden hormonen terug worden opgenomen in de folliculaire cellen. Dit gebeurt door de 
opname van vesikels. In de cel worden de hormonen losgemaakt van het thyroglobuline, 
waarna ze de circulatie in kunnen. Tussen de gevormde schildklierhormonen T3 en T4 zit een 
verschil in hun werkzaamheid. T3 blijkt drie tot vijf keer meer biologisch actief en is daarmee 
het hormoon dat actief functioneert in de doelcellen. Echter, de meerderheid van de 
schildklierhormonen in het plasma is de T4 variant. Doelcellen weten door middel van 
enzymen genaamd deiodinases de actieve variant T3 te maken door een jodium te 
verwijderen van T4. Zo hebben doelweefsels zelf meer controle over de hoeveelheid actief 
schildklierhormoon waaraan ze worden blootgesteld. (Silverthorn, 2014) 
 
Schildklierhormonen bij de foetus 

De schildklier is de eerste endocriene klier die zich gaat ontwikkelen in het menselijk embryo. 
Bij een zwangerschapsduur van vier weken kan de klier thyroglobuline produceren en zes tot 
acht weken later produceert de klier al schildklierhormonen. In dit eerste stadium is de 
productie nog onafhankelijk van TSH aangezien de secretie door de hypofyse pas begint 
rond week 10-12. Vanaf week twaalf ontwikkelt zich de hypothalamus-hypofyse-schildklier as 
waardoor de TSH-niveaus snel toenemen tot aan laat in het tweede trimester. Pas na week 
twintig produceert de foetus een betekenisvolle hoeveelheid schildklierhormoon en de 
concentraties bereiken pas een volwassen niveau als de geboorte heeft plaatsgevonden. 
(Kratzsch & Pulzer, 2008) De schildklierhormonen zijn echter al vroeg in het eerste trimester 
(week 5-6) detecteerbaar in de foetale bloedsomloop (Patel et al, 2011. A). Dit is mogelijk 
doordat de foetus, voordat de eigen productie op gang komt, al wordt voorzien van 
schildklierhormonen door de moeder door middel van actief transport over de placenta (Patel 
et al, 2011. B). Dit is van belang omdat bekend is dat de schildklierhormonen al heel vroeg 
een belangrijke rol spelen in de normale ontwikkeling van het foetale centrale zenuwstelsel. 
Dit wordt onder meer duidelijk doordat er een verhoogde activiteit van de deiodinase D2 is in 
de hersenen die zorgt voor de omzetting van T4 naar de biologisch actieve variant T3 (Patel 
et al, 2011). In een foetus met hypothyreoïdie zorgen deze hormonen van de moeder en de 
verhoogde omzetting van T4 naar T3 in de hersenen ervoor dat er vrijwel normale cognitieve 
uitkomsten mogelijk zijn. Als de moeder zelf ook problemen heeft met haar schildklierfunctie 
zal dit voor extra complicaties bij het kind zorgen. De pasgeborene is afhankelijk van zijn of 
haar eigen schildklierhormoonproductie, in het geval van hypothyreoïdie is het cruciaal dat er 
dan snel ingegrepen wordt met een behandeling.  
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Congenitale hypothyreoïdie: de oorzaken  
 
Er zijn verschillende oorzaken bekend die kunnen leiden tot hypothyreoïdie. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen kortstondige en permanente hypothyreoïdie en tussen primaire, 
secundaire en perifere hypothyreoïdie (Rastogi en LaFranchi, 2010). 

Kortstondige hypothyreoïdie wordt meestal veroorzaakt door een jodiumtekort, dit is een 
voorbeeld van een neonatale factor, andere neonatale factoren zijn: een goedaardige tumor 
in de lever of een specifieke gen-mutatie. Er zijn ook maternale factoren die de oorzaak 
kunnen zijn van kortstondige hypothyreoïdie namelijk: schildklier remmende medicatie, 
antilichamen die de thyrotropine receptor blokkeren en jood tekort of overmaat. Bij 
kortstondige hypothyreoïdie keren de waardes vaak na een aantal maanden terug naar 
normaal, terwijl bij permanente hypothyreoïdie het hele leven een substitutie hormoon geslikt 
zal moeten worden (Rastogi en LaFranchi, 2010). 

Primaire, permanente hypothyreoïdie ontstaat door schildklierdisgenese, dishormoongenese 
of een tekort aan TSH-binding of signaalomzetting. Schildklier disgenese komt het vaakst 
voor en houdt in dat de schildklier onderontwikkeld of, in het meest extreme geval, niet 
ontwikkeld is. Er zijn verschillende vormen van schildklierdisgenese, de drie meest 
voorkomende zijn: schildklierectopie, athyreose en schildklierhypoplasie. Bij schilklierectopie 
is de schildklier misplaatst, bij athyresose is er helemaal geen schildklier aanwezig, en alle 
overige gevallen van disgenese worden geplaatst onder schildklierhypoplasie. Het lijkt 
waarschijnlijk dat er een genetische component is van schildklierdisgenese, hier is echter 
nog onvoldoende onderzoek naar gedaan (Rastogi en LaFranchi, 2010). 

In het geval van dishormoongenese treden er fouten op bij de biosynthese van het 
schildklierhormoon, dit ontstaat door erfelijke afwijkingen. In de meeste gevallen is er sprake 
van afwijkingen van schilklierperoxidase-activiteit. Schildklierperoxidase gebruikt 
waterstofperoxide voor de vorming van T3 en T4  uit jood en thyroglobuline. Het kan ook zo 
zijn dat er onvoldoende waterstofperoxide wordt gevormd, dit komt door een mutatie in het 
enzym dual oxidase 2 (DUOX2). Een andere vorm van dishormoongenese wordt veroorzaakt 
door een afwijking in het eiwit pendrine, een chloride-jodide transporter, dat voorkomt in de 
schildklier en in het oor. Dit zorgt voor verminderde joodvorming, daarnaast zorgt dit voor 
doofheid, deze afwijking wordt het Pendreds syndroom genoemd. Er zijn nog een aantal zeer 
zeldzame oorzaken van schildklierhormoondisgenese, waaronder een mutatie in de natrium-
jodide transporter (Rastogi en LaFranchi, 2010). 

Een tekort aan TSH-binding of signaalomzetting kan gelinkt zijn aan chromosoom 15, het 
kan echter ook ontstaan door een mutatie in het TSH-receptorgen (Rastogi en LaFranchi, 
2010). 

Secundaire hypothyreoïdie wordt veroorzaakt door afwijkingen in de productie van TSH, dit 
wordt veroorzaakt door mutaties in de genen die de ontwikkeling van de hypofyse reguleren. 
Dit gaat vaak gepaard met afwijkingen in andere hypofyse-hormonen, waaronder het 
groeihormoon. (Rastogi en LaFranchi, 2010). 

Perifere hypothyreoïdie ontstaat als gevolg van gebreken in schildklierhormoon transport of -
metabolisme. Er kan sprake zijn van een defecte schildklierhormoon plasmamembraan-
transporter, waardoor er verminderde T3  doorgang in de neuronen is. Dit zorgt voor 
verhoogde T3 -levels in het serum, verlaagde T4  en normale TSH. Ook kan er sprake zijn van 
perifere weestrand voor de acties van het schildklierhormoon, hierbij is er een milde 
verlaging van T3 en T4   maar verhoging van TSH (Rastogi en LaFranchi, 2010). 
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Congenitale hypothyreoïdie: de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind 

Door de rol van de schildklierhormonen in de beginstadia van het leven bij de ontwikkeling 
van het centrale zenuwstelsel is het volgens verwachting dat een hormoontekort in deze 
periode ernstige gevolgen met zich mee kan brengen. De invloed van de hormonen op de 
hersenontwikkeling blijft tot het tweede a derde levensjaar, maar de eerste zes maanden 
postnataal blijken een kritische periode (Komur et al, 2013). De schildklierhormonen zijn 
betrokken bij de neurogenese, neuronale migratie, axon- en dendrietvorming, 
synaptogenese, myelinisatie en de regulatie van neurotransmitters (Campos, et al., 2017). 
De afwezigheid van schildklierhormonen in de perinatale fase kunnen onder andere het 
cerebellum, de hippocampus, de frontale regio’s en de visuele cortex niet optimaal laten 
ontwikkelen (Campos, et al., 2017). 

De meest voorkomende klinische signalen en symptomen van onbehandelde hypothyreoïdie 
zijn een grote vooruitstekende tong zoals te zien in figuur 1A-B, navelbreuk zoals in figuur 
1C, geelzucht, constipatie en slaapzucht (Rovet, 2002). Omdat deze symptomen niet meteen 
na de geboorte zichtbaar zijn, lijden deze kinderen al aan ernstige hersenbeschadiging als 
de diagnose wordt gesteld.  

 

Figuur 1. De uiterlijke kenmerken van een onbehandelde baby van 3 maanden met 
hypothyreoïdie. Bij afbeelding B wordt de nadruk gelegd op de vooruitstekende tong en bij C 
op de navelbreuk. (Rastogi & LaFranchi, 2010) 

Tegenwoordig wordt er gelukkig vaak vroegtijdig ingegrepen met een behandeling waardoor 
deze meest ernstige mentale retardaties voorkomen kunnen worden. Echter, het is wel 
bekend dat er vaak milde cognitieve tekorten blijven bestaan. Bij deze vroeg behandelde 
kinderen worden nog vaak aandachtsproblemen, geheugenproblemen, problemen met 
visuospatiële vaardigheden en problemen met verwerkingssnelheden en reactietijden 
geconstateerd (Campos, et al., 2017). Een verminderde signaalverwerking kan mogelijk 
verklaard worden doordat schildklierhormonen een belangrijke rol spelen in de differentiatie 
van de myeline-vormende cellen, de oligodendrocyten (Campos, et al., 2017). De 
oligodendrocyten zullen minder axonen myeliniseren, wat een vertraagde signaaltransductie 
tot gevolg heeft. Verder spelen schildklierhormonen een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van een ordelijke cel distributie in de cerebrale cortex (Campos, et al., 2017). Dit kan een 
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verklaring zijn voor het anders functioneren van de prefrontale cortex, die geassocieerd 
wordt met onder andere hersenfuncties zoals aanhoudende aandacht, het werkgeheugen en 
ook met de cognitieve flexibiliteit (Campos, et al., 2017). De ernst van de cognitieve 
problemen lijkt afhankelijk van meerdere variabelen, waaronder de ernst van de 
hypothyreoïdie, de TSH-normalisatie tijd, de sociaaleconomische status, de leeftijd waarop 
de behandeling gestart wordt en de begindosis (Huo, et al., 2011). Naast de cognitieve 
tekorten vertonen de vroegtijdig behandelde kinderen ook nog problemen met hun 
motorfuncties (Kempers, et al., 2006). Het is aangetoond dat de problemen met de 
cognitieve- en motorfuncties door de verslechterde ontwikkeling tot op latere leeftijd 
aanhouden (Kempers, et al., 2006). 

 
Congenitale hypothyreoïdie: het screeningsproces en de behandeling 

In Nederland krijgen pasgeborenen na vier dagen een hielprik, dit wordt gebruikt om de T4-
waardes in het bloed te meten. Als blijkt dat de waardes te laag zijn, worden de TSH-
waardes gemeten. Zijn ook de TSH-waardes verlaagd, dan wordt het desbetreffende kind 
doorgestuurd en zal het een substitutiehormoonbehandeling krijgen. Als de T4 en TSH-
waardes beneden gemiddeld zijn, maar niet al te sterk afwijken wordt er een tweede punctie 
genomen. Als de waardes van de tweede punctie nog steeds dubieus zijn, wordt de 
schildklierfunctie verder onderzocht met onder andere beeldvormende technieken (Kempers 
et al, 2009). Bij verlaagde vrije T4-waardes en verhoogde TSH-waardes zal de diagnose 
primaire hypothyreoïdie gesteld worden en bij verlaagde T4-waardes en verlaagde TSH-
waardes secundaire hypothyreoïdie (Rastogi en Lafranchi, 2010). Aan de hand van de T4-
waardes wordt er ook onderscheid gemaakt tussen ernstige, gemiddelde en milde 
hypothyreoïdie. 

Deze methode lijkt in elk geval toereikend te zijn in geval van primaire en in sommige 
gevallen voor secundaire hypothyreoïdie, aangezien hierbij T4-waardes verlaagd zullen zijn. 
Milde hypothyreoïdie zal echter niet gedetecteerd worden met deze methode, terwijl dit wel 
gedetecteerd kan worden met een TSH-meting. (Rastogi en LaFranchi, 2010). Wanneer bij 
pasgeborene zowel de T4-waardes als de TSH-waardes gemeten worden zullen meer 
gevallen van hypothyreoïdie tijdig gedetecteerd worden. De meer zeldzame vormen zullen 
echter onopgemerkt blijven en ook zal secundaire hypothyreoïdie niet altijd gedetecteerd 
worden. Bij perifere hypothyreoïdie kan er bijvoorbeeld ook sprake zijn van perifere 
weerstand voor de acties van schildklierhormoon, dit zal echter niet blijken uit de T4- en TSH-
waardes. 

Als de foetus meer kans heeft op hypothyreoïdie, bijvoorbeeld wanneer de moeder 
schildklier remmende medicatie neemt, kunnen de TSH-waardes met behulp van een 
vruchtwaterpunctie bepaald worden. Er kan dan begonnen worden met de behandeling door 
deze in het vruchtwater te spuiten. Dit is echter risicovol en het is niet duidelijk hoezeer dit de 
ontwikkeling stimuleert ten opzichte van behandeling na de geboorte (Morine et al, 2002). 

Als hypothyreoïdie eenmaal gediagnosticeerd is, is het belangrijk om de onderliggende 
etiologie te bepalen. Verschillende vormen van hypothyreoïdie kunnen immers vragen om 
verschillende behandelingen. Bij een afwijking in de hypofyse bijvoorbeeld, is het belangrijk 
om te bepalen of andere hypofyse-hormonen ook afwijkend zijn. Om de etiologie te bepalen 
worden bijvoorbeeld de joodconcentraties in urine gemeten en de anti-thyroid antilichamen. 
Als deze studies op een specifiek defect wijzen kan er ook getest worden voor specifieke 
genetische mutaties (Rastogi en Lafranchi, 2010) 

Het is echter raadzaam om met de behandeling te beginnen voordat de specifieke etiologie 
bepaald is, onderzoek heeft uitgewezen dat één week van lagere T4-waardes al kan zorgen 
voor een verlaagde intelligentie (Bongers-Schokking et al, 2005). De behandeling bestaat uit 
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l-thyroxine, een schildklierhormoon, wat met behulp van een spuit in de wangzak wordt 
aangebracht (Bongers-Schokking et al, 2005). 

In Nederland wordt er gemiddeld na 12 dagen met de behandeling begonnen, de 
geadviseerde begindosis is 10 μg/kg/d. Deze dosis wordt echter niet door alle kinderartsen 
aangehouden. De T4- en TSH-waardes van de kinderen worden in de gaten gehouden en 
aan de hand hiervan kan de dosis worden aangepast (Bongers-Schokking et al, 2005). 

Uit onderzoek blijkt dat vooral bij ernstige hypothyreoïdie het belangrijk is tijdig met hoge 
dosering te beginnen, alleen met een behandeling voor dertien dagen boven 9,5 μg/kg/d 
scoren deze kinderen normaal op mentale ontwikkelingstesten. Kinderen met milde 
hypothyreoïdie scoorden alleen onder normaal als de behandeling zowel laat begon als met 
een lage dosis, na veertien dagen met een dosis van minder dan 7,5 μg/kg/d (Bongers-
Schokking et al, 2005). 

 
Gevolgen van de ziekte van Graves tijdens de zwangerschap 

De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte die de schildklier aantast. Het zorgt voor 
stimulatie van de TSH-receptoren waardoor er een overmaat aan schildklierhormoon 
geproduceerd wordt, er ontstaat hyperthyreoïdie. De ziekte van Graves wordt vaak 
behandeld met radioactief jodium en antischildkliermedicatie (Bahn, 2016). Er zijn twee 
soorten antischildkliermedicatie die worden gebruikt, namelijk: propylthiouracil (PTU) en 
carbimazol (CMZ). Als Graves tijdens de zwangerschap optreedt, is dit risicovol voor de 
moeder en voor de foetus. De antischildkliermedicatie kan foetale of neonatale 
hypothyreoïdie veroorzaken (Hawken et al, 2016). Zwangere vrouwen met de ziekte van 
Graves worden behandeld met een lagere dosis antischildkliermedicijnen en bloedwaarden 
worden elke vier tot zes weken geprikt om de hoeveelheid T4 te controleren. Tijdens de 
zwangerschap wordt de voorkeur gegeven voor het gebruik van PTU ten opzichte van CMZ. 
Een Frans onderzoek heeft een aantal punten opgesteld waarmee de behandeling verbeterd 
kan worden en daarmee schildklierafwijkingen van de foetus tijdig te herkennen en de 
gevolgen te minimaliseren. Ten eerste is het belangrijk om bij patiënten die behandeld 
worden met antischildkliermedicatie de zwangerschap te plannen om te voorkomen dat de 
zwangerschap gestart wordt onder het gebruik van CMZ en zodat er een uitgebalanceerde 
vervangende hormoontherapie opgesteld kan worden. Daarnaast kan er gebruik gemaakt 
worden van gespecialiseerde ultrasound om de schildklierfunctie van de foetus te bepalen. 
Een laatste verbetering die toegepast kan worden is door meer systematische 
screeningsvoorschriften te hanteren voor pasgeborenen van wie de moeder 
antischildkliermedicatie gebruikte of afwijkende schildklierwaardes had tijdens de 
zwangerschap (Hawken, 2016).  
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Conclusie 

De schildklier produceert de twee schildklierhormonen T3 en T4 die een belangrijke functie 
dienen in de stofwisseling, lichamelijke groei en ontwikkeling. Vooral in het begin van het 
leven zijn de schildklierhormonen essentieel in de ontwikkeling van de hersenen. Als een 
kind aangeboren problemen heeft met de schildklierhormoonproductie dan kunnen door een 
tekort de hersenen zich niet goed ontwikkelen. Dit kan een verstandelijke en motorische 
achterstand tot gevolg hebben. Voor de geboorte wordt het kind nog beschermt tegen de 
nadelige gevolgen van de hypothyreoïdie doordat de moeder vaak voor genoeg aanvoer van 
schildklierhormoon zorgt via de placenta. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen 
verschillende soorten hypothyreoïdie door een verschil in de onderliggende oorzaak, de 
meest voorkomende zijn primaire en secundaire hypothyreoïdie. Bij primaire hypothyreoïdie 
zit het probleem in de werking van de schildklier zelf en bij secundaire hypothyreoïdie zit het 
probleem in de aansturing van de schildklier vanuit de hypofyse door middel van TSH.  

Dankzij de huidige screening, die bestaat uit een hielprik en het meten van de T4-waardes, 
en de daaropvolgende behandeling zijn de gevolgen van hypothyreoïdie ernstig verminderd. 
Desalniettemin tonen met l-thyroxine behandelde kinderen nog vaak motorische problemen, 
aandachtsproblemen, geheugenproblemen, problemen in de visuospatiële vaardigheden en 
problemen met de verwerkingssnelheid. De ernst van deze cognitieve problemen is 
afhankelijk van onder andere de TSH-normalisatietijd, de begindosis en de dag waarop de 
behandeling gestart wordt. Een hogere begindosis van 10 µg/kg/d en een vroege 
behandeling, namelijk voor dertien dagen, minimaliseren de tekorten bij kinderen met 
hypothyreoïdie. In Nederland is 10 µg/kg/d al de huidige geadviseerde begindosis, echter 
wordt deze niet door alle artsen aangehouden. Het is belangrijk dat er een algemeen beleid 
komt waarmee artsen verplicht worden om pasgeborenen met hypothyreoïdie deze dosis 
voor te schrijven. Met dit beleid zouden de cognitieve tekorten mogelijk extra teruggedrongen 
kunnen worden. Milde hypothyreoïdie wordt vaak niet gediagnosticeerd aan de hand van de 
T4-waardes, terwijl dit wel naar voren komt wanneer TSH-waardes gemeten worden. Door 
met behulp van de hielprik standaard zowel de T4-waardes als de TSH-waardes te meten 
kunnen meer gevallen van hypothyreoïdie tijdig vastgesteld worden. Nadat hypothyreoïdie 
gediagnosticeerd is, is het belangrijk om de etiologie vast te stellen zodat hier naderhand de 
medicatie op afgesteld kan worden. Bij een hypofyse afwijking zal hoogstwaarschijnlijk ook 
ingegrepen moeten worden op andere hypofysehormonen. 

In geval van de ziekte van Graves tijdens de zwangerschap is het raadzaam om CMZ te 
gebruiken in plaats van PTU. Het is van belang dat patiënten met antischildkliermedicatie 
hun zwangerschap plannen en dat er overleg plaatsvindt met de artsen, door wie een 
vervangende hormoontherapie opgesteld kan worden. Daarnaast zou bij zwangere vrouwen 
die antischildkliermedicatie gebruiken gespecialiseerde ultrasound toegepast moeten worden 
om de schildklierfunctie van de foetus te bepalen. Door screeningsvoorschriften op te stellen 
voor pasgeborenen van wie de moeder antischildkliermedicatie gebruikt kunnen de gevolgen 
van hypothyreoïdie en andere schildklierafwijkingen beperkt worden. 

Er is in de toekomst nog meer onderzoek nodig naar de voordelen van 
schildklierhormoontoediening in het vruchtwater. Dit zal echter lastig zijn gezien de weinige 
gevallen waarbij de schildklierafwijking al tijdens de zwangerschap bekend is. Verder moet er 
meer duidelijkheid verkregen worden over zeldzame vormen van hypothyreoïdie om deze in 
de toekomst tijdig te kunnen opsporen. Hierbij valt te denken aan de invloed van perifere 
weerstand op de werking van het schildklierhormoon.  
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Samenvatting 

Schildklierkanker is een verzamelterm van verschillende soorten kanker in de schildklier. De 

exacte locatie van de kanker bepaalt het ziektebeeld en prognose, verschillend van goed 

(96,4% overlevingskans na 10 jaar) tot zeer slecht (minder dan 10% overlevingskans in 10 

jaar). Huidige therapieën zijn het operatief verwijderen van de schildklier en toediening van 

radioactief jodium. Radioactief jodium kan alleen niet worden ingezet bij het bestrijden van 

ATC en MTC. Ook kunnen tumoren resistent raken voor het jodium. Hiervoor is een therapie 

nodig. Bij deze vormen van schildklierkanker kunnen tyrosine kinase remmers gebruikt 

worden.  

Tyrosine kinase inhibitors zijn remmers van tyrosine kinase receptoren. Deze receptoren 

hebben in veel gevallen van schildklierkanker een mutatie opgelopen, waardoor deze niet 

gedeactiveerd kan worden en constante cel proliferatie optreedt. Met behulp van TKI kunnen 

deze tumoren bestreden worden. Deze TKI dienen echter alleen als laatste redmiddel. TKI 

geven namelijk veel bijwerkingen en zijn ze minder selectief dan radio-actief jodium en 

radiotherapie. Het is het noodzakelijk dat de bijwerkingen van TKI zo veel mogelijk beperkt 

kunnen worden. Niet alleen verkrijgen de patiënten op deze manier een beter kwaliteit van 

leven, ook worden behandelingen gestaakt omdat de bijwerkingen niet te verdragen zijn. 

Verder speelt ook ongevoeligheid voor TKI een rol bij kanker. Om zowel de bijwerkingen van 

de TKI te verminderen, alsmede de ongevoeligheid, dienen aanpassingen gemaakt te 

worden. Dit kan door de dosis van de TKI aan te passen, of combinatie therapieën. 
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Inleiding 

Schildklierkanker is een verzamelterm voor verschillende soorten kanker in de bijschildklier. 

De schilklier bestaat uit verschillende soorten cellen en zullen dus zich in verschillende 

soorten kanker uiten.  De verschillende subklassen zijn gedifferentieerde schildklierkanker 

(DTC), anaplastische schildklierkanker (ATC) en medullaire schildklierkanker (MTC). De 

DTC klasse is nog onder te verdelen in folliculaire en papillaire schildklierkanker(FTC & PTC 

resp.)(Lorusso, L. et al, 2016). De grootste groep patienten met schildklierkanker betreft 

DTC. Deze vorm van kanker beslaat dus het grootste gedeelte van alle gevallen (85%) en 

geeft ook een hoge kans op genezing (96,4% overleeft na 35 jaar) (Lorusso,L. et al, 2016). 

Dit komt omdat de normale functie van de DTC-cellen behouden blijft. De folliculaire en 

papillaire cellen blijven onder invloed staan van TSH, het schilklierhormoon uit de hypofyse 

die de werking van de schilklier aanstuurt. Ook kunnen DTC nog steeds jodium omzetten in 

thyroglobuline (Lorusso,L. et al, 2016). De kans op genezing is echter veel lager bij ATC. 

Deze vorm ontstaat uit DTC, alleen verliest de cel bij ATC zijn normale functie en raakt deze 

zijn differentiatie als schildkliercel kwijt (Smallridge, R.C. et al, 2009).  Hierdoor is deze 

moeilijk te behandelen.  De laatste soort schildklierkanker bevindt zich niet in de follikels, 

maar in de parafolliculaire cellen of C-cellen. Dit zijn de cellen die calcitonine produceren en 

zorgen voor de calciumhuishouding (Kebebew,2000).   

Huidige therapieën  

Bij alle drie vormen van schildklierkanker zal de schildklier operatief verwijderd worden. De 

verdere behandelmethode verschilt per soort. Omdat de DTC nog steeds in staat zijn om 

jodium op te nemen, kan radioactief jodium (I131) worden toegediend om de tumorcellen te 

doden. I131 wordt toegediend na het operatief verwijderen van de schildklier, om zo de laatste 

restanten op te ruimen (Mazzaferri E.L. et al, 1994). De prognose na de behandeling is vaak 

gunstig en de iodine-therapie kan ook worden gebruikt bij uitzaaiingen van schildklierkanker, 

mits de uitzaaiingen nog gevoelig zijn voor jodium.  Radioactief jodium kan echter niet 

worden ingezet in het bestrijden van ATC en MTC. Bij deze tumoren kunnen de cellen geen 

jodium meer opnemen of hebben dat nooit gekund in het geval van MTC. Deze vormen van 

kanker worden voornamelijk behandeld met de operatie en in sommige gevallen 

radiotherapie( Kebebew, 2000).  

Verder zijn niet alle PTC-behandelingen met radio-actief jodium succesvol. Omdat kanker zo 

mutatiegevoelig is, raken sommige tumorcellen resistent tegen radioactief jodium of verliezen 

ze hun mogelijkheid tot het metaboliseren van jodium. Op dat moment wordt de tumor 

ongevoelig voor de therapie en daalt de overlevingskans van 96,4% naar <10% (Lorusso, L. 

et al, 2016). Deze ongevoelige tumoren worden “radioactive iodine refractory tumors”(RAI-

refracterende tumoren) genoemd.  Om deze tumoren toch te kunnen bestrijden, samen met 

de lastigere MTC en ATC, kan chemotherapie worden ingezet als opereren en bestralen niet 

effectief blijkt te zijn. Een van de meest voorkomende therapieën zijn tyrosine kinase 

remmers, als sorafenib.  In dit hoofdstuk zal verder worden uitgeweid wat tyrosine kinase 

remmers zijn en wat hun rol is bij het behandelen van schildklierkanker. 
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Tyrosine kinase 

receptoren en 

kanker 

Bij DNA replicatie 
kunnen mutaties 
ontstaan. Vaak zijn 
deze mutaties 
onschuldig, maar als 
deze mutaties in 
vitale genen 
ontstaan, kunnen 
kankercellen 
ontstaan. Een 
voorbeeld van een 

gen is een tyrosine 
kinase receptor. Er 
zijn verschillende 
varianten op deze 
receptorfamilie, 
maar zij spelen allen een rol in celdeling en proliferatie.  Een voorbeeld van een gen die 
hierbij betrokken zijn, is c-kit of RET (Drake et al, 2014) Tyrosine kinase receptoren werken 
via de RAF/RAS/MEK/ERK pathway (zie figuur 1). Hun liganden zijn vaak groeifactoren, 
zoals Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF). Als de receptor geactiveerd wordt, zet het 
de cel aan tot groei, overleving, proliferatie, migratie en angiogenese. Mutaties in een gen 
die codeert voor een tyrosine kinase receptor, zorgen ervoor dat de receptor niet 
gedeactiveerd kan worden en zullen er dus voor zorgen dat de cel continu zal delen en 
uiteindelijk een tumor vormen(Viola, D. et al, 2016). Verder zorgen deze mutaties via VEGF 
er ook voor dat meer bloedvaten naar de tumor groeien. Hierdoor raakt de tumor sterker 
doorbloedt, wat de groei van de tumor verder bevorderd. (Viola,D. et al, 2016)  
 
Dit is ook het geval bij de meeste gevallen van schildklierkanker. Bij 25% van de gevallen 

van familiaire MTC is er sprake van een RET-mutatie (Kebebew et al, 2000). Ook de BRAF 

V600E mutatie komt regelmatig voor, tot wel 30-70% in PTC (Pitoia, F. et al, 2016) (Xing, M. 

et al, 2013). Omdat problemen rondom tyrosine kinase receptoren zo vaak voorkomen bij 

schildklierkanker, zijn tyrosine kinase remmers (TKI) van deze receptoren ook goede 

therapieën om deze tumoren te bestrijden. TKI’s blokkeren de receptoren intracellulair, 

waardoor deze niet meer zijn signaalmolecuul, vaak RAS,  kan fosforyleren.  Hierdoor kan de 

signaaltransductie niet in gang gezet worden en zal de cel niet kunnen prolifereren. Dit heeft 

uiteindelijk celdood als gevolg(zie figuur 1).  Voorbeelden van deze remmers zijn sorafenib, 

lenvatinib en Vandetinib 

Sorafenib 

Elk TKI heeft zijn eigen werkingsmechanisme, hoewel ze in essentie hetzelfde zijn. Sorafenib 
is een een multi-kinase remmers, wat wil zeggen dat sorafenib op meerdere receptoren kan 
aangrijpen. Deze zijn voornamelijk BRAF, RET, PDGFR-β, VEGFR-1&-2 (Bellesoeur, A., 
2013) Het middel werkt op via BRAF/RET op het RAS-signaling pathway, waardoor er geen 
groei en proliferatie kan optreden. Ook kan het de VEGF-receptoren blokkeren. Hierdoor 
kunnen geen nieuwe bloedvaten worden aan getrokken en zal de tumor niet aan voldoende 
bloed en dus voedingstoffen kunnen komen. Een studie door Schneider et al liet zien dat 
sorafenib zorgde voor verkleining van de tumor, een aangenamere progressie van de ziekte 

Figuur 1 In deel  A is te zien hoe tyrosine kinase receptoren via de RAS-pathway aanzetten tot celgroei, 

proliferatie en tot angiogenese. In deel B is te zien dat tyrosine kinase remmers (TKI) ervoor zorgen 

dat de receptor RAS niet meer kan fosforyleren en de signaaltransductie niet meer kan laten verlopen 

(Viola, D. et al, 2016)  
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(de symptomen werden langer onderdrukt) en een hogere overlevingskans, zolang de 
patiënt in kwestie geen botmetastases had ontwikkeld ( Schneider, T.C. et al, 2012).   
 
Vandenatib en lenvatinib  
Vandenatib is een medicijn wat voornamelijk ingezet wordt voor MTC. Als eerder genoemd, 
beslaan 25% van de familiaire gevallen van MTC een RET-mutatie. Vandenatib is een 
middel wat deze receptor blokkeert (Wells, S.A. et al, 2010).  Bij 20% van de patiënten in de 
studie van Wells et al werd een partieel respons gemeten. 53% van de gevallen vertoonden 
een stabiel ziekteverloop, wat betekent dat bij 73% van de patiënten (22 van de 31) de ziekte 
onder controle gehouden kon worden. Niet alleen werden de klachten verminderd, ook de 
calcitonine-niveau’s daalden met gemiddeld 50%, wat betekent dat de behandeling aansloeg 
(Wells, S.A., 2010). Al met al is vandenatib een goed therapeutisch middel om MTC te 
behandelen.    
Lenvatinib is een TKI wat een vergelijkbare werking heeft als sorafenib, alleen werkt 
lenvatinib voornamelijk op de VEGF-receptoren en mist het de werking op RET (Frampton, 
J.E., 2013). Schlumberger et al toonden aan dat lenvatinib zorgde voor een significant hoger 
overlevingskans bij DTC dan placebo. De bijwerkingen van lenvatinib waren in sommige 
gevallen echter zo sterk, dat de behandeling gestopt moest worden (Schlumberger, M. et al, 
2015).  Mede hierom is lenvatinib een “laatste redmiddel” en dient toediening van dit middel 
met voorzichtigheid benaderd te worden.   
 
Bijwerkingen 
Met zulke resultaten zou misschien verwacht kunnen worden dat deze middelen direct na het 
vaststellen van schildklierkanker ingezet worden. Dit blijft echter niet het geval, opereren en 
I131 behandeling blijft de hoofdzakelijke ingreep bij schildklierkanker. Dit komt omdat de 
jodiumbehandeling en operatie hoog selectief zijn voor de schildklier en de TKI’s niet 
(Mazzaferri, E.L. et al, 1994). De TKI’s veroorzaken ernstige bijwerkingen. Sorafenib geeft 
een hoge kans op hand-voet syndroom, een aandoening waar de huid rond de handen en 
voeten opzwellen en blaarvorming vertonen (Schneider, T.C. et al, 2012). Ook diarree, 
uitslag en misselijkheid komen voor (Wells, S.A., et al, 2010) (Schlumberger, M. et al, 2015) 
(Schneider, T.C. et al, 2012). Bij toediening van lenvatinib in de studie van Schlumberger et 
al werd een hogere verlaging van de dosis gemeten dan in de controle groep, omdat de 
bijwerkingen zo ernstig waren. Ook was 2,3% van de mortaliteit in de onderzochte groep te 
wijten aan de behandeling, waarvan een iemand overleed aan een hartaanval.   
 
Dose-vermindering en combinatie-therapie 
Een nadelig effect van TKI is dat over verloop van tijd de tumor ongevoelig raakt voor de 
remmers. Dit komt in sommige gevallen omdat de dosis van de TKI gereduceerd moet 
worden om de bijwerkingen te verlichten. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn 
om de dosis aan te passen en over tijd op te laten lopen (Pitoia, F. et al, 2016). Bellesoeur et 
al. lieten in een case study zien dat de ongevoeligheid voor sorafenib deels teruggedraaid 
kon worden als de dosis aangepast werd. In plaats van 6 maanden, kon de patiënt in kwestie 
41 maanden behandeld blijven worden met sorafenib, zonder dat er ernstige bijwerkingen 
optraden (Bellesoeur, A. et al, 2013). De behandeling werd uiteindelijk gestaakt omdat de 
bijwerkingen te ernstig werden.   Niet alleen dosis-reductie kan toegepast worden om de 
bijwerkingen te verminderen. Ook therapie-combinaties kunnen ingezet worden om de 
patiënten te verlichten. Chen et al demonstreerden in hun studie dat toediening van 
metformin de werking van sorafenib versterkte. Metformin is een medicijn wat glucose in het 
bloed kan verlagen en wordt vaak toegediend bij diabetes type 2 patiënten (Chen, G. et al, 
2014). Als sorafenib en metformin tegelijk werden toegediend, kon de dosis van sorafenib 
met 25% verlaagd worden. Op deze manier kon de werking gelijk blijven, maar toch de 
bijwerkingen verminderd worden. 
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Conclusie 

Tyrosine kinase inhibitors zijn remmers van tyrosine kinase receptoren. Deze receptoren 

hebben in veel gevallen van schildklierkanker een mutatie opgelopen, waardoor deze niet 

gedeactiveerd kan worden en constante celproliferatie optreedt. Met behulp van TKI kunnen 

deze tumoren bestreden worden. Deze TKI dienen echter alleen als laatste redmiddel 

gebruikt te worden. Omdat bij gebruik van TKI veel bijwerkingen op treden, is het 

noodzakelijk dat deze zo veel mogelijk beperkt kunnen worden.  Dit kan door de dosis van 

de TKI aan te passen, of combinatie therapieën. 

De combinatie therapieën lijken erg belovend, alleen moeten deze eerst beter onderzocht 

worden. Chen et al hebben alleen in vitro gekeken naar de effecten van de combinatie 

sorafenib en metformin. Of deze interactie in vivo ook te zien zal zijn, moet eerst nader 

onderzocht worden. Het is echter wel een veelbelovende studie waarop verder gewerkt kan 

worden. Wellicht zijn er meer combinaties die hetzelfde effect hebben als metformin op 

sorafenib. Dit zou het ziekteverloop van de patiënten ten goede komen en hopelijk hen 

minder klachten geven. 

Ook het onderzoek van Bellesoeur is noemenswaardig. Hoewel het slechts een case-study 

betreft, kan er wel gekeken worden naar hoeveel effect het plasma niveau van sorafenib 

heeft op de gevoeligheid van sorafenib. Misschien dat de dosis op deze manier voor iedere 

patiënt gepersonaliseerd kan worden.  
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Samenvatting 

Er is bekend dat er in het RAS in de mens een aantal genetische varianten aanwezig zijn die 

mogelijk zouden kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en andere complicaties. Deze 

varianten worden veroorzaakt door polymorfismen. De polymorfismen in het RAS zouden 

gerelateerd kunnen zijn aan de mate van activiteit of responsiviteit van het RAS, al-dan-niet 

in combinatie met ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Het doel van dit hoofdstuk is om 

een overzicht te geven van de belangrijkste genetische RAS varianten op substraat-niveau, 

enzym-niveau en receptor-niveau. Ook wordt gekeken hoe deze varianten gerelateerd zijn 

aan RAS-activiteit en wat hun mogelijke associatie is met de ontwikkeling van hart- en 

vaatziekten. De belangrijkste genetische varianten van het RAS zijn het M235T, I/D en 

A1166C polymorfism. Er zijn mogelijke associaties gevonden tussen deze genetische 

varianten en hartproblemen of hypertensie.  Echter zijn deze resultaten in de aantal gevallen 

tegenstrijdig. Deze tegenstrijdige resultaten zouden verklaard kunnen worden doordat 

externe factoren invloed hebben op de resultaten. Vervolgonderzoeken moeten worden 

gedaan omdat er nog niet genoeg bekend is over de werkingen van de verschillende 

genetische RAS-varianten, en er te veel tegenstrijdige resultaten aanwezig zijn. Om 

tegenstrijdige resultaten te voorkomen moeten deze vervolgonderzoeken dusdanig worden 

verricht dat de externe factoren worden uitgesloten. 
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Inleiding 

Het RAS is een belangrijk systeem in het menselijk lichaam wat voornamelijk zorgt voor de 

regulatie van de plasma natrium concentratie en de arteriële bloeddruk. Sinds renine is 

ontdekt in 1898 is het renine-angiotensine systeem uitgebreid onderzocht. Als de plasma 

natrium concentratie lager wordt of de renale bloeddruk vermindert, zal het RAS in werking 

worden gezet. Angiotensine is het substraat van het RAS en wordt vrijgelaten vanuit de lever 

en wordt geknipt in de circulatie door het enzym renine dat wordt vrijgegeven vanuit het 

juxtaglomerulaire apparaat van de nieren om het decapeptide angiotensine I te maken 

(Deschepper, 1994; Hackenthal E, 1990). Angiotensine I wordt door het angiotensin 

converting enzyme (ACE) omgezet tot angiotensine II. Angiotensine II wordt gezien als het 

effectieve eiwit van het RAS. Angiotensine II is een vaso-actieve peptide die ervoor zorgt dat 

er vasoconstrictie ontstaat. Angiotensine II zorgt er ook voor dat er meer resorptie van 

natriumionen plaatsvindt. (Yee, 2010) 

Er is bekend dat er in het RAS in de mens een aantal genetische varianten aanwezig zijn die 

mogelijk zouden kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en andere complicaties. Deze 

varianten worden veroorzaakt door polymorfismen. 

 

Het National Center for Biotechnology Information (NCBI) definieert een polymorfisme als: 

“The regular and simultaneous occurrence in a single interbreeding population of two or 

more discontinuous genotypes.” 

Deze term omvat verschillen in genotypen variërend in grootte, van een single nucleotide site 

tot een grote nucleotide sequentie, zichtbaar op chromosomaal niveau. Een polymorfisme op 

één nucleotide, A C G of T, wordt ook wel een Single Nucleotide Polymorphism (SNP) 

genoemd. Als niet meer dan 1% van de populatie hetzelfde nucleotide op een specifieke 

positie in het DNA heeft, dan wordt deze variatie geclassificeerd als een SNP. Als een SNP 

optreedt binnen een gen, betekent dit dat het gen meer dan één allel heeft. In dit geval kan 

een SNP leiden tot een variatie in de aminozuursequentie, wat kan leiden tot een 

verandering in functie.  

 

De polymorfismen in het RAS zouden gerelateerd kunnen zijn aan de mate van activiteit of 

responsiviteit van het RAS, al-dan-niet in combinatie met ontwikkeling van hart- en 

vaatziekten. Door meer kennis te verkrijgen over de verschillende genetische varianten kan 

een betere behandeling worden ontwikkeld voor mensen die hart- en vaatziekten hebben als 

mogelijk gevolg van deze genetische variaties. Het doel van dit hoofdstuk is om een 

overzicht te geven van de belangrijkste genetische RAS-varianten op substraat-niveau, 

enzym-niveau en receptor-niveau. Ook wordt gekeken hoe deze varianten gerelateerd zijn 

aan RAS-activiteit en wat hun mogelijke associatie is met de ontwikkeling van hart- en 

vaatziekten. 
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Substraat 

Angiotensinogeen is in het RAS het substraat van renine. Angiotensinogeen wordt 

gecodeerd door het AGT gen, wat op het chromosoom 1q42.2 ligt. Er zijn door het NCBI 66 

polymorfismen gerapporteerd, waarvan de meeste SNPs zijn. Van deze polymorfismen is er 

bekend dat er 20 pathogeen zijn. Huidige onderzoeken richten zich vooral op het 

polymorfisme M235T. Bij dit polymorfisme is door middel van een missense mutatie het 

aminozuur methionine gesubstitueerd door het aminozuur threonine op het codon 235.  

RAS-activiteit 

De nucleotide sequentie tussen de TATA box en transcriptie-initiatieplaats speelt een 

belangrijke rol bij de expressie van angiotensinogeen. In de mens bestaan AGT gen 

polymorfismen tussen de TATA box en de transcriptie-initiatieplaats (Yanai, 1996). Er is 

aangetoond dat een G/A polymorfisme tussen de TATA box en transcriptie-initiatieplaats in 

associatie is met M235T en dat leidt tot een verhoogde promotor activiteit als het AGT gen 

een A nucleoside bevat op codon -6. Dit kan verhoogde plasma angiotensinogeen niveaus in 

patiënten met threonine op codon 235 verklaren (Inoue, 1997). Echter, er is een associatie 

tussen nucleoside C op codon -20 samen met het aminozuur threonine op codon 235 

aangetoond(Sato, 1997), terwijl ook is aangetoond door een ander onderzoek dat, als er een 

mutatie is in het AGT gen met C op codon -20 is, er een verhoogde transcriptie activiteit 

is.  Dit kan ook een verhoogd plasma angiotensinogeen niveau verklaren in patiënten met 

het M235T polymorfisme (Zhou, 1999). 

Bloeddruk 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er een relatie is tussen de concentratie 

van plasma angiotensinogeen en bloeddruk. Zo heeft een onderzoek van Walker et al. een 

positieve correlatie hiertussen gevonden  (Walker, 1979). Dit zou betekenen dat de 

aanwezigheid van het M235T polymorfisme gepaard zou gaan met een verhoogde 

bloeddruk, gezien het feit dat de concentratie van angiotensinogeen in het plasma wordt 

verhoogd als resultaat van het polymorfisme(Jeunemaitre, 1992). Verschillende onderzoeken 

hebben de relatie tussen het M235T polymorfisme en hypertensie bevestigd(Fang, 2010; 

Ortlepp, 2003). Tegenstrijdig aan deze redenatie en de conclusies van de hiervoor 

genoemde onderzoeken is een ander onderzoek dat heeft aangetoond dat het TT genotype 

van het M235T polymorfisme geassocieerd is met een significant verlaagde kans op 

hypertensie(Mondry, 2005).  

Hartproblemen 

Er is een associatie gevonden tussen het AGT M235T polymorfisme en een acuut 

hartinfarct. Het TT genotype van het M235T polymorfisme zorgt voor een 1.9 keer verhoogde 

kans voor een acuut hartinfarct. Ook zorgt het T allel voor een verhoogde kans op een 

vernauwing in de coronaire vaten (Mehri, 2010). Uit een ander onderzoek komt naar voren 

dat het M235T polymorfisme significant is geassocieerd met hypertrofische obstructieve 

cardiomyopathie(HOCM) waarbij het genotype TT of T allel een genetische risicofactor is 

voor de ontwikkeling en de omvang van hypertrofie in HOCM (Cai, 2004) 
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Enzym 

Het Angiotensin Converting Enzyme (ACE) heeft in de mens twee isovormen. Één van deze 

isovormen is klein en is alleen aanwezig in de testikels. De functie hiervan is nog niet geheel 

bekend. (Turner, 2002) De andere vorm is de somatische vorm van ACE, hier zijn meerdere 

functies van bekend. Zo zet ACE het inactieve decapeptide angiotensine I om in het actieve 

octapeptide angiotensine II (Erdos, 1987). 

Het enzym ACE wordt gecodeerd door het ACE gen. Er zijn verschillende genetische 

varianten hiervan bekend, liggend op het chromosoom 17q23. 

Het gen is 21 kilobasen lang en bestaat uit 26 exonen en 25 intronen. Er zijn in totaal door 

het NCBI meer dan 160 ACE polymorfismen geregistreerd, waarvan de meeste 

polymorfismen een SNP zijn. Hiervan liggen slechts 34 in de coderende regio van het gen, 

waarvan 18 SNPs missense mutaties zijn. 

 In 1990 is er door Rigat et al. een belangrijk onderzoek gedaan naar een 

polymorfisme van het ACE gen (Rigat, 1990). Zij hadden een polymorfisme gevonden die 

betrokken was bij de aanwezigheid van een 287 basenparen lange DNA-sequentie in intron 

16 van het gen. Hier werd onderscheid gemaakt tussen de insertie (I) en de deletie (D) van 

deze sequentie. Uit dit onderzoek was gebleken dat de gemiddelde ACE-activiteit in de 

proefpersonen met het DD genotype ongeveer twee keer zo hoog was als de ACE-activiteit 

in de proefpersonen met het II genotype. Daarnaast hadden proefpersonen met het ID 

genotype geen significant verhoogde ACE-activiteit. Het I/D polymorfisme zorgde voor 

ongeveer de helft van de geobserveerde verschillen in het niveau van ACE-activiteit(Rigat, 

1990). Het merendeel van de onderzoeken die worden uitgevoerd met betrekking tot de 

pathofysiologische verschijnselen richten zich dan ook op het I/D polymorfisme. Echter is er 

over de precieze locatie van het functionele polymorfisme van het ACE gen nog niet bekend. 

RAS-activiteit 

Er is een duidelijke relatie tussen de ACE-activiteit in het plasma en de deletie variant van 

het ACE I/D polymorfisme. Deze relatie is in 1992 al gevonden door Tiret et al. (Tiret, 1992). 

Deze associatie is later ook bevestigd door meerdere onderzoeken (Winkelmann, 1996). De 

verhoogde ACE-activiteit zal zorgen voor een verhoging van de omzetting van angiotensine I 

naar angiotensine II, waardoor er meer angiotensine II aanwezig zal zijn.   

Bloeddruk 

Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bloeddruk en het ACE I/D polymorfisme. 

De assumptie dat een verhoogde ACE-activiteit zorgt voor een verhoogde bloeddruk is 

makkelijk te maken, aangezien het substraat van ACE, Angiotensine II, normaliter zorgt voor 

een een verhoogde bloeddruk en vasoconstrictie (Fyhrquist, 1995). Echter zijn de 

associaties met het ACE I/D polymorfisme en hypertensie controversieel. Het merendeel van 

de onderzoeken stelt dat er geen relatie is tussen het I/D polymorfisme en systolische druk, 

diastolische druk en de intima-media-dikte (Siváková, 2008; Islam, 2006; Barley, 1996; 

Sumeet, 2009; Tamaki, 2002; Matsubara, 2002). Daarnaast zijn er ook onderzoeken die wel 

een significante associatie hebben gevonden tussen deze factoren (Ramalingam, 2016; 

Nakano, 1998; Pontremoli, 1996). Een onderzoek van Mattace-Raso et al. heeft aangetoond 

dat er geen associatie is met de diastolische bloeddruk, maar wel met de systolische 

bloeddruk en de polsdruk(Mattace-Raso, 2007). Opmerkelijk is ook dat een onderzoek heeft 
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aangetoond dat proefpersonen met het DD genotype juist een verlaagde bloeddruk hebben 

(Egidio, 2017). 

Atherosclerose 

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de correlatie tussen de carotische intima-media-dikte 

en het ACE I/D polymorfisme. Een vroeg signaal van atherosclerose is een verhoging in de 

carotische intima-media-dikte (IMT) (Tanriverdi, 2007). Om de link tussen atherosclerose en 

een ACE polymorphisme te bepalen wordt dus vaak de IMT gemeten. Uit een onderzoek met 

Italiaanse mensen bleek dat er geen significante associatie is tussen een ACE polymorfisme 

en de ontwikkeling van coronaire atherosclerose (Arca, 1998). Uit een ander onderzoek, die 

gegevens van mensen uit Finland heeft gebruikt, kwam naar voren dat er wel een associatie 

is tussen atherosclerose en het ACE polymorfisme, maar dat omgevingsfactoren een 

dusdanig hogere invloed hebben dat de genetische factor te verwaarlozen valt (Kauma, 

1996). Er is ook onderzoek gedaan naar de associatie tussen het ACE polymorfisme en 

atherosclerose in mensen met diabetes type 2. Ze hebben daarbij geen associatie ontdekt 

tussen de polymorfismen en IMT, maar ze vonden wel een snellere progressie van 

atherosclerose met het DD genotype van de ACE I/D ten opzichte van andere genotypes 

(Merlo, 2016).  

Hartproblemen 

Er is onderzocht dat er een dikkere IMT gevonden is in hoge risicogroepen voor 

hartproblemen en dat in lage risicogroepen een beschermende factor zoals HDL cholesterol 

of veelvuldig alcoholgebruik een belangrijke determinant is in de vroege fase van 

atherosclerose in lage risicogroepen (Ferrières, 1999). Bij een DD allel polymorfisme is de 

ACE-activiteit gemiddeld twee keer zo hoog, waardoor er meer angiotensine II zal worden 

gemaakt wat zorgt voor een verhoogde bloeddruk en sympatische activiteit waardoor een 

link met hartproblemen kan worden gelegd. Een manier om te bepalen of er hartproblemen 

gaan ontstaan is te kijken naar de linker ventrikel massa, omdat dit een sterke voorspeller is 

van verschillende hartziektes (Gorący, 2013). Uit een onderzoek op Italiaanse patiënten is 

gebleken dat de linker ventrikel massa index significant is verhoogd met patiënten die het DD 

genotype hebben (Perticone, 1997). Een ander onderzoek heeft aangetoond dat bij mensen 

met een hartinfarct het genotype DD significant vaker voorkomt dan ID en II. Opvallend is dat 

dit verschil nog groter is bij mensen met een lage body-mass index. (Cambien, 1992) Ook 

was de frequentie van het ACE DD genotype 48% en 63% verhoogd vergeleken met de 

controlegroep in respectievelijk idiopatisch gedilateerde cardiomyopathie en ischaemische 

cardiomyopathie, welke allebei eindstadium hartfalen zijn (Raynolds, 1993). Bij mensen die 

al een grote kans hebben dood te gaan aan hartproblemen, zoals hemodialysepatiënten, is 

ook onderzocht of het DD allel zorgde voor een grotere morbiditeit. Uit het onderzoek is 

gebleken dat bij mensen met het DD allel genotype een significant verhoogde kans is op het 

ontstaan van linker ventrikel hypertrofie en perifere vasculaire ziekte (Tošić, 2014). 

Receptor 

Het biologisch actieve eiwit van het RAS, Angiotensine II, voert zijn functie uit via twee 

receptor typen; de angiotensine II receptor type 1 en type 2. Daarnaast zijn er nog twee 

andere receptoren bekend, echter is de functie hiervan nog niet geheel bekend (Le Hello, 

2011; Nui, 2009). Alle klassieke fysiologische effecten die angiotensine II teweeg brengt 

zoals vasoconstrictie, aldosteron en vasopressine afgifte, zout- en waterretentie worden 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferri%C3%A8res%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10459870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gor%C4%85cy%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22772796
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=To%C5%A1i%C4%87%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25546976
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gemedieerd door de AT1 receptor. (Catt, 1984). Om deze reden is het voor functionele 

polymorfismen dan ook interessant om naar het angiotensine II receptor type 1 gen te kijken 

(AGTR1). Dit gen bestaat uit vijf exonen, en is 55 kb lange sequentie op het chromosoom 

3q21-25. Er zijn volgens het NCBI 38 polymorfismen bekend, waarvan er 9 pathogeen zijn. 

Huidige onderzoeken richten zich vooral op het A1166C polymorfisme,  waarbij door middel 

van een missense mutatie het aminozuur adenine gesubstitueerd is door het aminozuur 

cytosine op het codon 1166. (Bonnardeaux, 1994) 

Ras-activiteit 

In mensen wordt het effect van Angiotensine II vooral gereguleerd door AT1 receptoren 

(Mishra, 2012). Het A1166C polymorfisme ligt binnen de zogenoemde target sites van 

miRNA binding. Het polymorfisme ligt in het niet-coderende gebied, dus het kan de 

genregulatie beïnvloeden door te interfereren in de posttranscriptionele activiteit 

(Sethupathy, 2007). Het is aangetoond dat alleen de expressie van 1166A (wildtype) wordt 

gedownreguleerd en niet het 1166C allel polymorfisme van het AT1 gen. Dit betekent dat de 

expressie van AT1 omhoog zal gaan bij de aanwezigheid van het 1166C allel (Mishra, 2012)  

Bloeddruk 

Doordat het A1166C polymorfisme de gevoeligheid van de AT1 receptor verhoogt, zou dit 

suggereren dat dit polymorfisme leidt tot een verhoogde bloeddruk. Dit is aangetoond door 

het merendeel van de onderzoeken gedaan naar de relatie tussen het polymorfisme en 

hypertensie (Bayramoglu, 2015; Chandra, 2014; Lapierre, 2006 ). Hierbij is het C allel van dit 

polymorfisme verantwoordelijk voor essentiële hypertensie. Echter zijn er controversiële 

resultaten gevonden uit onderzoeken uitgevoerd op de Japanse en Nigeriaanse bevolking, 

die aantonen dat er geen link is tussen hypertensie en het A1166C polymorfisme. (Sugimoto, 

2004; Kooffreh, 2013) 

Hartproblemen 

Hoewel er een sterke associatie is met het A1166C polymorfisme en hypertensie, zijn de 

resultaten van de onderzoeken naar hartfalen en dit polymorfisme controversieel. Er zijn 

verschillende onderzoeken die een significante associatie hebben gevonden tussen 

verschillende symptomen gerelateerd aan hartziekten en het A1166C polymorfisme. Zo heeft 

het onderzoek van Mishra et al. aangetoond dat dit polymorfisme een significante rol speelt 

in het bepalen van de gevoeligheid voor linker ventrikel disfunctie (Mishra, 2015). 

Linker ventrikel disfunctie, wat wordt gevolgd door een vermindering van het 

hartminuutvolume, is een van de grootste complicaties in sommige ischemische hartklachten 

(Triposkiadis, 2009). 

Het onderzoek van Benatos et al. heeft aangetoond dat het polymorfisme een verhoogde 

kans geeft op vaatwandstijfheid (Benatos, 2013). Meerdere studies hebben aangetoond dat 

vaatwandstijfheid een onafhankelijke voorspeller van hart- en vaatziekten, en sterfte in het 

algemeen is (Blacher, 1999; Mitchell, 2010; Guerin, 2001). 

Daarentegen zijn er ook onderzoeken die hebben geconcludeerd dat er geen associatie is 

tussen het A1166C polymorfisme en hartziekten (Duan, 2016; Gubaev, 2006; Hulyam, 

2013). 
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Combinatie 

Hoewel de besproken polymorfismen op zichzelf al verschillende effecten teweeg brengen, is 

er ook onderzoek gedaan naar de combinatie van verschillende polymorfismen en hun 

interactie met elkaar. Zo is bevestigd dat de combinatie van het ACE-DD genotype met het 

AGTR1-CC genotype leidt tot een verhoogde kans op ischemische hartklachten (van Geel, 

2001). Ook is aangetoond dat de combinatie van het M235T AGT polymorfisme samen met 

andere RAS polymorfismen de kans op hartfalen in patiënten met ischemische hartklachten 

verhoogt (Dzielińska, 2011; Tepliakov, 2013). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dzieli%C5%84ska%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21769789
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Conclusie 

Op substraat-niveau is de belangrijkste genetische variant het M235T polymorfisme van het 

angiotensinogeen gen AGT. 

Er is aangetoond dat bij een mutatie in de sequentie tussen de TATA box en de transcriptie-

initiatieplaats een verhoogde promotor activiteit ontstaat wat als gevolg heeft dat er 

verhoogde plasma angiotensinogeen niveaus ontstaan. 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er een verband is tussen het M235T 

polymorfisme en hypertensie. Daarnaast is er aangetoond dat de concentratie van 

angiotensinogeen in het plasma verhoogd wordt als gevolg van dit polymorfisme, en dat de 

bloeddruk verhoogd wordt door verhoogde concentratie angiotensinogeen. Echter zijn er wel 

enkele tegenstrijdige resultaten gevonden. 

Het is door meerdere onderzoeken aangetoond dat een M235T polymorfisme kan zorgen 

voor meerdere hartproblemen, zoals een acuut hartinfarct, een vernauwing in de coronaire 

vaten of HOCM.  

 

Op enzym-niveau is de belangrijkste genetische variant het I/D polymorfisme van het ACE 

gen. 

Bij proefpersonen met het DD genotype was de ACE-activiteit ongeveer twee keer zo hoog 

als de proefpersonen met het II genotype. Het grootste gedeelte van de onderzoeken die zijn 

bekeken stellen dat er geen relatie is tussen het ACE polymorfisme en bloeddruk. Er is zelfs 

een onderzoek die heeft geconcludeerd dat mensen met het DD genotype juist een 

verlaagde bloeddruk hebben.  

Omdat er bij een ACE polymorfisme dusdanig veel te vinden was over atherosclerose, is ook 

hier nog naar gekeken. Er kwam naar voren dat er geen associatie is en, als de associatie er 

is, de omgeving dusdanig veel invloed heeft dat het te verwaarlozen valt.  

Bij mensen met eindstadium hartfalen kwam het ACE DD genotype vaker voor dan bij 

controlegroepen. Ook hebben mensen met het DD allel een significant verhoogde kans op 

het ontwikkelen van linker ventrikel hypertrofie en perifere vasculaire ziekte.  

 

Op receptor-niveau is de belangrijkste genetische variant het A1166C polymorfisme van het 

AT1 receptor gen. Er is aangetoond dat het polymorfisme de RAS-activiteit verandert 

doordat het de expressie van de AT1 receptor verhoogt.  

Er is door het merendeel van de onderzoeken aangetoond dat het 1166C allel leidt tot een 

verhoogde kans op hypertensie door de verhoogde gevoeligheid van de AT1 receptor. 

Echter zijn er in bepaalde bevolkingsgroepen tegenstrijdige resultaten gevonden. 

Het is onduidelijk of er een relatie is tussen hartproblemen en het A1166C polymorfisme. Er 

zijn onderzoeken die een significante relatie hebben aangetoond, maar er zijn ook 

onderzoeken die geen relatie hebben aangetoond. Omdat de associatie tussen het 
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polymorfisme en hypertensie ook onzeker is, kan de associatie tussen hartproblemen en het 

polymorfisme niet met zekerheid worden gemaakt. 

 

Kortom, er zijn veel genetische varianten die mogelijk een effect hebben op de RAS-

activiteit, waarvan de M235T, I/D en A1166C polymorfismen het meest bekend zijn. Ook zijn 

er mogelijke associaties gevonden tussen deze genetische varianten en zowel 

hartproblemen als hypertensie.  Echter zijn deze resultaten in een aantal gevallen 

tegenstrijdig. Deze tegenstrijdige resultaten zouden verklaard kunnen worden doordat 

externe factoren hier invloed op hebben. 

Vervolgonderzoeken moeten worden gedaan omdat er nog niet genoeg bekend is over de 

werkingen van de verschillende genetische RAS-varianten, en er te veel tegenstrijdige 

resultaten aanwezig zijn. Om tegenstrijdige resultaten te voorkomen moeten deze 

vervolgonderzoeken dusdanig worden verricht dat de externe factoren worden uitgesloten. 
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Samenvatting 

In dit boekhoofdstuk wordt eerst de algemene werking van angiotensin converting enzyme 

(ACE)-remmers beschreven en wordt gekeken waarom ACE-remmers op weefselniveau zo 

belangrijk zijn. Bovendien zal beschreven worden waar ACE-remmers voornamelijk voor 

worden gebruikt. Ook zal er gekeken worden naar eventuele gevolgen van het gebruik van 

ACE-remmers. Daarna worden tien verschillende ACE-remmers uitgelegd en vergeleken. Er 

wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende ACE-remmers. 

De structuur wordt toegelicht en de mate van werking op weefselniveau wordt verder 

besproken. Tenslotte bevat het laatste tussenkopje informatie over ACE-remmers met een SH-

groep in hun structuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Inleiding - Algemene werking ACE-remmers 

Angiotensin-converting enzyme-remmers (ACE-remmers) zijn prodrugs. Dit houdt in dat de 

farmaca inactief zijn voordat ze worden ingenomen en dat ze pas in het lichaam worden 

omgezet tot een biologisch werkzame stof. ACE-remmers grijpen in het lichaam aan op het 

renine-angiotensinesysteem (RAS) (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). Dit systeem is een 

belangrijk onderdeel in de regulatie van de bloeddruk (Gupta, Chattopadhyaya, Agrawal, 

Sehajpal & Goel, 2015). In het renine-angiotensinesysteem wordt angiotensine I omgezet in 

angiotensine II door het angiotensin-converting enzyme (ACE) (Dean, 2010). De omzetting van 

angiotensine I naar angiotensine II zorgt er mede voor dat de bloeddruk wordt verhoogd door 

onder andere vasoconstrictie en door de stimulatie van het sympathische zenuwstelsel 

(Fyhrquist, Metsärinne & Tikkanen, 1995). Als deze omzetting veelvuldig voorkomt in het 

lichaam, kan angiotensine II voor hypertensie (een verhoogde bloeddruk) zorgen. Het algemene 

doel van ACE-remmers is daarom ook het remmen van het enzym, ACE, dat angiotensine I 

omzet in angiotensine II, en daardoor het verlagen van de bloeddruk bewerkstelligd wordt 

(Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). Naast dat het ACE angiotensine I omzet in 

angiotensine II, breekt het ook het vaatverwijdende bradykinine af (Farmacotherapeutisch 

Kompas, 2016). Het remmen van ACE veroorzaakt dus een daling van de bloeddruk door het 

verlagen van de angiotensine II gehaltes en de toename van bradykinine. ACE-remmers 

worden ook gebruikt bij proteïnurie; de overmatige aanwezigheid van eiwitten in de urine. ACE-

remmers hebben een antiproteïnurische werking en verlagen de overmatige eiwitten in de urine 

(Heeg, 1993). 

 

Hypertensie met verhoogde aldosteronsecretie komt vaak voor bij drie voorwaarden: 

renovasculaire stenose, ernstige hypertensie en primair aldosteronisme (Sutherland, Ruse & 

Laidlaw, 1966).  

Verhoogde aldosteronsecretie is vaak waargenomen in de verder gevorderde stadia van 

hypertensieve ziekten. Oversecretie kwam in sommige patiënten voor met hypertensie van de 

unilaterale renale ziekte, was normaler in verder gevorderde hypertensie en was praktisch altijd 

van toepassing in maligne hypertensie. Uit deze waarnemingen werd geconcludeerd dat 

overmatige aldosteronsecretie niet per se sterk verbonden is met de initiatie of het onderhouden 

van hypertensieve processen in het lichaam. Desalniettemin kan de ontwikkeling van een 

verhoogde aldosteronsecretie zorgen voor een versnelling van het tempo waarop hypertensie 

zich ontwikkelt en kan ook een effect hebben op de hevigheid van de ziekte (Laragh, Sealey & 

Sommers, 1966). 



   

 

 

 

Figuur 1: Werking van ACE-remmers (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

Indicaties 

Veelal wordt hartfalen beschouwd als de belangrijkste indicatie voor het gebruik van ACE-

remmers. ACE-remmers worden in eerste instantie als eerste geneesmiddel gebruikt bij 

hartfalen, daarna wordt, als de patiënt klinisch stabiel is, vaak een selectieve β-blokker 

toegevoegd. De combinatie van deze geneesmiddelen kan vroegtijdige mortaliteit en een 

ziekenhuisopname voor hartfalen verminderen (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 

Een tweede indicatie voor een behandeling met ACE-remmers is asymptomatische 

linkerventrikeldisfunctie (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). Asymptomatische 

linkerventrikeldisfunctie is op zichzelf officieel geen hartfalen, maar kan wel worden beschouwd 

als een voorloper van hartfalen (Voors & Kirkels, 2007). De substantiële morbiditeit en 

mortaliteit kunnen goed gereduceerd worden bij een gepaste behandeling met ACE-remmers. 

Bovendien kan behandeling zorgen voor een vertraging of zelfs een preventie van het vorderen 

van asymptomatische linkerventrikeldisfunctie naar symptomatische linkerventrikeldisfunctie en 

de consequenties ervan (McDonagh et al., 1997). 

 

Verder worden ACE-remmers toegepast als een secundaire profylaxe (preventie) na een 

myocardinfarct. Bij klinisch stabiele patiënten is een gunstig effect op morbiditeit en mortaliteit 

aangetoond en wordt vooral de kans op het ontstaan van ernstig hartfalen uitgesteld. Bij deze 

indicatie wordt de behandeling zo snel mogelijk gestart. Het voordeel van een acute 

behandeling is dat de klachten sneller tegen worden gegaan, maar het nadeel is dat er geen 

risicoselectie wordt toegepast. Dit houdt in dat meer patiënten worden behandeld zonder dat 

zeker is dat de behandeling een positieve uitkomst heeft (Farmacotherapeutisch Kompas, 

2016).  



   

 

 

ACE-remmers kunnen als monotherapie worden toegepast bij essentiële hypertensie en 

renovasculaire hypertensie (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). Bij essentiële hypertensie 

heeft de patiënt constant een hoge bloeddruk met de waarden rond 160-200/95-115 mm Hg 

(Dahlöf et al., 2002). Renovasculaire hypertensie weerspiegelt de causale relatie tussen 

anatomisch evidente arteriosclerose en een verhoogde bloeddruk (Schmidt et al., 2017). ACE-

remmers zijn in staat om de renale bloedstroom te verbeteren (Farmacotherapeutisch Kompas, 

2016). 

 

Enkele ACE-remmers kunnen gebruikt worden bij het behandelen van proteïnurie, hypertensie 

en een teruglopende nierfunctie (overkoepelend: diabetische nefropathie) 

(Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 

 

 

 

 

Bijwerkingen 

(Orthostatische) hypotensie (een (plotselinge) hevige daling van de bloeddruk) vlak na de start 

van de behandeling met ACE-remmers is een veelvoorkomende bijwerking, met name na een 

eerste dosis en een dosisverhoging. Tegelijk met hypotensie zijn ook tachycardie (een hoge 

hartslag), angina pectoris (pijn op de borst), myocardinfarct (een hartinfarct) en een 

CerebroVascular Accident (een zuurstoftekort in de hersenen veroorzaakt door een bloedprop 

in een hersenbloedvat) gemeld als veel voorkomende bijwerking bij een behandeling met ACE-

remmers (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 

Aangezien ACE-remmers ook ingrijpen op de nieren, kan dit gevolgen hebben op de werking 

van dit orgaan. Dit gebeurt vooral bij patiënten die een al verminderde nierfunctie hebben 

(Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). De renale mechanismen die ten grondslag liggen aan 

de renale bijwerkingen van ACE-remmers - de intrarenale efferente vaatverwijding met als 

gevolg een daling van de filtratiedruk - worden aangehouden omdat ze ook een 

nierbeschermende functie hebben. De daling van de filtratiedruk draagt hoogstwaarschijnlijk bij 

aan zowel het antiproteïnurische effect (het doen afnemen van een overmatige aanwezigheid 

van eiwitten in de urine) van ACE-remmers, als aan de bescherming van de nieren. Dit wordt 

gesuggereerd door de positieve correlatie tussen de daling van de filtratiedruk en de reductie 



   

 

van proteïnurie tijdens inhibitie door ACE-remmers. ACE-remmers kunnen acuut nierfalen 

induceren, wat reversibel is na het terugtrekken van de ACE-remmer (Navis, Faber, De Zeeuw 

& De Jong, 1996).  

 

Blokkade van van het renine-angiotensinesysteem door ACE-remmers kan atherosclerose in de 

grote bloedvaten en de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit beïnvloeden, onafhankelijk 

van het bloeddrukverlagende effect (Stanton, Jensen, Nussbergen & O’Brien, 2003). 

 

Werking op weefselniveau 

ACE-remmers verschillen in bepaalde opzichten van elkaar. De ACE-remmers verschillen in 

lipofiliciteit, weefsel-ACE binding, antioxidant eigenschappen en werkingsduur. Perindopril bindt 

sterker aan weefsel-ACE dan enalapril (Dinicolantonio et al., 2014) 

ACE-remmers remmen het renineangiotensine-systeem door te binden aan circulerend ACE en 

weefsel ACE. Een studie heeft aangetoond dat het weefsel ACE verhoogd is in pathologische 

condities. Hierdoor is het van belang dat een ACE-remmer sterk bindt aan weefsel ACE na 

bijvoorbeeld een myocardinfarct. De activiteit van weefsel ACE in een kransslagader na een 

myocardinfarct is vijf keer hoger dan het circulerende ACE. Het is gebleken dat de positieve 

effecten van ACE-remmers sterk afhangen van de affiniteit voor weefsel ACE (MacFadyen et 

al., 1991). 

 

Benazepril 

Benazepril is een prodrug dat in de lever wordt omgezet tot benazeprilaat. De rappe omzetting 

van benazepril naar benazeprilaat zorgt uiteindelijk voor het inhiberende effect op het renine-

angiotensine systeem (Gengo & Brady, 1991). De plasma-renine activiteit wordt verhoogd en de 

aldosteronsecretie neemt af. Er ontstaat een bloeddrukdaling door perifere vaatverwijding na 2-

4 uur, voor tenminste 24 uur. Eliminatie vindt vrijwel volledig via de nieren plaats 

(Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 

Captopril  

Door het gebruik van captopril neemt de plasmarenine-activiteit toe. Echter nemen de 

aldosteronsecretie en de vasopressoreactiviteit af. De inactivering van bradykinine wordt 

geremd door captopril. Door perifere vaatverwijding neemt de voor- en na belasting van het hart 

af en daalt de bloeddruk. Indien de ACE-remmer wordt gebruikt bij diabetes mellitus vermindert 

de toename van de albuminesecretie en de afname in glomerulaire filtratiesnelheid. De 



   

 

bloeddruk daalt na 60-90 minuten. Afhankelijk van de dosis is de werkingsduur 6-12 uur. De 

ACE-remmer wordt gedurende 24 uur geëlimineerd, maar een verminderde nierfunctie kan tot 

cumulatie leiden. Captopril wordt vooral toegediend bij patiënten die gediagnosticeerd zijn met 

renovasculaire hypertensie en diabetische nefropathie (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016).  

 

Enalapril  

Enalapril is een ester prodrug van het farmacologisch actieve enalaprilaat. Enalaprilaat wordt in 

de lever gevormd door omzetting van enalapril. Enalaprilaat is een dizuur en bindt langzaam 

doch sterk aan ACE, waardoor er positieve, klinische effecten worden bereikt. De esterficatie 

van enalaprilaat naar enalapril is nodig om een orale bioavailability te bereiken van 60-70% 

(Swaan, Stehouwer & Tukker, 1995). Enalapril inhibeert de opname van GlySar competitief 

(Akarawut et al., 1998; Lin et al., 1999). De bloeddrukverlaging treedt 1 uur na toediening op en 

de maximale werking wordt na 4-6 uur bereikt. De werkingsduur is ongeveer 24 uur. Eliminatie 

vindt voornamelijk plaats via de nieren en enaprilaat kan goed verwijderd worden via 

hemodialyse. De halfwaardetijd is verhoogd bij een gestoorde nierfunctie. Toediening van 

enalapril wordt voornamelijk toegepast bij renovasculaire hypertensie (Farmacotherapeutisch 

Kompas, 2016). 

 

Fosinopril 

Fosinopril is een fosfinezuur ester prodrug (Shu, Shen, Hopper & Smith, 2001) en wordt 

omgezet tot fosinoprilaat. Deze metaboliet leidt tot een verhoogde plasmarenine-activiteit en 

een verlaagde aldosteronsecretie. Bovendien leidt toediening tot een inactivering van 

bradykinine. Perifere vaatverwijding leidt tot een verminderde voor- en na belasting van het hart 

en tot een daling van de bloeddruk. De bloeddrukdaling vindt plaats na 1 uur en de maximale 

werking treedt op na 3-6 uur. De werkingsduur van fosinopril is 24 uur. Ongeveer 36% wordt 

geresorbeerd en daarna snel en volledig gehydroleerd tot actief fosinoprilaat in lever en maag-

darmmucosa. Fosinoprilaat wordt gedeeltelijk gemetaboliseerd tot een inactief glucuronide en 

een actieve hydroxymetaboliet. De metaboliet wordt geëlimineerd via feces en een klein deel 

via urine. De halfwaardetijd is verhoogd bij hartfalen (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 

Lisinopril  

Lisinopril is qua structuur redelijk homoloog aan enalaprilaat, met als enige verschil de zijketen 

van het tweede aminozuur. Lisinopril inhibeert ACE, maar heeft een relatief lage bioavailability 

van 25-29%. Echter heeft lisinopril een langere actieve periode dan enalapril (Swaan et al., 

1995). Door perifere vaatverwijding neemt de voor- en na belasting van het hart af en daalt de 

bloeddruk. De bloeddruk daalt maximaal 6 uur na toediening en de werkingsduur is 24 uur bij 



   

 

een dosering van eenmaal per dag. Deze ACE-remmer wordt niet gemetaboliseerd en kan door 

dialyse uit de bloedsomloop worden verwijderd. Lisinoprill wordt gebruikt voor een kortdurende 

behandeling van 6 weken na het ontstaan van klachten na een acuut myocardinfarct. Ook wordt 

lisinopril toegediend bij renovasculaire hypertensie en diabetische nefropathie 

(Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 

Lisinopril wordt ook toegepast bij type I diabetes mellitus: er is een reductie met 5% van het 

absolute risico van de progressie van retinopathie. Verder reduceert lisinopril ook de 

excretiesnelheid van albumine in urine (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016).  

 

Perindopril 

Perindopril is een dizuur (Unger, Moursi, Ganten, Hermann & Lang, 1986) en wordt omgezet in 

de werkzame metaboliet perindoprilaat. Deze metaboliet breekt het vaatverwijdende 

bradykinine af. Perindoprilaat leidt tot een verhoogde plasmarenine-activiteit en een verlaagde 

aldosteronsecretie. Door perifere vaatverwijding neemt de voor- en nabelasting van het hart af 

en daalt de bloeddruk. De bloeddrukdaling vindt plaats na maximaal 4-6 uur en de werkingsduur 

is ten minste 24 uur. 65-70% wordt geresorbeerd en hiervan wordt 27% gehydrolyseerd tot 

actief perindoprilaat. Het overige wordt hydrolyseerd tot 5 verschillende inactieve metabolieten. 

De metabolieten worden via de nieren geëlimineerd en kunnen goed via hemodialyse worden 

verwijderd uit het bloed. De halfwaardetijd van perindorpilaat is langer bij ouderen en bij een 

gestoorde hart- of nierfunctie (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). Perindopril is even potent 

als ramipril en zelfs meer potent dan enalapril en captopril (Unger, Moursi, Ganten, Hermann & 

Lang, 1986). Perindopril blijkt effectief bij veel soorten hypertensie en heeft een positieve 

invloed op atherosclerose (Farrari, 2013) 

 

Quinapril 

Quinapril wordt omgezet in de meer actieve metaboliet quinaprilaat. Quinaprilaat remt het ACE 

dat angiotensine I omzet in angiotensine II nog sterker. Quinaprilaat leidt tot een verhoogde 

plasmarenine-activiteit en een verlaagde aldosteronsecretie. Door perifere vaatverwijding 

nemen de voor- en na belasting van het hart af en is er een daling van de bloeddruk. De 

bloeddruk daalt binnen een uur en de maximale werking is na 2-4 uur. Ongeveer 60% wordt 

geresorbeerd en daarna grotendeels gehydrolyseerd tot actief quinaprilaat. Indien er sprake is 

van cirrose is de omzetting verminderd. Ruim 30% van quinapril wordt door de nieren 

geëlimineerd als quinaprilaat met de urine. Quinaprilaat wordt slecht geëlimineerd via 

hemodialyse. De effectieve halfwaardetijd is langer door binding aan weefsel-ACE 

(Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 



   

 

Quinapril is een noncompetitieve inhibitor van GlySar (Akarawut et al., 1998; Lin et al., 1999). 

 

Ramipril 

Ramipril is een prodrug en wordt in het lichaam gemetaboliseerd tot ramiprilaat. Minimaal 56% 

wordt geresorbeerd. Ramiprilaat leidt tot een verhoogde plasmarenine-activiteit en een 

verlaagde aldosteronsecretie. Door perifere vaatverwijding daalt de bloeddruk. De bloeddruk 

daalt maximaal 3-6 uur na inname en de werkingsduur is 24 uur. Eliminatie vindt voornamelijk 

via de nieren plaats. Ramiprilaat wordt slecht verwijderd door hemodialyse. Bij een verstoorde 

nierfunctie wordt de halfwaardetijd verlengd. Ramipril wordt voornamelijk toegepast bij 

diabetische nefropathie (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 

Ook ramipril heeft, net zoals lisinopril, een reducerend vermogen wat betreft de excretiesnelheid 

van albumine en de reductie van de progressie van retinopathie bij patiënten die 

gediagnosticeerd zijn met type I diabetes mellitus. Bij niet-diabetische proteïnurie blijkt ramipril 

ook nog een gunstige invloed te hebben op de nierfunctie, waardoor deze patiënten minder snel 

in aanmerking komen voor dialyse of niertransplantatie (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 

Trandolapril 

Trandolapril wordt als combinatiepreparaat toegediend met verapamil, een calciumantagonist. 

Er treedt een bloeddrukverlagend effect op binnen 1 uur en de werkingsduur is 24 uur. 

Ongeveer 90% trandolapril wordt geresorbeerd en in de lever omgezet in de actieve metaboliet 

trandolaprilaat. Eliminatie vindt voor 33% plaats via urine en voor 66% plaats via feces 

(Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 

 

Zofenopril 

Gebruik van zofenopril leidt tot een verhoogde plasmarenine-activiteit en een verlaagde 

aldosteronsecretie. Door perifere vaatverwijding neemt de voor- en na belasting van het hart af 

en daalt de bloeddruk. Zofenopril wordt snel geresorbeerd en volledig door hydrolyse 

gemetaboliseerd tot actief zofenoprilaat.  Metabolisering vindt plaats via verschillende routes, 

zoals glucuronidering, cyclisering, cysteïneconjugatie en S-methylering van de thiolgroep. De 

nieren elimineren 69% van het geneesmiddel en 26% wordt via de feces uitgescheiden. Bij een 

gestoorde leverfunctie of bij dialysepatiënten is de halfwaardetijd sterk verhoogd. Zofenopril 

wordt gebruikt voor een kortdurende behandeling van 6 weken na het ontstaan van klachten na 

een acuut myocardinfarct (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). 



   

 

 

SH-groepen in structuur 

Captopril en zofenopril hebben als enige ACE-remmers een SH-groep in hun structuur. De SH-

groep kan antioxidanten of vrije radicalen verwijderen. Er wordt beweerd dat dit een voordeel 

heeft in ischemische toestanden, atherosclerose en andere omstandigheden waarbij vrije 

radicalen kunnen ophopen. Bovendien wordt er beweerd dat de SH-groep ook toxische 

gevolgen kan hebben, zoals een smaakstoornis, huiduitslag en proteïnurie. Deze laatste 

bewering wordt bevestigd door het medicijn pencillamine, dat een SH-groep bevat. Dit medicijn 

heeft als bijwerking dat het kan leiden tot smaakstoornissen (Reid, 1997). 

 

Conclusie 

Captopril en lisinopril zijn de enige ACE-remmers die geen prodrug zijn, maar al in actieve vorm 

worden toegediend. De andere ACE-remmers zijn prodrugs die afhankelijk zijn van het 

metabolisme door di-esterificatie om een actief dizuur te vormen. Het voordeel van een prodrug 

is dat de absorptie geoptimaliseerd kan worden. Echter kunnen prodrugs als nadeel hebben dat 

het langer duurt voordat het medicijn begint te werken. Bovendien leiden prodrugs tot grotere 

verschillen in werking tussen individuen. ACE-remmers die als prodrug worden toegediend 

vertonen een verlaat effect van ACE-inhibitie en bloeddrukdaling na orale toediening. Dit 

verschil met captopril en lisinopril is echter slechts 4-6 uur en niet van klinisch belang.  

 

ACE-remmers kunnen op verschillende manieren worden uitgescheiden. De meeste ACE-

remmers worden geëlimineerd via de nieren. De ACE-remmers die alleen via de nieren worden 

geëlimineerd zijn: benazepril, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, perindopril. Sommige ACE-

remmers worden via zowel de nieren als de lever uitgescheiden. ACE-remmers die via beide 

organen worden uitgescheiden zijn: fosinopril, trandolapril, zofenopril, quinapril. Sommige ACE-

remmers worden uitgescheiden in de actieve metaboliet en sommige ACE-remmers worden 

omgezet in andere metabolieten 

 

Captopril en zofenopril zijn de enige ACE-remmers met SH groep in de structuur. ACE-remmers 

met SH groep hebben als voordeel dat antioxidanten minder snel accumuleren. Het is echter 

niet duidelijk of een SH groep ook toxische gevolgen kan hebben.  

 

Lisinopril en zofenopril kunnen gebruikt worden voor een kortdurende behandeling na een acuut 

myocardinfarct. Deze ACE-remmers worden hiervoor gebruikt omdat deze sterk binden aan 



   

 

weefsel ACE. Na een myocardinfarct bleek het weefsel ACE in de kransslagader vijf keer 

verhoogd te zijn.  
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Samenvatting 

Het renine-angiotensine systeem (RAS) is een belangrijke regulator van onder andere de 
bloeddruk. De afgelopen jaren heeft er veel onderzoek naar dit systeem plaatsgevonden 
waardoor bekend is geworden dat het RAS-systeem veel complexer is dan voorheen werd 
gedacht.  
Angiotensine (1-7) is een van de relatief nieuwe componenten. Het kan op twee manieren 
worden gevormd: via de hydrolysering van Angiotensine II, of de complexere en minder 
efficiënte weg die via Angiotensine I naar Angiotensine (1-9) gaat, om vervolgens omgezet te 
worden naar Angiotensine (1-7) via ACE. Het heeft veel verschillende functies die 
voornamelijk tegenovergesteld zijn aan de functies van Angiotensine II. Zo zorgt hij voor 
vasodilatatie, verminderde fibrose en een verhoogde NO afgifte. De receptor waar 
Angiotensine (1-7) op aangrijpt is de Mas receptor, een G-eiwit gekoppelde receptor. 
Er wordt ook wel gedacht dat Angiotensine (1-7) een beschermende factor heeft via de Mas 
receptor op het hart, de nieren, de hersenen en het cardiovasculaire systeem. Het 
beschermend effect komt voornamelijk door de activering van het eNOS systeem was NO 
produceert. In de hersenen heeft Angiotensine (1-7) wellicht naast een beschermende 
functie ook een regeneratieve functie. 
Het enzym wat Angiotensine I omzet in Angiotensine (1-9) is het Angiotensin-converting 
enzyme II (ACE2). Dit enzym is ontdekt in 2000 en kan naast deze omzetting ook 
Angiotensine II hydrolyseren naar Angiotensine (1-7). In het hart wordt ACE2 op 
endotheelcellen en gladde spiercellen tot expressie gebracht. Naast het hart komt ACE2 ook 
tot expressie in onder andere de nieren. ACE2 kan dus op twee manieren angiotensine 
omzetten, maar het heeft de grootste affiniteit voor Angiotensine II.  
Een van de nieuwere componenten is Angiotensine (1-9). Deze wordt dus gemaakt vanuit 
Angiotensine I. De werking van Angiotensine (1-9) gaat via de AT2 receptor, die in dezelfde 
familie zit als de AT1 receptor. AT2R heeft de tegenovergestelde effecten van de AT1R. Via 
deze receptor wordt ook de eNOS synthese in gang gezet. Angiotensine (1-9) zorgt dus net 
zoals Angiotensine (1-7) via de Mas receptor voor vasodilatatie en werkt het tegen 
proliferatie en ontstekingseffecten. 
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Inleiding 

Het RAS (renine-angiotensine-systeem) systeem speelt een belangrijke rol in de regulatie 
van de bloeddruk. Door een vermindering van het volume bloed dat door de nieren stroomt, 
wordt er renine afgegeven aan het bloed. Dit renine kan angiotensinogeen, wat gemaakt 
wordt in de lever, omzetten naar angiotensine I. Door middel van angiotensin converting 
enzyme (ACE) wordt angiotensine I omgezet naar angiotensine II. Angiotensine II kan 
binden aan AT1 receptoren. Deze zitten in de bloedvaten, hersenen en bijnieren. In de 
bloedvaten zorgt binding aan de AT1 receptor voor vasoconstrictie. Binding aan de AT1 
receptor in de hersenen zorgt voor Vasopressine/ADH afgifte, wat in de nieren zorgt voor 
verlaagde Na+ en H2O uitscheiding. In de bijnieren zorgt binding aan de AT1 receptor voor 
Aldosteron afgifte wat in de nieren ook zorgt voor verlaagde Na+ en H2O afgifte. Hierdoor zal 
het bloedvolume, en dus ook de bloeddruk, toenemen.  
Naast vasoconstrictie speelt angiotensine II ook een rol in endotheel disfunctie, fibrose, 
atherosclerose en celdood (Santos RA, 2013). 
 
In de afgelopen jaren is er meer onderzoek gedaan naar het RAS systeem, en het bleek een 
complexer systeem dan men in eerste instantie dacht. Er zijn meer metabolieten bij 
betrokken en meerdere systemen. Angiotensine blijkt meerdere vormen te hebben, zoals 
angiotensine (1-7) en angiotensine (1-5). Ook blijkt het systeem beter zichzelf te kunnen 
reguleren. In 2000 is Angotensin Converting Enzyme 2 ontdekt, die het RAS systeem 
reguleert. 
 
In ons hoofdstuk behandelen we de nieuwe metabolieten van het RAS systeem en 
vergelijken we deze met de oude theorie. 
 

 
Figuur 1. Het RAS-system. Santos RA, 2014  
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Angiotensin 1-7 
 
Angiotensine (1-7) is een van de nieuwe componenten in het RAS-systeem. Ang (1-7) heeft 
veel verschillende functies en veel daarvan zijn tegenovergesteld aan de hoofdcomponent 
angiotensine II. Zo zorgt hij via de Mas-receptor onder andere voor vasodilatatie, 
verminderde proliferatie en verminderde fibrose.  
  
 Opbouw 
Angiotensine 1-7 kan op verschillende manieren worden gevormd. De eerste manier is het 
meest efficiënt, namelijk direct via angiotensine II onder invloed van ACE2. Angiotensine II 
wordt gevormd uit angiotensine I onder invloed van de ‘normale’ angiotensin-converting 
enzym (ACE).  
 
De andere, minder efficiënte manier is via de vorming van Angiotensine (1-9) na hydrolyse 
van Angiotensine I. Na de vorming van Angiotensine (1-9) wordt deze omgezet door ACE 
naar Angiotensine (1-7).  
 
 Mas receptor 
De Mas receptor is een G-eiwit gekoppelde receptor (Gironacci MM, et al., 2011) die 
geactiveerd wordt door Ang (1-7). De receptor heeft beschermende invloeden op het hart, de 
nieren en hersenen en is ook betrokken bij de meeste van de bekende vasculaire effecten. 
MasR is wordt veel tot expressie gebracht in de hersenen en testis weefsels en in mindere 
mate in het hart, de nieren, longen, milt, tong en skeletspieren (Westermeier F, et al, 2015). 
Daarnaast is het ook te vinden in menselijke endotheel cellen. In deze endotheelcellen wordt 
de endothele NO synthese (eNOS) gestimuleerd na binding van de MasR met Ang (1-7). 
Deze stimulatie vindt plaats via de PI3K/Akt afhankelijke pathways (Gironacci MM, et al, 
2011). NO zorgt voor vasodilatatie.  
 
Ang (1-7) wordt door middel van endocytose in de cellen opgenomen (Santos RA, et al, 
2003). De opname gebeurt voornamelijk via de clathrine afhankelijke pathway. Als de 
receptor veel wordt gestimuleerd neemt de gevoeligheid af, wat dient als feedback en het 
beschermd tegen over stimulatie. Daarnaast zorgt afname van de receptorgevoeligheid ook 
voor het filteren van input die het krijgt van meerdere receptoren, zodat er een goed signaal 
ontstaat. Zo kan Ang (1-7) naar plekken in de cel gaan voor een goede expressie. 
 
 Effecten op het hart 
Ang (1-7) en Mas zijn aangetoond in de sinoatriale (SA) knoop in het hart. Daarnaast is ook 
aangetoond dat ACE2 zich bevindt in de cardiomyocyten waardoor Ang (1-7) kan worden 
gevormd in het hart. 
In de kransslagaders zorgt Ang (1-7) voor vasodilatatie in zoogdieren als honden en varkens. 
In kleinere zoogdieren bleef het effect over het algemeen uit. In de cardiomyocyten wordt 
voornamelijk de NO afgifte gestimuleerd door Ang (1-7) door het activeren van de eNOS en 
neuronale NO synthese.  
 
In verschillende onderzoeken is aangetoond dat Ang (1-7) zorgt voor cardioprotectie. Zo 
zorgt een lage concentratie Ang (1-7) voor een verlaging van ischemie-reperfusie in 
geïsoleerde harten van ratten (Gomes ER, et al., 2010). Ook vermindert Ang (1-7) Ang II 
geïnduceerde hart hypertrofie (Ferreira AJ, et al., 2011).  
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Effecten op de nieren 
De Mas receptor is gelokaliseerd op veel plekken in de nier. Deze zijn voornamelijk te vinden 
in de proximale tubes, de afferente arteriolen, de collecting duct en de stijgende tak van de 
loop van Henle. Als de nieren onvoldoende doorbloed zijn zal de expressie van Mas 
verhoogd zijn.  
 
Ang (1-7) werkt de Map-kinase signalering tegen die wordt beïnvloed door Ang II via AT1 
receptoren. Ang (1-7) induceert via de Mas receptor de activatie van ERK1/2 in de 
glomerulaire mesangiale cellen. Het lijkt erop dat Ang (1-7) de natrium stroom limiteert door 
het moduleren van de transporters door fosfolipase A2 te activeren in epitheelcellen van de 
tubes. Daarnaast is fosfolipase A2 ook een sterke inhibitor van de Na+-K+-ATPase.  

 
 Effecten op de hersenen 
Ook in de hersenen heeft Angiotensine (1-7) een positief effect. Zo zorgt Ang (1-7) voor de 
aanmaak van nieuwe bloedvaten in de hersenen waardoor de dichtheid van de 
hersencapillairen omhoog gaat, omdat Ang (1-7) de endotheelcel proliferatie bevorderd, de 
eNOS activeert en de VEGF reguleert. Toediening van Ang (1-7) zorgt bij een infarct ook 
voor een verkleining hiervan (Jiang T, 2014). 
 
Bij ratten met chronische cerebrale hypoperfusie (CCH) is ook aangetoond dat Ang (1-7) de 
cognitieve functie bevordert door het verzwakken van het verlies van neuronale zenuwen. 
CCH wordt normaal geassocieerd met vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer. Ook 
hier speelt de verhoogde productie van NO een grote rol (Xie W., et al. 2014). 
 
Als Ang (1-7)/Mas wordt geactiveerd in de hersenen wordt de bloeddruk lager en wordt 
zowel de baroreceptorreflex als de autonome hartcontrole verbeterd. Daarnaast wordt ook 
harthypertrofie en pre-fibrotische lesies verbeterd (Kangussu LM, 2015). 
 
In de hersenen zitten de Mas receptoren voornamelijk in de hypothalamus en in andere 
belangrijke gebieden die te maken hebben met gedrag en cardiovasculaire effecten als 
gevolg van stress. De amygdala is hier een goed voorbeeld van (Becker et al., 2007). Bij 
infusie van Ang (1-7) kan de afgifte van stress gerelateerde hormonen verminderen, zoals 
Ang II, corticosteron en norepinephrine. Naast het verminderen van de stress gerelateerde 
hormonen worden de niveaus van serotonine en dopamine weer hersteld naar de normale 
waarde in de hersengebieden die te maken hebben met stress respons (Zhu et al., 2014).  
 
 
Angiotensine A 
 
Angiotensine A is in 2007 ontdekt door Jankowski et al. Het is een actief metaboliet van 
Angiotensine II en veroorzaakt vasoconstrictie. In het lichaam kan Angiotensine A omgezet 
worden naar alamandine. In het menselijk plasma zijn de menselijke concentraties van 
Angiotensine A lager dan de concentraties van Angiotensine II, namelijk lager dan 20%.  
Angio 
Angiotenine A kan in het lichaam voor vasocontrictie en pro-hypertensieve effecten zorgen. 
Er zijn aanwijzingen dat dit via de AT-1 receptor gaat (Hrenak et al., 2016), maar als de 
concentraties in het plasma heel hoog zijn kan het peptide ook binden aan de AT-2 receptor. 
De affiniteit voor deze receptoren is zelfs nog hoger dan bij Angiotensine II. De fysiologische 
functie van het peptide is nog onduidelijk.  
 
  
  



 Nieuwe componenten in het RAS-systeem    

6 

Alamandine 
Naast Angiotensine (1-7) is er nog een peptide die vasodilatatie kan veroorzaken. Dit is 
Alamandine. Het wordt gemaakt door hydrolysering van Angiotensine A door ACE2, of uit 
decarboxylatie van Angiotensine (1-7) (Lautner RQ, et al., 2013). Het zorgt voor vasodilatatie 
door middel van binding aan de MrgD receptor. Naast stimulatie van deze receptoren vindt 
er een verhoogde afschrijving plaats in het endotheel van de bloedvaten. De afgifte van NO 
diffundeert naar de gladde spiercellen van de vasculatie en induceert zo relaxatie. Dit is 
voorlopig alleen aangetoond in muizen (Quradakhi T, et al. 2016). 
Naast de relaxatie via de eNOS kan alamandine waarschijnlijk nog via een andere manier 
zorgen voor vasorelaxatie. Bij onderzoek van alamandine naar de reactiviteit van bloedvaten 
in konijnen lijkt het erop dat vasorelaxatie hier wordt geïnduceerd door acetylcholine. De 
aanwezigheid van alamandine verhoogt namelijk de activiteit van acetylcholine en promoot 
de acetylcholine gemedieerde vasodilatatie in de aorta. De niveaus van acetylcholine in de 
kransslagaders veranderen echter niet bij aanwezigheid van alamandine (Habiyakare B, et 
al. 2014). 
 

MrgD receptor 
MrgD receptoren zijn te vinden in veel verschillende weefsels, zoals de testis, de uterus, de 
huid, het cerebellum, het hart en de longen (Etelvino, G.M, et al., 2014). Er is ook 
aangetoond dat MrgD receptoren te vinden zijn in atherosclerotische plaques (Habiyakare B, 
et al. 2014). Zowel Angiotensine (1-7) als alamandine grijpen aan op deze receptor (Hrenak 
J, et al. 2016). 
  
 
ACE 2 
 
In 2000 is ACE2 ontdekt. Dit was bewijs dat het RAS systeem complexer in elkaar steekt dan 
vooraf gedacht werd. Het enzym lijkt erg op het eerder gevonden ACE enzym. ACE2 is een 
onderdeel van RAS systeem wat verschillende Angiotensine peptiden kan hydrolyseren. Het 
haalt de laatste aminozuur van Angiotensine II weg, en steunt zo de metabolisme van 
vasodilaterende peptiden. ACE2 wordt nu als een belangrijke regulator van het RAS systeem 
beschouwd. 
 
ACE2 bestaat uit 805 aminozuren. Het is een type I integraal membraan glycoproteïne en 
het heeft een N-termus extracellulair katalytisch domein met een klein, transmembraal 
segment en een korte, intracellulaire C-termus (Donoghue et al., 2000). Het extracellulaire 
deel van ACE2 kan geknipt worden door bepaalde matalloproteïnases, wat zorgt voor 
vrijkomen van een enzymatisch actief ectodomein, waardoor het enzym water oplosbaar 
wordt. In de nieren kan ACE2 geknipt worden van de epitheel cellen waardoor ACE2 in het 
urine komt (Lambert et al., 2005). 
 
ACE2 wordt vooral afgeschreven in het hart en de nieren, waar het een rol speelt in het 
reguleren van de renale en cardiovasculaire processen (Donoghue et al., 2000). Het is op 
verschillende plaatsen in de nieren aanwezig, waar het samenkomt met ACE (Tipnis et al., 
2000). In het hart wordt ACE2 op endotheelcellen en gladde spiercellen van grote 
bloedvaten tot expressie gebracht (Donoghue et al., 2000). Er werd gedacht dat ACE2 alleen 
in het hart en in de nieren tot expressie werd gebracht, maar dit blijkt niet zo te zijn. ACE2 
komt ook tot expressie in organen als de testes, de longen, de lever en het centrale 
zenuwstelsel, waar het misschien de lokale RAS reguleert (Soler et al., 2013). 
 
ACE 2 is een metalloproteïnase, wat wil zeggen dat het een metaal nodig heeft om te 
functioneren, die verschillende Angiotensines kan hydrolyseren. Het heeft echter de grootste 
affiniteit met Angiotensine II, waar het de C terminus knipt van de Pro-Phe binding van dit 
peptide, en zo van Angiotensine II, Angiotensine 1-7 maakt. ACE 2 kan ook van 
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Angiotensine I, de C terminus van de His-Leu binding knippen, waardoor het Angiotensine 1-
9 vormt (Tipinis et al., 2000). 
 
ACE2 synthetiseert dus Angiotensine 1-9 uit Angiotensine I, en Angiotensine 1-7 uit 
Angiotensine II, die kan binden aan de Mas-receptor. Zo kan het de gevolgen van 
Angiotensine II tegengaan. Het is dus eigenlijk een regulator van het RAS systeem. 
 
Het wordt aangenomen dat het de balans tussen ACE en ACE2 (de ACE/ACE2 ratio) is die 
het RAS systeem reguleren, met Angiotensine II in het bijzonder (Bernardi et al., 2012). De 
ACE/ACE2 ratio wordt veel bestudeerd in ratten met betrekking tot bijvoorbeeld hypertensie. 
Een verhoogde ACE/ACE2 ratio correleert met ACE-AngII-AT1R overactiviteit en een 
verhoogde kans op nier schade. Echter moet de graad van enzymatische disbalans 
voorzichtig worden geïnterpreteerd, want elk enzym wordt anders gereguleerd, en 
verschillende patronen hebben met afschrijven. 
 

ACE 
Angiotensine Converting Enzyme (ACE) is een glycoproteïne. Zijn werking is afhankelijk van 
zink. Het is verantwoordelijk voor de omzetting van Angiotensine I naar de vasoconstrictor 
Angiotensine II. Als Angiotensine I ACE tegenkomt in het bloed of in een endotheelcel 
oppervlak, zal de C-terminaal dipeptide worden afgeknipt. 
 
ACE wordt veel tot expressie gebracht in endotheel cellen van de longen, nieren, en in het 
maag-darm kanaal. Het wordt tot expressie gebracht als monocyten in macrofagen 
differentiëren en als dendritische cellen immunologisch geactiveerd worden. 
 
 
Angiotensin 1-9 
 
Angiotensine (1-9) is eiwit dat wordt gevormd uit Angiotensine 1 door hydrolyse. Uit Ang (1-
9) wordt vervolgens Ang (1-7) geproduceerd. Tot voor kort werd gedacht dat Ang (1-9) geen 
significante biologische betekenis had in het RAS-systeem. Er is echter aangetoond dat Ang 
(1-9) cardiovasculaire effecten heeft in zowel in vivo als in vitro door de AT2 receptor (AT2R) 
te activeren (Westermeier F, et al, 2015). 
 
Chronische toediening van Ang (1-9) bij hypertensieve ratten zorgt voor verlaging van de 
bloeddruk. Daarnaast worden ook de vasculaire remodeling gen waardes weer 
teruggebracht tot het normale niveau en zijn de eNOS mRNA niveaus verhoogd door 
chronische toediening van Ang (1-9) (Kaschina E, et al., 2003). Dit suggereert dat Ang (1-9) 
een beschermend vasculair effect heeft. 

 
AT2R 

AT2R is een G-eiwit gekoppelde receptor waarvan de gensequentie voor 34% overeenkomt 
met de AT1 receptor (Kaschina E, et al., 2003). Bij volwassenen komt hij tot expressie in de 
nieren, de bijnier, hart (cardiomyocyten en hart fibroblasten) en in de vasculatie.  
 
Ang II heeft schadelijke gevolgen zoals vasoconstrictie, endotheel dysfunctie en fibrose via 
de AT1 receptoren. AT2R heeft juist de tegenovergestelde effecten. Zo zorgt het voor 
vasodilatatie en werkt het tegen proliferatie en ontstekingseffecten. Verder reguleert het ook 
de bloeddruk, harthypertrofie en fibrose (Westermeier F, et al, 2015).  
 
AT2R activatie zet het NO-cGMP afhankelijke signaal aan door bradykinine of door het 
verhogen van eNOS activiteit. Naast de activatie van PI3K kan de AT2R receptor ook nog de 
ATIP 1/3 pathway aanzetten. Deze zorgt via MAPK cascades ook voor vermindering van cel 
proliferatie, oxidatieve stress, fibrose en hypertrofie (Westermeier F, et al, 2015). Zodra 
AT2R wordt geactiveerd verminderd de AT1R expressie in de vasculaire gladde spiercellen. 
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Angiotensine (1-5) 
 
Angiotensine (1-5) is een metaboliet van Angiotensine (1-7), wat omgezet is door middel van 
ACE. Angiotensine 1-7 kan via de Mas receptor zorgen voor de afgifte van arterial natriuretic 
peptide (ANP). Natriuretische peptiden behoren tot de familie van kleine eiwitten en spelen 
een grote rol in het regelen van de waterhuishouding en elektrolyten balans in het lichaam. 
Angiotensine II zorgt voor inhibitie van deze eiwitten. Het is nog niet duidelijk of Angiotensine 
(1-5) hetzelfde effect in gang kan brengen. Er wordt nu gedacht dat Angiotensine (1-5) ook 
kan zorgen voor een verhoogde afgifte van ANP. Dit gaat via binding van de Mas receptor en 
het PI3K-Akt-NOS pathway. (Yu L et al., 2016). 
 
 

  



 Nieuwe componenten in het RAS-systeem    

9 

Conclusie 

Het RAS systeem heeft veel meer componenten en is veel complexer dan voorheen 
gedacht. De klassieke pathway is de omzetting van Ansinogeen naar Angiotensine I, die 
vervolgens onder invloed van het enzym ACE naar Angiotensine II wordt omgezet. Ang II 
grijpt aan op de AT1 receptor. Nieuw ontdekt is het enzym ACE2. Deze kan zowel 
Angiotensine I omzetten naar Angiotensine (1-9) als Angiotensine II omzetten naar 
Angiotensine (1-7). Angiotensine (1-7) kan ook worden gevormd uit Angiotensine (1-9) onder 
invloed van het bekende enzym ACE. 
Angiotensine II staat bekend om zijn bloeddruk verhogende werking omdat het de vaatwand 
laat samentrekken onder invloed van de AT1 receptor. De effecten hiervan kunnen worden 
tegengegaan met een ACE-remmer. Als men de ACE-remmer toedient zal Angiotensine I 
niet meer worden omgezet naar Angiotensine II. Is de remmer specifiek een ACE 1 
antagonist, dan zal ACE2 Angiotensine I alsnog kunnen omzetten naar Angiotensine (1-9). 
Deze kan dan niet meer worden omgezet naar Angiotensine (1-7), maar deze kan alsnog via 
de AT2R receptor zorgen voor vasodilatatie en een verlaging van de bloeddruk. 
 
In de hersenen zorgt Angiotensine (1-7) voor angiogenese, oftewel de aanmaak van nieuwe 
capillairen in de hersenen. Dit heeft zowel een beschermend als regeneratief effect. 
Angiotensine (1-7) zou dus kunnen dienen als een therapeutisch middel tegen 
neurodegeneratieve ziektes als Alzheimer (Xie W., et al. 2014). Dit is echter alleen nog 
onderzocht bij ratten, dus verder onderzoek naar de effecten in de hersenen van de mens is 
nodig.  
Mas receptoren zitten in de hersenen voornamelijk in de hypothalamus en andere 
belangrijke gebieden die te maken hebben met gedrag en stress zoals de amygdala (Becker 
et al., 2007). Toediening van Angiotensine (1-7) in deze gebieden kan de afgifte van 
stresshormonen verminderen (Zhu et al., 2014). Naast het tegengaan van 
neurodegeneratieve ziektes als Alzheimer kan het dus ook stress-gerelateerde ziektes op 
zijn minst verminderen, zo niet helemaal genezen. Daar is meer onderzoek voor nodig.  
 
Mas receptoren heeft naast een beschermende werking in de hersenen ook beschermende 
invloeden op het hart en in de nieren. Hiernaast wordt de Mas receptor ook tot expressie 
gebracht in de longen, milt, tong en skeletspieren, maar hiervan is de werking nog niet 
helemaal bekend (Westermeier F, et al, 2015). In het hart zorgt Angiotensine (1-7) stimulatie 
van de NO afgifte door binding aan de Mas receptoren die te vinden zijn op endotheelcellen, 
de gladde spiercellen en de SA-knoop. Bij kleine zoogdieren is aangetoond dat toediening 
van een lage concentratie Angiotensine (1-7) al voldoende is voor een verlaging van de 
ischemie-reperfusie en hypertrofie (Gomes ER, et al., 2010 & Ferreira AJ, et al., 2011).  
 
Kortom, door de vele verschillende werkingen in en van het RAS-systeem is hier nog steeds 
niet alles over bekend. Elke keer als er meer wordt ontdekt over het RAS-systeem zijn er 
weer nieuwe mogelijkheden om ziektes te bestrijden die te maken hebben met een 
verhoogde bloeddruk of neurodegeneratie. Voorlopig kan er onderzoek worden gedaan naar 
de invloed van Angiotensine (1-7) op neurodegeneratie en ACE inhiberende ACE-remmers.  
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Samenvatting 

Dit hoofdstuk gaat over de invloed van groeifactoren op de ontwikkeling van het corpus 

luteum. De ontwikkeling van het corpus luteum staat onder invloed van hormonen, maar ook 

van groeifactoren. Echter, in de literatuur wordt veel gesproken over de invloed van 

hormonen, maar veel minder over de groeifactoren die een rol spelen in de ontwikkeling van 

het corpus luteum. Daarom zullen in dit hoofdstuk de groeifactoren centraal staan en zal er 

antwoord gegeven worden op de vraag welke groeifactoren een belangrijke rol spelen bij de 

ontwikkeling van het corpus luteum en de werking van deze groeifactoren.  

Naar aanleiding van dit hoofdstuk kunnen meerdere conclusies getrokken worden. Het is 

zeker dat de ontwikkeling van het corpus luteum niet alleen afhankelijk is van hormonen. 

Groeifactoren spelen ook een belangrijke rol. Zo zorgt het IGF-systeem ervoor dat 

progesteron niveaus stijgen of dalen, afhankelijk van welk bindende eiwit bij het proces 

betrokken is. Ook zorgt het IGF-systeem ervoor dat bepaalde celtypen niet in apoptose 

gaan. Een tweede betrokken groeifactor is het MCP-1. MCP-1 wordt geproduceerd wanneer 

er geen zwangerschap is. Het speelt een belangrijke rol bij de luteolyse en het zorgt voor het 

rekruteren van macrofagen en monocyten. VEGF wordt geproduceerd voor de angiogenese, 

de aanmaak van nieuwe bloedvaten. ANPTs spelen ook een rol bij angiogenese, alleen 

meer bij de stabiliteit van de vaten. De rol van angiogenese in het corpus luteum is van 

uiterst belang aangezien een orgaan niet kan functioneren zonder toevoer van 

voedingsstoffen en zuurstof.  

Het is belangrijk om te noemen dat onderzoek lastig is, omdat de cyclus van soorten erg 

verschillend kunnen zijn en onder invloed van verschillende groeifactoren kunnen staan. Ook 

wordt er gedacht dat nog niet alles bekend is, daarom wordt er tot op de dag van vandaag 

nog veel onderzoek gedaan naar groeifactoren die invloed hebben op de ontwikkeling van 

het corpus luteum. 
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Inleiding 

De oestruscyclus van een soort is van belang voor krijgen van nageslacht. Deze cyclus duurt 

bij de mens ongeveer 28 dagen en is opgedeeld in twee fases, namelijk de folliculaire fase 

en de luteale fase. Aan het begin van de folliculaire fase is er een bepaald FSH (follikel 

stimulerend hormoon) niveau dat granulosa cellen gaan stimuleren. Granulosa cellen zijn de 

binnenste cellen van een follikel. De buitenste cellen van een follikel zijn de theca cellen. Het 

FSH stimuleert granulosa cellen om te gaan groeien met als resultaat dat follikels groter 

gaan worden. Er zullen meerdere follikels gaan groeien (Mihm et al, 2008). Dit duurt een 

aantal dagen en kan verschillend zijn per soort. Bij de mens is dit bijvoorbeeld ongeveer 4 tot 

8 dagen. Gedurende de folliculaire fase neemt de hoeveelheid FSH af. Hierdoor zal het ene 

follikel groter kunnen worden dan het andere. Omdat er een geringe FSH-spiegel is, zal er 

maar één follikel uiteindelijk doorgroeien en kunnen ovuleren. Dit is het follikel met de 

meeste FSH-receptoren en gaat de luteale fase in (Ginther et al, 2001). Qua grootte van een 

dominant follikel, moet gedacht worden aan een diameter van ongeveer 8,5 mm. Vlak voor 

de ovulatie heeft dit follikel een diameter van ongeveer 2 centimeter (Mihm et al, 2008).  

Aan het einde van de folliculaire fase is er, naast de FSH-piek, ook een LH-piek 

(luteïniserend hormoon). De LH-piek wordt bereikt doordat oestrogenen de LH-productie 

stimuleren en zorgt uiteindelijk voor de ovulatie. LH stimuleert de theca cellen. Theca cellen 

kunnen namelijk het LH gebruiken om cholesterol in deze cellen om te zetten naar 

androgenen. Dit proces heet ook wel androgenese. Deze androgenen zijn nodig voor de 

granulosa cellen om oestrogenen en progesteron te kunnen maken tijdens de luteale fase 

(Lan et al, 2017). Vlak na de LH-piek is het punt dat de eicel het follikel verlaat en de eileider 

in gaat. Dit is de ovulatie en wordt ook wel eisprong genoemd. Het follikel dat overblijft, gaat 

de luteale fase in en gaat vooral progesteron, maar ook oestrogeen produceren (Niswender 

et al, 2000). In de luteale fase zorgen progesteron en oestrogenen juist voor een remming 

van FSH (Lan et al, 2017.  

De ontwikkeling van het corpus luteum staat dus onder invloed van hormonen (Brito, L.F.C. 

et al, 2016). Deze ontwikkeling staat echter niet alleen onder invloed van hormonen, maar 

ook van groeifactoren (Webb, R. et al, 2002). Hormonen zijn over het algemeen wel bekend, 

maar voor de groeifactoren geldt dit niet. Dit is dan ook de aanleiding van het schrijven van 

dit hoofdstuk. De vraagstelling is daarom als volgt: welke groeihormonen spelen een 

belangrijke rol bij de ontwikkeling van het corpus luteum en hoe werken deze? In dit 

hoofdstuk zal een viertal van groepen groeifactoren behandeld worden, namelijk het IGF-

systeem, MCP-1, VEGF en ANPTs. Dit zijn de grootste en meest bekendste groeifactoren 

die een rol spelen bij de ontwikkeling van het corpus luteum. Gedacht wordt dat er meer, 

misschien kleinere, groepen groeifactoren een invloed hebben (Niswender et al, 2000). 
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Inleiding corpus luteum 

De menstruatiecyclus is een ingewikkelde samenwerking tussen allerlei hormonen en 

organen in het vrouwelijk lichaam. Eén van deze organen die een belangrijke rol speelt in de 

menses is het corpus luteum (CL), ook wel het gele lichaampje genoemd. De 

menstruatiecyclus is ingedeeld in 2 fasen: de folliculaire fase en de luteale fase. Pas in het 

laatstgenoemde speelt het corpus luteum een rol in de regulatie. Na de ovulatie, het einde 

van de folliculaire fase, worden de eicel en het follikel van elkaar gescheiden. Het follikel blijft 

achter in de eierstokken en ondergaat een sterke verandering. De granulosa -en thecacellen 

die zich eerst netjes gescheiden in het follikel bevonden, gaan zich compleet door elkaar 

mengen. De granulosa cellen veranderen in grote luteale cellen en de thecacellen in kleine 

luteale cellen (Niswender, 2000). Het complete corpus luteum gaat als hoofdproduct 

progesteron aanmaken, wat zorgt voor de instandhouding en differentiatie van het 

endometrium. Bovendien zorgt het voor de productie van oestrogeen. Als er geen conceptie 

heeft plaatsgevonden, dan zijn er geen stimulerende factoren meer om nog progesteron en 

oestrogeen uit te scheiden. Het corpus luteum kan niet meer in stand gehouden worden. Het 

gevolg hiervan is het afsterven van het lichaampje (luteolyse) en de afname van progesteron 

productie waardoor FSH/LH productie niet meer geremd wordt. Het corpus luteum verandert 

in het corpus albicans, hierdoor kunnen er weer follikels ontwikkelen en begint de cyclus 

opnieuw (Khanghah, 2013). 

Wanneer er bevruchting heeft plaatsgevonden, dan zal het corpus luteum doorgaan met 

progesteron produceren. De bevruchte eicel zal zich kunnen nestelen in het 

gedifferentieerde endometrium. Na verloop van tijd zal de placenta de productie van 

progesteron over gaan nemen. De tijd is afhankelijk van de soort. Bij mensen duurt dit 

proces ongeveer 6 tot 8 weken (Baez et al, 2017). 

De sterke verandering die het gele lichaampje ondergaat, wordt gereguleerd en gestimuleerd 

door bepaalde groeifactoren. Tijdens de luteale fase gaan de LH- en FSH-spiegels omlaag. 

Dit wordt veroorzaakt door het corpus luteum die progesteron en oestrogenen gaat 

uitscheiden. Inhibines zorgen ervoor dat progesteron en oestrogenen geproduceerd worden 

en hebben dus een negatief feedback-mechanisme met betrekking tot FSH productie (Knight 

et al, 2012).  

 

Het IGF-systeem (insulin-like growth factor systeem) 

Het IGF (insulin-like growth factor) systeem speelt een belangrijke rol bij de regulatie van 

celgroei, proliferatie en overleving van cellen en wordt voornamelijk door de lever gemaakt. 

Bovendien heeft het IGF systeem effect op bijna elk orgaan in het lichaam. Zo heeft het ook 

effecten op de ontwikkeling van het corpus luteum tijdens de luteale fase (Brown et al, 2001). 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee peptidehormonen, namelijk IGF-1 en IGF-

2. Bovendien zijn er twee receptoren, namelijk IGF-IR en IGF-IIR. Naast de receptoren zijn 

er ook 6 bindende eiwitten bekend. Dit zijn de insulin-like growth factors binding proteins 

(IGFBP) die genummerd zijn van 1 tot en met 6. Zij binden aan IGF-1 of IGF-2 wat resulteert 

in verschillende effecten. In paarden is aangetoond dat IGFBP-2 en IGFBP-3 ervoor zorgen 

dat IGF-1 en IGF-2 niet meer aan hun receptoren kunnen binden. Hierdoor zullen luteale 

cellen minder progesteron gaan produceren (Watson et al, 2005). Echter, er zijn ook 

bindende eiwitten die ervoor zorgen dat IGF-1 en IGF-2 wel aan receptoren kunnen binden. 

Het gevolg hiervan is het in werking zetten van een intrinsieke pathway (Azizi et al, 2016). Zo 

is bij waterbuffels de binding van IGF-1 aan zijn receptor verantwoordelijk voor de fosforylatie 
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van insulinereceptor substraat 1. Hierdoor gaat de activiteit van phosphoinositide 3-kinase 

omhoog. Wanneer deze kinase wordt geactiveerd, dan wordt het phosphatidylinositol 3-

phosphate gevormd en deze functioneert als een second messenger met als uiteindelijke 

resultaat de productie van het corpus luteum van vooral progesteron, maar ook oestrogeen 

(Uniyal et al, 2015). IGF-1 en IGF-2 hebben een soortgelijke functie en zorgen samen voor 

een toename van oestrogeen en progesteron productie. Echter, over IGF-2 is minder bekend 

dan over IGF-1. IGF-2 zou namelijk beter binden aan IGF-IR en men weet niet waarom dit zo 

is. Ook zou IGF-2 er mogelijk voor kunnen zorgen dat er meer IGF-1 beschikbaar is voor het 

corpus luteum, maar dit zijn hypotheses en is nog niet bewezen. Toekomstig onderzoek zou 

hier meer duidelijk over moeten maken (Spicer et al, 2007).  

Het onderzoek met waterbuffels heeft laten zien dat het IGF-systeem een rol speelt in luteale 

ontwikkeling en functie. Alle componenten van de IGF familie werden gevonden in het 

corpus luteum. In onderzoeken wordt meestal gekeken naar mRNA expressies, want dit 

geeft een goed beeld van de activiteit van het IGF systeem. Tijdens de vroege luteale fase 

was er een duidelijke stijging van de mRNA-expressie van IGF-1 en IGF-2. Aan het einde 

van de luteale fase nam de hoeveelheid mRNA-expressie van IGF-1 en IGF-2 significant af 

(Uniyal et al, 2015). Uit een ander onderzoek blijkt dat IGF-1 en IGF-2 een stimulerende 

werking hebben op de productie van progesteron en oestrogeen door granulosacellen. Dit is 

aangetoond voor koeien, varkens, ratten, konijnen en mensen (Brown et al, 2001; Spicer et 

al, 2007).  

De progesteron niveaus stijgen in de vroege luteale fase. Dit wordt verklaard door 

bovenstaande onderzoeken. Dus een toename van IGF-expressie van mRNA zorgt voor een 

toename in progesteron niveaus. Dit is echter niet de enige functie van het IGF-systeem. 

Wanneer IGF-1 bindt aan de receptor dan zorgt het er ook voor dat verschillende cellen niet 

in apoptose gaan waardoor zwangerschap doorgezet kan worden (Chun et al, 2011).   

De ontwikkeling van het corpus luteum is niet in alle soorten precies hetzelfde. Daardoor is 

het lastig om bepaalde stadia van verschillende soorten als hetzelfde te beschouwen en te 

kunnen vergelijken (Uniyal et al, 2015). Bovendien is het IGF-systeem bij de ontwikkeling 

van het corpus luteum niet bij alle soorten aanwezig of van belang (Watson et al, 2005). Zo 

hebben IGFBP-2 en IGFBP-3 bij paarden een inhiberende rol, maar bij waterbuffels hebben 

IGFBP-2 en IGFBP-4 een inhiberende rol (Watson et al, 2005; Uniyal et al, 2015).  

 

MCP-1 (Monocyte chemoattractant protein-1) 

MCP-1 is een cytokine en staat voor monocyte chemoattractant protein. Het zorgt ervoor dat 

macrofagen en monocyten worden gerekruteerd. Het MCP-1 cytokine wordt ook wel CCL2 

genoemd of monocyte chemotactic protein, maar het zijn 3 namen voor dezelfde cytokines 

(Nio-Kobayashi et al, 2015). MCP-1 wordt door meerdere cellen geproduceerd en komt in 

het hele lichaam voor. Cellen die MCP-1 produceren zijn endotheelcellen, fibroblasten, 

monocyten en T-lymfocyten (Nio-Kobayashi et al, 2015). MCP-1 in het humane corpus 

luteum wordt geproduceerd door de endotheelcellen (Senturk et al, 1999). Prostaglandine 

F2α (PGF2α) zorgt voor de productie van MCP-1. Als er geen bevruchting is, dan is PGF2α 

er mede verantwoordelijk voor dat het corpus luteum ten gronde gaat. Dit doet PGF2α door 

voor een verhoging van de expressie van bepaalde genen die te maken hebben met 

luteolyse en het rekruteren van leukocyten in het corpus luteum. Zo wordt de productie van 

MCP-1 ook gestimuleerd door deze genen (Luo et al, 2011).  
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Wanneer er geen bevruchting plaatsvindt, zal er luteolyse plaatsvinden. Het corpus luteum 

stopt dan met functioneren. Tijdens dit proces is de expressie van MCP-1 verhoogd en 

worden er veel macrofagen gerekruteerd (Nagaosa et al, 2002). Dit blijkt uit een onderzoek 

waar werd gekeken naar de expressie niveaus van MCP-1 en naar de hoeveelheid 

macrofagen rondom het corpus luteum bij humane corpora lutea. Dit werd niet alleen 

aangetoond in humane corpora lutea, maar ook in die van ratten, koeien, varkens en 

konijnen (Nio-Kobayashi et al, 2015). Een ander onderzoek bevestigt dit, want hieruit bleek 

dat MCP-1 vooral tot expressie komt in bloedvaten die dichtbij het corpus luteum liggen 

(Senturk et al, 1999).  

 

VEGF (vascular endothelial growth factor) 

Bij de ontwikkeling van organen en weefsels is het belangrijk om voldoende zuurstof en 

voedingsstoffen te kunnen ontvangen, hierbij is goede doorbloeding nodig. Vascular 

endothelial growth factor stimuleert de aanmaak van endotheelcellen specifiek bij bloedvaten 

(Christinger, 1996). Angiogenese is de aanmaak van nieuwe bloedvaten uit bestaande 

bloedvaten.  Dit wordt gereguleerd door verschillende pro-angiogene en anti-angiogene 

factoren, waaronder VEGF. Ook zou de stof een rol spelen bij vasculogenesis, wat de novo 

aanmaak van bloedvaten is. VEGF productie wordt vaak geïnduceerd door cellen met een 

zuurstoftekort, ook wel hypoxia genoemd. Deze cellen secreteren een zogenaamde hypoxia 

inducible factor (HIF), dit is een transcriptiefactor die de aanmaak van VEGF induceert. 

(Ferrara, 2003). Er is niet 1 soort cel die VEGF kan produceren, al ligt de focus vooral op 

endotheelcellen in bloedvaten.  De bloedtoevoer van een volgroeid corpus luteum overtreft 

de meeste organen in relatie met zijn grootte, bij het ontstaan van deze bloedtoevoer speelt 

de groeifactor VEGF een essentiële rol (Meidan, 2017). Naast het corpus luteum zijn 

tumorcellen ook een grote producent van VEGF. Aangezien de snel groeiende cellen veel 

voedingsstoffen en zuurstof nodig hebben is dit niet geheel onverwacht (Fukumura, 1998). 

 

Er zijn verschillende leden binnen de familie van VEGF. Eerst was alleen VEGF-A bekend, 

wat voorgaand VEGF heette. Na de ontdekking van andere leden werd deze naam, VEGF-A, 

toegewezen. Andere leden zijn VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D en Placenta growth factor 

(PGF). (Tischer, 1991). Het belangrijkste familielid voor angiogenese is VEGF-A, welke weer 

verschillende isovormen heeft. .Via alternative splicing worden er meerdere exonen 

geproduceerd van hetzelfde gen. De eiwitten geproduceerd uit dit mRNA hebben 

verschillende functies met elk hun eigen niche.  Het inhiberen van VEGF-A met behulp van 

antilichamen of opgeloste receptoren voorkwam de angiogenese en als gevolg: de inhibitie 

van progesteronproductie bij het corpus luteum in primaten. Dit geeft aan dat onder andere 

VEGF-A een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van het orgaan (Fraser, 2000).  

 

Recenter onderzoek suggereert dat regressie van capillairen misschien niet door een tekort 

aan VEGF-A komt, maar er andere stoffen zijn die dit veroorzaken. Zo zou de stof TSP-1 

een ‘negatieve angiogene regulator’ zijn. Het onderzoek liet een betere correlatie met 

regressie van vaten zien bij TSP-1 dan bij de afname van VEGF-A. Zo zou de opbouw en 

afbraak niet alleen te maken hebben met de waardes van een angiogene groeifactor zoals 

VEGF-A maar meer met de balans tussen de verschillende pro-angiogene en anti-angiogene 

factoren. (Olfert, 2016) 
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VEGF-A is naast een angiogene factor, ook een inducerende factor voor verhoogde 

endotheel permeabiliteit. In het endotheel zitten zogenaamde interendothelial junctions 

(IEJs), die hele kleine moleculen de cel in laten gaan. VEGF-A zorgt voor de ontwrichting 

van het IEJs systeem, waardoor de permeabiliteit van het endotheel wordt verhoogd. 

Hierdoor kunnen grotere moleculen de cel makkelijker binnenkomen (Sukriti, 2014). 

 

ANPTs (Angiopoietins) 

 

Naast VEGF zijn ANPTs (of ANGPTs, ANGs) ook angiogene groeifactoren, alhoewel de 

precieze werking verschilt. Er zijn twee belangrijke angiopoietines: ANPT-1 en ANPT-2. Het 

zijn tegenhangers van elkaar die verantwoordelijk zijn voor het behouden of het 

destabiliseren van de vaten. De agonist ANPT-1 zorgt voor het behouden van de vaten, 

zonder ANPT-1 zouden bestaande bloedvaten snel in verval raken. De antagonist, ANPT-2 

is verantwoordelijk voor actieve remodelling van de bloedvaten, wat zorgt voor destabilisatie. 

ANPT-1 wordt ook voornamelijk tot expressie gebracht in ‘rustige’ vaten, wat inhoudt dat ze 

niet uitbreiden. In tegenstelling tot ANPT-1 wordt ANPT-2 veel meer tot expressie gebracht in 

vertakkende vaten die angiogenese vertonen. (Davis, 1996; Maisonpierre, 1997) 

 

ANPT-1 en ANPT-2 kunnen allebei aan de Tie2 receptor binden. Wanneer ANPT-1 aan de 

Tie2 receptor op een endotheelcel bindt, fosforyleert het de receptor en activeert een 

signalling pathway. De pathway zorgt voor de rekrutering van pericyten, deze cellen zorgen 

voor de stabilisatie van het endotheel in vaten (Hanahan, 1997; Yancopoulos et al., 2000). 

ANPT-2 bindt ook aan de Tie-2 receptor maar fosforyleert de receptor niet, waardoor er 

signalling pathway geactiveerd wordt en geen pericyten gerekruteerd worden. Als gevolg is 

er geen stabilisatie van het endotheel en wordt angiogenese geïnduceerd. (Maisonpierre, 

1997) 

 

Alhoewel eerst de agonist-antagonist relatie tussen ANPT-1 en ANPT-2 de consensus was, 

blijkt dit uit recenter onderzoek context-afhankelijk te zijn. In bepaalde experimentele milieus 

kan ANPT-2 de Tie2 receptor wel fosforyleren en de pathway activeren. (Falcón, 2009) 

 

Bijzonder is de samenwerking tussen ANP-2 en VEGF. Wanneer de ANP-2/ANP-1 

verhouding groot is, kan de aanwezigheid van VEGF de angiogenese significant te 

verbeteren (Hayashi et al., 2003). Deze symbiose tussen ANP-2 en VEGF zorgt voor de snelle 

en uitgebreide groei van het bloedvatennetwerk binnen het corpus luteum. Zonder de 

controlerende functie van ANPT-1 zouden bloedvaten het kleine orgaan overwoekeren en zo de 

productie van progesteron inhiberen (Davis, 1996). De perfecte balans tussen de 3 stoffen 

(VEGF, ANPT-1, ANPT-2) zorgt voor de optimale aanmaak van bloedvaten en zodoende de 

optimale werking van het corpus luteum.  
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Conclusie 

De ontwikkeling van het corpus luteum staat onder invloed van veel verschillende factoren. 

Hierbij is het duidelijk dat hormonen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de 

ontwikkeling van het corpus luteum en het afbreken van het corpus luteum. Echter, het zijn 

niet enkel hormonen die deze ontwikkeling beïnvloeden. Ook groeifactoren spelen een 

belangrijke rol. Er zijn verschillende groeifactoren die verschillende werkingen hebben 

waarvan er in dit hoofdstuk enkele beschreven zijn.  

 

Een voorbeeld van een groeifactor is het insulin-like growth factor systeem (IGF-systeem). Er 

zijn twee varianten hiervan, namelijk IGF-1 en IGF-2. Beide varianten hebben hun eigen 

receptor. Bovendien zijn er 6 bindende eiwitten die óf de binding van IGF-1 en IGF-2 met 

hun receptoren bevorderen, óf de binding juist voorkomen. Dit is soort-afhankelijk.  

 

Daarnaast is er ook het MCP-1 of het CCL2. Dit zijn dezelfde cytokines die zorgen voor het 

rekruteren van macrofagen en monocyten. MCP-1 wordt geproduceerd onder invloed van 

prostaglandine F2α (PGF2α). PGF2α zorgt voor een verhoging van de expressie van 

bepaalde genen. Deze genen coderen onder andere voor MCP-1.  

 

Goede doorbloeding is essentieel voor het functioneren van het corpus luteum. De 

groeifactor VEGF is een belangrijke groeifactor bij het proces van angiogenese, de 

uitbreiding van het vatennetwerk. VEGF-A is het meest betrokken bij de angiogenese van 

het corpus luteum. VEGF is naast angiogeen ook een stimulator van verhoogde 

endotheelpermeabiliteit, waardoor er meer migratie is van stoffen tussen de cellen en het 

bloed. 

 

Bij de regulatie van het vatensysteem is VEGF niet alleen. Ook de groeifactorenfamilie 

ANPTs zijn betrokken bij het proces. ANPTs verschillen in de precieze functie, deze 

reguleren de stabiliteit van vaten, waarbij ANPT-1 de vaten in ‘rust’ houdt en ANPT-2 zorgt 

voor destabilisatie en groei.  

 

Doordat de oestruscyclus per soort verschillend is, is onderzoek naar de groeifactoren lastig. 

Het kan namelijk zo zijn dat een groeifactor bij de mens stimulerend is, terwijl het bij een rat 

juist inhibeert. Ook kunnen er totaal verschillende groeifactoren dezelfde functie hebben in 

mens en rat. Het onderzoek is dus lastig, maar zeker niet onmogelijk en zal in de toekomst 

zeker doorgaan. 
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Samenvatting 

Naast de gonadotropins, FSH en LH, zijn er ook veel andere factoren die meespelen in de 

groei en ontwikkeling van follikels. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de intra-

ovariële groeifactoren en de factoren die van buiten de ovaria komen. In dit boekhoofdstuk 

wordt er in meer detail gekeken naar de intra-ovariële groeifactoren en in welke fases van de 

folliculogenese deze groeifactoren een rol spelen. De groeifactoren die in meer detail aan 

bod zijn gekomen zijn drie verschillende types bone morphogenetic proteins (BMP), 

gedifferentieerde groeifactor-9 (GDF-9) en C-Type natriuretic eiwit (CNP). BMP-4 is vooral 

van belang voor het overleven van follikels in vroege stadia. BMP-6 is daarentegen van 

belang voor de vorming van het antrum in de ontwikkeling naar de pre-antrale follikel en 

BMP-7 is tijdens de algehele groei en ontwikkeling van belang. Bij de laatste fase van de 

ontwikkeling is CNP belangrijk, CNP voorkomt een vroegtijdige eicelrijping en draagt bij aan 

de ontwikkeling van de antrale follikel naar de pro-ovulatoire follikel. 
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Inleiding 

Wanneer meisjes geboren worden beschikken zij over ongeveer twee miljoen follikels in de 

schors van de eierstokken (Peters, 1976). Dit zijn zogeheten primordiale follikels en bevatten 

ieder een onrijpe oöcyt. In een vrouw haar leven zullen slechts enkele hiervan uitgroeien tot 

preovulatoire follikels, die vervolgens kunnen ovuleren (eisprong), een eicel die een ‘klein 

sprongetje’ maakt van de eierstok naar de eileider. Dit is het moment dat de eicel bevrucht 

kan worden en wordt de eicel via de eileider naar de baarmoeder gebracht. Een vrouw 

ovuleert slechts rond de 400 keer in haar leven (Townson & Combelles, 2012).  De rest 

wordt tijdens de folliculogenese, het rijpingsproces van primordiale follikels tot preovulatoire 

follikels, afgebroken.  

Wanneer een meisje begint te menstrueren, zijn er nog rond de 500.000 primordiale follikels 

over. De rest is al afgebroken door middel van geprogrammeerde celdood, apoptose. 

Gedurende deze vruchtbare periode gaat de afbraak nog veel sneller, tot de periode 

wanneer een vrouw in de overgang komt. De voorraad follikels is dan op en er zal slecht 

sporadisch nog ergens een follikel te vinden zijn (Macklon, 2001)   

In dit boekhoofdstuk gaan we het hebben over de fase wat vooraf gaat aan de ovulatie, de 

follikelgroei. Het rijpingsproces van primordiale follikels tot preovulatoire follikels. Dit proces 

duurt in totaal 85 dagen (Macklon, 2001). De groei van primordiale follikels tot de preantrale 

fase, een fase voor de preovulatoire fase, vindt constant plaats. Echter worden er maar een 

stuk of twintig follikels per maand aangezet tot verdere rijping onder invloed van het follikel 

stimulerend hormoon (FSH). Slechts één daarvan ontwikkelt zich daadwerkelijk tot een 

preovulatoire follikel, ook wel de dominante follikel genoemd, en de rest van de follikels 

worden in de preantrale of antrale fase afgebroken door middel van atresie. Deze 

preovulatoire follikel ovuleert en de eicel komt in de eileider terecht.  

Bij de groei en ontwikkeling van ovariële follikels zijn verschillende hormonen en 

groeifactoren betrokken. Sommige van deze factoren worden in de ovaria zelf geproduceerd, 

terwijl andere elders in het lichaam geproduceerd worden en allemaal een andere werking 

hebben. In dit boekhoofdstuk leggen we de focus op de intra-ovariële groeifactoren. Onder 

andere verschillende groeifactoren uit de transforming groei factor-ß (TGF-ß) superfamilie 

zoals, bone morphogenetic proteins (BMP) 4, 6 en 7, gedifferentieerde groeifactor 9 (GDF-

9), en nog een groeifactor buiten deze familie, C-type natriuretische eiwit (CNP). Van deze 

groeifactoren zal worden behandeld: wat en hoe de werking is, in welke fase van de 

folliculogenese zij hun werk doen en wat ze onder gezonde omstandigheden als effect 

hebben. Kortom: welke intra-ovariële groeifactoren spelen een rol in de ovariële follikel 

ontwikkeling en in welke fases zijn deze voornamelijk van belang? 

  



 Intra-ovariële groeifactoren bij de ontwikkeling van ovariële follikels 

4 

Follikelgroei 

Om de verschillende groeifactoren die betrokken zijn bij de folliculogenese beter te begrijpen, 

is het van belang om eerst kort de verschillende fases van de folliculogenese te behandelen. 

Zoals al gezegd begint de folliculogenese bij de primordiale follikels en is niet afhankelijk van 

FSH in de eerste fases, deze follikels bestaan uit een kleine kiemcel en een enkele laag 

platte granulosacellen. Tijdens de beginfase van de rijping gaan deze oöcyten groeien en er 

ontstaat een capillair netwerk rondom de follikel (Macklon & Fauser, 1998). Vervolgens 

ontwikkelen deze primordiale follikels zich in een primaire follikels, de follikel heeft nu meer 

lagen granulosacellen om de oöcyt en deze zijn nu ook kubusvormig in plaats van plat. De 

volgende fase kenmerkt zich doordat de follikels nu naast de meerdere lagen 

granulosacellen ook thecacellen verkrijgen, vanaf dit moment worden ze secundaire follikels 

genoemd. Hierna zal er een begin worden gemaakt van de formatie van het antrum, dit zijn 

intracellulaire ruimten binnen de follikel. Wanneer deze ruimtes zijn gevormd, worden het 

pre-antrale follikels genoemd. Tot nu toe waren alle stappen onafhankelijk of niet volledig 

afhankelijk van FSH maar de laatste stap, is vooral afhankelijk van FSH. Als de follikel onder 

invloed van FSH de laatste ontwikkeling heeft gemaakt, is het een antrale follikel, deze 

follikel wordt ook wel de Graafse follikels genoemd. Vanaf dit moment is de follikel gereed 

voor ovulatie (Silva, Figueiredo & van den Hurk). 

 

Figuur 1, verschillende stadia van de folliculogenese. Bron: AMC 

De gonadotrofinen (LH & FSH) hormonen zijn de meest belangrijke groeifactoren rondom de 

ontwikkeling van de antrale follikels en de ontwikkelingen die daarop volgen (preovulatoire 

follikel of apoptose). FSH heeft vooral een cruciale rol vanaf dat een antrale follikel is. Echter 

zijn op de primordiale follikels de gonadotropine receptoren nog afwezig en spelen 

gonadotrofinen bij de initiatie van primordiale follikels daarom geen rol (Kevenaar, 2008). 

Deze eerste stap, van primordiale- naar primaire follikel is onafhankelijk van FSH, zoals ook 

schematisch weergegeven in afbeelding 2. De ontwikkelingen die daarop volgen spelen 

naast FSH ook andere groeifactoren een rol in de ontwikkeling naar de antrale follikel en 

preovulatoire follikel. We kunnen hier onderscheid maken in intra ovariale factoren en 

externe factoren die van buiten de ovaria komen. In dit boekhoofdstuk gaan we kijken welke 

intra ovariale factoren van belang zijn in het groeiproces van ovulatoire follikels en op welke 

verschillende fases in de folliculogenese zij invloed hebben. 
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Figuur 2, stappen van de foliculogenese en wat voor factoren hierbij van belang zijn. Bron: Hsueh et al, 2015 

 

Intra-ovariële factoren 

Intra-ovariële factoren hebben de grootste rol bij het initiëren van primordiale follikels. Zij 

zorgen dat het groeiproces in gang wordt gezet en reguleren de verdere groei ontwikkeling 

zodat deze goed verloopt. Ook zorgen deze intra-ovariële factoren voor een goede 

communicatie binnen de follikel tussen de eicel, granulosacellen en thecacellen (Kevenaar, 

2008). Kit Ligand, fibroblast groeifactor 2 en 7, gedifferentieerde groeifactor 9, leukemie 

remmende factor, TGF-ß en het C-type natriuretische eiwit zijn voorbeelden van intra-

ovariële factoren, in figuur 1 zijn enkele van deze groeifactoren te zien. In dit boekhoofdstuk 

worden alleen een aantal van de TGF-ß familie en het C-type natriuretic eiwit in detail 

besproken.  

 

Transforming growth factor – Beta 

Transforming growth factor- Beta (TGF-ß) is een superfamilie van veel verschillende 

groeifactoren die overal in het lichaam voorkomen en verschillende functies uitoefenen. 

Figuur 3, verschillende groeifactoren van de TGF-ß superfamilie, waar ze geproduceerd worden en op welke cellen ze invloed 

hebben. Bron: Knight & Glister, 2006 
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Naast enkele andere groeifactoren zal er hier gekeken worden naar enkele groeifactoren van 

de TGF- ß superfamilie en zal hun functie binnen de folliculaire ontwikkeling in meer detail 

behandeld worden. Er zal gekeken worden naar waar de groeihormonen geproduceerd 

worden, waar ze een effect hebben en wat er gebeurt als er iets mis is met het groeihormoon 

of de receptor. 

Verschillende groeifactoren van de TGF-ß superfamilie worden in verschillende cellen van de 

follikel geproduceerd en hebben vervolgens verschillende effecten op andere cellen of 

kunnen een effect hebben op zichzelf zoals te zien in afbeelding 3. 

Bone morphogenetic proteins 

Een subklasse groeifactoren van de TGF-ß familie zijn de bone morphogenetic proteins 

(BMP). Van deze subklasse zullen drie groeifactoren behandeld worden, namelijk BMP-4, 

BMP-6 en BMP-7. Na meerdere onderzoeken is gebleken dat BMP-4, BMP-6 en BMP-7, 

allemaal voorkomen in de ovaria. 

Uit onderzoek is gebleken dat BMP-4 en BMP-7 een sterke expressie hadden in de ovaria, 

voornamelijk in de theca cellen en BMP-6 vertoond voornamelijk expressie in de oöcyt. 

Bijbehorende receptoren van deze groeifactoren kwamen voornamelijk voor in de 

granulosacellen en in de oöcyten (Shimasaki et al, 1999). De BMP receptoren hebben een 

hoog expressie niveau in alle granulosacellen en follikels, in follikels die geselecteerd zijn om 

verder te groeien maar ook in follikels die in atresie gaan. De BMP liganden daarentegen 

hebben niet een gelijke expressie in groeiende follikels en in follikels die in atresie gaan, 

deze hebben alleen een hoge expressie bij follikels die verder kunnen groeien (shimasaki et 

al, 1999). 

 

BMP-4 

Zoals eerder vermeld is er voornamelijk expressie van BMP-4 in de theca cellen, en heeft 

BMP-4 vooral invloed op de granulosacellen. Als er in meer detail gekeken wordt naar wat 

het effect is van BMP-4 is er gekeken naar wat voor effect het heeft op de folliculaire 

ontwikkeling als het endogeen geproduceerd BMP-4 verwijderd wordt. Na het behandelen 

van BMP-4 met een neutraliserend antilichaam is te zien dat de ovaria beduidend kleiner zijn 

dan de ovaria van de controle groep. De oorzaak van deze kleinere ovaria is 

hoogstwaarschijnlijk een verminderd aantal follikels in de ovaria. Deze resultaten laten zien 

dat BMP-4 een belangrijke rol heeft in de overleving van follikels in de neonatale ovaria 

(Nilsson en Skinner, 2003). 

Hiernaast is uit onderzoek gebleken dat BMP-4 ook een stimulerend effect heeft op de 

Follikel stimulerend hormoon Receptor (FSHR) en een negatieve invloed heeft op het 

luteïniserend hormoon receptor (LHR) (Zhu et al, 2013). Dit zou het verlies van oöcyten en 

follikels kunnen verklaren van de resultaten uit het onderzoek van Nilsson en Skinner (2003), 

aangezien FSH van belang is voor de groei van follikels, en als deze receptor niet wordt 

gestimuleerd heeft dit tot gevolg dat er geen folliculogenese plaats zal vinden. 

 

BMP-6 

BMP-6 komt zoals eerder vermeld vooral tot expressie in de oöcyt. Vanuit de oöcyt zou 

BMP-6 vooral een inhiberend effect hebben op de expressie van LHR op granulosacellen en 

op deze manier luteïnisatie tegen gaan (Shimasaki et al, 1999). 

Het is al een langere tijd duidelijk dat BMP-6 een negatief effect heeft op primordiale follikels. 

Geringe hoeveelheden BMP-6 hebben al fatale effecten op primordiale follikels en zorgen 
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ervoor dat deze in atresie gaan (Araújo et al, 2010). Uit onderzoek is gebleken dat BMP-6 

juist een negatieve invloed heeft op de folliculaire groei en vroege oöcyt maturatie, maar dat 

lage concentratie BMP-6 van cruciaal belang zijn voor de formatie en de grote van het 

antrum in de (pre)antrale follikels (Araújo et al, 2015). Dit laat zien dat elke fase van de 

folliculogenese de follikels een specifiek medium nodig heeft om succesvol door te kunnen 

groeien. In één fase van de ontwikkeling kunnen groeifactoren een toxisch effect hebben 

terwijl in een andere fase deze factoren juist nodig zijn voor succesvolle maturatie (Araújo et 

al, 2010 &Araújo et al, 2015) 

 

BMP-7 

FSH is erg belangrijk voor de ontwikkeling van follikels. LH daarentegen, gaat de 

ontwikkeling en groei van follikels tegen. Een groter aantal FSH receptoren betekent dan ook 

een verbetering in de ontwikkeling en de groei van follikels. Uit onderzoek is gebleken dat 

BMP-7 tot expressie komt in de theca cellen en vanuit hier een effect heeft op de 

granulosacellen. BMP-7 zorgt voor een verhoogde FSHR expressie en een verlaagde 

expressie van LHR (Shi et al, 2010). Een eerder onderzoek heeft ook al laten zien dat bij 

administratie van BMP-7 er minder primordiale follikels zijn maar dat er juist een verhoogde 

hoeveelheid preantrale en antrale follikels zijn (Lee et al, 2004). 

Dit laat zien dat BMP-7 van groot belang is voor de ontwikkeling en groei van de follikels. Dit 

effect wordt bereikt door een verhoging van FSHR expressie en door de verlaging van LHR 

expressie. 

 

Gedifferentieerde groeifactor 9 

Naast de verschillende bone morphogenetic proteins, is de Growth differentiation factor-9 

(GDF-9) ook van groot belang voor de ontwikkeling en groei van follikels. GDF-9 is vooral 

belangrijk in de vroege ontwikkeling van de follikels, expressie van GDF-9 is daarom ook al 

te zien in de oöcyten van de primordiale follikels (Dong et al, 1996, Kedem et al, 2011, 

Abdel-Ghani et al, 2016). 

Bij een onderzoek is er gebruikt gemaakt van ratten met een inactief GDF-9 gen. Hieruit 

bleek dat deze ratten geen follikelgroei hadden voorbij de primaire fases van de folliculaire 

ontwikkeling. Dit laat in ieder geval zien dat GDF-9 van cruciaal belang is voor de 

ontwikkeling van follikels (Dong et al, 1999). Echter werden bij deze ratten de primordiale 

follikels wel geactiveerd om zich te gaan ontwikkelen. Dit betekent dat GDF-9 geen invloed 

heeft op de initiatie van primordiale follikels, maar wel cruciaal zijn voor de verdere 

ontwikkeling van follikels, met name de groei vanaf de primaire follikel (Kevenaar, 2008).   

Uit ander onderzoek is gebleken dat exogeen toegevoegd FSH een positieve invloed op de 

GDF-9 expressie in oöcyten van de primordiale follikels. Te weinig FSH heeft een lage GDF-

9 expressie tot gevolg en een slechte ontwikkeling van primordiale oöcyten, een verhoogde 

expressie van GDF-9 heeft als gevolg dat er meer primordiale follikels zich gaan ontwikkelen 

(Kedem et al, 2011, Wang et al, 2006). 

 

Dit laat zien dat verschillende groeifactoren uit de superfamilie van TGF-ß een belangrijke rol 

spelen in de ontwikkeling en groei van de ovariële follikels. Deze groeifactoren spelen 

voornamelijk een rol binnen de eerste paar stadia van de folliculogenese en zijn minder van 

belang nadat de follikel de pre-antrale fase heeft bereikt. Vanaf dit moment is de groei ook 

afhankelijk van FSH en andere groeifactoren. Één groeifactor die bij de laatste fases van 

belang is wordt in het volgende deel in meer detail behandeld. 
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C- Type natriuretic eiwit (CNP)  

Recentelijk (2015) is er gevonden dat dit eiwit een follikel stimulerende werking heeft. Dit 

heeft voornamelijk betrekking op de antrale follikel en preovulatoire follikel, de laatste stap in 

de folliculogenese.  

De werking van CNP wordt gestimuleerd door FSH. FSH is per slot van rekening de 

hoofdfactor in het groeiproces van deze laatste fase. CNP heeft in het algemeen een 

autocriene - of paracriene werking op het induceren van botgroei en de verhoging van 

vasorelaxatie, dit wel zeggen de vermindering van vasculaire spanning (Hsuesh et al. 2015). 

CNP werkt door middel van het activeren van zijn receptor NPRB. Deze receptoren werken 

via de productie van de ‘second messenger’ cGMP. Hierbij vindt defosforylatie plaats op 

specifieke plaatsen in een kinase domein. Deze receptoren zijn geïdentificeerd op granulosa 

en cumulus cellen van antrale en pre-ovulatoire follikels. De behandeling van CNP op het 

cumulus-eicel complex zorgt voor een stijging van cGMP productie in de cumulus cellen, wat 

de follikelgroei stimuleert. Ook zorgt de stijging van cGMP voor het verhinderen van 

meiotische continuering. Door de zogeheten zonula occludens (tight junctions) die aanwezig 

zijn tussen de oöcyt en de cumulus cellen, verspreidt cGMP zich in de oöcyt en onderdrukt 

daar de activiteit van fosfodiesterase 3, waardoor de hoeveelheid cAMP binnen de oöcyt 

stijgt en de eicelrijping stilgezet wordt. Waarom dat is, maakt voor dit boekhoofdstuk niet uit, 

maar het wordt in het artikel geschreven door Norris et al. (2009) beschreven. Door de intra-

ovariële factor CNP wordt dus vroegtijdige eicelrijping verhinderd. In de laatste stap van de 

follikelrijping wordt LH afgegeven, wat de ovulatie activeert. Wanneer LH wordt afgegeven 

zorgt dat juist voor een vermindering van CNP in de pre-ovulatoire follikels, waardoor de 

eicelrijping kan worden voltooid. Kortom, in deze laatste stappen van de folliculogenese is, 

naast FSH, CNP ook erg belangrijk voor het goede verloop van de ontwikkeling van een pre-

ovulatoire follikel en het voorkomen van vroegtijdige celrijping. Dit proces wordt schematisch 

weergegeven in afbeelding 4. 

 

Figuur 4, schematische weergave van het belang van CNP bij de laatste stappen van de folliculogenese. Bron: Hsueh et al, 2015 
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Conclusie 

Een groot aantal verschillende groeifactoren zijn van belang in verschillende fases van de 

ontwikkeling van ovariële follikels. Er is in meer detail gekeken naar de groeifactoren uit de 

TGF-ß superfamilie en naar CNP. Hieruit is gebleken dat BMP-4 voornamelijk van belang is 

in de vroege stadia van de folliculaire ontwikkeling en zorgt deze groeifactor ervoor dat 

vroege follikels niet in atresie gaan maar blijven overleven, dit gebeurt waarschijnlijk doordat 

BMP-4 voor een verhoogde FSHR expressie zorgt. GDF-9 is een andere groeifactor die van 

groot belang is voor de vroege ontwikkeling. Zonder deze groeifactor zullen follikels niet 

voorbij het primaire stadium komen. BMP-6 is daarentegen minder belangrijk bij de vroege 

fases van de ontwikkeling maar speelt een grote rol bij de ontwikkeling van het antrum en is 

dus van groot belang bij de ontwikkeling van secundaire follikels naar pre-antrale follikels. 

BMP-7 is niet bij één specifieke fase belangrijk maar is belangrijk voor de algehele groei en 

ontwikkeling tijdens de verschillende fases. Tot slot is recentelijk de groeifactor CNP 

gevonden deze groeifactor is van belang bij de laatste stappen in de folliculogenese. Deze 

voorkomt vroegtijdige eicelrijping en draagt bij aan een goed verloop van de ontwikkeling van 

de antrale follikel naar de pre-ovulatoire follikel. 

Kortom, naast gonadotropines, die voornamelijk bekend staan om hun werking bij de 

follikelgroei, zijn er nog veel andere groeifactoren die van belang zijn bij verschillende fases 

van de ontwikkeling van ovariële follikels. 
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Samenvatting 

Placenta, ook wel moederkoek genoemd, is een zeer belangrijke orgaan voor het veilig 
ontwikkelen van een zoogdier embryo. De placenta is één van de weinige organen in je 
lichaam die pas later in je leven wordt aangemaakt. De placenta zorgt er onder andere voor 
dat het bloed van de foetus en van de moeder niet in contact met elkaar komen. Ook vindt er 
uitwisseling van voedingsstoffen tussen moeder- en foetusbloed plaats in de trofoblast - een 
functionele deel van placenta (Griffiths, 2014). 
De placenta ontstaat pas na het innestelen van de embryo in de baarmoeder, het ontstaan 
van de placenta gaat niet vanzelf. Er is een bepaalde hormoon gevonden, die schijnt bij te 
dragen aan de groei van placenta, de Placenta Growth Factor (PlGF) (Ribatti,2008). In dit 
hoofdstuk bekijken we de geschiedenis van de PlGF, wat de Placenta Growth Factor voor 
vorm heeft, welke functie het heeft op de placenta, wat voor rol het speelt op de groei van 
placenta, wat voor effecten het verder op andere organen heeft, waar de placenta growth 
factor gemaakt wordt en zijn geneeskundige toepassingen. 
Placenta Growth Factor blijkt grotendeels door de trofoblast zelf aangemaakt te worden. Het 
werkt paracrien en rekruteert de bloedvatepiteel om nieuwe bloedvaten aan te maken. Er zijn 
vier isovormen van PlGF, maar bij de groei van placenta zijn PlGF-1 en PlGF-2 het meest 
aanwezig(Ribatti,2008). Het werkt door aan Neurophilin-1/2 en VEGFR-1 receptoren te 
binden en daarmee angiogenese te bevorderen. Zo ontstaat de trofoblast in de 
placenta.(Dewerchin, 2012) 
Met overmaat of tekort aan PlGF zijn ook een aantal ziektes verbonden. Deze worden 
tegenwoordig ook onderzocht. Het is ook mogelijk om de ziektes, die niet direct aan PlGF 
verbonden zijn met ingreep op deze hormoon te behandelen. Zo kan de angiogenese bij 
tumoren vertraagd worden (Luttun, 2002). 
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Inleiding 

Placenta, ook wel de moederkoek genoemd, is een zeer belangrijke orgaan voor het veilig 
ontwikkelen van een zoogdier embryo. Het is een orgaan in je lichaam die pas later in je 
leven wordt aangemaakt, namelijk als er een eicel is bevrucht. De placenta zorgt er onder 
andere voor dat het bloed van de foetus en van de moeder niet in contact met elkaar komen. 
Ook vindt er uitwisseling van voedingsstoffen tussen moeder- en foetusbloed plaats in de 
trofoblast, een functionele deel van placenta (Griffiths, 2014). De placenta bestaat uit een 
aantal delen en is zowel foetaal als maternaal. De buitenste laag van de blastocyst 
ontwikkeld de trofoblast en is weer onderverdeeld in de binnenste laag cytotrofoblast en de 
buitenste laag synctyiotrofoblast. 

De placenta ontstaat pas na het innestelen van het embryo in de baarmoeder, het ontstaan 
van de placenta gaat niet vanzelf. Er is een bepaald hormoon gevonden die schijnt bij te 
dragen aan de groei van placenta, namelijk de Placenta Growth Factor (PlGF) (Ribatti,2008). 
PlGF is voor het eerst ontdekt in 1991 door de Italiaanse wetenschapper Maria Graziella 
Persico. Zij was de eerste die PlGF afzonderde en gekloond heeft. Ook heeft ze ontdekt dat 
de PlGF aan de VEGF-1 receptor bindt. 

PlGF lijkt in fysiologische omstandigheden geen cruciale rol te spelen, aangezien er in een 
experiment met Knock-out muizen geen grote afwijkingen waren waargenomen. Wel zou 
PlGF in pathologische omstandigheden een belangrijke rol spelen (Ribatti, 2008).  Daarnaast 
speelt PlGF een rol tijdens de tweede en derde trimester van de zwangerschap samen met 
VEGF (Chen, 2014). De tweede en derde trimester van de zwangerschap begint vanaf de 
vierde maand. Er vindt dan angiogenese plaats: groei en vertakking van bloedvaten. Deze 
worden gevormd in de baarmoederwand zodat daar stofwisseling plaats kan vinden tussen 
de embryo en de moeder. Verder speelt angiogenese ook op bij wondherstel en bij tumoren, 
daar lijkt PlGF ook een rol in te spelen (Dewerchin, 2012). Hoewel het in fysiologische 
omstandigheden geen cruciale rol speelt, in pathologische omstandigheden zoals kanker lijkt 
PlGF juist wel een functie te hebben (Ribatti, 2008). In dit hoofdstuk kijken we naar wat PlGF 
eigenlijk doet en welke rol het heeft bij placentaontwikkeling en angiogenese. 

 

Het voorkomen van PlGF 

De eerste ontdekking waar PlGF werd aangemaakt was in de Cytotrofoblast van de 
placenta. (Ribatti, 2008) Hier wordt PlGF gebruikt voor vasculogenese en angiogenese van 
de trofoblast. Lange tijd werd er verondersteld dat PlGF alleen in de placenta een functie 
had, maar uit recentere onderzoeken blijkt dat PlGF veel meer functies heeft dan alleen in de 
placenta (Dewerchin, 2012). In figuur 1 staat aangegeven waar PlGF allemaal invloed op 
heeft. 

 

PlGF wordt voornamelijk aangemaakt via de MAPK pathway en wordt gestimuleerd door de 
Vascular endothelial growth factor (VEGF) (Zhao, 2004). Bij een zuurstoftekort produceren 
cellen VEGF om de angiogenese of vasculogenese te stimuleren in de endotheelcellen 
(Alberts, 2008). Deze signalering vindt zowel paracrien als autocrien plaats. Vasculogenese 
onderscheid zich van angiogenese omdat er nieuwe bloedvaten ontstaan uit cellen die niet 
bloedvaten zijn, zoals stamcellen die zich ontwikkelen tot bloedvaten (Alberts, 2008). PlGF 
speelt een rol bij zowel angiogenese en vasculogenese. PlGF bindt dan aan de VEGFR-1 
receptor waardoor de cel gesignaleerd en gedifferentieerd wordt tot nieuwe vasculaire cellen. 
Dit proces vindt ook zowel paracrien als autocrien plaats. (Zhao, 2004) 
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Figuur 1: (Dewerchin, 2012) 

 

PlGF wordt onder normale omstandigheden alleen aangemaakt in de trofoblast. Onder 
pathologische omstandigheden wordt PlGF ook aangemaakt door andere cellen  
(Dewerchin, 2012). PlGF kan dan voorkomen in vasculaire cellen, fibroblasten, leukocyten, 
hepatocyten en tumorcellen. In tabel 1 staan de cellen weergegeven waar PlGF kan 
voorkomen en onder welke omstandigheden het gebeurt. 

 

Tabel 1: (Dewerchin, 2012) 

 
 

 



 De Placental Growth Factor  

5 

Het PlGF gen en zijn isovormen 

Het PlGF gen bevindt zich op chromosoom 14q24 en is ongeveer 800kb groot. PlGF bestaat 
uit 7 exonen, hieruit kunnen 4 soorten isovormen van PlGF uit komen (Maglione, 1991). 
Wanneer er over PlGF wordt gesproken, wordt er vaak PlGF-1 bedoeld. Deze heeft 5 Beta 
sheets en 2 alfa helixen. Voor een beter beeld van het PlGF-1 gen wordt in figuur 2 het gen 
van PlGF-1 weergegeven.  

 
Figuur 2: (Christinger, 2004) 
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Figuur 3:(Ribatti, 2008) 

 

Tussen de isovormen van PlGF zitten zowel overeenkomsten als verschillen. Zowel PlGF-1 
en PLGF-3 kunnen niet aan Heparine receptoren binden en PLGF-2 wel. Zoals op de Figuur 
3 te zien is missen PlGF-1 en PlGF-3 de exonen 4 en 6. Alle PLGF isovormen kunnen 
binden aan de VEGFR-1 receptor en niet aan de VEGFR-2 receptor, toch is het voor PLGF 
mogelijk om de VEGFR-2 receptor te activeren. Dit kan gedaan worden door op de VEGFR-
1 receptor te binden zodat VEGF-A niet meer op VEGFR-1 kan binden en daardoor aan 
VEGFR-2 gaat binden. Verder kan PlGF-2 aan neuropilins binden, namelijk aan NPR-1 en 
NPR-2. PlGF-4 kan door een extra heparine binding domein ook op heparine binden. 
(Ribatti, 2008) Alle PlGF eiwitten kunnen anders binden omdat ze een andere structuur 
hebben. PlGF-1 is een dimeer en bevat 131 aminozuren per monomeer. PlGF-1 is ongeveer 
46kDa. PlGF-2 bestaat uit 171 aminozuren per monomeer en bevat een sterke basische 
aminozuur insertie aan de carboxyale-terminale deel die heparine kan binden. PlGF-3 kan 
alleen binden aan VEGFR-1. PlGF-4 bevat dezelfde sequentie als PlGF-3 maar heeft ook 
nog een heparine binding domein waardoor het ook aan Heparine kan binden waarvan eerst 
gedacht werd dat alleen PlGF-2 dat kon (zie figuur4). (Ribatti, 2008) 

 
Figuur 4: (Ribatti, 2008) 
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Werking van PlGF 

PlGF is een cytokine. Dat wil zeggen, dat het gebruikt wordt om cellen te signaleren en 
reacties op te wekken. PlGF heeft dus ook één of meerdere receptoren, waaraan het bindt. 
In 1991 heeft Maria Graziella Persico voor het eerst PlGF gekloneerd en met behulp daarvan 
zijn receptor gevonden. Uit haar onderzoek bleek het dat PlGF aan Vascular Endothelial 
Growth Factor Receptor 1 (VEGFR-1) bindt (Maglione, 1991). Deze receptor is een dimeer 
en behoort tot FMS-like tyrosine kinase receptor familie. Het wordt daardoor soms ook flt-1 
receptor genoemd. In 1999 was er ook de isovorm Plgf-2 gevonden, een isovorm van PlGF. 
Plgf-2 bevat 21 basische aminozuren aan zijn C-terminus. Dat stelt PlGF-2 in staat om aan 
heparin (Hauser, 1993) en neuropilin-1 en 2 te kunnen binden (Migdal, 1998; Persico, 1999). 
Zowel neuropilins, als heparin zijn membraan-gebonden receptoren van de targetcellen. 
Naast PlGF-2, heeft ook PlGF-4 een heparin-bindende domein (Yang, 2003). Deze blijft aan 
het celmembraan zitten, wat op zijn beurt betekent dat ze vooral autocrien werken. Heparin 
heeft ook een andere functie. Gebonden aan PlGF-2, kan deze peptide een complex vormen 
met neuropilins. Neuropilins hebben een korte intracellulaire domein, maar kunnen op hun 
beurt complexen vormen met tyrosine-kinase receptor VEGFR-1 (Neufeld, 2002). Het is 
aangetoond, dat neuropilin als proangiogenische coreceptor kan werken voor VEGF-A en 
HGF (Sulpice, 2008). Op grond daarvan is het veilig om te zeggen dat deze complex de 
werking van PlGF-2 ook kan potentieren. 

 

De exacte werking van VEGFR-1 was lange tijd een discussie geweest. VEGFR-1 is 
namelijk een glycoproteïne van 180-185 kDa (de Vries, 1992). Deze receptor wordt 
voornamelijk tijdens groei en ontwikkeling op de membranen van bloedvat endotheel cellen 
uitgedrukt (Peters, 1993) en op de plekken met hypoxie (tekort aan zuurstof) (Nomura et al, 
1995). Tijdens placenta ontwikkeling, zit het zowel op trofoblast- als op decidua cellen (Clark 
et al 1996). Behalve PlGF, kunnen ook andere angiogenetische factoren binden, zoals 
VEGF-A en VEGF-B (zie figuur 5). Deze receptor bevat 7 ig-achtige loops. Zoals in figuur 5 
is te zien, binden liganden aan ig-loop 2 van VEGFR-1; ig-loops 1 en 3. Ze zijn nodig voor 
hoge-affiniteits binding. Toch is tyrosine kinase activiteit van deze receptor zwakker dan bij 
andere van VEGFR families (Koch, 2011). Dit komt deels doordat er een repressor sequentie 
in de naast membraan gelegen domein was gevonden (Gille, 2000) en deels door zijn eigen 
structurele eigenschappen (Meyer, 2006). In figuur 5 kan je ook zien dat VEGFR-1 een 
aantal bekende fosforylatie plaatsen heeft, de namen van welke met “Y” beginnen. 
Interessant is dat Y1309 alleen tijdens binding met PlGF wordt gefosforyleerd. Helaas is het 
nog onbekend, waartoe deze fosforylering dient. 
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Figuur 5: VEGFR-1 tyrosine fosforylatie en signaaltransductie (Koch, 2011). 

Toelichting bij de figuur: Schematische schets van geactiveerde VEGFR-1-dimeer met tyrosine (Y) 
fosforylatie plaatsen en de signaalroutes. De gearceerd cirkels geven ligand-binding domeinen weer. 
Y1309 wordt alleen door binding van VEGFR-1 met PlGF gefosforyleerd (schuingedrukt). Een 
mogelijke repressie sequentie naast het membraan is paars gekleurd. Signaal mediatoren (“raket” 
vorm) binden aan fosforylatie plaatsen en activeren de “downstream” moleculen (ovaal), die specifieks 
biologisch effect hebben. Er is nog weinig informatie over welke signaalroutes aan welke fosfotyrosine 
plaats binden en gedetailleerde informatie over de bekende routes ontbreekt. 

 

Activatie van VEGFR-1 kan een aantal verschillende reacties cascades veroorzaken. Veel 
daarvan is nog niet bekend, maar een aantal wel. Zo kan fosforylatie van Y794 en Y1169 
ervoor zorgen dat fosfolipase C (PLC) ɣ wordt gebonden en geactiveerd, wat op zijn beurt 
voor instroom van Ca2+ zorgt (Sawano 1997). Fosforylatie van Y1213 zorgt voor de binding 
van meerdere eiwitten, waaronder PLC ɣ, GRB (growth-factor-receptor-bound protein) 2, Nck 
(non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein) en SHP-2 (SH2-domain-containing 
protein tyrosine phosphatase 2). Het is aangetoond dat bij verschillende celtypes 
verschillende reactiecascades worden geactiveerd. In de trofoblast, wanneer PlGF aan 
VEGFR-1 bindt, wordt vooral de SAPK (Stress Activated Protein Kinase) route geactiveerd, 
waaronder ook de JNK (c-Jun NH2-terminal kinase) en de p38MAPK route. Daarentegen 
reageren HUVE cellen (Human Umbilical Vein Endothelial Cells) vooral met sterke 
Extracellular signal-regulated Kinase 1 of 2 (ERK1/2) route en geen SAPKS (Dessai et al, 
1999). 

 

Toch is het nog niet bekend wat er aan het einde van deze routes is en de exacte 
veranderingen die in de cel optreden. Daarnaast is de tyrosine kinase activiteit van VEGFR-1 
onderdrukt. Vroeger werd er gedacht dat PlGF als antagonist werkt voor VEGFR-1 en meer 
andere cytokine vrijmaakte voor de binding met VEGFR-2, namelijk VEGF. De activatie van 
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VEGFR-2 geeft sterke angiogene effect. Door hoeveelheid van vrije ligand te vergroten 
potentieert PlGF dus angiogenese (Ferrara, 2001). Later kwam ook het bewijs, dat deze 
potentiëring via crosstalk en met name transfosforylatie tussen PlGF-VEGFR-1 en VEGFR-2 
kan gebeuren waarmee VEGFR-2 gevoeliger wordt gemaakt (Autiero et al, 2003). Tijdens de 
zwangerschap is deze receptor veel meer uitgedrukt op bloedvat endotheelcellen en in het 
embryo wanneer er vasculogenese en angiogenese optreedt (Oelrichs et al, 1993). Via PLCɣ 
gemedieerde activatie van PKC (protein kinase C) en daarmee inductie van ERK route (zie 
figuur 6) zorgt VEGFR-2 receptor voor de gentranscriptie in de kern en daarmee de deling en 
migratie van endotheelcellen. Zo ontstaan er nieuwe bloedvaten voor onder andere in de 
placenta (Koch, 2011). 

 

 
Figuur 6: VEGFR-2 tyrosine fosforylatie plaatsen en signaaltransductie van Tyr1175 (Koch, 2011). 

Toelichting bij de figuur: Schematische schets van geactiveerde VEGFR-2-dimeer. Gearceerde cirkels 

geven ligand-binding domeinen weer. Signaalmoleculen (“raket” vorm) binden aan Y1175 in de 

intracellulaire domein van VEGFR-2. Tyr1054 en Tyr1059 zijn cruciaal voor VEGFR-2 kinase activiteit 

(schuingedrukt). Complexe netwerk van intracellulaire signaaltransductie resulteert is zulke 

biologische reacties als proliferatie, migratie, overleving en doordringbaarheid (witte vierhoeken 

onderin). 
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PlGF in geneeskunde 

Placenta Growth Factor is ook verbonden met een aantal ziektes, zoals preeclampsie. 3 tot 8 
procent van zwangerschappen worden door preeclampsie aangetast met symptomen als 
proteïnurie en hypertensie. Preeclampsie toont een verslechterde placentale vasculogenese 
en angiogenese. Deze ziekte is een van de grootste oorzaken van vroegtijdige geboorte 
(Benzing, 2016). Dit is waarom er in de laatste jaren veel onderzoeken naar preeclampsie 
wordt uitgevoerd. In 2016 was er gevonden dat het probleem mogelijk aan sVEGFR-1:PlGF 
ratio ligt (Zeisler, 2016). sVEGFR-1 staat voor soluble Vascular Endothelial Growth Factor 
Receptor 1 en wordt ook sFlt1 (soluble FMS-like tyrosine kinase receptor) genoemd. Door 
middel van alternatieve splijsing mist het transmembrane en cytoplasmatische delen van 
VEGFR-1 van zijn C-terminus. Er is gevonden dat bij vrouwen die preeclampsie hebben, er 
zeer veel sVEGFR-1 in de circulatie is (Benzing, 2016). Het is mogelijk dat deze receptor 
zowel PlGF als VEGF bindt en neutraliseert, wat in verslechterde placentale angiogenese 
kan resulteren (zie figuur 7). Er is gevonden dat in vrouwen met een sVEGFR-1:PlGF ratio 
van 38 of hoger binnen 4 weken preeclampsie kan ontwikkelen. Als het getal lager dan 38 
was, was het niet te diagnosticeren (Zeisler, 2016). Door deze ratio te meten is het dus 
mogelijk om in nog de vroege stadium preeclampsie te diagnosticeren. Tijdens de 
behandeling moet dan ook sVEGFR worden aangepakt. Toedienen van sVEGFR-1 bindende 
stof zoals apheresis aan zieke vrouwen heeft zowel de hypertensie als proteïnurie naar 
beneden gehaald en de zwangerschap verlengt (Thadhani, 2011). Grote dosis van PlGF, die 
sVEGFR-1:PlGF ratio naar een lagere getal brengt zou ook een mogelijke behandeling 
kunnen zijn, maar er zijn nog geen onderzoeken gedaan, die de werkelijkheid van deze route 
testen. 

 
Figuur 7: Verhouding sVEGFR-1(sFlt1):PlGF in circulatie bij gezonde zwangerschap en preeclampsie 

(Benzing, 2016). Toelichting bij de figuur: In zwangere vrouwen is oplosbare VEGFR-1 (ook sFlt1 

genoemd) gebonden aan vascular endothelial growth factor (VEGF) and placental growth factor 
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(PlGF) en inhibeert hun werking. Een grote sFlt1:PlGF ratio kan daardoor in endotheliale disfunctie en 

het ontstaan van preeclampsie resulteren. 

 
PlGF speelt ook een rol bij het herstel na de hartinfarct. Hierbij ontstaat er veel hypoxie in het 
aangetaste weefsel en wordt er dus veel PlGF receptor uitgedrukt (Nomura, 1995). Ook zijn 
de bloedniveaus van deze cytokine verhoogd (Iwama, 2006). PlGF werkt niet alleen door 
angiogenese te stimuleren, maar rekruteert ook mononucleaire cellen (Bottomley, 2000). 
Daarom kan deze een goede behandeling voor hartinfarct patiënten bieden. Toediening van 
exogene PlGF aan muizen met een geïnduceerd hartinfarct heeft voor betere arteriogenese 
en angiogenese gezorgd (Roncal, 2008), rekruteerde rode beenmergcellen naar de plaats 
van infarct gebracht (Takeda, 2009) en verminderde de apoptose van cardiomyocyten (Pan, 
2014). Samen zorgt het dus voor betere remodelling van aangetaste hart en vergroot de 
overleving. Behandeling van hartinfarct patiënten met PlGF kan daardoor voor betere herstel 
en kwaliteit van leven zorgen. 

 
Onderzoek naar PlGF 
Eerder in dit hoofdstuk werd duidelijk dat PlGF ook een rol kan spelen bij de angiogenese 
van tumorcellen. Tumorcellen kunnen alleen voldoende voedingsstoffen krijgen door het 
lichaam extra bloedvaten naar de tumor te laten maken. Door afgifte van signaalstoffen vindt 
er normaal gesproken angiogenese plaats waardoor de tumor verder kan groeien en zich 
verder kan verspreiden. Uit preklinische studies blijkt nu dat het inhiberen van de PlGF kan 
zorgen voor het niet verder ontwikkelen van enkele soorten kankers, zoals bij de meest 
voorkomende vorm van brein kanker bij kinderen. Door de PlGF te inhiberen zou er geen 
angiogenese plaats kunnen vinden waardoor de tumorcellen niet verder kunnen delen en 
uiteindelijk sterven door voedingstoffentekort (Dewerchin, 2014).  Ook werd er eerder in dit 
hoofdstuk duidelijk dat PlGF geen cruciale rol speelt in je lichaam waardoor het veilig lijkt te 
zijn om een therapie te ontwikkelen die de PlGF afgifte kan inhiberen (Ribatti, 2008).  
Ook lijkt PlGF een goede target te zijn bij portale hypertensie. (Geerts et al., 2006) Hierbij is 
de bloeddruk in de portale ader bij de lever te hoog. Door PlGF als target te gebruiken in 
plaats van de blokkade van de VEGF pathway verminder je de bijwerkingen van een 
medicijn aangezien (zoals eerder gezegd) PlGF alleen invloed heeft in pathologische 
situaties en tijdens de zwangerschap. (Ribatti, 2008) 
Het onderzoek naar het gebruik van PlGF inhibitie is op dit moment nog in volle gang (Incio, 
2016). De eerste trials en onderzoeken zien er op dit moment nog veelbelovend uit in knock-
out muizen. Ook ziet de toekomst van PlGF inhibitie er nog goed uit. Waarschijnlijk gaat het 
niet lang meer duren voordat de eerste PlGF inhiberende medicijn gemaakt wordt en dat er 
nieuwe klinische testen volgen. 
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Conclusie 

PlGF is een cytokine, die zowel bij placentale vasculogenese als angiogenese belangrijke rol 
speelt. Bij gezonde zwangerschap wordt het via MAPK route in trofoblast aangemaakt en 
bindt voornamelijk aan VEGF-1 (Flt1) receptor en zijn isovormen. PlGF bestaat uit 7 exonen 
en door middel van alternatieve splicing kan vier isovormen vormen. Deze stellen hem in 
staat om zowel paracrien en endocrien (PlGF-1 en PlGF-3) als autocrien (PlGF-2 en 4) te 
werken. PlGF receptoren zijn zowel in trofoblast als in decidua aanwezig en bevorderen 
angiogenese. Hoe het precies gebeurt is nu nog onbekend. VEGFR-1 kan als reservoir 
dienen voor angiogene factor VEGF. Wanneer PlGF eraan bindt, komt VEGF dus vrij. 
Daarnaast is er bewijsmateriaal dat PlGF door aan VEGFR-1 te binden cross-talk induceert 
tussen deze receptor en de andere angiogene receptor, VEGFR-2 dat ook op trofoblast- en 
bloedvat endotheel cellen is aanwezig. Deze receptor kan de trofoblast en endotheelcellen 
tot deling en migratie rekruteren. 
PlGF is gebleken niet alleen in placenta aanwezig te zijn, maar kan ook in vasculaire cellen, 
fibroblasten, leukocyten, hepatocyten en tumorcellen voorkomen. Vergrote aanmaak van 
PlGF in deze cellen gebeurt vooral onder pathologische condities. PlGF-gemedieerde 
angiogenese bij tumorcellen is tegenwoordig het grond voor veel kankeronderzoeken. 
Tumorcellen rekruteren omliggend bloedvat endotheel tot groei en vertakking. Inhibitie van 
PlGF zorgt dus voor de vertraging van angiogenese en daarmee de groei van enkele soorten 
kanker. Gezien PlGF angiogenese vooral onder pathologische condities reguleert, belooft 
zijn inhibitie ook tegen symptomen van portale hypertensie te helpen zonder systemische 
complicaties. 
Aan de andere kant is een tekort aan PlGF soms ook gevaarlijk. Bij hartinfarct zijn  goede 
hart herstel en remodeling zeer belangrijk voor overleving en levenskwaliteit van de patiënt. 
PlGF mediëert in dit geval angiogenese en arteriogenese in aangetaste deel van het hart, 
rekruteert beenmergcellen en vermindert apoptose van de cardiomyocyten. Toediening van 
exogene PlGF kan daarom een nieuwe behandelingsmethode zijn voor hartaanval patiënten. 
Deze cytokine speelt ook een rol in een zwangerschap ziekte, namelijk preeclampsie. 
Alhoewel de aanmaak van PlGF daarbij niet verandert, is daar veel oplosbare PlGF receptor 
(sVEGFR-1) aanwezig. Deze receptor mist transmembrane en cytoplasmatische delen en 
bindt zowel PlGF als de andere angiogene factor VEGF. Daarmee verhindert het placentale 
angiogenese en zorgt voor veel complicaties. Het meten van ratio tussen sVEGFR-1 en 
PlGF kan een betrouwbare methode van diagnose zijn. Weghalen of verzadigen van 
sVEGFR-1 en toedienen van grote dosis van exogene PlGF zou dan behandelingsmethode 
kunnen zijn. 
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 Sulpice E., Plouët J. 2008. Neuropilin-1 and Neuropilin-2 Act As Coreceptors, 
Potentiating Proangiogenic Activity. Blood. 111:2036-2045. 

 Takeda Y., Uemura S. 2009. Treatment with Recombinant Placental Growth 
Factor (PlGF) Enhances Both Angiogenesis and Arteriogenesis and Improves 
Survival After Myocardial Infarction. Circulation Journal : Official Journal of the 
Japanese Circulation Society. 73(9): 1674-82. 

 Thadhani, R. 2011. Pilot study of extracorporeal removal of soluble fms-like 
tyrosine kinase 1 in preeclampsia. Circulation. 124: 940–950 



 De Placental Growth Factor  

15 

 Yang W., Ahn H. 2003. Evidence of a Novel Isoform of Placenta Growth 
Factor (PlGF-4) Expressed in Human Trophoblast and Endothelial Cells. 
Journal of Reproductive Immunology. 60:53-60. 

 Zeisler H., Llurba E. 2016. Predictive Value of the SFlt-1:PlGF Ratio in 
Women with Suspected Preeclampsia. Obstetrical and Gynecological Survey. 
71(5): 273-274. 

 Zhao B, Cai J, Boulton M. Expression of placenta growth factor is regulated by 
both VEGF and hyperglycaemia via VEGFR-2. Microvasc Res. 
2004;68(3):239-46. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Hoofdstuk 7a 

 

 

 

Cortisol en voedselopname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs Gijs de Vries 

 Laura Muis 

 

 

 26-2-2017 



      

1 

Inhoudsopgave 

Samenvatting         2 

Inleiding         3 

Hoofddeel 

- De rol van cortisol bij stress      4 

- De rol van cortisol bij de voedselopname    5 

- De rol van cortisol bij eetstoornissen    6 

- Het syndroom van Cushing      8 

Conclusie         10 

Referenties         11 

 

 



      

2 

Samenvatting 

Cortisol, ook wel hydrocortison genoemd, is een bijnierschorshormoon. In de inleiding gaan 

we bespreken wat cortisol precies is. De vragen die we hier willen beantwoorden zijn: 

- Wat voor hormoon is cortisol?  

- Wat is de molecuulformule van cortisol? 

- Op welke doelorganen werkt cortisol?  

- Op welke receptoren werkt cortisol?  

Na de inleiding bespreken we de centrale rol van cortisol, in het bijzonder de rol van cortisol 

bij stress. Dit doen we door precies te analyseren welke processen cortisol teweegbrengt in 

de doelorganen. 

Tussen cortisol en de voedselopname lijkt een correlatie aanwezig te zijn. Wij willen 

onderzoeken of de voedselinname wordt beïnvloed door het hormoon cortisol of dat de 

voedingsconditie een oorzaak kan zijn van verhoogde cortisol concentraties. Vervolgens 

willen we onderzoeken of cortisol ook een rol speelt bij eetstoornissen, zoals anorexia, of bij 

obese individuen. Is de eetstoornis een gevolg van veranderde cortisolgehaltes, of zijn de 

veranderde cortisolgehaltes een gevolg van extreem eetgedrag? 

Een goede illustratie van de effecten van cortisol is het syndroom van Cushing, een 

aandoening waarbij er een verhoogd gehalte aan cortisol zich in het bloed bevindt. We zullen 

gaan bespreken wat de oorzaken van dit syndroom zijn en welke verschijnselen 

kenmerkbaar zijn voor deze aandoening.  
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Inleiding 

Cortisol, ook wel bekend als het stresshormoon, heeft behalve de invloed op stress 

ook andere functies. Deze functies staan echter allemaal niet even duidelijk op 

papier. In dit boekhoofdstuk zullen de verschillende effecten van cortisol op 

verschillende systemen beschreven worden. Voordat we hiermee starten, beginnen 

we met algemene informatie over cortisol zelf.  

Cortisol en corticosteron behoren tot de glucocorticoïden omdat ze de glucose output 

van de lever stimuleren. Dit doen ze door het katabolisme van perifere vetten en 

eiwitten te stimuleren, om zo een substraat te kunnen leveren voor de 

gluconeogenese van de lever. Glucocorticoïden helpen op deze manier het 

metabolisme van koolhydraten, eiwitten en vetten te reguleren.  

Cortisol wordt uitgescheiden door de bijnieren. Het is een steroïd hormoon, wat 

betekent dat het gevormd wordt uit cholesterol(figuur 1). De secretie van cortisol 

wordt voornamelijk gereguleerd door ACTH, een polypeptide dat wordt 

uitgescheiden door de hypofyse. In aanwezigheid van stress is er een verhoogde 

productie van ACTH. ACTH wordt op zijn beurt gereguleerd door CRH: hypothalamic 

corticotropin-releasing hormoon. CRH wordt door de hypothalamus uitgescheiden, 

als respons op fysieke en emotionele stressoren. Een additioneel hypothalamisch 

peptide die de ACTH release reguleert is AVP: arginine-vasopressine.  

In het lichaam activeert cortisol de glucocorticoïde receptor(GR). De receptor vormt samen 

met cortisol een hormoon-GR complex, welke vervolgens naar de kern migreert. Hier kan dit 

complex twee verschillende mechanismen induceren: transactivatie of transrepressie. Bij 

transactivatie worden eiwitten gesynthetiseerd, bij transrepressie wordt de gentranscriptie 

geremd.  

Cortisol wekt in veel verschillende doelorganen een reactie op. Deze staan samengevat in 

tabel 1(Else T et al., 2013). In de rest van dit hoofdstuk zal de focus voornamelijk liggen op 

de vraag welke effecten cortisol heeft op de voedselinname en andersom. Ook zal een 

stoornis met betrekking tot cortisol, genaamd het Cushing’s syndroom, behandeld worden.  

   Tabel 1. Effecten cortisol(Else T et al., 2013). 

  

Figuur 1. Pathway 

vorming cortisol en zijn 

structuurformule (Else T 

et al., 2013). 
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Hoofddeel 
 
De rol van cortisol bij stress 
 
Cortisol is betrokken bij verschillende reacties van het lichaam op stress. Een belangrijke 
factor hierbij is het corticotropin-releasing hormoon(CRH), dat al kort genoemd is in de 
inleiding. Wanneer het lichaam in aanraking komt met stress, dat zowel fysiek als mentaal 
kan zijn, gaat de hypothalamus een verhoogde afgifte van CRH produceren. Deze 
verhoogde afgifte zorgt vervolgens voor een directe stijging in de ACTH concentratie. Het 
ACTH stimuleert als gevolg hiervan de bijnier. De bijnier zal meer cortisol produceren en zo 
ontstaat er een verhoogde afgifte van dit hormoon. (Timpl P et al., 1998) 
 
In de muis zijn er twee verschillende CRH receptoren bekend, namelijk Crhr1 en Crhr2. In de 
hypofyse is een hoge expressie van de Crhr1 receptor aanwezig. Activatie van deze receptor 
stimuleert het adenylaat cyclase second messenger systeem, waarna een cascade aan 
reacties plaatsvindt en er uiteindelijk een stijging van ACTH plaats kan vinden. Wanneer men 
echter een muis ontwikkelt die Crhr1 deficiënt is, wordt dit second messenger systeem niet 
geactiveerd en zal CRH zijn functie niet kunnen uitvoeren. In figuur 2 is te zien dat de plasma 
concentraties van ACTH significant zijn verhoogd in een stress-situatie bij wild type muizen 
ten opzichte van basale condities. Bij de Crhr1 deficiënte muis is er echter geen enkele 
verhoging van het plasma ACTH zichtbaar. In basale condities zijn daarnaast de plasma 
corticosteron levels nauwelijks aanwezig bij zowel de wild type muizen als de mutante 
muizen. Zodra de muizen worden blootgesteld aan stress, schieten deze concentraties 
omhoog bij de wild type muizen. Bij de mutante muizen wordt daarentegen slechts een 
minimale verhoging van corticosteron vastgesteld. Het gevolg van een deficiënte Crhr1 
receptor is dus dat er geen reactie meer plaatsvindt ten gevolge van stress. (Timpl P et al., 
1998) (Chalmers DT et al., 1995) 
 

 
Figuur 2. Plasma ACTH en corticosteron levels. a: ACTH. b: corticosteron. (Timpl P et al., 1998) 
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Doordat er geen corticosteron meer wordt aangemaakt bij een Crhr1 deficiënte muis, is er 
een verminderde feedback van dit hormoon op de regulatoire elementen van de 
hypothalamus-hypofyse-as. Hierdoor wordt de CRH expressie verhoogd, om dit effect tegen 
te gaan. Het gevolg is dat CRH zich gaat ophopen. Er zijn echter nog geen nadelige effecten 
hiervan ontdekt. (Timpl P et al., 1998) 
 
CRH speelt een belangrijke rol in het mediëren van gedrag gerelateerd met angst. 
Verhoogde CRH levels geven een verlaagd nieuwsgierig gedrag en verhoogde angstigheid. 
Crhr1 deficiënte muizen waren daarentegen, ondanks een verhoging van de CRH levels, 
hyperactief in een open veld test. De Crhr1 receptor speelt dus een belangrijke rol in gedrag 
gerelateerd met angst, een effect dat tot stand wordt gebracht door de aan- of afwezigheid 
van cortisol of corticosteron. (Timpl P et al., 1998) (Stenzel-Poore MP et al., 1994) 
 
De rol van cortisol bij de voedselopname 
 
Cortisol heeft verschillende mechanismen voor de verwerking van nutriënten, zoals we 
gezien hebben in tabel 1. Zo stimuleert het de lipolyse en verhoogt het de 
bloedglucosewaarden. De effecten die cortisol heeft op de voedselinname zijn daarentegen 
nog onduidelijk beschreven.  
 
Om te bepalen of cortisol wel of niet een effect heeft op de voedselinname, moet eerst 
bekend zijn welke hersengebieden te maken hebben met het eetgedrag. Met de kennis dat 
noradrenaline injecties in de hersenen eet- en drinkgedrag veroorzaakte in ratten, ging 
Leibowitz(Leibowitz SF, 1978) op zoek naar hersengebieden die het meest effectief waren 
voor het initiëren van zowel het eet- en drinkgedrag. De paraventriculaire nucleus(PVN) 
blonk hier sterk in uit. De PVN speelt dus een sleutelrol bij het voedselopname proces, welke 
geassocieerd is met een verhoogde noradrenerge activiteit (Leibowitz SF, 1978).  
 
In een vervolgonderzoek van Leibowitz(Leibowitz SF et al., 1984) ging hij op zoek naar de 
specifieke hormonen waarvan de noradrenaline in deze context afhankelijk was. Na 
chirurgische verwijdering van de hypofyse en de bijnieren, verdween de werking van 
noradrenaline op de PVN. Zowel de verwijdering van de hypofyse als de verwijdering van de 
bijnieren veroorzaakte een verlaagde voedselinname na een noradrenaline injectie, 
vergeleken met gezonde ratten. Verwijdering van de schildklier en de gonade hadden geen 
effect op de voedselinname(Leibowitz SF et al., 1984). De resultaten hiervan zijn zichtbaar in 
figuur 3.  



      

6 

 
Figuur 3. Invloed van noradrenaline injectie in de PVN op het eetgedrag in normale en geopereerde ratten. Vergeleken met een 

saline baseline. (Leibowitz SF et al., 1984) 

Om vervolgens te onderzoeken welk hormoon de voedselopname weer herstelde, werden 
verschillende hormonen toegediend, waaronder corticosteron. Dit corticosteron bleek een 
significant effect te hebben op het herstel van de voedselinname na een noradrenaline 
injectie, in tegenstelling tot de andere toegediende hormonen (Leibowitz SF et al., 1984).  
 
Uit de onderzoeken van Leibowitz(Leibowitz SF, 1978)(Leibowitz SF et al., 1984) blijkt dus 
dat corticosteron een stimulerend effect heeft op de voedselinname.  
 
De rol van cortisol bij eetstoornissen 
 
Rol van cortisol bij obesitas 

Paarden die aan de criteria voor obesitas voldoen, bleken een hogere cortisol spiegel te 

hebben dan paarden met een gezond gewicht (Hart KA. et al., 2016). De hogere cortisol-

gehaltes zouden de oorzaak kunnen zijn van obesitas. Deze hypothese wordt ondersteund 

door de bevindingen dat cortisol adipocyten stimuleert om te groeien en te differentiëren. Dit 

gebeurt door stimulatie van de type 1 glucocorticoïd receptor (Lee MJ. et al. 2014). De 

mogelijkheid bestaat echter ook dat het lichaam als reactie op overgewicht meer cortisol 

aanmaakt (Hart KA. et al. 2016). Bij mensen wordt dezelfde correlatie gevonden tussen 

overgewicht en hoge cortisol spiegels als bij paarden (Jackson SE. et al. 2017). Mannen die 

afvallen lijken weer een normale cortisol spiegel te ontwikkelen (Byrd JB. et al. 2015). 

Individuen die onder chronische stress staan hebben grotere kans op lokale vetophopingen 

(Rosmond R. et al. 1998). Zoals eerder genoemd, is er bij mensen met obesitas een 

verhoging in aanmaak van cortisol gemeten. Circulerende cortisol-gehaltes lijken echter vaak 

normaal of zijn zelfs lager dan normaal (Ljung T. et al. 1996). Dit kan komen door een 

verstoring in één van de controlesystemen: de hypothalamus, hypofyse of de bijnier. Het zou 

kunnen dat deze mensen niet zozeer een verhoogde vetmassa hebben, maar dat deze 

mensen vet opslaan in verkeerde delen in het lichaam (Lee MJ. et al. 2014).  
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Circulerende cortisol-gehaltes zijn, zoals eerder genoemd, niet verhoogd bij mensen met 

obesitas. Wat wel verhoogd is, is de lokale cortisol-gehaltes. Bij mensen met obesitas maken 

adipocyten zelf cortisol aan (Engeli S. et al 2004). Intracellulair wordt cortisol gereguleerd 

door HSD1 en HSD2. HSD1 is een reductase die cortison omzet in cortisol. HSD2 doet het 

omgekeerde en inactiveert cortisol door het om te zetten in cortison (Lee MJ. et al. 2014). 

HSD1 knockout muizen bleken geen obesitas te ontwikkelen wanneer ze blootgesteld 

werden aan een vetrijk dieet (Kershaw EE. et al. 2015). Muizen die HSD1 tot overexpressie 

brengen bleken zonder een vetrijk dieet al obesitas te ontwikkelen (Masuzaki H. et al. 2001).  

Ook in mensen bleek HSD1-expressie een correlatie te hebben met een hoger gewicht ( 

Engeli S. et al. 2004). Het is niet zeker of HSD1 overexpressie de oorzaak is van obesitas of 

dat het lichaam HSD1 meer tot expressie brengt om obesitas juist tegen te gaan (Lee MJ. Et 

al. 2014). Op dit moment worden er clinical trials uitgevoerd om de rol van HSD1 in 

gewichtsverlies te achterhalen (Rosenstock J. et al. 2010). 

Cortisol vlak na de geboorte 

Cortisol zou wellicht in de periode vlak na de geboorte een ‘programmerende’ werking 

hebben op het metabolisme. In moedermelk zit cortisol. Baby’s die blootgesteld werden aan 

moedermelk met hoge cortisol waardes hadden op 2 jarige leeftijd een lagere BMI dan 

baby’s die blootgesteld werden aan moedermelk met weinig cortisol. Cortisol zou in deze 

kritieke periode een beschermende werking kunnen hebben. De hypothese hierachter is dat 

cortisol in de kritieke periode na de geboorte het lichaam programmeert om meer energie te 

steken in groei dan in opslag (Hahn-Holbrook J. et al. 2016).  

Rol van cortisol bij Anorexia Nervosa 
 
Er is onderzoek gedaan naar CAR-gehaltes in vrouwen met anorexia nervosa en CAR-
gehaltes van vrouwen die anorexia nervosa gehad hebben en een genormaliseerd gewicht 
hebben gekregen door Monteleone et al. CAR is de ‘cortisol awakening response’. Dit is de 
verhoging in cortisol-gehalte die tijdens de slaap, vlak voor het wakker worden gemeten 
wordt. In deze studie zijn 3 groepen gebruikt:  

 Vrouwen met gediagnosticeerd anorexia nervosa  
 Vrouwen met een genormaliseerde BMI die gediagnosticeerd zijn geweest met 

anorexia nervosa  
 Volledig gezonde vrouwen  

De vrouwen met anorexia nervosa hadden een veel hoger CAR dan de gezonde vrouwen en 
de vrouwen met een hersteld gewicht. Tussen de gezonde vrouwen en vrouwen met een 
hersteld gewicht was er geen significant verschil in CAR.   
Het is niet zeker of de verhoogde CAR in patiënten met anorexia nervosa te maken heeft 
met de psychische toestand van de vrouw of dat het maken heeft met ondervoeding 
(Monteleone  AM. Et Al. 2016). In een ander onderzoek van Monteleone et al. is gekeken of 
er een verschil is in CAR tussen vrouwen met een ernstige vorm van anorexia nervosa en 
vrouwen met een mildere vorm. In figuur 4 is te zien dat de vrouwen met binge-purging 
(ernstige) anorexia nervosa een nog hogere cortisol spiegel hadden dan vrouwen met 
restrictive (milde) anorexia nervosa. Vergeleken met gezonde vrouwen hadden ook de 
restrictive anorexia nervosa patiënten een verhoogde cortisol spiegel (Monteleone AM. et al. 
2016). 
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Figuur 4. Verschil in cortisol spiegel tussen gezonde (healthy) vrouwen, vrouwen met een milde vorm van Anorexia Nervosa 
(ANR) en vrouwen met een ernstige vorm van Anorexia Nervosa (ANBP) 

Monteleone et al. hebben alleen gekeken naar cortisol-gehaltes in urine of in speeksel. 
Föcker et al. hebben gekeken naar de cortisol-gehaltes in het haar. De cortisol-gehaltes in 
het haar suggereren juist dat de cortisol spiegel lager is bij vrouwen met anorexia nervosa 
dan bij gezonde vrouwen. Er is nog geen verklaring gevonden voor dit verschil (Föcker M. Et 
al. 2016). 
 
Het syndroom van Cushing 

Cushing’s syndroom is een zeldzame aandoening. Cushing wordt bij de meeste gevallen 

veroorzaakt door een adenoom in de hypofyse die ACTH aanmaakt. Door deze verhoogde 

aanmaak van ACTH wordt er meer cortisol aangemaakt door de bijnieren. Als men een te 

hoge cortisol spiegel heeft spreekt men van hypercortisolisme. Hypercortisolisme kan ACTH-

afhankelijk ontstaan en ACTH-onafhankelijk. De meest voorkomende ACTH-afhankelijke 

oorzaak is, zoals eerder genoemd, een tumor (goedaardig of kwaadaardig) aan de hypofyse. 

De meest voorkomende vorm van ACTH-onafhankelijke hypercortisolisme is een 

goedaardige of kwaadaardige tumor aan de bijnier (Eckstein H. et al. 2014). 

Diagnose 

Om Cushing te diagnosticeren wordt vaak gebruik gemaakt van de dexamethason-

suppressietest. Hierbij wordt gekeken of cortisol nog steeds in hoge mate wordt afgegeven 

na het innemen van dexamethason, een synthetisch corticosteroïd die de secretie van 

cortisol zou moeten onderdrukken. Een andere methode om Cushing te diagnosticeren is het 

verzamelen van urine over 24 uur en deze testen op hoge cortisol-waardes. Ook kan het 

speeksel gecontroleerd worden. Deze methodes werken maar zijn onbetrouwbaar omdat 

cortisol-waardes altijd fluctueren (Kotlowska A. et al. 2017). Omdat deze waardes 

onbetrouwbaar kunnen zijn, is men op zoek naar andere biomarkers die wellicht tot 

betrouwbaardere diagnoses kunnen leiden. Er zijn indicaties dat androsteron, etiocholanolon 

en 5 andere stoffen specifiek voorkomen bij mensen met Cushing. Hier is echter nog veel 

onduidelijkheid over (Kotlowska A. et al. 2017). 
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Morbiditeit 

Geschat wordt dat er tussen de 39 en 79 personen in een groep van een miljoen mensen 

Cushing ontwikkelen. Er zijn veel verschillende symptomen die mensen met Cushing kunnen 

ontwikkelen. Hypercortisolisme kan leiden tot de volgende symptomen(zie figuur 5) (Feelders 

RA. et al. 2012): 

- Obesitas; 

- Arteriële hypertensie; 

- Verzwakte glucose tolerantie (insuline resistentie); 

- Dyslipidemie (afwijkingen in de vetstofwisseling); 

- Hypercoagulabiliteit (verhoogde stollingsneiging van het bloed); 

- Osteoporose; 

- Psychologische en cognitieve dysfunctie; 

- Verhoogde gevoeligheid voor infecties. 

In het onderzoek van Dekkers et al. kwamen de meeste patiënten te overlijden aan 

cardiovasculaire cerebrovasculaire factoren (Dekkers et al. 2009). 

 

Figuur 5. Frequentie van het 

voorkomen van bepaalde 

symptomen bij mensen met Cushing 

(CD) en de algemene bevolking in 

de Verenigde Staten in 2006 

(Feelders RA et. al. 2012) 

 

 

 

Behandeling  

Patiënten met Cushing worden altijd eerst geopereerd. Hoe succesvol deze operatie 

verloopt, hangt af van hoe zichtbaar en hoe toegankelijk de tumor is. Als de eerste operatie 

niet heeft geholpen, dan wordt er een tweede operatie gedaan of de patiënt ondergaat 

bestralingstherapie. Meestal gaat dit gepaard met het slikken van medicijnen. Dit zijn 

adrenal-blocking drugs. Deze medicijnen remmen de aanmaak van cortisol. Pasireotide is 

één van de nieuwste medicijnen van dit caliber samen met cabergoline. Pasireotide bindt 

sterk aan de receptoren sst2 en sst5 die zorgen voor remming van cortisol-afgifte en ACTH 

secretie. Cabergoline is een agonist van de D2 dopamine receptor die wanneer geactiveerd, 

ACTH secretie remt (Feelders RA. et al. 2012). Er zijn veel bijwerkingen die komen kijken bij 

deze behandeling. Zo kan bestralingstherapie hypopituïtarisme veroorzaken (Höybye et al. 

2004). Bij hypopituïtarisme is er een remming in de aanmaak van één of meer hormonen in 

de hypofyse. Ook kan de bestralingstherapie een nieuwe tumor induceren: een zogenoemde 

secundaire neoplasmie. Sommige bijwerkingen moeten wellicht nog ontdekt worden. Zo 

hebben artsen laatst gewaarschuwd voor thymic mass na behandeling. Blijkbaar groeit de 

thymus in reactie op normalisering van de cortisol spiegel. Het mechanisme hierachter is nog 

onbekend (Delitala et al. 2016). 



      

10 

Conclusie 
Als men in aanraking komt met fysieke of mentale stress, maakt de hypothalamus CRH aan 

om de hypofyse te stimuleren om ACTH aan te maken. ACTH stimuleert de bijnieren weer 

om cortisol aan te maken. De receptoren Crhr1 en Crhr2 zijn van onschatbare waarde in 

deze stressrespons aangezien (Crhr1)knockout muizen geen duidelijke stressrespons 

geven.  

Cortisol stimuleert lipolyse en verhoogd de glucose-spiegel in het bloed. Ook regelt cortisol 

de voedselinname. In principe speelt de PVN een sleutelrol in voedselopname via 

noradrenerge stimulatie. Stimulatie van de PVN via noradrenaline is echter niet meer 

functioneel als corticosteroïden niet aanwezig zijn. Cortisol is dus belangrijk bij 

voedselinname. 

Cortisol lijkt ook een belangrijke rol te spelen bij obesitas. Zo is gevonden dat paarden met 

obesitas een veel hogere cortisol-spiegel hebben dan gezonde paarden. Ook mensen met 

obesitas maken veel meer cortisol aan. Cortisol stimuleert adipocyten om te groeien en te 

differentiëren. Ook lijken adipocyten bij mensen met obesitas zelf cortisol aan te maken. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het lichaam weet dat er veel energie opgeslagen is. 

Vet wat binnenkomt hoeft dus niet direct gebruikt te worden en kan direct opgeslagen 

worden. Er is nog te veel onduidelijk om hier conclusies over te trekken. 

Bij vrouwen met Anorexia Nervosa is de CAR (cortisol awakening response) veel hoger dan 

bij gezonde vrouwen. Deze CAR is genormaliseerd bij vrouwen die Anorexia Nervoza gehad 

hebben in het verleden en hedendaags een normaal gewicht hebben. Anorexia Nervosa is 

een ziekte waarbij een persoon zichzelf obsessief verhongerd. Het kan zijn dat een persoon 

hierdoor veel stress ondervindt. Dit zou een oorzaak kunnen zijn van de hoge cortisol-

waardes. Ondervoeding zou echter ook de oorzaak kunnen zijn van de hoge waardes. 

Cortisol heeft zoals eerder genoemd een belangrijke rol bij de voedselinname. Het kan zijn 

dat het lichaam meer cortisol aanmaakt om voedselinname of honger te stimuleren. Ook hier 

is te weinig bekend om duidelijke conclusies te trekken. 

Cushing is een ziekte waarbij een individu meer cortisol aanmaakt dan normaal. Dit wordt 

hypercortisolisme genoemd. De meest voorkomende oorzaak van Cushing is een tumor aan 

de hypofyse. Er zijn meerdere manieren om Cushing te diagnosticeren maar deze kunnen in 

sommige gevallen onbetrouwbaar zijn. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar 

betrouwbaardere diagnoses.  

Over het algemeen komen de meeste patiënten met Cushing te overlijden aan 

cardiovasculaire factoren. De algemene gevolgen van hypercortisolisme zijn echter 

onvoorspelbaar  en de symptomen zijn per individu erg verschillend.. Een operatie is de 

standaard methode om Cushing te behandelen. Als dit mislukt dan moet de patiënt wellicht 

adrenal-blocking drugs innemen. Er zijn veel stoffen bekend die onder deze drugs vallen en 

er worden nog altijd nieuwe stoffen ontdekt. Het probleem bij het behandelen van Cushing is 

dat er geen 100% garantie is dat het werkt. Dit komt doordat men nog steeds niet goed weet 

hoe men tumoren moet behandelen. Een ander probleem die komt kijken bij de behandeling 

is het feit dat men niet precies weet hoe het lichaam reageert op de stabilisatie van de 

cortisol-spiegel. De reactie van het lichaam verschilt per individu en is daardoor 

onvoorspelbaar.  
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Samenvatting 

Corticosteroïden worden dagelijks in het lichaam afgescheiden op momenten dat er sprake 

is van stress. Met behulp van de anti-inflammatoire werking van corticosteroïden wordt het 

lichaam voorbereid op eventuele verwondingen. Deze anti-inflammatoire werking van 

corticosteroïden is onder normale omstandigheden bevorderend en wordt op twee manieren 

uitgeoefend. Ten eerste onderdrukken corticosteroïden inflammatoire genen die onder 

andere in chronische ziekten zijn geactiveerd. Daarnaast zorgen corticosteroïden voor het 

activeren van de transcriptie van anti-inflammatoire genen door een homodimeer te vormen 

met de glucocorticoïde receptoren (GR). De gevormde homodimeren zorgen, door middel 

van een interactie met DNA herkenningsplaatsen, voor de activatie van de transcriptie van 

de anti-inflammatoire genen (Barnes, 2006). Ondanks de ontstekingsremmende effecten, 

veroorzaakt door de vrijgekomen corticosteroïden, blijkt dat men ook ziek kan worden van 

stress. Dit tegenstrijdige gegeven was de aanleiding voor dit boekhoofdstuk. De hoofdvraag 

hiervan luidt: Waarom worden mensen ziek van stress, ondanks het feit dat de 

corticosteroïden die hierbij vrijkomen een ontstekingsremmend effect blijken te hebben? 

Wanneer een persoon last heeft van aanhoudende stress, zorgt dit ervoor dat het lichaam 

langere tijd achter elkaar hoge corticosteroïden gehalten bevat. Dit kan nadelige gevolgen 

hebben, zoals een verhoogde hartslag en bloeddruk. Daarnaast kan het verhoogde 

corticosteroïden niveau een verzwakking van het immuunsysteem veroorzaken. Zo wordt de 

apoptose van neutrofielen geïnhibeerd, terwijl de apoptose van de ensinofielen wordt 

gestimuleerd. Daarnaast zorgen de corticosteroïden voor een afname in het aantal T-cellen 

en de verminderde activatie van het aantal B-cellen. Lichaamsvreemde stoffen kunnen door 

deze verandering binnen het immuunsysteem minder goed worden herkend, waardoor de 

kans op een infectie van virussen en bacteriën toeneemt. Corticosteroïden zorgen dus in 

eerste instantie voor een anti-inflammatoir effect, maar kunnen daarnaast ook een 

verzwakking van het immuunsysteem veroorzaken. Hierdoor hebben mensen met stress een 

verhoogde kans op infecties van virussen en bacteriën.  
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Inleiding 

Stress, een woord dat in de hedendaagse maatschappij al snel een negatieve bijklank met 

zich meebrengt. Mensen kunnen denken aan ‘slechte stress’; ervaringen waarbij een gevoel 

van controle ontbrak, wat zorgde voor een emotioneel of fysiek uitputtende situatie (McEwen, 

2007). De stressreactie is echter ook iets wat organismen nodig hebben om in leven te 

blijven (McEwen, 2007). In tijden van gevaar ervaren we stress. Hierdoor worden onder 

andere ons autonome zenuwstelsel geactiveerd en vegetatieve processen geïnhibeerd, 

omdat zij kunnen zorgen voor een belemmering van het overlevingsproces (Gold et al., 

2002). Daarnaast zorgt de hypothalamus-hypofyse-bijnier route voor het vrijkomen van 

hormonen (Swaab et al., 2005). De serie veranderingen die de stressreactie op gang brengt, 

zorgt voor een vecht-of-vlucht reactie (Adamo, 2014). Dit is de klassieke manier om aan een 

gevaarlijke situatie te kunnen ontkomen, je kreeg energie en kon vluchten; oftewel er traden 

gedragsverandering en fysiologische reacties op. 

Ook tegenwoordig zijn mensen blootgesteld aan stress, waarbij bovenstaande systemen 

worden geactiveerd. Echter is er in de meeste gevallen niet sprake van stressvolle situaties, 

waarbij men op de vlucht moet slaan. De stress wordt ook door andere factoren veroorzaakt, 

zoals angst. Mensen kunnen hierdoor last van chronische stress krijgen. De hersenen zijn 

een zeer belangrijk orgaan bij het op gang brengen van de stressreactie (McEwen,2007). Zij 

bepalen immers of de situatie als gevaarlijk, en daarmee stressvol, of als niet-gevaarlijk moet 

worden beschouwd. Wanneer de situatie als stressvol wordt beschouwd, komt de 

hypothalamus-hypofyse-bijnier route in beeld (McEwen, 2007). De activatie van deze route 

leidt uiteindelijk tot de productie van corticosteroïden (ook bekend onder de naam 

glucocorticoïden) in de bijnieren (Barnes, 2006) (McEwen, 2007) (Baxter, 1976). Dit zullen 

we later in dit boekhoofdstuk toelichten. Een van de bekendste hormonen die tot de 

glucocorticoïden behoort, is cortisol (Baxter, 1976). Dit is een van de stoffen die vrijkomt 

wanneer er sprake is van stress. Cortisol wordt daarom in de volksmond ook wel het 

stresshormoon genoemd (Dinse et al., 2017). Nadat glucocorticoïden vrijkomen uit de 

bijnieren, kunnen zij de cellen binnendringen door de celmembranen heen, zonder hulp van 

transportmechanismen (Baxter, 1976). De rol die glucocorticoïden uitoefenen wanneer er 

sprake is van stress, bestaat onder andere uit het transporteren van glucose naar 

‘essentiële’ weefsels uit de ‘minder belangrijke’ weefsels. Op deze manier zorgen ze ervoor 

dat de hersenen, de bloedcellen, het hart, de lever en de nieren altijd voldoende energie 

hebben in tijden van stress. Deze organen zijn heel belangrijk in tijden dat men in actie moet 

komen (Baxter, 1976). Cortisol heeft daarnaast ook een anti-inflammatoire functie (Barnes, 

2006). Ondanks deze ontstekingsremmende werking van de corticosteroïden als reactie op 

de stress, is uit onderzoek gebleken dat stress ook pathofysiologische effecten kan hebben 

(Barnes, 2006) (McEwen, 2007). Mensen kunnen ziek worden van stress. Dit lijken twee 

totaal tegenstrijdige gegevens. Dit riep bij ons vragen op en wij werden nieuwsgierig naar het 

mechanisme achter de effecten van corticosteroïden op ons lichaam. Welke verklaring is er 

te vinden voor bovenstaande tegenstrijdige effecten? Deze vragen leidden bij ons tot de 

volgende hoofdvraag: Waarom worden mensen ziek van stress, ondanks het feit dat de 

corticosteroïden die hierbij vrijkomen een ontstekingsremmend effect blijken te hebben? Aan 

de hand van een uitleg over stress, corticosteroïden en hun werking onder verschillende 

omstandigheden, willen wij hierover duidelijkheid scheppen. 
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Vrijkomen van de corticosteroïden 

De hypothalamus-hypofyse-bijnier as (HPA-as) is de route die het verloop van de 

stressreactie beschrijft (Pacak et al., 2007). De route wordt geactiveerd wanneer er sprake is 

van stress. De hypothalamus zorgt dan voor de afgifte van het ‘corticotropin-releasing 

hormone’ (CRH). In de hypofyse zorgt CRH op zijn beurt voor de afgifte van 

‘adrenocorticotropic hormone’ (ACTH) (Pacak et al., 2007). ACTH stimuleert de afgifte van 

glucocorticoïden in de cortex van de bijnieren (Swaab et al., 2005). De geproduceerde 

glucocorticoïden verminderen hun eigen productie vervolgens via hun eigen 

feedbacksysteem door binding aan de mineralocorticoïde receptoren (MR) en de 

glucocorticoïde receptoren (GR) (Swaab et al., 2005). Zij zorgen via dit feedbacksysteem 

voor de inhibitie van de afgifte van CRH in de hypothalamus, afgifte van ACTH in de 

hypofyse en afgifte van de glucocorticoïden zelf in de bijnieren (Pacak et al., 2007). Onder 

normale omstandigheden zullen de corticosteroïden via hun negatieve feedback dan ook 

zorgen voor een vermindering van de aanmaak hiervan. Echter, als dit proces verstoort is 

kan dit zorgen voor een verhoogd corticosteroïd niveau. Corticosteroïden oefenen 

verschillende functies uit in het lichaam. Een van hun belangrijkste functies is het hieronder 

beschreven anti-inflammatoire effect.  

Anti-inflammatoire werking van corticosteroïden 

Corticosteroïden hebben onder normale omstandigheden een anti-inflammatoire werking 

(Barnes, 2006). Iets wat evolutionair gezien zeer functioneel is. Vroeger waren de meest 

stressvolle situaties gerelateerd aan actieve interacties, zoals vechten en vluchten voor 

predatoren. Indien je verwondingen opliep tijdens deze situaties, zou een functie van de 

corticosteroïden, de anti-inflammatoire werking, hierop invloed hebben gehad. Een 

ontsteking in het lichaam wordt onder andere geïnduceerd door middel van het activeren van 

ontstekingscellen en immuuncellen (Barnes, 2006). Onder invloed van deze cellen worden er 

verschillende inflammatoire transcriptiefactoren afgescheiden, die een interactie aangaan 

met de structurele cellen rondom de ontsteking. Afhankelijk van de soort ontsteking kunnen 

er verschillende interacties tussen cellen en de verscheidene transcriptiefactoren ontstaan. 

De ontstekingscellen kunnen onder andere zorgen voor de productie van 

ontstekingseiwitten. Zij zijn erg van belang bij een ontsteking en worden geproduceerd onder 

invloed van de activatie van de pro-inflammatoire transcriptiefactoren (Barnes, 2006). 

Voorbeelden van pro-inflammatoire transcriptiefactoren zijn k nuclear factor-kappa B (NF- 

kappaB) en activator protein-1 (AP-1) (Ito et al., 2000). Een ontsteking wordt dus met behulp 

van het activeren van inflammatoire transcriptiefactoren gemedieerd.  

 

De manier waarop transcriptiefactoren de genexpressie kunnen beïnvloeden, moet eerst 

worden begrepen, voordat men kan begrijpen hoe glucocorticoïden een anti-inflammatoir 

effect op de ontsteking kunnen uitoefenen. Normaal gesproken is DNA licht verpakt om zo 

de toegang voor transcriptiefactoren en RNA-polymerase II te belemmeren (Ito et al., 2000). 

Wanneer DNA minder strak wordt verpakt, en er dus toegang voor transcriptiefactoren komt, 

dan kan de transcriptie van de genen plaatsvinden. Deze verandering in genexpressie kan 

worden bereikt door middel van het omzetten van de structuur van chromatine. Een 

chromatine bestaat onder andere uit DNA en histonen. Histonen zijn eiwitten die voor de 

structurele stevigheid van de chromosomen zorgen. Het DNA in een chromatine zit om de 

histonen heen gewikkeld. DNA wordt verpakt in zogeheten nucleosomen, bestaande uit een 

octameer van histonen. Wanneer DNA strak in de nucleosomen zit verpakt, kan er dus geen 
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transcriptie plaatsvinden. De toegang van transcriptiefactoren en RNA polymerase wordt dan 

namelijk geblokkeerd. Het enzymatisch veranderen van de structuur van histonen zorgt 

hoofdzakelijk voor de verandering van de structuur van de chromatinen; de remodelling van 

de chromatinen (Ito et al., 2000). Deze verandering bestaat uit een modificatie van de 

histonstaarten. De meeste histonen hebben een lange staart, waaraan onder andere lysine 

zit gebonden. Het DNA dat om de histonen is gewikkeld, is onder normale omstandigheden 

negatief geladen. De lysine die aan de histon zit gebonden, kan van lading veranderen onder 

invloed van enzymen. Acetylering, het aanbrengen van een positief geladen acetylgroep, 

zorgt er bijvoorbeeld voor dat lysine positief wordt geladen. Het gevolg hiervan is dat de 

affiniteit voor DNA en lysine, en daarmee de histon, toeneemt, waardoor RNA polymerase 

minder goed bij het DNA kan komen. Het DNA zit verpakt. Dit is dus een vorm van repressie 

van de gentranscriptie. De confirmatie van de chromatine wordt op zo een moment ‘gesloten’ 

genoemd. Wanneer er een ‘open structuur’ van toepassing is, is het DNA veel minder strak 

om de histonen gebonden, zodat de RNA polymerase en andere transcriptie complexen aan 

het DNA kunnen binden  en er genexpressie kan plaatsvinden. Deze ‘open structuur’ kan 

door middel van deacetylering van lysine worden bereikt. De positief geladen acetylgroep 

wordt dan van een lysine molecuul verwijderd (Barnes, 2006). Door modificatie van de 

histonstaarten kan DNA dus losser of juist strakker worden gevouwen, wat de genexpressie 

beïnvloedt. De chromatine structuur bepaalt dus de mate van genexpressie, omdat het de 

toegang van transcriptiefactoren bepaalt (Ito et al., 2000).  

 

Glucocorticoïden worden veelal gebruikt in de behandeling van inflammatoire ziekten. Hun 

werking berust op het feit dat zij invloed uitoefenen op het transcriptieproces. Hierdoor 

hebben zij invloed op de regulatie van genen, waaronder de pro- of anti-inflammatoire genen 

(Ito et al., 2000). Na de afgifte van glucocorticoïden uit de bijnier moeten zij richting de 

doelcellen worden getransporteerd. Corticosteroïden, zoals cortisol, hebben als eigenschap 

dat zij makkelijk door membranen heen kunnen diffunderen door hun hydrofobe 

eigenschappen (Barnes, 2006). Nadat corticosteroïden door het celmembraan heen zijn 

gediffundeerd, binden zij aan alfa-glucocorticoreceptoren die zich in het cytoplasma van de 

cel bevinden. Door binding van een corticosteroïde met een glucocorticoreceptor wordt er 

een glucocorticoreceptor-corticosteroïde complex gevormd. Dit complex wordt vervolgens 

naar de nucleus getransporteerd (Barnes, 2006). In de nucleus bindt het aan specifieke DNA 

sequenties in het promotor-enhancer gebied van corticosteroïde gevoelige genen. Dit zijn de 

glucocorticoïde respons elementen (GRE) (Ito et al., 2000) (Barnes, 2006). Deze interactie 

leidt tot een verhoogde transcriptie van anti-inflammatoire genen. Een voorbeeld hiervan is 

de stof ‘secretory leukocyte proinase inhibitor’. Daarnaast kunnen glucocorticoïden ook de 

transcriptie van inflammatoire genen onderdrukken (Ito et al., 2000). Uit een onderzoek van 

Ray et al. is gebleken dat de directe interactie tussen de geactiveerde glucocorticoïde 

receptor en NF-kappaB een goede verklaring kan zijn voor de onderdrukking van de 

genexpressie van inflammatoire genen (Ray et al., 1994). Het was al bekend dat de 

glucocorticoïden de genexpressie konden onderdrukken en dat de pro-inflammatoire 

transcriptiefactor NF-kappaB dit juist kon stimuleren. Dit was dan ook de reden voor het 

onderzoek, waarbij er werd gekeken of glucocorticoïden hun anti-inflammatoire werking 

uitoefenen met behulp van inhibitie van de werking van NF-kappaB (Ray et al., 1994). Het 

glucocorticoreceptor-corticosteroïde complex zorgt dus voor onderdrukking van de expressie 

van de inflammatoire genen door een interactie aan te gaan met de pro-inflammatoire 

transcriptiefactoren. Die zorgen normaal gesproken immers voor een activatie van de pro-

inflammatoire genen en wordt door de binding aan het GR-complex voorkomen. Op deze 
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manier wordt de afgifte van cytokinen adhesie moleculen en inflammatoire enzymen 

tegengegaan (Ito et al., 2000). 

Stress, het effect op het immuunsysteem 

Stress zorgt voor het vrijkomen van chemische mediatoren. Op korte termijn kunnen zij 

zorgen voor een stijging van de hartslag en de bloeddruk. Dit lijkt in eerste instantie een 

gunstig effect te hebben. Men kan namelijk direct in actie overgaan en wellicht aan de 

stressvolle situatie ontsnappen. Echter kunnen deze chemische mediatoren, wanneer deze 

chronisch verhoogd zijn, ook de oorzaak zijn van een chronische verhoging van de hartslag 

en de bloeddruk. Dit kan leiden tot pathofysiologische veranderingen, zoals atherosclerose 

(McEwen, 2007). Dit is niet het enige geval waarbij tegenstrijdige reacties kunnen optreden 

door eenzelfde soort stof die tijdens de stressreactie vrij komt. Ook de corticosteroïden, met 

hun anti-inflammatoire effect op het korte termijn, kunnen een tegenstrijdig effect 

bewerkstelligen wanneer het niveau van de corticosteroïden langere tijd is verhoogd. 

Vanwege deze paradoxachtige effecten zijn de begrippen allostase en allostatische 

overbelasting ingevoerd. Normaal gesproken is er sprake van homeostase. Dit houdt in dat 

er een stabiele situatie is in het lichaam, waarbij er een constant milieu bewaard blijft. 

Allostase is het proces waarbij er door middel van actieve processen de homeostase wordt 

behouden. Dit houdt in dat stresshormonen en mediatoren weer actief worden verwijderd, 

nadat de acute stressreactie voorbij is, en zij dus niet meer nodig zijn (McEwen, 2007) 

Wanneer er wordt gesproken over allostatische overbelasting wordt hiermee de disbalans 

tussen behoefte en aanwezigheid van een bepaalde stof bedoeld (McEwen et al., 2003). In 

het geval van de corticosteroïden ontstaat er allostatische overbelasting, wanneer het proces 

van allostase ontregelt; stresshormonen worden niet in voldoende mate verwijderd wanneer 

er geen sprake meer is van stress (McEwen, 2007). Een verminderde werking van de 

negatieve feedback van de corticosteroïden kan hiervan een oorzaak zijn (Pacak et al., 

2007). Als er vaak sprake is van allostatische overbelasting, kan dit leiden tot pathologische 

aandoeningen (McEwen et al., 2003). Zo blijkt ook een chronisch te hoog niveau van 

corticosteroïden, ten gevolge van langdurige stress, invloed te hebben op de gezondheid van 

de mens.   

 

In een onderzoek uitgevoerd door Baris et al. is onderzocht wat het effect is van 

systematisch toedienen van corticosteroïden op het aangeboren en adaptieve 

immuunsysteem (Baris et al., 2016). Aan het onderzoek hebben patiënten met het nephrotic 

syndrome (NS) meegedaan. Corticosteroïden worden veelal gebruikt als medicatie bij 

patiënten met dit syndroom. Hierdoor kan er bij deze groep patiënten goed onderzoek naar 

de effecten van de corticosteroïden op het immuunsysteem worden gedaan. Veertien 

kinderen met het nephrotic syndroom zijn in dit onderzoek gevolgd, waarvan uiteindelijk 

twaalf (kinderen) het gehele studie protocol hebben beëindigd. Daarnaast dienden de 

resultaten van tien andere kinderen ter controle. Voorafgaand, tijdens en na de behandeling 

met corticosteroïden werden er bloedmonsters afgenomen van de controlegroep en de 

patiënten met NS. Deze bloedmonsters werden gebruikt voor immunologische analyse (Baris 

et al.,2016). Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, oefenen corticosteroïden hun werking 

uit via de glucocorticoïden receptoren. Bij een langdurig verhoogd niveau van 

corticosteroïden bewerkstelligen zij hiermee ook een verandering in de transcriptionele route 

van immuuncellen. Uit het onderzoek is gebleken dat dit onder andere zorgt voor de inhibitie 

van leukocyten adhesie aan vasculair endotheel (Baris et al., 2016). Daarnaast voorkomen 

ze dat neutrofielen in apoptose gaan, terwijl ze de apoptose van eosinofielen stimuleren. Dit 
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heeft negatieve effecten op het lichaam. Neutrofielen zorgen namelijk voor de fagocytose 

van pathogenen, waarbij er agressieve stoffen, zoals waterstofperoxide, vrijkomen uit de 

granulen van deze neutrofielen. Wanneer deze agressieve stoffen in grotere hoeveelheden 

vrijkomen, kan dit zorgen voor weefselschade. (Parkos, 2016). Dit zal meer voorkomen bij 

mensen met een verhoogd niveau van corticosteroïden. Zij voorkomen immers de apoptose 

van de neutrofielen. Eosinofielen worden juist in apoptose gebracht, terwijl zij mechanismen 

initiëren die het lichaam beschermen tegen parasieten. (Skrzeczynska-Moncznik et al., 2017) 

Daarnaast bleek uit hetzelfde onderzoek dat corticosteroïden ook invloed hebben op het 

verworven immuunsysteem, hieronder vallen de antigeen presenterende cellen (APC’s) en 

de T- en B-cellen van het immuunsysteem (Baris et al., 2016). Wanneer er veel 

corticosteroïden aanwezig zijn in het lichaam, zorgt dit voor een afname van het aantal T-

cellen. Volwassen T-cellen blijven in leven, terwijl onvolwassen T-cellen vroegtijdig in 

apoptose gaan onder invloed van corticosteroïden (Baris et al, 2016).  

 

Al in 1950 waren de eerste gegevens gepubliceerd over het feit dat glucocorticoïden een 

immuunrespons kunnen voorkomen (Billingham et al., 1951). Echter, wanneer de 

immuunrespons al op gang is gekomen, heeft de toediening van glucocorticoïden weinig tot 

geen effect meer. Later onderzoek, uitgevoerd door Crabtree et al., wees uit dat dit effect 

waarschijnlijk is te verklaren door het feit dat glucocorticoïden de productie van T-cel 

groeifactor inhiberen (Carbtree, 1980). Dit is de reden dat de glucocorticoïden een 

immuunrespons die al op gang is, niet goed kunnen inhiberen. De T-cel groeifactoren 

hebben geen invloed meer op al gerijpte T-cellen (Crabtree et al., 1980). Het onderzoek 

werd in vitro uitgevoerd. In het onderzoek werd gekeken naar het effect van dexamethasone, 

een steroïde, op de productie van T-cel groeifactoren (Crabtree et al., 1980). De efficiëntie 

van dexamethasone is vergelijkbaar met cortisol (Minigh, 2008). Uit het experiment bleek dat 

de toediening van 1microM leidde tot een daling van 75-90% van de T-cel groeifactor 

productie (Crabtree et al.,1980). Vervolgens kon er met een tweede experiment nog worden 

uitgesloten dat deze daling van de productie van de T-cel groeifactoren niet het gevolg was 

van een primair effect van dexamethasone op celproliferatie door een niet-specifiek 

cytotoxisch effect. Dit had namelijk ook tot een daling van T-cel groeifactoren kunnen leiden. 

Het tweede experiment ondersteunde de hypothese dat glucocorticoïden de productie van T-

cel groeifactor inhiberen en hiermee voor een onderdrukking van een primaire 

immuunreactie van de T-cellen zorgen (Crabtree et al., 1980). 

 

Naast het effect op de T-cellen hebben corticosteroïden ook invloed op de activatie van de 

B-cellen. Dit blijkt uit een verandering van het aantal B-cellen bij patiënten na behandeling 

met corticosteroïden (Baris et al., 2016). Uit een eerder experiment, uitgevoerd door Cupps 

et al., was al in vitro te zien dat corticosteroïden invloed hebben op de verschillende fasen 

van de activatie van B-cellen (Cupps et al., 1985). Met name de activatie en proliferatie van 

de B-cellen blijkt te worden onderdrukt in de aanwezigheid van corticosteroïden. De 

differentiatie van de B-cellen wordt niet onderdrukt door de corticosteroïden (Cupps et al., 

1985).  

 

De bovenstaande gegevens laten zien dat stress op lange termijn voor een onderdrukking 

van het immuunsysteem kan zorgen (Baris et al., 2016) (Crabtree et al., 1980). Dit zijn 

negatieve effecten die zich kunnen voordoen bij patiënten met chronische stress, aangezien 

er dan gedurende lange tijd corticosteroïden vrijkomen.  
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Conclusie 

Aan de hand van de door ons gevonden informatie willen wij antwoord geven op de vraag: 

waarom worden mensen ziek van stress ondanks het feit dat de corticosteroïden die hierbij 

vrijkomen een ontstekingsremmend effect hebben? Uit de door ons behaalde informatie is 

gebleken dat er onder invloed van stress verschillende reacties in het lichaam op gang 

worden gebracht. De productie van corticosteroïden valt hieronder. Wanneer deze 

corticosteroïden kort in het lichaam aanwezig zijn, hebben zij een anti-inflammatoire werking. 

Zij spelen bijvoorbeeld in op de transcriptie van pro-inflammatoire genen. Daarnaast zorgen 

zij voor de activatie van anti-inflammatoire genen. Dit is onder normale omstandigheden het 

geval. Echter wanneer de corticosteroïden langdurig in het lichaam aanwezig zijn, kan dit 

negatieve effecten voor het lichaam tot gevolg hebben, zoals een verminderde werking van 

het immuunsysteem. Zo wordt de apoptose van neutrofielen geïnhibeerd, terwijl de apoptose 

van de ensinofielen wordt gestimuleerd. Daarnaast zorgen de corticosteroïden voor een 

afname in het aantal T-cellen en de verminderde activatie van het aantal B-cellen. Hierdoor 

kunnen zij hun functie, zoals het herkennen van lichaamsvreemde stoffen, niet meer goed 

uitvoeren. Dus wanneer er langdurig stress wordt ondervonden, worden processen in gang 

gezet die op korte termijn een positief effect opleveren in de situatie. Er kan directe actie 

worden ondernomen wanneer men bijvoorbeeld op de vlucht moet slaan. Daarentegen 

hebben deze processen ook een negatieve invloed op het lichaam, omdat het processen 

remt of juist overmatig stimuleert die invloed hebben op het immuunsysteem. 

Lichaamsvreemde stoffen kunnen door deze verandering binnen het immuunsysteem minder 

goed worden herkend, waardoor de kans op een infectie van virussen en bacteriën 

toeneemt. Hierdoor hebben mensen met stress dus een verhoogde kans op infecties van 

virussen en bacteriën, waardoor zij sneller ziek worden. Corticosteroïden zorgen dus zowel 

voor een anti-inflammatoir effect, als voor een verzwakking van het immuunsysteem. 

 

Deze kennis is handig voor het beter begrijpen van het mechanisme achterliggend het feit 

dat mensen met chronische stress een verhoogde kans op ziekten hebben. Chronische 

stress is een bekend probleem in de huidige maatschappij (McEwen, 2007). De kennis 

achter de oorzaak van de verzwakking van het immuunsysteem kan worden gebruikt bij het 

zoeken naar een geschikte behandeling voor de bijbehorende ziekten. Daarnaast kan er 

onderzoek worden gedaan naar preventiemogelijkheden van de verscheidene 

aandoeningen, als gevolg van verzwakking van het immuunsysteem, veroorzaakt door 

stress. Wanneer hier geschikte behandelingen voor worden gevonden, zou dit de 

gezondheid van de Nederlandse bevolking ten goede kunnen komen.  

 

.  

 

 

 

 

 



 Anti-inflammatoire werking van corticosteroïden 

9 

Bibliografie 

Adamo, S. A. (2014). The Effects of Stress Hormones on Immune Function May be Vital for 

the Adaptive Reconfiguration off the Immune System During Fight-or-Flight Behavior. 

Integrative and Comparative Biology, 54(3), 419-426. 

Baris, H. E., Baris, S., Karakoc-Aydiner, E., Gokce, I., & Yildiz, N. (2016). The effect of 

systemic corticosteroids on the innate and adaptive immune system in children with steroid 

responsive nephrotic syndrome. European Journal of Pediatrics, 175(5), 685-693. 

Barnes, P. J. (2006). How corticosteroids control inflammation: Quintiles Prize Lecture 2005. 

British Journal of Pharmacology, 148(3), 245-254. 

Baxter, J. D. (1976). Glucocorticoid hormone action. Pharmacology & Therapeutics, 2, 605-

659. 

Billingham, R. E., Krohn, P. L., & Medawar, P. B. (1951). Effect of locally applied cortisone 

acetate on survival of skin homografts in rabbits. British Medical Journal, 2, 1157-1163. 

Crabtree, G. R., Gillis, S., Smith, K. A., & Munck, A. (1980). Mechanism of glucocorticoid-

induced immunosuppression: inhibitory effects of expression of Fc receptors and production 

of T-cell growth factor. Journal of Steroid Biochemistry, 12, 445-449. 

Cupps, T. R., Gerrard, T. L., Falkoff, R. J., Whalen, G., & Fauci, A. S. (1985). Effects of In 

Vitro Corticosteroids on B Cell Activation, Proliferation and Differentiation. Journal of Clinical 

Investigation, 75(2), 754-761. 

Gold, P. W., & Chrousos, G. P. (2002). Organization of the stress system and its 

dysregulation in melancholic and atypical depression: high vs. low CRH/NE states. Molecular 

Psyciatry, 7, 254-275. 

Ito, K., Barnes, P. J., & Adcock, I. M. (2000). Glucocorticoid Receptor Recruitment of Histone 

Deacetylase 2 Inhibits Interleukin-1β-Induced Histone H4 Acetylation on Lysine 8 and 12. 

Molecular and Cellular Biology, 20(18): 6891-6903. 

McEwen, B. S. (2007). Physciology and Neurobiology of Stress and Adaptation: Central Role 

of the Brain. Physiological Reviews, 87(3), 873-904. 

McEwen, B. S., & Wingfield, J. C. (2003). The concept of allostasis in biology and 

biomedicine. Hormones and Behavior, 43, 2-15. 

Minigh, J. (2008). Hydrocortisone. xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference . 

Pacak, K., & McCarty, R. (2007). Acute Stress Response: Experimental. Encyclopedia of 

Stress (Second Edition). 

Parkos, C. A. (2016). Neutrophil-Epithelial Interactions: A Double-Edged Sword. The 

American Journal of Pathology, 186(6), 1404-1416. 

Ray, A., & Prefontaine, K. E. (1994). Physical association and functional antagonism 

between the p65 subunit of transcription factor NF-kB and the glucocorticoid receptor . 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 90. 752-756. 

Skrzeczynska-Moncznik, J., Zabieglo, K., Bossowski, J. P., Osiecka, O., Wlodarczyk, A., 

Kapinska-Mrowiecka, M., et al. (2017). Eosinophils Regulate Interferon Alpha Production in 

Plasmacytoid Dendritic Cells Stimulated with Components of Neutrophil Extracellular Traps. 

Journal of Interferon & Cytokine Research, 0, 1-10. 



 Anti-inflammatoire werking van corticosteroïden 

10 

Swaab, D. F., Bao, A.-M., & Lucassen, P. J. (2005). The stress system in the human brain in 

depression en neurodegeneration. Aging Research Reviews, 4, 141-194. 

 

 



   

 

 

 

Hoofdstuk 7C 

 

 

 

De interactie tussen de adrenale medulla en cortex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs Marijn Hendriksz 

 Pien de Zoeten 

 

 

 Groningen, 26-02-2017 



 Dubbelklik hier en type de titel van je hoofdstuk    

1 

Inhoudsopgave 

Samenvatting 

Inleiding 

Wat is de morfologie en fysiologie van de bijnier? 

Hoe ontwikkelt de bijnier zich? 

Hoe verloopt de interactie tussen de medulla en de cortex van de bijnier? 

Conclusie  

 

 

 

 



 Dubbelklik hier en type de titel van je hoofdstuk    

2 

Samenvatting 

De bijnier is een eigenaardig orgaan dat uiteenlopende functies in het lichaam vervult. De 
bijnier bestaat uit twee delen: de steroïden producerende cortex en catecholamines 
producerende medulla. Er is veel onderzoek gedaan naar de interactie tussen de medulla en 
de cortex. De vraag die we in dit hoofdstuk gaan beantwoorden is: Functioneren en 
ontwikkelen de cortex en de medulla zich onafhankelijk of vind er interactie plaats? Er vindt 
interactie plaats tussen de cortex en de medulla. Doordat cellen van de cortex en de medulla 
veel contactzones hebben, kan deze interactie plaatsvinden op een paracriene manier. Zo 
kunnen catecholamines de steroïdegenese beïnvloeden. Ook op een endocriene manier kan 
er interactie plaatsvinden. Hierbij zijn adrenale steroïden regulatoire factoren voor enzymen 
in de medulla. Als laatste kunnen stoffen uit worden gewisseld bij de corticale-medullaire 
junctie. De medulla en cortex ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar. De medulla 
ontwikkelt zich vanuit het ectoderm en de cortex ontwikkelt zich vanuit het mesoderm. De 
medulla vormt zich pas na de geboorte. Tijdens de zwangerschap bevinden zich wel al 
clusters chromoffine cellen in de cortex. Kortom, de medulla en de cortex van de bijnier 
ontwikkelen zich onafhankelijk en na de geboorte vindt er interactie plaats tussen de cortex 
en de medulla. 
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Introductie 

 

De bijnier is een eigenaardig orgaan dat uiteenlopende functies in het lichaam vervult. Zo 
speelt de bijnier een belangrijke rol in het handhaven van de bloeddruk, veroorzaakt hij 
stress en is hij verantwoordelijk voor de secundaire geslachtskenmerken die men krijgt in de 
puberteit (Xing et al, 2011). Wanneer de bijnier niet goed functioneert kan het ziektes zoals 
de ziekte van Addison veroorzaken. De ziekte van Addison kenmerkt zich door een tekort 
aan glucocorticoïden en mineraal corticoïden. Een persoon met deze ziekte krijgt onder 
andere te kampen met hyperpigmentatie van de huid, ernstige vermoeidheid, spierzwakte en 
een lage bloeddruk. Deze verschillende symptomen tonen aan hoe belangrijk een goed 
functionerende bijnier is voor het lichaam (Carmel, 2013). 

 

De bijnier is niet alleen eigenaardig om zijn uiteenlopende functies.  Zo is er een groot 
verschil in morfologie en fysiologie tussen de foetale en de volwassen bijnier. De foetale 
bijnier is aan het einde van de zwangerschap even groot als de volwassen bijnier en 
produceert 100 tot 200 mg steroïden per dag. Dit is 3 tot 6 keer meer dan een volwassen 
bijnier produceert. De bijnier moet dus een belangrijke rol spelen in de zwangerschap (Xing 
et al, 2015). 

 

Maar kan de term bijnier wel als overkoepelende benaming voor dit weefsel worden 
gebruikt? De bijnier bestaat uit een medulla en een cortex. Beiden verschillen echter in zowel 
structuur als functie. Zo produceert de medulla catecholamines die onmisbaar zijn voor het 
sympathische zenuwstelsel. Daartegenover staat de cortex die corticosteroïden aanmaakt 
voor onder andere de zouthuishouding en de voortplanting. Het verschil in structuur en 
functie zou erop moeten duiden dat de twee weefsels ook onafhankelijk van elkaar opereren 
(Ross, 2014). Maar is dit wel zo? Dit brengt ons op de hoofdvraag: Functioneren en 
ontwikkelen de cortex en de medulla zich onafhankelijk of vind er interactie plaats? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wat is de morfologie en fysiologie van de bijnier? 

 

De bijnieren zijn twee klieren gelegen boven de nieren. De linker bijnier is halvemaanvormig 
en de rechter bijnier heeft de vorm van een piramide. De bijnieren hebben een grote cortex 
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en een kleine medulla en worden omringd door een stevige capsule (Ross, 2014). De cortex 
heeft een diep gele kleur door de aanwezigheid van lipiden. De medulla een donkerrode 
kleur, voornamelijk door de aanwezigheid van bloedvaten (Kemp,1937). 

 

De bijnieren worden geïnnerveerd door het autonome zenuwstelsel. Cellen van de bijnier 
worden intrinsiek en extrinsiek geïnnerveerd. De extrinsieke innervatie loopt grotendeels via 
de nervi splanchnici. De intrinsieke innervatie is afkomstig van uitlopers van preganglion 
sympatische zenuwcellen vanuit de nervus splanchnicus en is verdeeld over de medulla en 
de cortex. De bijnier wordt zowel sympatisch als parasympatisch geïnnerveerd. (Parker & 
Kesse,1993)  

 

De slagaders die door de bijnieren heen lopen komen van de arteria phrenica inferior, de 
aorta of de nierslagader. Het bloed wordt daarna door aderen afgevoerd naar de vena cava 
aan de rechter kant en de linker nierader aan de linker kant. De aderen van de rechter bijnier 
zijn kort in vergelijking met de aderen van de linker bijnier (Donnelian,1961). 

 

Cortex  
 
De cortex bestaat uit drie delen, de buitenste zona glumerulosa, de middelste zona 
fasciculata en de binnenste zona reticularis. De voornaamste taak van de cortex is het 
synthetiseren van steroïde hormonen met cholesterol als precursor molecuul.  Dit gebeurt 
door een de sequentiele activiteit van een serie van cytochroom P450 enzymen (Parviainen, 
2007). De drie zones scheiden verschillende steroïde hormonen uit.  
 
De zona golumerulosa produceert mineraal corticoïden. Een van deze mineraalcorticoïde is 
aldosteron (Giroud & Stachenko, 1956). Onder invloed van angiotensine II en extracellulair 
kalium kan aldosteron worden geproduceerd. Aldosteron fungeert als ligand voor de 
nucleaire mineralocorticoïde receptor (MR) in weefsels als de dikke darm, de speekselklier 
en verschillende buisjes in de nieren. Hier veroorzaakt het een toename in reabsorptie van 
natrium en excretie van kalium en waterstof. Aldosteron speelt zo een belangrijke rol in het 
handhaven van de bloeddruk en de zout en water balans (Xing et al, 2015). 
 
De zona fasciculata produceert glucocorticoïden. Deze productie kan gestimuleerd worden 
door adrenocorticotropin (ACTH) uit de hypofyse wanneer er sprake is van stress. Cortisol is 
de glucocorticoïde die het meest wordt geproduceerd. Wanneer cortisol vrijkomt in de 
bloedbaan stimuleert het de gluconeogenese in de lever. De glucose in het bloed neemt 
hierdoor toe, waardoor er energie vrijkom (Xing et al, 2015). 
 
De zona reticularis produceert de precursor androgenen dehydroepiandrosterone (DHEA) en 
androstenedione. Wanneer deze zwakke precursors in de bloedbaan komen, worden ze 
opgenomen door perifere weefsels zoals haar follikels, huid van de genitaliën en de prostaat. 
Hier worden ze gebruikt voor de productie van sterkere androgenen zoals testosteron (Xing 
et al, 2015).  
 
 
Medulla  
 
De medulla bestaat uit chromaffine cellen die de catecholamines noradrenaline, adrenaline 
en dopamine produceren. Het enzym phenylethanolamine  N-methyltransfersas, dat in hoge 
concentratie aanwezig is, synthetiseert adrenaline uit noradrenaline (Wurtman & Axelrod, 
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1966). De secretie van de producten van de medulla wordt gestimuleerd door acetylcholine 
dat wordt afgegeven door sympathische zenuwcellen (Douglas & Rubin, 1961).  
 
 
Hoe ontwikkelt de bijnier zich? 

 

De bijnier lijkt een klein en simpel orgaan maar is gecompliceerder dan men denkt. Los van 
het feit dat de medulla catecholamines en de cortex steroïden produceert, hebben de twee 
ook een embryologisch andere oorsprong. Zo komt de medulla voort uit het ectoderm en de 
cortex uit het mesoderm (Ross, 2015).  

 

De ontwikkeling van de cortex uit het mesoderm 

 

De adrenale cortex ontwikkelt zich uit het intermediaire mesoderm. Een orgaan in het eerste 
stadium van ontwikkeling wordt een primordium genoemd (Ishimoto en Jaffe, 2011). Uit het 
intermediaire mesoderm ontstaat naast de adrenale cortices, ook de geslachtsklieren 
(gonaden) en de nieren. Deze groep van cellen wordt het adrenogonadaal primordium 
genoemd (Ross, 2015). Dit primordium bestaat uit adrenocorticale en somatisch gonadale 
voorlopercellen.  

 

Deze twee soorten voorlopercellen worden van elkaar gescheiden door de mate van 
expressie van steroïde producerende factor 1 (SF1). Dit is een nucleaire receptor die 
verantwoordelijk is voor de adrenale ontwikkeling en de steroïdegenese. Rond de vierde 
week na bevruchting doet het adrenogonadaal primordium zich voor als een verdikking van 
het coelom epitheel. Cellen met een hogere expressie van SF1 laten los van het epitheel en 
migreren dorsomediaal, totdat ze zich ventrolateraal van de dorsale aorta bevinden. Hier 
vormen ze het adrenale primordium. Cellen met een lage expressie SF1 migreren 
dorsolateraal om het gonodaal primordium te vormen. Vanaf de vijfde week ontwikkelen de 
adrenale en de gonadale primordia zich onafhankelijk van elkaar (Xing et al,2015).  

 

De ontwikkeling van de medulla uit het ectoderm 

 

De adrenale medulla komt voort uit de neurale lijst van het ectoderm. Rond de zesde week 
verplaatsen de cellen van de neurale lijst, neuroblasten, zich naar de plek waar het adrenaal 
primordium zich ontwikkelt (Ross, 2015). De paracriene activiteit van steroïden uit de foetale 
cortex zorgen ervoor dat de neuroblasten zich kunnen ontwikkelen tot chromaffine cellen. De 
chromaffinecellen komen in clusters te liggen en spreiden zich over de adrenale cortex. Pas 
na de geboorte ontwikkelt de medulla zich (Ishimoto en Jaffe 2011). Rond de achtste week 
worden de corticale cellen ingekapseld door een vezellaag (Xing et al, 2015).  

 

De foetale, definitieve en transitie zone 
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Na de inkapseling van het adrenaal primordium groeit de adrenale cortex snel ten gevolge 
van hyperplasia. De bijnier is nu 0,2% van het totale gewicht van de foetus en is even groot 
als de foetale nier (Xing, 2015). Na 30 weken is de bijnier zelfs 10 tot 20 keer groter dan een 
volwassen bijnier en is het totale gewicht van beide bijnieren 7 gram (Mesiano en Jaffe, 
1997). De groei van de bijnier is toe te schrijven aan de ontwikkeling van de adrenale zones 
die ontstaan vanaf de achtste week. Dit zijn de binnenste foetale zone, de buitenste 
definitieve zone en de transitie zone (Coulter, 2004).  

 

De foetale zone omvat 80 tot 90 procent van de adrenale cortex en bestaat uit grote 
eosinofiele cellen. De bijnier groeit snel omdat de foetale zone groter wordt. Deze groei is 
niet te wijten aan proliferatie, maar aan hypertrofie van de cellen door een toename in de 
secretie van ACTH van de hypofyse. De structuur van deze cellen is karakteristiek voor 
steroïde producerende cellen. Hoewel de cellen in de buitenste regio van de foetale zone 
dicht bij elkaar liggen, liggen de cellen in het centrum van de zone verder uiteen. Deze 
vormen rechthoekige patronen en worden van elkaar gescheiden door vele capillairen. 
Tussen de cellen van de foetale zone liggen ook nog clusters van onrijpe neuroblasten 
(Mesiano en Jaffe, 1997). 

 

Door de hoge expressie van het cytochroom p450 17 alfa (CYP17) in de cellen van de 
foetale zone kan dehydroepiandrosteron (DHEA) en dehydroepiandrosteron sulfaat (DHEA-
S) in grote mate worden geproduceerd. De placenta mist CYP17 en kan hierdoor geen 
oestrogeen uit cholesterol maken. De productie van DHEA is belangrijk omdat de placenta 
DHEA wel om kan zetten in oestrogeen. Zo kan de zwangerschap in stand worden 
gehouden. De foetale zone speelt dus een belangrijke rol gedurende de zwangerschap (Xing 
et al, 2015).  

 

De definitieve zone zal zich na de geboorte ontwikkelen als de uiteindelijke cortex. Deze 
zone bestaat uit SF1-positieve, compacte basofiele cellen die de buitenste laag van de 
bijnier vormen. De celstructuur is karakteristiek voor delende cellen. De binnenste cellen van 
de definitieve zone vormen verbindingen met de buitenste laag cellen van de foetale zone, 
naarmate de zwangerschap vordert (Ishimoto en Jaffe, 2011). Gedurende het derde 
trimester van de zwangerschap beginnen de cellen cortisol te produceren (Coulter, 2004). 
De productie van cortisol wordt gereguleerd door het adrenocroticotropine hormoon (ACTH) 
(Xing et al, 2015). Aan het einde van de zwangerschap kunnen de cellen van de definitieve 
zone vergeleken worden met de cellen van de zona glomerulosa (Mesiano en Jaffe, 1997).   

 

In het tweede trimester van de zwangerschap zal zich een derde zone ontwikkelen: de 
transitie zone. Deze bevindt zich tussen de definitieve en de foetale zone (Coulter, 2004). De 
cellen van de transitie zone hebben dan ook intermediaire kenmerken. Uit onderzoek is 
gebleken dat de cellen van de transitie zone mogelijk cortisol kunnen produceren. Deze 
cellen tonen hiermee overeenkomst met de zona fasciculata (Mesiano en Jaffe, 1997).  

 

De postnatale ontwikkeling van de bijnier 
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Na de geboorte heeft de placenta de foetale zone niet meer nodig voor de productie van 
oestrogeen. De foetale zone verdwijnt door apoptose van de cellen en de androgenen 
secretie neemt af. Hierdoor krimpt de bijnier snel tot zijn uiteindelijke grootte en neemt het 
totale gewicht van de bijnier met 50% af (Hitosi en Jaffe, 2011). Onder invloed van de 
hormonen angiontensine II (angII) en ACTH zullen de zona golmerulosa en de zona 
fasciculata zich verder ontwikkelen. Daarnaast zal de medulla zich nu gaan vormen. 

 

Rond het achtste levensjaar vormt zich de zona reticularis tussen de zona fasciculata en de 
zona glomerulosa. Secundaire geslachtskenmerken ontstaan onder hormonale invloed van 
de zona reticularis. Bij vrouwen zorgen deze hormonen voor de meeste veranderingen in de 
puberteit. Bij mannen worden de secundaire geslachtskenmerken echter gereguleerd door 
zowel de hormonen van de zona reticularis als de testosteron productie in de testes (Xing et 
al, 2015).  

 

 

Hoe verloopt de interactie tussen de medulla en de cortex van de bijnier? 

 

De bijnier bestaat dus uit de medulla en de cortex, beiden met een embryologisch andere 
oorsprong, onder een gemeenschappelijke capsule. Er kan wederzijdse interactie plaats 
vinden tussen de medulla en de cortex, omdat de twee niet worden gescheiden door een 
weefsel (Bornstein & Gonzalez-Hernandez,1994) Er bevinden zich cellen van de cortex in de 
medulla en cellen van de medulla in de cortex. Hierdoor zijn er relatief grote contact zones 
wat paracriene interactie mogelijk maakt (Bornstein & Gonzalez-Hernandez, 1994). Ook 
vindt er endocriene interactie plaats van de cortex naar de medulla. Het bloed verzamelt 
steroïden uit de cortex en vervoert ze naar de medulla. Een derde manier van interactie is 
door middel van de corticale-medullaire junctie die bestaat uit corticale cellen uit de zona 
reticularis en cellen van de medulla (Haase & Willenberg, 2011).  
 
Paracriene interactie van de medulla naar de cortex 
 
Er vindt dus onder andere paracriene interactie plaats van de medulla naar de cortex. De 
medulla kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op de steroïdegenese. Zo kunnen 
de chromaffine cellen van de medulla met catecholamines de synthese en secretie van 
adrenaal corticale steroïden beïnvloeden. De catecholamines worden uitgescheiden en 
hebben invloed op naburige corticale cellen (Bornstein & Ehrhart-Bornstein, 1997). 
Daarnaast kunnen de catecholamines de expressie van enzymen van de steroïdegenese in 
de cortex beïnvloeden (Haase & Willenberg, 2011). Verder stimuleert activatie van de nervus 
splanchnicus de secretie van corticosteroïden in de cortex via ACTH. Chromaffine cellen van 
de medulla oefenen invloed uit op dit stimulerende effect van ACTH en beïnvloeden zo de 
secretie van corticosteroïden (Bornstein & Gonzalez-Hernandez, 1994). 
 
Bovendien worden er peptiden geproduceerd in de medulla die de productie van steroïden in 
de cortex kunnen stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn vasopressine, oxytosine, 
neuropeptide-Y en galanine. Peptiden die de medulla uitscheidt kunnen ook een inhiberend 
karakter hebben. Dit zijn peptiden zoals atriaal ‘natriuretic peptide, calcitonin gen-gerelateerd 
peptide en dynorfine. De medulla kan door secretie van deze peptiden invloed hebben op de 
productie van steroïden, omdat de cortex en de medulla nauw met elkaar verbonden zijn 
(Bornstein & Gonzalez-Hernandez, 1994).  
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Endocriene interactie van de cortex naar de medulla  
 
Interactie kan ook plaatsvinden van de cortex naar de medulla. Deze interactie verloopt 
grotendeels endocrien. Ten eerste zijn adrenale corticale steroïden regulatoire factoren voor 
de enzymen uit de medulla. De activiteit van phenylethanolamine N-methyltransferase, het 
enzym dat uit noradrenaline omzet in adrenaline in de medulla, wordt gereguleerd door 
glucocorticoïden die geproduceerd zijn in de adrenale cortex (Wurtman & Axelrod, 1966).  
Een andere manier waarop de cortex invloed heeft op de medulla is door middel van DHEA 
en DHEA-S. Deze hormonen kunnen de synthese en secretie van chromaffine cellen 
beïnvloeden. Verder hebben DHEA en DHEA-S invloed op de proliferatie en overleving van 
chromaffine cellen. Daarnaast kunnen mineraalocorticoïden die in de cortex worden 
geproduceerd de synthese van dopamine beïnvloeden door activatie van de 
mineralocorticoïde receptor (Haase & Willenberg, 2011). 
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Conclusie 

De hoofdvraag luidde: Functioneren en ontwikkelen de cortex en de medulla zich 
onafhankelijk van elkaar of vind er interactie plaats? Om antwoord te geven op deze vraag 
moet er worden gekeken naar de antwoorden op de verschillende deelvragen.  
 
De morfologie en fysiologie van de bijnier laat zien dat de bijnier uit twee aparte delen 
bestaat, de cortex en de medulla. Deze delen bestaan uit verschillend weefsel en ze 
produceren verschillende stoffen. De cortex produceert mineraalcorticoïden zoals Aldosteron 
en glucocorticoïden zoals Cortisol, DHEA en DHEA-S. De medulla produceert adrenaline, 
noradrenaline en dopamine.  
 
De cortex en de medulla hebben beide een andere oorsprong. De medulla ontwikkelt zich 
vanuit het ectoderm en de cortex ontwikkelt zich vanuit het mesoderm. De cortex is erg actief 
gedurende de foetale ontwikkeling en is belangrijk voor het in stand houden van de 
zwangerschap. De foetale zone van de cortex produceert namelijk DHEA en DHEA-S. De 
placenta kan DHEA vervolgens omzetten in oestrogeen. De medulla heeft nog geen functie 
tijdens de zwangerschap. Vroeg in de ontwikkeling komen chromaffine cellen in clusters te 
liggen en spreiden ze zich uit over de adrenale cortex. De uiteindelijke medulla ontwikkelt 
zich pas na de geboorte.  
 
Als de bijnier volgroeit is hebben de cortex en de medulla beide hun eigen functies. Het blijkt 
echter dat de cortex en de medulla wel degelijk interactie hebben met elkaar. Deze interactie 
verloopt op drie verschillende manieren. Ten eerste hebben cellen van de medulla en de 
cortex grote contact zones, hierdoor kan er paracriene interactie plaatsvinden tussen de 
cellen van de medulla en de cortex. Het niet verdwijnen van de clusters chromaffine cellen 
na de geboorte zou de interactie tussen de cortex en de medulla kunnen verklaren. Ten 
derde is er ook nog een corticale-medullaire junctie waar interactie plaatsvindt. 
Catecholamines oefenen via deze wegen invloed uit op de synthese en de secretie van 
steroïden en steroïden zijn regulatoire factoren voor enzymen uit de medulla.  
 
Uit deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat de cortex en de medulla zich 
onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. Ze hebben immers een andere embryologische 
oorsprong. Er vindt echter wel interactie tussen de cortex en medulla bij een volwassen 
bijnier.  
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Samenvatting 

De epifyse is een endocriene klier dat bij zowel bij mensen als verscheidene diersoorten voor 
komt in het midden van de hersenen. De epifyse heeft een rijke geschiedenis aan 
verschillende theorieën en filosofieën over het nut en de functie van de klier, maar toch is de 
rol van de epifyse nog niet volledig bekend. Door de historie, histologie en functie van de 
epifyse in mens en dier te bestuderen kan er een beter beeld verkregen worden van wat de 
rol van de epifyse nou precies is. 
Een aantal jaar na Christus was het Galen die als eerst de epifyse beschreef en hij noemde 
het de pijnappelklier. In de zeventiende eeuw waren er veel filosofieën over de epifyse, maar 
de meest opvallende was de filosofie van Descartes. Hij beschreef de epifyse als het 
centrale punt waar lichaam en ziel samen komen. In de twintigste eeuw werd ontdekt dat de 
epifyse het hormoon melatonine kan uitscheiden. 
Door het bestuderen van de histologie is bekend dat de epifyse voornamelijk bestaat uit 
pinealocyten die zorgen voor deze melatonine uitscheiding. 
In de mens kan de melatonine uitscheiding door de epifyse verschillende effecten 
teweegbrengen. Zo blijkt het een grote rol te hebben in het 24-uurs ritme doordat het 
melatonine zorgt voor een temperatuurverlaging die slaap of een slaperig gevoel induceert. 
Verder blijkt uit onderzoek dat toenemende melatonine concentraties een stimulerend effect 
hebben op de cardiala vagale tonus. Ook blijkt melatonine een anti-kanker effect te hebben 
door verhoogde IL-2 secretie door T-helper lymfocyt binding. Daarnaast heeft melatonine 
mogelijk een anti-gonadale werking, want in kinderen is het melatonine gehalte relatief hoog. 
Ten slotte kan het melatonine zorgen voor de secretie van geslachtshormonen, zoals FSH 
en LH.  
Veel diersoorten bevatten net als de mens een epifyse, maar in een aantal diersoorten komt 
de epifyse ook voor als een tweedelig systeem waarbij het ene orgaan is ontwikkelt uit de 
pijnappelklier en de andere uit de pariëtale klier. 
Er is de laatste jaren veel ontdekt over de epifyse, maar ondanks dit is er ook nog veel 
onbekend over de functie van de epifyse. Er zijn veel ontdekkingen gedaan, maar er zijn ook 
nog veel ontdekkingen nodig om meer te weten te komen over de rol van de epifyse.  
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Inleiding 

De epifyse, ook wel bekend als de pijnappelklier, is een endocriene klier dat bij zowel 
mensen als verscheidene diersoorten voor komt in de hersenen. De naam, pijnappelklier, is 
gebaseerd op de anatomische vorm van de klier, welke overeenkomt met die van een 
kegelvrucht. De epifyse bevindt zich in het midden van de hersenen tussen de beide 
hemisferen van de hersenen en tussen de laterale thalamus lichamen in. Het is een 
onderdeel van de epithalamus, welke deel uit maakt van het posteriore gedeelte van het 
diencephalon. Het diencephalon maakt deel uit van het prosencephalon, wat ook wel het 
voorbrein wordt genoemd. De grootte van de epifyse is variabel per diersoort, maar bij de 
mens is de diameter van de epifyse ongeveer 5-8 nm (Chen et al., 1998; Macchi & Bruce, 
2004). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: Axiale doorsnede van de hersenen (Macchi & Bruce, 2004). 

De axiale doorsnede van de hersenen van de mens waarbij de epifyse zich in het midden van de hersenen 
bevindt (weergegeven met het cijfer 1).   

 
De epifyse heeft een rijke geschiedenis aan verschillende theorieën en filosofieën over het 
nut en de functie van de klier. Opvallend waren de filosofieën van het dualisme over de 
epifyse waaraan René Descartes een grote bijdrage heeft geleverd. Verder filosofeerden 
anderen dat de epifyse een zogeheten derde oog zou zijn. Vanuit modern wetenschappelijk 
perspectief is de epifyse een endocriene klier dat als voornaamste functie de melatonine 
uitscheiding reguleert.  
Ondanks de rijke geschiedenis van de epifyse, met de verschillende theorieën en 
onderzoeken, is de rol van de epifyse nog niet volledig bekend. Het is van belang om de 
historie, histologie en functie van de epifyse in mens en dier goed te bestuderen om een 
beter beeld van de epifyse te verkrijgen, want wat is nu precies de rol van de epifyse? 
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De rol van de epifyse 
 
De historie van de epifyse 
Al een aantal jaren, of beter gezegd eeuwen, geleden was het al bekend dat er in de 
hersenen een klier zit wat de epifyse, of ook wel pijnappelklier, wordt genoemd. Over de 
functie van de klier is echter veel gediscussieerd, maar stukje bij beetje wordt er steeds meer 
ontdekt over het nut van de klier. Het was Galen (ca 130-210) die de eerste beschrijving van 
de epifyse gaf in ‘on the usefulness of the parts of the body, eight book’. Vanwege de vorm 
van de klier gaf hij het de naam pijnappelklier (Berhouma, 2013).  
Al voor het bestaan van de dualistische filosoof René Descartes (1594-1650) (Shoja, 
Hoepfner, Agutter, Singh, & Tubbs, 2016) werd er veel gefilosofeerd en ontdekt over de ziel 
en anatomie van mens en dier. Alleen Descartes was degene die de twee aspecten lichaam 
en ziel samen heeft gevoegd. In de zeventiende eeuw beschreef hij dat de ziel van de mens 
zich in het centrum van de hersenen bevindt (López-Muñoz, Rubio, Molina, & Alamo, 2012) 
en dat dit centrale punt de plek is waar de ziel en het lichaam samen komen (Berhouma, 
2013). Het is zeer waarschijnlijk dat deze samenvoeging van Descartes enkel is gebaseerd 
op anatomische aspecten, aangezien de epifyse zich in het midden van de hersenen 
bevindt. Deze theorie werd versterkt door de gedachten van Ysbrand van Diemerbroeck 
(1609-1674) (López-Muñoz et al., 2012). De Utrechtse anatomie professor Van 
Diemerbroeck beweerde namelijk dat de epifyse mogelijk het centrale punt is waar alle 
sensorische stimuli naar toe lopen (López-Muñoz et al., 2012). In 1637 publiceerde 
Descartes het boek ‘La dioptrique’ waarin hij zijn theorie, ook wel de cartesiaanse theorie, 
beschreef (afbeelding 2) (López-Muñoz et al., 2012). 
 

 
Afbeelding 2: Filosofie van Descartes (Shoja et al., 2016). 
Een afbeelding van Discartes uit ‘La Dioptrique’ waarin hij beschreef dat de epifyse het centrum van de 
sensorische stimuli is. 

 
Al snel na de publicaties werd er echter kritiek geleverd op de gedachten van Descartes. In 
1829 ontkrachte Antoine Jacques Louis Jourdan in zijn publicatie de gedachtes van 
Descartes over de epifyse. In zijn publicatie ‘The Dictionnaire des Sciences Médicales’ 
beschreef Jourdan dat uitgaande van de rol van de epifyse de fictie van Descartes niet kan 
worden aangenomen. Vanaf dit moment werd het in de wetenschappelijke wereld definitief 
dat de epifyse geen spirituele rol aanneemt als centrum van de ziel (López-Muñoz et al., 
2012). Maar wat de exacte rol van de epifyse dan wel was, dat bleef nog even onbekend.  
Jaren later, in het begin van de twintigste eeuw, ontdekten de onderzoekers van de afdeling 
dermatologie aan de universiteit van Yale dat de aanwezigheid van de epifyse zorgt voor het 
opklaren van melanocyten in kikkers. De onderzoeksgroep onder leiding van Aaron B. Lerner 
besloot daarom om de epifyse nader te bestuderen. Na het isoleren van de epifyse werd al 
snel duidelijk dat er een hormoon, dat melatonine werd genoemd, verantwoordelijk is voor de 
opklaring van de melanocyten (Lerner, Case, & Takahashi, 1960). Na vervolgonderzoek 
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werd er eveneens ontdekt dat andere organen, klieren of weefsels geen melatonine 
uitscheiden en dat de epifyse dus als enige in staat is om melatonine uit te scheiden (Lerner 
et al., 1960).  
De onderzoekers Stebbins en Eakings van de afdeling Zoology aan de universiteit van 
California waren gefascineerd door de lichtgevoeligheid van de epifyse en deden veel 
onderzoek naar de epifyse in reptielen. Doordat het effect van de epifyse afhankelijk is van 
de aan- of afwezigheid van licht, noemden de epifyse hier ook wel het ‘derde oog’ (Eakin & 
Westfall, 1959; Eakin, 1961). 
 
De histologie van de epifyse 
Wanneer er gekeken wordt naar de histologie van de epifyse, is te zien dat de epifyse 
voornamelijk bestaat uit de zogeheten pinealocyten. De voornaamste functie van deze 
pinealocyten is de afgifte van melatonine. Om deze reden bevat dit type cellen ook een 
serotonine voorraad die omgezet kan worden naar melatonine (Khavinson et al., 2012). Er 
bestaan 2 soorten pinealocyten, type 1 en type 2. Deze twee celtypen komen overeen in 
functie, maar hebben een verschillende vorm en een verschil in de compositie van het 
cytoplasma. Er zijn verscheidene onderzoeken die vermoeden dat de  pinealocyten 
afstammen van fotoreceptoren in het retina. Bewijs dat dit ondersteund, is onder andere dat 
zowel de fotoreceptoren van het retina en de pinealocyten zich nog steeds beiden 
ontwikkelen vanuit het diencephalon (Mano & Fukada, 2007). Hiernaast zijn er ook 
genetische overeenkomsten tussen het genoom van de retina en pinealocyten (Klein, 2006) 
en bevatten de pinealocyten verscheidene eiwitten die ook voorkomen in het retina van 
bepaalde kip en vissoorten (Mano & Fukada, 2007). Verder vertonen de pinealocyten van 
diersoorten zoals de lamprei en bepaalde soorten vissen, amfibieën, reptielen en vogels die 
momenteel leven fotosensitiviteit welke gelijkwaardig is aan die van de fotoreceptor op het 
retina (Klein, 2006; Mano & Fukada, 2007).  
Alhoewel de epifyse voornamelijk bestaat uit pinealocyten (ongeveer 95%), kunnen er ook 
nog een aantal andere celtypen in de epifyse gevonden worden. Het gaat hierbij om vier 
celtypen, namelijk de interstitiële cellen, perivasculaire cellen, pineale neuronen en de 
peptidegische neuron achtige cellen. De interstitiële cellen zijn na de pinealocyten de meest 
voorkomende cellen. Verder komen er ook bepaalde structuren in de organische matrix van 
de pijnappelklier voor die corpora arenacea (hersen zand) genoemd wordt. Deze structuren 
bestaan uit calcium fosfaat en carbonaten die gestructureerd zijn in concentrische ring lagen 
(Baconnier et al., 2002). Veel is er niet bekend over deze structuren en ze zijn naar alle 
waarschijnlijkheid niet pathologisch, maar wel is er volgens een bepaald onderzoek een 
correlatie gevonden tussen de hoeveelheid en grootte van deze hersen zand formaties en de 
leeftijd van het individu waar ze van afkomstig zijn (Ongkana et al., 2007). 
 
De functie van de epifyse in de mens  
De epifyse is een klier dat in de eerste twee levensjaren van de mens groeit in grootte en 
daarna in omvang gelijk blijft (Schmidt et al., 1995). Na deze groei in de eerste twee 
levensjaren zal de epifyse niet meer toenemen in omvang, maar tijdens de puberteit zal hij 
nog wel toenemen in gewicht (Tapp & Huxley, 1972).  
Sinds het begin van de twintigste eeuw is het bekend dat de epifyse in staat is om het 
hormoon melantonine uit te scheiden (Lerner et al., 1960). De afgifte van melatonine door de 
epifyse wordt gereguleerd door de hoeveelheid licht (Lowrey & Takahashi, 2000). De 
lichtgevoelige zenuwcellen van de retina in de ogen zullen het licht detecteren en vervolgens 
signalen door geven naar de suprachiasmatische nucleus (SCN). Door dit lichtsignaal wordt 
de SCN gesynchroniseerd met de dag- en nachtcyclus van de omgeving. Vanaf het SCN 
wordt dit signaal naar de epifyse doorgestuurd via een verbinding door de paraventriculaire 
nuclei (PVN), het ruggenmerg en de superiore cervicale ganglion. Dit ganglion maakt deel uit 
van het sympathische zenuwstelsel (Møller & Baeres, 2014). 
De postsynaptische β-adrenerge receptoren op de cellen in de epifyse worden gestimuleerd 
door deze noradrenerge signalen van het sympathische zenuwstelsel waardoor de 
melatonine afgifte wordt gestimuleerd (Zimmermann et al., 1993). In de epifyse bevindt zich 
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het aminozuur tryptofaan wat als precursor eiwit dient en wat kan worden omgezet tot het 
tussenproduct serotonine. Bij stimulatie van de postsynaptische β-adrenerge receptoren zal 
het serotonine vervolgens omgezet worden tot melatonine. Melatonine kan worden 
afgegeven aan het bloed waardoor het in het lichaam cellulaire effecten kan induceren 
(Zimmermann et al., 1993). In het lichaam kan het melatonine binden aan de G-eiwit 
gebonden receptoren (MT1 en MT2) op de cellen binnen het centraal zenuwstelsel, het 
maag-darmstelsel, gedeelten van het afweersysteem en het hart- en bloedvatenstelsel 
(Green et al., 2014). 
Sinds de ontdekking van de melatonine uitscheiding van de epifyse is er veel vervolg 
onderzoek gedaan naar de functie van melatonine waardoor er steeds meer duidelijkheid is 
over het fysiologische mechanisme van de epifyse. 
De afgifte van melatonine blijkt een rol te hebben bij het reguleren van verscheidene 
biologische processen, zoals bij het 24-uurs ritme, lichaamstemperatuur, bloeddruk en 
immuniteit (de Castro-Silva et al., 2010; Korkushko, Khavinson, Shatilo, & Magdich, 2004). 
Het 24-uurs ritme, ook wel carcadiaan ritme of slaap-waak ritme genoemd, is afhankelijk van 
de melatonine afgifte door de epifyse (de Castro-Silva et al., 2010; Korkushko et al., 2004). 
Het 24-uurs ritme wordt namelijk gevormd door een sterke onderdrukking van de melatonine 
afgifte in de ochtend en middag en een sterke toename van de melatonine afgifte in de 
avond en nacht (Jensen et al., 2016). De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het 
effect van avond- en nachtdiensten op de gezondheid. Uit deze onderzoeken blijkt er een 
duidelijk verband te zijn tussen het werken in de avond en nacht en het optreden van 
gezondheidsproblemen, zoals cardiovasculaire ziekten en kanker. De verstoorde melatonine 
afgifte door de avond- en nachtdiensten blijkt dus gezondheidsproblemen teweeg te kunnen 
brengen (Jensen et al., 2016).  
Hogere melatonine concentraties zorgen voor de promotie van slaap of een slaperig gevoel 
(Axelrod, 1970). Het verband tussen de deze verhoogde melatonine concentraties en het 
induceren van slaap, voor het ontstaan van het 24-uurs ritme, heeft mogelijk te maken met 
een verlaging van de lichaamstemperatuur. In het onderzoek van Markwald et al, 2010 wordt 
namelijk beschreven dat slaap bij mensen wordt versterkt op het moment dat de 
lichaamstemperatuur afneemt. Deze verlaagde lichaamstemperatuur wordt geïnduceerd 
door melatonine, want uit onderzoek blijkt dat hogere melatonine concentraties een  
verlaging van de lichaamstemperatuur induceren (Markwald, Lee-Chiong, Burke, Snider, & 
Wright, 2010).  
In dierstudies was het al wat langer bekend dat melatonine een effect heeft op de 
cardiovasculaire regulatie, maar ook in de mens blijkt dit effect aanwezig te zijn. In een 
onderzoek van Nishiyama et al, 2001 met 26 gezonde mannen is geconcludeerd dat een 
toegenomen melatonine concentratie een stimulerend effect heeft op  de cardiale vagale 
tonus bij liggende mannen (Nishiyama et al., 2001). 
Melatonine concentraties kunnen mogelijk zorgen voor een anti-kanker effect en daarom is 
er de laatste jaren ook veelvuldig onderzoek gedaan naar het verband tussen melatonine 
concentraties en het ontstaan van tumoren. Melatonine heeft mogelijk een anti-kanker effect 
door zijn anti-proliferatie en immuno-modulerende effecten. Het immunologische anti-kanker 
effect van melatonine wordt voornamelijk veroorzaakt door de stimulatie van IL-2 secretie. 
Deze Il-2 secretie wordt mogelijk direct veroorzaakt door een binding van melatonine aan de 
melatonine receptors  op de T-helper lymfocyten. Daarnaast veroorzaakt het melatonine een 
inhibitie van de immunosuppressieve effecten door de macrofagen (Vigoré et al., 2010).  
Verder is er een vermoeden, dat ondersteund wordt door onderzoek, dat melatonine een 
anti-gonadale werking heeft. Bij kinderen is er namelijk sprake van een relatief hoog 
melatonine gehalte dat vrij wordt gegeven door de epifyse ten opzichte van andere 
levensperioden. Bij het begin van de puberteit neemt deze concentratie melatonine af 
(Silman, Leone, Hooper, & Preece, 1979). 
Ten slotte is uit onderzoek op knaagdieren gebleken dat de epifyse een invloed uitoefent op 
de secretie van geslachtshormonen, zoals FSH en LH. Ditzelfde onderzoek stelt vast dat de 
concentratie van melatonine geen invloed heeft op de FSH en LH waarden, wat suggereert 



 De rol van de epifyse 

7 

dat de epifyse via andere substanties of systemen invloed uitoefent op de FSH en LH 
waarden (Motta, Fraschini, & Martini, 1967). 
 
De functie van de epifyse in diersoorten 
Naast de mens beschikken de meeste andere gewervelde diersoorten ook over een epifyse. 
Dat bijna alle gewervelde diersoorten beschikken over een epifyse heeft hoogstwaarschijnlijk 
te maken met de gemeenschappelijke voorouder. Binnen de verschillende diersoorten heeft 
de epifyse verscheidene functies en varieert de complexiteit van het orgaan. 
Zo beschikken verscheidene diersoorten over een pineaal complex dat bestaat uit de epifyse 
zelf en een zogeheten pariëtaal oog. Dit tweedelige systeem komt onder andere voor bij 
hagedissen (Tosini, 1997) en tuataras (Dendy, 1911). Ook de lamprei beschikt over een 
dubbel parietaal orgaan waarbij één orgaan zich ontwikkelt vanuit de pijnappelklier en de 
ander ontwikkelt zich vanuit de pariëtale klier (Romer & Parsons, 1977). Aangezien de 
lamprei een van de meest primitieve diersoorten is die vandaag de dag nog voor komt, is het 
een aannemelijke theorie dat configuratie van het pineale complex bij de lamprei in grote 
delen overeenkomt met die van de gemeenschappelijke voorouders van alle vertebraten 
(Romer & Parsons, 1977). Bij de soorten die vandaag de dag nog over een pariëtaal oog 
beschikken, wordt het pariëtale oog afgedekt door de huid van het dier. Bij al uitgestorven 
diersoorten kwam het pariëtale oog echter ook voor aan het oppervlak van de huid. Het 
pariëtale oog is inferieur aan de andere ogen van de meeste diersoorten en werkt ook via 
een ander mechanisme dan de kegels en staafjes die op het retina van de mens en bij veel 
dieren voorkomt (Romer & Parsons, 1977). 
 
Ander onderzoek suggereert ook een connectie tussen de breedtegraad en de aan- of 
afwezigheid van een epifyse klier en eventueel pariëtaal oog. Zo beschikken dieren, zoals 
zeehonden en walrussen, die vaker op een hogere breedtegraad voor komen over een 
relatief grote epifyse ten opzichte van de andere diersoorten. Dit staat in contrast met een 
aantal diersoorten die voorkomen in tropische gebieden, zoals krokodillen, welke in hun 
evolutionaire levensloop zowel het pariëtale oog als de epifyse zelf kwijtgeraakt zijn (Ralph, 
1975). 
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Conclusie 

Sinds de ontdekking van de epifyse zijn er veel ontwikkelingen geweest wat betreft de rol 
van de epifyse bij mensen en dieren. De belangrijkste rol van de epifyse is het uitscheiden 
van het hormoon melatonine onder invloed van licht en donker. Melatonine kan verschillende 
effecten induceren waarvan de belangrijkste de regulatie van het 24-uurs ritme is. Daarnaast 
heeft de melatonine afgifte mogelijk een werking bij de cardiovasculaire regulatie en de 
secretie van geslachtshormonen FSH en LH. Verder werkt het melatonine mogelijk als anti-
kanker en anti-gonadaal hormoon. Er is echter nog niet voldoende onderzoek gedaan naar 
het effect van melatonine op deze mechanismen waardoor nog niet met zekerheid gezegd 
kan worden wat de rol van de epifyse is op deze mechanismen.   
In veel diersoorten komt de epifyse ook voor, alleen door de evolutie zijn er wel wat 
verschillen waar te nemen. Zo komt in een aantal diersoorten, zoals de hagedissen, tuataras 
en lamprei de epifyse als een tweedelig systeem voor waarbij het ene orgaan is ontwikkelt uit 
de pijnappelklier en de andere uit de pariëtale klier.  
Dat de epifyse het 24-uurs ritme reguleert door de melatonine uitscheiding is iets wat zeker 
is. Maar mogelijk reguleert is de epifyse ook verantwoordelijk voor de regulatie van andere 
mechanismen. Er is meer onderzoek nodig naar de effecten van het melatonine om 
mogelijke functies van de epifyse vast te kunnen stellen. 
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Samenvatting 

De biologische klok is een kleine groep neuronen en zit in de suprachiasmatische nucleus 
van de periventriculaire zone van de hypothalamus (Bear et al, 2007) Deze groep neuronen 
wordt gereguleerd door klokgenen. De biologische klok is onderdeel van het circadiaan 
systeem, samen met melatonine, een hormoon dat door de pijnappelklier wordt afgegeven. 
In ons boekhoofdstuk wordt deze hoofdvraag belicht: hoe speelt melatonine een rol bij de 
biologische klok? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal er naar verschillende 
aspecten van dit onderwerp worden gekeken. In de subvragen die worden behandeld zal er 
zowel naar mens- als dieronderzoek worden gekeken. Dit wordt gedaan om zo de eventuele 
verschillen en overeenkomsten te kunnen belichten.  
 
Als eerst zal er gekeken worden naar het achterliggende mechanisme van melatonine. Hoe 
werkt melatonine, waar grijpt het op aan en aanvullende informatie om de werking van 
melatonine beter te begrijpen. Het gaat hierbij vooral om het begrijpen van het fysiologische 
proces van melatonine.  
 
Slaapproblemen zijn een veel voorkomend probleem in de huidige maatschappij. Daarom 
wordt melatonine tegenwoordig vaak voorgeschreven en verkocht als slaapmiddel. Er zal 
belicht worden wat het effect van toediening van melatonine is en waarom dit wordt 
voorgeschreven. ADHD heeft als kenmerk ook een verstoord slaapritme (Yoo Hyun Um et al, 
2017). Daarom kijken we ook naar het effect van melatonine toediening bij patiënten met en 
zonder ADHD.  

 
Als laatste willen we kijken naar de fysiologie van een jetlag. Een jetlag ontstaat vaak door 
het reizen in verschillende tijdzones, waarbij er een verstoord ritme en vermoeidheid 
optreedt. Er wordt gekeken naar hoe een jetlag in verhouding staat tot de rol van melatonine 
en de biologische klok.  
 
Door middel van deze verscheidene onderwerpen kan er een goed beeld worden gevormd 
van de rol van melatonine bij de biologische klok bij zowel natuurlijke als verstoorde ritmes.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 De rol van melatonine bij de biologische klok    

3 

Inleiding 

De biologische klok zit in de suprachiasmatische nucleus van de periventriculaire zone van 
de hypothalamus. Het is een kleine groep neuronen die in staat is om het bioritme in stand te 
kunnen houden (Bear et al, 2016). Deze groep neuronen wordt gereguleerd door klok genen 
en omgevingsfactoren, waardoor de klok wordt gesynchroniseerd tot een 24-uurs ritme. De 
biologische klok is onderdeel van het circadiaan systeem en is waargenomen in planten, 
dieren, fungi en zelfs cyanobacteriën (Edgar et al, 2012). De andere onderdelen van het 
circadiaan systeem zijn de retinohypothalamic tract en melatonine. Melatonine is een 
hormoon dat door de pijnappelklier, de epifyse, wordt afgegeven (Touitou et al, 2016). 
 
De belangrijkste omgevingsfactor die de biologische klok kan synchroniseren is licht. Een 
factor die bepalend is voor de synchronisatie van de biologische klok, wordt ook wel een 
‘zeitgeber’ genoemd. Licht is dus de belangrijkste ‘zeitgeber’. Het licht zorgt ervoor dat de 
circadiane klok gereset wordt met een fase response curve, welke vertraagd in de vroege 
avond en versnelt in de late avond. Ganglioncellen in de retina die het fotopigment 
melanopsine bevatten geven het signaal door via de retinohypothalmic tract naar de SCN 
(Biello et al, 2009). 
 
De biologische klok is een endogene klok. Zonder omgevingsfactoren die de biologische klok 
synchroniseren, heeft de biologische klok een freerunning ritme (Shindey et al, 2017). Het 
ritme van de SCN is uniek voor iedere biologische klok en onafhankelijk van het organisme. 
Wanneer men een SCN zou transplanteren, zou het ontvangende organisme het ritme van 
de in geplaatste klok overnemen. De periode van het dag/nacht ritme wordt aangeduid met 
de Griekse letter tau. In dagdieren is deze periode iets groter dan 24 uur, en in nachtdieren is 
deze periode is korter dan 24 uur (Johnson et al, 2004). 
 
Een andere factor die de biologische klok kan synchroniseren is melatonine. Melatonine 
wordt tijdens de nacht door de pijnappelklier gemaakt en geeft feedback op de ritmiek van de 
SCN, om zo circadiane patronen van activiteit te reguleren. Zo reguleert het onder andere de 
lengte en de fase van de donkere periode. Omdat melatonine de functionele status van de 
SCN beïnvloed, kan melatonine therapeutisch gebruikt worden om de desynchronisatie van 
circadiane ritmes te herstellen. Melatonine kan dus gebruikt worden bij mensen met een 
jetlag, door mensen die werken in shiften en door blinde mensen (Pfeffer et al, 2012).  
 
De fysiologische mechanismen die achter de werking van melatonine liggen verschillen per 
situatie. Melatonine lijkt ook een goed middel te zijn voor mensen met slaap- en circadiane 
stoornissen. Veel mensen in de maatschappij gebruiken melatonine (Pfeffer et al, 2012). 
Waaronder mensen met ADHD, waarbij het slaapprobleem meer een bijkomstig gevolg is 
(Yoo Hyun Um et al, 2017). Melatonine speelt dus een belangrijke rol bij het slaapproces en 
de biologische klok, maar over achterliggende processen is nog niet alles bekend.  
De hoofdvraag van dit boekhoofdstuk is dus hoe melatonine een rol speelt in het 
functioneren van de biologische klok. 
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Hoofddeel 

MECHANISME VAN MELATONINE EN SCN 

De endogene klok, gelokaliseerd in de suprachiasmatic nucleus (SCN), reguleert veel 
biologische ritmes zoals lichaamstemperatuur en hormoon secretie. De SCN bestaat uit 
zelfregulerende transcriptionele/translationele feedback loops van klok genen. 
Transcriptiefactoren activeren de transcriptie van klok genen en specifieke eiwitten tijdens de 
middag. Deze eiwitten hopen zich op tot begin nacht en vormen een negatief regulerend 
complex dat de transcriptie van de klokgenen remt. Wanneer de eiwitten in dit complex 
hyperfosforyleren, start de circadiane cyclus opnieuw. Zo wordt de circadiane cyclus in de 
SCN gereguleerd door middel van een proces met klok genen en feedback systemen 
(Pfeffer et al, 2012). 

Dit proces wordt nauwkeuriger door licht input vanuit de omgeving, licht is hierin de meest 
belangrijke regulerende factor voor de SCN. Daarnaast is het hormoon melatonine ook zeer 
van belang. Melatonine werkt via G-eiwit gekoppelde receptoren. Er zijn twee membraan- 
gebonden melatonine receptor subtypen die tot expressie komen in de SCN: melatonine 
receptor 1 (MT1) en melatonine receptor (MT2) (Pfeffer et al, 2012). Deze receptoren 
hebben een bepaalde werking op de SCN. De MT1 receptor geeft acute inhibitie van 
elektrische activiteit in de neuronen van de SCN en heeft daarbij nog meer gevolgen op 
bepaalde processen in de hypofyse (Pfeffer et al, 2012). 

Binding van melatonine aan beide receptoren brengt het fase verschuivende effect teweeg, 
wat zorgt voor de synchronisatie van de SCN. De contributie van specifiek de MT2 receptor 
voor dit effect, ten opzichte van de MT1 receptor is onderzocht (Pfeffer et al, 2012). De MT2 
receptor bleek een grotere contributie in de fase-verschuivende effecten van melatonine te 
hebben in bepaalde rattensoorten (Hunt et al, 2001). Daarnaast is gebleken uit een ander 
onderzoek dat muizen zonder een MT2 receptor minder snel de circadiane ritme kunnen 
aanpassen dan muizen met een MT2 receptor, bij toediening van melatonine. Dit impliceert 
dat melatonine met name door binding aan de MT2 receptor synchronisatie teweegbrengt 
van de phase respons curve (Pfeffer et al, 2012). Deze verschuiving betekent dat in de 
morgen melatonine een vertragend effect heeft op de phase response curve en er ‘s nachts 
een bevordering van circadiane ritme ontstaat (Brown et al, 2009).  

MT1/MT2 receptoren komen tot expressie in de SCN, maar zijn ook aanwezig in de 
hypothalamus, in imuuncellen en op de retina. De downstream effecten van melatonine zijn 
onder andere de inhibitie van adenyl cyclase (AC) en remming van cAMP productie (Chaste 
et al, 2011). Specifiek voor de MT2 receptor geldt dat naast inhibitie van AC en remming van 
cAMP productie, binding van melatonine ook inhibitie van het guanylyl cyclase pathway en 
activatie van protein kinase C (PKC) teweegbrengt. Daarnaast reguleert melatonine de PKC 
activiteit in de SCN. Dit alles impliceert dus dat de endogene effecten op de SCN van 
melatonine veroorzaakt worden door een binding aan de MT2 receptor, met een PKC 
gereguleerde pathway. Het is nog onduidelijk of dit effect door middel van transcriptionele 
mechanismen of post-translationele mechanismen veroorzaakt wordt (Pfeffer et al, 2012). 

Naast de MT1/MT2 receptor is er nog een derde receptor die 45% dezelfde aminozuren 
bevat als de MT1/MT2 receptor, maar geen affiniteit heeft voor melatonine. Dit is de GPR50 
receptor. De GPR50 receptor heeft een hoge affiniteit voor MT1 receptor door 
heterodimerizatie. Ondanks dat de receptor dus niet bindt met melatonine kan de GPR50 
receptor wel in samenwerking met de MT1 receptor mogelijkerwijs een rol spelen bij de 
melatonine functie (Brown et al, 2009).  

Melatonine speelt een belangrijke rol bij de circadiane ritmiek, daarnaast speelt het ook een 
rol bij bepaalde immuunreacties waar het een rol heeft als antioxidant. Antioxidanten kunnen 
radicalen wegvangen. Melatonine wordt gemaakt in de pijnappelklier en na synthese komt 
melatonine in de bloedbaan terecht. Hierbij zijn er hoge levels melatonine gedurende de 
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nacht en overdag zijn er lage levels. Melatonine wordt gereguleerd door licht en donker 
cyclus, bij een gebrek aan licht zal er dan ook een freerunning effect optreden. AANAT, is 
een enzym dat serotonine omzet in melatonine door acetylatie en wordt daarom ook wel het 
‘Time-enzym’ genoemd. Het enzym heeft een belangrijke invloed op de timing van de 
synthese van melatonine. Een ander enzym (HIOMT) zorgt ervoor dat er een nachtelijke piek 
van melatonine bij de mens komt. In de syberische hamster is de nachtelijke piek van 
melatonine ook gerelateerd aan de activiteit van HIOMT (Brown et al, 2009).  
 

MELATONINE ALS SLAAPMIDDEL  

Waarom wordt melatonine toegediend als slaapmiddel en wat is het effect?  
 
Melatonine wordt toegediend als slaapmiddel omdat het de biologische klok kan 
synchroniseren. Zo kan door toediening van melatonine de desynchronisatie van circadiane 
ritmes hersteld worden, omdat melatonine feedback geeft op het functioneren van de SCN 
(Pfeffer et al, 2012). Wanneer de circadiane klok niet voldoende werkt, kan dit resulteren in 
slaapstoornisen. Het kan dan zo zijn dat de biologische klok te snel werkt dan de norm, dit is 
DSPS, of langzamer ASPS. DSPS staat hierbij voor ‘delayed sleep phase syndrome’ en 
ASPS voor ‘advanced sleep phase syndrome’. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een 
onregelmatige slaap-waak cyclus (Zisapel, 2001) 
 
Melatonine heeft fase verschuivende effecten, die tegenovergesteld staan aan het effect van 
licht. Daarnaast faciliteert melatonine slaap in mensen. Wanneer melatonine toegediend 
wordt een paar uur voor de nachtelijke endogene piek in mensen met DSPS, heeft dit een 
positief effect op hun slaap. Daarnaast heeft deze toediening ook een positief effect op 
blinde individuen, die kunnen door middel van toedoening van melatonine hun slaap-waak 
ritme verbeteren naar een 24-uurs cyclus. In sommige blinde individuen zorgt melatonine 
zelfs voor een totale omzetting naar een nauwkeurig 24-uurs ritme (Zisapel, 2001). 
 
Naast dat melatonine bevorderend werkt voor veel van deze slaapstoornissen, is het ook 
belangrijk voor de circadiane klok dat het wordt blootgesteld aan licht. Deze therapie wordt 
de ‘Bright light exposure’ genoemd. Het is een effectieve behandeling voor mensen met 
circadiane ritme stoornissen. Helder licht in de morgen lijkt effectief te werken voor mensen 
met DSPS en dit heldere licht in de avond lijkt goed te werken bij het vertragen van de klok 
voor mensen met ASPS(Zisapel, 2001). In figuur 1 zijn aanbevelingen te zien van een 
behandeling met melatonine en ‘bright light exposure’ samen, dit weergegeven voor 
verschillende slaapstoornissen en situaties (Burgess et al, 2016).  
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Figuur 1. Aanbevelingen van licht therapie in combinatie met toediening van melatonine bij 
verschillende slaapstoornissen overgenomen uit Circadian-Based Therapies for Circadian 
Rhythm Sleep-Wake Disorders. Door Burgess HJ, Emens JS, 2016  Current Sleep Medicine 
Reports 2(3): 158–165  
 

Wat is de rol van melatonine bij mensen met ADHD en zonder ADHD?  
 
Een van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen is attention-deficit/hyperacitivity 
disorder (ADHD), dit kan zich voortzetten naarmate men volwassen wordt (Chaste et al, 
2011). De oorzaak van ADHD is niet geheel bekend, maar genetische factoren blijken een 
sterke rol te spelen te concluderen uit familie en tweelingstudies (Chaste et al, 2011). In het 
onderzoek van Chaste et al. (2011) werd er gekeken of er mutaties bij patiënten met ADHD 
voorkwamen die patiënten met ADHD niet hadden. In deze mutatiescreening keek men naar 
genen die een rol spelen bij de biosynthese en signalering van melatonine. Er werden enkele 
schadelijke mutaties in de melatonine pathway gevonden bij patiënten met ADHD. Deze 
mutaties werden geassocieerd met sociale achteruitgang en autistische trekken (Chaste et 
al, 2011). De mutatie in het MT1 gen bij patiënten met ADHD zorgt voor de eerste stop 
mutatie en heeft effect op de synthese van MT1 receptoren (Chaste et al, 2011). Het MT1 
gen komt tot expressie in het striatum en de prefrontale cortex. Bij mensen met ADHD is er 
echter een verminderde dikte en volumevermindering te zien in deze twee hersendelen 
(Chaste et al, 2011). Uit deze twee resultaten is te zien dat er een mutatie in het MT1 gen 
kan optreden en dat er ook een verminderde expressie is bij patiënten met ADHD. Deze 
tekorten in de melatonine pathway wijzen ons op belangrijke informatie voor het risico dat 
mensen lopen om een circadiane stoornis te krijgen (Chaste et al, 2011). Dit biedt goede 
mogelijkheden voor verder onderzoek. Zo kan er namelijk bij elk individu, door te kijken naar 
expressie van verschillende genen van melatonine pathway, worden gekeken naar hoe 
gevoelig ze zijn voor ADHD en circadiane stoornissen. Op jonge leeftijd zou je dit dan al 
makkelijker kunnen detecteren en kunnen behandelen.  

Bij toediening van melatonine bij kinderen met ADHD kan er gekeken worden naar kinderen 
die al medicatie krijgen en kinderen die medicatie vrij zijn. Medicatie vrij is hierbij niet alleen 
melatonine vrij maar ook verder alle medicatie, zoals bijvoorbeeld methylfenidaat. Bij 
ongeveer 1 op de 3 kinderen met ADHD zonder medicatie is er sprake van slaapproblemen. 
In onderzoek bij kinderen met ADHD zonder medicatie bleek dat het kind niet in slaap kon 
komen en dat dit effect had op gedrag en cognitieve problemen in het dagelijks leven (Van 
der Heijden et al, 2007). Kinderen met ADHD die medicatie vrij zijn hebben ’s avonds een 
vertraagde toename van endogene melatonine (Van der Heijden et al, 2007). Melatonine 
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toediening bij deze kinderen zorgt voor een verlengde slaapduur en zorgt dat ze beter in 
slaap komen. Echter bleek melatonine niet het gedrag en kwaliteit van leven te verbeteren 
(Van der Heijden et al, 2007). Melatonine loste het probleem van slapeloosheid dus op, maar 
de bijkomende problemen van slaapstoornissen niet. Terwijl dit van tevoren wel werd 
verwacht omdat verbetering van slaapproblemen geassocieerd is met gedrag verbetering.  

De eerste behandeling voor ADHD is vaak medicatie. Het voorschrijven van slaap 
medicijnen is bij ADHD-kinderen dan ook 2 tot 3 keer zo vaak dan bij kinderen zonder ADHD 
(Weiss et al, 2006). De effectiviteit van slaap hygiëne en melatonine behandeling op de 
slapeloosheid van kinderen en volwassenen met ADHD, die al medicatie krijgen werd 
onderzocht. Bij slaaphygiëne worden ouders en kinderen geleerd wat wel en niet goede 
regels/maatregelen zijn voor het slapen gaan om zo een gezonde slaapomgeving te creëren. 
Hier kun je denken aan het op tijd naar bed gaan en geen cafeïne binnenkrijgen voor het 
slapen gaan (Weiss et al, 2006). Melatonine bleek geen groot effect te hebben ten opzichte 
van placebo, omdat slaap hygiëne al voor een verbeterd effect zorgde. De studie kon helaas 
niks vertellen over het effect van melatonine zonder het effect van slaap hygiëne (Weiss et 
al, 2006).  

In Weiss et al. (2006) en Van der Heijden et al. (2007) wordt aangetoond dat korte-termijn 
melatonine behandeling veilig en effectief blijkt te zijn voor kinderen met ADHD. In het 
onderzoek van Hobert et al. (2009) kijkt men juist naar de lange termijneffecten van 
melatonine behandeling. Sommige kinderen zetten hun behandeling tijdelijk stop 
(bijvoorbeeld door vakantie). Bij bijna alle kinderen die tijdelijk stopten met de behandeling 
van melatonine werd weer een vertraagde in slaap komen geconstateerd (Hobert et al, 
2009). Melatonine verbeterde de slapeloosheid in kinderen met ADHD dus alleen zolang ze 
de behandeling voortzetten, maar zorgt dus niet voor een algehele verbeterende werking. 
Ook na het gebruik van melatonine na meerdere jaren is er na stopzetting altijd weer een 
terugval naar slapeloosheid (Hobert et al, 2009).  

Jet-lag en verstoorde biologische klok 

Wanneer mensen met het vliegtuig reizen en een lange vlucht maken is de kans groot dat 
men een ‘jetleg’ krijgt. Jetlag disorder krijg je wanneer er meerdere tijdzones worden 
doorkruist. De reis vindt op een hoog tempo plaats, waardoor het circadiane systeem zich 
niet direct kan aanpassen. Ons lichaam blijft deels nog in de fase van de vorige tijdzone 
(Brown et al, 2009). Doordat de regelmechanismen in het lichaam de controle kwijtraken 
hebben mensen hierdoor vaak last van slaapproblemen. Daarom valt een jetlag ook in de 
categorie van ‘circadian rhythm sleep disorder’ (CRSD) bij de internationale classificatie van 
slaapstoornissen (Brown et al, 2009). Factoren zoals lichaamstemperatuur, secretie van 
melatonine en cortisol hebben invloed op de output van het circadiane ritme. De neiging om 
in slaap te vallen is geassocieerd met kernlichaamstemperatuur, daarom werd het 
oorspronkelijk ook gebruikt om circadiane ritmiek te achterhalen (Simmons, 2015).  

Melatonine werkt op zowel de MT1 als MT2 receptoren. Beide receptoren vindt men in de 
hersenen, maar ook in de retina. Symptomen van een jetlag krijgt men waarschijnlijk deels 
door verkeerde melatonine patronen in zowel SCN als op andere plekken zoals de retina 
(Brown, 2009). Het voorkomen van een jetlag kan op meerdere manieren, maar vooral door 
toedienen van licht en geven van melatonine. Licht heeft een dominante rol in het reguleren 
van de circadiane ritme (Brown et al, 2009). Het bleek voordelige effecten te hebben om 
extra licht ’s ochtends toe te dienen, voordat men ging vliegen. Net als ochtendlicht zorgt 
toediening van melatonine voor een pre-adaptatie bij een oostwaartse vlucht (Brown et al, 
2009). Het voorkomen van een jetlag is natuurlijk beter dan het moeten behandelen. Echter 
kun je voor het behandelen van symptomen ook licht therapie en toediening van melatonine 
gebruiken. Wanneer men last heeft van jetlag symptomen uit zich dit vaak in gebrek aan 
slaap en desynchronisatie van de omgeving (Brown et al, 2009). De symptomen van een 
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jetlag zijn echter pas significant zodra er minstens drie tot vijf tijdzones overgevlogen zijn 
(Simmons et al, 2015). Wel zijn hier bij verschijning van symptomen verschillen te maken 
tussen individuen en worden de symptomen erger naarmate je ouder wordt (Simmons et al, 
2015). Bij reizen kun je onderscheid maken tussen phase delay, waarbij je westelijk vliegt en 
ergens een langere tijd zult doorbrengen. Je gaat als het ware terug in de tijd. Of oostelijk 
vliegen wat zorgt voor phase devance. Je gaat vooruit in de tijd. De meeste reizigers zullen 
zich makkelijker aanpassen aan een phase delay, dan een phase devace (Simmons et al, 
2015).  
 
Het moment van melatonine inname voor behandeling tegen een jetlag blijkt belangrijker dan 
de doses die men inneemt (Simmons et al, 2015). Melatonine inname bij een oostwaartse 
vlucht moet een paar uur voor de slaaptijd ingenomen worden. Mensen worden zo eerder 
moe gemaakt, om zich voor te bereiden op eerder slapen. Terwijl bij een vlucht in westelijke 
richting in de vroege morgen na het slapen melatonine moeten worden ingenomen. Dit om 
zo een zo een sneller fase shift te kunnen bereiken (Simmons et al, 2015). Wanneer 
melatonine geslikt wordt, is er vooral een verbeterd effect te zien bij vluchten richting het 
oosten. Bij patiënten die richting het westen vliegen zijn de effecten van melatonine minder 
groot (Brown et al, 2009). Uiteindelijk blijkt een combinatie van melatonine en lichttherapie 
een goede gecombineerde strategie te zijn voor behandeling van jetlag (Brown et al, 2009).  

Een redelijk nieuw medicijn is Ramelteon wat zowel een agonist is van MT1 als van MT2 
receptor. Het heeft een langere halfwaarde tijd en het is potenter dan melatonine. Het bindt 
op de receptoren in de SCN. Ramelteon, blijkt bij knaagdieren een versnelde re-entrainment 
te geven van het circadiane ritme (Brown et al, 2009). Wanneer ze dit ook aankunnen tonen 
bij mensen zou dit een goed medicijn voor een jetlag kunnen zijn. Ook kan men voor het 
reizen letten op de voedingstoffen die men inneemt. De voorloper van melatonine, tryptofaan 
zit in bepaalde soorten voedsel meer, zoals bananen. Meer van dit soort voedsel eten zou 
melatonine vorming kunnen bevorderen. Ook kan men ervoor zorgen dat je geen stoffen tot 
je neemt die endogeen melatonine remmen. Remming van endogeen melatonine gebeurd 
bijvoorbeeld door alcohol, caffeine en asprines (Simmons et al, 2015).  

Vooral sporters hebben vaak last van een jetlag doordat ze veel moeten reizen. Bij sporters 
is het van belang dat er nog steeds goede prestaties kunnen neerzetten en dus zo min 
mogelijk effecten moeten ondervinden van de jetlag. Sporters willen dan een jetlag ook 
zoveel mogelijk voorkomen. Normale reizigers, maar ook vooral sporters, nemen melatonine 
om symptomen van hun jetlag te voorkomen (Manfredini et al, 2000). Er werd gekeken naar 
de lichaamstemperatuur van atleten voor en na het vliegen. Omdat lichaamstemperatuur een 
goede indicatie is van de endogene biologische klok (Manfredini et al, 2000). Uit het 
onderzoek bleek dat melatonine verschillende effecten had op de lichaamstemperatuur 
ritmiek van de atleten. Normaal gesproken is er bij mensen ’s avonds een piek van 
lichaamstemperatuur, wat komt door het circadiane ritme (Manfredini et  al, 2000). Bij de 
mannelijke atleten zorgde melatonine voor een verbeterde fase effect tijdens avond piek, 
waarbij dat bij vrouwen niet gebeurde. Er zijn hierbij dus veel inter-individuele en intra-groep 
variatie die op verschillende factoren invloed hebben (gewicht, endocriene patronen), 
waardoor er een verschillend gebruik van melatonine zou moeten zijn. Deze verschillende 
factoren hebben nog verder onderzoek nodig om te weten wat een goede dosis zou zijn voor 
elk individu (Manfredini et al, 2000). Dit onderzoek waarschuwt dan ook tegen het nemen 
van melatonine dosis op eigen inzicht.  

Niet alleen bij mensen, maar ook paarden kunnen last hebben van een jetlag en jetlag 
symptomen vertonen. Bij wedstrijdpaarden werd er ook onderzoek gedaan naar jet-lag. 
Paarden worden namelijk ook overgevlogen en vormen daarmee een goed model voor het 
onderzoek naar jetlag (Tortonese et al, 2011). Bij de paarden werd gekeken naar klokgenen 
in het bloed voor en na de vlucht.  Zo kon men de moleculaire respons in de periferie tijdens 
circadiane reset bestuderen (Tortonese et al, 2011). De prestaties van het paard kon 
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gekwalificeerd worden door melkzuur toename en rentijd tot vermoeidheid optreedt. Hiermee 
werd er gekeken naar de aerobe en anaerobe capaciteit van paard. Door de oostwaartse 
vlucht werden circadiane pieken van klokgenen expressie verstoord, maar in tegenstelling tot 
wat bij mensen het geval is, was er een verbetering in performance zonder dat er een 
stressreactie veroorzaakt was. Ondanks dat de paarden dus gevoelig zijn voor de 
veranderingen van het licht en het resetten van klokgenen snel begint na onderbreking van 
circadiane ritmiek, leidt het uiteindelijk toch tot verbetering van fysiologische capaciteit 
(Tortonese et al, 2011). Dit verschil is onverwacht en zou een goed aangrijpingspunt zijn om 
verder te onderzoeken. Als mensen dit effect ook zouden kunnen bereiken, hoeven sporters 
zich niet meer zorgen te maken over hun prestaties na het ervaren van een jetlag.  
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Conclusie 

Melatonine speelt zeker een rol in het functioneren van de biologische klok. Hier kunnen 
verschillende dingen over gezegd worden. Ten eerste kan melatonine het endogenen ritme 
van de biologische klok synchroniseren. Hierdoor vindt er in de ochtend een vertragend 
effect plaats en in de avond een bevorderend effect op het ritme van de biologische klok. 
Daardoor wordt de phase response curve aangepast naar een 24 uurs ritme.  

Ten tweede kan melatonine binden aan 2 receptoren, melatonine receptor 1 en melatonine 
receptor 2. Dit zijn G-eiwit gekoppelde receptoren. Het fase verschuivende effect vind plaats 
bij binding aan beide receptoren. Er kan ook geconcludeerd worden dat dit effect met name 
teweeg wordt gebracht door binding aan de MT2 receptor, met PKC gereguleerde activatie. 
Melatonine receptoren bevinden zich met name in de SCN, maar zijn ook aanwezig in de 
hypothalamus, in imuuncellen en op de retina. Verschillende enzymen spelen een rol bij de 
werking van melatonine, zoals de enzymen AANAT en HIOMPT. Beide enzymen hebben 
een net iets andere functie in de werking van melatonine. 

Bovendien, omdat melatonine een rol speelt in het functioneren van de biologische klok, 
heeft toediening een effect op het circadiane ritme in mensen en dieren. Melatonine wordt 
toegediend als slaapmiddel omdat het de biologische klok kan synchroniseren. Zo kan door 
toediening van melatonine de desynchronisatie van circadiane ritmes hersteld worden. Er 
kan geconcludeerd worden dat toediening van melatonine een positief effect heeft op 
verschillende slaapstoornissen in mensen.  

Verder kan de conclusie getrokken worden dat melatonine een goede medicatie is bij  
mensen met ADHD. De slaapproblemen die mensen met ADHD hebben staan in verband 
met een mutatie van het MT1 gen. De mutatie in het MT1 gen zorgt voor de eerste stop 
mutatie en heeft effect op de synthese van MT1 receptoren. MT1 receptoren zijn belangrijk in 
het melatonine pathway, hierdoor kan toediening van melatonine een vermindering van de 
effecten van deze mutaties teweeg brengen. Hierbij moet ook geconcludeerd worden dat 
melatonine geen blijvend effect heeft wanneer men zou stoppen met toediening van 
melatonine, melatonine moet dus blijvend worden ingenomen voor een positief resultaat. 

Ten slotte heeft het toedienen van melatonine effect op het hebben van een ‘Jet-leg’. Het 
moment van melatonine inname voor behandeling tegen een jetlag blijkt belangrijker dan de 
doses die men inneemt. Uiteindelijk blijkt een combinatie van melatonine en lichttherapie een 
goede gecombineerde strategie te zijn voor behandeling van jetlag. Daarnaast blijken niet 
alleen mensen, maar ook paarden last te hebben van een jetlag. Hierbij kan geconcludeerd 
worden dat ondanks dat de paarden gevoelig zijn voor de verandering in de circadiane 
ritmiek,  de fase verschuivende effecten geen invloed hebben op de prestaties van deze 
wedstrijdpaarden. Als mensen dit effect ook zouden kunnen bereiken, hoeven sporters zich 
dus niet meer zorgen te maken over hun prestaties na het ervaren van een jetlag.  

Al met al kunnen wij concluderen uit deze bevindingen dat melatonine een belangrijke rol 
speelt in het functioneren van de biologische klok, en dat op veel van deze vlakken 
interessante ontdekkingen in het verschiet liggen, om zo deze rol van melatonine nog meer 
te kunnen verdiepen en te kunnen begrijpen. 
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Samenvatting 

Melanocortines spelen een rol in veel verschillende functies van het menselijk lichaam. Deze 

functies lijken op zichzelf te staan, of is er toch een verband? De functies van melanocortines 

worden via de melanocortine receptoren gereguleerd. Er zijn vijf verschillende receptoren 

(MC1R t/m MC5R). Melanocortines zijn eiwithormonen en worden via de ‘standaard’ route 

van eiwithormonen gesynthetiseerd en uitgescheiden. De belangrijkste functies van 

melanocortines, waar voornamelijk aandacht aan wordt besteed in dit boekhoofdstuk, zijn de 

regulatie van pigmentatie, energie homeostase en ontsteking. Aangezien melanocortines 

een belangrijke rol spelen in verschillende functies, is het logisch dat ze ook een rol spelen in 

verschillende pathologieën. Voorbeelden hiervan zijn obesitas en melanomen. Door de 

verschillende functies en pathologieën uit te diepen, is er gekeken of er een verband tussen 

de functies te vinden is. Ondanks dat er enkele aanwijzingen bestaan dat er een wel degelijk 

een verband is, ontbreekt nog bewijs dat dit daadwerkelijk het geval is. Concluderend kan 

gezegd worden dat er geen samenhang tussen de verschillende functies is en dat de 

functies dus volledig afhangen van het receptortype. 
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Inleiding 

Melanocortines zijn eiwithormonen die uit één groot prohormoon zijn gesplitst, 
proopiomelanocortine (POMC). Ze hebben dus dezelfde ‘voorouder’ (Hadley et al., 1999). 
Melanocortines zijn eiwitten die met name bekend staan om de functie van het pigmenteren 
van de huid en het haar. Uit onderzoek van de afgelopen jaren is gebleken dat 
melanocortines, naast pigmentatie, een rol spelen in nog vele andere functies in het 
menselijk lichaam. Zo mediëren ze de regulatie van onder andere voedselinname en energie 
homeostase, temperatuurregeling, de stress respons en ontsteking (Cooray et al., 2001, 
Grantz et al., 2003). 
 
Deze buitengewoon omvangrijke verscheidenheid in functies is zeer indrukwekkend en wordt 
dan ook bewerkstelligd door een complex systeem dat heel goed gereguleerd wordt. De 
melanocortines kunnen aan verschillende receptoren binden. Net als andere eiwithormonen, 
werken melanocortines via G-eiwit gekoppelde receptoren. Er zijn vijf melanocortine 
receptoren bekend, melanocortine receptor 1 (MC1R) tot en met melanocortine receptor 5 
(MC5R). Deze bevinden zich op verschillende plekken in het lichaam. De remmende werking 
van een bepaald soort natuurlijke antagonisten maakt de melanocortine receptoren uniek 
binnen de groep van G-eiwit gekoppelde receptoren en verhoogt de specificiteit en 
nauwkeurigheid van regulatie (Rodrigues et al., 2014). 
 
Melanocortines worden uit hetzelfde prohormoon gesplitst, maar toch omvatten ze veel 
verschillende en ook hele andere functies. Neuropeptiden en hun receptoren komen in zowel 
cellen van het immuunsysteem, als cellen van het zenuwstelsel en endocriene systemen tot 
expressie (Rajora et al., 1996). De functie die wordt uitgevoerd hangt af van waar in het 
lichaam de melanocortines en receptoren tot expressie worden gebracht. Het doel van dit 
boekhoofdstuk is om te onderzoeken of de verschillende functies samenhangen of volledig 
los van elkaar staan. Om dit te kunnen doen is eerst kennis over de synthese en regulatie 
van de melanocortines nodig. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende functies en de 
receptoren die daarbij komen kijken. Tot slot wordt er aandacht besteed aan pathologieën 
waar melanocortines bij betrokken zijn. 
  

http://link.springer.com.proxy-ub.rug.nl/article/10.1007%2Fs00018-014-1800-3#aboutarticle
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1. De synthese en regulatie van melanocortines 
 
De melanocortines zijn een hormoonfamilie met verschillende soorten peptiden, welke 
allemaal een overeenkomende structuur hebben. De familie bestaat bestaat uit twee 
subgroepen, de melanotropines en de corticotropines. Naast de melanocortines zelf, zijn er 
nog twee natuurlijke melanocortine receptor antagonisten die een rol spelen in de regulatie 
van het melanocortine systeem. Dit zijn agouti en het agouti-gerelateerde eiwit (AGRP) 
(Hadley et al., 1999). 
 
Melanocortines worden gevormd uit een groot precursor eiwit, genaamd 
proopiomelanocortine (POMC). Niet alleen melanocortines worden uit het 
proopiomelanocortine gemaakt, maar ook opiaten worden hieruit gevormd. POMC wordt 
gesynthetiseerd in de corticotrofen van de anterior lobben van de hypofyse (adenohypofyse) 
en de melanotrofen van de intermediaire lobben. Ook wordt het gesynthetiseerd in de 
peptidergische neuronen van de arcuate nucleus (Cawley et al., 2016). Door cleavage 
(splitsing) van dit precursor eiwit kun je verschillende eiwitten afsplitsen, waaronder de 
melanocortines: α-melanocyt stimulerend hormoon (α-MSH), β-melanocyt stimulerend 
hormoon (β-MSH) en γ-melanocyt stimulerend hormoon (γ-MSH) (de Wied, 1993). Splitsing 
van de sequentie van het prohormoon POMC leidt tot een 23k biosynthetische intermediair 
en β-lipotropine. Vanuit dit 23k biosynthetische intermediair worden 16k N-POMC en het 
adrenocorticotroop hormoon (ACTH) gesplitst. ACTH splitst zich uiteindelijk in α-MSH. 
Vooralsnog wordt gedacht dat dat γ-MSH, via het intermediair 16k N-POMC, een directe 
afsplitsing van POMC is. Vanuit β-lipotropine wordt γ-lipotropine gevormd en dit splitst zich 
uiteindelijk in β-MSH (Cawley et al., 2016). 

 
Figuur 1: Melanocortine synthese (Cawley et al., 2016) 
 
Het splitsen van de verschillende peptiden staat onder invloed van prohormoon convertase 1 
(PC1) en prohormoon convertase 2 (PC2) (Biebermann et al., 2006). PC1 speelt een 
cruciale rol in de eerste cleavage stappen van de POMC splitsing. Splitsingen verder in het 
proces, die normaal alleen worden gevonden in melanotropines, worden geïnduceerd door 
PC2. In AtT-20 cellijnen van muizen is aangetoond dat de splitsingen naar de 
melanotropines (MSH) alleen worden gedaan door PC2 (Zhou et al., 1993). 
 
Melanocortines zijn peptidehormonen en peptidehormonen hebben een algemene weg van 
afgifte, dit geldt dus ook voor melanocortines. De synthese vindt plaats in het ruwe 
endoplasmatisch reticulum (ER) in de cel. Na vouwing van het eiwit in het ER, wordt POMC 
getransporteerd door de cel om via het Golgi-apparaat in grote secretoire granules van de 
gereguleerde secretoire pathway terecht te komen (Cool et al., 1997). Deze secretoire 
granules verplaatsen zich naar de release-sites dicht bij het plasmamembraan en de 
peptiden worden uitgescheiden na een signaal van secretagogen (Cawley et al., 2016). De 
neuronen in de hypothalamus scheiden corticotropine-releasing hormoon (CRH) uit als 
reactie op stress, dit stimuleert de corticotrofen in de adenohypofyse tot secretie van ACTH 
(Chan et al., 1982). Bij zoogdieren en lagere vertebraten wordt α-MSH vrijgegeven in het 
bloed vanuit de intermediaire lobben van de hypofyse, maar bij mensen is deze alleen 
aanwezig in de foetus (McNicol, 1968, Kleine et al., 2016). Uit verschillende dierstudies is 
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gebleken dat ook de secretie van α-MSH uit de intermediaire lobben wordt gestimuleerd door 
CRH (Tran et al., 1990). 
 
2. De functies van melanocortines 
 
Zoals eerder besproken hebben melanocortines een enorme reikwijdte aan biologische 
functies waar ze een rol in spelen. De functies waar tot nog toe het meeste onderzoek naar 
is gedaan, wat betreft de rol van melanocortines, zijn energie homeostase, ontsteking en 
pigmentatie. Daarom wordt hier verder op ingegaan om de eventuele samenhang in functie 
van melanocortines en verbanden te analyseren. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed 
aan de melanocortine receptoren, omdat deze erg belangrijk in de stap van hormoon naar 
functie.  
 
Pigmentatie 
De huidskleur staat onder invloed van pigment ofwel melanine. Melanocyten die in de huid 
liggen produceren pigment. De synthese en ontwikkeling staat onder invloed van 
melanocortines. Zo worden melanogenesis en proliferatie van melanocyten gestimuleerd 
door α-MSH en ACTH (Suzuki et al., 1996). Dit is mogelijk door de activatie van 
melanocortine-1-receptor die door  melanocyten tot expressie worden gebracht (Wakamatsu 
et al., 1997) Over welk van de twee melanocortines de grootste rol speelt is discussie 
mogelijk. Het agouti eiwit heft dit effect met zijn antagonistische werking op.  Regulatie van 
huidskleur vindt dus plaats door de wisselwerking van agonist en antagonist (Suzuki et al., 
1996). In de regulatie van huidskleur en kleur van de vacht in lagere vertebraten en bepaalde 
dieren met harige vacht is het algemeen aanvaard dat melanocortine stimulerend hormoon 
een belangrijke rol speelt (Wakamatsu et al., 1997). 
 
Energie homeostase 
Energie homeostase wordt bereikt door middel van verschillende feedbackmechanismen. In 
één van deze mechanismen speelt de regulatie van α-MSH een rol. Als α-MSH in dit 
systeem zijn functie niet kan uitoefenen, resulteert dit in obesitas volgens onderzoek waarbij 
de MC4R is geinactiveerd (Martin et al., 2002). Mutaties in het MC4R zijn dan ook de meest 
voorkomende genetische oorzaak van obesitas (Srinivasan et al., 2004). Deze receptor is bij 
de mens essentieel voor het behouden van een energiebalans op de lange termijn. 
(Srinivasan et al., 2004). Het regulatiemechanisme hierachter werkt via leptine, een hormoon 
dat wordt afgegeven door het vetweefsel wanneer er voldoende vet aanwezig is. Leptine 
zorgt ervoor dat POMC expressie aan blijft houden in de arcuate nucleus hypothalamus. α-
MSH wat uit POMC wordt geknipt, activeert de MC4Rs in een ander gebiedje in de 
hypothalamus, de paraventriculaire nucleus. De activatie van MC4R zorgt vervolgens voor 
een afname in voedselopname. Omgekeerd zorgt dit feedbackmechanisme voor een 
toename in voedselopname als er sprake is van een negatieve energiebalans. Hierbij is 
naast α-MSH nog een ander hormoon betrokken, de antagonist van de melanocortine-4-
receptor AGRP. Daling van het leptineniveau, stimuleert de expressie van AGRP en zorgt 
dus ook voor verminderde activiteit van de MC4R (Srinivasan et al., 2004).  
 
Ontsteking 
Ook bij de rol van het melanocortine systeem in het immuunsysteem is α-MSH betrokken. 
Het gedraagt zich als een anti-inflammatoire factor. Melanocortines inhiberen de synthese of 
het effect van proinflammatoire cytokines, zoals tumor necrosis factor α (TNF-α), interleukin 
1 en 6 (IL-1, Il-6) (Manna et al., 1998). Ook de upregulatie van adhesiemoleculen wordt 
tegengegaan door α-MSH. (Getting et al., 2001). Onderzoekers suggereren dat deze 
effecten veroorzaakt worden door de inhiberende werking van α-MSH op de verbindende 
factor nuclear transcription factor κB (NF-κB) (Getting et al., 2001)  Het effect van α-MSH is 
specifiek op NF-kB gericht. Er is aangetoond dat activatie van andere transcriptiefactoren 
zoals AP-1 niet wordt beïnvloed (Manna et al., 1998). De werking van α-MSH is daarentegen 
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niet celtype specifiek. α-MSH werkt op verschillende soorten immuuncellen, waaronder in 
ieder geval monocyten/macrofagen en neutrofielen. Op deze immuuncellen namelijk 
receptoren voor α-MSH gevonden (Manna et al., 1998). Naast de anti-inflammatoire werking, 
reguleert α-MSH de productie van stikstofoxide (NO) (Manna et al.l, 1998). Dit stofje is een 
belangrijke regulerende/modulerende factor in verscheidene ontstekingscondities (Blantz et 
al., 2002). 
Melanocortinereceptoren 
De melanocortine-1-receptor is vooral bekend door haar rol in pigmentatie. De MC1R komt 
alleen in melanoma cellen tot expressie. ACTH en α-MSH binden sterk aan MC1R. Betα-
MSH stimuleert ook volledige cAMP productie via deze receptor, maar heeft een 10 keer 
lagere neiging om te binden dan ACTH en α-MSH. γ-MSH kan dit uberhaupt niet teweeg 
brengen. In affiniteit van melanocortines verschilt de melanocorine-3-receptor duidelijk van 
de MC1R. De MC3R reageert namelijk even goed op γ-MSH en β-MSH dan op ACTH en α-
MSH. Deze receptor is in specifieke gebieden in de hersenen te vinden: cortex, 
hyptohalamus, thalamus en hippocampus. De hyptohalamus wordt ook wel het 
hongercentrum genoemd en is hoofdverantwoordelijk voor de energie homeostase. 
Onderzoek wijst uit dat de MC3R hierbij betrokken is (Chen et al., 2000). Maar de MC3R is 
ook gedetecteerd op macrofagen in muizen en zou dus ook een rol kunnen spelen in het 
immuunsysteem. Verder komt de receptor ook tot expressie in de placenta indien aanwezig, 
in hartweefsel, in de darm (Getting et al., 2001) 
 
De melanocortine-4-receptor is zoals gelezen betrokken bij de energie homeostase. Hij komt 
net als de MC3R vooral tot expressie in hersengebieden (Grantz et al., 1994) Haar activiteit 
wordt gereguleerd door enerzijds de agonist α-MSH en anderzijds de antagonist AGRP 
(Srinivasan et al., 2004). Over de melanocortine-2-receptor en de melanocortine-5-receptor 
is niet gesproken met betrekking tot de genoemde functies. De MC2R staat bekend als de 
ACTH receptor. Ze komt tot expressie op cellen van de bijnier en speelt dan ook een rol in 
steroidegenese (Getting et al., 2001). Er zijn nog geen specifieke functies aan deze receptor 
verbonden. Wel is de affiniteit van MC5R voor melanocortines geanalyseerd. In volgorde van 
aflopende affiniteit is dit α-MSH,  β-MSH, ACTH, γ-MSH. Verder komt de receptor in muizen 
vooral tot expressie in skeletspieren en in mindere mate in longen en milt (Grantz et al., 
1994). 
 
3. De rol van melanocortines in pathofysiologie 
 
Eerder in dit boekhoofdstuk is uiteengezet dat melanocortines bij meerdere functies in het 
lichaam een rol spelen. Het is daarom niet raar dat melanocortines ook een invloed hebben 
op bepaalde pathologieën. Melanocortines spelen bij ontzettend veel pathologieën een 
waarschijnlijke rol, hier zullen de naar inziens belangrijkste pathologieën worden 
besproken.   
 
Zoals eerder besproken, bindt α-MSH aan de melanocortine-1-receptor (MC1R) en reguleert 
het pigmentatie van onder andere de huid. Pigmentatie door α-MSH wordt gedaan door 
cyclisch AMP (c-AMP) gemedieerde stimulatie van tyrosine kinase activiteit en de daarop 
volgende melanine productie (Legros et al., 1981). Van c-AMP is bekend dat het de DNA 
synthese inhibeert, waardoor α-MSH kan worden gezien als een differentiatie hormoon. 
(Ghanem et al., 1988) In murine melanoomcellen is een verhoogd level van c-AMP te zien. 
Als resultaat van deze verhoging worden er verschillende enzymen, waaronder tyrosine 
kinase, gestimuleerd en dit kan meespelen in de regulatie van proliferatie van maligne cellen. 
Aan de andere kant remt α-MSH de groei van maligne melanocyten (Legros et al., 1981), 
maar het lijkt erop dat de invloed op proliferatie overheerst (Legros et al., 1981). Naast α-
MSH, binden ook β-MSH en ACTH aan receptoren op melanoomcellen, maar het lijkt erop 
dat alleen de binding van α-MSH een rol speelt bij het ontwikkelen van een melanoom. Het is 
mogelijk dat dit komt doordat er is sprake van een overexpressie van melanocortine-1-
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receptoren op het plasmamembraan van melanoomcellen (Ghanem et al., 1988, Bapst et al., 
2009). 
 
β-MSH bindt voornamelijk aan de melanocortine-4-receptor (MC4R) en speelt met name een 
rol in voedselinname en de energiebalans. De POMC-MC4R pathway neemt een belangrijke 
rol in in de regulatie van lichaamsgewicht. Dit is aangetoond bij verschillende soorten in 
dierstudies (Huszar et al., 1997). Heterozygoot verlies van de MC4R functie representeert de 
meest voorkomende genetische verandering in mensen met ernstige obesitas (Farooqi et al., 
2003). Er zijn veel verschillende mutaties gelokaliseerd door de coderende regio van het 
MC4R gen. Mutaties in het POMC gen worden amper gevonden in individuen met obesitas 
en als ze worden gevonden, blijft dit beperkt tot het β-MSH peptide (Lee et al., 2006). 
Mutaties in het  β-MSH peptide en MC4R mutaties kunnen leiden tot een obesitas fenotype, 
ze hebben hetzelfde resultaat op het lichaamsgewicht. MC4R mutaties komen vaker voor 
dan β-MSH mutaties. Het tekort aan functioneel β-MSH verlaagt de hoeveelheid MSH 
peptide in de POMC-MC4R signaleringspathway. Dit leidt tot overgewicht en obesitas 
(Biebermann et al., 2016). Naast de invloed van genmutaties, is het aannemelijk dat agouti 
en het agouti-gerelateerde eiwit (AGRP) een rol spelen in obesitas. AGRP is een natuurlijke 
antagonist voor de melanocortine-3-receptor en de melanocortine-4-receptor. Als het eiwit 
veel tot expressie komt, resulteert dit in een obese muis. Er wordt aangenomen dat dit komt 
door de antagonistische werking op de MC4R (Ollmann et al., 1997). 
 
ACTH bindt aan de melanocortine-2-receptor (MC2R) en stimuleert zo het vrijkomen van 
cortisol. ACTH afgifte wordt normaal gesproken gereguleerd met een negatieve feedback 
loop naar de hypothalamus.  Overexpressie van onder andere ACTH, zoals bij het syndroom 
van Cushing, kan leiden tot een hyperpigmentatie van de huid. De verhoogde levels van 
ACTH stimuleert melanogenese door epidermale melanocyten. Cutane hyperpigmentatie 
kan ook ontstaan door secretie van ACTH van een tumor. Bij de ziekte van Addison is er een 
tekort aan adrenale cortisol productie, dit leidt tot de afwezigheid van de negatieve feedback 
loop naar de hypothalamus. Doordat de negatieve feedback loop niet aanwezig is, ontstaat 
er overexpressie van ACTH secretie in de hypofyse. Dit zorgt eveneens voor 
hyperpigmentatie van de huid. Mutaties in de melanocortine-2-receptoren zorgen ervoor dat 
de receptoren het circulerende ACTH niet meer herkennen. Dit kan een oorzaak zijn voor de 
overmaat ACTH (Hadley et al., 1999). 
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Conclusie 

Het doel van dit boekhoofdstuk was om te onderzoeken of de verschillende functies 
samenhangen of volledig los van elkaar staan. Dit is onderzocht door de belangrijkste 
functies en pathologieën uit te diepen, waarbij extra aandacht is besteed aan de 
melanocortine receptoren. De functies zijn niet onder te verdelen per receptor; er is namelijk 
geen eenduidigheid in receptorfunctie. Wel hebben receptoren een verschillende affiniteit 
voor de melanocortines en de agouti peptiden.  
 
POMC, het precursor eiwit van de melanocortines, komt overal tot expressie. Waar in het 
lichaam de melanocortine haar functie uitoefent, wordt bepaald door de aanwezigheid van 
receptoren. Dat hangt af van de expressie van receptoren.  
Er wordt voornamelijk gesproken over de rol van α-MSH en β-MSH bij energie homeostase. 
Energie homeostase wordt met betrekking tot melanocortines gereguleerd door de activiteit 
van de melanocortine-4-receptoren in de hypothalamus. De MC4R een gelijke affiniteit voor 
α-MSH en β-MSH. Bij pigmentatie en ontsteking speelt voornamelijk α-MSH een grote rol. Dit 
gaat via de melanocortine-1-receptor. Wat je aan de bovenstaande beschrijving kunt aflezen 
is dat de melanocortines bij binding aan andere receptoren verschillende functies uitvoeren. 
 

Ondanks dat meerdere melanocortines invloed hebben op dezelfde melanocortine receptor, 

bijvoorbeeld α-MSH en β-MSH op de MC4R, is de conclusie dat de verschillende functies 

van melanocortines geen verband met elkaar hebben. De functie is gebaseerd op aan welke 

receptor de melanocortine in kwestie bindt. Er is nog een duidelijk bewijs voor samenhang 

tussen functies gevodnen, wel zijn er aanwijzingen voor verband tussen functies. De oorzaak 

van deze samenhang ligt mogelijk aan de overeenkomstige afkomst, het POMC eiwit. 

Leptine, een hormoon dat te maken heeft met de energie homeostase, zorgt voor behoud 

van de expressie van POMC. Uit POMC worden alle verschillende melanocortines geknipt. 

Leptine zorgt hiermee dus behalve voor expressie van haar doel α-MSH ook voor de 

expressie van de andere melanocortines die een rol spelen in andere functies. Daarnaast 

zijn er aanwijzingen voor dat receptoren elkaar nodig hebben om hun functie uit te kunnen 

oefenen en dat effectormoleculen van een bepaalde functie rol als regulator speelt in een 

andere functie. Hier moet nader onderzoek naar gedaan worden. 
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Samenvatting 

Opioïden worden in het dagelijks leven veelvuldig als geneesmiddel gebruikt. De pijnstillende 
werking van opioïden wordt door ziekhuizen gebruikt voor bijvoorbeeld operaties. Toch 
kleven er nadelen aan opioïden. De middelen zijn erg verslavend. Dit was de aanleiding voor 
de hoofdvraag van dit boekhoofdstuk: wat is er nou zo gevaarlijk aan opioïden. Eerst moest 
worden vastgesteld wat is nou verslaving en welke soorten opioïden zijn er. Het belangrijkste 
is de pathofysiologische route. Er zijn verschillende mechanismen betrokken bij de werking 
van opioïden. Zo hebben opioïden invloed op 3 receptoren: mu ( μ), delta (ẟ) en kappa (𝛋). 
De meest belangrijke receptor is de μ-opioïde receptor. Deze wordt het meest gestimuleerd 
door het centrale zenuwstelsel. De route die door opioïden voornamelijk wordt gestimuleerd 
is de `belongings route’. De twee belangrijke hersengebieden die hierbij een rol spelen zijn 
de Ventral Tegmental Area (VTA) en de Nucleus Accumbens (NAc). De neurotransmitter 
dopamine speelt een belangrijke rol tussen deze twee gebieden. Ook is er gekeken naar de 
verschillen tussen de stoffen cocaïne en morfine. De stoffen hebben het zelfde eindresultaat, 
maar de route daar naar toe werkt voor beide stoffen anders. Het verschil ligt in de binding 
van of type 1 dopamine neuronen (cocaïne) of type 2 dopamine neuronen (morfine). 
Herhaalde blootstelling aan opioïden leidt tot disregulatie van de receptor activiteit. Waardoor 
controle van op natuurlijke systemen zoals motivatie en stress weg valt. Ook leidt dit tot 
neuro adaptieve veranderingen en tolerantie. Opioïden kunnen ook leiden tot structurele en 
functionele veranderingen in de hersenen die blijvend kunnen zijn. De manier van het 
toedienen van morfine heeft ook invloed op de hersenen. Chronische toediening kan leiden 
tot tolerantie en verslaving. De verslavende werking van opioïden, de euforische werking en 
de neuronale veranderingen zijn het voornaamste gevaar van opioïden. Bij chronische 
gebruik van opioïden hangt het leven van deze stoffen af.    

 

.  
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Inleiding 

Opioïden, de naam zal je waarschijnlijk nog niet zo heel veel zeggen maar een verslaving 
daarentegen zal je waarschijnlijk wel iets bekender in de oren klinken. Opioïden worden in 
het dagelijks leven maar ook daarbuiten steeds meer gebruikt en misbruikt (Amsterdam van 
et al, 2015; Maldonado, 2003). Het oorspronkelijke doel van opioïden is dan ook om te 
functioneren als medicijn, maar tegenwoordig worden ze steeds meer als drugs gebruikt 
(Merck manual medisch handboek, 2003). Een van de bekendste opioïden is morfine. 
Morfine is mede daardoor een van de hoofdonderwerpen van onze scriptie. 

  
Morfine is een stof die verkregen wordt uit de papaver somniferum (Mandal, 2013). Deze 
plant staat bekend om zijn productie van opium en werd in de tijd van de Romeinen al 
gebruikt als slaapmiddel, maar ook voor pijnbestrijding. In het opium zitten verschillende 
stoffen, waaronder morfine en codeïne. Het verkrijgen van morfine uit de papaver 
somniferum werd voor het eerst gedaan door Friedrich Wilhelm Sertürner rond het jaar 1800. 
In de hedendaagse medische wereld worden opioïden voornamelijk gebruikt voor hevige pijn 
bestrijding (Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). Daarnaast  heeft morfine ook negatieve 
effecten. Dit zijn bijvoorbeeld remming op de ademhaling, en ook obstipatie.  
 
Later bleek dat morfine en soortgelijke stoffen verschillende  bijwerkingen hebben. Een van 
die bijwerkingen zijn, de verslavende werking en het opwekken van een euforisch gevoel. Dit 
leidde tot een grote toename van misbruik voor deze stoffen en wordt tegenwoordig gezien 
als drugs (Maldonado, 2003). Een van deze stoffen is heroïne. Door het synthetiseren van 
heroïne dacht men een geneesmiddel te hebben gemaakt die zou leiden tot minder misbruik. 
Echter bleek dat heroïne een hogere verslavingsfactor heeft dan morfine (Maldonado, 2003). 
Heroïne wordt dan ook wereldwijd dagelijks misbruikt en dit leidt veelal tot problemen voor 
de volksgezondheid. De poging om de verslavende kant van opioïden te scheiden van de 
pijnstillende kant is tot nu toe nog niet gelukt (Maldonado, 2003). 
 
Maar hoe kan het nou dat een stof die bedoeld is als pijnbestrijders kunnen leiden tot een 
verslaving? Wat is het achterliggende mechanisme? Hebben opioïden nog meer 
bijwerkingen? En hoe kwam men daar achter? Maar tegelijkertijd roept het ook vragen op als 
waarom de ene stof verslavender is dan de andere stof.    

 
Dit zijn allemaal vragen die wij zullen beantwoorden in dit boekhoofdstuk. Allereerst zullen wij 
uitleggen wat een verslaving nou precies inhoud. Vervolgens gaan we bepalen welke 
soorten opioïden er allemaal zijn, deze opioïden gaan we classificeren. Daarnaast wordt er 
weergeven hoe opioïden werken. Om tot slot wat dieper in te gaan op bepaalde 
experimenten en voornamelijk hun bevindingen. Het uiteindelijke doel is dan ook om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: wat is er nou zo gevaarlijk aan opioïden. Het 
antwoord hierop zal worden weergeven in de conclusie. 
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Hoofddeel 

Wat is een opioïde verslaving? 

Uit de inleiding blijkt onder andere dat opioïden stoffen zijn die pijnstillend (analgesie) maar 
ook verslavend kan werken (Maldonado, 2003). Ook kunnen opioïden er voor zorgen dat 
mensen rustig gaan worden en introspectief. Daarnaast geeft het gebruik van opioïden vaak 
een euforische gevoel en kan het seksueel genot versterkt worden (Merck manual medisch 
handboek, 2003). Het voornaamste doel van opioïden is dan ook pijnbestrijding, maar 
hiervoor geldt dat opioïden alleen worden toegediend wanneer andere medicatie en 
therapeutische middelen niet voldoende effect geven (Farmacotherapeutisch Kompas, 
2016). Opioïden hebben dan ook een groot aantal (nadelige) effecten waar rekening mee 
dient te worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn (vaak een remmende) werking op het 
centraal zenuwstelsel, hypothermie, misselijkheid, obstipatie, braken, urineretentie, 
bronchoconstrictie, pupilvernauwing, vasodilatatie, hypotensie, bradycardie en jeuk. 
Daarnaast is er bij langdurig gebruik van opioïden is er een risico op gewenning en 
afhankelijkheid.  

 

Afhankelijkheid is het wetenschappelijke neutrale woord voor verslaving (VNN, z.j.). 
Afhankelijkheid kent twee kanten. Enerzijds het lichamelijke aspect, hiervoor geldt dat je 
lichaam niet normaal kan functioneren wanneer er een te lage concentratie van een 
bepaalde stof, waarvoor gewenning is opgetreden, zich in het lichaam bevindt 
(Farmacotherapeutisch Kompas, 2016). Anderzijds is er risico op psychische afhankelijkheid. 
Dit houdt in dat het gebruik van de opioïde een dwangmatig karakter krijgt omdat de 
behoefte aan zijn psychotrope effect overheerst. Een verslaving kent meerdere (negatieve) 
effecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 
 De ontwikkeling van tolerantie ontstaat na ongeveer 2 tot 3 dagen. Er zijn steeds 

grotere hoeveelheden nodig van een bepaalde stof om tot hetzelfde ‘gewenste’ effect 
te komen. 

 Ontwenningsverschijnselen en onthoudingsverschijnselen wanneer men het middel 
waarvoor gewenning is opgetreden niet of in mindere mate gebruikt. Voorbeelden 
hiervan zijn onder andere gapen, zweten, slapeloosheid en een subjectief gevoel van 
afkoeling. 

 Gebruik om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan, goed gevoel creëren. 
 Het kan problemen veroorzaken in de samenleving, door bijkomstigheid van agressie 

en geweld. 
 
Echter geldt dat wanneer de doseringen voor het toedienen van een opioïde op die manier 
zijn afgemeten dat ze per individu een eigen toegepaste waarde hebben, er geen psychische 
afhankelijkheid zal ontstaan maar alleen een lichamelijke afhankelijkheid 
(Farmcotherapeutisch Kompas, 2016). 
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Een opioïde verslaving ontwikkelt zich in vier fasen (Maldonado, 2003). Die fasen zijn 
hieronder weergeven in tabel 1.  

 

Tabel 1 : de fasen van een verslaving 

Fase Naam Gebeurtenis 

1 ‘The initiation 
phase’ 

Kennismaking met opioïden veroorzaakt euforie 

2 ‘The maintenance 
phase’ 

Dwangmatig gebruik van drugs/opioïden, afhankelijkheid wordt 
zichtbaar 

3 ‘Withdrawal’ Ontwikkelt zich wanneer er lage waardes aan opioïden zich in 
het lichaam bevinden, wordt vaak vernomen door verslaafden 

4 ‘Craving and 
relapse’ 

Intens verlangen naar drugs/opioïden en het terugvallen hier 
op, kritieke fase in therapie 

 

Niet ieder individu ontwikkelt een verslaving bij het gebruik van opioïden, terwijl ze bekend 
staan als sterk verslavend. Dit hangt onder andere af van sociale, contextuele en genetische 
factoren (Maldonado, 2003). Wel blijkt dat opioïden tot (onomkeerbare) neuronale 
veranderingen kunnen zorgen in het centraal zenuwstelsel na herhaalde blootstelling, wat 
uiteindelijk kan leiden tot een verslaving (Maldonado, 2003). Dit zal verder worden uitgewerkt 
in de paragraaf: Pathofysiologie. 

Welke classificaties van opioïden zijn er? 

Zoals in de bovenstaande paragraaf is beschreven blijkt dat morfine verschillen effecten 
heeft. Deze effecten zijn zowel positief als negatief. Naast morfine bestaan er nog vele 
andere opioïden. De meeste van deze opioïden hebben hetzelfde doel als morfine, namelijk 
pijnbestrijding.  Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende opioïden zijn ze 
geclassificeerd.   

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de opioïden te classificeren. Het eerste verschil 
waarnaar gekeken wordt is de manier waarop de stof gemaakt wordt. Deze classificatie 
methode wordt opgedeeld in drie categorieën: natuurlijke, semi-synthetische en synthetische 
opioïden (Pain, 2012). 

 

De natuurlijke opioïden worden geïsoleerd uit de plant Papaver somniferum (Mandal, 2013). 
Morfine en codeïne zijn voorbeelden van natuurlijke opioïden. Door middel van eenvoudige 
manipulaties aan deze natuurlijke opioïden worden semi-synthetische opioïden gecreëerd. 
Een bekend voorbeeld semi-synthetische opioïde is heroïne. Tot slot worden er 
tegenwoordig ook synthetische opioïden gemaakt. Deze opioïden zijn nieuwe ontwerpen en 
komen niet van nature voor in de natuur. In tabel 2 zijn bekende opioïden volgens de 
hierboven genoemde classificatie ingedeeld per groep. Daarnaast kunnen de synthetische 
opioïden verder worden onderverdeeld in vier chemische groepen (Pain, 2012):  

1. morfinan derivaten,  
2. diphenylheptane derivaten, 
3. benzomorphan derivaten 
4. fenylpiperidinederivaten  
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Tabel 2: classificatie van opioïden door middel van synthetische processen (Pain, 
2012). 

Natuurlijke producten Semi-synthetische producten Synthetische producten 

Morfine Diamorphine (heroïne) diacetylmorfine Pethidine 

Codeïne Dihydrocodeïne Fentanyl 

Thebaine Buprenorfine Methadon 

Papaverine Oxycodon Alfentanil 

 

Een andere manier om opioïden in te delen is de manier waarop ze werken. Dit kan op drie 
manieren gaan: Agonisten, partiële agonisten en antagonisten (Pathan et al, 2012). 
Agonisten reageren met de cel, waardoor de cel sterk geactiveerd wordt. De activatie van de 
cel vind plaats bij de receptoren of de enzymen. Partiële antagonisten geven maar een lage 
activatie van de cel, ongeacht de hoeveelheid stof die er beschikbaar is. Antagonisten 
daarentegen hebben de omgekeerde werking van agonisten. Zij zorgen ervoor dat er geen 
activatie plaatsvindt van de cel. Daarnaast zorgen ze er op die manier ook voor dat de cel 
niet kan binden met een agonist. In tabel 3 is de indeling voor deze drie groepen weergeven 
met enkele voorbeelden. 

 

Tabel 3: Classificatie van opioïden door middel van werking (Farmocotherapeutisch 
Kompas, 2016; Terrie, 2011) 

Agonist Partiële agonist Antagonist 

Morfine Buprenorfine Naloxon 

Tramadol Nalbufin (bij μ-receptor) Naltrexon 

Oxycodon   

 

Bij de behandeling van opioïdverslaafden worden voornamelijk de twee genoemde 
antagonisten uit tabel 3 gebruikt, namelijk naloxon en naltrexon (Farmacotherapeutisch 
Kompas, 2016). Naltrexon wordt niet alleen bij opioïdverslaafden gebruikt, maar ook bij 
alcoholisten. Opioïdverslaafden die worden behandeld met naloxon krijgen dit in combinatie 
met buprenorfine of oxycodon. De behandeling met oxycodon wordt gedaan als de pijn 
alleen geremd kan worden door opioïden. Naloxon wordt toegevoegd om obstipatie tegen te 
gaan. De combinatie met buprenorfine wordt gebruikt als substitutiebehandeling. Dit is 
bedoeld om opioid misbruik te verminderen. 
 
Wat is de pathofysiologie van een opioïde? 
Door middel van specifieke receptoren van het centrale zenuwstelsel te bezetten beoefent 
een opioïde zijn werking uit (Maldonado, 2003). Endogene opioïde receptoren bestaan uit 
drie subtypen: mu ( μ), delta (ẟ) en kappa (𝛋) (Turton et al, 2016). Deze drie receptoren 
behoren tot opioïde GPCRs (G-eiwit-gekoppelde-receptoren) (Reed, 2017). Van de mu 
opioïde receptor is de endogene agonist Met-enkephalin en Leu-enkephalin maar ook beta-
endorfine, dit zorgt voor euforische en pijnstillende effecten (Turton et al, 2016; Reed, 2017). 
Kappa opioïde receptoren worden geassocieerd met dysforie en zijn endogene agonist is 
dynorfine. Mu en kappa hebben dan ook een tegenovergestelde effecten, want wanneer je 
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kappa receptoren stimuleert vermindert het euforische effect die geassocieerd is de 
stimulatie van mu. Delta opioïde receptoren zijn van belang bij pijnbestrijding en hebben 
enkefalines als hun endogene agonisten. Zij kunnen de ‘belonende’ effecten van opioïden 
moduleren, maar hun functie bij verslaving is tot nu toe nog onbekend. 

 

De meest gestimuleerde receptor door opioïden in het centraal zenuwstelsel is  de μ-opioïde 
receptor (Turton et al, 2016). Een van de routes die de mu opioïde receptor stimuleert is  de 
zogenoemde ‘belonings-route’ van het (meso)limbische systeem die onder andere bijdraagt 
aan het verslavende proces (Kieffer et al, 2013; Nestler, 2005). Bij drugs zoals opioïden 
spelen twee gebieden een grote rol: de Ventral Tegmental Area (VTA) en de Nucleus 
Accumbens (NAc) (Nestler, 2005). De neurotransmitter dopamine zorgt voor de overdracht 
van de signalen tussen deze twee gebieden. Bij een verhoogd dopamine gehalte in de NAc 
vuren de neuronen in een hogere frequentie waardoor het brein beter wordt gestimuleerd. 
Opioïden inhiberen gaba-neuronen in de VTA. Daardoor worden VTA-dopamine neuronen 
niet meer geïnhibeerd, waardoor dopamine wordt afgegeven aan de NAc (Robinson, 2011). 
In figuur 1 is dit vereenvoudigd weergegeven. De andere route die te zien is in figuur 1 is de 
directe route. Hierbij reageren opioïden direct met dopamine receptoren die in het NAc 
gebied zitten. De rol van dopamine is het activeren van het belonings-route van het brein 
(Schultz, 2015). 

Figuur 1: De werking van opioïden op ventral tegmental area en de Nucleus accumbens 
(Nestler, 2005). 

 

Herhaalde blootstelling aan opioïden zorgt ervoor dat er een disregulatie plaatsvindt van de 
opioïd receptor activiteit (Maldonado, 2003). Dit gaat een interactie aan met het sterk 
gereguleerde endogene opioïde systeem. Dit speelt een cruciale rol bij de controle van 
natuurlijke beloningen en motivatie, maar ook bij stressresponsen en pijn. Het endogene 
opioïde systeem reageert ook met andere neurotransmittersystemen. Lange blootstelling aan 
exogene opioïden kan ertoe leiden dat geassocieerde neuronale netwerken veranderen 
binnen de hersenen. Daarnaast vindt er activatie plaats van anti-opioïde systemen die 
bijdragen aan de opioïde effecten en zo de hedonische homeostase modificeren.  

 

Tolerantie werkt gelijkwaardig aan het bovengenoemde mechanisme. Door middel van 
neuroadaptieve veranderingen worden de receptoren die zijn geactiveerd door het opioïde 
‘ge-downregulated’ of krijgen een verminderde gevoeligheid om de hersenfuncties terug te 
krijgen naar hun homeostatisch balans (Turton et al, 2016). 
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Tolerantie heeft invloed op verschillende niveaus bij de mens. Tolerantie voor de euforische 
werking ontstaat al gauw na het gebruik van opioïden en zorgt er voor dat men nog meer 
opioïden tot zich wil nemen. In tegenstelling tot tolerantie voor de opioïde effecten zoals 
zweten en constipatie, duurt dit veel langer voor deze zichtbaar zijn. 

Experimentele onderzoeken 

1. Wat doen opioïden met ons brein? 

Uit onderzoek blijkt dat chronische blootstelling aan opioïden kan zorgen voor 
neuroplastische veranderingen in dieren (Younger, 2011). Men wist echter nog niet wat voor 
effect opioïde gebruik heeft, over een korte periode met pijnstillende doseringen, op het 
menselijk brein. Daar deed men onderzoek naar in deze ‘clinical trial’. Uit het onderzoek 
bleek dat, na gebruik van orale morfine voor één maand, er neuronale veranderingen 
opgetreden waren bij de mensen. In 13 regio’s waren volumetrische veranderingen 
waarneembaar en een aantal daarvan hingen samen met de dosering van morfine. 
Dosering-gecorreleerde volumetrische afname vond plaats in de rechter amygdala. En een 
toename was waarneembaar in de rechter hypothalamus, linker gyrus frontalis inferior, de 
rechter ventrale posterior cingulate en de rechter caudale pons. Ook bleek dat na 4,7 maand 
na de behandeling met opioïden de meeste morfine-geïnduceerde veranderingen blijvend 
waren. Daarnaast werd gekeken wat het verschil was met de eerste groep en mensen die 
een placebo kregen toegediend 6 weken lang. Hieruit bleek dat de groep die de placebo 
toegediend kregen geen morfologische veranderingen hadden. De resultaten uit dit 
onderzoek dragen bij aan de opvatting dat opioïde blootstelling leidt tot structurele en 
functionele veranderingen van het beloningssysteem. Bij nieuwe blootstelling aan opioïde 
pijnstillers ontstaan snel morfologische veranderingen. 

2. Zijn er verschillende mechanismen tussen morfine en cocaïne.  

In dit experiment wordt een paradox aan de kaart gesteld over cocaïne en morfine (Graziane 
et al, 2016). Cocaïne en morfine geven gelijkmatige aanpassing in de Nucleus accumbens 
(NAc). Toch zijn er verschillende aanpassingen aan de NAc receptoren. Deze paradox wordt 
in het experiment verklaard. Er werd een verschil gevonden bij de silent synapses. Silent 
synapses is een glutaminerge synapse die op het postsynaptische membraan NMDA 
glutamaat receptoren heeft maar geen AMPA glutamaat receptoren. Ze worden silent 
genoemd omdat er geen AMPA glutamaat receptoren aanwezig zijn in het membraan.  
Cocaïne reageerde met de silent synapses in dopamine 1 type neuronen (d1 neuronen), dit 
gebeurt zeer waarschijnlijk tijdens het synaptogenese1 proces. Terwijl morfine met de silent 
synapses van dopamine 2 type neuronen (d2 neuronen) reageren. Dit zijn al langer 
bestaande synapsen in tegenstelling tot reactie met cocaïne. Wanneer er geen morfine en 
cocaïne meer worden toegediend aan de rat komen de verschillen tot uiting. De silent 
synapses in de d1 neuronen trekken AMPA receptoren aan, zodat de input op de d1 
neuronen krachtiger word. Er ontstaat een disbalans in de verhouding van input op de  d1- 
en d2  NAc neuronen. Morfine zorgt ervoor dat de silent synapses geëlimineerd worden, wat 
er voor zorgt dat input van d2 neuronen verslechterd word. Dit geeft dezelfde disbalans van 
input op d1- en d2 NAc neuronen als bij cocaïne. Dit mechanisme laat zien dat cocaïne en 
morfine het zelfde eindresultaat hebben, namelijk een verstoorde disbalans van de input op 
de d1- en d2 NAc neuronen. Waarbij de d1 Nac neuronen veel meer toenemen en de d2 
NAc neuronen afnemen. 

                                                             

1 Synaptogenese is het aanmaken van synapsen die een link leggen tussen neuronen 
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3. Invloed van morfine op cAMP-CREB route.  

Het cAMP response element binding protein (CREB) is een belangrijk eiwit voor de cellen. 
Het is een belangrijke transcriptiefactor die voorkomt in verschillende lichaamscellen, 
waaronder in het brein. Er zijn verschillende brein functies waar het CREB eiwit invloed op 
heeft, dit zijn onder andere: neuronale overleving, circadiaan ritme, leren en geheugen 
(Maldonado, 2003). cAMP zorgt er onder andere voor dat het CREB eiwit geactiveerd wordt.  
In dit experiment wordt gekeken wat de invloed is van het toedienen van opioïden op de 
cAMP-CREB route (Nestler, 1996). De opioïd morfine wordt op 2 manieren toegediend, 
acuut en chronisch. Er word gekeken in een specifiek breindeel, namelijk de Locus coeruleus 
(LC). De LC is een goed model voor de werking van opioïden, dit komt omdat het een grote 
noradrenaline kern is (Robinson et al, 2011). Acute toediening van morfine zorgt voor een 
verlaging van de cAMP concentratie (Nestler, 1996). Verlaging van de cAMP zorgt er voor 
dat proteïne kinase A (PKA) minder actief wordt. Daardoor wordt het CREB eiwit minder 
gefospholiseerd. Dit kan uiteindelijk lange termijn effecten hebben op de LC. Bij het 
chronische toedienen van morfine vinden andere veranderingen plaats (Nestler, 1996). 
Hierbij gaat de cAMP concentratie juist omhoog. Dit geeft een verhoogde PKA activiteit. Wat 
ertoe leidt dat er ook meer CREB eiwitten worden gefospholiseerd. Deze veranderingen 
leiden tot een verhoogde NA+  instroom. Al deze bovengenoemde factoren bij chronische 
toediening van morfine leiden ertoe dat er tolerantie en verslaving optreed. Figuur 2 geeft dit 
mechanisme overzichtelijk weer.  
 

 

Figuur 2. Het effect van toediening van morfine in LC neuronen ( Nestler, 1996). (De dik 
gedrukte pijlen geven aan wat er gebeurd bij chronische toediening) 
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Conclusie 

Het oorspronkelijke doel van opioïden is om te functioneren als medicijn, hierbij gaat het met 
name om de analgetische werking van de stof. Echter hebben veel opioïden ook een 
keerzijde, namelijk hun verslavende werking en het opwekken van een euforisch gevoel. Dit 
leidde er toe dat veel mensen opioïden als drugs gingen gebruiken. Een ander woord voor 
verslaving is afhankelijkheid. Afhankelijkheid kent twee kanten. Lichamelijke afhankelijkheid 
houdt in dat het lichaam niet normaal kan functioneren als er een te lage concentratie van 
een bepaalde stof zich in het lichaam bevindt. Voor deze stof is dan gewenning opgetreden, 
dat houdt in dat men steeds grote hoeveelheden van dezelfde stof moet gebruiken om het 
gewenste effect te bereiken. Een ander woord voor gewenning is tolerantie. Daarnaast 
bestaat er psychische afhankelijkheid, dit houdt in dat het gebruik van een opioïde een 
dwangmatig karakter krijgt omdat de behoefte aan het psychotrope effect overheerst. Een 
ander nadeel van een verslaving is daarnaast ook de kans op ontwenningsverschijnselen bij 
het niet gebruiken van het middel. Een opioïde verslaving ontwikkelt zich in vier fasen. Die 
bestaat uit ‘the initation phase’, ‘the maintenance phase’, ‘withdrawal’ en ‘craving and 
relapse’. Voor opioïden zijn er verschillende classificatiemethodes. De eerste manier is door 
te kijken naar de synthese van de opioïden. Hieronder zijn drie groepen verdeeld, namelijk: 
natuurlijke, semisynthetische en synthetische opioïden. De tweede manier om opioïden in te 
delen is door te kijken naar de manier waarop ze hun werking uitvoeren. Hierbij kunnen 
opioïden ook in drie groepen worden onderverdeeld. Namelijk in agonisten, partiële 
agonisten en antagonisten. Door middel van specifieke receptoren van het centrale 
zenuwstelsel te bezetten beoefent een opioïde zijn werking uit. Endogene opioïde receptoren 
bestaan uit drie subtypen: mu, delta en kappa. Dit zijn alle drie G-eiwit-gekoppelde-
receptoren. De meest gestimuleerde receptor door opioïden is de mu-opioïde-receptor. Deze 
receptor stimuleert de zogenoemde ‘beloningsroute’ van het (meso)limbische systeem die 
bijdraagt aan het verslavende proces. Bij opioïden spelen twee belangrijke gebieden in de 
hersenen een grote rol, namelijk de Ventrale Tegmentale Area (VTA) en de Nucleus 
Accumbens (NAc). Dopamine zorgt voor de overdacht van signalen tussen deze twee 
gebieden. Hoe meer dopamine, hoe meer het brein gestimuleerd wordt. Opioïden zorgen 
ervoor dat dopamine uiteindelijk wordt afgegeven aan de Nac. Echter kan herhaalde 
blootstelling aan opioïden leidden tot disregulatie van de opioïde receptor activiteit. Hierdoor 
kan de controle wegvallen op systemen als natuurlijke beloningen, motivatie, stress en pijn. 
Ook kan dit leidden tot neuro adaptieve veranderingen en het ontstaan van tolerantie, met 
name voor de euforische werking. In verschillende onderzoeken wordt dit dan ook bevestigd. 
Uit onderzoek van Younger in 2011 bleek dat morfine kan leidden tot structurele en 
functionele veranderingen in de hersenen en dat enkele hiervan ook blijvend waren. Een 
ander onderzoek laat zien dat cocaïne en morfine het zelfde eindresultaat hebben, namelijk 
een verstoorde disbalans van de input op de d1- en d2 NAc neuronen. Waarbij de d1 NAc 
neuronen veel meer toenemen en de d2 NAc neuronen afnemen. Daarnaast bleek uit een 
ander onderzoek dat de manier waarop morfine wordt toegediend ook invloed heeft op de 
hersenen. Namelijk acuut tegenover chronisch. Hieruit blijkt dat chronische toediening van 
morfine kan leidden tot tolerantie en verslaving. Uit het voorgaande kan dus de vraag 
beantwoord worden: waarom zijn opioïde zo gevaarlijk? Dit komt dus met name door de 
verslavende en euforische werking en de neuronale veranderingen die door het (chronisch) 
gebruik van opioïden optreden. Uiteindelijk zal men zonder de opioïde niet meer normaal 
kunnen functioneren en hangt hun hele leven hier van af. Tot slot willen we een voorstel 
doen voor een vervolg onderzoek. Hierbij willen we voortboorduren op het idee van heroïne. 
Deze stof werd met het idee gemaakt dat het dezelfde pijnstillende werking zou hebben als 
morfine alleen dan met een minder verslavende werking. Helaas is dat niet gelukt, het bleek 
zelfs verslavender. Met de inzichten van vandaag de dag hopen we dat het wel mogelijk is 
om zulke stoffen te maken, die het zelfde pijnstillende effect hebben, alleen niet zo 
verslavend zijn.  
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Samenvatting 

Polycysteus ovarium syndroom (PCOS) is een veel voorkomende ziekte bij vrouwen. Het 

heeft voornamelijk invloed op het metabolisme van het lichaam, waarbij het effect op de 

hormonen centraal staat. De huishouding van verschillende hormonen (LH, FSH, 

androgenen en insuline) raakt verstoord, wat vele gevolgen met zich meebrengt. Enkele van 

deze gevolgen zijn onvruchtbaarheid, anovulatie en hyperandrogenisme en 

insulineresistentie. Echter, deze vorm van insulineresistentie heeft een andere oorzaak dan 

die bekend zijn bij de algemeen voorkomende vormen, zoals insuline-onafhankelijke 

diabetes mellitus (diabetes type 2).  

Voor meer inzicht in de ontwikkeling van deze vorm van resistentie en het gehele spectrum 

van endocriene en metabole disfuncties bij PCOS, wordt in dit hoofdstuk de aandacht 

besteed aan de relatie tussen hormonen en PCOS. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat 

een defect in het cellulair mechanisme van insuline opname in PCOS tot resistentie leidt. 

Hierbij is de insuline gevoelige transporter (GLUT-4) in aantal afgenomen en kan er minder 

glucose opgenomen worden door de adipocyten, fibroblasten en het spierweefsel. Dit defect 

in de transductie route draagt bij aan de insulineresistentie bij deze vrouwen. Voor de 

behandeling van PCOS wordt gebruik gemaakt van insuline sensitizers, die voor een afname 

van insuline en geslachtshormonen zorgt. Hierdoor treedt er verbetering op in de vele 

endocriene en metabole disfuncties die voorkomen bij deze patiënten. Insuline speelt dus 

een grote rol bij de pathogenese van PCOS, desondanks lijkt het niet de bepalende factor te 

zijn voor deze ziekte. 
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Inleiding 

Tijdens een normale menstruele cyclus ontwikkelen er in het begin van de cyclus enkele 

follikels in de ovaria. Hiervan groeit uiteindelijk één follikel verder die in de ovulatie vrijkomt. 

Vrouwen met polycysteus ovarium syndroom (PCOS) hebben een afwijkende menstruele 

cyclus. In hun eierstokken worden meerdere kleine follikels gevormd die moeilijk groeien. 

Hierdoor komen er niet altijd follikels tot expressie bij deze vrouwen. 

De onderontwikkelde follikels, ook wel cysten genoemd, zijn een veel voorkomend 

eigenschap bij deze vrouwen. Polycysteus ovarium syndroom is een reproductieve 

aandoening waar vele vrouwen aan lijden. Het syndroom kan nadelige effecten hebben voor 

de vruchtbaarheid van deze vrouwen. Het ontstaan en manifesteren van deze aandoening 

wordt veelal gerelateerd aan hormonale afwijkingen. Zo zijn bij vrouwen met PCOS de 

waardes van geslachtshormonen en insuline afwijkend vergeleken met andere vrouwen. 

Daarnaast is de werking van insuline bij deze vrouwen veranderd. Bij PCOS wordt er veelal 

hyperinsulinemie vastgesteld, waarvan insulineresistentie een mogelijk gevolg is. Om hier 

meer inzicht over te krijgen zal gekeken worden welke factoren een rol spelen bij de 

ontwikkeling van PCOS en wat de invloed van insuline hierop is. 
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Paragraaf 1 Wat is PCOS? 

Polycysteus ovarium syndroom (PCOS) is een veel voorkomende endocrinologische 

aandoening die zorgt voor infertiliteit bij vrouwen van een reproductieve leeftijd (Azziz R et al, 

2004). In de Verenigde Staten komt het syndroom bij 4,6 - 6,6 % van de vrouwen tussen de 

18 en 45 jaar voor (Azziz R et al, 2004; Knochenhauer ES, 1998). Ongeveer gelijke waardes 

werden gevonden in twee Europese onderzoeken. Op het Griekse eiland Lesbos werd 

namelijk een prevalentie van 6,8 % gevonden (Diamanti-Kandarakis E et al, 1999) en bij 

Kaukasische vrouwen uit Madrid was de prevalentie 6,5% (Asunción M et al, 2000). PCOS is 

een heterogene aandoening, waardoor er dus verschillende fenotypes bestaan. Daarom 

wordt er bij het stellen van de diagnose van PCOS gekeken naar de aanwezigheid van 

meerdere symptomen (Rotterdam EA-SPCWG, 2004). 

Diagnose PCOS 

Lange tijd werd voor de diagnose van polycysteuze ovarium syndroom gebruikt gemaakt van 

de criteria die in 1990 op de conferentie van het National Institute of Child Health and Human 

Development waren vastgesteld (Álvarez-Blasco F, 2006). Daarbij werd de diagnose van 

PCOS gesteld wanneer er sprake was van chronische anovulatie (ontbreken van de 

ovulatie), klinische en/of biochemische signalen van hyperandrogenisme en uitsluiting van 

andere ziekten, zoals congenitaal adrenaal hyperplasia, androgen-secreterende tumoren en 

Cushing’s syndroom (Álvarez-Blasco F, 2006; Rotterdam EA-SPCWG, 2004). 

Deze criteria leidden tot een standaardisatie van de diagnose, waardoor onderzoek over 

PCOS gerandomiseerd werd. Hierdoor werd het steeds duidelijker dat het syndroom een 

breder spectrum van kenmerken en symptomen omvat dan die gedefinieerd waren in de 

originele diagnostische criteria van NIH in 1990 (Rotterdam EA-SPCWG, 2004). Daarom is 

er in een workshop groep in Rotterdam een nieuw consensus bereikt over de diagnostiek. 

De herziene 2003 Rotterdam criteria, die hieruit voortvloeiden, worden nu veelal gebruikt 

voor de diagnostiek van polycysteuze ovariumsyndroom. Volgens de 2003 Rotterdam 

consensus kan de diagnose PCOS gesteld worden wanneer een vrouw aan twee van de 

volgende drie criteria voldoet: oligo- of anovulatie, klinische en/of biochemische signalen van 

hyperandrogenisme en polycysteuze ovaria en uitsluiting van andere ziekten (Rotterdam EA-

SPCWG, 2004). 

Symptomen 

PCOS is een syndroom waarbij niet één diagnostische criterium gebruikt kan worden om 

vast te stellen dat iemand de aandoening heeft. Eén van de criteria waar naar wordt gekeken 

bij het stellen van de diagnose van PCOS is of de vrouw ook lijdt aan hyperandrogenisme 

(Rotterdam EA-SPCWG, 2004). Dit overschot aan androgenen kan zich uiten in de vorm van 

hirsutism (overtollige lichaamsbeharing) en acne (Diamanti-Kandarakis E et al, 1999). 

Andere criteria waar ook naar wordt gekeken is of er sprake is van polycysteuze ovaria, 

oligo- en anovulatie. Daarbij komt het vaak voor dat vrouwen met dit syndroom een 

disfunctie van de menstruele cyclus hebben. Hierbij zijn hoge waardes van LH een algemene 

kenmerk van PCOS. Ook leidt PCOS vaak tot een verminderde vruchtbaarheid of zelfs tot 

onvruchtbaarheid (Rotterdam EA-SPCWG, 2004). 

Ondanks dat obesitas niet een universeel kenmerk is van PCOS, wordt het vaak wel als een 

symptoom van deze ziekte gezien. Gemiddeld hebben deze patiënten namelijk een hoger 

BMI(Azziz R, 2004). Bovendien hebben vrouwen met deze aandoening vaak hogere insuline 

gehaltes (Hirshfeld-Cytron J et al, 2009). Hyperinsulinemie en insulineresistentie zijn dan ook 
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een van de meest voorkomende symptomen van PCOS (Rotterdam EA-SPCWG, 2004). 

Daarnaast wordt de ziekte geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten 

en diabetes type 2 (Rotterdam EA-SPCWG, 2004). 

Heterogene karakter 

Ondanks dat PCOS een breed spectrum aan symptomen en kenmerken omvat (Rotterdam 

EA-SPCWG, 2004), lijken er geen verschillen te zijn tussen verschillende rassen. Er zijn 

bijvoorbeeld geen significante verschillen gevonden tussen het fenotype van Zwarte en Witte 

vrouwen met PCOS (Azziz R et al, 2004). Desondanks wordt er in de praktijk onderscheid 

gemaakt tussen typische en atypische PCOS. Kenmerkend voor patiënten met PCOS is dat 

ze een hyperresponsiviteit hebben voor 17-hydroxyprogesteron (17OHP). Atypische 

patiënten daarentegen bezitten deze eigenschap niet en daarom wordt dit atypische PCOS 

genoemd. (Hirshfeld-Cytron J et al, 2009). 

 

Paragraaf 2 Hormonen 

Het heterogene karakter van PCOS zorgt ervoor dat er onder de patiënten een 

verscheidenheid bestaat in de hormonen die een rol spelen bij deze aandoening. Wat voor 

effect de hormonen precies hebben op het ontstaan van PCOS is niet altijd duidelijk, maar 

patiënten met PCOS blijken een veranderde hormoonhuishouding te hebben. Ook zijn er 

tussen de patiënten verschillen in de hormoongehaltes (Rosenfield RL et al, 2011). 

De meest kenmerkende veranderingen van de hormonen bij PCOS zijn dat de androgeen en 

insuline waarden hoger zijn. Vrouwen met PCOS hebben namelijk hogere androstenedione, 

testosteron en dehydroepiandrosteron sulfaat (DHEA-S) gehaltes (Ibañez L et al, 1996; 

(Hirshfeld-Cytron J et al, 2009). Daarnaast hebben ze een verhoogde LH/FSH ratio en 

verhoogde 17-hydroxyprogesteron (17-OHP) gehaltes (Ibañez L et al, 1996). De verhoogde 

LH/FSH ratio is ook aanwezig bij anovulatoire vrouwen met PCOS. Daarnaast blijkt ook dat 

het LH gehalte bij PCOS verhoogd is. Binnen de groep anovulatoire vrouwen met PCOS zijn 

geen aparte ‘populaties’ als het gaat om de LH gehaltes. De verhoogde LH/FSH ratio is 

bijvoorbeeld zowel bij de obese als bij de niet-obese patiënten aanwezig (Rosenfield RL et 

al, 2011). Bij PCOS is sprake van een positieve relatie tussen de LH secretie en serum 17-

OH progesteron gehaltes (Rosenfield RL et al, 2011). Desondanks lijkt de verhoogde 17-

OHP niet veroorzaakt te worden door verhoogde LH secretie, maar door de 

hyperresponsiviteit van de ovaria voor een bepaalde hoeveelheid humaan 

choriongonadotrofine (hCG) (Ibañez L et al, 1996). 

Een ander hormoon dat een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling en progressie van 

PCOS is insuline. Vrouwen met deze aandoening hebben vaak problemen met hun insuline 

huishouding, waarbij ze vaak last hebben van hyperinsulinemie. Dit leidt vervolgens tot 

allerlei secundaire symptomen. Daarnaast heeft ernstige hyperinsulinemie invloed op de 

ernst van de hyperandrogenisme bij deze patiënten (Diamanti-Kandarakis E et al, 1999). 

Insuline lijkt namelijk invloed te hebben op de overmaat aan androgenen die bij PCOS 

voorkomt, doordat het de productie van androstenedione en testosteron stimuleert (Barbieri 

et al, 1986). 
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Paragraaf 3 Insuline in PCOS 

Insuline heeft als voornaamste rol het reguleren van de glucose homeostase in het lichaam. 

Dit wordt gedaan door stimulatie van glucose opname door weefsels die insuline afhankelijk 

zijn, zoals adipocyten, hartspierweefsel en skeletspierweefsel (Stracquadanio et al, 2015). 

Daarnaast heeft insuline een remmende werking op de hepatische glucose productie en de 

lipolyse (wat zorgt voor afname van het aantal vrije vetzuren) en een stimulerende werking 

op celdifferentiatie en groei. In PCOS is er sprake van insulineresistentie, wat betekent dat er 

een afname is in het vermogen van het hormoon om aan zijn regulerende functie in metabole 

processen te voldoen. Voorbeelden van deze processen zijn glucose opname, glucose 

productie en lipolyse (Stracquadanio et al, 2015). 

Insuline 

De cellulaire werking van insuline in fibroblasten en skeletspieren wordt geïnitieerd door 

binding van insuline aan de α-subunit van de insuline receptor. Dit induceert auto-fosforylatie 

van de tyrosine residuen op de β-subunit van de receptor, waardoor de activiteit van deze 

residuen stijgt (Dunaif et al, 2015). Hierdoor worden intracellulaire substraten gefosforyleerd, 

waaronder IRS 1-4, dat samen met andere substraten een cascade van eiwitten vormt voor 

de signalering (Dunaif et al, 1995). Vervolgens vindt translocatie van de insuline gevoelige 

transporter (GLUT-4) plaats en worden intracellulaire blaasjes met insuline naar het 

celmembraan vervoerd. Deze pathway wordt gereguleerd door de activatie van PI3K en 

Akt/PKB, die serine fosforylatie van GSK3 (glycogeen synthase kinase 3) induceren 

(Stracquadanio et al, 2015). 

Door deze fosforylatie wordt de activiteit van GSK3 geremd en wordt glycogeen synthese 

gestimuleerd. De stimulatie vindt plaats in de vorm van defosforylatie van de glycogeen 

synthase. Daarnaast stimuleert insuline in zijn mitogene werking via de MAPK-ERK pathway 

celdifferentiatie en groei (fig. 1). Insuline signalering kan geïnhibeerd worden door 

defosforylatie van de insuline receptor door tyrosine phosphatase. Echter, kan ook serine 

fosforylatie van de insuline receptor als gevolg van activatie van serine kinasen de 

signalering stopzetten. Er is dan geen remming meer van GSK3 en wordt hierdoor glycogeen 

synthese geïnhibeerd (Stracquadanio et al, 2015).   

 

Fig. 1 Cellulaire mechanismen voor insuline signaaltransductie in polycystisch ovarium syndroom (PCOS). Het aantal en de 

affiniteit van de insulinereceptor blijft onveranderd in PCOS, maar er is een post-binding defect in de signalering wat resulteert 

in afgenomen insulinegevoeligheid in het skeletspierweefsel en in de adipocyten (Jasti et al, 2012). Het defect is het gevolg van 

toegenomen serine fosforylatie wat leidt tot inhibitie van de verdere activatie van IRS-1 en secundaire intracellulaire kinasen van 

de insuline receptor. Hierdoor vindt er geen activatie plaats van PI3K wat ervoor zorgt dat de glucose opname geïnduceerd door 

insuline ook niet plaatsvindt. Echter, blijft de mitogene werking via de MAPK-ERK kinase van de receptor onveranderd. Er is 

een verhoogde activiteit van P450c17 als gevolg van de serine fosforylatie (Jasti et al, 2012). 
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Insulineresistentie 

De moleculaire mechanismen die een rol spelen bij de ontwikkeling van de resistentie bij 

deze aandoening verschillen van de meest voorkomende vormen, zoals insulineresistentie 

bij insuline-onafhankelijke diabetes. Alhoewel insulineresistentie beschreven wordt als een 

afgenomen affiniteit van de insuline receptoren voor insuline, functioneren de 

insulinereceptoren in de insuline afhankelijke weefsels in PCOS optimaal (Dunaif et al, 

1995). Daarnaast zijn er hoge hoeveelheden aan insuline, ondanks de intacte β-cellen in de 

pancreas. In PCOS blijkt er een verhoogde basale auto-fosforylatie van de insuline receptor 

te zijn, zonder dat er verdere activatie van de insuline intrinsieke kinase plaatsvindt (Dunaif 

et al, 1995). Dit is het gevolg van een defect in de post-binding van insuline tijdens 

signaaltransductie. Er vindt fosforylatie van de serine residuen plaats, waardoor de activiteit 

van de intrinsieke kinase geremd wordt. Hierdoor kunnen de intracellulaire substraten, 

waaronder IRS 1-4, die nodig zijn voor de signaaltransductie ook niet gefosforyleerd worden. 

Dit leidt tot een afname in de activatie van de PI3K regulatie van insuline. Door de afname in 

de PIK3 gemedieerde signaaltransductie zal het aantal GLUT-4 glucose transporters 

afnemen (Dunaif et al, 1995). Hierdoor is er minder glucose opname door de cellen. Dit 

draagt bij aan het ontwikkelen van insulineresistentie. Het defect in de signaaltransductie van 

insuline komt voor in de twee belangrijkste weefsels die onder invloed van insuline glucose 

opnemen, namelijk de adipocyten en skeletspieren. Er schijnt een correlatie te zijn tussen 

fosforylering van de serine residuen in de insuline receptor en mutaties in de coderende 

genen van deze receptor. Deze mutaties dragen mogelijk ook bij aan de insulineresistentie 

bij PCOS (Dunaif et al, 1995).  

Alhoewel obesitas veel invloed heeft op de ontwikkeling van insulineresistentie in vrouwen 

met deze aandoening, kan bovenstaande defect in het mechanisme de resistentie in niet-

obese vrouwen met PCOS verklaren (Stracquadanio et al, 2015).  

Detectie insulineresistentie 

Meten van insulinegevoeligheid wordt op diverse manieren gedaan. De meest betrouwbare 

en accurate techniek is de “hyperinsulinemische-euglycemische clamp”. Hierbij wordt 

gekwantificeerd wat de gevoeligheid is van de 𝛃-cellen voor glucose en hoe gevoelig de 

weefsels zijn voor insuline (DeFronzo et al, 1979). Het biedt tegelijkertijd ook de mogelijkheid 

om de snelheid van glucose opname en transport van insuline naar basale weefsels te 

meten. In deze techniek wordt gebruik gemaakt van gemarkeerde glucose moleculen, 

waardoor de plek van de resistentie (bijv. de lever) makkelijk te detecteren is. Echter is deze 

techniek duur en tijd consumerend, waardoor er alternatieve technieken ontworpen zijn 

(DeFronzo et al, 1979). 
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Paragraaf 4 Behandeling 

Aangezien er nog veel onduidelijkheden zijn rond PCOS, bestaat de therapie van deze 

ziekte voornamelijk uit het behandelen van de symptomen en aandoeningen die eraan 

gerelateerd zijn. Bij de therapie van PCOS wordt gebruik gemaakt van insuline sensitizers 

(Moghetti et al, 2000). De insuline sensitizers verminderen de hyperinsulinemie en 

tegelijkertijd ook de insulineresistentie die bij vele vrouwen met PCOS voorkomt. Deze 

sensitizers hebben niet alleen invloed op hyperinsulinemie en insulineresistentie, maar 

herstellen ook de reproductieve, endocriene en metabole defecten veroorzaakt door deze 

aandoening (Moghetti et al, 2000). 

Metformin 

Een bekend en effectief werkend geneesmiddel dat bij PCOS voorgeschreven wordt is 

metformin. Metformin (dimethylbiguaninde) is een insuline sensitizer en is in zijn werking 

gericht op het metabolisme van glucose en vrije vetzuren in perifere weefsels. Het kan 

enerzijds zorgen voor verhoging van de oxidatie van glucose in onder andere de spieren en 

de lever en anderzijds voor de verlaging van vrije vetzuur oxidatie. Het heeft een 

antihyperglycemische werking die de perifere weefsels een verhoogde gevoeligheid geeft 

voor insuline (Patanѐ et al, 2000). Verder zorgt het ook voor attenuatie van de 

abnormaliteiten in de glucose intolerantie en insuline secretie (Moghetti et al, 2000). Het 

wordt voornamelijk voorgeschreven aan mensen die insuline-onafhankelijke diabetes 

mellitus (type 2 diabetes) hebben (Bailey et al, 1996). Daarnaast is metformin ook van 

invloed op: 

 HDL cholesterol: HDL wordt verhoogd, consistent met de attenuatie van zowel 

hyperinsulinemie en hyperandrogenisme. 

 De menstruele cyclus: vrouwen met chronische anovulatie krijgen een volledig 

genormaliseerde menstruele cyclus. Regelmatig gebruik van dit medicijn kan op 

langer termijn zorgen voor een ovulatoire menstruele cyclus. 

 LH, 17-OH progesteron en testosteron gehaltes: behandeling van metformin zorgt 

voor een afname van deze geslachtshormonen. 

Dit geeft aan dat insuline sensitizers mogelijk een effect hebben op het hele spectrum van 

endocriene, metabole en reproductieve afwijkingen in vrouwen met PCOS (Moghetti et al, 

2000). Daarom wordt in de therapie van PCOS veel gebruik gemaakt van insuline sensitizers 

voor de verbetering van de symptomen van dit ziektebeeld.
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Conclusie 

Bij vrouwen met PCOS is de hormoonhuishouding veranderd. Ze hebben een verhoogde LH 

gehalte en LH/FSH ratio, verhoogde insuline waarden en een overmaat aan androgenen. 

Deze hormoonafwijkingen hebben invloed op het ontstaan van de symptomen die 

veelvoorkomend zijn bij PCOS, zoals menstruele disfunctie, anovulatie, hyperandrogenisme, 

hirsutisme, onvruchtbaarheid en polycysteuze ovaria. Daarnaast is insulineresistentie een 

symptoom die van grote invloed is bij deze vrouwen. De insulineresistentie in PCOS wordt 

veroorzaakt door een defect in de post-binding in de signaaltransductie route van insuline. 

Dit defect is het gevolg van de serine fosforylatie die plaatsvindt, wat resulteert in remming 

van de intrinsieke kinasen, waardoor er minder opname is van glucose. 

Op dit moment wordt de behandeling van de verhoogde waardes van insuline als prioriteit 

gesteld, wat ook wijst op het gegeven dat insuline een belangrijke rol speelt in de 

manifestatie van de PCOS. Voor de behandeling hiervan maakt men gebruik van insuline 

sensitizers, waarvan metformin de meest bekende is. Metformin zorgt, naast de verlaging 

van het insulinegehalte, ook voor verbetering van het hele spectrum van endocriene, 

metabole en reproductieve abnormaliteiten in vrouwen met PCOS. Ondanks dat insuline 

duidelijk een grote rol speelt in het ziektebeeld bij PCOS, is het waarschijnlijk niet de 

bepalende de bepalende factor in de ontwikkeling van PCOS. Het defect in de 

signaaltransductie zorgt voor een verslechterde glucose opname, waardoor hyperinsulinemie 

ontstaat wat vervolgens leidt tot insulineresistentie. Echter, er zijn nog veel meer factoren die 

een rol spelen bij de pathogenese van PCOS. 
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Samenvatting 

In dit boekhoofdstuk wordt besproken of oestrogeen een goede therapie kan vormen bij het 

voorkomen of genezen van een hartinfarct bij mannen en vrouwen. Oestrogeen wordt 

gemaakt door de follikels en heeft onder andere een werking op de ERα, ERβ en de GRP30 

receptoren in de bloedvaten. Via verschillende pathways induceren zij vasodilatatie door het 

laten vrijkomen van NO. Vrouwen in de menopauze en mannen maken minder oestrogeen, 

waardoor zij deze effecten niet hebben en zelfs endotheelschade op kunnen lopen. Dit komt 

door de productie van ROS. Arteriosclerose is een inflammatoire ziekte welke wordt 

veroorzaakt door endotheelschade. Deze schade, veroorzaakt door de afwezigheid van 

oestrogeen, kan ervoor zorgen dat er een ophoping van lipoproteïnen in de vaten en een 

cascade van inflammatoire reacties in de vaten ontstaat, waardoor er plaque en trombose 

kan ontstaan. Dit zorgt voor een vergrote kans op een hartinfarct. 

 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe oestrogenen een rol kunnen spelen in de 

bescherming tegen arteriosclerose en ook wordt onderzocht hoe oestrogeen receptoren 

gebruikt kunnen worden als target voor nieuwe therapieën tegen arteriosclerose. Er zijn al 

veelbelovende resultaten voor vrouwen na de menopauze, maar voor mannen blijft een 

positief effect van oestrogenen nog uit. Echter lijkt het erop dat de timing bij de toediening 

van oestrogenen aan vrouwen van essentiële waarde is. 
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Inleiding 

Elke dag gaan er ruim 100 mensen in Nederland dood aan hartfalen. Het is ook niet gek dat 

hartfalen in Nederland de nummer 1 doodsoorzaak is onder vrouwen. Van alle hartinfarcten 

in Nederland, wat er 30.000 per jaar zijn, is ⅔ man (Bots et al. 2015). Ondanks dat er zoveel 

mensen alleen al in Nederland overlijden aan hartfalen, is er nog steeds niet genoeg bekend 

om hartfalen te genezen en zelfs nog beter, te voorkomen. Zoals in de cijfers te zien is, zijn 

er veel meer mannen met een hartinfarct, terwijl er in totaal meer vrouwen lijden aan 

hartfalen in Nederland. Hierdoor lijken vrouwen een voordeel te hebben waardoor zij minder 

kans hebben op een hartinfarct. Een hormoon waarvan bekend is dat vrouwen deze wel 

hebben voor de menopauze en mannen in een veel mindere mate is oestrogeen (Khalil, 

2013). Daarom wordt de causaliteit tussen oestrogeengehaltes en het ontstaan van een 

hartinfarct in dit boekhoofdstuk onderzocht.  

 

Een manier om te onderzoeken hoe we voor een verminderd aantal incidenten van hartfalen 

kunnen zorgen, is door te kijken naar arteriosclerose. Arteriosclerose is een inflammatoire 

ziekte waarbij er plaque en trombose kan ontstaan (Bobryshev et al, 2016). Dit zorgt voor 

een vergrote kans op een hartinfarct (Virmani et al, 2002). Als vrouwen een verminderde 

kans hebben op een hartinfarct (gezien de cijfers van de hartstichting), door de 

aanwezigheid van oestrogenen, zijn er mogelijkheden om hartfalen bij een risicogroep te 

voorkomen en bij patiënten te genezen. In de laatste jaren is er steeds meer onderzoek 

gedaan naar de effecten van oestrogeen over het hele lichaam. Waar men eerst dacht dat 

oestrogeen alleen effect had op de ovaria, is er nu ook bekend dat oestrogeen effect heeft 

op andere organen, zoals de borst, bloedvaten etc. (Bonney et al, 1983). Om er uiteindelijk 

voor te zorgen dat er minder hartinfarcten zullen plaatsvinden zullen als laatste de 

mogelijkheden voor therapie aan bod komen, voor zowel mannen als vrouwen. De 

uiteindelijke vraagstelling is dus of oestrogeen een goede therapie kan vormen voor het 

voorkomen of genezen van een hartinfarct bij mannen en vrouwen? 
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Wat is oestrogeen? 

Oestrogeen wordt gevormd uit cholesterol onder invloed van FSH en LH. Onder invloed van 

FSH worden progesteronen geproduceerd, welke vervolgens onder invloed van 17α 

hydroxylase, androgenen produceren. Deze androgenen kunnen via aromatase omgezet 

worden in oestrogeen. Dit gebeurt onder invloed van LH (Simigdala et al, 2016; Labrie et al, 

2000). De aanmaak van oestrogeen wordt aangestuurd door de hypothalamus. Het hormoon 

dat door de hypothalamus wordt gemaakt is gnRH. Dit hormoon zorgt ervoor dat de hypofyse 

FSH en LH gaat maken. De afgifte van gnRH gaat onder invloed van een stimulus. LH heeft 

een effect op de geslachtsorganen. Deze geslachtsorganen produceren vervolgens 

oestrogenen, welke weer effect hebben op andere organen in het lichaam. Oestrogenen 

geven bijvoorbeeld negatieve feedback aan de hypothalamus, maar hebben ook een effect 

op bijvoorbeeld de borsten en de bloedvaten (Bonney et al, 1983). Een andere manier om 

aan oestrogeen te komen is via de stof DHEA, een soort androgeen, welke geproduceerd 

wordt door de bijnierschors. Onder invloed van ACTH wordt de bijnier geactiveerd om 

cholesterol om te zetten in androgenen bij mannen en bij vrouwen. Als hier vervolgens 

aromatase bij komt, kunnen de androgenen omgezet worden naar oestrogenen en kunnen 

zij ook via deze weg een effect hebben op verschillende organen in het lichaam (Bonney et 

al, 1983). 

 

Welk effect heeft oestrogeen op verschillende receptoren in de bloedvaten? 

Van de verschillende soorten oestrogeen is E2 de soort oestrogeen die de belangrijkste rol 

speelt in bloedvaten (Chen et al, 1999). E2 kan aangrijpen op verschillende receptoren. De 

receptoren die in de bloedvaten reageren op oestrogeen zijn ERα, ERβ en GPR30. Als zij 

geactiveerd zijn, hebben zij een effect op het endotheel, maar ook op de gladde spiercellen 

van de bloedvaten (Chen et al, 1999). Het activeren van de receptoren zorgt voor een in 

werking stelling van verschillende pathways. De ERK/MAPK pathway, de p38/MAPK 

pathway en de P13K pathway zijn de belangrijkste pathways die betrokken zijn bij de 

activatie van ERα, ERβ en GRP30. De reactie die zij hebben kan genomisch of non-

genomisch zijn. In dit hoofdstuk komt alleen het non-genomische deel van de pathways aan 

bod. (Chen et al, 1999; Dworatzek & Mahmoodzadeh, 2017) 

 

ERα en ERβ lijken erg veel op elkaar, maar toch zijn er kleine verschillen te merken tussen 

deze twee receptoren, welke verderop aan bod zullen komen (Dworatzek & Mahmoodzadeh, 

2017). GPR30 is een G-eiwit gekoppelde receptor en relatief nieuw in de lijst van oestrogeen 

receptoren (Revankar et al, 2005). In het onderzoek van Mazzuka et al, werd de 

gevoeligheid voor de verschillende receptoren op oestrogeen onderzocht. Als eerste hebben 

ze de agonisten voor de receptoren gevonden. Namelijk PPT voor ERα, DPN voor ERβ en 

G1 voor GRP30. Vervolgens hebben ze gekeken naar hoe sterk deze receptoren zouden 

reageren op deze agonisten, waarbij bleek dat PPT het sterkst was en G1 het zwakst was 

(Mazzuca et al, 2014). 

 

Door de binding van E2 aan een van de drie receptoren wordt P13K geactiveerd. Vervolgens 

wordt PIP3 geaccumuleerd, welke vervolgens AKT rekruteert via het PH domein . Vanaf 

deze plek kan AKT eNOS maken (Simoncini et al, 2000; Khalil, 2013). Op deze pathway 
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werk nog een andere receptor. Op de PI3K pathway heeft de MAS receptor een 

stimulerende werking. Waar de receptor precies op aangrijpt is nog onbekend (Sobrino et al, 

2017). Deze pathway is te zien in figuur 1a. eNOS wordt omgezet naar NO. Om eNOS goed 

te laten werken is er altijd BH4 nodig. Zonder BH4 bestaat de eNOS uit twee losse delen en 

kan hij zijn werk niet doen, waardoor er reactieve zuurstofdeeltjes ontstaan. Dit is te zien in 

figuur 1b. De productie van reactieve zuurstofdeeltjes zorgt vervolgens voor 

endotheelschade (Murphy & Kelly, 2011). Op het moment dat BH4 wel aanwezig is, bestaat 

eNOS uit één geheel en kan het zijn werk wel goed doen. Als dit gebeurt ontstaat er NO, wat 

vervolgens zorgt voor vasodilatatie (Battault et al, 2015; Simoncini et al, 2000).  

 

 

Figuur 1: inductie van NO en inductie van ROS via de P13K pathway  (Murphy  & Kelly, 2011) 

 

Een andere pathway die ook via de ER receptoren reageert, is de ERK/MAPK pathway 

(Chen et al, 1999). De ERK/MAPK pathway grijpt net zoals P13K aan op eNOS, waardoor zij 

beide een belangrijke factor spelen in de vasodilatatie via oestrogenen. Deze pathway kan 

eNOS activeren via AKT (hetzelfde als de vorige pathway) of via een stijging van de calcium 

concentratie en daardoor activatie van calmoduline (Chen et al, 1999; Moreno-Ulloa et al, 

2015). 

 

Naast de functie van vasodilatatie heeft oestrogeen nog een belangrijke functie die 

betrokken is bij hart en vaatziekten. Zoals hierboven beschreven wordt de P13K pathway 

geactiveerd door oestrogeen, waarna er NO gemaakt kan worden voor de vasodilatatie. 

Door de activatie van de P13K pathway gebeurt er nog iets belangrijks. P38b wordt 

geactiveerd door P13K, waardoor de productie van ROS wordt geremd. Hierdoor wordt je 

hart beschermt van apoptose, zie afbeelding (Kim et al, 2015). 
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Figuur 2: inductie van apoptose door remming van ROS  (Kim et al, 2015) 
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Wat zijn de oorzaken en gevolgen van arteriosclerose? 

Arteriosclerose is een inflammatoire ziekte, waarbij de arteriën worden aangetast (Bobryshev 

et al, 2016). Arteriosclerose wordt veroorzaakt door endotheel schade. Het ontstaan van de 

endotheelschade is eerder besproken in deelvraag twee en staat beschreven in figuur twee. 

Endotheel schade zorgt ervoor dat ‘’low density lipoproteins’’ (LDL) die rondcirculeren in het 

bloed, het endotheel kunnen binnendringen. Deze lipoproteïnen kunnen zich  vervolgens 

gaan opstapelen in de tunica intima, de laag cellen die achter het endotheel liggen (Krauss, 

2010).  De lipoproteïnen zorgen op de beschadigde plek, voor een pro inflammatoire 

respons. Er komen adhesiemoleculen aan het oppervlak te liggen, waardoor macrofagen 

naar de plek van de schade toe komen om de lipoproteïnen te endocyteren en vervolgens 

proberen te verwerken. Wanneer dit niet lukt zal een macrofaag zich ontwikkelen tot een 

foam cel (Moore et al, 2011). Zie ook figuur 3b (Libby P et al, 2011). Deze foamcellen zullen 

op hun beurt ook een pro inflammatoire respons in gang zetten, waardoor er nog meer 

macrofagen naar de plek zullen gaan waar de schade is ontstaan. De inflammatoire respons 

zorgt ervoor dat ook gladde spiercellen de tunica intima in kunnen kruipen en deze vormen 

samen met de inflammatoire respons en de lipoproteïnen een ophoping die ‘’plaque’’ 

genoemd wordt (Bobryshev et al, 2016; Barlic et al, 2006). In de plaque zelf gaan vaak 

macrofagen en andere moleculen in apoptose, waardoor er een necrotische kern ontstaat 

(Moore et al, 2011). Verder gaan de gladde spiercellen in de plaque prolifereren aan de hand 

van groeifactoren, daarnaast zetten ze ook extracellulaire matrix af zodat de plaque een 

soort beschermlaag krijgt (Libby P et al, 2011). Dit deel van het proces van arteriosclerose, is 

goed te zien in figuur 3c (Libby P et al, 2011). Arteriosclerose wordt naast plaque ook 

gekenmerkt door stijve vaten. (Joshi et al, 2016) In de plaque zorgen de LDLs ervoor dat 

calcium ophoopt. De calcium afbraak zal stoppen, waardoor er een calcium ophoping in de 

vaten plaatsvindt. Calcium ophoping zorgt voor verstijving van de vaten, net als dat het ook 

voor verstijving in de botten werkt. Uit het onderzoek van Joshi et al, is gebleken dat 

calciumgehaltes ook leeftijd afhankelijk zijn, wanneer je ouder wordt is er meer calcium te 

vinden in de vaten (Joshi et al, 2016). 
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Figuur 3: proces arteriosclerose (Libby et al, 2011) 

Zoals eerder uitgelegd vormen de gladde spiercellen met de extracellulaire matrix een soort 

laag om de plaque heen. Als deze laag met gladde spiercellen en extracellulaire matrix erg 

dun is, kan het makkelijker scheuren (Galis et al, 1194). Wanneer deze laag scheurt worden 

de moleculen in de plaque blootgesteld aan het bloed en zal het bloed gaan stollen. Dit 

gestolde bloed wordt ook wel trombose genoemd (Libby P et al, 2011). Het scheuren van de 

plaque en trombosevorming is te zien in figuur 3d (Libby P et al, 2011). Wanneer de arteriën 

beschadigd zijn, kan alleen al door de plaque en de verstijfde wand van de vaten het bloed 

niet meer goed door de vaten stromen. Daarnaast is een trombose heel gevaarlijk, als de 

bloedprop loslaat kan het in de circulatie komen. Wanneer de bloedprop vast komt te zitten 

in een kleiner bloedvat, kan het bloed er niet meer langs stromen en kan een hartinfarct, 

hartstilstand of een beroerte het gevolg zijn (Virmani et al, 2002; Libby P et al, 2011). 

 

De gevolgen van een hartinfarct zijn apoptose en verandering van het myocard weefsel 

(Azizi Y et al, 2017). Zoals beschreven in hoofdstuk 2 heeft p38b een inhiberende werking op 

ROS, waardoor de apoptose van het myocard weefsel tegen wordt gehouden (Kim et al, 

2015). Hier heeft oestrogeen een positief effect op de gevolgen van arteriosclerose. 

Logischerwijs zullen mensen die minder oestrogeen produceren of een minder goed 

werkende receptor hebben, niet alleen sneller arteriosclerose ontwikkelen, maar zij zullen 

hier ook nog eens lastiger van herstellen. Dit wordt verwacht vanwege de apoptose van de 

myocard cellen, waardoor het herstel bemoeilijkt wordt.  
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In welke periode ben je het gevoeligst voor arteriosclerose? 

In een mensenleven ovuleert een vrouw elke maand tijdens haar vruchtbare periode. De 

groeiende follikels produceren hierbij oestrogeen. Op een gegeven moment raken deze 

follikels op, waardoor zij ook geen oestrogeen meer kunnen maken. Dit moment wordt de 

menopauze genoemd (Butler & Santoro, 2011). In het onderzoek van Moreau et al, is 

gebleken dat er een correlatie bestaat tussen een daling van de oestrogeenspiegel en een 

verminderde endotheelfunctie. Dit is getest tijdens de verschillende stadia van de 

menopauze, waarin de endotheelschade oploopt hoe verder je in de menopauze komt 

(Moreau et al, 2012; Bonney et al, 1983). 

Dit komt overeen met de bevindingen die we hierboven hebben beschreven. De oestrogeen 

‘beschermt’ de vrouw van cardiovasculaire ziekten via onder andere vasodilatatie.  

Een man produceert minder oestrogenen. Hij zal niet beschermd zijn voor endotheelschade, 

zoals jonge vrouwen dit zijn (Dakin et al, 2015) . Vrouwen na de menopauze en mannen zijn 

om deze reden het gevoeligst voor arteriosclerose. 

 

Figuur 4: verschil in oestrogeenreceptor reacties mannen en vrouwen (Dworatzek & Mahmoodzadeh, 2017) 

 

In deelvraag 3 is er besproken wat arteriosclerose is en wat de gevolgen hiervan kunnen 

zijn. Arteriosclerose leidt tot aderverkalking, waardoor het hart meer moeite zal moeten doen 

om het bloed rond te pompen. Dit leidt vervolgens tot een verhoogde vaatdruk. In figuur 4 is 

te zien dat de reacties op de receptoren ERα en ERβ verschillen bij mannen en bij vrouwen. 

Zo kan je zien dat mannen meer fibrose produceren bij een verhoogde vaatdruk, terwijl 

vrouwen minder fibrose maken onder dezelfde omstandigheden.  

Het gevolg van arteriosclerose kan een hartinfarct zijn. Ook dit is besproken in deelvraag 3. 

In figuur 4 is weer te zien dat er verschillen zijn in de reacties tussen mannen en vrouwen. 

Zo zie je dat het gevolg van een hartinfarct bij mannen een daling van fibrose vorming kan 

opleveren door activering van de Erβ receptor, waar dit bij vrouwen een vermindering van 

hartfalen oplevert  (Dworatzek & Mahmoodzadeh, 2017). Het voorkomen of het behandelen 

van cardiovasculaire ziekten, waaronder in het speciaal arteriosclerose, wordt lastiger 

gemaakt door de verschillen tussen mannen en vrouwen op de reactie van de ERα en ERβ 
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receptoren. Toch worden de mogelijkheden naar een therapie onderzocht in de volgende 

deelvraag. 
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Onderzoek naar therapieën bij arteriosclerose 

Er is al veel duidelijk over de oorzaken van arteriosclerose. Hierdoor zou je preventief 

arteriosclerose kunnen tegengaan. Arteriosclerose ontstaat door endotheel schade. Deze 

endotheel schade kan door verschillende factoren worden veroorzaakt, bijvoorbeeld 

obesitas, een abnormaal lipide metabolisme, hypertensie, hyperinsulinemie en insuline 

resistentie (Min et al, 2016). Om arteriosclerose dus tegen te gaan, zou je gezonder kunnen 

leven door te stoppen met roken, stoppen met ongezond eten en stoppen met overmatig 

gebruik van alcohol, maar ook door meer te bewegen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar 

gezonde voeding en welke voeding een rol zou kunnen spelen bij het tegengaan van 

arteriosclerose. Hierbij wordt dus gezocht naar voeding die zorgt voor meer vaatverwijding 

en minder endotheel schade. Zo concludeert bijvoorbeeld het onderzoek van Marin et al. dat 

een mediterraans dieet zorgt voor minder endotheelschade dan twee andere diëten (Marin et 

al, 2011). 

 

Verder wordt er ook onderzoek gedaan naar hoe oestrogenen een rol kunnen spelen in de 

bescherming tegen arteriosclerose en worden oestrogeen receptoren gebruikt als target voor 

nieuwe therapieën tegen arteriosclerose. Uit onderzoek is gebleken dat afwezigheid van 

oestrogeen ervoor kan zorgen dat er endotheelschade plaatsvindt (Murphy & Kelly, 2011). 

Endotheelschade veroorzaakt arteriosclerose, daarom zouden oestrogeen receptoren een 

goede target zijn voor nieuwe therapieën. Uit het onderzoek van Min et al. is gebleken dat 

insuline ervoor kan zorgen dat oestrogeen receptoren gemethyleerd worden. Insuline 

bevordert namelijk de expressie van DNA methyltransferases. (Min et al, 2016). Door de 

methylatie van deze oestrogeen receptoren, kan oestrogeen lastiger aan de receptor binden, 

waardoor oestrogeen minder goed zijn werk kan doen en dus endotheelschade tot gevolg 

heeft (Min et al, 2016).  

 

Uit onderzoek van Khalil is gebleken dat jonge vrouwen voor de menopauze een 

verminderde kans op arteriosclerose hebben (Khalil, 2013). Vrouwen hebben dus pas een 

verhoogde kans op arteriosclerose na de menopauze. Daarom is een therapie ook pas nodig 

na de menopauze. Bij mannen is dit niet het geval; zij hebben minder oestrogenen dan 

vrouwen voor de menopauze (Dakin et al, 2015). In het onderzoek van Collins et al. is 

uitgezocht wat het verschil is bij toediening van oestrogenen tussen mannen en vrouwen. Uit 

dit onderzoek bleek dat oestrogeen toediening een positief effect op de vasoconstrictie heeft 

voor vrouwen, maar niet voor mannen (Collins et al, 1995). Voor mannen is er dus geen 

positief effect op de vasoconstrictie, het is nog onduidelijk waarom dit verschil er is. Er is nog 

weinig onderzoek gedaan naar oestrogeen behandeling bij mannen. Dit is dan ook een 

gebied waar nog veel ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Het is wel duidelijk dat 

oestrogeen receptoren een goed target zijn voor arteriosclerose behandeling, in ieder geval 

voor vrouwen. Daarom wordt er ook al een aantal onderzoeken gedaan over de timing van 

het toedienen van oestrogenen. In het onderzoek van Hodis et al. wordt bekeken of het 

tijdstip van toediening van oestrogenen uitmaakt bij het effect op de ontwikkeling van 

arteriosclerose. Zo werden vrouwen ingedeeld in twee groepen: een groep die minder dan 6 

jaar in de menopauze zat en een groep die meer dan 10 jaar in de menopauze zat. Deze 

groepen kregen beiden elke dag oestrogenen toegediend. Uit dit onderzoek is gebleken dat 

de groep vrouwen die minder dan 6 jaar in de menopauze zaten en behandeld werden met 
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oestrogenen, minder progressie van arteriosclerose vertoonden. Maar de groep vrouwen die 

meer dan 10 jaar in de menopauze zaten en behandeld werden met oestrogenen, geen 

verschil in progressie vertoonden met de placebo groep (Hodis et al, 2016). Dit is opvallend 

en er zal nog verder onderzoek moeten worden gedaan naar welke timing precies het best is 

voor vrouwen.    
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Conclusie 

In het boekhoofdstuk is duidelijk geworden dat er nog veel te onderzoeken valt op het gebied 

van oestrogenen en hun werking bij arteriosclerose. Terugkomend op de vraag of 

oestrogeen een goede therapie zou kunnen vormen bij het voorkomen of genezen van een 

hartinfarct bij mannen en vrouwen, is er een grote kans dat oestrogenen in de toekomst als 

therapie gebruikt kunnen worden. De resultaten van studies op postmenopauzale vrouwen 

zijn namelijk veelbelovend. Voor vrouwen is het van belang dat de toediening van 

oestrogenen in een bepaalde periode gebeurt, want uit onderzoek van Hodis et al. lijkt het 

erop dat de timing van de oestrogeentherapie na de menopauze van grote waarde is. Voor 

mannen zijn er helaas nog geen veelbelovende resultaten. Om ook voor mannen een goede 

therapie te vinden moet er nog veel onderzoek gedaan worden. Bijvoorbeeld kan de werking 

van de oestrogeenreceptor van mannen vergeleken worden met die van vrouwen. Ook moet 

de reden waarom vrouwen in de premenopauze beschermd worden tegen arteriosclerose 

nog onderzocht worden, zodat duidelijk wordt waarom dit niet zo is bij mannen. Daarnaast 

lijkt insuline een goede target te zijn voor de behandeling van arteriosclerose bij mannen. 

Een hoog insuline gehalte kan zorgen voor de methylatie van oestrogeenreceptoren, 

waardoor deze hun werking niet meer goed kunnen doen. Bovenstaande onderzoeken lijken 

goede vervolgstappen op huidige kennis. Op het moment dat er meer duidelijkheid is over de 

mechanismes van oestrogenen bij mannen, zal er ook een toekomst voor mannen komen 

waarin het voorkomen en behandelen van arteriosclerose misschien mogelijk is. Als het 

voorkomen en behandelen van arteriosclerose mogelijk is, zal uiteindelijk ook het aantal 

hartinfarcten afnemen. 
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Abstract 

Rheumatoid Arthritis (RA) is een auto-immuunziekte waarbij er ontstekingen aan de gewrichten 

ontstaan. B- en T-cellen lijken hierbij een rol te spelen. Hoe dit precies werkt is echter nog niet 

duidelijk. Wel is bewezen dat het vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Bij vrouwen 

kunnen de klachten soms verschillen. Dit lijkt afhankelijk te zijn van waar ze in hun menstruele 

cyclus zitten. Er wordt in dit hoofdstuk onderzocht of er een link is tussen de symptomen van 

RA en de menstruele cyclus. 

Tijdens de luteale fase van de menstruele cyclus nemen de symptomen voor RA af. Dit is het 

moment dat de productie van gonadale steroïden het hoogst is. Vanaf het begin van de 

menstruatie en tijdens de vroege folliculaire fase nemen de klachten juist extra toe. 

Een hormoon waarvan vermoed wordt dat het een link heeft met RA is oestrogeen. Oestrogeen 

heeft invloed op het immuunsysteem - die zich tegen zichzelf keert bij RA. Hoe dit precies werkt 

is nog niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk komt het doordat oestrogeen anti-inflammatoire 

eigenschappen bezit, die de symptomen van RA verminderen. Ook zou oestrogeen de 

botaanmaak verhogen door de productie van IGF-1 te stimuleren. 

De oestrogeenproductie verandert tijdens de menstruele cyclus, waardoor het effect zou 

kunnen hebben op het verschil in klachten van RA tijdens de verschillende perioden in de 

menstruele cyclus. 

Doordat  oestrogeen zoveel positieve effecten lijken te hebben op de symptomen van reuma, is 

het misschien mogelijk om reuma te behandelen met oestrogeen (eventueel in combinatie met 

de pil). 
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Inleiding 

Er is veel bekend over de werking van de menstruele cyclus. De menstruele cyclus is de 
maandelijkse cyclus waarbij er een eicel ontspringt die bevrucht kan worden. Als deze niet 
bevrucht wordt, vindt de menstruatie plaats. Om de menstruele cyclus te laten functioneren zijn 
er verschillende geslachtshormonen die hier invloed op hebben. Ze zorgen er allemaal voor dat 
elk deel van de menstruatiecyclus wordt doorlopen. Gemiddeld duurt de menstruatiecyclus 28 
dagen, maar de lengte kan variëren per persoon. Het precieze verloop van de menstruele 
cyclus en de invloed van de geslachtshormonen hierop, wordt in het eerste hoofdstuk 
beschreven. 

Naast dat de geslachtshormonen invloed hebben op de menstruele cyclus, hebben ze ook 
effect op het immuunsysteem. Zo kunnen de geslachtshormonen zowel een pro-inflammatoire 
als een anti-inflammatoire werking hebben. Hoe de geslachtshormonen precies effect hebben 
op het immuunsysteem wordt in hoofdstuk 2 behandeld. 

Rheumatoïde Arthritis (RA) is een auto-immuunziekte die het meest bij vrouwen voorkomt 
(Ortona, E. et al., 2016). Bij deze ziekte valt het lichaam het slijmvlies bij de gewrichten aan, 
waardoor het gaat ontsteken en zwellen. Door deze zwelling worden de gewrichten stijf 
(Gibofsky, A., 2012). 

Er zijn aanwijzingen dat bij vrouwen met RA de klachten fluctueren. Men denkt dat dit komt door 
de verschillende periodes in de menstruele cyclus. Dus een vrouw zou in het ene deel van de 
menstruele cyclus meer last hebben van de symptomen van RA en in het andere deel juist weer 
minder.  

In dit hoofdstuk gaan we onderzoeken of er een link is tussen de symptomen van Rheumatoïde 
Arthritis en de menstruele cyclus.  
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Hoofdstuk 1. Menstruele Cyclus 

De menstruele cyclus loopt van de eerste dag van de menstruatie tot de eerste dag van de 
volgende menstruatie. De menstruele cyclus bestaat uit twee fasen: de folliculaire fase en de 
luteale fase. Er zijn 4 geslachtshormonen die voornamelijk betrokken zijn bij de menstruele 
cyclus: FSH, LH, oestradiol en progesteron. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat voor functie 
ze hebben in de menstruele cyclus en op welk moment ze in de cyclus een rol spelen. 

§1 Folliculaire fase 

Er zijn altijd meerdere follikels die tegelijk groeien. Van die follikels wordt er 1 dominant en kan 
volledig uitgroeien tot rijpe follikel. In de follikel zit de uiteindelijke eicel. Dit komt door het 
volgende mechanisme: follikels groeien en als ze 2 tot 6 mm groot zijn, zijn ze afhankelijk van 
het hormoon FSH. FSH staat voor follikel stimulerend hormoon en wordt geproduceerd in de 
hypofyse (Yding Andersen, C., 2017). FSH stijgt in de vroege folliculaire fase. Een van de 
groeiende follikels krijgt het voor elkaar om het meeste FSH te binden en wordt dominant. 
Hierdoor remt het de andere follikels die te gronde gaan door een tekort aan FSH. Rond dag 7 
van de menstruele cyclus piekt het FSH niveau en neemt het weer langzaam af (Yding 
Andersen, C., 2017). De dominante follikel zorgt ervoor dat oestradiol - een vorm van 
oestrogeen - wordt afgegeven. Oestradiol zorgt voor  de groei van het slijmvlies in de 
baarmoeder, de remming van FSH en de afgifte van LH (luteïniserend hormoon) door de 
hypofyse (Chabert Buffet, N., et al., 1998). 

LH wordt dus pas vrij laat in de folliculaire fase afgegeven. Door deze LH afgifte vindt uiteindelijk 
de ovulatie plaats. De ovulatie is het moment waarop de eicel uit de follikel ‘springt’. Vlak voor 
de ovulatie is er een LH piek. Daarna neemt LH weer af. 

§2 Luteale fase 

De luteale fase begint vanaf het moment dat de ovulatie plaatsvindt. De follikel waar de eicel 
uitgesprongen is, heet het corpus luteum. Het corpus luteum produceert progesteron. 
Progesteron zorgt voor de differentiatie van de epitheelcellen die het slijmvlies in de 
baarmoeder vormen. Ook produceert het corpus luteum oestradiol (Chabert Buffet, N., et al., 
1998). 

Aan het einde van de luteale fase gaat het corpus luteum te gronde. Hierdoor daalt ook de 
afgifte van oestradiol en progesteron (Chabert Buffet, N., et al., 1998). Door deze daling van 
afgifte wordt de menstruatie in gang gezet. Bij de menstruatie laat het slijmvlies van de 
baarmoeder los wat gepaard gaat met bloed. Oestradiol en progesteron remmen de werking 
van de hypofyse. Als de afgifte hiervan dus daalt, gaat de hypofyse weer werken en weer FSH 
produceren, waardoor er een nieuwe menstruele cyclus begint (Chabert Buffet, N., et al., 1998). 

In het hoofdstuk hierna gaan we kijken naar het effect van deze geslachtshormonen op het 
immuunsysteem. 
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§3 Zwangerschap 

Als de eicel bevrucht wordt, vindt er geen menstruatie plaatst. In plaats daarvan zorgen 
hormonen ervoor dat er uiteindelijk een kind kan groeien in de baarmoeder. 

Zo gaat de bevruchte eicel human chronic gonadotropin (hCG) produceren. Dit hormoon zorgt 
ervoor dat het corpus luteum blijft bestaan. Het corpus luteum kan zo progesteron en 
oestrogeen blijven produceren (Keay, SD., et al., 2004 ). De concentraties van progesteron en 
oestrogeen blijven dus hoog tijdens de zwangerschap. Progesteron en oestrogeen zorgen 
ervoor dat het immuunsysteem zo wordt aangepast dat deze niet de embryo aan zal vallen.  

Oestrogeen zorgt tijdens de zwangerschap voor groei van baarmoeder en het slijmvlies in de 
baarmoeder, zodat de innesteling van de eicel beter kan verlopen (Lim, CED., et al., 2013).  

Progesteron zorgt ervoor dat de baarmoeder niet te sterk samentrekt. Aan het eind van de 
zwangerschap daalt dit, zodat de bevalling plaats kan vinden. Ook zorgt progesteron ervoor dat 
er veranderingen komen in het immuunsysteem, zodat het embryo niet wordt aangevallen (Lim, 
CED., et al., 2013). 
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Hoofdstuk 2. Geslachtshormonen en het immuunsysteem 

Geslachtshormonen spelen ook een rol in het immuunsysteem. Een van de bewijzen die we 
hiervoor hebben is microRNA (miRNA). Dit is kort non-coderend RNA dat genexpressie post-
transciptioneel reguleert. De homeostase in de cel, maar ook de differentiatie en functie van 
aangeboren- en verworven immuuncellen, is afhankelijk van de expressie en functie van miRNA 
(Ortona, E., et al, 2016).  

Aangetoond is, dat veel miRNA op het X chromosoom zit, terwijl tot nog toe slechts 2 miRNA 
soorten zijn ontdekt op het Y chromosoom. Vooralsnog heeft het meeste miRNA van het X 
chromosoom een onbekende functie, echter weet men al wel dat enkele meespelen in 
(auto)immuniteit. Als de expressie van miRNA niet goed gereguleerd wordt, is het mogelijk dat 
dit bijdraagt bij het ontwikkelen van een auto-immuunziekte (Singh, R.P., et al, 2013). 
Aangezien vrouwen twee X chromosomen bezitten, is het mogelijk dat dit het miRNA expressie 
niveau beïnvloedt en zo dus een cruciaal punt vormen in de ontwikkeling van auto-
immuunziektes die vooral bij vrouwen voorkomen (Ortana, E., et al, 2016).  

E2 - ook wel 17-β estradiol genoemd - is een vorm van oestrogeen, een vrouwelijk 
geslachtshormoon, die miRNA expressie kan reguleren in verschillende celtypes en -weefsels. 
Als reactie daarop reguleert miRNA E2-afhankelijke signalering door zich te richten op eiwitten 
en signaalmoleculen die betrokken zijn bij de signalering van oestrogeen (Ortana, E., et al, 
2016). 

Elk geslachtshormoon heeft, behalve zijn functie in het endocriene stelsel, ook nog een werking 
in het immuunsysteem. Ze hebben logischerwijs verschillende effecten, afhankelijk van 
concentratie, celtype en soort receptor.  

Behalve E2, is prolactine ook een vorm van oestrogeen, die beide een verhogende functie 
hebben van de humorale immuniteit. Terwijl progesteron en testosteron, het mannelijke 
geslachtshormoon, onderdrukkers zijn van het immuunsysteem. 

In de periode van de ovulatie naar zwangerschap, heeft E2 voornamelijk een anti-inflammatoire 
rol (Neill, J.D., 2015). Deze bestaat als eerste uit het remmen van de productie en signalering 
van pro-inflammatoire cytokines, zoals tumor necrosis factor (TNF) en interleukin (IL)-1β en IL-6 
en het remmen van activatie van natural killer (NK) cellen, als tweede uit het induceren van 
expressie van anti-inflammatoire cytokines, IL-4, IL-10 en transforming groeifactor (TGF)-β, die 
T helper-lymfocyt fenotype 2 begunstigen, en als laatste de activatie van regulatoire T cellen 
(Treg). Daarnaast verhoogt E2 de antilichaamproductie door B-lymfocyten. Bij lagere 
concentraties werkt E2 ook, maar stimuleert het slechts TNF, interferon(IFN)-γ, IL-1β en NK 
cellen. 

De andere geslachtshormonen die een rol spelen in de immuniteit zijn prolactine, progesteron 
en testosteron. Hieronder staat overzichtelijk weergegeven wat elke geslachtshormoon voor 
functie bekleedt in het immuunsysteem. 
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Tabel 1. Eigenschappen van prolactine, progesteron en testosteron in het immuunsysteem. Bron: Ortana, E., et al., 
(2016). 

Prolactine Progesteron  Testosteron  

Verhoging 
antilichaamproductie 

Stimulatie switch van pro-
inflammatoire naar anti-
inflammatoire 
immuunrespons 

Remming pro-inflammatoire 
cytokine productie en Th1 
differentiatie 

Regulatie ontwikkeling van 
CD4+ T-cellen 

Bevorderen Treg differentiatie Remming van 
immunoglobuline productie 
en NK cel activiteit 

Induceren productie pro-
inflammatoire cytokines 

Remming NK cellen Versterken expressie van 
anti-inflammatoire cytokines 

Tijdens de zwangerschap zijn de oestrogeen- en progesteron niveaus het hoogst. Voor veel 
auto-immuunziektes zorgt dit voor veranderingen. De immuuntoleratie is namelijk essentieel, en 
dit komt door een shift in immuunrespons. Normaal gesproken is een pro-inflammatoire 
Th1/Th17 immuunrespons dominant, maar deze zorgt voor afwijzing van het embryo. Deze 
verandert in een Th2/Treg celrespons, die NK cel activiteit remt en dus wel het embryo tolereert. 
Voor de auto-immuunziekte die we hierna bespreken, Rheumatoïde Arthritis (RA), heeft dit een 
belangrijk effect. Bij RA is een Th1 immuunrespons dominant, dus zwangerschap heeft een 
beschermend effect op deze ziekte (Ortana, E., et al, 2016). 
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Hoofdstuk 3. Rheumatoïde Arthritis 

§1 Het gewricht 

Rheumatoïde Arthritis (RA) is een auto-immuunziekte. Het synoviale membraan (slijmvlieslaag) 
raakt ontstoken, omdat het eigen immuunsysteem dit membraan niet herkent als ‘zelf’ en dus 
aanvalt (Gibofsky, A., 2012). Deze slijmvlieslaag zwelt op en maakt meer gewrichtsvocht 
(synoviaal vocht) aan dan nodig is, hierdoor zwelt het hele gewricht op en dit kan zorgen voor 
pijnklachten. De gewrichten verstijven soms in een bepaalde positie - dit heet contracturen - 
waardoor ze niet meer volledig kunnen strekken of buigen. 

Behalve het synoviale membraan, kan er ook erosie optreden van het bot en het kraakbeen (zie 
figuur 1). Botten kunnen dan over elkaar gaan schuren, doordat de demping van het kraakbeen 
vermindert (Chimenti M.S. et al, 2015).  

De tunnels waar pezen doorheen lopen (peesscheden) zijn ook omkleed met synovium, dus het 
is mogelijk dat de ziekte ook de pees aantast (Grassi, W., et al, 1998), die dan dus ook niet 
meer vrij kan bewegen. Ook dit leidt tot stijfheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men heeft lang gedacht dat RA gerelateerd is aan het carpaletunnelsyndroom (CTS), die via de 
dichtgeknepen nervus medianus (in de pols) kan optreden. Volgens Sakthiswary en Singh 
(2016) komt CTS net zo vaak voor bij patiënten met RA als bij gezonde mensen, dus het zou 
kunnen zijn dat RA niet per definitie gelinkt is aan CTS. Wetenschappers zijn hier echter nog 
niet over eens. 

Als de ziekte zeer ernstig is, kan er ook vasculitis optreden: ontsteking van de bloedvaten 
(Makol, A., et al 2014). De bloedtoevoer neemt af, en dit kan leiden tot afgeknelde zenuwen of 
zweren op de ledematen. Ook kunnen de longvliezen of het hartzakje gaan ontsteken, of het 

Figuur 1. Het gewricht in gezonde staat (a) en bij RA (b). Bron: COBRA therapie (2008). 
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sjögren-syndroomt treedt op. Hierbij worden de slijmvliezen in de ogen, mond etc. aangetast en 
dit leidt tot droge mond en droge, rode ogen. 

§2 Auto-immuunziekte 

Zoals hierboven gezegd, herkennen de immuuncellen van het lichaam de cellen van synoviale 
membraan niet als cellen van het eigen lichamen, en vallen deze aan. Dit valt uit te leggen, aan 
de hand van de volgende situatie. Als een gezonde cel aan het eind komt van zijn leven, 
ondergaat het citrullinatie, ook wel deiminatie genoemd. Hierbij veranderen (citrullineren) 
enzymen - peptidylarginine deiminases (PADs) - eiwitten in de cel. Bij patiënten die RA 
ontwikkelen, en een speciaal RA gen, (HLA)-DRB1, variant hebben, lekken de PADs en 
gecitrullineerde eiwitten uit stervende cellen. Buiten de cellen veranderen deze PADs de 
eiwitten, die vervolgens verkeerd herkend worden als antigenen. Het immuunsysteem 
produceert vervolgens antistoffen, de anti-citrullinated protein antibodies (ACPAs). Deze worden 
ook gebruikt om RA te diagnosticeren (Gibofsky, 2012).  

Pas later verplaatst de ziekte zich naar het synovium, dus men vermoedt dat een nog 
onbekende factor dit veroorzaakt. Deze onbekende factor zorgt ervoor dat leukocyten het 
synovium binnengaan en doordringen. Eenmaal in het synovium, vermenigvuldigen de 
leukocyten zich, samen met andere immuuncellen, zoals B- en T-lymfocyten, neutrofielen, 
dendritische cellen, macrofagen en mestcellen. Deze immuuncellen produceren vervolgens 
inflammatoire mediatoren, waaronder cytokines, leukotrienes en prostaglandines. Het synoviale 
membraan raakt hierdoor ontstoken, doordat deze inflammatoire mediatoren groei van 
bloedvaten, en dus nutriënten aanvoer, bevorderen naar het weefsel. Hierdoor wordt over het 
synoviale kraakbeen een laag fibreus weefsel gevormd, pannus genoemd, en raakt het 
synoviale membraan daaronder opgezwollen en ontstoken (Chimenti M.S. et al, 2015).  

De ruimte tussen de gewrichten wordt steeds minder, vervormt het gewricht en na lange tijd 
verliest het gewricht zelfs al zijn functie. 

§3 Geslachtshormonen en Rheumatoïd Arthritis 

Tot zover hebben we geslachtshormonen gezien die een rol spelen bij de menstruele cyclus en 
geslachtshormonen gezien die meedoen aan het immuunsysteem. De vraagstelling voor dit 
boekhoofdstuk is of er ook een link is tussen de geslachtshormonen van de menstruele cyclus - 
progesteron, oestradiol, LH en FSH - en de auto-immuunziekte Rheumatoïde Arthritis. 

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met RA in de luteale fase van de menstruele cyclus minder last 
hebben van hun klachten (Ortona, E. et al., 2016 & Case, AM., Reid, RL., 1998). In de 
folliculaire fase lijken ze juist meer last te hebben van hun klachten, zoals ochtendstijfheid en 
artritische pijn. 

Als we dan kijken naar welke geslachtshormonen aanwezig zijn in die periodes, is te zien dat in 
de luteale fase voornamelijk oestradiol en progesteron aanwezig zijn en in de folliculaire fase 
voornamelijk FSH en LH (figuur 2). 
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Figuur 2. Concentraties van verschillende geslachtshormonen 
tijdens de menstruele cyclus. Bron: Groome, N.P., et al., (1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kunnen er dus twee dingen aan de hand zijn. Of LH en FSH verslechteren de klachten of 
oestradiol en progesteron verminderen de klachten. Als we kijken naar het effect van de 
geslachtshormonen op de immuuncellen, is te zien dat progesteron en oestradiol beide een 
anti-inflammatoire werking hebben (Ortona, E. et al., 2016). Bovendien is ook gebleken dat 
vrouwen die zwanger zijn minder last hebben van hun klachten (Case, AM., Reid, RL., 1998). 
Tijdens de zwangerschap zijn de oestrogeen- en progesteronconcentraties heel hoog. Vlak na 
de zwangerschap verergeren de klachten weer, wat ook gepaard gaat met de verlaagde 
concentraties progesteron en oestrogeen. Hetzelfde geldt voor vlak na de menstruatie – het 
begin van de folliculaire fase -, wanneer het corpus luteum verdwijnt. Het corpus luteum 
produceert oestrogeen en progesteron. Als het corpus luteum verdwijnt, verlagen dus ook de 
concentraties oestrogeen en progesteron, waardoor deze geen anti-inflammatoire werking meer 
uit kunnen oefenen, waardoor de klachten van RA verergeren (Case, AM., Reid, RL., 1998). 

Al met al valt er dus te zeggen dat de geslachtshormonen progesteron en oestrogeen invloed 
hebben op Rheumatoïde Arthritis en LH en FSH hier niet zo veel effect op hebben.  
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Conclusie 

De doelstelling voor dit hoofdstuk was om te onderzoeken of er een link is tussen de 
symptomen van Rheumatoïde Arthritis en de menstruele cyclus. 

Hiervoor is eerst bepaald welke geslachtshormonen een rol spelen in de menstruele cyclus - dit 
bleken FSH, LH, progesteron en oestrogeen te zijn -. Vervolgens is gekeken naar de invloed 
van deze hormonen op het immuunsysteem. Als laatste is gekeken waardoor RA ontstaat en of 
er geslachtshormonen hier een rol bij kunnen spelen. 

Het bleek dat vrouwen in de luteale fase minder klachten hadden dan in de folliculaire fase. Dit 
komt door de concentraties van oestrogeen en progesteron. In de luteale fase zijn deze 
concentraties hoog en in de folliculaire fase een stuk lager. Het effect van oestrogeen en 
progesteron is vooral goed te zien aan het feit dat aan het begin van de menstruatie, wanneer 
het corpus luteum verdwijnt en daarmee ook de concentraties oestrogeen en progesteron, de 
klachten verergeren. 

Uiteindelijk hebben we hieruit kunnen concluderen dat oestrogeen en progesteron de klachten 
van Rheumatoïde Arthritis verminderen en dat er dus een link is tussen de symptomen van RA 
en de menstruele cyclus.  
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Samenvatting 

Alzheimer is een van de meest voorkomende oorzaken van dementie. De symptomen van 
Alzheimer zijn van invloed op onder andere het geheugen, de spraak, het plannen en andere 
cognitieve vaardigheden en belemmeren hiermee de uitvoering van alledaagse handelingen. 
Er zijn verschillende factoren die de kans op het krijgen van Alzheimer en het verloop van de 
ziekte beïnvloeden. Eén van deze factoren heeft te maken met het hormoon oestrogeen. De 
oestrogeenlevels in vrouwen dalen na de menopauze en dit zou kunnen verklaren waarom 
vrouwen een hogere kans hebben op het krijgen van Alzheimer dan mannen. In dit 
boekhoofdstuk is gekeken naar de invloed van op oestrogeen gebaseerde hormoontherapie 
op de ziekte van Alzheimer. Er is veel onderzoek gedaan naar het mechanisme achter de 
werking van oestrogeen en het effect hiervan op de ziekte van Alzheimer, echter zijn deze 
onderzoeken erg uiteenlopend en is er hierdoor geen consensus te vinden. Zo kan 
hormoontherapie gebaseerd op oestrogenen een positief effect hebben als het gaat om de 
bescherming van neuronen. Bij gezonde postmenopauzale vrouwen werd het verbaal 
geheugen en het verwerken van informatie verbeterd. Ook bij postmenopauzale vrouwen die 
al Alzheimer hadden zijn positieve effecten gevonden, zoals een verbeterde concentratie en 
een verbeterd recent en semantisch geheugen. Er zijn echter ook negatieve effecten 
gevonden na lange termijn oestrogeengebruik, zoals een verhoogd risico op verschillende 
kankers en beroertes. Er is zelfs gebleken dat het juist voor een verhoogde kans op 
Alzheimer zou kunnen zorgen. Er blijkt sprake te zijn van een ‘window of opportunity’ als het 
gaat om hormoontherapie. Een andere vorm van therapie, met ‘non-feminizing estrogens’, 
zou de neuronen wel kunnen beschermen. De ‘non-feminizing estrogens’ binden niet aan de 
oestrogeenreceptor, waardoor deze niet geactiveerd worden en dit niet leidt tot bijkomende 
risico’s. Er is gebleken dat deze therapie de meeste potentie heeft tot klinisch gebruik om 
neuronen te beschermen. 
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Inleiding 

De ziekte van Alzheimer is ruim 100 jaar geleden ontdekt, maar pas 70 jaar later werd het 
erkend als een serieuze ziekte en is er onderzoek naar gestart. Alzheimer wordt officieel 
gezien als zesde doodsoorzaak in de Verenigde Staten en het staat op de vijfde plaats van 
doodsoorzaak voor mensen van 65 jaar of ouder (Alzheimer’s Association, 2016). Volgens 
het World Alzheimer Report 2016 zijn er 47 miljoen mensen die lijden aan Alzheimer en het 
World Alzheimer Report 2015 schatte dat hier elk jaar ongeveer 9,9 miljoen nieuwe patiënten 
bij komen (Llibre-Rodríguez et al, 2017). Waarschijnlijk zorgt Alzheimer zelfs nog voor meer 
sterfgevallen, omdat de ziekte vaak de onderliggende doodsoorzaak is. Het is dus niet zo dat 
Alzheimer zelf altijd fataal is, maar de complicaties die het met zich meebrengt zijn dit wel. 
 
Alzheimer is een van de meest voorkomende oorzaken van dementie. De symptomen van 
Alzheimer zijn van invloed op onder andere het geheugen, de spraak, het plannen en andere 
cognitieve vaardigheden en belemmeren hiermee de uitvoering van alledaagse handelingen. 
De ziekte van Alzheimer wordt gekarakteriseerd door bèta-amyloïde plaques, neurofibrillaire 
tangles en neurodegeneratie in gebieden van de hersenen die geassocieerd zijn met 
cognitie. Deze metabole processen zijn cruciaal en als ze worden verstoord, wat bij 
Alzheimer gebeurt, leidt dit tot celdood, verlies van neuronen en een langzame verschuiving 
van mild cognitive impairment (MCI) naar Alzheimer dementie (Podcasy et al, 2016). De 
mechanismen die betrokken zijn bij de ziekte van Alzheimer worden besproken in het eerste 
deel van dit boekhoofdstuk.  
 
De belangrijkste oorzaak van Alzheimer is toenemende leeftijd. Echter spelen 
geslachtsverschillen en genetische factoren ook een rol in het krijgen van Alzheimer en het 
verloop van de ziekte. Verschillende studies hebben aangetoond dat zodra de diagnose van 
Alzheimer is vastgesteld, de neurodegeneratie en klinische symptomen vaker en sneller 
voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. Een mogelijke hypothese hiervoor is dat dit komt 
door de hormoonveranderingen in het lichaam van de vrouw na de menopauze (Podcasy et 
al, 2016). Het hormoon dat vaak gelinkt wordt met leeftijd gerelateerde ziekten in vrouwen is 
het oestrogeen 17β-estradiol. Oestrogenen hebben veel positieve effecten op het brein en in 
andere weefsels, deze invloeden op het geheugen worden besproken in paragraaf 2. 
Verlaging van de oestrogeenlevels, zoals gebeurt als een vrouw in de menopauze komt, kan 
een reden zijn voor de verhoogde kans op Alzheimer (Pike, 2017).  
 
Het gegeven dat verlaagde oestrogeenlevels zorgen voor een verhoogde kans op de ziekte 
van Alzheimer kan een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van een therapie voor 
deze patiënten. In dit boekhoofdstuk onderzoeken we wat de invloed is van op oestrogeen 
gebaseerde hormoontherapie op de ziekte van Alzheimer. Er wordt hierbij gekeken naar de 
oestrogene pathways en de genen die bij oestrogenen betrokken zijn. Er wordt zowel 
gekeken naar de invloed van hormoontherapie op het voorkómen van Alzheimer als de 
invloed die het heeft bij vrouwen die al met Alzheimer gediagnostiseerd zijn. Om een 
compleet beeld te krijgen worden de eventuele negatieve consequenties en beperkingen van 
hormoontherapie ook kort belicht. Zo proberen we een antwoord te formuleren op de vraag: 
wat is het effect van oestrogenen op de ziekte van Alzheimer? 
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Paragraaf 1. De ziekte van Alzheimer 
Het meest besproken over de Ziekte van Alzheimer zijn de vondst van amyloïde plaques en 
tangles in het verouderende brein. Zij resulteren in oxidatieve schade en ontstekingsreacties, 
wat op hun beurt leidt tot het verlies van functie van de synapsen en een verstoorde 
energiehuishouding.  
 
Bèta-amyloïd eiwitten zijn biologische producten van metabolisme. Ze komen voort uit de 
proteolyse van het amyloïd precursor protein (APP). Een onbalans in productie en 
verwijdering, en aggregatie van eiwitten zorgt voor de accumulatie van bèta-amyloïd tussen 
zenuwcellen en deze overmaat zou de initiërende factor van Alzheimer kunnen zijn. Bèta-
amyloïd kan zich spontaan ophopen in verschillende fysieke vormen, één daarvan bestaat uit 
oplosbare oligomeren, één van de meest neurotoxische vormen. Neurofibrillaire tangles zijn 
draadvormige eiwit substanties die zich verzamelen in de zenuwcellen. Het aantal tangles is 
een pathologische marker voor de ernst van Alzheimer. Het belangrijkste component is 
abnormaal hypergefosforyleerd en geaggregeerd Tau eiwit. Tau bevordert normaal 
gesproken de assemblage en stabiliteit van microtubuli en vesicle transport. Het is dan ook 
overvloedig in opgeloste vorm aanwezig in axonen. Hypergefosforyleerd Tau is onoplosbaar, 
mist de affiniteit voor microtubuli en vormt zelf gepaarde helische filamenten. Net zoals bèta-
amyloïd oligomeren, is de ophoping van abnormale Tau moleculen cytotoxisch en heeft het 
een negatief effect op het cognitief vermogen.  
 
Daarnaast raken de synapsen in de hippocampus in verval in patiënten met milde cognitieve 
achteruitgang (vaak voorafgaand aan dementie). Volgend op deze achteruitgang is de 
inhibitie van signaleringsmoleculen die zeer betrokken zijn bij het geheugen. Neurotrofines 
stimuleren de proliferatie, differentiatie en overleving van neuronen en gliacellen, en ze 
spelen een rol bij leren, geheugen en gedrag. De normaal hoge levels van neutrofine 
receptoren in cholinerge neuronen zijn ernstig verlaagd bij Alzheimer, net als bepaalde 
neurotransmitters. 
 
Bèta-amyloïd werkt als vergif voor mitochondriën. Bij Alzheimer onderdrukt de blootstelling 
aan bèta-amyloïd vele mitochondriële enzymen in de hersenen, wat leidt tot verslechtering 
van belangrijke processen als elektron transport, ATP productie, zuurstofverbruik en 
membraanpotentialen. Mitochondriële dysfunctie heeft een cascade aan gevolgen, van 
oxidatieve stress, ontstekingsreacties en vasculaire effecten tot verandering in de insuline-
signaleringspathway en het metabolisme van cholesterol (Querfurth et al, 2010). 
 
Er blijkt merkbaar verschil in de incidentie en progressie van Alzheimer bij mannen en 
vrouwen. Sekseverschillen in leeftijd gerelateerde ziektes zijn vaak gelinkt met het primaire 
steroïdhormoon in vrouwen: 17β-oestradiol (Pike et al, 2016). Omdat vrouwen een hogere 
incidentie dan mannen hebben, lijkt het erop dat de afnemende levels van oestrogeen tijdens 
en na de menopauze van invloed zouden kunnen zijn op de pathogenese van de 
neurodegeneratieve ziekte (Lan et al, 2015).  
 
Paragraaf 2. Relatie tussen oestrogeen en het geheugen 
Het rekening houden met oestrogeengehaltes heeft ons meer inzicht in de veranderingen in 
het geheugen tijdens veroudering gegeven. Het suggereert dat niet alle verandering leeftijd 
gerelateerd is, zoals vaak aangenomen wordt, maar dat endocriene veranderingen die 
gepaard gaan met veroudering ook van invloed kunnen zijn. De frontale cortex bijvoorbeeld 
schijnt bij vrouwen ook gemoduleerd te worden door oestrogenen, er worden namelijk 
veranderingen in frontale activiteit waargenomen tijdens geheugentesten na het toedienen 
van oestradiol (Galea et al, 2016). fMRI onderzoek gedurende de menstruele cyclus laat 
toegenomen hersenactiviteit zien, wat geassocieerd wordt met hoge oestrogeenlevels. Dit 
gebeurt in regio’s van de hersenen die betrokken zijn bij het verbale en visueel-ruimtelijk 
geheugen. Deze data suggereert dat oestrogeen dus hersenactiviteit moduleert (Craig et al, 
2009). 
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Er bestaan twee grote subtypes van oestrogeenreceptoren (ER): alphareceptoren (ERα) en 
bètareceptoren (ERβ). In het menselijke brein komt ERβ mRNA expressie het meeste voor in 
gebieden zoals de hippocampus, cerebrale cortex en de thalamus. De expressie van ERβ is 
meer onderworpen aan afname door leeftijd dan ERα. Bètareceptoren blijken een grotere rol 
te spelen bij het reguleren van bepaalde oestrogeen afhankelijke neuroprotectieve acties in 
de hersenen en zijn meer betrokken bij de ontwikkeling en neurale plasticiteit (Zhao et al, 
2015). Receptor ERα wordt gecodeerd door het oestrogeenreceptor alpha gen (ESR1) en 
ERβ wordt gecodeerd door het oestrogeenreceptor bèta gen (ESR2) (Chen et al, 2017). 
Beide genen zijn aanwezig in hersengebieden die betrokken zijn bij de regulaties van 
emoties, gedrag en cognitie (Elcoroaristizabal et al, 2012). Er is tot nu toe meer onderzoek 
gedaan naar ESR1 dan naar ESR2, dit komt simpelweg doordat ESR2 pas recent ontdekt is 
(Chen et al, 2017).  
 
De twee bekendste single nucleotide polymorphisms (SNPs) van ESR1 zijn PvuII 
(rs2234693) en XbaI (rs9340799). Beide zijn gelokaliseerd op intron 1 en zouden effect 
kunnen hebben op de expressie van ESR1, wat op zijn beurt weer een rol kan spelen in de 
pathogenese van Alzheimer. Vrouwen met het rs2234693 genotype zouden een significant 
grotere kans hebben op het krijgen van Alzheimer dan vrouwen zonder dit genotype (Lee et 
al, 2015). Variaties in het ESR2 gen zouden de vatbaarheid voor Alzheimer kunnen 
veranderen. Er zou een associatie zijn tussen de eerste verschijnselen van de ziekte en 
rs4986938, het SNP wat in de 3’ untranslated regio op het ESR2 gen zit (Elcoroaristizabal et 
al, 2012). 
 
Twee andere oestrogeen gerelateerde genen zijn het cytochroom P450 19A1 gen 
(CYP19A1) en het cytochroom P450 11A1 gen (CYP11A1). CYP19A1 codeert voor 
aromatase, wat een essentieel enzym is voor de omzetting van androgenen in oestrogenen. 
CYP11A1 codeert voor het side-chain cleavage (scc) enzym, ook wel het P450scc enzym 
genoemd. Dit enzym zorgt voor de omzetting van cholesterol in pregnenolone, wat een 
belangrijke stap is in de steroïdogenese pathway. Uit onderzoek blijkt dat luteïniserend 
hormoon (LH) invloed heeft op de expressie van CYP11A1 in de hippocampus. Een analoog 
van LH, human chronionic gonadotropine (hCG), resulteert in een verbetering van het 
werkgeheugen in de hersenen. LH levels stijgen naarmate de leeftijd toeneemt, wat effect 
heeft op de expressie van CYP11A1 en hiermee invloed kan hebben op de ontwikkeling van 
Alzheimer (Chen et al, 2017). 
 
Paragraaf 3. Op oestrogeen gebaseerde hormoontherapie ter voorkoming van 
Alzheimer 
Er is bijzonder veel onderzoek gedaan naar de neuroprotectieve effecten van oestradiol in de 
hersenen en op het cognitief functioneren. Een groot aantal onderzoeken naar 
hormoontherapie (zowel met alleen oestrogeen als een combinatie van oestrogeen en 
progesteron) duidt op een klein maar significant positief effect op het verbaal geheugen en 
het verwerken van informatie bij postmenopauzale vrouwen, al is er over deze significantie 
nog veel tegenstrijdigheid te vinden. Factoren als leeftijd, opleiding, algehele gezondheid, 
socio-economische status, dosering, duur en moment van begin van de behandeling hebben 
een noemenswaardige invloed op dit proces (Bartholomeusz et al, 2008). 
 
De inname van oestrogenen door postmenopauzale vrouwen bevorderd de gezondheid op 
verschillende manieren. Oestrogenen stimuleren de groei en overleving van cholinerge 
neuronen en zouden een rol kunnen spelen bij het verminderen van de ophoping van 
cerebrale amyloïd. Beide factoren zijn betrokken bij de ontwikkeling van Alzheimer. Het 
gebruik van oestrogenen na de menopauze lijkt te leiden tot een latere aanvang van de 
neurodegeneratieve ziekte en het risico op diagnostisering wordt er zelfs door verlaagd 
(Tang et al, 1996). Uit onderzoek naar de relatie tussen het cerebrale metabolisme en op 
oestrogeen-gebaseerde hormoontherapie blijkt dat jaren van endogene blootstelling aan 
oestrogeen vooral gecorreleerd is met het metabolisme in de rechter superieure frontale 
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gyrus. De verbetering van het verbale geheugen lijkt af te leiden uit metabolisme in het 
gebied van Wernicke en auditief-geassocieerde gebieden. In andere woorden: de ontdekking 
van relatief geconserveerd metabolisme in bepaalde gebieden van de hersenen suggereert 
regionaal specifieke neuroprotectieve effecten van oestrogeen. Er is echter wel verschil 
merkbaar tussen de verschillende hormoontherapieën. Het innemen van 17β-oestradiol na 
de menopauze heeft bijvoorbeeld een indrukwekkender effect op het verbaal geheugen dan 
de inname van ‘conjugated equine estrogen (CEE)’ (Silverman et al, 2011).  
 
Paragraaf 4. Op oestrogeen gebaseerde hormoontherapie bij Alzheimer 
In de vorige paragraaf is besproken hoe hormoontherapie de ziekte van Alzheimer kan 
voorkomen. In deze paragraaf gaan we het hebben over de effecten bij vrouwen die al 
gediagnostiseerd zijn met Alzheimer. Het slikken van oestrogenen na de menopauze door 
vrouwen met Alzheimer heeft verschillende cognitieve en neurocriene gevolgen. Het 
innemen van een hoge dosis oestrogenen zorgt onder andere voor een verbeterde 
concentratie en een verbeterd recent en semantisch geheugen (Asthana et al, 2001).  
 
Oestrogenen werken (samen met talloze andere stoffen) op meerdere processen die 
betrokken zijn bij het ontstaan en de progressie van Alzheimer. Mitochondriale disfunctie is 
een onderliggend mechanisme van de beginstadia van AD. Veroudering, amyloïd-bèta en 
het Tau-eiwit triggeren dit foutief functioneren met behulp van verschillende pathways. 
Oestrogeen lijkt in staat te zijn om tekorten en beschadigingen die bij Alzheimer optreden te 
compenseren, namelijk verslechteringen in mitochondriale respiratie, versterkte productie 
van zuurstofradicalen, excitotoxiciteit en metabole tekorten (fig 1). Ook stimuleert oestrogeen 
waarschijnlijk de alpha-secretase pathway (‘non-amyloidogenic’, dus geen productie van 
amyloïd-bèta) door middel van activatie van ERK1 en ERK2 en door de PKC signalerings 
pathway. Daarnaast induceert oestrogeen de fosforylatie van ‘glycogen synthase kinase-
3bèta (GSK-3β). Dit enzym is één van de belangrijkste kinases dat het Tau-eiwit fosforyleert. 
Fosforylatie van GSK-3β door oestrogeen leidt tot de inactivatie van het enzym dus dus een 
vermindering in gefosforyleerd Tau (Grimm et al, 2012). 
 
In paragraaf 3 is besproken wat voor effect 17β-estradiol heeft ter voorkoming van Alzheimer 
in gezonde vrouwen na de menopauze. Er is ook onderzoek gedaan naar wat 17β-estradiol 
voor invloed heeft bij postmenopauzale vrouwen die al Alzheimer hebben. Hieruit is gebleken 
dat 17β-estradiol een gunstig effect heeft op het semantisch en visuele geheugen. Dit duidt 
erop dat korte termijn hormoontherapie wat 17β-estradiol bevat, bepaalde cognitieve 
capaciteiten kan verhogen bij postmenopauzale vrouwen met Alzheimer (Wharton et al, 
2012). 17β-estradiol speelt een rol bij de productie van amyloïd precursor protein (APP). Dit 
eiwit is in paragraaf 1 besproken, een onbalans tussen de productie en verwijdering van dit 
eiwit zou kunnen leiden tot accumulatie van bèta-amyloïd tussen zenuwcellen, wat een 
oorzaak kan zijn van Alzheimer. Eén van de bijproducten van APP is Aβ40, welke een 
pathognomonisch effect heeft. De rol van korte termijn hormoontherapie hierin is dat 
oestrogenen de secretie van APP stimuleren. Dit zorgt niet alleen voor een verhoging van 
APP, maar ook voor een verlaging van Aβ40 voor vrouwen met Alzheimer. Zonder 
oestrogenen zorgt Aβ voor verslechterde resultaten in leren en geheugen, dit is echter alleen 
nog maar bij ratten onderzocht en nog niet bij mensen (Baker et al, 2003). 
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Fig 1. Modulatie van het functioneren van mitochondria onder invloed van Aβ, hypergefosforyleerd Tau en oestradiol. 
Mitochondriële dysfunctie staat centraal bij de ziekte van Alzheimer en is al in de vroege stadia van de ziekte te vinden. 
Onderzoeken laten zien dat het amyloïd-bèta eiwit verantwoordelijk kan zijn voor verslechteringen in metabole processen, zoals 
de afname van de glucoseconsumptie en calcium-geïnduceerde excitotoxiciteit in neuronen. Hypergefosforyleerd Tau en 
amyloïd-bèta zijn in staat om mitochondriële respiratie aan te tasten door de ETC CI en CIV te remmen. Dit heeft een afname in 
zuurstofconsumptie, afname in ATP productie en toename van ROS productie tot gevolg. Het is aangetoond dat oestradiol 
zowel het gebruik van glucose door cellen als ETC activiteit kan laten toenemen en daardoor de MMP kan stabilizeren en ROS 
productie en excitotoxiciteit kan voorkomen. In de figuur worden de plekken waar oestradiol waarschijnlijk werkzaam is om Aβ 
geïnduceerde toxiciteit te compenseren aangeduid met E2. Aβ lijkt in staat te zijn om een effect te hebben op oestradiol 
metabolisme in de mitochondria, aangezien het een directe verbinding kan vormen met het enzym ABAD en zo dit enzym kan 
beïnvloeden (Grimm et al, 2012).  
ABAD: Aβ-binding alcohol dehydrogenase, CI: complex I, CII: complex II, ...(enz), cyt c: cytochrome c, Cu/Zn SOD: copper/zinc 
superoxide dismutase, MnSOD: manganese superoxide dismutase, TCA: tricyclic acid, E2: oestradiol, ROS reactive oxygen 
species, mtDNA: mitochondrial DNA, ER: oestrogen receptor 
 
Paragraaf 5. Massaal aan de oestrogenen of…? 
Hoewel er in de afgelopen jaren veel resultaten zijn verzameld die erop duiden dat op 
oestrogeen gebaseerde hormoontherapie veelbelovend is als het gaat om het behouden 
en/of verbeteren van het geheugen, is er nog veel discussie gaande over dit onderwerp. 
Grote klinische studies laten negatieve langetermijneffecten van oestrogeengebruik zien 
(Anderson et al, 2004, Rossouw et al, 2002). Zoals eerder benoemd is de uitkomst van 
behandeling met oestrogenen gevoelig voor veel andere variabelen zoals dosering, timing, 
leeftijd, het type oestrogeen en de duur van het tekort voorafgaand aan de behandeling. 
Oestradiol heeft geen uniform effect op cognitie: het kan, afhankelijk van het soort taak en de 
betrokken hersensystemen, het leren/geheugen verbeteren, verslechteren of helemaal geen 
effect hebben Daarnaast blijkt uit een onderzoek van ‘the Women’s Health Initiative’ dat het 
gebruik van ‘conjugated equine estrogens’ (CEE) en synthetische progestines, een 
combinatie die vaak gebruik wordt bij hormoontherapie, kan zorgen voor een verhoogd risico 
op verschillende kankers, beroertes en potentieel de ziekte van Alzheimer (Korol et al, 2016, 
Rossouw et al, 2002). 
 
Er is dus een verschil merkbaar tussen de effecten die exogeen oestrogeen heeft op het 
risico op de ziekte van Alzheimer bij jongere en oudere vrouwen. Dit betekent dat het effect 
van hormoontherapie met oestrogeen ook afhankelijk is van het moment waarop men 
hiermee begint (voor, tijdens of na de menopauze) (fig 2). Men spreekt hierbij over een 
zogenaamd ‘critical window’ of ook wel ‘window of opportunity’. Een hypothese voor dit 
specifieke moment is dat het inzetten de therapie, op het moment van de menopauze of op 
relatief jonge leeftijd, beschermend kan werken als het gaat om Alzheimer. Behandelen op 
latere leeftijd na de menopauze heeft dit effect niet en zou zelfs het risico kunnen vergroten. 
De mechanismen voor dit verschil zijn echter nog onbekend (Henderson, 2009).  



 Het effect van oestrogenen op de ziekte van Alzheimer    

8 

 

 
Fig 2. Associatie tussen het gebruik van hormoontherapie en het risico op de ziekte van Alzheimer (Multi-Institutional Research 
in Alzheimer Genetic Epidemiology study). Significante interactie met leeftijd (95% zekerheid). Referentie = geen 
hormoontherapie (Henderson, 2009). 

Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Petrone et al dat neuroprotectie door gebruik van 
oestrogenen de meeste klinische potentie heeft als men de activatie van ERs ontwijkt. Het 
gebruik van een oestrogeenvariant, genaamd ‘non-feminizing estrogens’, bindt niet aan de 
oestrogeenreceptor, maar biedt wel bescherming aan de neuronen, terwijl bijkomstige 
risico’s worden vermeden. Het is namelijk zo dat de signalerings-pathways die 
oestrogeenreceptoren mediëren, ook genen reguleren die betrokken zijn bij de chronische 
toxische effecten van oestrogenen. Non-feminizing estrogens bieden de mogelijkheid tot 
therapeutisch gebruik bij neuropathologieën in zowel mannen als vrouwen (Petrone et al, 
2014). 
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Conclusie 

Omdat vrouwen een hogere incidentie hebben dan mannen als het gaat om de ziekte van 
Alzheimer, is de kans groot dat de oorzaak hiervan ligt bij de afgenomen levels van 
oestrogenen tijdens en na de menopauze. Uit verschillende studies blijkt dat 
hormoontherapie, gebaseerd op oestrogenen, een positief effect kan hebben als het gaat om 
de bescherming van neuronen. Oestrogenen stimuleren namelijk de groei en overleving van 
cholinerge neuronen en kunnen ook hun steentje bijdragen bij het verminderen van cerebrale 
amyloïd-bèta ophopingen. Ook lijkt het hormoon in staat te zijn om meerdere tekorten en 
beschadigingen die bij Alzheimer optreden te compenseren, zoals verslechteringen in 
mitochondriale respiratie, versterkte ROS productie, excitotoxiciteit en metabole tekorten. 
 
Over de definitieve bijdrage van oestrogeen, als het gaat om de genezing of het bestrijden 
van de ziekte van Alzheimer, viel op basis van deze uiteenlopende onderzoeken geen 
consensus in de wetenschap te vinden. Zo zag men bij een onderzoek bij gezonde 
postmenopauzale vrouwen vooruitgang in het verbaal geheugen en het verwerken van 
informatie na hormoontherapie. En bij postmenopauzale vrouwen die al Alzheimer hadden, 
zorgde de inname van een hoge dosis oestrogenen onder andere voor verbeterde 
concentratie en een verbeterd recent en semantisch geheugen. Echter, grote klinische 
studies vonden negatieve langetermijneffecten van oestrogeengebruik. Zelfs een verhoogd 
risico op verschillende kankers en beroertes of AD zelf werd gepresenteerd. 
 
Duidelijk werd dat factoren als leeftijd, opleiding, algehele gezondheid, socio-economische 
status, dosering van de therapie en de duur en het moment van de behandeling een 
behoorlijk noemenswaardige invloed hebben op de resultaten van hormoontherapie. Er is 
sprake van een ‘window of opportunity’: het beginnen met hormoontherapie op relatief jonge 
leeftijd, of tijdens de menopauze kan beschermend werken. Behandelen op latere leeftijd (na 
de menopauze), heeft dit effect minder en zou zelfs het risico kunnen vergroten. 
 
Een recenter onderzoek legt de nadruk op hormoontherapie met zogenaamde ‘non-
feminizing estrogens’, een oestrogeenvariant die niet bindt aan de oestrogeenreceptor. Deze 
vorm van therapie zou wél bescherming bieden aan de neuronen, terwijl het niet tot 
bijkomstige risico’s na activatie van bovenstaande receptoren leidt. Het blijkt dat deze 
strategie de meeste klinische potentie heeft als het gaat om neuroprotectie met behulp van 
oestrogeen en daarom lijkt het ons zeer de moeite waard om deze alternatieve strategie 
nader te onderzoeken. 
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Samenvatting 

IVF wordt steeds belangrijker als voortplantingstechniek door een toename in 
fertiliteitsproblemen in de laatste jaren. Bij een IVF behandeling worden eicellen van de 
vrouw buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen en daarna teruggeplaatst. Er wordt er 
gebruik gemaakt van gonadotrofines om de ovaria te stimuleren tot het produceren van 
meerdere eicellen. Ook worden GnRH agonisten en antagonisten gebruikt om een 
vroegtijdige LH piek, en dus een ovulatie te voorkomen. We hebben in deze scriptie gekeken 
naar de moleculaire werking van de GnRH agonisten en antagonisten en het effect van de 
behandeling op de cyclus van de vrouw. Daarnaast hebben we naar enkele van deze stoffen 
gekeken. GnRH-agonisten onderdrukken de hypofyse door een downregulatie van de 
receptoren voor GnRH in de hypofyse bij een constante stimulatie van de receptor. Hier is 
een lang protocol voor nodig. GnRH-antagonisten binden competitief aan de GnRH receptor 
en blokkeren hiermee de werking van het GnRH hormoon uit de hypofyse. Het gebruik van 
agonisten kan leiden tot een flare-effect waarbij de levels van gonadotrofines aanvankelijk 
stijgen. Uit vergelijkend onderzoek blijken antagonisten net zo effectief te werken als de 
agonisten, maar met minder bijwerkingen. Het gebruik van antagonisten is kortom 
patiëntvriendelijker, de behandeling is korter en met een gelijke kans op zwangerschap. 
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Inleiding 

Tegenwoordig krijgen steeds meer stellen te maken met fertiliteitsproblemen. Een van de 
eerste dingen waar men dan aan denkt, is dat vrouwen op steeds latere leeftijd een kind 
willen. Er wordt eerst aan het maken van een carrière gedacht, waardoor de kinderwens op 
een laag pitje wordt gesteld. Maar na de 30 jaar neemt de fertiliteit snel af en de kans op 
zwangerschap ook. Onze leefstijl is echter ook één van de oorzaken. Neem het ontstaan van 
overgewicht of de toename van Chlamydia infecties die ook tot infertiliteit leiden. Dit zijn 
slechts twee voorbeelden die steeds vaker een rol spelen bij infertiliteit (Barbara et al., 2016). 

 
Wanneer een koppel moeite heeft om zwanger te raken, is de eerste stap om naar de 
huisarts te gaan. Daar wordt een algemeen vruchtbaarheidsonderzoek bij beiden gedaan. 
Als er na een doorverwijzing naar een gespecialiseerd arts en verdere oriënterende 
onderzoeken een duidelijke oorzaak wordt gevonden, is een van de mogelijke 
behandelingen in-vitrofertilisatie. Dit is een behandeling waarbij de eicellen van de vrouw 
buiten de baarmoeder worden bevrucht met zaadcellen. De succesvol bevruchte eicellen 
worden daarna teruggeplaatst in de baarmoeder.  

 
Voor het verkrijgen van de eicellen wordt de hormonale cyclus van de vrouw onder controle 
gebracht. Zo kunnen de behandelingen gepland worden. De eerste stap in de behandeling is 
de hyperstimulatie van de ovaria. Het doel hiervan is om meerdere eicellen te verkrijgen en 
zo meerdere embryo’s te kunnen bevruchten. Bij de hyperstimulatie wordt gebruik gemaakt 
van GnRH agonisten of GnRH antagonisten (DeCherney et al., 2013). Dit zijn synthetische 
hormoonachtige stoffen bedoelt om de hormoonproductie van gonadotrofines van het eigen 
lichaam stil te leggen. Deze eigen productie van het lichaam zou storend kunnen werken bij 
de stimulatie van meerdere follikels. 

 
In veel klinieken is het gebruikelijk om gebruik te maken van GnRH agonisten bij een IVF 
behandeling. Antagonisten werden pas later ontdekt en gebruikt. Er is veel onderzoek 
gedaan waarbij de agonisten en antagonisten met elkaar worden vergeleken. Er wordt 
daarbij gekeken naar het resultaat bij de implantatie en de kans op zwangerschap.   

 
In deze scriptie willen we allereerst de werking van de normale humane cyclus en de 
algemene IVF behandeling beschrijven. Daarna willen we aan de hand van verscheidene 
wetenschappelijke onderzoeksartikelen de moleculaire werking van GnRH agonisten en 
antagonisten beschrijven. Ook benoemen we enkele van die stoffen die als preparaat 
worden toegediend bij een IVF behandeling. Aan het eind maken we een afweging tussen de 
agonisten en antagonisten met behulp van verschillende vergelijkende studies. Zo willen wij 
de werking en het effect van GnRH agonisten en antagonisten op de humane cyclus bij een 
IVF behandeling in beeld brengen. 
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Humane cyclus 

De menstruele cyclus van de vrouw wordt via de 

hypothalamus-hypofyse-ovaria as geregeld.  

Daarnaast is er negatieve feedback naar de hypothalamus 
en hypofyse van de hormonen (Figuur 1). Het functioneren 
van de ovaria is verdeeld in twee fasen: de folliculaire fase 
en de luteale fase (Barbara et al., 2016) 
 
De folliculaire fase 
De cyclus begint normaal gesproken op de eerste dag van 
menstruatie. Hierbij verliest de vrouw in gemiddeld 3 tot 5 
dagen de restanten van het endometrium (Kim et al., 2016). 
Dan volgt de folliculaire fase waarbij het endometrium en de 

follikels in de ovaria beginnen te groeien. In de 
hypothalamus wordt gonadotropin releasing hormone 
(GnRH) in pulsen afgegeven. Deze hormonen binden aan 
de oppervlakte receptoren van de adenohypofyse en 
stimuleren de synthese en secretie van de gonadotrofinen FSH en LH aan de perifere 
circulatie. In de ovaria vindt oestrogeen productie plaats door receptorbinding van LH en 
FSH . Volgens het twee cellen concept bevinden de receptoren van FSH zich vooral op de 
granulosa cel en die van LH op de theca cel (Barbara et al., 2016). 
 
De vroege ontwikkeling van het follikel staat niet onder invloed van gonadotrofines, pas het 
laatste stadium van follikelrijping is gonadotrofine afhankelijk. Wanneer de levels van de 
gonadotrofines stijgen, zijn er primordiale follikels in verschillende stadia van rijping. De 
stijging van FSH laat de follikels in dat laatste stadium groeien. De productie van oestrogeen 
door de follikels selecteert een dominante follikel doordat de negatieve feedback een 
beperking van FSH geeft (Barbara et al., 2016). 
 

 
Ovulatie 
Vlak voor de ovulatie rond dag 12 verandert 
het feedbackmechanisme naar positief door 
de hoge oestrogeenproductie in de ovaria. De 
secretie van LH wordt gestimuleerd en er 
ontstaat een piek in de LH secretie. Ook de 
FSH secretie piekt (Figuur 2). LH zorgt 
ongeveer 36-40 uur na de piek voor de 
ovulatie die abrupt de positieve feedback 
stopt. Daarnaast herstart het ook de meiose 
in de oöcyt (Barbara et al., 2016). 
 
Luteale fase 
In de luteale fase verandert het 
achtergebleven follikel onder invloed van LH 
in het corpus luteum (luteïnisatie) van uiterlijk. 
De productie van progesteron neemt toe en 

overheerst in de luteale fase. De productie 
van oestrogeen is na de ovulatie even 
gedaald, maar neemt weer toe en is op zijn 
hoogst in de mid-luteale fase. Progesteron 
werkt op het endometrium voor mogelijke innesteling van een bevruchte eicel. Wanneer er 
geen zwangerschap optreedt, volgt er luteolyse van het corpus luteum en dalen de levels 
van progesteron en oestrogeen. Om de levels van progesteron constant te houden is hCG 

Figuur 1: Feedback regulatie van de 

ovaria (Kim et al., 2016) 

Figuur 2: Regulatie van de humane cyclus door 

gonadotrofines (Barbara et al., 2016) 
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nodig, wat wordt geproduceerd na de innesteling van het bevruchte eitje. hCG bindt aan de 
LH receptor van het corpus luteum en houdt de steroïdogenese in stand, waardoor het 
endometrium stabiel blijft (Barbara et al., 2016). 
 
Het endometrium 
De cyclus van het endometrium is ook verdeeld in twee fasen die gelijk lopen met de fasen 
van de ovaria. Onder invloed van oestrogenen neemt het slijmvlies snel toe in dikte in de 
proliferatiefase. Na de ovulatie breekt de secretoire fase aan en wordt het endometrium 
onder invloed van progesteron niet meer dikker, maar wordt het voorbereidt op de 
innesteling van een bevrucht eitje door onder andere vascularisatie (Kim et al., 2016). 
 
De cyclus van de vrouw wordt nauw geregeld door de hormonen. Een voorbeeld hiervan is 
de steroïdogenese in het corpus luteum. Deze is sterk afhankelijk van de serum levels van 
LH en de LH receptoren, maar ook van de gonadotrofine levels in de folliculaire fase. Een 
daling in de afgifte van FSH en LH correleert met het slechte functioneren van de luteale 
fase (Barbara et al., 2016). Dit geeft aan dat er sprake is van een geïntegreerd systeem en 
er verschillende oorzaken in de cyclus zijn waardoor een vrouw niet zwanger raakt. 
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 Werking IVF 

Bij fertiliteitsproblemen kan er gekozen worden voor een IVF behandeling. In vitro fertilisatie 
(IVF) is een voortplantingstechniek waarbij eicellen in vitro, buiten het lichaam, worden 
bevrucht met zaadcellen waarna de ontstane embryo’s in de uterus terug geplaatst worden. 
In 1978 werd de eerste baby op deze wijze, na behandeling met IVF, geboren: de Britse 
Louise Brown (Bärnreuther et al., 2015). 
 
IVF werd oorspronkelijk ontwikkeld voor vrouwelijke patiënten met niet (normaal) 
functionerende eileiders. Deze vrouwen hadden vaak een ernstige aandoening aan de 
eileiders, beide eileiders waren operatief verwijderd of zo beschadigd dat ze niet meer 
functioneerden. De behandeling zou als een soort bypass gelden voor de mechanische 
obstakels in de vrouwelijke geslachtsorganen. Tegenwoordig is er sprake van een breder 
spectrum aan indicaties, bijvoorbeeld: mannelijke onvruchtbaarheid, endometriose, 
preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD), hormonale stoornissen en 
leeftijdsgerelateerde infertiliteit.  
Een IVF behandeling bestaat uit de volgende stappen: 

1.    Follikel/ovaria stimulatie 
2.    Eicelpunctie 
3.    Fertilisatie/bevruchting en ICSI 
4.    Embryo transfer (ET) 

 
1. Follikel/ovaria stimulatie 
Tijdens een normale menstruele cyclus komt er meestal 1 eicel tot rijping. Bij een IVF 
behandeling worden meerdere follikels, en dus meerdere eicellen tot rijping gebracht. Een 
reden hiervoor is het vergroten van de kans op het produceren van meerdere embryo’s en 
hiermee het grootste risico op een succesvolle bevruchting. Een andere reden is dat 
sommige eicellen niet ontwikkelen of bevrucht worden na de eicelpunctie. 
Er wordt gebruik gemaakt van medicatie met hormonen om de ovaria te stimuleren tot het 
produceren van meerdere eicellen. Ook wordt medicatie gebruikt om het moment van de 
eisprong te bepalen. GnRH agonisten en antagonisten in combinatie met gonadotrofines 
worden bijvoorbeeld als therapie gebruikt. Een stijging van de LH concentratie zorgt voor 
stimulatie van de ovulatie. Bij IVF is het echter belangrijk om een vroegtijdige ovulatie te 
voorkomen omdat er een eicelpunctie volgt. De rol van GnRH agonisten en antagonisten is 
hier belangrijk. 
Wanneer de mature follikels minstens 17 mm in diameter zijn wordt een injectie gegeven met 
humaan choriongonadotrofine (hCG injectie) om de ovulatie te induceren (DeCherney et al., 
2013).  
 
2. Eicelpunctie 
De eicelpunctie vindt 36 uur na de hCG injectie plaats. Door middel van een punctie met een 
naald via de vaginale fornix worden eicellen weggezogen uit de eierstok. 
 
3. Fertilisatie en ICSI 
Omdat de ovaria zo gestimuleerd worden dat er meerdere eicellen rijpen zullen de eicellen 
die verkregen zijn zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden. Na classificatie van 
de eicellen kan de bevruchting worden gestart. Een Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie 
(ICSI) is een microscopische injectie waarbij er een kunstmatige bevruchting plaatsvindt. Er 
wordt slechts één spermacel rechtstreeks ingebracht in het cytoplasma van een eicel. Na 24 
uur moet worden vastgesteld of de eicellen bevrucht zijn. Dit is het geval wanneer er in de 
zygote twee kernen zichtbaar zijn en de chromosomen in paren liggen om aan de meiose te 
beginnen. Vaak worden de embryo’s na 2-5 dagen teruggeplaatst in de uterus (DeCherney 
et al., 2013). 
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4. Embryo transfer (ET) 
Het terugplaatsen van embryo’s in de uterus wordt embryo transfer genoemd. Het exacte 
aantal embryo’s wat teruggeplaatst wordt hangt af van het aantal embryo’s dat geproduceerd 
is, de gezondheid van de embryo’s, het risico op een meerlingzwangerschap en de leeftijd 
van de vrouw. 
Eén of twee embryo’s worden met behulp van een smalle, flexibele katheter transcervicaal in 
de uterus geplaatst. Er is sprake van een zwangerschap na innesteling in de uteruswand. De 
kans op innesteling na embryo transfer kan worden beïnvloed door: de leeftijd van de vrouw, 
de oorzaak van de onvruchtbaarheid en de dikte van het endometrium.  
Om een korte luteale fase te voorkomen en het baarmoederslijmvlies klaar te maken voor 
innesteling wordt door veel artsen aangeraden om progesteron te nemen. Tijdens een IVF 
behandeling wordt er onvoldoende progesteron geproduceerd door het corpus luteum. Dit 
komt door gebruik van GnRH agonisten of antagonisten (DeCherney et al., 2013). 
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GnRH agonisten en antagonisten 
 
Het hormoon GnRH is een decapeptide en wordt gesynthetiseerd in het cytoplasma van het 
diencephalon. Daarna wordt het verpakt in granules en verder verwerkt door het Golgi-
apparaat. Hier wordt het hormoon verder getransporteerd door axonen en vrijgegeven in het 
portale systeem in de hypofyse (Huirne et al., 2001). GnRH bindt aan de GnRH receptor op 
de gonadotrope cellen in de adenohypofyse. Deze receptoren horen bij de rhodopsin-achtige 
G-eiwit gekoppelde receptor familie. Na activatie van deze receptor worden verschillende 
second messenger systemen aangezet, onder andere diacyglycerol en inosotol-4,5-
triphosphate. Beide systemen resulteren uiteindelijk in de secretie en synthese van LH en 
FSH (Huirne et al., 2001).  
 
GnRH is de natuurlijke agonist van de GnRH receptor. Een GnRH agonist heeft dezelfde 
werking als het GnRH hormoon op de receptor. Een GnRH antagonist daarentegen blokkeert 
de GnRH receptor. Agonisten en antagonisten van GnRH worden bij IVF gebruikt om een 
voortijdige LH piek te voorkomen bij vrouwen. Zo kunnen de rijpe eicellen door middel van 
een eicelpunctie verkregen worden en verder worden gebruikt in de IVF behandeling 
(DeCherney et al., 2013). In dit hoofdstuk zullen de agonisten triptoreline en leuproreline 
behandeld worden. Ook komen de antagonisten ganirelix en cetrorelix aan de orde.  
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Moleculaire werking van GnRH agonisten en hun uiteindelijke effect op de cyclus 
 
In de vroege jaren 90 werd begonnen met het toedienen van een korte puls GnRH agonist 
voor het starten van de laatste fase in de rijping van de oöcyt bij IVF. Al gauw werd er een 
andere toepassing van de agonisten ontdekt en werden ze gebruikt om de gonadotrofinen 
afgifte van de hypothalamus tijdens de stimulatie van de ovaria te remmen. Doordat deze 
vinden wat toevallig werden gevonden is er echter nooit op voorhand onderzoek gedaan 
naar een geschikte dosis en de duur van een behandeling (Engmann et al., 2016). 
 
Moleculaire werking 
Agonisten hebben dezelfde werking op de receptor als het hormoon waar ze analoog aan 
zijn. De agonisten van de GnRH (GnRH-a) werken competitief en verlagen de gevoeligheid 
van de receptor voor GnRH in de hypofyse bij constante stimulatie van de receptor. Dit leidt 
tot een down regulatie van de receptoren in de hypofyse en een ongevoeligheid voor de 
feedback loops. Hierdoor reageert de hypofyse niet meer op de stijgende oestrogeen levels 
in de folliculaire fase. (Engmann et al., 2016). Zo wordt bij de hormonale stimulatie een 
spontane voortijdige LH piek voorkomen, omdat de positieve feedbackloop niet meer werkt. 
Daarmee worden ook voortijdige oöcyt rijping, luteïnisatie en ovulatie voorkomen (Orvieto et 
al., 2002). De verminderde gevoeligheid van de hypofyse is afhankelijk van de dosis agonist 
en na de desensitisatie kan de dosis omlaag naarmate de therapie langer duurt (Janssens et 
al., 1998). 
 
Therapie 
Voor het controleren van de ovariële 
stimulatie bij IVF met GnRH-a wordt 
tegenwoordig een lang protocol gebruikt. 
Hier zijn twee varianten van. Bij de eerste 
wordt de ovariële activiteit onderdrukt door 
in het midden van de luteale fase van de 
vorige cyclus te beginnen met het dagelijks 
toedienen van GnRH-a (Figuur 3). Dit wordt 
volgehouden tot aan de toediening van hCG 
in de folliculaire fase (Sarhan et al., 20A). 
Het lange protocol zorgt voor meer oöcyten, 
meer embryo’s en minder geannuleerde 
cycli met uiteindelijk meer kans op 
implementatie en zwangerschap. Daarom 
wordt deze soort therapie het meest 

gebruikt. Toediening kan door middel van 
een injectie of nasale spray (Orvieto et al., 
2002). Bij het andere protocol wordt 
begonnen met het toedienen van het 
protocol op de eerste dag van de cyclus. Uit een studie van Sarhan et al. is gebleken dat het 
beginnen met de therapie op de eerste dag van de folliculaire fase ook leidt tot een 
onderdrukking van de hypofyse waarbij stimulatie met gonadotrofines gelijk kan blijven 
(Sarhan et al., 2016A).  
 
Agonisten 
GnRH-a worden karakteristiek gemaakt door het verwijderen van het terminale aminozuur en 
substitutie van het zesde aminozuur bij GnRH. Hierdoor neemt de affiniteit toe en worden ze 
minder snel afgebroken vergeleken met GnRH (Bedaiwy et al., 2009). 
Aan de hand van twee onderzoeken die een voorbeeld zijn van onderzoek aan GnRH-a dat 
pas later is gedaan, bekijken we twee agonisten. De eerste agonist is triptoreline met als 

Figuur 3: De GnRH agonist en antagonist therapie bij 

een IVF behandeling (Huirne et al., 2001) 
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merknaam decapeptyl. De aangenomen dagelijkse dosis hiervan is 100 µg bij 
hyperstimulatie. Verschillende studies hebben al gesuggereerd dat deze dosis omlaag kan 
en uit de studie van Janssens et al. blijkt dat ook een dosis van 50 µm in staat was de LH 
piek te blokkeren en dus voor een desensitisatie van de hypofyse zorgt (Janssens et al., 
1998). 
De andere veelgebruikte agonist is leuproreline met als merknaam Lucrin. Uit onderzoek van 
Silva et al. met deze GnRH-a blijkt dat GnRH agonisten een betere fertiliteit opleveren 
doordat het ook de steroidogenese van de granulosus vermindert door het remmen van de 
androgeen synthese (Silva et al., 2008). In de studie van Orvieto et all. waar de beide 
agonisten worden vergeleken in een lang protocol wordt een significante stijging gevonden in 
de kans op implementatie en zwangerschap bij het gebruik van leuproreline. Leuproreline 
heeft naast een substitutie op plaats 6 ook een substitutie op 10 wat zorgt voor een stijging in 
de potentie en een verlenging van de werking (Orvieto et al., 2002). 
 
Bijwerkingen 
Naast dat de lengte van het protocol als vervelend wordt ondervonden door de patiënten zijn 
er ook andere nadelen te vinden. Een belangrijke hiervan is het flare-effect. De down 
regulatie van de hypofyse kost tijd en het toedienen van GnRH-a zorgt in het begin voor een 
toename in de gonadotrofine levels en daarmee voor een stijging van de steroïdelevels in het 
bloed. Deze ongewilde stijging kan leiden tot bijwerkingen (Bedaiwy et al., 2009).   
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Moleculaire werking van GnRH antagonisten en hun uiteindelijke effect op de cyclus 
 
De GnRH antagonisten binden competitief aan 
GnRH receptoren in de hypofyse (Figuur 4). 
Dit zorgt meteen voor inhibitie van FSH en LH. 
In de eerste generatie van antagonisten was 
er sprake van allergische reacties door het 
vrijkomen van histamine (Al-Inany et al., 
2016). Ook werden er bij de GnRH 
antagonisten veel lipofiele eigenschappen 
gevonden. Hierdoor was parenterale injectie 
onmogelijk (Out et al., 2002). In de derde 

generatie antagonisten: ganirelix (NV 
Organon, Oss, The Netherlands) en cetrorelix 
(ASTA-Medica Frankfurt am Main, Germany) 
werden deze bijwerkingen verholpen en werd 
de antagonisten goedgekeurd voor gebruik in de kliniek (Olivennes et al., 1998). 
 
Therapie 
Er zijn twee soorten therapie met antagonisten bij IVF (Figuur 3). De eerste behandeling 
bestaat uit een subcutane injectie met een grote dosis antagonist op dag 8 van de stimulatie 
met gonadotrofines. De tweede therapie bestaat uit 5-6 dagelijks injecties met een kleine 
dosis antagonist, beginnend op dag 6 van de stimulatie tot de dag van de hCG injectie (Al-
Inany et al., 2016). 
GnRH antagonisten zijn vaak effectief bij de behandeling van patiënten die nauwelijks 
reageren op stimulatie met gonadotrofines (Kamath et al., 2008). De behandeling met 
antagonisten begint pas na aanvang van de stimulatie met gonadotrofines. Hierdoor hebben 
de antagonisten zo min mogelijk invloed op de follikels en op het verkrijgen van de eicellen. 
Sinds de introductie van de antagonisten (zoals ganirelix en cetrorelix) is de IVF behandeling 
sterk verbeterd. De behandeltijd is korter, de behandeling is effectiever en zowel emotioneel 
als fysiek minder belastend voor de patiënt (Out et al., 2002). Nog een voordeel is dat de 
antagonist meteen gebruikt kan worden door het direct onderdrukkende effect. Hierdoor kan 
het ‘flare-up’ effect wat zich voordoet bij agonisten ontweken worden (Reissmann et al., 
2000).  
 
Ganirelix 
Eén van de antagonisten die gebruikt wordt is ganirelix. De merknaam is orgalutran. 
Ganirelix heeft een 9 keer hogere receptor affiniteit vergeleken met het hormoon GnRH (Tan 
et al., 2011). Studies naar de dosis ganirelix concluderen dat hoe hoger de dosis van deze 
antagonist, hoe beter de LH afgifte werd onderdrukt, maar hoe minder succes bij de 
implantatie van de embryo’s (Kang et al., 2001). Het ging hier om dosissen groter dan 0,25 
mg per dag. 
 
Cetrorelix 
Cetrorelix is de andere antagonist die gebruikt wordt. Deze antagonist is een decapeptide en 
is oorspronkelijk gesynthetiseerd op de Tulane University in New Orleans, USA (Bokser et al. 
1990). Uit experimenten is gebleken dat het hormoon GnRH bindt aan twee klassen 
membraanreceptoren die zich op de cellen in de hypofyse bevinden. De eerste wordt 
gebonden met een lage en de tweede met een hoge affiniteit. Cetrorelix bezet beide 
receptoren met een ~5 keer hogere affiniteit voor de eerste en 1,4 keer hogere affiniteit voor 
de tweede receptor (Reissmann et al., 2000). 
Onderzoek waarin de beide soorten therapieën die gebruikt worden bij IVF (die hierboven 
genoemd zijn) met antagonist cetrorelix vergeleken worden wijst uit dat beide effectief zijn. 
Zowel de grote dosis als het aantal injecties met een kleine dosis voorkomen de LH piek 

Figuur 4: De competitieve inhibitie van een GnRH 

antagonist (Huirne et al., 2001) 
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tijdens de stimulatie van de ovaria bij een IVF behandeling. Het verminderen van de totale 
behandeltijd, de dosis en de periode waarin gonadotrofines worden gegeven zorgt voor een 
simpelere behandeling. Hierna is er minder kans op ontstaan van het ovariële Hyper 
Stimulatie Syndroom (OHSS) (Hung Yu Ng et al., 2001). 
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Vergelijkende studies van GnRH agonisten en antagonisten bij een IVF behandeling 

Er zijn vele onderzoeken gedaan waarin het gebruik van GnRH agonisten en GnRH 
antagonisten bij IVF worden vergeleken.  De Orgalutran studiegroep van Europa en het 
Midden-Oosten onderzocht het gebruik van de GnRH antagonist ganirelix om de LH piek te 
voorkomen bij vrouwen die ovariële stimulatie ondergaan voor IVF/ICSI. Als referentie 
gebruikten zij de GnRH agonist triptoreline. Fischl et al. concludeerden dat de antagonist 
ganirelix dezelfde effectiviteit bereikt maar dit in een kortere tijd dan de agonist triptoreline. 
Ook lieten zij zien dat het percentage gevallen van huidallergie dat voorkwam bij ganirelix 
twee keer zo laag was dan dat bij triptoreline (Fischl et al., 2001). Dit komt omdat 
bijwerkingen als allergische reacties door het vrijkomen van histamine in de derde generatie 
antagonisten verholpen werden (Olivennes et al., 1998). 

Een ander onderzoek van Fluker et al. kwam ook tot een soortgelijke conclusie. Hier werd 
ganirelix vergeleken met leuproline bij vrouwen die ovariële stimulatie ondergaan. Ganirelix 
blijkt effectief en veilig. De duur van de therapie met ganirelix is korter en er zijn minder 
injecties nodig. Het aantal zwangerschappen blijft echter gelijk (Fluker et al., 2001).  
Trenkíc et al. liet zien dat het protocol van de antagonisten niet alleen patiënt vriendelijker 
was, maar ook veiliger met dezelfde klinische kans op zwangerschap (Trenkíc et al., 2016). 
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Conclusie 

De humane cyclus is een geïntegreerd systeem en er zijn verschillende oorzaken waardoor 
een vrouw niet in verwachting raakt. In dat geval kan men kiezen voor een IVF behandeling. 
Bij IVF wordt gebruik gemaakt van hormonen om de ovaria te stimuleren. Ook worden er 
GnRH agonisten en antagonisten gebruikt om vroegtijdige ovulatie te voorkomen. GnRH is 
een hormoon dat door de hypothalamus wordt afgegeven en vervolgens bindt aan de GnRH 
receptor in de adenohypofyse. Hierna vindt onmiddellijk secretie van LH en FSH plaats. 
 
De GnRH agonisten werken competitief en verlagen de gevoeligheid van de receptor voor 
GnRH. Dit zorgt uiteindelijk voor een down regulatie van de receptoren in de hypofyse, 
echter dit proces kost tijd. Daarnaast treedt het flare-effect op, de toediening van de agonist 
zorgt in het begin voor een stijging van de gonadotrofine levels.  De GnRH antagonist bindt 
competitief aan de receptor in de hypofyse met als gevolg een directe inhibitie van LH en 
FSH afgifte. Vanwege deze werking kan een GnRH antagonist direct gebruikt worden. Er is 
hier geen sprake van een flare-effect.  
 
De behandeling met antagonisten is korter maar even effectief als een behandeling met 
agonisten. Dus worden de GnRH antagonisten patiënt vriendelijker genoemd, de 
behandeling is minder intensief voor de patiënt. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de kans 
op zwangerschap gelijk blijft, ongeacht gebruik van een agonist of antagonist. Kort gezegd is 
een IVF behandeling met antagonisten patiëntvriendelijker, korter en heeft een gelijke kans 
op zwangerschap. 
 

 

 

 

 



 GnRH agonisten en antagonisten bij IVF 

15 

Referenties 

 Al-Inany H.G. et al. 2016. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted 
reproductive technology. Cochrane Database of Systematic Reviews. (4). 
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy-
ub.rug.nl/doi/10.1002/14651858.CD001750.pub4/full geraadpleegd op 17-02-2017. 

 Barbara L.H. et al. 2016. Chapter 15: Reproductive Endocrinology: Menstrual 
cycle:  Williams Gynecology. 3e editie. http://accessmedicine.mhmedical.com.proxy-
ub.rug.nl/content.aspx?bookid=1758&sectionid=118169538 geraadpleegd op: 20-02-
2017. 

 Bärnreuther S. 2015. Innovations ‘Out of Place’: controversies over IVF beginnings in 
India between 1978 and 2005. Journal of Medical Anthropology. 35 (1): 73-89. 

 Bedaiwy M. A. et al. 2009. Aromatase inhibitors prevent the estrogen rise associated 
with the flare effect of gonadotropins in patients treated with GnRH agonists. 
American Society for Reproductive Medicine. 91(4): 1574-1577. 

 Bokser L. et al. 1990. Prolonged inhibition of luteinizing hormone and testosteron 
levels in male rats with the luteinizing hormone-releasing hormone antagonist SB-75. 
Proceedings of the National Acadamy of Sciences of the United States of America 
(PNAS). 87 (18): 7100-7104. 

 DeCherney A.H. et al. 2013. Chapter 57: Assisted reproductive technologies: in vitro 
fertilization & related techniques. Current diagnosis & treatment: obstetrics & 
gynecology. 11e editie. http://accessmedicine.mhmedical.com.proxy-
ub.rug.nl/content.aspx?bookid=498&sectionid=41008661 geraadpleegd op 20-02-
2017. 

 Engmann L. et al. 2016B. GnRH agonist trigger for the induction of oocyte maturation 
in GnRH antagonist IVF cycles: a SWOT analysis. Elsevier. 32 (3): 274-285. 

 Fischl F. et al. 2001. Comparable clinical outcome using the GnRH antagonist 
ganirelix or a long protocol of the GnRH agonist triptorelin for the prevention of 
premature LH surges in women undergoing ovarian stimulation. Human 
Reproduction. The European and Middle East Orgalutran Study Group. 16 (4): 644-
651. 

 Fluker M. et al. 2001. Efficacy and safety of ganirelix acetate versus leuprolide 
acetate in women undergoing controlled ovarian hyperstimulation. Fertility and 
Sterility. 75 (1): 38-45. 

 Huirne J.A.F., Lambalk C.B. 2001. Gonadotropin-releasing-hormone-receptor 
antagonists. The Lancet. 358. (9295): 1793-1803. 

 Hung Yu Ng E., Chung Ho P. 2001. Use of gonadotrophin releasing hormone (GnRH) 
antagonist (cetrotide) during ovarian stimulation for in-vitro fertilization treatment: 
multiple doses and single dose. Journal of Obestetrics and Gyneacology Research. 
27 (5): 261-265. 

 Janssens R.M.J. et al. 1998. Gonadotrophin-releasing hormone agonist dose-
dependency of pituitary desensitization during controlled ovarian hyperstimulation in 
IVF. Human reproduction. 13(9): 2386-2391. 

 Kamath M.S. et al. 2008. Gonadotrophin releasing hormone antagonist in IVF/ICSI. 
Journal of Human Reproductive Sciences. 1 (1): 29-32. 

 Kang S.K. et al. 2001. Differential regulation of two forms of gonadotropin-releasing 
hormone messenger ribonucleic acid inhuman granulsa-luteal cells. Endocrinology. 
142: 182-192. 

 Kim E. B. et al. 2016 Chapter 22: Reproductive Development & Function of the 
Female Reproductive System: The female reproductive system: Ganong’s Review of 
Medical Physiology. 25e editie. http://accessmedicine.mhmedical.com.proxy-
ub.rug.nl/content.aspx?bookid=1587&sectionid=97164484 geraadpleegd op 20-02-
2017. 

http://onlinelibrary.wiley.com.proxy-ub.rug.nl/doi/10.1002/14651858.CD001750.pub4/full
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy-ub.rug.nl/doi/10.1002/14651858.CD001750.pub4/full
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy-ub.rug.nl/doi/10.1002/14651858.CD001750.pub4/full
http://accessmedicine.mhmedical.com.proxy-ub.rug.nl/content.aspx?bookid=1758&sectionid=118169538
http://accessmedicine.mhmedical.com.proxy-ub.rug.nl/content.aspx?bookid=1758&sectionid=118169538
http://accessmedicine.mhmedical.com.proxy-ub.rug.nl/content.aspx?bookid=498&sectionid=41008661
http://accessmedicine.mhmedical.com.proxy-ub.rug.nl/content.aspx?bookid=498&sectionid=41008661
http://accessmedicine.mhmedical.com.proxy-ub.rug.nl/content.aspx?bookid=1587&sectionid=97164484
http://accessmedicine.mhmedical.com.proxy-ub.rug.nl/content.aspx?bookid=1587&sectionid=97164484


 GnRH agonisten en antagonisten bij IVF 

16 

 Olivennes F. et al. 1998. The use of GnRH antagonist (cetrorelix) in a single dose 
protocol in IVF-embryo transfer: a dose finding study of 3 versus 2mg. Human 
Reproduction (Oxford, England). 13 (9):2411-4. 

 Orvieto R. et al. 2002. Comparison of leuprolide acetate and triptorelin in assisted 
reproductive technology cycles: a prospective, randomized study. American Society 
for Reproductive Medicine. 78(6): 1268-1271. 

 Out H.J., Mannaerts B.M. 2002. The gonadotrophin-releasing hormone antagonist 
ganirelix – history and introductory data. Human Fertiliy. 5 (1): G5-G12. 

 Reissmann T. et al. 2000. The LHRH antagonist Cetrorelix: a review. Human 
Reproduction. 6 (4): 322-331. 

 Sarhan A. et al. 2016A. Comparing stimulation requirements and final outcome 
between early follicular and mid luteal pituitary suppression in the long gonatropin 
releasing hormone agonist protocol. JBRA Assisted Reproduction. 20(2): 59-61. 

 Sarhan A. et al. 2016B. Hormonal responses and clinical outcome are the same with 
three doses of gonadotropin-releasing hormone agonist used in the short stimulation 
protocol. JBRA Assisted Reproduction. 20(2): 72-77. 

 Silva L. A. A. 2008. Leuprolide acetate reduces both in vivo and in vitro ovarian 
steroidogenesis in infertile women undergoing assisted reproduction. Elsevier. 73 
(14): 1475-1484. 

 Tan O., Bukulmez O. 2011. Biochemistry, molecular biology and cell biology of 
gonadotropin-releasing hormone antagonists. Current opinion in Obstetrics and 
Gynecology. 23 (4): 238-244. 

 Trenkíc M. et al. 2016. Flexible GnRH antagonist protocol vs. long GnRH agonist 
protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: comparison of 
clinical outcome and embryo quality. Ginekol Pol. 87: 265-270. 

  

 

 

 



   

 

 

 

Hoofdstuk 10f 

 

 

 

Voeding en vrouwelijke reproductie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs Dianne Ramaker  

 Romy Spronk 

 

 

 Groningen, 26-2-2017 



Voeding en vrouwelijke reproductie 

1 

Inhoudsopgave 

 

Samenvatting ……………………………………………………………………………………….. 2  

Inleiding ……………………………………………………………………………………………… 3 

Hoe vindt de hormoonregulatie plaats bij de menstruatiecyclus van een vrouw met een 

gezond BMI? ………………………………………………………………………………………... 4 

Wat zijn de veranderingen in hormoonregulatie bij ondergewicht? …………………………… 5 

Wat zijn de veranderingen in hormoonregulatie bij overgewicht? …………………………….. 8 

Welke risico’s treden op als gevolg van veranderingen in hormoonregulatie? ……………... 10 

Conclusie …………………………………………………………………………………………… 11 

Referenties …………………………………………………………………………………………. 12 

 

 



Voeding en vrouwelijke reproductie 

2 

Samenvatting 

Bij de menstruatiecyclus van de vrouw zijn veel verschillende hormonale mechanismen 

betrokken, waarbij de hypofyse een grote rol speelt. De hypofyse wordt gestimuleerd door 

GnRH waardoor het LH en FSH afgeeft. Onder invloed van deze hormonen beginnen de 

follikels te groeien en scheiden de follikels zelf steroïdhormonen uit, waardoor er uiteindelijk 

maar één follikel volledig tot rijping komt. Deze ene follikel gaat vervolgens oestrogeen, 

inhibine en progesteron produceren, waarna  er een LH-piek ontstaat vlak voor de ovulatie. 

Na de LH-piek ontstaat het corpus luteum. Zonder bevruchting ondergaat het corpus luteum 

apoptose en wordt het endometrium afgebroken. Dit is ook wel het startpunt van de 

maandelijkse menstruatie. Bij onder- en overgewicht wordt deze hormoonhuishouding, en 

daarmee ook de menstruatiecyclus, echter verstoord. In dit hoofdstuk is onderzocht welke 

veranderingen in de hormoonhuishouding er plaatsvinden bij een te laag of te hoog 

lichaamsgewicht en wat de gevolgen hiervan zijn. 

Bij vrouwen met ondergewicht is de hoeveelheid GnRH verlaagd, de LH respons verlaagd en 

de FSH respons juist verhoogd. Dit leidt tot hypotrofie van de uterus en kleine, inactieve 

ovaria. Dit zijn symptomen van functional hypothalamic amernorrhea (FHA). Deze 

aandoening kan zorgen voor afname van de botmassadichtheid en het ontwikkelen van 

depressies en angststoornissen. Daarnaast heeft het consequenties voor de reproductie. 

Ook wordt er bij ondergewicht vaak een verhoging van de cholesterolspiegel waargenomen. 

Bij vrouwen met overgewicht is de concentratie LH ook verlaagd. Bovendien neemt de 

gevoeligheid voor insuline af naarmate het lichaamsgewicht toeneemt, waardoor de 

productie van steroïdhormonen wordt verhoogd. Ook dit kan consequenties hebben voor de 

reproductie. De gezondheidsrisico’s zijn voor beide uitersten in lichaamsgewicht duidelijk 

aanwezig. Het risico bij ondergewicht duidt veelal op veranderingen in vetmetabolisme en 

botdichtheid en de ontwikkeling van angststoornissen en depressies. De risico’s die door 

beide groepen gedeeld worden, zijn een lagere kans op succesvolle reproductie en een 

hogere kans op hart- en vaatziekten.  
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Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen voeding en vrouwelijke reproductie besproken. De 

persoonlijke leefstijl, waarbij het voedingspatroon een zeer grote invloed heeft, speelt een 

grote rol bij het verkrijgen van een bepaald lichaamsgewicht. Een bekend verschijnsel is dat 

de normale menstruatiecyclus van de vrouw verstoord raakt bij schommelingen in 

lichaamsgewicht. Bij patiënten met Anorexia Nervosa (AN), verdwijnt de normale 

maandelijkse cyclus als gevolg van een ernstig ondergewicht. Dit oorzaak-gevolg 

verschijnsel is echter veel complexer. Aangezien de maandelijkse cyclus wordt gereguleerd 

door hormonen, is het aannemelijk dat een verandering in deze hormoonhuishouding 

bijdraagt aan het uitblijven van de menstruatie. Wanneer patiënten te lang op ongezond 

gewicht blijven, kan de hormoonhuishouding dusdanig verstoord zijn dat reproductie op 

lange termijn wordt bemoeilijkt of zelfs niet meer mogelijk is (Meczekalski et al, 2014). Maar 

ook andere gezondheidsproblemen komen naast de verminderde fertiliteit aan de orde. Aan 

de andere kant worden bij overgewicht, oftewel bij patiënten met het metabole syndroom, 

ook veranderingen in hormoonhuishouding waargenomen. Ook bij hen heeft dit 

consequenties voor de reproductie. Daarnaast speelt overgewicht een grote rol bij de 

verandering in de gevoeligheid voor het hormoon insuline, dus indirect wordt ook deze 

hormoonhuishouding verstoord (Sessions-Bresnahan, 2016). 

De hoofdvraag die in dit hoofdstuk centraal staat, komt uit deze verschijnselen voort: 

Welke hormonale mechanismen zijn betrokken bij een verandering in de menstruatiecyclus 

als gevolg van onder- of overvoeding? 

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag, worden de volgende deelvragen nader 

besproken: 

- Hoe vindt de hormoonregulatie plaats bij de menstruatiecyclus van een vrouw met 

een gezond BMI? 

- Wat zijn de veranderingen in hormoonregulatie bij ondergewicht? 

- Wat zijn de veranderingen in hormoonregulatie bij overgewicht? 

- Welke risico’s treden op als gevolg van veranderingen in hormoonregulatie? 

Met deze informatie kan inzicht worden verkregen in de relatie tussen gewicht en 

hormoonhuishouding en de bijbehorende risico’s. Dit is van groot belang om het mogelijk te 

maken om vervolgonderzoeken op te zetten om eventuele nadelige gevolgen te kunnen 

behandelen of zelfs te kunnen voorkomen in de toekomst. 
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Hoe vindt de hormoonregulatie plaats bij de menstruatiecyclus van een vrouw met een 

gezond BMI? 

De menstruatiecyclus bestaat uit drie delen. Tijdens de gehele menstruatiecyclus speelt de 

hypofyse een grote rol. Het Gonatropine Releasing Hormoon (GnRH) stimuleert de hypofyse 

waardoor de hypofyse LH (luteïniserend hormoon) en FSH (follikel stimulerend hormoon) 

uitscheidt (Barbieri, 2014).  

Het eerste deel is de folliculaire fase waarin de follikelgroei plaatsvind. Onder invloed van 

FSH beginnen er meerdere follikels te groeien. De follikel bestaat uit granulosacellen, 

thecacellen en de eicel. De granulosacellen gaan onder invloed van FSH steroïdhormonen 

produceren, terwijl dit bij thecacellen onder invloed van LH plaatsvindt Silverthorn, 2016). De 

thecacellen zijn verantwoordelijk voor de synthese van het steroïdhormoon androstenedione 

(Barbieri, 2014). De granulosacellen produceren een ander steroïdhormoon, namelijk het 

anti-Müller-hormoon (AMH). Hierdoor worden de follikels minder gevoelig voor FSH zodat er 

uiteindelijk maar één follikel volledig kan uitrijpen (Silverthorn, 2016).  

Daarnaast produceren de granulosa cellen, door stimulatie van FSH, ook aromatase. Deze 

aromatase is essentieel om de androstenedione om te zetten tot oestrogeen (Barbieri, 2014). 

Een verhoging van oestrogeen gehalte in de circulatie zorgt een negatieve feedback op de 

hypofyse. Daarnaast zorgt oestrogeen er ook voor dat het endometrium begint te groeien. 

Aan het eind van de folliculaire fase is er veel oestrogeen aanwezig, dit geeft aan dat er dan 

nog maar één follikel zich aan het ontwikkelen is, deze follikel noemt men de dominante 

follikel (Silverthorn, 2016). 

Aan het eind van de folliculaire fase scheiden de granulosa cellen van de dominante follikel 

naast oestrogenen ook inhibine en progesteron uit. De oestrogenen zorgen nu voor een 

positieve feedback op de hypofyse. (Silverthorn, 2016). Het hoge oestrogeengehalte 

bevordert de toename van het progesterongehalte en zorgt voor een hoevere gevoeligheid 

van de hypofyse voor GnRH, wat leidt tot de LH-piek (Barbieri, 2014). 

Het tweede deel van de menstruele cyclus is de ovulatie. Deze vindt circa 16 tot 24 uur na 

de LH-piek plaats. De rijpe follikel gaat prostaglandines uitscheiden, waardoor de wand van 

de follikel scheurt en de eicel vrijkomt. De eicel gaat vervolgens naar de eileider waar het 

bevrucht wordt of dood gaat (Silverthorn, 2016). 

Het derde deel van de menstruele cyclus is de luteale fase. De follikel verandert na de 

ovulatie in het corpus luteum, wat progesteron, oestrogeen en inhibine gaat produceren 

(Silverthorn, 2016). Het progesteron zorgt ervoor dat het endometrium in stand wordt 

gehouden en het oestrogeen zorgt voor de groei van het endometrium. Als er geen 

bevruchting heeft plaatsgevonden, ondergaat het corpus luteum apoptosis. Hierdoor gaan de 

progesteron en oestrogeen levels dalen en wordt er weer meer LH en FSH uitgescheiden 

door de hypofyse door het wegvallen van negatieve feedback. Doordat het corpus luteum 

zijn werk niet meer doet, word het endometrium niet meer in stand gehouden en begint de 

menstruatie. 
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Wat zijn de veranderingen in hormoonregulatie bij ondergewicht? 

Vele studies zijn verricht naar een mogelijke relatie tussen lichaamsgewicht en 

hormoonhuishouding, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van een groep vrouwelijke 

proefpersonen die met Anorexia Nervosa (AN) is gediagnostiseerd. Deze proefpersonen 

voldoen aan de criteria die vermeld staan in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition, de DSM-5. Hierin wordt onder andere gesteld dat het 

lichaamsgewicht significant te laag moet zijn. Dit is een mildere omschrijving vergeleken met 

de DSM-4 criteria, waar nog een lichaamsgewicht van minder dan 85% van het normale 

gewicht werd aangehouden  (American Psychiatric Association, 2013). In vergelijking met 

vrouwen met een gezond gewicht is de respons op GnRH vanuit de hypothalamus verlaagd 

bij vrouwen met AN. Deze vrouwen hebben een lagere LH respons dan gezonde vrouwen, 

maar deze is net niet significant. De FSH respons daarentegen is significant hoger: vrouwen 

met AN hebben gemiddeld een hogere toename in FSH dan gezonde vrouwen. Deze 

veranderingen in hormoonconcentraties in antwoord op GnRH toediening zijn te zien in 

figuur 1 en 2 (Van Binsbergen et al, 1990). Lagere concentraties van LH hebben een 

verminderde stimulatie van ovariële androgeen secretie tot gevolg, waardoor de eicellen zich 

niet voldoende ontwikkelen. Er zijn naast LH en FSH nog een aantal verschillen in 

hormoonconcentraties in het bloedserum te zien tussen anorexia patiënten, de magere 

controlegroep en de gezonde controlegroep. De hormoonconcentraties van estradiol, 

estrone, progesteron, testosteron, androstenedion en LH zijn significant verschillend tussen 

de AN groep en de gezonde controlegroep, zoals te zien is in tabel 1 (Van Binsbergen et al, 

1990). 

Deze veranderingen in hormoonconcentraties bij mensen met een lager lichaamsgewicht 

brengen een aantal gevolgen met zich mee. Dit zijn onder andere hypotrofie van de uterus 

en kleine, inactieve ovariën. Deze symptomen horen tevens bij de aandoening functional 

hypothalamic amenorrhea (FHA), ook wel amenorroe genoemd, waarbij verslechtering van 

de hypothalamische functie optreedt als gevolg van gewichtsverlies. Bij deze mensen is de 

menstruatiecyclus verstoord (Meczekalski et al, 2014). Het mechanisme achter HFA is nog 

alles behalve duidelijk. Er zijn 3 mogelijke theorieën met betrekking tot de oorzaak van AN 

en FHA. Ten eerste zou FHA het gevolg kunnen zijn van gewichtsverlies en van een 

verminderde voedselinname. Ten tweede zou AN veroorzaakt kunnen worden door 

hypothalamische disfunctie en ten derde zou suprahypothalamische abnormaalheid als 

oorzaak gezien kunnen worden van zowel AN als FHA. Momenteel lijkt de derde theorie het 

meest waarschijnlijk te zijn (Van Binsbergen et al, 1990). 

Wanneer AN patiënten weer toenemen in gewicht, zou logischerwijs de menstruele cyclus 

weer hervat kunnen worden. Uit een studie hiernaar bleek dat dit echter maar bij de helft van 

de patiënten het geval is, terwijl er tussen deze herstellende patiënten geen significante 

verschillen in gewicht, percentage van IBW (Ideal Body Weight) en BMI (Body Mass Index) 

te zien waren. Er zou een coïncidentele relatie tussen lichaamsgewicht en amenorroe 

bestaan: herstel van het lichaamsgewicht kan geen garantie geven op hervatting van de 

menstruele cyclus. Patiënten waarbij herstel plaatsvond, hadden echter een hogere LH 

respons op GnRH aan het begin van de behandeling dan de patiënten waarbij geen herstel 
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plaatsvond. Deze LH respons zou dus een indicatie kunnen zijn voor het herstel van de 

menstruele cyclus, en kan eventueel informatie geven over het ziekteverloop. Het zou een 

signaal richting herstel kunnen zijn of juist een noodsignaal (Van Binsbergen et al, 1990). 

Een ander opvallend verschijnsel bij ondergewicht, naast het uitblijven van de 

menstruatiecyclus, is de verhoging van de cholesterolspiegel. Dit wordt ook wel dyslipidemie 

genoemd. Het is een opvallend verschijnsel aangezien mensen met ondergewicht, en dan 

met name AN patiënten, zich vaak strak houden aan diëten die laag zijn in energie en vetten. 

Daarnaast wordt er vaak weinig vlees gegeten en zijn de vetzuurprofielen kenmerkend voor 

een negatieve energiebalans. Het plasmacholesterol en het LDL cholesterol zijn echter wel 

verhoogd, met een hoger risico op cardiovasculaire ziekten als gevolg. Gewichtsverlies gaat, 

zoals eerder beschreven, gepaard met veranderingen in endocriene functies. Lage 

concentraties van triiodothyronine (T3) en oestradiol zijn hiervan het gevolg en zorgen op 

hun beurt voor de toename in plasmacholesterol en LDL cholesterol (Swenne, 2016). 

Gewichtsverlies zou dus indirect van invloed zijn op de veranderingen in 

cholesterolconcentraties: dit effect wordt gemedieerd door hormonale veranderingen. Echter, 

gewichtsverlies gaat niet altijd samen met veranderingen in het cholesterolmetabolisme. 

Wanneer de menstruele cyclus niet onderbroken wordt als gevolg van gewichtsafname, en 

de oestrogeenconcentraties in stand worden gehouden, is er geen sprake van dyslipidemie. 

Het plamsa non-HDL cholesterol is echter nog een betere indicator voor de ernst van de 

risico’s. Een groot deel van de AN patiënten blijkt een plasmaconcentratie van meer dan 145 

mg/mL te hebben, wat het risico op cardiovasculaire ziekten inderdaad bevestigd. Het 

mechanisme achter deze concentratieverhogingen is niet geheel duidelijk, maar de meest 

waarschijnlijke verklaring lijkt het vrijkomen van cholesterol uit vetweefsel te zijn tijdens 

uithongering (Swenne, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1: endocrine variables in AN patients and 

lean and normal weight control subjects (Van 

Binsbergen et al, 1990) 

Figuur 1: Gemiddelde en individuele serumconcentraties LH van 

een patiëntengroep met AN, een magere controlegroep en een 

gezonde controlegroep op verschillende tijdintervallen voor en na 

het toedienen van 100 µg GnRH (Van Binsbergen et al, 1990) 
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Figuur 2: Gemiddelde en individuele serumconcentraties FSH van 

een patiëntengroep met AN, een magere controlegroep en een 

gezonde controlegroep op verschillende tijdintervallen voor en na 

het toedienen van 100 µg GnRH (Van Binsbergen et al, 1990) 

Tabel 1: endocriene variabelen in AN 

patiëntengroep, magere controlegroep en 

gezonde controlegroep (Van Binsbergen et al, 

1990) 
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Wat zijn de veranderingen in hormoonregulatie bij overgewicht? 

Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal nadelige consequenties frequent gepaard gaan 

met overwicht. Dit zijn onder andere een verminderde vruchtbaarheid, complicaties tijdens 

de zwangerschap en een verminderde levensvatbaarheid van de foetus in een vrouw met 

overgewicht. Tevens is gebleken dat een toename in lichaamsgewicht zorgt voor een 

afname in insulinegevoeligheid. Daarnaast is overgewicht geassocieerd met hogere insuline 

en leptine concentraties in het folliculaire vloeistof en serum. Deze verandering kan invloed 

hebben op het functioneren van de follikels. Als granulosacellen namelijk worden 

blootgesteld aan een verhoogde insulineconcentratie heeft dit een verhoging van de DNA 

synthese en de celdeling tot gevolg (Sessions-Bresnahan, 2016). 

Er is bloedonderzoek gedaan om te kijken naar de hormonen in obese vrouwen ten opzichte 

van een controlegroep vrouwen, met een gezond gewicht. In figuur 3 is te zien dat de obese 

vrouwen op elk tijdstip zichtbaar lagere LH levels in hun bloed hebben ten opzichte van de 

controlegroep, ook al is dit verschil niet significant. Ook is de concentratie FSH in deze 

luteale fase elk uur gemeten. Er zijn geen significante verschillen waargenomen in de 

concentraties FSH tussen de twee groepen, zoals weergegeven staat in tabel 2 (Roth, 

2014). In ditzelfde onderzoek zijn aan beide groepen ook twee verschillende concentraties 

GnRH toegediend. Het effect van dit hormoon vanuit de hypothalamus op de LH 

concentraties was duidelijk zichtbaar bij beide groepen, maar opnieuw is er geen significant 

verschil tussen de obese vrouwen en de controlegroep. Bij de obese vrouwen is de 

concentratie LH overal net iets lager. De stijging van LH als reactie op GnRH was bij beide 

groepen echter hetzelfde (Roth, 2014). 

Uit een ander onderzoek waar gebruik is gemaakt van obese vrouwen en vrouwen van een 

gezond gewicht blijkt dat de concentratie AMH (anti-Müller hormoon) en de concentratie FSH 

in het bloed van de obese vrouwen significant niet verschilt van de concentraties bij de 

vrouwen met een gezond gewicht (Roth, 2014). 

Verder is er onderzoek gedaan naar de fertiliteit van obese vrouwen die behandeld werden 

met gonadotropinen en vervolgens een intra uteriene inseminatie hebben ondergaan. Hieruit 

bleek dat bij obese vrouwen een hogere dosis medicatie vereist was om het 

vruchtbaarheidsniveau weer op gezond peil te brengen in vergelijking met de gezonde 

controlegroep. Ook produceerden deze vrouwen minder follikels bij een gegeven 

medicatiedosis. Echter, wanneer de medicatiedosis groot genoeg was om het negatieve 

effect van het lichaamsgewicht op de fertiliteit op te heffen, bleek het succes van de 

behandeling gelijk te zijn tussen beide groepen (Souter et al, 2011).  
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Figuur 3: Weergave van gemiddelden in endogeen 

luteïniserend hormoon (LH) (Roth, 2014). 

Tabel 2: Karakteristieken van endogene, 

luteïniserende hormoon pulsatiliteit (Roth, 2014). 
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Welke risico’s treden op als gevolg van veranderingen in hormoonregulatie? 

Zoals al kort vermeld werd, staat ondergewicht in verband met een verhoging in 

plasmacholesterol. Herstel van de menstruatiecyclus is dus een belangrijk doel in de 

behandeling van AN, omdat dit geassocieerd is met een normaal en gezond vetmetabolisme, 

met minder risico’s op cardiovasculaire aandoeningen. Hier worden endotheliale disfunctie 

en abnormale veranderingen in vetmetabolisme onder gerekend. Uiteindelijk kunnen 

abnormaalheden in electrocardiografie, afname in ventrikelmassa en een afname van het 

hartminuutvolume zelfs leiden tot hartfalen (Swenne, 2016).    

FHA als gevolg van veranderingen in hormoonregulatie kan op lange termijn ook zorgen voor 

een afname in botmassadichtheid. Dit verhoogt het risico op botfracturen op korte termijn, en 

op zowel osteopenia als osteoporose op lange termijn. De belangrijkste oorzaak voor de 

afname in botmassadichtheid is het feit dat bij FHA patiënten, in tegenstelling tot gezonde 

individuen, de ‘peak bone mass’ (PBM) niet bereikt wordt gedurende het adulte leven. Dit 

begrip omschrijft de grootste hoeveelheid botmassa op een bepaald moment in het adulte 

leven. Gezonde mensen bereiken deze hoeveelheid gemiddeld op 30-jarige leeftijd. 

Hormonen en voedingsnutriënten zijn verantwoordelijk voor 40-60% voor het behalen van 

deze hoeveelheid. Gonadotrofinen, GH en IGF-1 zijn de hormonen die hierbij het meest van 

invloed zijn. Estradiol speelt hier een belangrijke rol. Een estradiolniveau van minimaal 40-50 

pg/ml is vereist om de synthese van de belangrijkste groeifactoren te kunnen stimuleren. 

Hypo-oestrogenisme wordt als een van de belangrijkste oorzaken voor een lage PBM 

waarde gezien. Andere belangrijke factoren zijn in inadequaat dieet, met een laag calcium en 

vitamine D3 niveau, en overmatige beweging (Meczekalski et al, 2014). 

Verder worden bij een significant hoog deel van de FHA patiënten depressies en 

angststoornissen geconstateerd. Er is een directe correlatie tussen humeur en 

gonadotrofinen. Op hersenniveau zorgt hypo-oestrogenisme bij vrouwen met FHA voor 

veranderingen in neurotransmitters, neuropeptiden en in de activiteit van neurosteroïden. 

Ook zijn er fluctuaties in de hoeveelheden dopamine, serotonine en allopregnanolone op 

hersenniveau zichtbaar (Meczekalski et al, 2014).  

Ten slotte heeft FHA consequenties op zowel korte als lange termijn op de reproductie. Er is 

een direct verband tussen de neurohormonale consequenties van FHA en anovulatie. Als 

deze situatie zich voordoet tijdens de puberteit, is er sprake van primaire amenorroe. Bij 

deze vrouwen heeft de menarche op 16-jarige leeftijd nog niet plaatsgevonden. Er is sprake 

van secundaire amenorroe wanneer de situatie zich voordoet na de puberteit. Bij chronische 

amenorroe heeft de patiënt een verhoogd risico op fertiliteitsproblemen, als gevolg van 

onderontwikkeling van secundaire en tertiaire geslachtskenmerken en/of veranderingen in de 

urogenitale mucosa en de spieren in de uterus. Een spontane zwangerschap is bij FHA 

patiënten niet mogelijk en zelfs bij een kunstmatig geïnitieerde zwangerschap is de kans op 

miskramen en vroeggeboorten significant verhoogd (Meczekalski et al, 2014). 

Eerder werd genoemd dat overgewicht een nadelig effect heeft op de reproductie. Dit effect 

bleek echter gecompenseerd te kunnen worden door behandeling met een bepaalde dosis 

gonadotropinen, waardoor het vruchtbaarheidsniveau van de obese vrouwen weer overeen 

kan komen met die van gezonde vrouwen (Souter et al, 2011). De verandering in 

insulinegevoeligheid kan daarentegen grotere risico’s met zich meebrengen op lange termijn. 

Verandering in vetmetabolisme, met name ophoping van viscerale vetten in kwetsbare 

organen, kan op lange termijn een groot risico vormen door de verhoogde kans op hart en 

vaatziekten (Sessions-Bresnahan, 2016). 
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Conclusie 

Tijd voor een korte terugblik op de onderzochte hoofdvraag:  

Welke hormonale mechanismen zijn betrokken bij een verandering in de menstruatiecyclus 

als gevolg van onder- of overvoeding? 

Het is mogelijk dat de hoofdvraag aanvankelijk iets te gedetailleerd geformuleerd is, 

aangezien in de gerefereerde artikelen die gebruikt zijn bij het beantwoorden van de 

deelvragen, relatief weinig informatie over de daadwerkelijke mechanismen achter de 

hormoonhuishouding geven. Wel is er uitgebreid informatie verkregen over de veranderingen 

in hormoonconcentraties en responses. 

Aan de hand van de beantwoorde deelvragen kan de hoofdvraag in twee gedeelten 

beantwoord worden. Ten eerste het antwoord met betrekking tot ondervoeding. 

Ondervoeding, gerelateerd aan ondergewicht, leidt veelal tot een verlaagde respons op de 

afgifte van GnRH vanuit de hypothalamus. Wanneer deze respons nader geanalyseerd 

wordt, blijkt dat de LH respons in de meeste gevallen lager uitvalt en de FSH respons juist 

hoger. 

Aan de andere kant leidt overvoeding, gerelateerd aan overgewicht, ook tot een veranderde 

respons op de afgifte van GnRH vanuit de hypothalamus. Er is geen significant effect op de 

FSH respons te constateren. Wel is de LH respons verlaagd, net als bij ondergewicht. Een 

ander verschijnsel wat bij overgewicht komt kijken, is een verlaging in de 

insulinegevoeligheid.  

De veranderingen in hormonale mechanismen brengen uiteraard een aantal lichamelijke 

gevolgen op korte termijn en mogelijke gezondheidsrisico’s op lange termijn met zich mee. 

Deze zijn ook onderzocht en in kaart gebracht. Bij ondergewicht is dit met name 

dyslipidemie, oftewel een verhoging van het cholesterolgehalte. Dit verschijnsel kan op lange 

termijn voor een verhoogd risico op hart en vaatziekten zorgen. Opvallend is dat dit risico 

ook bij overgewicht duidelijk aanwezig is, ongeacht de grote verschillen in voedingspatroon 

en lichaamsgewicht tussen de twee groepen. Bij overgewicht is dit met name het gevolg van 

een verandering in insulinegevoeligheid, terwijl dit bij ondergewicht te wijten is aan een 

toename in T3 en oestradiol. De twee uitersten in lichaamsgewicht delen dus een 

gezondheidsrisico, terwijl de onderliggende mechanismen die hiertoe leiden van elkaar 

verschillen. Verder is er bij ondergewicht een groter risico op het ontwikkelen van 

angststoornissen en depressies en een afname van de botmassadichtheid, en is er bij zowel 

onder- als overgewicht sprake van een verminderde fertiliteit. 

Wel is duidelijk hoe deze risico’s voor beide groepen voorkomen zouden kunnen worden. Bij 

de groep met ondergewicht zou verhoging van het lichaamsgewicht de kans op het hervatten 

van de menstruele cyclus vergroten. Dit zorgt ervoor dat de hormoonhuishouding weer in 

balans komt en de fertiliteit en cholesterolspiegel als gevolg hiervan verbeterd. Wanneer het 

bij vrouwen met overgewicht niet haalbaar blijkt te zijn om gewicht te verliezen in een poging 

de fertiliteit te verbeteren, zou toediening van een verhoogde dosis gonadotropinen het 

vruchtbaarheidsniveau kunnen herstellen. 

Wanneer meer informatie bekend is over de daadwerkelijke mechanismen achter deze 

hormoonhuishouding kunnen er mogelijke meer en effectievere behandelmethoden 

gevonden worden. 



Voeding en vrouwelijke reproductie 

12 

 

 

 



Voeding en vrouwelijke reproductie 

13 

Referenties 

 American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Washington, DC. 

 Bain BJ, England JM. 1975. Variations in leukocyte count during the menstrual cycle. 

Br.Med. J. 2:473-475. 

 Barbieri RL. 2014. The Endocrinology of the Menstrual Cycle. Human Fertility. 

1154:145-169. 

 Meczekalski B., Katulski K., Czyzyk A., Podfigurna-Stopa A., Maciejewska-Jeske M. 

2014. Functional hypothalamic amenorrhea and its influence on women’s health. J 

Endocrinol Invest. 37:1049-1056.  

 Roth LW, Allshouse AA, Bradshaw-Pierce EL, Lesh J, Chosich J, Kohrt W, Bradford 

AP, Polotsky AJ, Santoro N. 2014. Luteal phase dynamics of follicle-stimulating and 

luteinizing hormones in obese and normal weight women. Clinical Endocrinology. 

81:418-425. 

 Sessions-Bresnahan DR, Schauer KL, Heuberger AL, Carnevale EM. 2016. Effect of 

obesity on the Preovulatory Follicle and Lipid Fingerprint of Equine Oocytes. Biology 

of Reproduction. 94: 15, 1-12. 

 Silverthorn DU. (2016). Human Physiology. (7e editie). Harlow: Pearson Education 

Limited. p. 841-847. 

 Souter I, Baltagi LM, Kuleta D, Meeker JD, Petrozza JC. 2011. Women, weight, and 

fertility: the effect of body mass index on the outcome of superovulation/intrauterine 

insemination cycles. Fertil Steril. 95: 1042-1047. 

 Swenne I. 2016. Plasma cholesterol is related to menstrual status in adolescent girls 

with eating disorders and weight loss. Acta Paediatrica. 105:317-323.  

 Van Binsbergen C.J.M., Coelingh Bennink H.J.T., Odink J., Haspels A.A., 

Koppeschaar H.P.F. 1990. A Comparative and Longitudinal Study on Endocrine 

Changes Related to Ovarian Function in Patients with Anorexia Nervosa. Journal of 

Clinical Endocrinology and Metabolism. 71: 705-711.  

 

 

 

 

 

 



   

 

Hoofdstuk 10G 

 

 

 

De voor- en nadelen van het gebruik van 

hormoonsuppletietherapie bij vrouwen in de menopauze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs Hilde ten Berge  

 Dieneke Post 

 

 

 Groningen, 24-02-2017 



 

De voor- en nadelen van het gebruik van hormoonsuppletietherapie bij vrouwen in de menopauze. 

   

1 

 

Inhoudsopgave 

 

Samenvatting          blz. 2 

Inleiding          blz. 3 

Hormonale veranderingen tijdens de menopauze     blz. 4 

Klachten tijdens de menopauze       blz. 4 

Hormoonsuppletietherapie        blz. 7 

 Positieve bijwerkingen       blz. 8 
 Negatieve bijwerkingen       blz. 9 

Conclusie          blz. 11 

Referenties          blz. 12 

 

 



 

De voor- en nadelen van het gebruik van hormoonsuppletietherapie bij vrouwen in de menopauze. 

   

2 

 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk gaan we in op de hoofdvraag: Wegen de voordelen van 

hormoonsuppletietherapie op tegen de nadelen bij vrouwen in de menopauze? Tijdens de 

menopauze treden er hormonale veranderingen op. De afgifte van het follikelstimulerend 

hormoon (FSH) is sterk toegenomen en de afgifte van oestrogenen is sterk verminderd. 

Hierdoor krijgen vrouwen last van overgangsverschijnselen die als zeer vervelend worden 

beschouwd. De meest voorkomende dagelijkse symptomen die vrouwen ervaren tijdens de 

menopauze zijn het ontstaan van vasomotor symptomen en vaginale droogheid. Naast de 

dagelijkse klachten kunnen er ook symptomen ontstaan die op langere termijn ervaren 

kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is osteoporose; door de verlaagde hoeveelheid 

oestrogenen tijdens de menopauze zal er meer botresorptie plaatsvinden. Een ander 

voorbeeld van een klacht op lange termijn is het ontstaan van cardiovasculaire symptomen. 

Ook dit wordt veroorzaakt doordat er minder oestrogenen worden afgegeven. Om deze 

klachten te verminderen of te voorkomen, kan hormoonsuppletietherapie (HST) worden 

toegediend. Bij deze therapie worden geconjugeerde oestrogenen (CEE) en progestagenen 

toegevoegd. Door op deze manier de oestrogeenspiegels op peil te houden, kunnen 

klachten op korte en lange termijn voorkomen of verminderd worden. 

Hormoonsuppletietherapie is namelijk een effectieve methode om vaginale droogheid en 

vasomotor symptomen te verhelpen. Hormoonsuppletietherapie als effectief medicijn voor de 

behandeling van osteoporose en cardiovasculaire problemen levert tegenstrijdigheden op. 

Verder is uit onderzoek gebleken dat er ook negatieve bijwerkingen kunnen optreden bij het 

gebruik van HST. Zo neemt de kans op baarmoederkanker, borstkanker en veneuze trombo-

embolie toe bij langer gebruik van HST. Met behulp van deze resultaten is een antwoord 

geformuleerd op de hoofdvraag. De voordelen van HST wegen op tegen de nadelen als de 

patiënt het middel op korte termijn gebruikt. 
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Inleiding 

De menopauze, ook wel de overgang genoemd, is de fase in het vrouwelijke leven waar de 
menstruatiecyclus ophoudt. De fases waaruit de overgang bestaat zijn de perimenopauze en 
de postmenopauze. De fase die hier tussen zit is de menopauze; dit is de laatste menstruele 
cyclus van de vrouw. Meestal treedt de perimenopauze op bij vrouwen tussen hun veertigste 
en vijftigste levensjaar. De menopauze wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaagde 
afscheiding van oestrogenen en progesteron door de ovaria. Verder is er ook sprake van een 
stijging van het follikelstimulerend hormoon (FSH) en van het Luteïniserend hormoon (LH) 
[Nelson HD, 2008] [Barlow DH et al, 2005]. Vooral de daling van oestradiol lijkt erg belangrijk 
te zijn bij het ontstaan van de klachten tijdens de menopauze. Oestradiol is een oestrogeen 
dat een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van vrouwelijke geslachtskenmerken, het 
reguleren van de menstruatiecyclus en de zwangerschap [Barlow DH et al, 2005]. Ondanks 
dat iedere vrouw de menopauze bereikt zijn de individuele ervaringen voor vrouwen zeer 
verschillend. Sommige vrouwen ervaren nauwelijks klachten terwijl andere vrouwen naar de 
huisarts gaan omdat hun symptomen zo erg zijn dat ze medicatie nodig hebben. De 
symptomen die echter bijna bij elke vrouw optreden zijn vasomotor symptomen zoals 
opvliegers en vaginale droogheid is ook een veel voorkomende klacht. Tijdens opvliegers 
krijgen vrouwen het in één keer heel warm en gaan daardoor erg zweten en daarna wordt dit 
opgevolgd door rillingen [Barlow DH et al, 2005]. Secundaire klachten waar vrouwen vaak 
last van kunnen hebben zijn symptomen zoals stemmingswisselingen en slaapproblemen 
[Nelson HD, 2008]. Een medicijn dat veel wordt voorgeschreven bij vrouwen is 
hormoonsuppletietherapie (HST).  Bij HST worden oestrogenen toegediend en eventueel 
wordt er ook progesteron aan toegevoegd. Dit medicijn wordt veel gebruikt, omdat tijdens de 
menopauze de concentraties van oestrogenen en progesteron sterk afnemen [Barlow DH et 
al, 2005]. Door middel van dit medicijn worden deze concentraties in het lichaam weer 
verhoogd. Naast het feit dat hormoonsuppletietherapie de klachten van de overgang kan 
verminderen, zijn er ook risico’s bekend van het gebruik van HST. Er wordt namelijk vaak 
beweerd dat er een verhoogd risico is op borstkanker, baarmoederkanker en veneuze 
trombo-embolie [Voican A et al, 2012].                                                                                                                                            
De symptomen die vrouwen in de overgang ervaren kunnen dus als zeer vervelend worden 
beschouwd en bij sommige vrouwen het dagelijks leven sterk beïnvloeden. Daarom zou het 
voor deze vrouwen fijn zijn als er een duidelijk beeld is over de werking van HST. Er lijken 
namelijk ook nadelen aan het gebruik van HST te zitten. Daarom willen wij in deze scriptie 
gaan kijken naar wat er bekend is over de klachten tijdens de menopauze, wat 
hormoonsuppletietherapie is en wat de voor- en nadelen van dit medicijn zijn. Zo hopen we 
dat de vrouwen die veel last ervaren van de menopauze een juiste beslissing kunnen nemen 
over het gebruik van dit medicijn. We zijn daarom tot de hoofdvraag gekomen: Wegen de 
voordelen van hormoonsuppletietherapie op tegen de nadelen bij vrouwen in de 
menopauze? 
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Hormonale veranderingen tijdens de menopauze 

De biologie achter de overgang naar de menopauze bestaat uit centrale neuro-endocriene 
veranderingen en veranderingen in de eierstok. De meest opvallende verandering in de 
eierstok is de grote daling van het aantal follikels. Het follikel stimulerend hormoon is een 
indirecte marker van folliculaire activiteit. Bij onderzoek naar groepen vrouwen is bewezen 
dat de concentratie FSH al stijgt in de jaren voordat er klinische aanwijzingen zijn dat de 
vrouwen de menopauze naderen. De stijging van FSH is het gevolg van teruglopende 
inhibine B (INH-B), een dimeer eiwit dat de daling van de ovariële follikel aantallen aangeeft 
[Burger HG et al, 2002]. Er is uit onderzoek van Randolph Jr et al gebleken dat de FSH 
concentraties geleidelijk stijgen vanaf ongeveer zeven jaar voor de laatste menstruele 
cyclus. Vanaf twee jaar voor de laatste menstruele cyclus tot één jaar na de laatste 
menstruele cyclus stijgen de FSH concentraties sterker en daarna stabiliseren de FSH 
concentraties [Randolph Jr. JF et al, 2011]. De oestradiol gehalten blijven relatief 
onveranderd of stijgen licht met de toename van de leeftijd tot het begin van de overgang. Dit 
is waarschijnlijk een reactie op de verhoogde FSH gehalte [Burger HG et al, 2002]. Ook uit 
ander onderzoek is gebleken dat de concentraties van oestradiol stabiel blijven tot ongeveer 
twee jaar voor de laatste menstruele cyclus. Daarna zullen de concentraties oestradiol sterk 
dalen tot ongeveer twee jaar na de laatste menstruele periode daarna blijven de oestradiol 
concentraties stabiel [Randolph Jr. JF et al, 2011]. Daarnaast zullen tijdens de menopauze 
de LH concentraties stijgen en de progesteron concentraties net als oestrogenen dalen. 
Verder zullen de concentraties van testosteron met 50% dalen tussen het twintigste en 
veertigste levensjaar. Dit verandert tijdens de overgang en na de menopauze kunnen de 
testosteron concentraties zelfs stijgen [Burger HG et al 2002]. De overgangsverschijnselen 
komen dus vooral door de stijging van FSH en de daling van oestradiol die plaatsvinden in 
de jaren rond de laatste menstruele periode.  

 

Klachten tijdens de menopauze 

Dagelijkse klachten 

Vasomotor symptomen, zoals opvliegers en het zweten tijdens de slaap zijn kenmerken van 

de menopauze [Avis NE, 2015]. Oestradiol is gerelateerd aan de lichaamstemperatuur 

regelaar die ligt in de hersenen. Een verlaging van het oestradiolgehalte zorgt voor een 

stijging van de lichaamstemperatuur, wat de vasomotor symptomen triggert [Tuomikoski P et 

al, 2017 ]. Hierdoor kunnen er bij vrouwen tijdens de menopauze opvliegers ontstaan. Het 

mechanisme achter opvliegers is nog niet helemaal duidelijk. Wel zijn er verschillende 

mechanismen te onderscheiden die bij vasomotor symptomen een rol spelen. Het is namelijk 

duidelijk dat er een disfunctie van de temperatuurregelaar is [Deecher DC et al, 2007 ]. Het 

eerste mechanisme is dat er een verandering van de acceptabele  temperatuurgrenzen 

(setpoints) optreedt of dat er miscommunicatie tussen deze setpoints optreedt [Tataryn I.V et 

al, 1980]. Uit onderzoek is gebleken dat er een kleiner gebied van de acceptabele 

temperatuurgrenzen zal optreden. Wat normaal als een onbelangrijke temperatuurverhoging 

wordt gezien zal nu tot een overdreven reactie leiden zoals een opvlieger [Freedman RR, 

2005]. De grens van het rillen wanneer je het koud hebt is verhoogd [Freedmann RR et al, 

1995] en de grens van het zweten is verlaagd [Freedman RR et al, 1999]. Een verhoging van 

de temperatuur zal leiden tot hevige zweetaanvallen en er zal vasodilatatie optreden. Echter 
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is dit alleen het geval bij vrouwen in de menopauze met vasomotor symptomen en niet bij 

vrouwen zonder vasomotor symptomen [Freedman RR, 2001].                                         

Een andere oorzaak van het ontstaan van vasomotor symptomen kan het verlies van het 

reactievermogen van het perifere vaatstelsel zijn [Charkoudian N, 2003].  De fluctuaties van 

oestrogenen die optreden tijdens de perimenopauze zouden hier een rol bij spelen doordat 

het de vasculaire reactiviteit kan aantasten door de drempelwaarde van cutane vasodilatatie 

te veranderen. Het lage oestradiol gehalte gedurende de postmenopauzale periode kan 

bijdragen aan een verminderde elasticiteit van de bloedvaten, wat resulteert in een 

vertraagde reactie door veranderingen in lichaamstemperatuur [Joswig M et al, 1999].                         

Als laatste kan de rol van verandering van gonadale hormonen een rol spelen. Gonadale 

hormonen zorgen voor aansturing van noradrenaline activiteit. Noradrenaline speelt een 

belangrijke rol bij de temperatuurregulatie doordat het bindt aan α2-adrenerge receptoren. 

Wanneer noradrenaline is gebonden zorgt het voor warmteafvoer gevolgd door een daling 

van de lichaamstemperatuur. In een gecontroleerd laboratorium onderzoek is aangetoond 

dat yohimbine, een α2-adrenerge antagonist, opvliegers stimuleert in symptomatische maar 

niet in asymptomatische vrouwen in de overgang. En dat clondine, een α2-adrenerge 

agonist, de opvliegers vermindert [Freedman RR et al, 1990]. Verder is gebleken dat 

oestrogenen de α2-adrenerge receptoren in de hersenen kunnen beïnvloeden. Uit het 

onderzoek van Freedman kun je concluderen dat verhoogde noradrenaline in de hersenen in 

combinatie met een daling van oestrogenen voor opvliegers kunnen zorgen. Alle drie de 

mechanismen dragen dus waarschijnlijk bij aan het ontstaan van vasomotor symptomen en 

dan met name opvliegers.                       

Een andere veel voorkomende klacht bij vrouwen in de menopauze is vaginale droogheid. 

Dit komt vooral door een verandering van de micro anatomische kenmerken van het 

vaginaepitheel en het microbioom van de vagina en dan met name de Lactobacillus. Een 

microbioom met veel Lactobacilli wordt 

geassocieerd met een gezonde vagina. Ze 

produceren componenten zoals 

waterstofperoxide en lactaatzuur die 

antimicrobiële eigenschappen bezitten [O’Hanlon 

DE et al, 2013]. De veranderingen kunnen leiden 

tot vaginale atrofie of het urogenitale syndroom 

van de menopauze (GSM). Dit zijn symptomen 

zoals vaginale droogheid en een branderig 

gevoel van de vagina. Deze symptomen zijn voor 

het grootste gedeelte te wijten aan een daling 

van de oestrogeen concentraties. Daarom zijn 

onderzoekers nu bezig om te kijken of er een 

verband is tussen oestrogenen en het 

microbioom. Echter is uit onderzoek nog niet gebleken wat de rol van oestrogenen en het 

vaginale microbioom is [Muhleisen AL et al]. Wel is uit onderzoek gebleken dat vrouwen in 
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de overgang die geen tot lichte GSM klachten ondervonden veel Lactobacilli in hun vaginale 

microbioom hadden terwijl vrouwen met ernstige GSM klachten een verlaagd aantal 

Lactobacilli hadden en meer bacteriële diversiteit in hun microbioom hadden [Hummelen R et 

al, 2011]. De vrouwen die geen last hebben van vaginale droogheid hebben dus nog steeds 

hetzelfde microbioom als voor de menopauze (zie figuur 1). Het is dus duidelijk dat er een 

verband is tussen de menopauze en vaginale droogheid. Verder onderzoek zal nodig zijn om 

de precieze werking van oestrogenen bij dit symptoom tijdens de menopauze te achterhalen. 

Klachten op langere termijn 
 
Naast dagelijkse klachten zoals opvliegers en vaginale droogheid kunnen er ook symptomen 

ontstaan die op langere termijn vervelende klachten kunnen veroorzaken, zoals osteoporose. 

Osteoporose treedt vooral op in de postmenopauze. Er vindt altijd afbraak en vernieuwing 

van de botten plaats, alleen na de menopauze vindt er meer botafbraak plaats waardoor de 

dichtheid van de botten afneemt. Ook is een verhoogde activiteit van osteoclasten. Uit 

onderzoek is gebleken dat botverlies tien jaar voor de menopauze begint met een 

gemiddelde snelheid van 0,3-0,5% per jaar van het corticale bot en het trabeculair bot wordt 

met een gemiddelde snelheid van 1,2% per jaar afgebroken. Deze percentages verhogen 

met 2-3% per jaar na de menopauze en dit houdt ongeveer acht tot tien jaar aan [Riggs SL 

et al, 1981]. Hormonen die invloed hebben op het botmetabolisme zijn oestrogenen. Uit 

onderzoek is gebleken dat de resterende concentraties van oestrogenen belangrijke 

voorspellers zijn van botresorptie tijdens de vroege postmenopauze bij vrouwen [Khosla S et 

al, 1997]. Verder is er uit hetzelfde onderzoek gebleken dat een verlaagde expressie van 

oestrogenen kan leiden tot een verhoogde skelet gevoeligheid van het parathormoon wat 

leidt tot een verhoging van botresorptie [Khosla S et al,1997]. Uit onderzoek van Stevenson 

JC et al is gebleken dat oestrogenen de concentraties van calcitonine verhogen, wat een 

direct remmend effect heeft op de osteoclast activiteit en dus de botresorptie verlaagt 

[Stevenson JC et al, 1981]. Tot slot kunnen osteoclasten geactiveerd worden door specifieke 

cytokines die geproduceerd worden door osteoblasten. Osteoblasten bevatten oestrogeen 

receptoren. Wanneer oestrogeen bindt aan deze receptor zorgt dit voor een remmende 

werking op het uitscheiden van de cytokine door osteoblasten. Hierdoor vindt er een 

remming plaats van osteoclast formatie en wordt botverlies geremd [Horowitz MC, 1993]. 

Doordat er bij vrouwen in de menopauze sprake is van daling van oestrogenen zal er dus 

meer botafbraak plaats vinden. Een andere klacht die 

kan toenemen tijdens de postmenopauze zijn 

cardiovasculaire problemen. De kans op 

hartproblemen stijgt namelijk sterk na de menopauze 

bij vrouwen. Ook bij dit proces spelen oestrogenen 

een belangrijke rol. De specifieke werking van alle 

processen is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel 

bekend is, is dat het hart en aderen receptoren 

bevatten waar oestrogenen aan kunnen binnen, 

namelijk ERα en ERβ of aan GPR30, dit is een G-

eiwit gekoppelde receptor. Wanneer oestrogenen 

Figuur 1. Verschillende stadia van de 

vaginale microbioom bij vrouwen voor de 

puberteit, voor de menopauze en na de 

menopauze [Muhleisen AL]. 

Figuur 2. Schematische weergave van 

de werking van oestrogenen met 

betrekking tot de cardiovasculaire 

werking [Yanga XP et al, 2011]. 

http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0378512216301244
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binden aan deze receptoren zal er verandering van genexpressie en eiwitsynthese plaats 

vinden. [Yanga XP et al, 2011]. Al deze processen zullen uiteindelijk leiden tot vasodilatatie, 

nier- en cardiovasculaire bescherming (zie figuur 2). Bij een daling van de 

oestrogeenproductie wordt de kans op cardiovasculaire problemen dus groter.              

Verder wordt de oestrogeenproductie in de premenopauze geassocieerd met hoge niveaus 

van HDL-cholesterol en lage niveaus van LDL-cholesterol [Knopp RH et al, 2006]. Tijdens de 

menopauze zal het LDL-cholesterol  gehalte omhoog gaan en het HDL-cholesterol afnemen. 

Dit komt doordat er minder 17β-estradiol aanwezig is. 17β-Estradiol heeft een remmend 

effect op de productie van LDL-cholesterol en stimuleert de productie van HDL-cholesterol 

[Knopp RH et al, 2006]. Ook uit onderzoek van Matthew KA et al is gebleken dat er een 

significante stijging is van het totale cholesterolgehalte, LDL, en APO-B binnen een jaar na 

de laatste menstruele cyclus [Matthews KA et al, 2009]. Een toename van cholesterol en met 

name LDL-cholesterol zal bijdragen aan atherosclerose. 

 

De werking van hormoonsuppletietherapie (HST) 

De klachten die optreden tijdens de menopauze worden veroorzaakt doordat er vooral 
minder oestrogeen, maar ook minder progesteron in het bloed circuleert. Het toedienen van 
hormoonsuppletietherapie kan voorkomen dat deze hinder ontstaat, door de 
oestrogeenspiegels op peil te houden. Bij hormoonsuppletietherapie worden namelijk 
geconjugeerde oestrogenen (CEE) en progestagenen toegediend. De progestagenen 
worden toegevoegd om het effect van oestrogenen op het endometrium in evenwicht te 
brengen, om endometriale hyperplasie te voorkomen en om het risico op secundaire 
leverkanker te verminderen. De combinatietherapie kan op meerdere manieren worden 
toegediend, namelijk in een sequentieel regime of in een continue regime. Bij het sequentiële 
regime wordt een periode van het toedienen van alleen oestrogenen afgewisseld met een 
periode van het toedienen van een combinatie van oestrogenen en progestagenen. Er is 
hierbij sprake van een maandelijkse bloeding. Bij het continue regime wordt alleen de 
combinatie toegediend, maar de concentraties van progestagenen zijn lager dan bij het 
sequentiële regime en er vindt geen maandelijkse bloeding plaats [Voican, A et al, 2012]. 
HST wordt vaak oraal toegediend en de werkzame stoffen bereiken de circulatie via de 
darmen door middel van het first pass effect. Na intestinale absorptie wordt oestradiol 
omgezet in oestron door 17-β-hydroxysteroid-dehydrogenase (HSD). Daarnaast treden er 
fase I (oxidatie) reacties en fase II (detoxificatie) reacties op [Raftogianis R et al, 2000]. Al in 
1942 werd het gebruik van geconjugeerde oestrogenen goedgekeurd en sindsdien wordt het 
al tientallen jaren gebruikt om overgangsklachten te verminderen of te verhelpen. Daarnaast 
wordt het gebruikt als preventie tegen chronische ziekten die gerelateerd zijn aan de 
menopauze. Het preparaat dat altijd werd toegediend was afkomstig van de urine van 
drachtige merries en bevatte effectieve oestrogeen metabolieten. Sinds een aantal jaar wordt 
de hormoonsuppletietherapie veel vaker uitgevoerd in de vorm van een preparaat dat 
bestaat uit natuurlijke monosubstanties met duidelijke farmokinetische en farmodynamische 
eigenschappen [Lippert, 2000].  
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Bijwerkingen van hormoonsuppletietherapie 

 
Positieve bijwerkingen 

 
Hormoonsuppletietherapie kan klachten die tijdens de menopauze ontstaan wegnemen. Zo 
zorgt het voor vermindering van vasomotor symptomen zoals zweten tijdens de slaap en 
opvliegers. Tijdens de menopauze is de lichaamstemperatuur lager doordat er een lager 
oestradiolgehalte is. Bij HST wordt dit oestrogeengehalte weer verhoogd en daardoor stijgt 
de lichaamstemperatuur ook weer en worden  vasomotor symptomen niet meer getriggerd 
[Tuomikoski P, 2017]. Uit de resultaten van een onderzoek waarbij 32 trials zijn uitgevoerd is 
gebleken dat het gebruik van CEE en van 17β-oestradiol consistente en vergelijkbare 
effecten heeft op de behandeling van opvliegers [Nelson HD, 2004].  
Ook kan HST vaginale droogte verhelpen. De vaginale droogte tijdens de menopauze 
ontstaat doordat er door de daling van oestrogenen minder Lactobacillus in het microbioom 
van de vagina aanwezig is. De aanwezigheid van veel Lactobacilli duidt op een gezonde 
vagina. Door het toedienen van oestrogenen zal het aantal Lactobacilli weer toenemen 
waardoor de vaginale droogte ook zal verdwijnen [O’Hanlon DE, 2013]. Uit onderzoek is 
gebleken dat bij 44,1% van de vrouwen die geen HST gebruikten, geen Lactobaccillus in het 
vaginale microbioom aanwezig was. Van de vrouwen die wel HST gebruikten, was bij 6,9% 
geen Lactobacillus in het microbioom aanwezig [Cauci S, 2002]. In een ander onderzoek 
werd een groep vrouwen die HST gebruikten en een groep vrouwen die placebo gebruikten 
onderzocht en 80% van de vrouwen die HST gebruikten hadden een verbetering van hun 
vaginale droogte tegenover 20% van de vrouwen die placebo hadden toegediend gekregen. 
Naast het verhelpen van de vaginale droogte was bij deze vrouwen het aantal Lactobacilli in 
het vaginale microbioom ook verhoogd [Galhardo CL, 2006]. 
 
Hormoonsuppletietherapie heeft niet alleen invloed op de klachten die optreden tijdens de 
menopauze, maar ook op de klachten die op lange termijn kunnen ontstaan. Naast het 
verminderen van overheidsklachten, is het namelijk bewezen dat het gebruik van HST 
osteoporose kan voorkomen. Wanneer er in de menopauze sprake is van oestrogeen 
deficiëntie, treedt er een versnelling van botverlies op. Er is door het tekort aan oestrogenen 
een verlaagde concentratie van calcitonine. Calcitonine is in staat om de osteoclast activiteit 
te remmen. Wanneer oestrogrenen door middel van HST worden toegevoegd, worden de 
calcitonine-concentraties weer verhoogd en vindt er remming van de osteoclast activiteit 
plaats [Stevenson JC, 1981]. De grootste 3-jarige Postmenopauzale 
oestrogeen/progestageen Interventie trial (PEPI) heeft een aanhoudende stijging van 
botmineraaldichtheid aangetoond na toediening van geconjugeerde oestrogenen (CEE) 
alleen, in combinatie met medroxyprogesteronacetaat (MPA) of in combinatie met 
gemicroniseerd progesteron (MP) [Effects of hormone therapy on bone mineral density: 
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results from the postmenopausal estrogen/progestin interventions (PEPI) trial, 1996]. Hoewel 
de waarnemingen uit deze endocrinologische studie suggereren dat oestrogenen de kans op 
osteoporose verlagen, zijn er daarnaast slechts enkele klinische trials gepubliceerd waarin 
dezelfde resultaten naar voren komen. Zo zijn er ook meerdere onderzoeken gepubliceerd 
waaruit blijkt dat HST geen significant effect heeft op osteoporose [Hulley S et al, 1998]. Uit 
onderzoek blijkt dat HST alleen positieve invloed heeft op osteoporose wanneer de therapie 
gebruikt blijft worden; vrouwen die meer dan 10 jaar gestopt zijn met de inname van 
oestrogenen, blijken dezelfde botdichtheid en hetzelfde risico op botbreuken te hebben als 
vrouwen die nooit HST gebruikt hebben [Schneider DL et al, 1997]. Daarnaast blijkt uit 31 
studies dat het gebruik van oestrogenen samen met calcium supplementie twee keer zo 
effectief is als het gebruik van oestrogeen alleen in het behouden van botmineraaldichtheid 
[Nieves JW et al, 1998]. 
Verder is uit meer dan 30 onderzoeken gebleken dat HST ook een rol kan spelen bij het 
voorkomen van coronaire hartziekten [Barrett-Connor E et al 1998]. Tijdens de menopauze is 
het LDL-cholesterol gehalte hoger en het HDL-cholesterol gehalte lager dan normaal. Uit het 
PEPI onderzoek is naar voren gekomen dat de vrouwen waarbij CEE werd toegediend, met 
of zonder MPA of MP, gunstigere concentraties van LDL en HDL cholesterol in het bloed 
hadden dan de vrouwen die placebo toegediend kregen. [Effects of hormone therapy on 
bone mineral density: results from the postmenopausal estrogen/progestin interventions 
(PEPI) trial, 1996]. Dit komt doordat met name 17β-Estradiol een remmend effect heeft op de 
productie van LDL-cholesterol en een stimulerend effect heeft op de productie van HDL-
cholesterol [Knopp RH, 2006]. HST heeft dus een positief effect op LDL en HDL 
concentraties, maar uit de resultaten van het Estrogen Replacement and Atherosclerosis 
(ERA) onderzoek bleek dat er geen verandering optrad in de coronaire arterie 
atherosclerosis van 300 vrouwen na 3 jaar [Herrington D et al, 2000]. 

 
Negatieve bijwerkingen 

Het blijkt dat de geconjugeerde oestrogenen niet alleen positieve effecten hebben op het 
lichaam. De kans op baarmoederkanker zou door het gebruik van CEE aanzienlijk worden 
verhoogd. De oestrogenen zorgen voor een stijging van 10% van de endometrische 
hyperplasie per jaar en veroorzaken ook atypische potentiële precancereuze histologie bij 
sommige vrouwen, zo blijkt uit het PEPI onderzoek [Effects of hormone therapy on bone 
mineral density: results from the postmenopausal estrogen/progestin interventions (PEPI) 
trial, 1996]. Deze veranderingen waren niet zichtbaar bij vrouwen die oestrogenen innamen 
in combinatie met cyclisch MPA of MP. Het risico op baarmoederkanker zou na 5 jaar 
toediening van oestrogenen 4 tot 5 keer zo groot zijn en na 10 jaar zou het 10 keer zo groot 
zijn geworden als normaal. [Grady D et al, 1995]. Echter, door toevoeging van 
progestagenen bij het gebruik van HST wordt dit risico verminderd of zelfs geheel 
geëlimineerd. [Lobo, 2016]. 
Ook is er een vergrote kans op borstkanker (figuur 3). In 1997 heeft de Collaborative Group 
uit Oxford de resultaten van 51 onderzoeken opnieuw geanalyseerd waarin 52705 vrouwen 
met borstkanker onderzocht waren. [Breast cancer and hormone replacement therapy: 
collaborative reanalysis of data from 51 epidemiological studies of 52,705 women with breast 
cancer and 108,411 women without breast cancer, 1997]. Er was alleen een vergrote kans 
op borstkanker bij vrouwen die HST meer dan 5 jaar gebruikt hadden. Daarnaast is uit 4 
grote epidemiologische studies, die ieder meer dan 1000 vrouwen onderzochten, gebleken 
dat er een verhoogd risico is op borstkanker. [Gapstur SM et al, 1999] [Magnusson C et al, 
1999] [Ross RK et al, 2000] [Schairer C et al, 2000]. In sommige van deze studies bleek het 
risico groter te zijn wanneer oestrogenen in combinatie werden toegediend met 
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progestagenen. Uit het PEPI onderzoek kwam naar voren dat vrouwen die oestrogenen in 
combinatie met progestagenen kregen toegediend, een twee keer zo hoge borstdensiteit 
hadden als de vrouwen die alleen oestrogenen kregen toegediend [Greendale GA, et 
al,1999]. Een hogere borstdensiteit is een risicofactor voor borstkanker in postmenopauzale 
vrouwen [Boyd NF et al, 1995]. Ander bewijs voor een verhoogde kans op borstkanker kwam 
naar voren uit onderzoeken waarbij selectieve anti-oestrogenen, zoals tamoxifen en 
raloxifeen, werden toegediend bij vrouwen die HST gebruikten. Hieruit is gebleken dat zich 
bij 8 van de 390 vrouwen die HST samen met een placebo toegediend kregen, borstkanker 
ontwikkelde en dat zich bij slechts 1 van de 362 vrouwen die HST met tamoxifen toegediend 
kregen, borstkanker ontwikkelde [Veronisi U et al, 1998]. 
Als laatste hebben observationele studies uitgewezen dat er een twee- tot viervoudige 
stijging was van vrouwen die te maken kregen met veneuze trombo-embolie tijdens het 
gebruik van HST. Dit werd ook bewezen door de HERS (Heart and Estrogen/progestin 
Replacement Study) trial. Hieruit bleek dat het risico op veneuze trombo-embolie 2,7 maal 
verhoogd was in vrouwen die HST gebruikten. Anders gezegd betekende dit dat ongeveer 1 
op de 250 vrouwen die voor één jaar met HST werd behandeld, een VTE ontwikkelde. Het 
risico op VTE was verhoogd bij vrouwen met een beenbreuk, kanker of bij vrouwen die 
binnen 90 dagen opgenomen waren in het ziekenhuis of een chirurgische ingreep ondergaan 
hadden. Het risico op VTE was verminderd bij de helft van de vrouwen die aspirine of statine 
gebruikten [Grady D et al, 2000]. 

 

 

 

Figuur 3. Het effect van een oestrogeenbehandeling op het risico op borstkanker,  

een heupbreuk, een beroerte en coronaire hartziekten. [Lobo RA, 2016] 
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Conclusie 

Hormoonsuppletietherapie is een effectief medicijn om de dagelijkse klachten van de 

menopauze zoals vasomotor symptomen en vaginale droogheid te bestrijden. Verder zijn er 

nog wat tegenstrijdigheden of hormoonsuppletietherapie effectief is in het voorkomen van 

osteoporose. Wel zou je dit medicijn langdurig moeten gebruiken; wanneer gestopt wordt 

met het gebruik van hormoonsuppletietherapie kan osteoporose zich weer gaan ontwikkelen. 

Ook lijkt het erop dat hormoonsuppletietherapie coronaire hartziekten kan voorkomen. Echter 

is uit ons onderzoek ook gebleken dat er negatieve effecten zitten aan het gebruik van 

hormoonsuppletietherapie. Langdurig gebruik van hormoonsuppletietherapie kan leiden tot 

baarmoederkanker en borstkanker. Vooral de kans op baarmoederkanker is erg groot en het 

risico op baarmoederkanker zou na 5 jaar toediening van oestrogenen 4 tot 5 keer zo groot 

zijn als bij vrouwen die dit medicijn niet gebruiken. Wanneer je naast oestrogenen ook 

progestagenen slikt neemt de kans op baarmoederkanker echter af. Borstkanker nam vooral 

toe bij vrouwen die het medicijn meer dan vijf jaar gebruikt hadden. Als laatste neemt de 

kans op veneuze trombo-embolie sterk toe bij het gebruik van hormoonsuppletietherapie. Er 

is namelijk gebleken dat 1 op de 250 vrouwen die voor één jaar met 

hormoonsuppletietherapie werd behandeld, veneuze trombo-embolie kreeg.       

Terugkomend op de hoofdvraag, wegen de voordelen van hormoonsuppletietherapie op 

tegen de nadelen bij vrouwen in de menopauze? zijn we tot de conclusie gekomen dat de 

voordelen opwegen tegen de nadelen als men hormoonsuppletietherapie op korte termijn 

gebruikt. Wel is het belangrijk dat de vrouwen er van op de hoogte zijn dat de kans op 

veneuze trombo-embolie sterk verhoogd is. Wanneer je als vrouw het medicijn langer dan 

één jaar wilt gebruiken zou het verstandig zijn om onder controle te staan van de huisarts. 

De huisarts kan dan letten op de klachten die kunnen ontstaan door het langer gebruik van 

hormoonsuppletietherapie zoals baarmoederkanker en borstkanker. 
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Samenvatting 

 

De functie van oestrogeen in het reproductief systeem is algemeen bekend, maar er is 

minder te vinden over dat het werkt op meerdere receptoren en andere weefsels. In deze 

scriptie wordt ingegaan op de receptoren voor oestrogeen en met name de - en -

receptoren zullen aan bod komen. Hierin worden de verschillen in biologische werking 

beschreven, alsook de weefsels waarin de receptoren zich bevinden en welk effect ze daar 

teweegbrengen. Tot slot zal nog worden ingegaan op de werking van agonisten en 

antagonisten en het gebruik voor klinische toepassingen.  

Hiermee zal er antwoord worden gegeven op de volgende vraag: “Wat zijn de verschillen 

tussen de twee bekende oestrogeen receptoren wat betreft hun biologische functie?”. 

Omdat de biologische functie van de ER en ER zeer divers is, is er geen eenvoudig 

antwoord. Echter, in veel weefsels lijkt de functie van de receptoren afhankelijk te zijn van de 

verhouding tussen ER en ER. Hierbij lijken ze een antagonistische werking op elkaar te 

hebben.  

De rol van ER en ER zorgt ervoor dat agonisten en antagonisten erg geschikt zijn voor 

klinisch gebruik. Dit, omdat per weefsel een selectieve agonist of antagonist kan worden 

gebruikt om één van de receptoren, en daarmee hun stimulerende of inhiberende functie, te 

activeren of te blokkeren. 
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Inleiding 

 

Oestrogenen, ook wel estrogenen, zijn steroïdhormonen die voornamelijk voorkomen in 

vrouwelijke individuen. Hierdoor worden oestrogenen ook wel ‘vrouwelijke hormonen’ 

genoemd. Ze komen ook in mannelijke individuen voor, maar in veel lagere concentraties. 

We zullen ons daarom vooral focussen op het vrouwelijke geslacht. Oestrogenen spelen een 

belangrijke rol bij de ontwikkeling van vrouwelijke geslachtskenmerken, de menstruele cyclus 

en de zwangerschap. De betreffende concentraties zijn relatief laag voor de puberteit. 

Tijdens de puberteit stijgen de concentraties waardoor er verschillende veranderingen 

plaatsvinden. Dit gaat zo door tot aan de menopauze. Oestrogenen worden gemaakt uit 

androgenen met behulp van enzymen en uitgescheiden door de eierstokken.  

 

De drie belangrijkste oestrogenen zijn oestradiol, oestriol en oestron. 

Oestradiol, ook wel (17-)estradiol, komt vooral voor in vruchtbare vrouwen. Het is een 

geslachtshormoon dat vooral invloed uitoefent op het voorplantingssysteem. De productie 

van oestradiol is cyclisch. Aan de ene kant zorgt het voor het veroorzaken van een eisprong, 

aan de andere kant zorgt het voor de voorbereiding van het baarmoederslijmvlies voor de 

innesteling van een eventueel bevruchte eicel. Wanneer er geen bevruchte eicel wordt 

aangetroffen, wordt het baarmoederslijmvlies afgestoten. Dit kennen we als menstruatie.  

Oestradiol is ook belangrijk voor ons energieniveau. Samen met progesteron moet het 

zorgen voor een goede energiebalans. Oestradiol is namelijk een stimulerend hormoon en 

progesteron een kalmerend hormoon. Wanneer dit niet goed in balans is, zorgt het voor een 

verstoring van de menstruele cyclus. De molecuulformule van oestradiol is C18H24O2. 

Oestriol, ook wel estriol, komt vooral voor in zwangere vrouwen. Dit hormoon wordt 

aangemaakt door de placenta. De molecuulformule van oestriol is C14H24O3. 

Oestron, ook wel estron, komt vooral voor in vrouwen na de menopauze. Het is tevens het 

minst voorkomende oestrogeen. Oestron wordt in het lichaam omgezet tot oestronsulfaat 

waarna oestronsulfaat wordt omgezet tot oestradiol. Oestron is zwakker dan oestradiol, maar 

komt na de menopauze relatief meer voor in het lichaam. Het speelt een rol in de 

beïnvloeding van het immuunsysteem. De molecuulformule van oestron is C18H22O2. 

 

Wij gaan ons verder bezighouden met de - en - oestrogeen receptoren. We willen het een 

en ander duidelijk naar voren brengen. Denk hierbij aan hun biologische functie en hun 

bijbehorende moleculaire werking. Hierbij komt onder andere naar voren op welke weefsels 

deze receptoren voorkomen en welke agonisten en/of antagonisten hierbij een rol spelen. 

Deze deelvragen zijn allemaal terug te leiden naar onze hoofdvraag: “Wat zijn de verschillen 

tussen de - en - oestrogeen receptoren wat betreft hun biologische functie en moleculaire 

werking?”. 
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Hoofddeel  

 

Inleiding - en -receptoren 

 

De drie belangrijkste oestrogenen zijn dus oestradiol, oestriol en oestron. Over het algemeen 

kunnen oestrogenen veel verschillende functies uitoefenen in veel verschillende weefsels. 

Deze stof grijpt aan op de oestrogeen receptor. Wij bespreken met name de - en - 

oestrogeen receptoren. 

 

Er zijn ook niet-steroïdale verbindingen die wel oestrogenische activiteit bezitten. De 

bekendste daarvan is diethylstilbestrol (DES). Deze stof is enorm actief wanneer deze oraal 

genomen wordt. DES wordt dan namelijk minder snel gedegradeerd door het maag-

darmkanaal. DES kan als agonist optreden voor de oestrogeen receptoren. 

Er zijn ook niet-steroïdale verbindingen die anti-oestrogenische activiteit bezitten. De 

bekendste hiervan zijn clomifen en tamoxifen. Deze voorkomen acties van oestrogenen door 

competitie met de oestrogeen receptoren. Hierdoor werken ze als antagonisten op de 

oestrogeen receptoren en antagoniseren zij oestrogeen-afhankelijke processen, zoals 

baarmoedergroei en negatieve feedback naar de hypothalamus. Hier komen we later op 

terug (Hadley, 2006). 

 

Oestrogeen receptoren zijn een groep eiwitten in en op cellen. Ze worden geactiveerd door 

oestrogeen (17-oestradiol), maar dus ook door bijvoorbeeld bovengenoemde stoffen. Er zijn 

twee klassen te onderscheiden bij deze receptoren: de nucleaire oestrogeen receptoren en 

de membraangebonden oestrogeen receptoren. Onder de nucleaire oestrogeen receptoren 

vallen de - en -varianten en zijn dus intracellulaire receptoren. Hiervoor zijn twee 

verschillende oestrogeen receptor genen. Dit zijn homologe moleculen die een 

domeinstructuur delen, wat tevens voor alle steroïde receptoren geldt. De 

membraangebonden oestrogeen receptoren zijn 

meestal G-eiwit gekoppelde receptoren (Hadley, 2006).  

 

Oestrogeen receptoren bevatten een N-terminal (A/B), 

een variabel stuk sequenties, een hoog geconserveerd 

DNA-bindend domein (C), een zogenaamd hinge 

domein (D), een ligand bindend domein (E) en een C-

terminal (F). De overeenkomsten van ER en ER is 

dat ze aan dezelfde sites op het DNA binden en 
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dezelfde target-genen activeren. Ze verschillen echter in dat ze door verschillende liganden 

geactiveerd worden en dan ze verschillende interacties aangaan met co-regulatoire eiwitten. 

Ze hebben hierdoor verschillende effecten op de transcriptie van genen  (Morani et al, 2008). 

 

De receptor isovormen, dus de ER en de ER, komen slechts 56% overeen in het ligand 

bindende domein. Dit is een belangrijk onderdeel voor de selectiviteit voor het binden van 

een ligand. Door dit verschil, zullen sommige stoffen eerder aan de ER binden dan aan de 

ER, of andersom. Dit brengt verschillende reacties teweeg en is belangrijk voor het 

begrijpen van de agonisten en antagonisten. Dit laatste komt later aan bod. (Koehler, 2005). 

 

Biologische respons 

 

Er is veel bewijs aanwezig dat er meerdere pathways bestaan in hoe oestrogeen receptoren 

hun biologische respons activeren. We bespreken vier activerende pathways en één 

inhiberende pathway. 

 

De eerste activatie van oestrogeen receptoren die we bespreken is de directe activatie. 

Hiervoor zorgt het binden van een ligand ervoor dat oestrogeen receptoren hetero- of 

homodimeren vormen. Vervolgens binden ze met het DNA-bindende domein aan de 

zogenaamde estrogen response elements (EREs) in de promotor van de target-genen. Dit 

zorgt voor de activatie (Morani et al, 2008). 

De tweede activatie van oestrogeen receptoren die we bespreken is de indirecte activatie. 

Hierbij binden oestrogeen receptoren niet direct aan het DNA, maar ze activeren non-EREs 

targetgenen. Dit doen ze door het binden van andere transcriptiefactoren (SP1) (Morani et al, 

2008). 

 

De derde activatie van oestrogeen receptoren die we bespreken is de non-genomische 

activatie. Hierbij worden er signaal cascades geactiveerd door eiwit-eiwit interacties tussen 

ligand-gebonden oestrogeen receptoren en verschillende second messengers (Morani et al, 

2008). 

De vierde activatie van oestrogeen receptoren die we bespreken is de ligand-onafhankelijke 

activatie. Hierbij is er geen ligand aanwezig. Dit zorgt vervolgens voor de signalering van een 

groeifactor voor de activatie van kinases. Deze kinases zorgen ervoor dat de oestrogeen 

receptoren gefosforyleerd worden en op die manier dus geactiveerd worden (Morani et al, 

2008). 

Naast activatie pathways van oestrogeen receptoren, is er ook nog een inhibitie pathway. 

Hierbij activeert NFkB niet zijn response elementen (NFkBRE), na binding van een 

oestrogeen receptor. Hierdoor vindt er dus ook geen activatie plaats. 
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SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulators) zijn stoffen die aangrijpen op oestrogeen 

receptoren. Wat vooral karakteristiek is voor SERMs, is dat ze in verschillende weefsels 

verschillende reacties uitlokken door middel van binding aan oestrogeen receptoren. In het 

ene weefsel kan het een sterke agonist zijn, terwijl het in het andere weefsel een sterke 

antagonist kan zijn (Lewis, 2005).  

Dit zie je ook terug in de - en - oestrogeen receptoren. Vaak hebben deze een 

tegenovergestelde werking op elkaar. Op deze manier werken de oestrogeen receptoren als 

regelmechanisme om de balans in stand te houden.  

 

Wat zijn de betrokken weefsels? 

 

Cellen die reageren op oestrogeen doen dat aan de hand van twee verschillende receptoren.  
De soorten weefsels die reageren op oestrogeen is zeer divers net als de soorten reacties 

van die weefsels. Daarnaast kan het hormoon reageren met zowel - als -receptoren en die 
in het targetweefsel een effect heeft op de transcriptie.  

Een cel kan - of -receptoren hebben of beide receptoren kunnen aanwezig. De reacties 
van cellen die op oestrogeen reageren, worden bepaald door de aanwezige type receptoren, 
de verhouding van de soorten receptoren, de complement eiwitten en de sequentie van de 
promotor regio en het type weefsel. We bespreken de werking van de oestrogeen receptoren 
in de volgende weefsels: het cardiovasculair systeem, de baarmoeder, de borst, de prostaat, 
het centraal zenuwstelsel/hersenen, het immuunsysteem en het botweefsel. 
 
I. Cardiovasculair systeem 
Oestrogeen heeft een beschermende rol in het cardiovasculair systeem, de incidentie van 
cardiovasculaire ziektes in vrouwen neemt na de menopauze dan ook enorm toe. In het 
cardiovasculaire systeem zijn verschillende soorten weefsels die onder invloed staan van 
oestrogeen. Om te beginnen het hart zelf, en dan specifiek de hartspiercellen waar 

oestrogeen de ER activeert wat vervolgens de NOS (nitric oxide synthase) productie in de 

cel stimuleert. Dit zorgt vervolgens voor vasculaire relaxatie. De ER voorkomt hartschade 

door hypertrofie van de hartspier te voorkomen. Als de ER namelijk wordt geactiveerd, 
blokkeert het de transcriptie van groeifactoren. (menazza, 2016) 
In de vasculaire gladde spiercellen speelt oestrogeen een grote rol in het verminderen van 

de spiercel proliferatie. Wanneer ER is geactiveerd, stimuleert het verschillende fosfatasen. 
Dit resulteert in een vermindering van cel groei en cel migratie. 
Tot slot de endotheelcellen, zoals eerder beschreven zorgt NOS voor vasculaire relaxatie, 
maar het zorgt ook voor promotie van endotheelcel migratie en proliferatie. Oestrogeen 
activeert eNOS (endothelial nitric oxide synthase) in endotheelcellen door te binden aan 

membraangebonden ER. ER kan eNos vervolgens activeren via een MAPK pathway of 
via het P85a complex (Menazza, 2016). 
  
II. Baarmoeder  
De baarmoeder is onderdeel van het reproductief systeem, de aanwezigheid van oestrogeen 

receptoren is dus geen verassing. De verdeling van de ER en ER expressie veranderd 
echter wel met de leeftijd. De baarmoeder bevat in onvolwassen individuen ongeveer een 

gelijke expressie van ER en ER. Als de ovaria beginnen met het uitscheiden van 

oestrogeen, vermindert de ER-expressie en neemt de ER-expressie toe. De rol van ER 
is het verhinderen van de ontwikkeling van de baarmoeder stroma en epitheel voor de 
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pubertijd. In een volwassen baarmoeder neemt ER een andere rol aan en zorgt het voor het 

rijpen van de cervix, terwijl ER de expressie van progesteron receptoren bevorderd 
(Weihua, 2000). 
 
III. Borst 
De borstklier is afhankelijk van oestrogeen voor groei. Dit weefsel bevat allebei de 

oestrogeen receptoren, ER en ER. De ER in de epitheelcellen zorgt voor het signaal wat 

verantwoordelijk is voor de proliferatie en differentiatie. De ER werkt als antagonist en remt 
deze groei. De mate van proliferatie van borstklieren is dus afhankelijk van de verhouding 

tussen ER van ER (Koehler, 2005). 
 
IV. Prostaat 

In de prostaat is ER en ER aanwezig, hier zorgen deze receptoren voor de regulatie en 

differentiatie van prostaat groei (Koehler 2005). Deze ER reageert op een product van 

DiHydrotestosteron wat na omzetting 3ßAdiol wordt. Dit 3Adiol bindt met de ER. Een 

geactiveerde ER in de prostaat is antiproliferatief en reguleert zo de groei (Koehler 2005). 

ER echter is anti-apoptotisch en promoot juist proliferatie. De prostaat is dus een locatie 

waar ERα en ER een antagonistische werking hebben op elkaar (Khalid, 2016). 
 
V. Centraal zenuwstelsel/hersenen 
Oestrogeen heeft in het centraal zenuwstelsel een aantal functies. Het reguleert de 
serotonine en dopamine systemen, dit gebeurt vooral in het basale voorbrein. Deze 

regulatie, door middel van oestrogeen, maakt gebruik van ER (Koehler, 2005). In primaat 

hersenen wordt echter ook ER-expressie gevonden in de serotonerge neuronen. Deze 
receptoren kunnen eventueel met de juiste antagonisten of agonisten helpen bij het 
bestrijden dan Parkinson, depressie en neurodegeneratieve ziektes. 
 
VI. Immuunsysteem 

In het immuunsysteem speelt oestrogeen ook een regulerende functie. De  ERα en ER 

zitten op bijna alle cellen in het imuunsysteem. De ER reguleert de proliferatie en 
differentiatie van pluripotente hematopoëtische stamcellen in het beenmerg. En ERα speelt 
een rol in de milt en thymus. (Shim, 2003) 
 
 
 
VII. Botweefsel 
Oestrogeen zorgt in het botweefsel voor het behoud van een goede mineraaldichtheid en 
dus stevigheid in de botten. Het skelet is constant onderhevig aan verandering door 
osteoclasten en osteoblasten. Osteoblasten zorgen voor botgroei en osteoclasten zorgen 
voor botafbraak. De kwaliteit van het bot hangt dus af van de verhouding tussen de 
osteoclasten en osteoblasten. Oestrogeen heeft een bot beschermende functie en doet dat 
op meerder manieren. Door RANKL te onderdrukken, daalt het aantal osteoclasten en 
daarmee daalt dus ook de botafbraak. Ook wordt door het binden van oestrogeen aan de 

ER apoptose geïnduceerd in osteoclasten. Hierdoor daalt dus ook de botafbraak. 
Daarnaast is oestrogeen een antiapoptotische factor in osteoblasten. Dit zorgt voor de 
verhouding in het voordeel van de osteoblasten en dus een verminderde botafbraak en een 
goede mineraaldichtheid van de botten (Khalid, 2016). 
 

Agonisten en antagonisten 
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Naast dat de ER- en ER-receptoren soms een antagonistische werking op elkaar hebben, 

heeft elke receptor ook zijn eigen antagonisten en agonisten.  

Agonisten van de - en de - oestrogeen receptoren zijn 17-estradiol en diethylstilbesterol 

(DES).  

Antagonisten van de - en - oestrogeen receptoren worden ook wel anti-oestrogenen 

genoemd. Hiervan zijn er meerdere soorten bekend, die op verschillende manieren werken. 

Directe antagonisten binden op dezelfde plek als de agonisten, maar van de antagonist 

ondervindt de receptor sterische hindering. Dit zorgt ervoor dat de co-activator niet kan 

binden, waardoor er dus geen reactie wordt ondervonden. Voorbeelden van directe 

antagonisten zijn 4-hydroxytamoxifen en raloxifene.   

Bij de indirecte antagonisten is er geen sprake van sterische hindering, maar de co-activator 

bindingsplek wisselt tussen de activator ‘blokkerende’ en de ‘accepterende’ conformatie. 

Voorbeelden van indirecte antagonisten zijn flutamide en tetrahydrochrysene-2,8-diol.  

 

Het passief antagonisme is het verhinderen van agonisten door competitieve inhibitie door 
de antagonist. Als de antagonist gebonden is en een disfunctioneel complex heeft gevormd, 
kan het binden aan het zogenaamde hormone response element (HRE) in het DNA. Hier 
blokkeert het vervolgens de transcriptie. Dit wordt ook wel actief antagonisme genoemd 
(Koehler, 2005). 

 

 

(Koehler, 2005) 

 

 

 
De klinische toepassingen van agonisten en antagonisten zijn erg belangrijk in de medische 

wereld. De toepassingen van ER en ER agonisten of antagonisten hebben namelijk erg 
veel potentie en er wordt nu ook al van geprofiteerd. Denk hierbij aan borstkanker. Bij 

borstkanker wordt als behandeling de ER antagonist tamoxifen worden gebruikt. Dit werkt 
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echter alleen als er geen expressie meer is van ER en juist een hoge expressie is van ER. 

Tamoxifen is namelijk ER selectief en bindt dus niet met ER.  

In veel weefsels heeft, net als in de prostaat, ER een anti-proliferatieve werking. Hierdoor 

heeft het vinden van een selectieve ER antagonist veel potentie in kankerbehandelingen 
voor deze weefsels, omdat dit kankergroei zou kunnen tegengaan (Koehler, 2005). 
Ook voor de agonisten zijn er mogelijkheden voor toekomstige behandelingen, zoals de 

aanwezigheid van ER in het basale voorbrein. Selectieve liganden waarmee ze 

neurotransmitter systemen van de oestrogeen receptoren kunnen activeren, zouden een 

preventieve werking kunnen hebben tegen neurodegeneratieve ziektes als Alzheimer.  

Of zoals eerder genoemd de -oestrogeen receptor agonisten die als Parkinson medicijn of 

antidepressie middel zouden kunnen dienen (Currie, 2004).Tot slot zijn er al veel belovende 

onderzoeken gedaan naar auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritus. Deze kunnen 

bijvoorbeeld behandeld woorden met -oestrogeen receptor agonisten (Harris 2003).  

Zoals beschreven zijn er nu al veel klinische toepassingen van ER of ER agonisten en 

antagonisten. Het feit dat de ER en ER zoveel verschillende effecten hebben in zoveel 

verschillende weefsels maakt ze dan ook meer dan geschikt om te gebruiken voor een breed 

spectrum aan behandelingen of medicijnen. 
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Conclusie 

De verschillen tussen de ER en ER zijn in morfologisch opzicht klein, maar de biologische 

werking is erg verschillend. De ER en ER verschillen per weefsel en kunnen compleet 

tegenovergesteld zijn. Denk hierbij aan ER die in de hartspier een anti-proliferatieve 

werking heeft, teriwjl in vasculaire gladde spiercellen ER anti-proliferatief is. Op de vraag 

wat het verschil is in biologische werking tussen ER en ER, is geen eenduidig antword. Er 

is namelijk geen vaste functie voor de - en - oestrogeen receptoren in alle weefsels. Wat 

echter vaak voorkomt, is dat ER een stimulerende werking heeft op proliferatie en/of 

differentiatie, terwijl de ER een inhiberende werking heeft op proliferatie en/of differentiatie. 

Deze antagonistische relatie zorgt er dus voor dat ER en ER als regelmechanisme voor 
proliferatie en differentiatie in de betrokken weefsels kunnen fungeren. De mate van 

proliferatie en differentiatie is dus afhaneklijk van de verhouding tussen ER en ER en hun 
agonisten en/of antagonisten. 
 

Het feit dat de ER en ER anders reageren in andere soorten weefsels, zorgt ervoor dat 
antagonisten en agonisten erg geschikt zijn voor klinisch gebruik, omdat per weefsel een 
selectieve agonist of antagonist kan worden gebruikt om een van de receptoren en daarmee 
hun stimulerende of inhiberende functie kan activeren. De mogelijkheid om cel proliferatie of 
differentiatie per weefselsoort te kunnen beïnvloeden, kan behandeling voor ziektes waarbij 
de cel groei verstoord is, zoals kanker of neurodegeneratieve ziektes, potentieel erg 

bruikbaar zijn. Het verschil in ER en ER in het klinisch gebruik is dus ook afhankelijk van 
het weefseltype en behandel doel. Hierin zou verder geïnvesteerd kunnen worden, om 
wetenschappelijk onderzoek per ligand te kunnen bekijken. Dit zou veel kunnen betekenen 
voor de medische toekomst.  
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Samenvatting 

Over de oorzaak van endometriose is weinig bekend, waardoor het lastig is om een goede 

behandelmethode te ontwikkelen. Dit maakt het interessant om te onderzoeken wat bekend 

is over de ziekte en of hieruit een ideale behandelmethode gevonden kan worden. Onze 

vraagstelling luidt: Wat is de oorzaak van endometriose en welke inwendige factoren spelen 

een rol bij deze ziekte? In dit hoofdstuk over endometriose wordt er eerst kort besproken wat 

er normaal met het endometrium gebeurt en wat er fout gaat bij endometriose. Vervolgens 

wordt er gekeken naar de theorieën omtrent de mogelijke oorzaken van de ziekte. 

Daarnaast worden interne factoren behandeld die een rol kunnen spelen in het ontstaan of 

het voortbestaan van de pathologie. Gekeken naar alle mogelijke theorieën, denken wij dat 

de meest voor de hand liggende oorzaak een combinatie is van de theorieën retrograde 

menstruatie en endometrium stam-/progenitor cellen. Daarnaast blijken veel verschillende 

elementen in het lichaam mogelijk een rol te spelen bij het overleven en prolifereren van het 

weefsel. Echter, omdat er in de wetenschap nog geen eenduidig antwoord gevonden kan 

worden op de oorzaak van endometriose, kan er naar onzes inziens nog geen ideale 

behandeling gevonden worden. Daarvoor is nader onderzoek noodzakelijk om de theorieën 

over de ontstaanswijze van endometriose te bevestigen of te ontkrachten en beter zicht te 

krijgen op welke factoren een rol spelen bij de overleving en proliferatie van het 

endometriose weefsel.  
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Inleiding 

In een gezonde vrouw bevindt het endometrium, het baarmoederslijmvlies, zich in de 

baarmoeder. Dit weefsel groeit onder invloed van oestrogeen en progesteron voor de 

eisprong zodat er later een bevruchte eicel in kan nestelen. Als er geen innesteling 

plaatsvindt, dalen de progesteronconcentraties en wordt het slijmvlies afgestoten: de 

menstruatie. Echter, afwijkingen in de menstruatiecyclus komen voor en in dit hoofdstuk 

wordt er één besproken.   

Endometriose is een ziekte die zowel bij vrouwen als (heel zeldzaam) bij mannen voorkomt 

(Jabr et al, 2014). Het ziektebeeld wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van 

endometriose klieren en stroma op plaatsen buiten de uterus, voornamelijk in de ovaria en 

de peritoneale holte (Zondervan et al, 2016). Dit zorgt ervoor dat patiënten met 

endometriose verschillende symptomen ervaren, onder andere dysmenorroe, dyspareunia, 

chronische pijn van het bekken, irregulaire uteriene bloeding en mogelijk onvruchtbaarheid 

(Zondervan et al, 2016). Naar schatting zouden 5%-10% van de vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd aan deze pathologie lijden. Dit komt neer op 176 miljoen vrouwen over de hele 

wereld, maar niet iedereen met de ziekte weet dat ze aan endometriose lijden. Het wordt 

gezien als een genetische ziekte die gepaard gaat met een chronisch ontstekingsproces 

(Zondervan et al, 2016). Om endometriose te kunnen diagnosticeren wordt een laparoscopie 

toegepast. Er zijn drie mogelijke behandelingen tegen endometriose of om vruchtbaarheid te 

vergroten (Tanbo et al, 2016): 

I. De follikel zorgt voor de productie van oestrogenen, wat zorgt voor groei van het 

endometrium. Een medische behandeling zorgt voor onderdrukking van de 

follikelgroei, waarmee het de groei van endometrisch weefsel voorkomt. Recent 

worden ook aromatase inhibitors gebruikt (Tanbo et al, 2016). 

II. Bij operatieve behandeling worden over het algemeen twee methodes gebruikt: 

laparoscopie en laparotomie. De eerste methode wordt voornamelijk gebruikt bij 

lichte tot matige endometriose. Er wordt d.m.v. een kijkbuisoperatie endometriose 

weggebrand, weggesneden of weg gelaserd. Laparotomie is het maken van een 

incisie in de buikwand en het operatief verwijderen van endometriose weefsel, alleen 

soms moet(en) er ook (delen van) het reproductieorgaan worden verwijderd wat kan 

leiden tot onvruchtbaarheid (Tanbo et al, 2016).  

III. Via kunstmatige inseminatie is het tegenwoordig ook makkelijker om een kinderwens 

te vervullen. Bij Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) is het risico groter dan 

bij Intra Uteriene Inseminatie (IUI) en In-Vitro-Fertilisatie (IVF),  omdat er bij ICSI 

hormonen gebruikt worden die de endometriose kunnen stimuleren (Tanbo et al, 

2016). 

Om een goede behandeling te ontwikkelen bij dit ziektebeeld, is het noodzakelijk om te 

weten hoe de ziekte ontstaat. Onze vraagstelling luidt dan ook: wat is de oorzaak van 

endometriose en welke inwendige factoren spelen een rol bij deze pathologie? In dit 

hoofdstuk wordt gekeken naar verschillende theorieën over het ontstaan van endometriose, 

en inwendige factoren die bij kunnen dragen aan het ontstaan en in stand houden van deze 

ziekte. 
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10i.1 Theorieën over de ontstaanswijze van endometriose 

  

Metaplasie van het coeloom 

De theorie van metaplasie van het coeloom gaat ervan uit dat cellen van de coeloomholte of 

cellen van het mesotheel van het peritoneum zich opnieuw kunnen differentiëren in 

baarmoederweefsel. Deze differentiatie zou voorkomen onder bepaalde inflammatoire en 

hormonale omstandigheden. Dit zou kunnen verklaren waarom zeer zeldzaam ook bij 

mannen endometriose kan worden gediagnosticeerd (Jabr et al, 2014). Echter, wanneer 

deze theorie bij mannen wordt toegepast, is het aannemelijk dat de utriculus van de prostaat 

de bron is waar deze differentiatie optreedt, vanwege zijn embryonale afstammeling vanuit 

de kanalen van Müller en omdat er endometriose carcinoma’s in deze regio voorkomen. 

Beide mannen in dit onderzoek zijn echter voordat endometriose werd geconstateerd, 

geopereerd waarbij de utriculus van de prostaat volledig is weggenomen. Dit maakt de 

theorie van metaplasie van het coeloom minder waarschijnlijk (Pinkert et al, 1979). 

  

De inductie-theorie 

Biologische factoren die ongedifferentieerd mesenchym weten te beïnvloeden kunnen 

volgens deze theorie zorgen dat dit mesenchym of embryonale resten endometriose weefsel 

vormen. Resten van cellen van de kanalen van Müller kunnen blijven bestaan vanuit de 

embryonale ontwikkeling (Jabr et al, 2014). De lokalisatie van de endometriose bij een 

proefpersoon ligt dichtbij waar mogelijke celresten van embryologische oorsprong te 

verwachten zijn. Dit maakt bij mannen dat de inductie-theorie een mogelijke verklaring kan 

zijn voor het ontstaan van endometriose. Bij vrouwen is dit een minder aannemelijke 

verklaring aangezien zij resten van de kanalen van Wolff bezitten in plaats van de kanalen 

van Müller. Deze resten lijken niet op mesonefrisch epitheel (Pinkert et al, 1979). 

  

Theorie van goedaardige metastase  

Hematogeen    

Tijdens de menstruatie kunnen capillairen openspringen en wordt een sinus gecreëerd. 

Mucosa wat losraakt in dit bloed kan via open capillairen en de sinus in vaten terecht komen. 

Sampson toonde fragmenten van endometriose weefsel aan in het bloed van venen en 

veneuze sinussen van de baarmoederwand of aangehecht aan het endotheel van deze 

venen door fibrine. Via de bloedstroom kunnen deze cellen in andere organen terecht 

komen, wat de reden zou kunnen zijn voor de aanwezigheid van dit weefsel op plekken in 

het lichaam verder weg van het endometrium (Sampson, 1927). 

 

Lymfogeen   

De bewijzen rondom de invloed van het lymfestelsel op endometriose zijn minimaal. 

Lymfeknoop dissectie wordt weinig toegepast bij een goedaardige ziekte. Endometriose van 

het rectosigmoid is een uitzondering, omdat de lymfeknopen bij deze aandoening makkelijk 

bereikbaar zijn. Door onderzoek naar deze aandoening en de lymfeknopen kan er meer 

gezegd worden over de betrokkenheid van het lymfestelsel. Dit onderzoek naar de 

betrokkenheid van lymfeklieren bij endometriose heeft uitgewezen dat lymfeknopen wel 

degelijk betrokken zijn omdat hier baarmoederweefsel in is aangetroffen. Hier zijn 2 

hypotheses over geformuleerd. Ten eerste kan het een metaplastisch proces aantonen, 

namelijk de verandering van het ene celtype naar een andere soort celtype. Ten tweede kan 

het zijn dat door drainage van het baarmoederweefsel fragmenten vrij komen die zo in het 

lymfestelsel terecht komen. Dit is in eerdere studies al geobserveerd. (Noel et al, 2008) 
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Theorie van retrograde menstruatie 

Menstrueel bloed wordt normaal gezien afgevoerd uit het lichaam. Bloed kan aan afvoer 

ontsnappen door naar de peritoneale ruimte te vloeien. Deze terugvloei ontstaat doordat 

bloed met daarin aanwezig weefsel door menstruatie of het scheuren van een cyste via de 

eileiders naar de peritoneale holte kan stromen. Dit weefsel kan zich vervolgens onder 

bepaalde omstandigheden vasthechten aan het peritoneum of andere structuren. Dit kan 

een oorzaak zijn voor endometriose (Sampson, 1927). Sampson heeft bij deze conclusie 

gebruik gemaakt van het onderzoek van Jacobson. Dit onderzoek van Jacobson heeft 

aangetoond dat wanneer endometriose weefsel in de peritoneale ruimte van konijnen en 

apen aangebracht wordt, dit weefsel zich nestelt op het peritoneum en er vergelijkbare 

endometriose ontstaat. Dit demonstreert dat weefsel in menstrueel bloed kan leven en zich 

kan implanteren (Jacobson, 1922). Retrograde menstruatie komt bij een overgrote 

meerderheid van de vrouwen voor, desondanks ontwikkelt endometriose bij een klein deel 

van de vrouwen (Guan et al, 2016) Dit veronderstelt dat er meerdere factoren belangrijk zijn 

bij het ontstaan van de pathologie. 

  

Theorie van endometrium stam-/progenitorcellen 

Onder andere in de baarmoeder als in het beenmerg bevinden zich stamcellen. In de uterus 

worden deze stamcellen gebruikt om de kliercellen en het stroma te vervangen die elke 

cyclus worden afgebroken. In het beenmerg bevinden zich stamcellen die tot verschillende 

celtypes kunnen uitgroeien, waaronder mogelijk endometriumcellen (Gargett, 2010). Uit 

onderzoek blijkt dat er chimerisme optreedt in de endometrische klieren en stroma van 

vrouwen die een beenmergtransplantatie moesten ondergaan (Taylor, 2004). Dit draagt bij 

aan bewijs dat er een niet-endometrische bron van stamcellen bestaat. Er is in muizen 

aangetoond dat extra-uteriene cellen naar het endometrium kunnen verplaatsen en zich hier 

kunnen nestelen. Zowel stromale als epitheliale cellen kunnen ontstaan uit cellen die van 

origine uit het beenmerg afkomstig zijn. Endometriose kan ontstaan door differentiatie van 

beenmergcellen in endometrium op ectopische locaties (Hongling et al, 2007). Stamcellen 

vanuit het endometrium kunnen via de eileider op ectopische plaatsen terecht komen, via de 

theorie van retrograde menstruatie (zie paragraaf Theorie van retrograde menstruatie). 

Stamcellen die vanuit het beenmerg komen, bieden ondersteuning voor de theorie van 

metaplasie van het coeloom (paragraaf Metaplasie van het coeloom). Daarnaast zouden 

deze stamcellen zich kunnen verplaatsen door het lichaam via het lymfestelsel of het 

vasculaire systeem, zoals wordt besproken in paragraaf Theorie van goedaardige metastase 

Hematogeen. Stamcellen die in overblijfselen van het systeem van Muller achterblijven, 

kunnen endometriose weefsels vormen en bijdragen aan het bewijs voor de inductie-theorie 

(paragraaf De inductie-theorie). 

  

Naast de theorieën over de oorzaak van het voorkomen van endometriose cellen buiten de 

uterus, is er meer nodig om endometriose te ontwikkelen. Deze cellen moeten zich 

aanhechten, eventueel innestelen, er moeten bloedvaten in het weefsel gevormd worden om 

het van voedingsstoffen te voorzien en afvalstoffen weg te kunnen voeren, ze zullen moeten 

overleven en de cellen moeten prolifereren om de symptomen te kunnen veroorzaken. Er 

zijn meerdere inwendige factoren bekend die een rol spelen in bovenstaande processen, 

waardoor overleving van het baarmoederweefsel op ectopische plaatsen mogelijk wordt 

gemaakt. De belangrijkste inwendige factoren worden in de volgende paragraaf besproken. 
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10i.2 Inwendige factoren die een rol spelen bij endometriose 

  

Genetische factoren 

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat endometriose een erfelijke component 

bevat. Het risico van endometriose bij vrouwelijke tweelingen in Japan is 5.7, de proportie 

van het ziekterisico geassocieerd met erfelijkheid wordt geschat op 51%. Meta-analyse van 

Japans onderzoek naar de genetische componenten wijst uit dat er zowel gebieden op het 

genoom als single nucleotide polymorphisms (SNP’s) significant gekoppeld zijn aan 

endometriose (Adachi et al, 2010). Genome Wide Association Studies (GWAS) hebben 12 

SNP’s op 10 onafhankelijke loci op het genoom geassocieerd met de pathologie. De 

meerderheid van deze regionen spelen een rol in de regulatie van expressie van target 

genen die nog geïdentificeerd moeten worden. Doordat deze loci anders zijn in personen die 

lijden aan endometriose, zou de identificatie van de genen op deze plekken kunnen leiden 

tot nieuwe inzichten in de pathofysiologische pathways die een rol spelen bij de ziekte 

(Zondervan et al, 2016). 

  

Oxidatieve stress 

Vrije zuurstofradicalen (Reactive Oxygen Species, ROS) spelen een rol in het ziekteproces 

van endometriose. Van zowel erytrocyten als apoptotisch baarmoederweefsel en celdebris is 

bekend dat ze oxidatieve stress kunnen induceren. Daarbij geven erythrocyten pro-

oxidanten en pro-inflammatoire factoren af zoals hemoglobine, wat toxisch is in ons lichaam 

(Santulli et al, 2015). Peritoneaal mesotheel verandert omdat oxidatieve stress het 

mesotheel vernietigt, wat adhesie plekken zou creëren voor baarmoederweefsel (Arumugan 

et al, 1995). Deze adhesie wordt bewerkstelligd door adhesiemoleculen en receptoren. ROS 

zorgt niet alleen voor celschade, maar ook voor veranderde genexpressie. Ze spelen een 

sleutelrol in de regulatie van transcriptiefactor nucleaire factor-κB (NF-κB), die een rol speelt 

in endometriose. Deze zorgt op zijn beurt weer voor verandering van genexpressie voor 

genen die coderen voor pro-inflammatoire cytokines, groei en angiogenetische factoren, 

adhesiemoleculen en enzymen stikstof synthase en cyclo-oxygenase (COX, zie 

prostaglandinen). Al deze producten worden door peritoneale macrofagen gemaakt en 

zorgen voor ontsteking, adhesie, proliferatie en vascularisatie (Gonzalez-Ramoz et al, 2007). 

  

Hormonale factoren 

Estradiol en progesteron zijn de belangrijkste regulatoren van baarmoederweefsel. Dit 

weefsel bevat receptoren voor beide hormonen om te kunnen reageren. Een belangrijk 

aspect van endometriose is dat het afhankelijk is van oestrogenen voor groei, zoals het 

normale endometrium. In het weefsel is een hogere expressie van een oestrogeen receptor 

en de targets van deze receptor. In tegenstelling tot deze verhoging is juist de expressie van 

de progesteronreceptoren lager. Dit terwijl estradiol normaal gesproken de 

progesteronreceptoren zou moeten verhogen (Bulun et al, 2012). Doordat het 

receptorevenwicht verstoord is geraakt, zal de reactie op hormonen zelf ook verstoord 

raken. Dit zorgt ervoor dat het samenspel van de hormonen tussen remming en activatie 

verloren gaat. Expressie van het enzym aromatase is essentieel voor estradiolproductie. 

Estradiol zelf zorgt voor verhoogde expressie van aromatase. Daarnaast is 17-B 

hydroxysteroid-dehydrogenase verlaagd en wordt er niet meer voldoende gereageerd op 

progesteron. Dit wordt gezien als een van de sleutelmechanismen in het onderhouden en 

groeien van baarmoederweefsel buiten de uterus (Zondervan et al, 2016). 
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Prostaglandinen 

Naast hormonen zijn prostaglandinen belangrijke regulatoren voor de vrouwelijke 

voortplantingsfysiologie. Overproductie van prostaglandines kan veroorzaakt worden door 

een verhoging van cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activiteit en overproductie van oestrogeen 

door verhoogde aromatase activiteit (Rakhila et al, 2013). Er zijn verhoogde concentraties 

prostaglandines en COX-2 gevonden in het peritoneale vocht van patiënten. Prostaglandine 

E2 (PGE) speelt een belangrijke rol in ontstekingsprocessen en veranderingen van het 

endometrium tijdens de cyclus. Er zijn verhoogde concentraties van prostaglandine E en F 

gevonden bij vrouwen met endometriose. PGE is belangrijk voor de adhesie, invasie en 

proliferatie van de endometriumcellen door specifieke receptoren uit te schakelen (Rakhila et 

al, 2013). Ook zorgt het voor het onderdrukken van het immuunsysteem (net zoals 

prostaglandine F) en is het een anti-apoptotische factor. Daarnaast zijn er verschillende 

expressiepatronen van biosynthetische enzymen voor prostaglandinen aangetoond in 

ectopisch endometriose weefsel. Doordat er geen verhoging is van het katabolische enzym 

wat voor afbraak zorgt, is er disbalans tussen de aanmaak en afbraak, wat zorgt voor 

verhoging van de prostaglandineconcentratie en de effecten waarvoor de prostaglandinen 

verantwoordelijk zijn (Rakhila et al, 2013). 

  

Cytokines 

In het peritoneale vocht van vrouwen met endometriose is een verhoogde concentratie van 

geactiveerde macrofagen aanwezig. Deze macrofagen scheiden producten uit, zoals 

groeifactoren en cytokines. Meerdere cytokineconcentraties zijn verhoogd in dit vocht, wat 

bij zou kunnen dragen aan de pathologie van de ziekte (Na et al, 2011). De productie van 

interleukine-8 (IL-8) is verhoogd bij endometriose. IL-8 is van belang om cellen van het 

immuunsysteem aan te trekken en zorgt voor proliferatie van het weefsel (Arici et al, 1998). 

Intercellular adhesion molecule (ICAM) is een essentieel cytokine voor immunologische 

functies. De secretie van hepatocyte growth factor (HGF) en ICAM is verhoogd, wat NK-cel 

activiteit kan verlagen en de progressie van de endometriose kan verhogen. Hierdoor kan 

het weefsel ontsnappen aan immunosurveillance (Fukaya et al, 1999). Vascular endothelial 

growth factor (VEGF) is een cytokine die zorgt voor angiogenese, wat belangrijk is voor 

endometriose weefsel om te kunnen blijven bestaan en groeien. Deze cytokine is ook 

verhoogd bij vrouwen met endometriose en wordt onder andere gemaakt door macrofagen 

en cellen van het endometrium. Estradiol zorgt voor verhoogde VEGF-expressie in 

endometriumcellen. Daarnaast zorgt interleukine-6 (IL-6) voor verhoogde VEGF-expressie 

op macrofagen. IL-6 verhoogt stimuli die een ontstekingsrespons initiëren door de productie 

van interleukine-1 te verhogen. Zo draagt IL-6 in belangrijke mate bij tot het 

ontstekingsproces bij endometriose (Mahnke et al, 2000). 

 

Het immuunsysteem 

De cellulaire populatie in de peritoneale ruimte draagt bij aan de implementatie en 

progressie van de pathologie. Geactiveerde lymfocyten, neutrofielen en macrofagen zijn 

kenmerkend voor de ontstekingsreactie die door endometriose veroorzaakt wordt. Deze 

scheiden cytokines en groeifactoren af. Verschillende celtypen, zoals endometrium- en 

mesotheliale cellen, scheiden chemoattractanten af, onder andere als reactie op oestrogeen. 

Deze chemoattractanten trekken op hun beurt monocyten en T-cellen aan (Na et al, 2011). 

Endometriose wordt geassocieerd met afwijkingen van de immuunrespons tegen 

endometriumcellen, hierdoor kan dit weefsel implanteren en prolifereren op ectopische 

plaatsen. De proportie van CD4 positieve regulatoire T-cellen is verhoogd in het peritoneale 
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vocht bij vrouwen met endometriose. Regulatoire T-cellen stimuleren proliferatie en invasie 

van endometriale cellen doordat het IL-10 en TGF-β secreteert. TGF-β zorgt daarbij ook 

voor verminderde activiteit van natural killer (NK) cellen. Daarnaast zorgen regulatoire T-

cellen voor onderdrukking van immuunresponsen, hierdoor zou het bij kunnen dragen aan 

de immunotolerantie die gepaard gaat met endometriose (Li et al, 2014). 

De functie van NK-cellen en de lymfocyten in het peritoneale vocht is verminderd. 

NK-cellen hebben zowel activerende als inhiberende receptoren op hun oppervlak en bij 

endometriose is de killer immunoglobulin-like receptor (KIR) verlaagd, waardoor de 

cytotoxiciteit van deze cellen ook verlaagd wordt. Stoffen die cytotoxiciteit verhogen worden 

verminderd uitgescheiden door NK-cellen van endometriose patiënten. Daarnaast wordt er 

verhoogde TNF-α en IFN-γ productie gemeld, dit zorgt voor de proliferatie en angiogenese 

van endometriumcellen (Funamizu et al, 2014). 

  

Anti-apoptotische factoren 

Naast verhoogde overlevingskans van weefsel door het ontsnappen aan het 

immuunsysteem en verhoging van groeifactoren is bij de pathologie ook bekend dat er een 

verlaagde kans is op apoptose. Via abnormale activatie van de ERK-pathway is verhoogde 

proliferatie waargenomen. Verminderde apoptose kan voorkomen doordat anti-apoptotische 

factoren toenemen, waarvan B-cell lymphoma-2 (BCL-2) een sleutelrol speelt (Wang et al, 

2015). BCL-2 is verantwoordelijk voor het inhiberen van de intrinsieke apoptotische pathway. 

Bij patiënten met endometriose zijn hogere expressiepatronen van BCL-2 gevonden. CD147 

speelt ook een belangrijke rol bij overleving/apoptose. De capaciteit om apoptose te 

overleven is geassocieerd met activatie van de ERK pathway. Er is een verhoogde ERK 

signaling pathway gevonden in patiënten met endometriose. Ook CD147 is toegenomen bij 

patiënten met endometriose. Analyse heeft een correlatie gevonden tussen de anti-

apoptotische factoren BCL-2 en CD147 (Wang et al, 2015).  
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Conclusie 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er voornamelijk veel theorieën over de 

ontstaanswijze van endometriose zijn, maar dat er weinig zeker is over de ziekte. Er zal 

meer onderzoek naar gedaan moeten worden om deze theorieën te bevestigen of te 

ontkrachten.  

Wij denken dat de meest aannemelijke oorzaak retrograde menstruatie in combinatie met 

endometrium stam-/progenitor cellen zou kunnen zijn. Retrograde menstruatie komt namelijk 

vaak voor bij vrouwen, dit resulteert alleen niet altijd in endometriose. Dit veronderstelt dat 

bij vrouwen waar de pathologie zich ontwikkelt, factoren moeten zijn waardoor de cellen die 

zich in deze menstruatie bevinden wel overleven, terwijl ze bij individuen zonder 

endometriose opgeruimd worden door het lichaam. De inwendige factoren die besproken 

zijn in hoofdstuk 10i.2 kunnen hier wellicht een bijdrage aan leveren. De vele verschillende 

factoren geven aan dat het een ziekte is die beïnvloed wordt door meerdere elementen. 

Daarnaast is het mogelijk dat de ziekte zich openbaart bij mannen, of op plekken waar 

retrograde menstruatie zich niet bevindt. Dit veronderstelt dat deze theorie van Sampson 

niet voldoende is om het ontstaan van de pathologie te verklaren. Doordat de stamcellen 

niet alleen uit de uterus, maar ook uit beenmerg komen (waar de man ook over beschikt) 

zou het te verklaren zijn dat onder de juiste condities ook bij mannelijke individuen de ziekte 

kan ontstaan. Daarbij kunnen deze stamcellen via de circulatie op veel plekken in het 

lichaam terecht komen, wat verklaart waarom endometriose niet altijd in de peritoneale holte 

ontstaat.  

Natuurlijk moet in vervolgstudies naar de ziekte niet alleen de nadruk liggen op de 

verschillende theorieën omtrent de oorzaak van endometriose, maar het zou wel een goede 

“guideline” kunnen zijn voor vervolgonderzoek naar de oorzaak. Door de onduidelijkheden is 

het nog niet mogelijk om een goede behandelmethode te ontwikkelen. Er kan dus alleen nog 

gebruik gemaakt worden van de behandelingen die nu worden toegepast, wat niet resulteert 

in volledige genezing en zelfs kan leiden tot onvruchtbaarheid.  
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Samenvatting 

In dit hoofdstuk wordt het hormoon oxytocine behandeld. Het is tegenwoordig algemeen 
bekend dat oxytocine een belangrijke rol speelt bij de bevalling en lactatie. Uit recente 
onderzoeken blijkt dat oxytocine ook een rol speelt bij emotie en gedrag. Er wordt dan ook 
veel onderzoek naar deze invloed van oxytocine gedaan. In sommige gevallen blijkt 
het  invloed te hebben op sociaal gedrag en emotie tegelijkertijd. Om deze reden is de 
hoofdvraag van dit hoofdstuk: Wat is de rol van oxytocine bij sociaal-emotioneel gedrag? 
Eerst wordt er uitgelegd wat oxytocine doet bij de bevalling en lactatie, omdat dit een heel 
bekende functie is van oxytocine. Vervolgens zal in dit hoofdstuk de focus liggen op de rol 
van oxytocine bij stress, angst, depressie, vertrouwen en verbondenheid als vormen van 
sociaal en/of emotioneel gedrag. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt oxytocine de bevalling te bevorderen, maar het is niet 
een essentiële factor. Met andere woorden, bij afwezigheid van oxytocine kan een bevalling 
plaatsvinden. Echter is oxytocine wel essentieel bij melkafgifte, zonder oxytocine zal er geen 
melkejectie kunnen plaatsvinden, de oxytocine productie hiervoor wordt door histamine 
gestimuleerd. Oxytocine speelt een bevorderende rol bij de melkproductie, zo stimuleert het 
de prolactine afgifte.  

De rol van oxytocine bij sociaal-emotioneel gedrag wordt uitgeoefend in de hersenen. Zo 
blijkt uit meerdere en verschillende onderzoeken dat oxytocine stress, depressie en angst 
verlagend werkt. Het werkt namelijk stimulerend of remmend op verschillende gebieden in de 
hersen die vervolgens deze factoren verlaagd. Oxytocine bevordert empathisch gedrag en 
versterkt verbondenheid en vertrouwen bij het vormen van banden. Dit werd aangetoond 
door experimenten op mensen en verschillende dieren. Deze onderzoeken tonen aan dat 
oxytocine samenwerkt met het dopaminerge systeem in de hersenen. Oxytocine helpt bij het 
vormen van banden bij moeder-kind, vriendschap, en partnerschap. Oxytocine speelt dus 
een grote rol in de hersenen bij sociaal-emotioneel gedrag.  
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Inleiding 

Oxytocine, in het Grieks ook wel ’snelle geboorte’, is een hormoon dat we kennen van de rol 
bij lactatie en bevalling (Bethlehem RAI et al., 2013). Het hormoon wordt gesynthetiseerd in 
de hypothalamus en vervolgens afgegeven in de bloedbaan, waar het verschillende 
werkingen heeft op perifere organen (Jirikowski GF et al., 1990). Vooral de functie van 
oxytocine bij de vrouw is erg bekend. Oxytocine heeft namelijk een cruciale rol bij de lactatie 
en de productie van melk. Daarnaast is oxytocine betrokken bij de bevalling. Bij deze 
processen heeft oxytocine werking op myoepitheliale cellen gelegen in de uterus en de 
borstklieren (Young W et al., 1996). 
 
In dit hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op oxytocine werking in de hersenen, hier wordt op 
dit moment veel onderzoek naar gedaan. Een andere veelgebruikte term die wel gebruikt 
wordt voor oxytocine is ‘knuffelhormoon’. Oxytocine speelt namelijk een belangrijke rol bij het 
vormen van sociale relaties of bindingen en vertrouwen. Ook wordt oxytocine geassocieerd 
met sociaal-emotioneel gedrag bij de mens. Voorbeelden hiervan zijn stress en depressie. 
Stress wordt vaak in verband gebracht met hoge cortisolgehaltes in het bloed (Smith AS et 
al., 2012). Oxytocine blijkt invloed te hebben op deze cortisolgehaltes. Daarnaast zijn er ook 
verschillende onderzoeken gedaan naar de rol van oxytocine bij depressie. Bij depressie en 
verbondenheid heeft oxytocine verschillende functies in de hersenen, maar ook heeft het 
invloed op het gedrag van de mensen. Bij alle bovengenoemde processen in de hersenen 
zijn zowel emotie en de verwerking hiervan, als sociaal gedrag betrokken. Daarom is de 
hoofdvraag in dit boekhoofdstuk ook: Welke rol speelt oxytocine bij sociaal-emotioneel 
gedrag?  
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zal eerst algemene informatie over oxytocine 
gegeven worden. Daarnaast wordt er nog kort uitleg gegeven over de meest bekende functie 
van oxytocine, namelijk de rol bij bevalling en lactatie.   
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Wat is oxytocine? 

 
Oxytocine is een neuropeptide dat gevormd wordt door de hypothalamus. Het is opgebouwd 
uit negen aminozuren (nonapeptide) en heeft een cyclische structuur (Chatterjee O et al., 
2016). Oxytocine heeft een hormonale functie, maar dient ook als neurotransmitter in de 
hersenen.  
 
Er zijn twee gebieden in de hypothalamus betrokken bij de synthese van oxytocine: de 
supra-optische nuclei (SON) en de paraventriculaire nuclei (PVN). Deze twee gebieden 
bevatten magnocellulaire neurosecretoire cellen. Deze cellen vormen het hormoon (Summar 
ML et al., 1990). Na de synthese wordt het neuropeptide opgeslagen in Herringlichaampjes 
aan de axon uiteinden van deze cellen (Jirikowski GF et al., 1990). De axon-uiteinden 
bevinden zich in de posterior-hypofyse, ook wel de neurohypofyse genoemd. Hier vindt 
vervolgens de afgifte van oxytocine aan de bloedbaan plaats door het proces exocytose 
(Jirikowski GF et al., 1990). Op deze manier kan oxytocine op verschillende plekken in het 
lichaam functioneren als hormoon. Omdat oxytocine niet door de bloed-hersenbarrière kan, 
is er naast de afgifte in het bloed ook afgifte in de hersenen zelf. Dit gebeurt via de 
zogenaamde ‘central projecting neurons’ (Ross HE et al., 2009). Ook deze neuronen hebben 
hun oorsprong in de PVN en de SON van de hypothalamus (Meyer-Lindenberg A et al., 
2011). Oxytocine werkt op verschillende plekken in het brein, bijvoorbeeld de PVN of de 
SON zelf, maar ook in andere delen zoals de amygdala en de hippocampus (Torner L et al., 
2017).  Het mechanisme hoe neuropeptiden betrokken zijn bij de signalering in de hersenen 
is nog niet erg bekend. Wel is bekend dat oxytocine niet snel degradeert in de hersenen 
(lange halfwaardetijd), waardoor de stof effect heeft op grote gebieden in de hersenen 
(Landgraf R et al., 2004; Ludwig M et al., 2006).  
 
Oxytocine bindt aan oxytocine receptoren die behoren tot de G-eiwit gekoppelde receptor 
(GPCR) familie (Arrowsmith S et al., 2014). Deze oxytocine receptoren zijn op veel plekken 
in het lichaam te vinden. Daarom heeft oxytocine ook veel verschillende biologische functies. 
Bovendien vindt oxytocine productie niet alleen plaats in de hersenen, maar ook in perifere 
weefsels in het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn de uterus, thymus en de nieren (Gimpl G 
et al., 2001). 
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Welke functies heeft oxytocine bij partus en lactatie?  

 

Oxytocine heeft zeer veel verschillende functies in het lichaam. Een van de best bestudeerde 
functies is de invloed op bevalling (partus) en de lactatie bij vrouwen. Bij deze twee functies 
heeft oxytocine invloed op de contracties van de myoepitheliale cellen (een soort spiercellen) 
van respectievelijk de uterus en borstklieren (Young W et al., 1996). Naast de contraherende 
werking speelt oxytocine ook een rol bij de melkproductie. In dit hoofdstuk wordt de rol van 
oxytocine bij lactatie, melkproductie en bevalling besproken.  

Oxytocine en lactatie  

Oxytocine wordt afgegeven tijdens het zogen van het kind. Hierbij heeft het zuigen aan de 
tepel invloed op de afgifte van oxytocine in de hersenen. Onderzoek door Bealer et al. toont 
aan dat oxytocine afgifte tijdens de lactatie wordt gestimuleerd door histamine, een 
neurotransmitter in de hersenen (Bealer SL et al., 2001). Hiervoor werd gekeken naar 
histamine en oxytocine concentraties in de paraventriculaire nucleus (PVN) voor, tijdens en 
na het zogen van kinderen. Hierbij werden ook histamine antagonisten (chlorpheniramine en 
ranitidine) gebruikt, zodat de invloed van histamine onderzocht kon worden. Tijdens het 
zuigen van de kinderen waren zowel de oxytocine als de histamine concentraties hoog in de 
PVN. Voor en na het zuigen waren deze waardes bijna gelijk aan elkaar en lager dan tijdens 
het zuigen. Toevoeging van een histamine antagonist zorgde echter niet voor een toename 
van oxytocine (Bealer SL et al., 2001). Hieruit werd geconcludeerd dat de oxytocine afgifte in 
het brein gestimuleerd wordt door centrale histamine afgifte vanuit de PVN (Bealer SL et al., 
2001). Dit is het deel van de hersenen waar dus ook de synthese van oxytocine plaatsvindt 
(Summar ML et al., 1990).  

Oxytocine is onmisbaar tijdens de lactatie. In een onderzoek (Young W et al., 1996) werd 
onderzocht of lactatie mogelijk was zonder oxytocine, door het modificeren van het 
oxytocine-gen. De jongen van de ratten zonder oxytocine stierven wegens een gebrek aan 
melk in de maag. Ook de pups van gezonde ratten konden geen melk binnen krijgen, 
ondanks het zuigen. Bij toediening van oxytocine injecties was melkejectie wel mogelijk. Dit 
experiment toont aan dat oxytocine essentieel is voor de melkejectie (Young W et al., 1996). 

Oxytocine en de productie van melk  

De productie van melk wordt gestimuleerd door prolactine (Freeman M.E. et al., 2000). De 
prolactine afgifte wordt geïnhibeerd door dopamine. Deze dopamine wordt geproduceerd 
door speciale neurale cellen, namelijk de neurosecretoire tuberoinfundibulaire dopamine 
cellen, ook wel TIDA genoemd (Fuxe K, 1963; Björklund A et al., 1971). Deze cellen zijn 
gelegen in een specifieke regio in de hypothalamus (Lyons D.J. et al., 2014). Prolactine 
afgifte is mogelijk door de werking van oxytocine (Briffaud V et al., 2015).  Uit onderzoek van 
Briffaud et al. blijkt dat oxytocine bindt aan oxytocine receptoren op de TIDA cellen; de TIDA 
raken geëxciteerd door depolarisatie. Dit veroorzaakt een verandering in het signalerings 
ritme van deze neuronen (Briffaud V et al., 2015). Deze verandering in ritme remt de 
dopamine afgifte, waardoor er een mogelijke toename van prolactine afgifte is. Hieruit kan 
men concluderen dat oxytocine indirect invloed heeft op de melkproductie (Briffaud V et al., 
2015). 

Oxytocine en partus 
Zoals eerder genoemd is oxytocine erg belangrijk bij de bevalling, ook wel partus genoemd. 
Oxytocine heeft op twee manieren invloed op de bevalling. Ten eerste speelt het een 
endocriene (hormonale) rol via de afgifte vanuit de hypothalamus en neurohypofyse. Ten 
tweede is er een paracriene rol, door de activatie van naburige cellen in het myometrium van 
de uteriene wand (Blanks AM et al., 2003). Bij de paracriene rol vindt de productie van 
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oxytocine lokaal plaats in de uterus. Dit wordt gestimuleerd door oestrogeen die de expressie 
van oxytocine mRNA doet verhogen in de decidua (Blanks AM et al., 2003). Oxytocine wordt 
vervolgens lokaal afgebroken door het chorion en de decidua wat normaliter ook oxytocine 
afbreekt. Oxytocine is bij de bevalling niet een essentiële factor, in tegenstelling tot bij 
de  melkejectie. De bevalling kan namelijk wel plaatsvinden bij de afwezigheid van oxytocine 
(Young W et al., 1996 and  Blanks AM et al., 2003). Blanks et al. toont aan dat oxytocine de 
expulsieve fase wel kan beïnvloeden en bevorderen. De rol van oxytocine bij de initiatie van 
de bevalling is nog niet goed bekend. Wel denkt men als het een rol speelt, dat het dan de 
lokaal geproduceerde oxytocine betreft en niet de oxytocine uit de neurohypofyse (Blanks 
AM et al., 2003). 
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Wat is de invloed van oxytocine bij sociaal-emotioneel gedrag? 

Oxytocine heeft dus een belangrijke rol bij de bevalling en lactatie. Minder aandacht wordt er 
geschonken aan de werking in de hersenen. In dit deel van het hoofdstuk gaan we in op de 
werking van oxytocine in de hersenen, dan wel specifiek bij sociaal-emotioneel gedrag. 
Hierbij komen de onderwerpen sociale verbondenheid, stress en depressie aan bod.  
 
Wat is de rol van oxytocine bij sociale verbondenheid?  

 
Oxytocine staat ook wel bekend als het ‘knuffelhormoon’. Dit omdat het een rol speelt bij 
verbondenheid en sociaal gedrag tussen personen. Meerdere onderzoeken hebben 
aangetoond dat een toediening van oxytocine invloed heeft op vertrouwen en gevoelens van 
verbondenheid (Bernaerts S et al., 2017). Zo speelt het hoogstwaarschijnlijk een centrale rol 
bij moeder-kind binding, vriendschappen en partnerschap. 

Een recent onderzoek gedaan door Bernaerts et al. toont aan dat langdurige toediening van 
oxytocine het gevoel van verbondenheid tussen jong volwassen mannen verbetert. Een 
intranasale toediening van oxytocine zorgt voor een afname in contact-mijdend gedrag. 
Daarnaast hebben proefpersonen aangegeven een sterker gevoel van verbondenheid met 
collega’s te hebben, in verhouding tot controlegroepen (Bernaerts S et al., 2017). 

De rol van oxytocine bij het vormen van partnerschap wordt geassocieerd met interacties 
van het dopamine systeem in de hersenen (Scheele D et al., 2013). Een systeem wat onder 
andere betrokken is bij het gevoel van beloning in de hersenen. Veel onderzoek is gedaan bij 
partnerschap bij prairie hondjes, waarbij paartjes-vorming optrad na de paring. Dit was het 
gevolg van onder andere oxytocine afgifte tijdens het paren. Naast de afgifte van oxytocine 
was er ook afgifte van dopamine te zien (Shapiro LE et al., 1992; Ophir AG et al., 2012). Ook 
onderzoek bij mensen toont aan dat oxytocine een rol speelt bij het vormen van romantische 
bindingen. In dit onderzoek (Scheele D et al., 2013) kregen mannen een afbeelding getoond 
van hun vrouwelijke partner, een (even aantrekkelijke) onbekende vrouw en een voorwerp 
(controle). Oxytocine toediening zorgt voor een vergrote aantrekkingskracht van de partners. 
Daarnaast voelt de man zich minder verbonden met de onbekende vrouw (Scheele D et al, 
2013). Ook bij mensen is er een verband tussen oxytocine en het dopaminerge systeem. 
Oxytocine heeft namelijk invloed op de activiteit van nucleus accumbens (NAcc) en de 
ventral tegmental area (VTA) (Scheele D et al., 2013). Deze hersengebieden zijn onderdeel 
van het dopaminerge systeem en spelen een rol bij het vormen van binding tussen mensen. 
Daarnaast spelen deze hersenregio’s een rol bij verlangen en seksualiteit, emoties, 
verslaving en het beloningssysteem. Onder invloed van oxytocine nam de activiteit van deze 
hersengebieden toe bij de mannen. Hierdoor gaven de mannen inderdaad een groter gevoel 
van beloning aan bij het zien van hun vrouwelijke partners (Scheele D et al., 2013). 

Oxytocine heeft dus een belangrijke rol in het vormen van romantische binding, maar ook 
invloed op verbondenheid tussen collega’s en sociaal gedrag. Naast oxytocine speelt ook 
dopamine hierbij een belangrijke rol. Door een toename in dopaminerge hersenactiviteit, 
treedt er waarschijnlijk een groter gevoel van beloning op. Hierdoor wordt het vormen van 
binding ‘leuk’ gevonden door mensen. Meer bewijs voor de rol van oxytocine bij sociaal 
gedrag komt van onderzoeken bij kinderen met autisme. Verminderd sociaal gedrag is 
kenmerkend voor mensen met autisme. Uit onderzoek is gebleken dat autistische kinderen 
een verlaagde oxytocinespiegel hebben (Modahl C et al, 1998).  
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Wat is de invloed van oxytocine op stress? 
 
Vaak wordt er een verband gelegd tussen oxytocine, stress en sociaal contact. In vele 
onderzoeken is vastgesteld dat oxytocine bijdraagt aan het verlagen van stress. In dit deel 
van het hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: De invloed van sociaal gedrag 
op de oxytocine waardes en de mate van stress, direct effect van oxytocine op stress en als 
derde het mechanisme hierachter.  

Sociaal contact, oxytocine en stress  
In onderzoek gedaan door McQuaid, et al. werd gekeken hoe empathie (een vorm van 
sociaal gedrag) de waardes van oxytocine en cortisol, een hormoon betrokken bij stress, 
beïnvloedt. De proefpersonen ondergingen een Trier Social Stress Test (TSST), waarbij 
stress condities werden nagebootst. Uit de resultaten bleek dat het zien van empathische 
gedrag van een vriend invloed had op de oxytocine en cortisol gehaltes in het bloed van de 
proefpersonen. Er was namelijk toename van oxytocine en een daling van de cortisolspiegel 
waar te nemen (McQuaid RJ et al., 2016). Daarnaast bleek dat een intranasale toediening 
van oxytocine stimulerend werkt op het vertonen van empathisch gedrag. Hoe groter de 
empathie van de vriend, hoe hoger de oxytocinespiegel bij de proefpersoon. Wat 
merkwaardig is in dit onderzoek, is dat de mate van getoonde empathie door vrienden 
omgekeerd evenredig was met de cortisol waardes gemeten bij de proefpersonen. (McQuaid 
RJ et al., 2016). Hieruit kan geconcludeerd worden dat empathie de oxytocinespiegels 
verhoogd en omgekeerd een verlagend effect heeft op de cortisolwaardes bij personen na 
TSST. Dit verlagend effect op de cortisolwaardes wijst op verminderde stress bij de 
proefpersonen. Het is echter niet duidelijk of deze daling in stress het gevolg is van de 
oxytocine of het empathisch sociaal gedrag van een vriend.  
 
In een ander onderzoek werd ook gekeken naar de rol van sociaal contact, oxytocine- en 
cortisolwaardes. Hierbij ging het om sociaal contact tussen moeders en dochters. Er waren 
twee manieren van sociaal contact: tactiel (lichamelijk) en vocaal contact. De dochters 
ondergingen een TSST voor kinderen. Ook deze vorm van sociaal contact zorgde voor een 
verhoging van oxytocine waardes en een verlaging van cortisolspiegels bij de dochters ( 
Seltzer LJ et al., 2010). Ook uit dit onderzoek kan men concluderen dat sociaal contact 
oxytocine verhoogd en een tegengesteld effect heeft op de cortisolgehalte in het bloed.  

 
Directe effecten van oxytocine en de werking hiervan  

Een stressrespons begint bij de activatie van Corticotropin Releasing Hormone (CRH) uit de 
hypothalamus. Vervolgens komt CRH in de adenohypofyse waar het de afgifte van 
Adrenocorticotropic hormone (ACTH) stimuleert. Daarna stimuleert ACTH de afgifte van 
cortisol in de bijnierschors. Langdurig verhoogde cortisolspiegels worden in verband 
gebracht met stress (Smith AS et al., 2012). Oxytocine wordt, zoals eerder genoemd, 
gesynthetiseerd in de hypothalamus. Omdat beide hormonen aangestuurd worden vanuit dit 
deel van de hersenen, is er mogelijk een verband tussen deze stoffen. Hier werd in een 
experiment met vrouwelijke prairiewoelmuizen onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek 
bleek dat oxytocine toediening in de PVN vóór de stress situatie de corticosteron gehaltes 
deed verlagen. Echter oxytocine toediening in PVN na de stress situatie, liet geen verlaging 
van de corticosteron gehaltes zien (Smith AS et al., 2016). Dit toont aan dat oxytocine 
toediening vóór de stresssituatie alleen een remmende werking heeft, wat suggereert dat 
oxytocine misschien een remmende rol heeft op hersenniveau, namelijk in de hypothalamus. 
Vermoeden was dat oxytocine werking had op de GABA(A) receptoren, waarvan de 
agonisten vaak in verband worden gebracht met een kalmerende werking, wegens 
remmende effecten van deze receptor. Wanneer de prairiewoelmuizen naast oxytocine ook 
een GABA(A) receptor antagonist toegediend kregen, was de stress respons gelijk aan dat 
van de controlegroep zonder toediening van oxytocine (Smith AS et al., 2016). Deze 
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resultaten leiden tot de conclusie dat oxytocine een directe invloed heeft op stress, en wel 
specifiek door de werking op GABA(A) receptoren in de hersenen. Waarbij er waarschijnlijk 
remming is van de ACTH afgifte, wat stress verlagend is. Stress is nauw verbonden met het 
gevoel van angst. De onderzoekers Smith et al. hebben ook naar dit aspect gekeken. 
Hiervoor werden muizen geplaatst op een platform waar mogelijkheden waren tot 
ontdekking. Muizen met een toediening van oxytocine vertoonden minder angst en 
vertoonden inderdaad ontdekkings-gedrag. Dit in tegenstelling tot de muizen zonder 
toediening van oxytocine, die angstig op hun plek bleven (Smith AS et al., 2016). Hieruit kan 
men concluderen dat oxytocine angst verlaagt bij muizen in een nieuwe omgeving.      

Oxytocine kan stress direct beïnvloeden en verlagen op hersenniveau, dan wel specifiek in 
de PVN van de hypothalamus (Smith AS et al., 2016). Oxytocine, via de hypothalamus 
afgifte of via toediening van buitenaf heeft een angst verminderende werking. Bovendien 
grijpt het in op de op de hypothalamus-hypofyse-bijnier signalering tijdens periodes van 
stress (Smith AS et al., 2016), door een directe remmende werking op de PVN zoals eerder 
in dit hoofdstuk genoemd.   
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Welke werking heeft oxytocine bij depressie?  
 
Depressie is een veel voorkomend probleem. Volgens gegevens van het CBS in 2014 had 
ongeveer 9 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen te maken met een 
depressie (CBS, 2016). Depressie wordt ook wel omschreven als een stemmingsstoornis 
waarbij mensen last hebben van een sombere stemming. Daarnaast is er verlies van 
interesse of belangstelling in de omgeving. De duur van deze gemoedstoestand is voor een 
langere periode. In dit hoofdstuk wordt de rol van oxytocine en sociale interacties bij 
depressie besproken.  

Mensen met depressie hebben last van een sombere stemming. Hierdoor hebben deze 
mensen vaak extra aandacht voor negatieve emoties (Peckham AD et al., 2010). In een 
onderzoek van Domes et al. werden sociale signalen zoals boze en blije gezichten getoond 
aan mensen met een depressie. De proefpersonen toonden meer aandacht voor een 
negatieve prikkel, zoals een boos gezicht, dan voor een positieve prikkel, een blij gezicht. 
Toediening van oxytocine had als gevolg dat de depressieve proefpersonen meer aandacht 
toonden aan de blije gezichten. Aandacht voor boze gezichten nam ook af (Domes G et al., 
2016). Deze resultaten wijzen op een relatie tussen oxytocine en emotieverwerking in de 
positieve zin.   

Ook onderzoek bij ratten laat zien dat oxytocine positieve effecten heeft op depressie. Ratten 
die op vroege leeftijd gescheiden werden van hun moeders vertoonden depressief-achtig 
gedrag, zoals minder fysieke inspanning en een verminderde emotionele reactie bij nieuwe 
omgevingen. Bij de ratten werden oxytocinegehaltes gemeten in het bloedplasma en in de 
hersengebieden hippocampus en hypothalamus. Interessant was dat er verlaagde 
oxytocinegehaltes werden waargenomen bij depressieve ratten, in zowel het bloed als in de 
hersenen. Intranasale toediening van oxytocine droeg bij aan verminderd depressief gedrag 
door de ratten (Ji H et al., 2016). 

De hippocampus mogelijk betrokken bij het ontstaan van depressief gedrag. Deze 
hersenregio speelt namelijk ook een rol bij stress. Bij ratten in stress neemt de neurogenese 
in de hippocampus af (Lajud N et al., 2012). Dit wijst op een mogelijk verminderde werking 
van de hippocampus. Toediening van oxytocine blijkt echter positieve effecten te hebben op 
de celproliferatie in deze regio (Ji H et al., 2016), waardoor er weer versterking van dit 
hersengebied optreedt. Oxytocine zou dus mogelijk depressie verlagend kunnen werken 
door invloed te hebben op de neurogenese in de hippocampus (Ji H et al., 2016). 

Een ander betrokken hersenregio is de amygdala. Dit gebied speelt een rol bij emoties en de 
herinneringen hiervan. Oxytocine is betrokken bij het vormen van connecties tussen de 
amygdala en andere regio’s in het brein die betrokken zijn bij emotieverwerking, zoals de 
prefrontale cortex (Eckstein M et al., 2017). Onder invloed van een intranasale toediening 
van oxytocine werden deze gebieden sterker met elkaar verbonden (Eckstein M et al., 2017). 
Deze verbindingen tussen hersengebieden zijn mogelijk verzwakt bij mensen met een 
depressie. Dit suggereert dat het oxytocine-systeem mogelijk niet goed functioneert bij deze 
mensen (Eckstein M et al., 2017). 

Kortom de bovenstaande feiten wijzen op mogelijke positieve effecten bij mensen met een 
depressie. Het verbetert de neurogenese en de verbindingen tussen verschillende 
hersengebieden die betrokken zijn bij emotieregulatie. Daarnaast heeft oxytocine effect op 
de aandacht voor positieve of negatieve emotionele prikkels. Uit deze gegevens blijkt dat 
oxytocine een mogelijk hulpmiddel kan zijn bij de behandeling van depressie.   
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Conclusie 

Oxytocine, een hormoon dat we vooral kennen van de bevalling en lactatie heeft nog vele 
andere functies in het lichaam. De stof heeft zowel een hormonale als perifere werking, wat 
aangeeft dat het van groot belang is in het lichaam. Oxytocine is onmisbaar bij de lactatie, 
zonder de aanwezigheid zal melkafgifte namelijk niet mogelijk zijn.  
 
In de hersenen heeft oxytocine een grote rol bij zowel sociaal als emotioneel gedrag.  
Oxytocine komt vaak in combinatie met andere hormonen of neurotransmitters voor. Bij de 
bandvorming heeft oxytocine invloed op het dopamine systeem, wat zorgt voor een belonend 
gevoel. Bij stress heeft oxytocine invloed op de waardes van cortisol, een hormoon wat 
betrokken is bij het gevoel van stress. Wat opvalt is dat oxytocine vooral werkt in emotie 
regulerende hersengebieden. Zo speelt het een rol bij de neurogenese in de hippocampus 
en de amygdala. Deze veranderingen in de hersenen hebben gevolgen voor het gedrag van 
mensen met depressie of stress. Zowel de symptomen van stress als depressie worden 
minder hevig.  
 
Oxytocine heeft dus effect op sociaal gedrag, maar andersom heeft sociaal gedrag van de 
omgeving ook invloed op de oxytocinegehaltes bij mensen. Hieruit zou men kunnen 
concluderen dat er sprake is van een interactie. Misschien is deze interactie ook wel de 
reden dat oxytocine zo belangrijk is bij het vormen van binding tussen individuen. 
Naast de functies van oxytocine besproken in dit hoofdstuk, zijn er nog vele onbesproken 
functies van oxytocine. Zo speelt het een rol bij het hart, het immuunsysteem, maar ook bij 
de vorming van bot- en vetweefsel (Amri E et al., 2016; Li T et al., 2017). Al met al is 
oxytocine een heel interessant hormoon en neurotransmitter, waar zeker nog veel meer 
aandacht aan geschonken mag worden. Bovendien zal oxytocine mogelijk een goed medicijn 
kunnen zijn bij verschillende (gedrags) aandoeningen.  
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Samenvatting  

Momenteel zijn er nog weinig anticonceptiva voor de man, naast het condoom en een 
vasectomie. Wel wordt er al vele jaren  onderzoek gedaan naar mannelijke (hormonale) 
anticonceptie. In deze onderzoeken wordt voornamelijk gekeken naar tijdelijke vormen van 
anticonceptie met een hoge betrouwbaarheid. In dit hoofdstuk wordt gekeken welke 
onderzoeken er zijn gedaan naar mannelijke hormonale anticonceptie en welke 
anticonceptie de hoogste kans heeft om op de markt te komen. 
 
De eerste onderzoeken keken naar testosteron en daarna synthetische androgenen zoals 
testosteron enanthaat (TE) en testosteron undeconaat (TU). Uit deze onderzoeken bleek dat 
een preparaat met alleen testosteron geen effectief contraceptivum is. Vervolgens is er 
gekeken naar testosteron in combinatie met GnRH antagonisten en progestativa. Helaas 
gaven de middelen met GnRH antagonisten geen veelbelovende resultaten. Onderzoek naar 
testosteron met progestativa lijkt veelbelovend. Nestorone is hier een voorbeeld van, een 
progestativa dat in combinatie met testosteron in een transdermale gel als anticonceptivum 
is getest. Naast combinatie therapieën is er ook gekeken naar single-agent contraceptiva, 
die zowel op de androgenen- als de progestagenenreceptoren aangrijpen. DMAU en MENT 
zijn single-agent contraceptiva. DMAU kan zowel oraal als in een injectie worden gebruikt en 
MENT is getest in de vorm van een implantaat. DMAU is een veelbelovend anticonceptivum, 
maar is nog niet preklinisch getest en zal voorlopig nog niet op de markt verschijnen. MENT 
veroorzaakt in de huidige vorm nog veel bijwerkingen, bovendien is er nog geen onderzoek 
gedaan naar de vraag van een implantaat als contraceptivum. Wel is er onderzoek gedaan 
naar een anticonceptivum in andere vorm. Uit een enquête waarin de pil, het condoom en 
een injectie werden vergeleken, bleek dat 44-83% van de mannen zeker of waarschijnlijk de 
pil zouden gebruiken, als deze beschikbaar zou zijn.  
Ondanks dat er al jaren lang onderzoeken worden gedaan naar hormonale anticonceptiva 
voor mannen, is er op dit moment nog niks op de markt. De onderzoeken naar mannelijke 
anticonceptiva zijn op dit moment nog niet verder dan fase II van het 
geneesmiddelenonderzoek, waarbij er nog veel vraag is naar de bijwerkingen, wat de beste 
therapie is en welke dosis gehanteerd dient te worden. 
 
 
 

Keywords:  

Mannelijke anticonceptie; Spermatogenese; Testosteron; Progestativa; 
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Figuur 1. Overzicht van de testis (Bouman, 2008). 

Inleiding  

In 2000 was in de Verenigde Staten 50% van de zwangerschappen ongepland (Finer, 2003). 
In 1958 kwam het eerste artikel uit over de vrouwelijke anticonceptiepil (Pincus, 1958). 
Sindsdien zijn er steeds meer mogelijkheden bij gekomen, van pil tot spiraal tot implantaat. 
Voor mannen daarentegen zijn de opties beperkt gebleven. Het condoom is één van de 
meest gebruikte manieren, maar is 98% van de tijd veilig bij perfect gebruik (Trussell, 2011). 
Onjuist gebruik is hierbij niet ingenomen. In verscheidene studies is dit onderzocht, maar is 
er geen eenduidige kwantificatie over de toegenomen risico’s bij niet-perfect gebruik. 
Volgens de WHO ligt dit cijfer op 85% (WHO, 2016). In het onderzoek van Trussell et al. viel 
de betrouwbaarheid op slechts 82% bij normaal gebruik (Trussell, 2011). Ondanks dat 
condooms in verschillende culturen nog veel worden gebruikt als enig anticonceptiemiddel, 
geeft het onderzoek van Martin et al. aan dat niet alle mannen dit als een effectieve methode 
beschouwen (Martin, 2000). Als voorbeeld geeft 79% van de onderzochte mannen uit Hong 
Kong aan tevreden te zijn met het condoom, tegenover het feit dat 60% van deze mannen 
het  condoom een effectieve methode vindt. Een andere vorm van anticonceptie is de 
vasectomie, dit is een operatie waarbij de vas deferens wordt onderbroken. Dit is een 
betrouwbare, maar lastig omkeerbare methode.  
 
Er mist nog een anticonceptivum voor mannen dat betrouwbaar en omkeerbaar is en 
bovendien buiten de geslachtsgemeenschap om gebruikt kan worden. Naast deze criteria is 
het ook belangrijk om te weten of mannen openstaan voor een nieuwe methode en of deze 
methode fijn is in gebruik. Naast hormonale anticonceptie wordt er ook onderzoek gedaan 
naar niet hormonale anticonceptie voor de man. Een aantal middelen hiervan hebben een 
grote kans op uiteindelijk gebruik, misschien zelfs een grotere kans dan hormonale 
middelen, omdat ze minder bijwerkingen met zich meebrengen. Een voorbeeld van een niet-
hormonaal anticonceptiemiddel, waarvan wij denken dat het potentie heeft, is Vasalgel. De 
gel wordt geïnjecteerd in de vas deferens en vormt een barrière voor de spermacellen. Dit is 
mogelijk een betrouwbare methode en zou makkelijk omkeerbaar zijn (Waller, 2016). Wij 
zullen ons niet verder uitlaten over niet-hormonale anticonceptie, maar enkel ingaan op de 
potentie van een aantal hormonale anticonceptiemiddelen voor mannen. 
Hierbij staat de vraag centraal: “Hoe staat het momenteel met de mannelijke hormonale 
anticonceptie en welke anticonceptie heeft de hoogste kans tot op de markt komen?”.  
Om antwoord te geven op deze vraag zal er gekeken worden naar de endocrinologie van de 
spermatogenese. Daarna wordt uiteengezet welke hormonale contraceptiva gepasseerd zijn 
in het onderzoek naar een mannelijk hormonaal anticonceptivum. Ten slotte zal er een 
overzicht worden gegeven van de drie middelen waar de meeste potentie ligt, waarbij ook 
gekeken is naar de kijk van mannen en vrouwen op een mannelijk anticonceptivum.  
 

Hoofdgedeelte  

Spermatogenese 

Om te weten waarop mannelijke hormonale anticonceptie in kan grijpen, is het belangrijk om 
meer te begrijpen over de fysiologie van de spermatogenese. Hoewel de geslachtshormonen 
van mannen en vrouwen voor een groot deel overeenkomen, zijn er enkele verschillen in de 
werking en de hormonale feedbacksystemen naar de hersenen. Een goed werkend 
anticonceptiemiddel moet bevruchting voorkomen. Voor hormonale anticonceptie is het 
daarom belangrijk om de spermatogenese te onderbreken. 
 
De zaadcellen van de man worden geproduceerd in 
de testis (Bouman, 2008). De tunica albuginea 
omgeeft de testis. Deze tunica albuginea vormt 
weefselschotten in de testis waardoor er 
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compartimenten ontstaan. Hierin zitten de zaadkanaaltjes, ofwel tubuli seminiferi, waar de 
zaadproductie plaatsvindt. In het bindweefsel tussen de tubuli seminiferi bevinden zich de 
interstitiële cellen van Leydig die de productie van testosteron verzorgen (Bouman, 2008). 
De binnenbekleding van de tubili seminiferi bestaat uit kiemcellen die constant primaire 
spermatocyten produceren en Sertoli cellen die zorgen voor de rijping en bescherming van 
de  spermatocyten. De tubili seminiferi verzamelen zich in de rete testis, die overgaat in de 
kop van de epididymis, waar de rijpe zaadcellen worden opgeslagen tot de ejaculatie (Figuur 
1) (Bouman, 2006).  
 
Om van een primaire spermatocyt naar een competente spermatozoa te komen, zijn een 
reeks endocriene processen nodig. De hypothalamus geeft gonadotropine-releasinghormoon 
(GnRH) af (Roth, 2016a). Dit releasing hormoon stimuleert de adenohypofyse voor de afgifte 
van de gonatorofinen: luteïniserend hormoon (LH) en follikel stimulerend hormoon (FSH). 
Fysiologisch bindt LH op de androgeenreceptoren van de Leydig cellen in de testis. Hierdoor 
wordt de testosteronsynthese in gang gezet. De Sertoli cellen beschikken over FSH 
receptoren, als FSH hieraan bindt en de testosteronspiegel hoog is, zal dit de 
spermatogenese stimuleren (Roth, 2016a). Testosteron uit de testis diffundeert naar de 
systeemcirculatie en zorgt in de hypothalamus en hypofyse voor negatieve feedback op de 
afgifte van GnRH en de gonadotrofinen. Dit betekent dat de spermatogenese en de 
productie van androgenen wordt gereguleerd door de hypothalamus-hypofyse-gonade as 
(Figuur 2).  
 
Hormonale anticonceptie gaat uit van de onderdrukking van de hypothalamus-hypofyse-
gonade as en remt op deze manier de spermatogenese (Chao, 2014) (Figuur 2).  
De adenohypofyse hormonen LH en FSH zijn beide nodig voor een normale 
spermatogenese. Wanneer alleen FSH en LH worden geïnhibeerd door hormonale 
anticonceptie, zorgt dit bij een deel van de mannen nog voor levende spermacellen in het 
ejaculaat (Chao, 2014). Zoals eerder vermeld, wordt de adenohypofyse via negatieve 
feedback geremd door testosteron. Een hoog FSH gehalte stimuleert de afgifte van inhibine 
B door de Sertoli cellen. Inhibine B remt de FSH productie op hypofyse niveau (Bouman, 
2008). Het geven van testosteron als anticonceptiemiddel, zorgt voor het onderdrukken van 
de productie van GnRH en de gonadotrofinen. Dit zorgt voor een inhibitie van de endogene 
testosteron productie en de spermatogenese (Chao, 2014).  

 
 
Figuur 2: Mechanismes van hormonale mannelijke anticonceptie. Links: De fysiologische hormoonafgifte. GnRH uit de hypothalamus stimuleert de 
hypofyse, LH en FSH worden uit de hypofyse vrijgemaakt. LH werkt op de Leydig cellen en stimuleert de testosteron productie. FSH werkt op de 
Sertoli cellen en stimuleert de spermatogenese, waarbij testosteron dit proces ondersteunt. De stimulatie is weergegeven met de groene pijlen.  
De negatieve feedback van testosteron op de hypothalamus en hypofyse is weergegeven met de rode pijlen. Rechts: De functie van hormonale 
anticonceptie. Als er exogeen testosteron, met of zonder progestativa, wordt ingenomen, remt dit de GnRH en de gonadotrofine afgifte (rode pijl). 
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De afwezigheid van GnRH zorgt voor de remming van gonadotrofine afgifte. Spermatogonia rijpen niet uit tot spermatozoa (gestippelde groene 
pijl) (Roth, 2016b). 

 
Een normaal ejaculaat wordt gedefinieerd als ongeveer 15 miljoen spermacellen per milliliter 
sperma (WHO, 1999). Hormonale anticonceptie werkt het best als er sprake is van 
azoöspermie, dit houdt in dat er geen enkele meetbare spermatozoa in het ejaculaat 
bevinden. Een zwangerschap is volledig uit te sluiten. Uit clinical trails is echter gebleken dat 
dit niet mogelijk is, en dat er bij de meeste mannen altijd nog wel enkele spermatozoa  in het 
ejaculaat te meten zijn (Roth, 2016a). Daarom zijn er onderzoeken gedaan naar 
verschillende levels van oliozoöspermie, een verminderd aantal spermatozoa in het 
ejaculaat. Hiermee is aangetoond dat bij een ejaculaat met 1 miljoen spermacellen per 
milliliter de kans op een zwangerschap minder dan 1% is (Nieschlag, 2007). De WHO 
hanteert deze grenswaarde, omdat deze overeenkomt met de betrouwbaarheid van de 
vrouwelijke anticonceptiepil bij perfect gebruik (WHO,1996).  
 
Het hoofddoel voor het invoeren van hormonale anticonceptie is: een vorm van hormonale 
anticonceptie die betrouwbaar is, de spermatogenese remt en daarnaast zorgt voor het 
terugkeren van de fertiliteit na het stoppen van de therapie (Roth, 2016b).  
 

Voorgeschiedenis 

In 1930 is testosteron voor het eerst ontwikkeld en gebruikt als  therapie. Men zag een 
verlaging in spermaconcentratie door het geven van testosteron (Roth, 2016a). Pas in 1970 
begon het onderzoek naar het effect van exogeen testosteron op de hypothalamus-
hypofyse-gonade as, als anticonceptivum voor mannen (Roth, 2016b). Dit was de aanleiding 
voor twee grote studies door de WHO naar het gebruik van testosteron als 
anticonceptiemiddel. In deze studies bleek dat testosteron in de meeste mannen een afname 
van spermatogenese veroorzaakte (Roth, 2016a; Roth, 2016b).  
Deze studies hebben tot meer onderzoek geleid naar verschillende vormen van testosteron, 
maar ook naar middelen die testosteron ondersteunen in het verminderen van de 
spermatogenese. Hieronder worden de meest onderzochte middelen, hun werking en 
effectiviteit beschreven. 
 

Testosteron enanthaat  

Wanneer testosteron wordt verestert is het beter oplosbaar in olie. Injecties met testosteron 
esters worden langzamer gemetaboliseerd en hebben een langere halfwaardetijd in vivo, 
dan orale testosteron of testosteron opgelost in water (Chao, 2016).  
Androgenen hebben naast dat ze op de gonaden werken, ook effect op verschillende 
metabole processen, het libido en potentie van de man (Finkelstein, 2013; Nieschlag, 2010). 
Synthetische androgenen hebben, tegenover, exogene testosteron deze effecten niet. De 
eerste onderzoeken begonnen met therapieën met synthetische testosteron. Hiervoor werd 
de veresterde vorm gebruikt: testosteron enanthaat (TE). De organisatie die begon met 
onderzoek naar TE als mannelijk anticonceptivum is de WHO. Zij gebruikten hierbij TE in 
twee experimenten (Roth, 2016a).  
 
In de eerste studie werden 271 mannen wekelijks intramusculair geïnjecteerd met TE, 
waarbij 65% van de mannen azoöspermie ontwikkelden na vier maanden behandeling 
(WHO, 1990). In de tweede studie met dezelfde dosis TE, werden mannen die  azoöspermie 
of oligoöspermie (> 0 en < 3 miljoen spermatozoa per ml) verkregen na therapie, 
geïncludeerd. Hierbij werd gekeken of bij een laag gehalte aan spermatozoa in het ejaculaat 
ook kon worden volstaan voor een anticonceptivum (WHO, 1996). 349 mannen hebben dit 
onderzoekstraject volledig doorlopen. Bij de azoöspermie groep zijn geen zwangerschappen 
ontstaan. Bij de oligoöspermie groep zat het zwangerschapscijfer tussen de 5,1-8,1 per 100 
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personen per jaar (WHO, 1996). In beide onderzoeken keerde de fertiliteit bij de 
onderzoeksgroep binnen drie tot zeven maanden terug, na het stoppen van de behandeling 
(WHO, 1990; WHO, 1996).  
 
Desalniettemin is er aangetoond door de WHO dat testosteron, bij de mannen die 
azoöspermie ontwikkelden, een goed anticonceptivum is. Ondanks dat er geen grote 
bijeffecten van TE zijn gevonden bij bovenstaande studies, is het geen absolute zekerheid 
en niet voor iedere man een goed anticonceptivum (Roth, 2016a). Daarnaast ondervonden 
mannen pijn bij de injectieplaats en verschillende mannen hadden gewichtstoename (Roth 
2016a; Cornia, 2005). Daarnaast was het aantal Aziatische mannen met oligoöspermie en 
azoöspermie hoger dan het aantal Kaukasische mannen. Hier is geen verklaring voor 
gevonden, maar heeft wel gezorgd voor meer onderzoek naar andere vormen van een 
mogelijk hormonaal anticonceptivum (Cornia, 2005). 
 

Testosteron undeconaat 

Een nadeel van TE  was de noodzaak van  wekelijkse injecties, om als betrouwbaar 
anticonceptivum te dienen. Bij vervolgstudies is gekeken naar een andere mogelijkheid van 
testosteron injecties. Bij deze studies is gebruik gemaakt van testosteron undecanoaat (TU). 
TU hoeft in principe maar één keer in de acht tot twaalf weken middels een injectie te worden 
gegeven (Chao, 2016). TU is een testosteron ester met een langere carbon staart, dit 
verhoogt de oplosbaarheid en zorgt voor een langzamere afgifte van testosteron (Chao, 
2016).  
 
In China zijn twee grote studies gedaan naar het effect van TU injecties bij fertiele mannen. 
Hiervoor ontving de onderzoeksgroep één startdosis TU intramusculair, waarna er 
maandelijks een onderhoudsdosis werd gegeven (Gu, 2003; Gu 2009). Er werd gekeken 
naar de mannen die azoöspermie en oligoöspermie (< 3 miljoen spermatozoa per milliliter) 
bereikten. Hieruit is gebleken dat TU een effectiviteitsgraad heeft van 94 en 94,8% (Gu, 
2003; Gu 2009). De grootste bijwerking hierbij waren pijn op de injectieplek, acné en 
gewichtstoename (Cornia, 2005). Het gebruikt van TU als mannelijk anticonceptivum lijkt aan 
te slaan en veilig, naar aanleiding van de twee onderzoeken van Gu et al (Gu, 2003; Gu, 
2009).  
TU is echter ook getest bij het Kaukasische ras. De resultaten van dit onderzoek lieten zien 
dat bij deze mannen TU minder effectief is. Slechts 60% van deze onderzoeksgroep bereikte 
azoöspermie of oligoöspermie (< 3 miljoen spermatozoa per milliliter) wanneer TU met een 
interval van zes weken werd gegeven (Kamischke, 2000). De reden van de verschillende 
effectiviteit van TU tussen verscheidene etniciteiten is niet goed begrepen (Chao, 2016). 
Daarnaast is het zo dat binnen één etniciteit verschillen bestaan en niet alle mannen een 
maximale onderdrukking van de fertiliteit behalen. De oorzaak of oorzaken hierachter zijn 
niet bekend.  
 
Bovengenoemde onderzoeken hebben aangetoond dat het onderdrukken van de 
spermatogenese met testosteron effectief kan zijn, de fertiliteit terugkeert na het stoppen van 
de behandeling en een veilige methode van anticonceptie is (Roth, 2016b). Echter is het zo 
dat een preparaat met alleen testosteron niet bij alle mannen werkt. Dit zijn redenen geweest 
om verder te kijken naar middelen die testosteron ondersteunen in het onderdrukken van de 
hypothalamus-hypofyse-gonade as.  
 

Testosteron in combinatie met GnRH antagonisten 

Om de tijd tussen de start van de therapie en de suppressie van de spermatogenese te 
verkleinen en om het aantal mannen waarbij een hormonaal anticonceptivum werkt te 
vergroten, zijn er onderzoeken gedaan naar therapieën met GnRH antagonisten (Roth, 
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2016). GnRH antagonisten competeren in het lichaam met endogeen GnRH. De antagonist 
zorgt echter niet voor stimulatie van de hypofyse, maar blokkeert de GnRH receptoren op de 
hypofyse, wat zorgt voor onderdrukking van de afgifte van de gonadotrofinen (Kogan, 2014).  
Er zijn verschillende studies gedaan, met kortwerkende en langwerkende GnRH 
antagonisten. De resultaten van de meeste onderzoeken zijn helaas teleurstellend (Chao, 
2016). Daarnaast zijn de studies die zijn gedaan ook niet van een zeer grote omvang. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat het toevoegen van een GnRH antagonist niet zorgt voor 
het vergroten van de groep met azoöspermie of oligoöspermie (Chao, 2016; Roth, 2016a).  
Naast GnRH antagonisten zijn er daarom ook veel onderzoeken gedaan naar testosteron 
met verschillende soorten synthetische progestagenen.  
 

Testosteron in combinatie met progestativa 

Progestativa zijn synthetische progestagenen. Progestativa als monotherapie zijn niet 
voldoende werkzaam, omdat deze middelen een onvoldoende androgene werking hebben 
op andere weefsels dan de gonaden. Het toevoegen van een progestativa aan een 
testosteron preparaat zorgt voor snellere en effectievere onderdrukking van de 
spermatogenese. Dit komt mogelijk door een verhoogde onderdrukking van de uitscheiding 
van gonadotrofinen en zorgt ervoor dat de dosis van testosteron omlaag kan (Liu, 2006). Dit 
onderzoek heeft ook aangetoond dat het werkzaam is voor mannen van verschillende 
etniciteiten in tegenstelling tot TU monotherapie (Liu, 2006). 
Er zijn verschillende soorten progestativa. Progestativa met een meer androgene werking 
zijn effectiever in het onderdrukken van LH (Attardi, 2010). Terwijl antiandrogene 
progestativa, een betere testiculaire effecten hebben op het onderdrukken van de 
spermatogenese. In de testis zijn receptoren gevonden voor progestagenen en testosteron 
waar therapieën met testosteron en progestativa op kunnen werken (Lue, 2013). 
Er zijn veel verschillende soorten progestativa die gebruikt worden in het onderzoek naar 
een mannelijk anticonceptivum. Enkele voorbeelden van middelen zijn levonorgestrel (LNG) 
en norethisterone enanthate (NETE). LNG is een progestativum met een hoog androgene 
werking. Bij 62 Chinese mannen werd LNG in combinatie met TU als implantaat ingebracht. 
Bij 90-100% van de mannen werd azoöspermie of aanvaardbare oligoöspermie gevonden. 
Dit hing af van de gegeven dosis (Giu, 2004). In een andere studie is waarin LNG en TU 
werden gebruikt voor mannelijke anticonceptie, bij Chinese en niet Chinese mannen, waren 
de resultaten vergelijkbaar. De onderdrukking van spermatogenese die leidde tot 
oligoöspermie was bij de Chinese mannen 90% en bij de niet Chinese mannen 89% (Wang, 
2006). Uit deze resultaten blijkt dat het toevoegen van een progestativum nuttig kan zijn en 
ook werkzaam is in mannen met verschillende etnische achtergronden.  
NETE is een andere vorm van een progestativum die zowel androgene als antiandrogene 
eigenschappen heeft. Een fase II clinical trail waarbij NETE gecombineerd werd met TU 
heeft geleid tot azoöspermie of aanvaardbare oliogoöspermie bij alle onderzoekkandidaten 
(Kamischke, 2000). Naar aanleiding van verschillende studies met positieve resultaten zijn 
de WHO en CONRAD in 2011 gestart met een multicenter onderzoek bij ongeveer 300 
koppels waarbij TU en NETE werden gecombineerd. Helaas is het onderzoek vroegtijdig 
gestopt, naar aanleiding van veelvuldige bijwerkingen als depressies, acne en 
stemmingswisselingen (Chao, 2016; Roth, 2016a; Kanakis, 2015).  
Er zijn naast LNG en NETE nog meer verschillende progestativa in onderzoek voor 
mannelijke anticonceptie, allemaal hebben ze net een andere werking, maar onderdrukken 
de spermatogenese. De grootste verschiilen zitten verschillen in de toediening en het aantal 
bijwerkingen (Chao, 2016).  
Er is nog veel onderzoek nodig naar de bijwerkingen en de juiste verhouding van testosteron 
en progestativa. Er is nu één progestativum dat de mogelijkheid heeft om op de markt te 
komen: Nestorone. Deze staat hieronder beschreven.  
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Huidige ontwikkelingen  

In de meeste review artikelen kwam al snel naar boven dat er drie stoffen zijn die de meeste 
kans hebben om een toekomstig hormonaal anticonceptiemiddel te worden voor mannen. Dit 
zijn Nestorone, DMAU en MENT. Nestorone is een progestativum dat ook in combinatie met 
testosteron wordt gebruikt. Omdat progestativa en testosteron via andere receptoren werken, 
minimaliseert dit de bijwerkingen. Bovendien zijn er bewijzen gevonden dat hoge levels van 
testosteron in het bloed, een oorzaak van prostaatkanker kunnen zijn (Capogrosso, 2017). 
DMAU en MENT zijn synthetische androgenen die als single-agent contraceptivum kunnen 
dienen. 
 

Nestorone®  

Nestorone (NES) is een progestativum met een minder sterkere binding dan testosteron 
(Kumar, 2000). NES is zowel alleen, als met testosteron in klinische trials onderzocht in een 
transdermale gel. Samen met testosteron voldoet de werking aan de eis van minder dan 1 
miljoen spermacellen per milliliter en is het een veilige en effectieve manier van mannelijke 
anticonceptie (Mahabadi, 2009). In een onderzoek naar de bijwerkingen is een transdermale 
gel met NES en testosteron getest met een groep van 140 gezonde mannen. De gel werd 
dagelijks opgebracht voor een periode van 20 dagen, gevolgd door een herstelperiode van 4 
weken. Uit de resultaten kwam naar voren dat een combinatiegel van NES en testosteron 
geen ernstige bijwerkingen geeft (Mahabadi, 2009). Mogelijke bijwerkingen waren acne en 
op de plaats van aanbreng pruritus en erythema. Op dit moment wordt het klaargemaakt 
voor fase II testen (Amory, 2016). In een onderzoek naar de acceptatie van dit 
anticonceptiemiddel kwam naar voren dat het overgrote deel van de mannen tevreden was 
met de gel (Roth, 2014). Dit zou in de toekomst een mogelijk contraceptiemiddel kunnen 
worden voor de man dat betrouwbaar is en makkelijk in gebruik. 
 

DMAU 

Dimethandrolone undecanoate (DMAU) is een synthetisch androgeen met progestativum 
werking dat zowel oraal als door een injectie kan worden ingebracht. Dit houdt in dat het een 
androgene activiteit heeft en daarnaast op progesteron receptoren bindt. DMAU wordt in vivo 
gehydroliseerd tot dimethandrolone (DMA), dit is de werkzame stof. DMA bindt zowel de 
androgeen- en progesteronreceptoren (Attardi, 2006). Er zijn nog geen specifieke 
onderzoeken gedaan naar de bijwerkingen van DMAU. Dit middel zorgde in konijnen voor 
omkeerbare oligoöspermie, maar zou mogelijk hepatotoxisch kunnen zijn (Attardi, 2011). In 
volgende onderzoeken is het belangrijk dat de dosis niet te hoog is en de proefpersonen 
gedurende het onderzoek goed worden geobserveerd. Als dit middel niet gevaarlijk en goed 
werkzaam blijkt te zijn, is dit mogelijk een middel waar een groot deel van de mannen 
gebruik van zal maken. Op dit moment is DMAU nog lang niet klaar om op de markt te 
verschijnen. Gelukkig wordt er nog onderzoek naar gedaan om het middel te perfectioneren. 
Een voorbeeld hiervan is een farmacologisch onderzoek dat kijkt naar het innemen van 
DMAU met verschillende voedingsstoffen om zo een geschikte capsule te vinden voor orale 
inname (Surampudi, 2014).    
 

MENT® 

7-Alpha-methyl-19-nortestosterone (MENT®) is een synthetisch androgeen dat niet 
beïnvloedt wordt door 5α-reductase, dit kan mogelijk voor een versterkte werking zorgen 
(von Eckardstein, 2003). MENT wordt als contraceptiemiddel getest in de vorm van een 
subdermaal implantaat. Uit een kleinschalig onderzoek van slechts 4 weken met 35 gezonde 
mannen bleek dat deze implantaten mogelijk werkzaam bleven tot een jaar na inbreng. De 
hoogst verkregen dosis MENT® verkreeg bij 82% van de proefpersonen azoöspermie (von 
Eckardstein, 2003). Naast pijn en andere reacties op het inzetten van het implantaat waren 
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de bijwerkingen problemen met de luchtwegen en hoofdpijn (von Eckardstein, 2003). Als 
deze bijwerkingen verder worden geminimaliseerd, heeft dit middel mogelijk een toekomst. 
Bij vrouwen is dit niet het populairste anticonceptiemiddel, maar heeft het gemak dat het voor 
een lange tijd werkzaam is. Er is nog geen enquête gedaan naar de wens naar een 
subdermaal anticonceptivum onder de mannen. Mogelijk zou een dergelijk onderzoek meer 
antwoorden geven of het bevorderlijk is om met dit onderzoek verder te gaan.  
 

Behoefte aan een mannelijk anticonceptivum 

Een multicenter onderzoek dat is gedaan onder mannen en vrouwen naar de bereidheid voor 
het gebruik van een mannelijk hormonaal anticonceptie middel liet zien dat 44-83% van de 
mannen gebruik zou maken van een mannenpil (Martin, 2000). Over het algemeen zijn 
mannen meer bereid om dagelijks een pil te nemen dan een anticonceptivum in de vorm van 
een injectie. Wel is het zo dat het per etniciteit en land erg verschilt welke soort 
anticonceptivum er wordt gebruikt. Dit hangt ook samen met de bereidwilligheid voor het 
eventuele gebruik van een mannelijk hormonaal anticonceptivum (Martin, 2000) 
Bij een parallel onderzoek dat is gedaan onder de vrouwen geeft 71-90% van de vrouwen 
aan, haar man te vertrouwen met het gebruik van een mannenpil (Glasier, 2000). Slechts 2% 
van de vrouwen in dit onderzoek geeft aan haar partner niet te vertrouwen met een 
hormonaal anticonceptivum. 
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Conclusie  

Om de vraag: “Hoe staat het momenteel met de mannelijke hormonale anticonceptie en 
welke anticonceptie heeft de hoogste kans tot op de markt komen?” te beantwoorden, is er 
naar verschillende onderzoeken met testosteron gekeken.  
In alle onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een synthetische vorm van testostron, vaak 
in combinatie met een ondersteunend ander middel. Testosteron als monotherapie geeft niet 
bij alle etniciteiten een voldoende onderdrukking van de spermatogenese, waardoor men 
andere middelen als GnRH antagonisten en progestativa heeft toegevoegd. De combinatie 
van testosteron met GnRH geven tot op heden geen veelbelovende resultaten. Daarentegen 
lijken middelen waarbij testosteron wordt gecombineerd met een progestativa hoopvoller. De 
onderzoeken lopen nog en er worden ook nog steeds nieuwe progestativa in combinatie met 
testosteron in klinische onderzoeken getest. 
Om verder te komen in het op de markt krijgen van een mannelijk anticonceptivum is het 
belangrijk om het onderzoek te stimuleren, aangezien verbetering bij alle opties noodzakelijk 
is. Verder moet de focus niet op één middel liggen, maar op de perfectionering van meerdere 
mogelijkheden omdat het op dit moment niet duidelijk is welk middel het beste zal zijn na 
ontwikkeling. 
 
Van de drie hormonale anticonceptiemiddelen met de meeste potentie, hebben DMAU en 
Nestorone de grootste kans om op de markt te komen. Beide middelen zijn betrouwbaar en 
makkelijk in gebruik. Nestorone is al redelijk ver in het onderzoek maar nog niet klaar om op 
de markt te worden gebracht. Voordat DMAU op de markt zal verschijnen, zal er nog veel 
onderzoek moeten komen over de bijwerkingen en de juiste dosering. Deze onderzoeken 
zijn momenteel bezig. 
Wanneer hormonale anticonceptie voor de man op de markt zal komen is nog lastig te 
voorspellen. Er worden veel onderzoeken uitgevoerd, maar die gaan nog veel verschillende 
richtingen op en er worden nog steeds andere combinaties van middelen uitgeprobeerd. 
Ondanks dat er uit klinische onderzoeken veelbelovende resultaten zijn verkregen, is er nog 
geen enkel middel in fase drie of vier van het onderzoekstraject. Fase drie is een fase die 
vaak nog jaren kan duren, dus de verschijning van een nieuw middel op de markt, zal zeker 
niet op korte termijn zijn. 
 
Naast hormonale anticonceptie wordt er ook veel onderzoek gedaan naar alternatieve non-
hormonale middelen als tijdelijke anticonceptie vorm voor de man. Dit onderzoek behelst ook 
verschillende middelen. Het zou ook kunnen dat één van deze producten eerder op de markt 
komt, dan een hormonaal middel. Ondanks dat mannen openstaan voor nieuwe 
anticonceptiva, is het onderzoek nog niet ver genoeg. De ontwikkelingen gaan traag en 
internationale studies zijn erg belangrijk om te zorgen dat een middel voor elke etniciteit 
betrouwbaar is. Als het eindelijk zover is dat een goed anticonceptivum voor de man op de 
markt komt, is het belangrijk dat mannen over dit middel en de mogelijkheden worden 
geïnformeerd. Dit kan door mannen hier direct over te informeren, of door de voorlichting te 
richten op vrouwen.    
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Samenvatting 

Uit verschillende studies blijken dat de laatste jaren de fertiliteit van de man aan het dalen is. 
De afname van de kwaliteit van de sperma is deels te wijten aan de westerse levensstijl, 
waarbij roken, alcohol, stress en obesitas veelvoorkomende begrippen zijn. Maar wordt de 
man ook blootgesteld aan factoren die de fertiliteit beïnvloeden. Verschillende studies 
sommen deze factoren op, echter wordt de onderliggende oorzaak en het mechanisme 
nauwelijks toegelicht. In dit hoofdstuk zullen daarom de belangrijkste factoren worden 
genoemd en zal daar waar het mogelijk is een mechanisme worden beschreven. De 
hoofdvraag die in dit hoofdstuk centraal staat luidt: ‘op welke manier zorgen levensstijl en 
verschillende milieu factoren voor een afnemende mannelijke fertiliteit?’. 

Roken en alcohol zijn factoren die negatieve invloed hebben op de sperma kwaliteit. De 
giftige werking van sigarettenrook vermindert de mitochondriële werking en tast de 
chromatine structuur aan in spermacellen en veroorzaakt hierdoor een afname in de fertiliteit. 
Ook is obesitas een groot probleem. Mannen met obesitas hebben een verstoorde Gn-RH, 
LH-FSH hormoonhuishouding en hierdoor een verslechterde sperma rijping. 

Zonder dat men zich er vaak bewust van is, wordt de man ook aan allerlei factoren 
blootgesteld die van negatieve invloed zijn. Vaak gaat het om endocriene ontregelaars die de 
voortplantingshormonen in een disbalans brengen. Andere blootstellingen als straling van de 
mobiele telefoon of van de Wi-Fi worden in verschillende studies ook als factor genoemd. De 
radiofrequente elektromagnetische straling zorgt voor oxidatieve stress met een afnemende 
bewegelijkheid en levensvatbaarheid van de spermacellen tot gevolg.  

Andere factoren waar de man aan wordt blootgesteld zijn stoffen als Triclosan en Bisfenol A, 
waar men dagelijks mee in aanraking komt.  Triclosan zorgt voor een verminderde 
testosteron synthese en Bisfenol A zorgt voor een afname van sperma dichtheid, activiteit en 
overleving en een toename van de sperma abnormaliteit. De laatste groep endocriene 
ontregelaars besproken in dit hoofdstuk zijn de oestrogenen. Oestrogenen zorgen in humane 
Sertoli cellen voor een verstoring in de spermatogenese. Er zijn dus allerlei factoren die een 
negatieve invloed hebben op de sperma kwaliteit bij mannen.  
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Inleiding: Spermatogenese en een dalende fertiliteit 

Spermatogenese (zaadcelvorming) is het proces waarbij spermatozoa(zaadcellen) door de 
testes geproduceerd worden. Dit proces duurt ruim twee maanden. Tijdens de puberteit 
zullen de eerste spermatozoa ontstaan en dit zal bijna het hele leven doorgaan. De vorming 
van spermacellen bestaat uit drie fasen; mitose, meiose en de spermiogenese. Tijdens de 
mitose vindt celdeling plaats. Hierbij worden diploïde dochtercellen(primaire spermatocyten) 
gevormd. Deze cellen bevatten allemaal nog 46 chromosomen. Na de mitose vindt de 
meiose plaats. De meiose bestaat uit twee fasen, de meiose I en meiose II. Aan het eind van 
de meiose zijn er vier haploïde cellen gevormd, oftewel gameten. Deze cellen worden 
spermatiden genoemd en bevatten nu 23 chromosomen. De spermiogenese is de laatste 
fase. In deze fase rijpen de spermatiden uit tot spermatozoön (rijpe spermacellen). Een 
spermatozo bestaat uit een kop, een middendeel en een staart. De kop bevat al het 
genetische materiaal, bij de mens dus 23 chromosomen. In het middendeel liggen veel 
mitochondriën die zorgen dat er energie vrijkomt voor de staart. De staart zorgt ervoor dat 
het spermatozo zich kan voortbewegen. Het sperma wordt gemaakt in de teelballen, buiten 
het lichaam. Dit moet hier gebeuren omdat hier de temperatuur lager is dan in het lichaam. 
Het scrotum zorgt voor een perfecte temperatuur waarbij de zaadcellen kunnen rijpen. De 
spermatogenese wordt geregeld door inhibine B en FSH. Inhibine B is een eiwit dat de FSH 
productie stimuleert. FSH is een hormoon dat de spermatogenese stimuleert. LH/testosteron 
en FSH zijn de belangrijkste endocriene hormonen die belangrijk zijn voor de 
spermatogenese. (Suresh Ramaswamy et al, 2014) 

De sperma kwaliteit van mannen krijgt steeds meer aandacht de laatste jaren (Sunir Kumal 
et al, 2014). Er verschijnen steeds meer artikelen over de achteruitgang van de sperma 
kwaliteit bij mannen. In figuur 11b.1 staat deze achteruitgang beschreven (Geoffroy-Siraudin, 
C. et al, 2012). Deze achteruitgang van de sperma kwaliteit kan aan allerlei verschillende 
factoren liggen. Enkele voorbeelden die de kwaliteit van sperma beïnvloeden zijn alcohol, 
drugs, voeding, maar ook het dragen van strakke spijkerbroeken en het nemen van hete 
baden worden als oorzaken gezien (Sunil Kumar et al, 2014). Deze factoren versterken 
elkaar en vooral een samenspel van verschillende factoren zorgen voor een verslechterde 
sperma kwaliteit. Dit onderwerp wordt een steeds actueler en groter probleem. De 
hoofdvraag luidt daarom: op welke manier zorgen levensstijl en verschillende milieu factoren 
voor een afnemende mannelijke fertiliteit? Omdat er heel veel verschillende milieu factoren 
zijn die de sperma kwaliteit beïnvloeden zullen wij ons in het verslag beperken tot de 
volgende onderwerpen; levensstijl, verschillende blootstellingen en verschillende oestrogene 
substanties.  
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Figuur 11b.1: Lineaire regressie lijnen van de gemiddeldes per jaar van verschillende sperma parameters. De pH neemt significant toe 
met de tijd (a). Significante verlaging van spermaconcentratie (b), de hoeveelheid sperma (c), de beweeglijkheid (d), snelheid van 
bewegen (e), en morfologie (f). (Geoffroy-Siraudin, C. et al, 2012). 
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De invloed van levensstijl op de mannelijke fertiliteit 

Levensstijl is een grote oorzaak voor de achteruitgang van de sperma kwaliteit en een 
verminderde fertiliteit. Denk hierbij aan roken, drugs, obesitas en stress. Er komt steeds 
meer bewijs dat een disbalans tussen peer-oxidatieve en anti-oxidatieve substanties leidt tot 
een verslechterde sperma kwaliteit en leidt tot sommige types van infertiliteit (Fraczek M. et 
al, 2007). Spermatozoa zijn erg gevoelig voor reactive oxygen species (ROS), zoals 
superoxide anion, hydrogen peroxide, en hydroxyl radical die kunnen leiden tot beschadiging 
van het celmembraan en die leiden tot het afsterven van spermacellen (Atiken RJ et al, 
1987). De disbalans tussen ROS productie en ROS afbraak wordt gezien als de oorzaak 
voor oxidatieve stress, wat kan leiden tot het afsterven van spermacellen (Sharma R et al, 
1996). Het vrije radicaal scavenging systeem, SOD, is aanwezig in elke cel en de functie is 
de cel beschermen tegen vrije radicalen. Een verminderde SOD activiteit leidt tot een 
disbalans van vrije radicalen. Een levensstijl waarbij je veel wordt blootgesteld aan 
oxidatieve stress leidt tot een verminderde werking van SOD en een disbalans van vrije 
radicalen en hierdoor zal de spermakwaliteit achteruit gaan (Sunirkumar et al, 2014).  

Een ander groot probleem is het effect van roken op de sperma kwaliteit. Ongeveer 37% van 
de volwassen mannen over de hele wereld gebruiken tabak, vooral sigaretten. In Europa is 
deze consumptie het grootst (WHO, 2015). Bij het roken van een sigaret komen ongeveer 
4000 chemische stoffen vrij zoals, nicotine, cadmium en koolstofmono oxide die worden 
geïnhaleerd en die invloed hebben op de sperma kwaliteit. De giftige werking van 
sigarettenrook vermindert de mitochondriële werking en tast de chromatine structuur aan in 
spermacellen, en veroorzaakt hierdoor een afname in de fertiliteit (R. Sharma et al, 2013)(A. 
Calogero 2009). In een andere studie werd het aantal spermacellen per ml vergeleken 
tussen mensen die roken en mensen die niet roken. Bij rokende mensen varieerde dit aantal 
van 33.78 tot 113.2 x 106/ml spermacellen. Bij niet rokende mensen varieerde dit aantal van 
42.03 tot 132.5 x 106/ml. Bij rokende mensen was dit aantal significant lager (Sharma R et al, 
1996). Rokende mensen hebben dus minder spermacellen per ml dan niet rokende mensen. 
Een andere factor die in deze studie onderzocht werd, was het verschil in bewegelijkheid van 
spermacellen tussen rokers en niet-rokers. Bij rokers varieerde dit aantal van 16.6% tot 
72.3%. Bij niet-rokers was dit aantal significant hoger; van 21.7% tot 74.3%. Roken is een 
risicofactor die de bewegelijkheid van spermacellen vermindert (Sharma R et al, 1996). Wat 
opviel was dat het sperma volume ongeveer gelijk is in rokers en niet-rokers. Bij rokers 
varieerde dit van 2.2 tot 3.78 ml en bij niet-rokers varieerde dit van 2.2 tot 3.7 ml (Sharma R 
et al, 1996). Roken heeft dus geen invloed op de hoeveelheid sperma, maar meer op de 
kwaliteit van het sperma en het aantal gezonde spermacellen in het sperma.  

Obesitas is ook een steeds groter probleem aan het worden. In de westerse wereld had in 
2008 één op de drie volwassen overgewicht. Dit is de laatste jaren alleen maar meer 
geworden en begint een steeds groter probleem te worden. Nu wordt obesitas ook steeds 
vaker geassocieerd met een verminderde vruchtbaarheid. Mensen met obesitas hebben een 
verstoorde Gn-RH, LH-FSH hormoonhuishouding en hierdoor een verslechterde sperma 
rijping (Vermeulen A et al, 1993). Wetenschappers hebben in de laatste jaren gevonden dat 
mannen met obesitas een slechter sperma kwaliteit hebben. Mannen met een normaal 
lichaamsgewicht hebben drie keer zoveel sperma aanmaak dan mannen met obesitas. 
(Sharma R et al, 1996). Ook komen bij mensen met overgewicht azoospermia en 
oligozoospermia veel vaker voor (Sermondade N et al, 2013). Azoospermia is het ontbreken 
van spermacellen in het sperma. Oligozoospermia is een te klein volume van het sperma. 
Een grote studie met meer dan 10 000 samples onderzocht de relatie tussen BMI en sperma 
parameters, zoals volume, concentratie en het aantal spermacellen, en zij vonden dat er een 
duidelijke correlatie was tussen obesitas en een verslechterde sperma kwaliteit (Belloc S. et 
al, 2014). Overgewicht verandert de levensstijl, het verandert de hormoonhuishouding en 
sperma genetische factoren. Dit heeft allemaal invloed op een verminderde sperma kwaliteit. 
Het vermindert niet alleen de sperma kwaliteit, maar het tast ook de fysische en moleculaire 



De invloed van levensstijl en verschillende milieufactoren op de mannelijke fertiliteit   

6 

structuur van de kiemcellen aan in de testes, wat ertoe leidt dat de sperma kwaliteit 
vermindert en hiermee dus ook de fertiliteit. Een andere studie liet zien dat mannen met 
obesitas verminderde spermacellen hadden, een lagere sperma concentratie, een 
verminderde bewegelijkheid van de spermacellen vergeleken mannen met een normaal 
lichaamsgewicht. Ze vonden echter geen bewijs dat er een correlatie is tussen een te hoog 
BMI en een verminderd sperma volume en sperma morfologie (Wang EY et al, 2017). Echter 
bestaat er geen twijfel dat mensen met obesitas een verminderde sperma kwaliteit hebben 
en dus ook een verminderde fertiliteit. 

Een andere factor die sperma kwaliteit negatief beïnvloedt is alcohol. Alcohol is de meest 
geconsumeerde drug in de wereld (McCabe, B. et al, 2007). Alcohol onderdrukt de 
reproductiviteit en seksueel gedrag bij mensen en dieren (Maneech et al 2009). In de 
volgende studie is aangetoond dat acute en chronische alcohol consumptie leidt tot een 
verminderde fertiliteit. Met name een verminderde sperma hoeveelheid en beweeglijkheid, 
verminderde serum testosteron hoeveelheid, seksueel onvermogen en verslechterde sperma 
productie in zowel mensen als dieren (Dosumu et al 2014). Ook de verhouding van 
oestradiol en testosteron wordt beïnvloed door alcohol consumptie (Hansen et al., 2012) en 
een ziekte als sertoli-cell-only syndroom werd veel vaker aangetroffen bij mensen met een 
verhoogde alcohol consumptie (Pajarinen et al. 1996). Niet elke studie vindt een 
achteruitgang van alle parameters. Zo vond een studie geen achteruitgang van de sperma 
kwaliteit en alcohol consumptie, maar alleen een verminderd volume en een verminderde 
bewegelijkheid bij dagelijkse alcohol consumptie (Ricci, E. et al 2017). Ze vinden dus 
allemaal verschillende negatieve effecten van alcohol op de fertiliteit, maar ze komen 
allemaal wel tot dezelfde conclusie en dat is dat alcohol de sperma kwaliteit verminderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blootgesteld aan verschillende milieufactoren 

Naast het leven van een ongezonde levensstijl wordt de fertiliteit van de man ook op een 
andere manier bedreigd. Zonder dat men zich er vaak bewust van is, wordt de man namelijk 
ook aan allerlei factoren blootgesteld die van negatieve invloed zijn. Er zijn vele meta-
analyse studies beschikbaar die een opsomming geven wat deze factoren zijn, maar wordt 
er vaak niet aangegeven op wat voor manier de stoffen  schadelijk zijn (Helena, E. et al, 
2017). Vaak gaat het om endocriene ontregelaars, in artikelen aangeduid als 
‘endocrinedisruptors’, die de voortplantingshormonen in een disbalans brengen. Echter zijn 
het niet alleen chemische verbindingen die voor een afnemende fertiliteit zorgen. Andere 
blootstellingen als straling van de mobiele telefoon of van de Wi-Fi worden in verschillende 
studies ook als factor genoemd (Dama, M. S. et al, 2013)(Adams, J. A., et al, 2014). 



De invloed van levensstijl en verschillende milieufactoren op de mannelijke fertiliteit   

7 

Uit de meta-analyses blijkt dat de radiofrequente elektromagnetische straling (RF-EMW)  van 
de mobiele telefoon de spermakwaliteit vermindert (Dama, M. S. et al, 2013)(Adams, J. A., et 
al, 2014). Een van deze studies onderzocht de kwaliteit van sperma door het gehalte 
reactieve zuurstof deeltjes (ROS) te bepalen (Agarwal, A. et al, 2009). Reactieve zuurstof 
deeltjes zijn in normale omstandigheden ook aanwezig, maar wanneer er een teveel is en de 
deeltjes niet meer kunnen worden geneutraliseerd door antioxidanten, ontstaat er een vorm 
van oxidatieve stress. De studie resulteerde dat er bij RF-EMW sprake is van oxidatieve 
stress en wordt dit in verband gebracht met een afname van beweeglijkheid en 
levensvatbaarheid van de sperma (Agarwal, A. et al, 2009). In een studie naar de invloed 
van een laptop verbonden met internet via Wi-Fi werden soortgelijke resultaten gevonden 
(Avendano, C. et al, 2012). Er werden hogere ROS waardes gevonden en was de sperma 
minder beweeglijk. Ook was er onder de Wi-Fi verbonden laptop gebruikers een significant 
hoger percentage DNA fragmentatie, de betrokken mechanisme dient nog verder te worden 
onderzocht. 

Een voorbeeld van de endocriene ontregelaars is het 
desinfecterende middel Triclosan. Triclosan (TCS) wordt aan 
veel cosmetische en hygiënische producten toegevoegd, zoals 
deodorant en tandpasta (Zhu, W. et al, 2016). In 2008 werd er 
in een studie op ratten al aangetoond dat Triclosan een anti-
androgene werking in de Leydig cellen hebben (Kumar, V. et al, 
2008). In de Leydig cellen wordt onder invloed van Triclosan, 
activiteit van het adenylylcyclase enzym verlaagd en daarbij ook 
de synthese van cyclisch AMP. Een verlaging van cAMP zorgt 
voor een verminderde expressie van het cholesterol  
transporteiwit StAR, waardoor de synthese van Testosteron 
wordt verminderd. Ook was het enzym P450C-17, een 
belangrijk enzym voor de synthese van Testosteron, significant 
minder actief naarmate de concentratie TCS hoger werd. In een 
patiënt-controleonderzoek waarbij de mate van blootstelling aan 
Triclosan werd gemeten door de concentratie in urine, werd een 
hoger concentratie TSC geassocieerd met een verhoogde LH 
en een verlaagde inhibine B concentratie (Den Hond, E. Et al, 
2015). Dit kan verklaard worden door de verminderde negatieve 
feedback van Testosteron, omdat dit hormoon onder invloed van 
Triclosan minder gesynthetiseerd wordt. 

Een iets bekendere endocriene ontregelaar is Bisfenol A. Bisfenol A (BPA) wordt gebruikt bij 
de productie van polycarbonaten en epoxyharsen in harde plastics, zoals in de binnenkant 
van voedingsverpakkingen of drinkwater flesjes, maar ook in babyflesjes bijvoorbeeld 
(Luttrell W.E. et al, 2014). Gezien de recente ontdekkingen over de eventuele gevaren van 
Bisfenol A voor veel onrust heeft gezorgd, is de stof in enkele landen, waaronder Frankrijk, 
verboden in verpakkingsmateriaal dat in contact komt met voedsel (Mansveld, W.J. 2015). 
Het RIVM erkent het probleem, maar een verbod als in Frankrijk blijft uit. Een van de recente 

ontdekkingen is de invloed van Bisfenol A op 
de sperma kwaliteit. In een studie werden 
ratten blootgesteld aan Bisfenol A en werd de 
sperma dichtheid, activiteit en overleving 
geanalyseerd(Li, J. et al, 2016). Sperma 
dichtheid, activiteit en overleving waren 
significant afgenomen en de sperma 
abnormaliteit was significant toegenomen. In 
deze studie is ook het onderliggend 
mechanisme onderzocht. BPA remt de 
fosforylering van het ERK eiwit kinase, dat 

Figuur 11b.3 Effect van BPA op A) spermadichtheid B) Sperma 

activiteit C) Sperma overleving en D) Sperma abnormaliteit. De 

resultaten zijn vergeleken met een negatieve controle groep (0 mg 

BPA) en een positieve controlegroep, welke oestrogeen (E2) kregen. 

(Li, J. et al, 2016). 

Figuur11b.2 Concentratie afhankelijk effect 

van Triclosan in de Leydig cellen in vitro A) 

activiteit van het andenylylcyclase enzym. B) 

activiteit van het steroidogenese enzym 

P450C17. Beiden o.i.v. LH 100ng/ml en TCS 

n=4.(Kumar, V. et al, 2008) 



De invloed van levensstijl en verschillende milieufactoren op de mannelijke fertiliteit   

8 

Figuur 11b.4  ERK signaal pathway (Li, J. et al, 2016). 

betrokken is bij de regulatie van de proliferatie en differentiatie in de cel. Een 
vereenvoudigde weergave van de ERK signaal pathway is te zien in figuur 11b.3(Li, J. et al, 
2016). 

Wat de invloed van BPA op de gonadotrofines betreft is er 
veel onenigheid. Er is een studie die tot de conclusie 
kwam dat na een BPA blootstelling FSH en LH in lagere 
concentraties voorkomen (Wisniewski, P. et al,2015), maar 
er zijn ook studies die een verhoogde concentratie LH 
(Tohei, A. et al,2001) of een verhoogde concentratie FSH 
maten (Meeker J.D. etal, 2010). Verschillende conclusies, 
maar valt hier in zekere zin toch één conclusie uit te 
trekken: Bisfenol A verstoort het reproductieve endocriene 
systeem. 

Bisfenol A heeft een lichte affiniteit voor oestrogeen 
receptoren (Völkel W. et al, 2002). Echter zijn er ook 
stoffen met een hogere affiniteit voor oestrogeen 
receptoren, denk aan synthetische oestrogeen of aan oestrogeen zelf. 17a-Ethinylestradiol 
(EE2) is een synthetisch oestrogeen en actieve component van de anticonceptiepil 
(Montgomery T.M. et al, 2012). Doordat de anticonceptiepil door vele vrouwen wordt gebruikt 
is 17a-ethinylestradiol in verschillende studies al aangetoond in oppervlaktewater, 
grondwater en drinkwater (Halling-SorensenB. et al., 1998)(Heberer T., 2002)(Hannah R. et 
al., 2009). Een studie naar de invloed van EE2 op de spermakwaliteit van de B. splendens 
(Siamese kempvis) resulteerde in een lagere voortbewegingssnelheid van sperma door een 
verminderde intracellulaire ATP voorziening (Montgomery T.M. et al, 2012). Weliswaar is dit 
onderzoek op vissen gedaan, toch hebben oestrogene stoffen een invloed op de fertiliteit van 
de man. In een andere studie werd in een culture van humane Sertoli cellen de invloed van 
oestradiol op de Na+ -afhankelijke HCO3

-  transporters onderzocht (Bernardino, R. L. et al., 
2016). Het waterstofcarbonaat-ion  kent een goede bufferende werking en speelt de 
concentratie HCO3

- een belangrijke rol in de fysiologie van het reproductieve systeem. Er 
werd gevonden dat een verhoogde concentratie E2 de expressie en functie van de Na+ -
afhankelijke HCO3

- transporters in de Sertoli cellen verhoogde en dat E2 hiermee de 
spermatogenese beïnvloedt (Bernardino, R. L. et al., 2016). Zonder dat de man zich er van 
bewust is wordt hij aan al deze factoren blootgesteld. Misschien dat betere waterzuivering 
een oplossing is om oestrogenen uit het drinkwater te verwijderen, maar in welke mate dit 
helpt is een studie an sich.   
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Conclusie 

De fertiliteit van de man is de afgelopen decennia gedaald. Om de hoofdvraag te 
beantwoorden op welke manier verschillende milieu factoren deze daling veroorzaken zijn er 
verschillende studies aan het licht gekomen. De levensstijl van de westerse man is een van 
de factoren die de kwaliteit van sperma verslechtert. Factoren als alcoholgebruik, roken, 
stress en obesitas veroorzaken een disbalans in de ROS productie en ROS afbraak met een 
toestand van oxidatieve stress  tot gevolg, waar de spermacellen onder leiden. Roken 
veroorzaakt minder gezonde spermacellen  en ook de kwaliteit is verminderd. Ook obesitas 
is een veelvoorkomend probleem in de Westerse levensstijl met nadelige gevolgen voor de 
mannelijke fertiliteit. 
 
Naast factoren waar de man zelf invloed op heeft, zijn er ook vele factoren waar de man 
geen invloed op heeft en aan wordt blootgesteld. Een van deze factoren is radiofrequente 
elektromagnetische straling. De oxidatieve stress die de straling veroorzaakt is de oorzaak 
van een afnemende bewegelijkheid en levensvatbaarheid. Ook wordt de man blootgesteld 
aan endocriene ontregelaars. Triclosan is hier een van: een stof die in alledaagse producten 
als tandpasta en deodorant zit, maar de synthese van Testosteron vermindert. Een ander 
stof die veel in contact staat met voedingsmiddelen, is  de stof Bisfenol A. Sperma dichtheid, 
activiteit en overleving waren significant afgenomen en de sperma abnormaliteit was 
significant toegenomen na blootstelling aan Bisfenol A. De laatste groep endocriene 
ontregelaars besproken in dit hoofdstuk zijn de oestrogenen. 17a-Ethinylestradiol als actieve 
component in de anticonceptiepil onderdrukt de vrouwelijke fertiliteit, maar zorgt in een 
bepaalde groep vissen ook voor een verminderde voortbewegingssnelheid van de sperma. 
Maar ook in humane Sertoli cellen zorgt oestrogeen voor een verstoring in de 
spermatogenese.  
 
Als er wordt gekeken naar de patiënt-controleonderzoek of naar de meta-analyse studie, valt 
het op dat er nog heel veel meer endocriene ontregelaars zijn. Soms is de mechanisme 
waarop zij de fertiliteit beïnvloeden bekend, maar soms valt er ook nog heel veel te 
ontdekken. In sommige gevallen zijn er maatregelen getroffen, neem bijvoorbeeld 
Polychloorbifenyl (PCB), waarvan de productie en handel al sinds 1985 verboden is. 
Misschien zou een dergelijke maatregel ook voor bisfenol A moeten gelden. Want als de 
trend van de afgelopen decennia zich voortzet, zal er in de toekomst misschien alleen nog 
maar in een laboratorium een eicel kunnen worden bevrucht. 
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Samenvatting 
 
Kanker komt wereldwijd in grote getale voor, zo ook bij jonge mannen. Behandelingen die bij 
kanker worden toegepast, zijn chemo- en radiotherapie. Echter kunnen deze therapieën 
negatieve gevolgen hebben op de fertiliteit van mannen. Een mogelijke oplossing hiervan is 
cryopreservatie van het semen, wat alvorens de behandeling moet worden uitgevoerd. Het 
doel van het hoofdstuk was het verkrijgen van meer inzicht in de effecten die 
kankertherapieën hebben op de semenkwaliteit en op het nageslacht en welke rol 
cryopreservatie hierin kan spelen. Daarnaast is het van belang hierbij te weten hoe de 
spermatogenese in zijn werk gaat.  
  
  Chemotherapie zorgt voor een afname in de mobiliteit van de spermatozoa. Verder 
veroorzaakt het ook een afname in de spermatozoa concentratie per ml ejaculaat. De soort 
chemotherapie heeft invloed op het herstel van de spermatogenese, net zoals de kwaliteit 
van het semen voor de start van de therapie. Radiotherapie heeft als gevolg dat het 
ejaculaat volume afneemt. Daarnaast neemt de motiliteit van de spermatozoa af. Tevens kan 
bestraling tijdelijke azoöspermie geven. In het ergste geval is deze azoöspermie blijvend. 
Belangrijk om te weten is dat het duur van het effect dosisafhankelijk is. 
  
            Behandeling met chemo- of radiotherapie kan gevolgen hebben voor het latere 
nageslacht van de patiënt. Bij behandelingen met oudere middelen is dit niet het geval. 
Tegenwoordig komen er meer geluiden van dat er weldegelijk effecten zijn op het 
nageslacht. Zo zou er meer kans zijn op aangeboren afwijkingen en zou chemotherapie 
epigenetische mutaties teweegbrengen in kiemcellen. Het nageslacht zou deze mutaties 
vervolgens weer kunnen overerven. 
 
            Om te voorkomen dat de jonge mannen zich later misschien helemaal niet meer 
kunnen voorplanten en dat effecten van de therapieën zich niet kunnen uiten in 
nakomelingen, wordt er gebruik gemaakt van cryopreservatie. Hierbij wordt het semen 
ingevroren. Bij deze techniek is het van belang dat de vorming van intracellulaire ijskristallen 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit komt de kwaliteit van het semen namelijk niet ten goede.  
 
Zoektermen: cryopreservatie, radiotherapie, chemotherapie, kanker, spermatogenese 
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Inleiding 
 
  Kanker is wereldwijd nog steeds een immens probleem. De meest voorkomende 
kankersoorten bij jonge mannen zijn leukemie, Hodgkin’s lymfomen en testikeltumoren 
(Dohle, 2010). Behandeling van kanker gebeurt door cytostatica, zoals chemo- en 
radiotherapie. Deze behandelingen hebben vooral effect op cellen die snel en vaak delen, 
zoals kankercellen. Helaas vallen de gameten ook in deze categorie, en daarom gaan deze 
behandelingen gaan gepaard met verlies van semenkwaliteit, en geven dus een 
aangetaste/verminderde vruchtbaarheid. In sommige gevallen is dit verlies blijvend. De 
schade die chemotherapie aan de spermatogenese geeft, en hoe lang deze schade blijft 
bestaan, is afhankelijk van de combinatie van medicijnen die gebruikt worden en de dosis die 
wordt gegeven. Radiotherapie daarentegen, in het specifiek radiotherapie van het gehele 
lichaam, wordt geassocieerd met het risico op blijvende steriliteit. Een manier om de 
mannelijke fertiliteit te behouden is door cryopreservatie toe te passen op het semen (Dohle, 
2010). Hierbij worden de spermatozoa ingevroren tezamen met enkele cryoprotectants. 
Wanneer de spermatozoa worden ontdooid, is het weer mobiel. Nu kan het bijvoorbeeld 
gebruikt worden bij IVF (In Vitro Fertilization) en kan zo alsnog een eicel bevrucht worden 
(Dohle, 2010). Een andere vorm van ART (Assisted Reproductive Technology) is ICSI 
(IntraCytoplasmic Sperm Injection). Ongeveer 15% van de mannen wordt azoöspermisch als 
gevolg van de kankerbehandeling. Dit betekent dat er een hele lage concentratie of helemaal 
geen spermatozoa meer in het semen aanwezig is. Echter zijn er ook gevallen bekend 
waarbij de semenkwaliteit al wordt aangetast door de kanker zelf. Dit is het geval wanneer 
de kiemcellen tumoren bevatten (Dohle, 2010). Voor deze groep mannen is cryopreservatie 
helaas geen optie meer.   
 
  In dit boekhoofdstuk ligt de focus op wat cytostatica als chemotherapie en 
radiotherapie doen met de kwaliteit van het semen. Hierbij zullen we eerst ingaan op hoe de 
spermatogenese en cryopreservatie in zijn werk gaan. Vervolgens kijken we naar de effecten 
van respectievelijk chemotherapie en radiotherapie op de semenkwaliteit. Ten slotte zullen 
we de effecten bekijken van deze twee cytostatica op het nageslacht van de mannelijke 
kankerpatiënten. Het doel van het hoofdstuk is om meer inzicht te verkrijgen in de effecten 
die chemo- en radiotherapie hebben op de kwaliteit van semen en het nageslacht. Daarnaast 
wordt er ook gekeken naar welke rol cryopreservatie hierin kan spelen.  
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1. Spermatogenese 

 
Spermatogenese vindt plaats in de testis (Stukenborg et al, 2013). Het gehele proces van 

spermatogenese omvat zo’n 74 dagen en is opgedeeld in drie stappen: mitose, meiose en 
spermiogenese (Stukenborg et al, 2013; de Kretser et al, 1998). In de eerste, embryonale, 
fase vindt er migratie plaats van primordiale kiemcellen naar de tubuli seminiferi van de testis 
(de Kretser et al, 1998). Hier zijn al voorlopers van Sertoli cellen aanwezig, de 
mesenchymale cellen. De mesenchymale cellen scheiden stamcelfactoren uit. De 
primordiale kiemcellen bevatten c-kit eiwitten. Deze eiwitten helpen bij de migratie, want ze 
fungeren als receptor voor de stamcelfactoren. In de tubuli seminiferi worden de primordiale 
kiemcellen gonocyten. Deze gaan zich vervolgens vermeerderen, waarna ze zich delen en 
type A spermatogonia vormen (de Kretser et al, 1998). Mannen hebben twee soorten 
spermatogonia, type A en B (Stukenborg et al, 2013). Het verschil zit in het feit dat type A 
ongedifferentieerde spermatogonia betreft en type B gedifferentieerde. Type A kan zich wel 
differentiëren in type B. Dit gebeurt dan ook. Op het moment dat de puberteit begint, begint 
ook de meiose in de type B spermatogonia (Stukenborg et al, 2013). Wanneer de type B 
spermatogonia het profase stadium van de meiose bereiken, worden ze primaire 
spermatocyten. Als deze primaire spermatocyten delen, worden het secondaire 
spermatocyten, die vervolgens weer delen en zo ‘round spermatids’ vormen. Hierbij worden 
de cellen haploïd (de Kretser et al, 1998). 
   
  Tijdens de derde en tevens laatste fase, de spermiogenese, worden uit de ‘round 
spermatids’ de uiteindelijke spermatozoa gevormd (de Kretser et al, 1998). Hierbij ondergaan 
de ‘round spermatids’ een serie aan veranderingen. Zo vindt er de vorming van het 
zogeheten acrosoom plaats. Deze komt om de kern heen te liggen en heeft een rol bij de 
penetratie van de eicel. Daarnaast komen er mitochondriën rondom de staart heen, die de 
spermatozoa van de nodige energie voorzien zodat ze kunnen bewegen. Tot slot 
fagocyteren de Sertoli cellen een deel van het cytoplasma (de Kretser et al, 1998). De 
spermatozoa worden naar het lumen van de tubuli seminiferi verplaatst, van waaruit ze naar 
de epididymis gaan (Okabe et al, 1998). Hier vindt de laatste verdere maturatie plaats 
(Stukenborg et al, 2013). De spermatozoa worden hier opgeslagen tot het moment van 
ejaculatie (Okabe et al, 1998). FSH en LH hebben een belangrijke rol tijdens de 
spermiogenese (Ramaswamy et al, 2015). Deze hormonen stimuleren de Sertoli cellen 
namelijk in die mate dat de spermiogenese op gang blijft. Echter moeten FSH en LH niet ter 
overvloede aanwezig zijn. Bij te veel van beide hormonen kunnen de Sertoli cellen namelijk 
niet goed meer functioneren. Dit wordt gereguleerd middels een negatief feedback signaal 
wat verzorgd wordt door inhibine. Inhibine wordt gesynthetiseerd door Sertoli cellen 
(Ramaswamy et al, 2015).  
Een totale cyclus duurt dus 74 dagen en daarna is er nog 12 dagen rijping van de 
spermatozoa in de epidydimus, de totale duur komt dus ongeveer overeen met 3 maanden.  
 

 
2. Cryopreservatie 

 
Omdat kanker, cytotoxische chemotherapie of radiotherapie kunnen zorgen voor 
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testesinsufficiëntie en ejaculatoire dysfunctie, wordt er vaak voor het begin van de therapie 
semen afgenomen, dat wordt ge-cryopreserved (Bogle et al, 2017b). Dit verhoogt de kansen 
dat er later nog eigen kinderen verwekt kunnen worden door middel van Assisted 
Reproductive Technology (ART) zoals In Vitro Fertilization (IVF) of IntraCytoplasmic Sperm 
Injection (ISCI). Helaas kan bij cryopreservatie ook cryoinjury optreden, waardoor de kwaliteit 
het zaad afneemt. Dit kan eventueel negatieve gevolgen hebben op het nageslacht. Deze 
cryoinjury heeft vooral negatieve effecten op de fertilisatie als de oöcyt ook van mindere 
kwaliteit is (Braga et al, 2015).  
   
  Er is niet één gestandaardiseerd proces voor cryopreservatie, maar over het 
algemeen bestaat het uit relatief weinig stappen (Bogle et al, 2017). Eerst wordt er een 
cryoprotectant toegevoegd die de cel dehydrateert. Dit gebeurt door osmose (de 
concentratie deeltjes buiten de cel is hoger dan in de cel, dus zal het water uit de cel gaan 
om het concentratieverschil te verminderen). Het is belangrijk dat het water in de cel zo veel 
mogelijk verwijderd wordt, om de vorming van intracellulaire ijskristallen te minimaliseren. 
Deze ijskristallen berokkenen schade aan de cel tijdens het vriezen en ontdooien. Daarnaast 
moet het afkoelen en opwarmen op de juiste snelheid gebeuren, om ijsformatie en 
rekristallisatie te minimaliseren. Ook de temperatuur waarop de spermacellen worden 
bewaard, heeft invloed op de kwaliteit van het sperma. De negatieve effecten op het sperma 
treden vooral op tijdens het bevriezen en ontdooien, niet zozeer in de bevroren staat. Het 
effect dat het vaakst gemeten wordt, is schade aan de plasma-, flagellaire- en mitochondriale 
membranen. Dit zorgt voor een 20-30% afname in beweeglijkheid in vergelijking met 
onbevroren semen samples van dezelfde persoon (Bogle et al, 2017). Over de vraag of er 
ook DNA schade optreedt door cryopreservatie, verschillen de meningen. Hier zijn 
verschillende onderzoeken naar gedaan. Sommige studies vinden niets (Isachenko et al, 
2004; Duru et al, 2001). Anderen daarentegen wel (Donnelly et al, 2001; Gandini et al, 
2006). Hier moet nog meer onderzoek naar gedaan worden de komende jaren.   
  
  Ook zijn er aanwijzingen dat de eiwitten die spermatozoa bevatten een belangrijke rol 
kunnen spelen in de gezondheid van nakomelingen. Tot nu toe werd gedacht dat er niet veel 
eiwitten waren, en dat hun expressions levels fixed waren. De studie van Bogle et al heeft 
nieuw bewijs dat laboratoire procedures een groot effect kunnen hebben hierop. Dit kan erop 
wijzen dat er onbekende impact is van een aantal van deze eiwitten op de gezondheid van 
nakomelingen (Bogle et al, 2017). Ook hier moet nog meer onderzoek naar gedaan 

worden.    

 

3. Invloed kankertherapieën op semenkwaliteit 

 
3.1 Invloed chemotherapie 
De meest gebruikte chemotherapie heet PEB (of BEP) en bestaat uit een combinatie van 
drie medicijnen, namelijk etoposide, bleomycin and cisplatin. Etoposide werkt door 
individuele DNA strengen te breken en de celcyclus te blokkeren in the S-G2 fase. 
Belomycin’s cytotoxische activiteit is te wijten aan het feit dat het reacties aangaat met ijzer 
en zuurstofmoleculen, waardoor er vrije radicalen ontstaan. Deze zijn in staat om de DNA 
moleculen te fragmenteren en de cellen in de G2-fase te blokkeren. Cisplatin bevat een 
platinum ion, dit vormt complexen die kunnen reageren met DNA, waardoor er crosslinks 
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ontstaan in en tussen DNA moleculen. Het interfereert met de S- fase van de celcyclus, remt 
replicatie en induceert fouten in de DNAcode (Gandini et al, 2006). In de studie van Gandini 
et al werd er gekeken naar de effecten van chemotherapie op spermatogenese. Hiervoor 
onderzocht hij 71 patiënten met een leeftijd tussen de 14 en 40 jaar. Zij hadden verschillende 
soorten tumoren en ondergingen een PEB chemotherapie. De sperma parameters werden 
bekeken na 3, 6, 9, 12 en 24 maanden. Ook werd onderzocht of de hoeveelheid cyclussen 
(2, 3 of 4) van chemotherapie invloed hadden op het spermatogenese herstel. Er was een 
significante vermindering van sperma concentratie per ml, totale aantal spermatozoa en 
voorwaartse mobiliteit in de eerste 9 maanden na behandeling met chemotherapie. Ook was 
de hoeveelheid abnormale vormen spermatozoa significant toegenomen. Deze effecten 
waren het ernstigst na 3 maanden na het einde van de chemotherapie. Na 12 maanden 
waren de semen parameters niet meer significant verschillend met t=0, wat erop wijst dat de 
semenkwaliteit weer hetzelfde niveau had als voor de chemotherapie. Er werden geen 
significante verschillen gevonden in ejaculaat volume tijdens de follow-ups. Ook waren er 
geen significante verschillen tussen patiënten die 2, 3 of 4 cyclussen van chemotherapie 
hadden gekregen (Gandini et al, 2006). Een eerder onderzoek van Lampe et al in 1997 
bestudeerde 178 patiënten met testikelkanker. Hiervan hadden er 170 een herstelde 
spermatogenese 1 jaar na het einde van de behandeling. Van de 89 patiënten die voor het 
begin van de therapie een normale sperm concentratie per ml hadden (>10 x 106/ml), had 
64% dit na 1 jaar weer. 16% viel in de categorie oligozoospermia (1-9 x 106/ml) en 20% in de 
categorie azoospermia (<1 x 106/ml). Dit onderzoek concludeerde dat het herstel van 
spermatogenese niet alleen afhangt van het type behandeling maar ook van de kwaliteit van 
het semen voor de behandeling. Deze twee factoren kunnen gebruikt worden om 
spermatogenese herstel te voorspellen (Lampe et al, 1997). 

 
 
 
 

3.2  Invloed radiotherapie 
Het effect van radiotherapie op de semenkwaliteit is dosisafhankelijk. Hoe hoger de dosis die 
toegediend wordt, des te langduriger het effect op het semen (Clifton et al, 1983). In het 
onderzoek van Bujan et al is het effect onderzocht van radiotherapie op het semen van 
patiënten met testiculaire kiemceltumoren, ook wel seminoma genoemd (Bujan et al, 2013). 
Hiervoor zijn 67 patiënten gebruikt in de leeftijd tussen 20 en 44 jaar. Voorafgaand aan de 
behandeling is het semen van deze mannen bekeken en vergeleken met dat van een 
controlegroep. Bij de kankerpatiënten was het ejaculaat volume lager dan bij de 
controlegroep. Daarnaast was de totale hoeveelheid semen en de motiliteit hiervan ook 
verlaagd. Radiotherapie zorgde onder andere voor een verlaging van de hoeveelheid 
sperma per ejaculatie en de motiliteit hiervan. Deze was significant voor twaalf maanden na 
de radiotherapie. Het nam pas na een tijdsbestek van twee jaar weer de waarden aan die 
voorafgaand aan de behandeling waren vastgesteld (Bujan et al, 2013). In het onderzoek 
van Centola et al hebben ze hetzelfde onderzocht (Centola et al, 1994). Hieruit kwam naar 
voren dat de hoeveelheid spermatozoa afnam. Bij één patiënt was deze hoeveelheid maar 
liefst bijna zes keer zo klein zes maanden na de bestraling. Voorafgaand aan de therapie 
was zijn hoeveelheid spermatozoa echter uitzonderlijk hoog. Tevens werd het effect van 
radiotherapie bij een seminoma vergeleken met dat van patiënten met Hodgkin’s lymfomen. 
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Hieruit volgde dat patiënten met de ziekte van Hodgkin azoöspermisch bleven gedurende de 
twee jaar dat ze aan het onderzoek deelnamen. Bij de patiënten met seminoma kwam er 
nageslacht na 30 en 43 maanden na de laatste bestraling. De Hodgkin-patiënten werden 
weliswaar behandeld met een hogere dosis, dit zou de langere duur van de azoöspermie 
kunnen verklaren (Centola et al, 1994). 
   
  Gandini et al deed onderzoek bij patiënten met testikelkanker (Gandini et al, 2006). 
Dit betrof patiënten met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. Bij hen werden de lumbaal-
aortische lymfeklieren bestraald. Een aantal van deze patiënten kregen te maken met 
azoöspermie als gevolg van de bestraling. Er is dus sprake van infertiliteit. Deze 
azoöspermie kende zijn piek op zes maanden na de radiotherapie. Daarna zwakte het wat 
af. Echter bleef een klein deel van de patiënten nog steeds azoöspermisch na twee jaar. 
Deze groep werd niet meer betrokken bij de semen analyse. Uit de semen analyse volgde 
onder meer een significante afname het ejaculaat volume. Daarnaast namen het totale 
aantal spermatozoa en de motiliteit hiervan significant af. Dit alles vond plaats in de eerste 
twaalf maanden na de bestraling. Het ejaculaat volume was 24 maanden na de radiotherapie 
nog steeds significant verlaagd (Gandini et al, 2006). Prostaatkankerpatiënten die 
brachytherapie ondergingen, kregen ook te maken met een significant lager ejaculaat 
volume. Tevens ging de semen motiliteit significant achteruit (Singh et al, 2012). 
   
 

 
4. Effecten van kankertherapieën op nageslacht  

 
Het is algemeen bekend wat voor effecten straling kan hebben op mensen. De kernramp in 
Tsjernobyl in 1986 is hier een goed voorbeeld van. Als gevolg van deze ramp zijn er talloze 
kinderen geboren waarbij het DNA dusdanig veranderd was dat ze misvormingen hadden. 
Tegenwoordig ondervinden sommigen nog steeds problemen die deze ramp met zich 
meebracht (Rogel et al, 2016). Bij kankertherapieën wordt een patiënt ook blootgesteld aan 
allerlei schadelijke, mutagene stoffen om de kankercellen te vernietigen. Echter heeft het 
onderzoek van Byrne et al aangetoond dat, in vergelijking met nakomelingen van patiënten 
die geen chemo- of radiotherapie hebben ondergaan, er geen sprake is van een significant 
verschil in het risico op genetische ziekten bij nakomelingen van patiënten die wel met deze 
therapieën behandeld zijn (Byrne et al, 1998). Echter betrof dit behandelingen die voor 1976 
gegeven werden, toen werden er andere stoffen gebruikt dan tegenwoordig. 
   
  Ståhl et al toonde aan dat nakomelingen van mensen die chemo-of radiotherapie 
hebben ondergaan een grotere kans hebben op het krijgen van aangeboren afwijkingen 
(Ståhl et al, 2010). Hierbij hadden de nakomelingen van vaders die in hun kindertijd ziek 
waren geworden meer kans op ernstigere afwijkingen dan nakomelingen van vaders die in 
hun volwassen jaren kanker hadden gekregen. Dit verschil was echter niet significant. 
Daarnaast was het risico op ernstigere afwijkingen groter wanneer een vader zich 
voortplantte in de eerste twee jaar die volgde op de diagnose dan wanneer dit langer dan 
twee jaar duurde. Dit verschil was wederom niet significant (Ståhl et al, 2010). Uit het 
onderzoek van Kryuokov et al bleek er geen toename in de novo mutaties is bij 
nakomelingen die verkregen werden na de kankertherapieën in vergelijking met 
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nakomelingen van ervoor (Kryuokov et al, 2015). Echter werd dit onderzoek uitgevoerd bij 
slechts twee families van mannen die van testikelkanker waren genezen. Verder onderzoek 
hiernaar is dan ook gewenst. Tegenwoordig is er ook onderzoek gedaan naar de effecten 
van chemotherapie op de epigenetica van een kiemcel. Hieruit blijkt dat deze therapie 
epigenetische mutaties teweeg kan brengen. Deze kunnen mogelijk doorgegeven worden 
aan het nageslacht (Shnorhavorian et al, 2017). Wat het precieze effect hiervan is op het 
nageslacht, moet in vervolgonderzoek onderzocht worden. 
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Conclusie 
 
  Het doel van dit hoofdstuk was het verkrijgen van meer inzicht in de effecten die 
chemo- en radiotherapie hebben op de semenkwaliteit en ook de effecten op het eventuele 
nageslacht van de patiënten.  

Vaak wordt voor het begin van chemo- of radiotherapie besloten om het semen in te 
vriezen. Dit wordt gedaan zodat er altijd nog een mogelijkheid bestaat tot het krijgen van 
eigen nageslacht, ook als er blijvende azoöspermie optreedt na kanker en de behandelingen 
hiervoor. Er is bewezen kans op vermindering van de kwaliteit van het semen door het 
cryopreserven, dat wordt cryoinjury genoemd. Echter zijn er nog steeds voldoende 
mogelijkheden om nageslacht te verwekken, vaak met behulp van IVF of ISCI. Er zijn geen 
duidelijke aanwijzingen van negatieve effecten van cryopreservatie op het nageslacht. De 
cryopreservation techniek kan de komende jaren nog gestandaardiseerd en 
geperfectioneerd worden. Ook moet er nog meer onderzoek gedaan worden op eventuele 
negatieve effecten van cryopreservatie op het semen, en hoe die geminimaliseerd kunnen 
worden. Toch blijft het een goede voorzorgsmaatregel om de kans op eigen nageslacht 
garant te stellen, en zeker jonge mannen zouden deze optie ook moeten krijgen voor het 
begin van hun behandeling.  
 
 Het effect van chemotherapie op de spermatogenese is afhankelijk van de kwaliteit 
van het semen voor de start van de behandeling en van het type behandeling. De 
behandeling die het vaakst wordt gebruikt, BEP, had de meeste negatieve effecten 3 
maanden na het einde van de laatste behandeling. Dit komt overeen met de complete 
spermatogene cyclus van 74 dagen plus ongeveer 12 dagen rijping van de spermatozoa in 
de epididymis. Na een jaar was de kwaliteit van het semen vaak weer op hetzelfde niveau 
als voor de behandeling. Slechts in enkele gevallen bleef de azoöspermie aanhouden. 
Verschillende studies geven echter wel verschillende resultaten. Daarom is het van belang 
dat hier meer onderzoek naar gedaan wordt, ook om te bepalen welke soorten 
chemotherapie de minste nadelige gevolgen hebben op het semen. Radiotherapie zorgt voor 
een achteruitgang van de motiliteit van het semen en een verminderde ejaculaat volume. Dit 
verschil bleef significant voor een langere periode, maar liefst een jaar na de laatste 
behandeling. In sommige gevallen gaf radiotherapie blijvende azoöspermie. Hieruit valt te 
concluderen dat de semenkwaliteit achteruit gaat.  

Vooralsnog lijken chemo- en radiotherapie geen duidelijke negatieve effecten te 
hebben op het nageslacht. Echter is het wel van belang dat hiernaar meer onderzoek 
gedaan gaat worden, omdat er aanwijzingen zijn dat er toch DNA schade optreedt in de 
gameten en dit wordt doorgegeven aan het nageslacht.  
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Samenvatting 

Het doel van dit hoofdstuk is het verhelderen van de endocrinologische grondslagen van de 
partus van het schaap. In het hoofddeel van dit hoofdstuk is beschreven welke hormonen 
een belangrijke rol spelen bij de inductie en het verloop van de partus. Voorafgaand is de 
anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen verhelder. Ten derde is de relevantie van de 
endocrinologie van het schaap tijdens de partus uitgelegd. 
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Inleiding 

 
Ondanks de toegenomen kennis van de hormoonhuishouding van de humane placenta is er 
nog steeds veel onbekend over de hormoonregulatie en immuunresponsen tijdens de 
humane partus. Echter, sinds Lovatt-Evans in Starlings Principles of Human Physiology 
(1936) benadrukte dat we nog weinig kennis hebben over het mechanisme van de partus. 
Sindsdienis er een revolutie op gang gekomen in het soort onderzoek naar de foetus/uterus 
mechanismen. Het idee dat vooraf ging aan deze visie is dat timing van de bevalling eerder 
intrinsiek was of dat het in de foetus gezocht moest worden in plaats van in de anatomische 
verandering van de uterus. In de tijd die hierop volgde, na de tweede wereldoorlog, startten 
Arpad Csapo en collega’s een onderzoek naar de consequenties van medicatie op de uterus 
bij diermodellen. De eerste stappen waren gezet toen er een relatie gevonden werd tussen 
oxytocine, progesteron en oestrogeen. Deze ontdekking leidde  tot meer experimenten, en 
met name in diermodellen. Cavia’s en schaapmodellen zijn veel gebruikte modellen en 
goede keuzes aangezien zij vele eigenschappen delen met de mens tijdens de 
zwangerschap en ook bij de zuigelingen. Derhalve heeft Mont Liggins bewezen dat in 
schapen de foetale hypofyse en adrenale cortex een belangrijke rol spelen in de determinatie 
van de timing van de partus (Liggings et al., 1967). Voor dit onderzoek werden nieuwe 
technieken gebruikt zoals het injecteren van medicatie en/of hormonen en afnemen van 
bloedmonsters. Kortom, er zijn vele onderzoeken vooraf gegaan in de geschiedenis met 
betrekking tot de mechanismen en hormonen die gelinkt zijn aan de (timing van) de partus. 
Daarvoor zal in dit boekhoofdstuk de grondslagen worden samengebracht en zal de 
hormoonregulatie van het schaap tijdens de partus worden beschreven. Voorafgaand zal de 
anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen worden verhelderd. 
  



Endocriene regulatie van de partus 

4 

Anatomie van het schaap 

Algemeen: 

Het vrouwelijke reproductie orgaan van het schaap bestaat uit een vestibule die leidt tot de 
vagina, gescheiden van de uterus door de cervix. De uterus van het schaap is gelinkt met de 
eierstokken bij de oviducten. De urethra van het schaap komt samen aan de basis van de 
vagina. Hierdoor is de vestibule zowel functioneel voor reproductie en de plasbuis (....). Het 
anatomische verschil tussen het caudale en craniale deel van het geslachtsorgaan ligt in de 
verschillende membranen. Zo ligt er een laag glandulair mucosa dat de uterus bekleed, ook 
wel bekend als het endometrium, dat bestaat uit gestratificeerd columnair epitheelcellen. De 
vagina daarentegen bestaat uit gestratificeerde squamous epitheel cellen. Het endometrium 
van een schaap heeft ongeveer 90 caruncles. Caruncles zijn een soort holtes (kopvormig) in 
de uterus dat kan dienen als een plek waar de foetale cotyledons van de placenta kan 
aanhechten. Het endometrium is dus bekleed met glandulair mucosa, behalve in de 
caruncles. De placenta van het schaap is synepitheliochoriaal. Dit betekend dat de chorion in 
direct contact staat met het epithelium van de uterus (Wooding, 1999). Er is minder invasie 
van de maternale weefsels bij de foetale cellen dan bij de hemochoriale placenta van de 
mensen. Desondanks zijn er wel wat trophoblasten van de foetus die fuseren met de 
ouderlijke cellen in het endometrium, samen vormen ze binuclaire cellen. Uitwisseling van 
voedingstoffen en afvalproducten vindt plaats in de placentomes, dit is de structuur die 
bestaat uit een cotyledon (stuk van het embryo) en een caruncule.  

De cervix:  

Allereerst is het belangrijk te vermelden dat de anatomie van de cervix tussen schapen zeer 
variabel is. De cervixmond wordt hier daarom ingedeeld in zes verschillende typen (Kershaw 
et al, 2005):  
1.      Duckbill: 2 flappen van cervixweefsel puilen uit in de vagina met daarin de cervix 

opening in de vorm van een horizontale gleuf. 
2.      De Slit: geen uitpuiling en een opening in de vorm van een horizontale gleuf. 
3.      De Roos: een cluster van circulaire flappen cervixweefsel die uitstulpen in de vagina en 

de cervixmond verbergen. 
4.      De Papilla: een papil die uitstulpt in de vagina met op de punt de cervixmond. 
5.      De flap: een plooi van cervixweefsel die uitstulpt in de vagina en als een flap de gehele 

of een deel van de cervixmond bedekt. 
6.      Spiraal: Het cervixweefsel stulpt als een spiraal uit in de vagina. 

 
 

Figuur 1: Verschillende types van de cervixmond; (a)Duckbill, (b) de Slit, (c) de roos  (d) De 

Papilla, (e)The Vlap, (f) Spiraal. (Kershaw et. al, 2005) 
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Naast de initiële verschillen tussen de cervixmonden van het schaap kan het type ook 
veranderen door partus (waar de grootte toeneemt) en leeftijd speelt ook een rol. Echter is 
wel uitgesloten dat het stadium van de cyclus geen invloed heeft op het type cervixmond 
(Halbert G. et al.,1990). Daarom kan worden aangenomen dat de cervix vorm genetisch 
wordt bepaald en door mechanische factoren zoals ouderdom en partus. 

  De lengte van de cervix ligt bij schapen tussen de 27.6 en 94.4 mm (Kershaw et al., 
2005). Volgens Kershaw is de lengte niet gerelateerd aan de leeftijd of het moment in de 
menstruatiecyclus van het schaap. Het aantal cervix ringen nemen gemiddeld wel toe 
wanneer de cervix langer wordt. Informatie over de lengte van de cervix en het begrijpen van 
de relatie met betrekking tot de uitwendige anatomie is belangrijk voor het succesvol 
transcerviaal insemineren bij ooien (Salamon, Maxwell 1995). 

De cervix van het schaap heeft een aantal caudaal (naar onderen) gerichte 
weefselplooien, dit zijn de cervicale ringen Het aantal ringen varieert per schaapsoort en 
individu van 2 tot 7 cervicale ringen met een gemiddelde van 4,89 (Kershaw et al., 2005). 
Het bepalen van de lengte van de cervix is vooral erg belangrijk voor kunstmatige 
inseminatie. 
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Hormonale regulatie tijdens de partus van het schaap 

Bij de meeste diermodellen is de partus een gevolg van een verandering van de circulerende 
hormoonlevels in de maternale en foetale circulatie aan het eind van de zwangerschap 
(Snegovskikh et al, 2006). De partus van een schaap begint door een mechanisme dat wordt 
getriggerd door de foetus. Bij dit mechanisme wordt de foetale hypothalamus-hypofyse-
bijnier (HPA) as getriggerd wat leidt tot een productie van adrenocorticotropine hormoon 
(ACTH) en cortisol. Hierdoor ontstaat er een verhoogde productie van oestrogenen in de 
placenta. De veranderingen in hormoonlevels zorgt voor veranderingen in verschillende 
weefsel. De uterus wordt ritmisch contractiel en de cervix verweekt en dilateert. Na het op 
gang komen van deze processen scheuren de foetale membranen meestal (Challis et al., 
2000). 

 

De foetale HPA as wordt geactiveerd door het corticotropine releasing hormoon (CRH). CRH 
is een peptide hormoon die door de foetale hypothalamus wordt afgegeven, maar ook door 
de placentaire, trofoblast, amnion en decidua cellen (Zoumakis et al., 1997). Naast activatie 
van de foetale HPA as zorgt CRH ook voor stimulatie van de productie van de 
prostaglandines F2α (PGF2α) en E2 (PGE2) (Kota et al, 2013). Prostaglandines hebben effect 
op het myometrium en stimuleren op hun beurt weer de CRH afgifte door de decidua en 
foetale membranen (Challis et al., 2000). CRH kan ook direct effect hebben op de 
contracties van het myometrium.  

Foetaal cortisol wordt geproduceerd door de foetale bijnier en zorgt voor een directe 
activatie van placentair 17α-hydroxylase/17,20-lyase (CYP17) enzym. Dit enzym is 
verantwoordelijk voor de omzetting van pregnenolone tot oestradiol. De verandering van de 
progesteron:oestrogeen verhouding zorgt voor stimulatie van de productie van uteriene 
prostaglandines (Snegovskikh et al, 2006). Ook zorgt cortisol zelf voor een verhoogde 
productie van prostaglandines (voornamelijk PGE2) en CRH door de placenta (Kota et al., 
2013). Echter zorgt cortisol bij de moeder voor een remming van de CRH afgifte door de 
hypothalamus en ACTH afgifte door de hypofyse, wat zorgt voor een positief feedback 
mechanisme (Zoumakis et al., 1997). Bijkomend zorgt de prepartum cortisolproductie voor 
de rijping van de foetale longen en andere organen als voorbereiding op het extra uteriene 
leven.  

Naast cortisol resulteert de activatie van de foetale HPA as ook in hogere secretie 
van het foetaal ACTH door de hypofyse. Dit leidt tot een gestegen afgifte van de C19 
oestrogeen precursor; dehydroepiandrostenedione sulfaat (DHEAS). Deze C19 oestrogeen 
precursor is nodig voor de oestrogeen synthese in de placenta (Nathanielsz, 1998). In de 
foetale lever wordt DHEAS omgezet naar 16-hydroxy DHEAS en verplaatst hierna naar de 
placenta waar het wordt omgezet in oestradiol (E2), oestron (E1) en oestriol (E3) (Windmoller, 
1983).  

 

Zoals eerder genoemd vindt er een verandering van de progesteron:oestrogeen verhouding 
plaatst wat zorgt voor een verhoogde prostaglandine activiteit. Dit is de belangrijkste 
hormonale verandering die optreedt rond de partus.  

Oestrogeen is afkomstig van de placenta, gedurende de zwangerschap nemen de 
concentraties van oestrogenen toe. De stijging in oestrogenen zorgen voor een serie van 
veranderingen in het myometrium, zoals het vermeerderen van prostaglandine receptoren, 
oxytocine receptoren en gap junctions. Daarnaast is er door oestrogeen meer synthese van 
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enzymen die verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van het vermogen van het 
myometrium om contracties te genereren (Windmoller, 1983). 

Progesteron wordt geproduceerd door het corpus luteum en is van cruciaal belang 
voor de vroege zwangerschap. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij het effect van het 
toedienen van een progesteron antagonist, zoals RU-486, tijdens de zwangerschap is 
bestudeerd (Peyron R, et al., 1993). Dit leidt namelijk tot een abortus voor een 
zwangerschapsduur van 7 weken. Een ander onderzoek laat zien dat het verwijderen van 
het corpus luteum ook resulteert in het spontaan afbreken van een zwangerschap voor 7 
weken (Csapo et al., 1978) . Na ongeveer 7 tot 9 weken neemt de placenta de productie van 
progesteron over. Progesteron zorgt gedurende de zwangerschap dat de uterus niet gaat 
contraheren. Dit komt omdat progesteron de productie van de stimulerende prostaglandines 
verminderd en omdat progesteron zorgt voor remming van de expressie van proteïne genen 
in het myometrium die geassocieerd zijn met contractie van de uterus (Challis et al., 2000). 
Aan het eind van de zwangerschap daalt het progesteron gehalte, dit is essentieel voor de 
partus.  

Cortisol heeft het tegenovergestelde effect van progesteron, het verhoogd de 
productie van prostaglandines door de placenta en foetale membranen en zorgt daarbij voor 
dilatatie van de cervix en uteriene contracties. Gedurende de zwangerschap moet cortisol 
concurreren met de inhiberende werking van progesteron bij de regulatie van de placentaire 
CRH genexpressie (Zoumakis et al., 1997).  

 

Een ander belangrijk hormoon voor de partus is oxytocine, oxytocine wordt geproduceerd 
door de placenta en heeft een directe werking op het myometrium waar het voor contracties 
zorgt. Daarnaast zorgt oxytocine indirect voor verhoogde prostaglandineproductie, met name 
de productie van PGF2α door het decidua.  

Zoals eerder vermeld stijgt de prostaglandineproductie onder invloed van CRH, 
cortisol en oestrogeen en inhibeert progesteron deze productie. Van de prostaglandines zijn 
voornamelijk PGE2 en PGF2α van belang voor contracties van het myometrium. De productie 
van PGF2α resulteert in het vermeerderen van het aantal oxytocine receptoren en gab 
junction in het myometrium en zorgt hierbij dus voor betere uteriene contracties. PGE2 is van 
placentale afkomst en is belangrijk voor dilatatie van de cervix en het scheuren van de 
foetale membranen (Kota et al., 2013).  

 

Wanneer de hormoonlevels afwijken kan dit leiden tot vroeggeboorte of laatgeboorte. Eén 
van de oorzaken van afwijkende hormoonlevels is maternale stress, dit kan resulteren in een 
verhoging van de cortisol en/of oxytocine concentraties, wat vroeggeboorte als gevolg heeft. 
Ook kan het zorgen voor verhoogde CRH concentraties wat leidt tot een premature activatie 
van de foetale HPA as (Hobel et al., 1999). Verhoogde CRH concentraties kunnen ook het 
gevolg zijn van foetale stress door bijvoorbeeld hypoxie (Kota er al., 2013). Wanneer er een 
genitale of systemische infectie optreedt tijdens de zwangerschap kan leiden tot een 
verhoogde prostaglandinesynthese door productie van proinflammatoire cytokines. Dit kan 
ook bijdragen aan een vervroegde partus (Kota et al., 2013). Laatgeboorte kan komen door 
verminderde cortisolproductie door bijvoorbeeld bijnierproblemen in foetus (Kota et al., 
2013).  
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De link tussen schaap en mens  

Het schaap is goed diermodel voor het bestuderen van de zwangerschap. Het grote voordeel 
van het schaap als model is de grootte van het dier, hierdoor kunnen inwendige 
meetmethodes, zoals probes en sondes, bij het moeder of de foetus toegepast worden 
tijdens de latere zwangerschap (Mitchell et al., 2009). Dit vergemakkelijkt het bestuderen van 
de langdurige veranderingen in fysiologische systemen tijdens de zwangerschap en rond het 
moment van de partus. Daarentegen heeft het schaap ook twee grote verschillen met de 
mens waardoor het gebruik van schapen voor studies over de partus wordt beperkt. Bij een 
schaap is de daling in het progesterongehalte essentieel voor de partus. Daarnaast speelt de 
foetus een belangrijke rol in het endocriene mechanisme dat het moment van de partus 
bepaalt . Deze mechanismen zijn niet van belang bij een partus van de mens (Mitchell et al., 
2009).  

Een opmerkelijke eigenschap van het schaap is zijn natuurlijke efficiëntie; het 
hormoon dat zorgt voor onder anderen de rijping van de longen en andere organen (cortisol) 
speelt ook een belangrijke rol bij het initiëren van de partus. Dit is, ondanks het verschil 
tussen mens en schaap bij de partus, een interessante mogelijkheid voor de mens (Mitchell 
et al., 2009).  

Al met al is het schaap een belangrijk model voor het bestuderen van de regulatie van 

foetale groei en de fysiologische ontwikkelingen tijdens de zwangerschap, maar is het 

gebruik van het schaap als model voor studies over de partus minder relevant voor de mens.  
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Conclusie 

Het doel van dit hoofdstuk is het verhelderen van de endocrinologische grondslagen van de 
partus van het schaap. In het hoofddeel van dit hoofdstuk is beschreven welke hormonen 
een belangrijke rol spelen bij de inductie en het verloop van de partus. Voorafgaand is de 
anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen verhelder. Ten derde is de relevantie van de 
endocrinologie van het schaap tijdens de partus uitgelegd. Kortom, er kan wel gesteld 
worden dat de partus van een schaap een complex endocrinologisch systeem is, waar zowel 
hormonen van de foetus, ooi en placenta een belangrijke rol spelen en ook samenwerken. 
Wanneer er ook maar één hormoon mist dit kan leiden tot vroeggeboorte, laatgeboorte of 
sterfte. Er is tegenwoordig veel onderzoek naar de factoren die meespelen tijdens de partus 
gedaan en tegenwoordig is er al veel bekend. Er is echter ook altijd nog veel onbekend. 
Omdat onderzoek van de endocrinologie van het schaap tijdens de partus ook belangrijk is 
voor de mens, is het van belang om te blijven onderzoeken hoe het systeem werkt en zo 
nodig en mogelijk, deze (endocrinologische) factoren te stabiliseren. Bijvoorbeeld bij 
miskramen, pre-eclampsie, vroeggeboorte of laatgeboorte bij ooien. Het begrijpen van het 
schaap is essentieel, omdat dit een model kan zijn voor de mens. Echter, een schaap is, 
ondanks vergelijkbaar, niet anatomisch en endocrinologisch gelijk aan de mens. Daarom zal 
er altijd onderzoek moeten worden gedaan naar de werking bij de mens om de kennis ook in 
de praktijk te kunnen brengen. Vervolgonderzoeken zouden kunnen zijn: verdiepende 
onderzoeken bij het schaap. Voor onderzoek of er nog meer factoren, en zo ja welke, zijn die 
meespelen tijdens de partus. Daarnaast kan er ook vergelijkend onderzoek in een mens 
model worden gedaan, wat ethisch gezien ook veel voorwerk zal vragen.  
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Samenvatting 

Tijdens de zwangerschap veranderen er veel dingen in het lichaam van de moeder. Er moet 
worden gezorgd dat de foetus alle stoffen binnenkrijgt die het nodig heeft om te groeien. De 
belangrijkste brandstof die de foetus nodig heeft is glucose. Dit krijgt de foetus binnen via de 
moeder. De moeder heeft zelf ook glucose nodig en dus moet haar metabolisme zich 
aanpassen om te zorgen dat zowel zij, als de foetus genoeg glucose binnen krijgen. De 
hoofdvraag die we in dit hoofdstuk willen beantwoorden is: “Welke veranderingen in het 
metabolisme van de moeder zorgen ervoor dat de foetus genoeg glucose ontvangt?”. Om te 
begrijpen hoe het metabolisme verandert, is het eerst belangrijk om te zien hoe het normaal 
gesproken verloopt in het lichaam van een niet-zwangere vrouw. Bij een normaal 
metabolisme wordt de concentratie glucose in het bloed gereguleerd door insuline, dat wordt 
afgegeven door de pancreas bij te hoge concentraties van glucose. De insuline verlaagt de 
concentratie weer naar het juiste niveau. Dit komt doordat de glucose onder invloed van 
insuline wordt opgenomen in de cellen. Bij een zwangerschap wordt de gevoeligheid voor 
insuline in de moeder verlaagt. Factoren die hier waarschijnlijk voor zorgen zijn de gehaltes 
van progesteron en oestrogeen, IRS-1, het P85α gen en lipiden.  De verlaging van de 
gevoeligheid voor insuline heet insulineresistentie. Dit betekent dat er minder glucose in de 
cellen kan worden opgenomen waardoor de glucoseconcentratie in het bloed hoog blijft. De 
foetus heeft een lage concentratie glucose in het bloed en door diffusie krijgt deze de 
glucose van de moeder. Om ervoor te zorgen dat de moeder nog genoeg glucose op kan 
nemen vinden er veranderingen plaats in de pancreas waardoor ze veel meer insuline gaat 
produceren. Er zijn veel risico’s aan deze verandering. Als er bijvoorbeeld te weinig glucose 
kan worden opgenomen door de moeder kan zwangerschapsdiabetes ontstaan. Ook hebben 
zwangere vrouwen met obesitas een verhoogde kans op complicaties, omdat zij een 
standaard verhoogd insulinegehalte hebben en dit grote effecten heeft op de ontwikkeling 
van de placenta en het kind.  
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Inleiding 

Een van de belangrijkste brandstoffen van het lichaam is glucose. Hier haalt het lichaam 
energie uit. De hoeveelheid glucose in het bloed wordt zo veel mogelijk constant gehouden, 
te grote fluctuaties zouden namelijk betekenen dat de cellen op sommige momenten geen 
energie meer zouden hebben en dan sterven ze af. Dit is niet gunstig voor het lichaam. We 
halen de glucose uit ons eten. Wij eten echter niet de hele dag door, maar op bepaalde 
momenten nuttigen we een maaltijd. Voor het lichaam betekend dit dat ze ineens een hele 
hoop glucose toegestopt krijgt. Om de homeostase in stand te houden komt er bij een hoog 
gehalte glucose in het bloed insuline vrij. Dit zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel weer 
teruggaat naar het normale niveau. (Rines et al, 2016) 

Als een vrouw zwanger raakt moet in dit systeem het een en ander veranderen. Glucose is 
namelijk een van de belangrijkste brandstoffen voor de foetus (Stanley et al, 1998). De 
foetus is bezig zich te ontwikkelen en te groeien. Deze processen kosten veel energie. Deze 
energie moet de foetus halen uit glucose en hier heeft deze dus een hele boel van nodig. De 
glucose die de foetus gebruikt haalt deze uit het bloed van de moeder. Zoals net al is 
genoemd is er in het lichaam van de moeder een zeer strak gereguleerde homeostase op 
glucose gehalte in het bloed. Als de foetus ineens heel veel glucose gaat verbruiken zal hier 
dus iets moeten veranderen om ervoor te zorgen dat het lichaam van de moeder het verlies 
van de glucose aan de foetus kan opvangen. In dit hoofdstuk gaan we kijken naar de 
verandering in het glucose metabolisme van de moeder, die ervoor zorgen dat zowel moeder 
als kind genoeg energie tot zich kunnen nemen.  

Zowel voor de moeder als voor de foetus is het belangrijk dat deze herprogrammering van 
het metabolisme goed gaat. Als er iets niet helemaal goed gaat dan kan dit op latere leeftijd 
bij het kind resulteren in bijvoorbeeld obesitas of diabetes type 2 (Wagner et al, 2016). De 
gezondheid van de moeder voor en tijdens de zwangerschap kan hier ook invloed op 
hebben. We gaan in dit hoofdstuk kijken naar de effecten van obesitas bij de moeder ten 
tijden van de zwangerschap. Zoals gezegd kan een fout in het metabolisme bij de zwangere 
vrouw effect hebben op de foetus, de vrouw heeft zelf echter ook risico op complicaties. Een 
hiervan is zwangerschapsdiabetes. Hierbij is er iets fout gegaan bij de insuline regulatie. We 
gaan in dit hoofdstuk kort bespreken hoe dit kan ontstaan (Wagner et al, 2016).  
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Glucose en insuline bij niet zwangere vrouwen 

 

Glucose is een van de belangrijkste brandstoffen in het lichaam. Dit komt vooral omdat het 
de enige brandstof is die door de hersenen gebruikt kan worden. De hersenen kunnen hun 
energie niet uit vet halen, zoals in de rest van het lichaam nog wel gebeurt. Glucose wordt 
opgenomen uit voedsel of door het lichaam gemaakt. Uit glucose wordt ATP 
(adenosinetrifosfaat) gehaald door verbranding. Dit gebeurd door middel van de glycolyse en 
de citroenzuurcyclus (Chan et al, 2016). ATP is erg instabiel en zal snel overgaan naar ADP 
(adenosinedifosfaat) en een vrije fosfaat groep. Deze reactie is energetisch, dus bij deze 
omzetting komt veel energie vrij. Deze energie wordt bijvoorbeeld gebruikt om ionen, 
nutriënten en voedingsstoffen over de celmembraan te transporteren. 

Regulatie door insuline 
Het is belangrijk dat de bloedsuikerspiegel (ook wel glucosespiegel) niet al te veel fluctueert. 
Het lichaam heeft baat bij een vrij constante aanwezigheid van energie. Als er te weinig 
glucose in het bloed zit, wordt dit hypoglykemie genoemd. Er kan dan niet genoeg ATP 
worden gemaakt en hierdoor kunnen de cellulaire processen niet meer verlopen (Cianni et 
al, 2003). Als de cellen niet meer kunnen werken kan het lichaam niet meer functioneren. Bij 
een hyperglykemie zit er juist veel te veel glucose in het bloed. Op korte termijn zijn hier niet 
hele ernstige symptomen van te zien, maar op lange termijn veroorzaak het schade aan 
organen en zenuwen. Ook kan hyperglykemie bijdragen aan het ontstaan van kanker. Dit 
komt doordat er heel veel energie beschikbaar is voor de kankercellen (Chang et al, 2016). 
Dit is bij diabetes het geval. Dit is geen gunstige situatie dus moet de hoeveelheid glucose in 
het bloed worden gereguleerd. Dit wordt gedaan door insuline. Dit is een hormoon dat wordt 
gemaakt in de pancreas (Hadley et al, 2007). De productie van insuline wordt gestimuleerd 
door hoge concentraties glucose, dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je eet. De insuline zorgt 
ervoor dat de glucose wordt opgenomen in de weefsels. Hierdoor daalt de hoeveelheid vrije 
glucose in het bloed. De glucose die is opgenomen in de weefsels wordt vervolgens omgezet 
in glycogeen door de glycogenese. Glycogeen is makkelijker op te slaan. Dit wordt gedaan in 
de skeletspieren, de lever en in de pancreas. Glycogenese wordt gestimuleerd door insuline. 
Behalve door glucose uit voedsel te halen, kan de bloedsuikerspiegel ook stijgen met behulp 
van gluconeogenese. Bij dit proces wordt glucose gemaakt uit andere substraten zoals 
bijvoorbeeld aminozuren. Als de glucosespiegel hoog is, dan is het niet nodig om nog meer 
glucose vrij te maken, dus wordt de glyconeogenese geremd door insuline. (Saltiel et al, 
2001) 
Als de bloedsuikerspiegel te laag wordt, is er niet genoeg vrije glucose in het bloed om de 
productie van insuline te stimuleren. De hoeveelheid insuline zal dan afnemen. Er zal minder 
glucose worden opgenomen in de spieren en hierdoor blijft er meer glucose in het bloed. Als 
er weinig insuline is, valt de remming op de gluconeogenese weg en dan zal er via deze 
route glucose worden gemaakt. Deze glucose zorgt er voor dat de bloedsuikerspiegel weer 
iets omhoog gaat. Daarnaast kan er glucose worden vrijgemaakt uit de lever. Het glycogeen 
dat daarin is opgeslagen van een moment dat er wel veel glucose in het bloed zat, kan door 
middel van de glycogenolyse weer worden omgezet tot glucose. De glycogenolyse wordt 
gestimuleerd door het hormoon glucagon. Dit wordt ook door de pancreas geproduceerd. 
Net als bij de gluconeogenese komt er door de glycogenolyse meer glucose in het bloed. Bij 
een hoge bloedsuikerspiegel wordt dit proces dan ook geremd door insuline. (Saltiel et al, 
2001) 
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Figuur 2: De insuline signaal transductie 

pathway (Hadley et al, 2007). 

Pancreas 
Zoals eerder gezegd is, wordt insuline geproduceerd door de pancreas. Dit is een orgaan dat 
bestaat uit drie delen; de kop, het lichaam en de staart (figuur 1). Door de hele pancreas 
heen zijn groepjes cellen te vinden, die de Eilandjes van Langerhans worden genoemd. 
Deze eilandjes zijn meer aanwezig in de staart, dan in de kop van de pancreas en zijn dus 
niet helemaal homogeen verdeeld over het orgaan. De Eilandjes hebben een bijzondere 
vascularisatie. Er zitten heel veel bloedvaatjes tussen de cellen zodat de geproduceerde 
hormonen snel in de circulatie terechtkomen. De Eilandjes van Langerhans bestaan uit vijf 
verschillende celtypen. De α-cel, de β-cel, δ-cel, de PP cel en de ε-cel. Voor het 
metabolisme van glucose zijn vooral de α-cel en de β-cel belangrijk. De α-cel produceert 
namelijk glucagon. Dit is het hormoon dat de glycogenolyse stimuleert waardoor er bij een 
lage glucosespiegel glycogeen wordt omgezet tot glucose. In de staart van de pancreas 
bevinden zich meer α-cellen dan in de kop. Hier wordt dus ook meer glucagon gemaakt.  

Insuline wordt aangemaakt in de β-cellen. De β-cellen beslaan in totaal 85 % van het 
Eilandje van Langerhans. Als er veel glucose in het bloed zit komt dit via een glucose 
transporter in de β-cel terecht. Hier wordt de 
glucose met behulp van de glycolyse afgebroken 
en komt het in de citroenzuurcyclus. Bij het 
doorlopen van de citroenzuurcyclus komt ATP vrij. 
Als de concentratie ATP stijgt, sluiten de ATP 
gevoelige kalium kanaaltjes en wordt de 
membraan ge depolariseert. Hierdoor gaan 
calcium kanaaltjes open waardoor calcium de cel 
in stroomt. In de cel zitten blaasjes met insuline. 
De calcium die nu de cel binnenkomt, zorgt ervoor 
dat de blaasjes zich naar het membraan toe 
bewegen, waar ze versmelten met de membraan 
en de insuline buiten de cel komt (Figuur2) 
(Hadley et al, 2007). De nu vrije insuline bindt aan 
een insulinereceptor op cellen of weefsels. 
Hierdoor worden GLUT4 glucose transporteurs 
van een blaasje naar de membraan verplaatst. 
Deze glucose transporteurs verplaatsen glucose 
van buiten de cel naar binnen, waar het kan worden omgezet tot glycogeen (fig.2). (Hadley 
et al, 2007)   

Figuur 1: De kop, het lichaam en de staart van de 

pancreas. (Hadley et al, 2007) 
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Veranderingen in het metabolisme van de zwangere vrouw 

 

In de paragraaf hiervoor heb je gelezen dat er in het lichaam van de moeder dingen moeten 
veranderen tijdens de zwangerschap. Dit om ervoor te zorgen dat de foetus genoeg 
voedingstoffen binnenkrijgt om te kunnen groeien. Glucose is hiervoor een van de 
belangrijkste brandstoffen (Baeyens et al. 2016). Dit krijgt de foetus binnen via de moeder. 
Het metabolisme van de moeder moet zich aanpassen om ervoor te zorgen dat zowel de 
foetus als de moeder genoeg glucose binnen krijgen. 
De foetus is afhankelijk van de diffusie van glucose via de placenta. Er is namelijk geen 
actieve glucose transporteur. Diffusie maakt gebruik van natuurlijke eigenschappen van 
moleculen. Moleculen verplaatsen zich namelijk altijd van een plek waar veel moleculen 
aanwezig zijn (hoge concentratie) naar een plek waar maar weinig moleculen aanwezig zijn 
(lage concentratie).  Dit betekent dat het glucosegehalte in de moeder hoger moet zijn dan 
het glucosegehalte in de foetus, om ervoor te zorgen dat er glucose via diffusie bij de foetus 
terecht kan komen. In het begin van de zwangerschap zorgt de foetus nog voor dit verschil in 
gradiënt. De foetale β-cellen scheiden veel insuline uit en zorgen er op deze manier voor dat 
de concentratie glucose in het bloed van de foetus lager blijft dan de concentratie glucose in 
het bloed van de moeder. Dit wordt het ‘steal phenomenon’ genoemd: de foetus “steelt” 
glucose van de moeder (Desoye et al, 2016). Dit fenomeen is al aangetoond bij schapen en 
ratten en er zijn indicaties dat het ook zo gaat bij mensen (Desoye et al, 2016). Bij mensen 
begint de ontwikkeling van de pancreas al 4 weken na bevruchting. Na 7 tot 8 weken vindt 
de eerste insuline afgifte plaats, die de foetus gebruikt om het glucosegehalte in het foetale 
bloed laag te houden (Desoye et al, 2016). In latere fases van de zwangerschap neemt de 
foetus zo veel glucose op via de placenta, dat de gradiënt dreigt te verdwijnen. Om er toch 
voor te zorgen dat de foetus toch via diffusie glucose kan ontvangen, ontstaat er bij de 
moeder insulineresistentie (Baeyens et al. 2016). Dit betekent dat cellen in het lichaam van 
de moeder minder gevoelig worden voor insuline. Zoals al eerder is gezegd zorgt insuline 
ervoor dat glucose kan worden opgenomen in de cellen. Met een verhoogde 
insulineresistentie gaat het opnemen van glucose dus minder makkelijk. Dit heeft als gevolg 
dat het glucosegehalte in het bloed van de moeder hoger is dan normaal. Hierdoor hou je de 
gradiënt en zorg je ervoor dat de foetus genoeg glucose tot zijn beschikking heeft (Baeyens 
et al., 2016). De insulineresistentie maakt het moeilijker om glucose op te nemen, maar het 
is niet de bedoeling dat de moeder helemaal geen glucose meer kan opslaan. Om te zorgen 
dat er nog een beetje opname plaats vindt, moet er meer insuline geproduceerd worden. Om 
dit voor elkaar te krijgen vinden er veranderingen plaats in de β-cellen van de eilandjes van 
Langerhans. Er ontstaat een verhoging van het aantal β-cellen, en elke β-cel scheidt ook 
meer insuline uit (Toselli et al, 2014). Insulineresistentie en de veranderingen in de β-cellen 
worden verder uitgelegd in de volgende alinea’s. 

Insulineresistentie 
Er zijn veel onderzoeken gedaan naar het ontstaan van insulineresistentie tijdens de 
zwangerschap. Zo is het bekend dat progesteron en oestradiol een belangrijke rol spelen bij 
het ontwikkelen van insulineresistentie (González et al. 2003). Progesteron en oestrogeen 
zijn sterk verhoogd tijdens de zwangerschap (figuur 4) en dalen al tijdens de laatste fases 
van de zwangerschap. Na de bevalling zijn de concentraties volledig afgenomen. Dit komt 
overeen met het verdwijnen van de symptomen van insulineresistentie (Stanley et al. 1998). 
Meerdere onderzoeken wijzen erop dat insulineresistentie veel te maken heeft met het 
insulinereceptor substraat 1 (IRS-1) (González et al, 2003). In figuur 3 is te zien dat dit 
onderdeel uitmaakt van de insuline signaal transductie pathway. Normaal gesproken wordt 
IRS-1 gefosforyleerd op een tyrosine aminozuur (González et al, 2003). Als er echter veel 
progesteron en/of oestradiol aanwezig is, wordt de IRS-1 op andere aminozuren dan tyrosine 
gefosforyleerd. In die situatie worden serine en threonine gefosforyleerd. Dit heeft een 
remmend effect op de insuline pathway, omdat IRS-1 dat gefosforyleerd is op serine of 
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threonine niet meer kan werken als substraat (González et al. 2003). Barbour et al hebben 
gekeken naar de activiteit van het P85α gen. Zij zagen dat verhoogde activiteit van dit gen 
gepaard ging met insulineresistentie in de skeletspieren van muizen (Barbour et al, 2005). 
De verhoogde activiteit van dit gen werd veroorzaakt door groeihormoon, wat in hoge 
concentratie aanwezig is tijdens de zwangerschap (Barbour et al, 2005). Verder is er 
onderzoek gedaan naar de rol van glucocorticoiden bij de insulineresistentie in ratten. De 
glucocorticoiden blijken invloed te hebben op de signaaloverdracht van insuline (Giorgino et 
al, 1993). Waarschijnlijk zijn de glucocorticoiden er (deels) verantwoordelijk voor dat er 
minder insuline receptoren aanwezig zijn (Giorgino et al, 1993). Daarnaast is aangetoond dat 
de transcriptie van het, voor de insuline receptor coderende gen, anders verloopt tijdens de 
zwangerschap (González et al. 2003). Tot slot hebben Root-Bernstein et al laten zien dat (in 
vitro) oestradiol kan binden aan insuline en aan de insulinereceptor. Tijdens de 
zwangerschap is er zeer veel oestradiol aanwezig. De foetus maakt namelijk oestradiol en dit 
komt via de placenta in het bloed van de moeder terecht (Hadley et al, 2007). Dit kan dus 
ook een oorzaak zijn voor insulineresistentie tijdens de zwangerschap (Root-Bernstein et al. 
2014). Er is nog veel onduidelijk op het gebied van insulineresistentie tijdens de 
zwangerschap en hier zal dus nog een hoop onderzoek naar gedaan moeten worden.  

Verandering in de β-cellen 
In de vorige alinea is uitgelegd dat de moeder insulineresistentie ontwikkelt tijdens de 
zwangerschap. Het is belangrijk dat een moeder tijdens een maaltijd toch genoeg 

voedingsstoffen binnenkrijgt om haar eigen metabolisme op gang te houden. Dit wordt 
gedaan door de insulineproductie sterk te verhogen. Gebeurt dit niet, dan kan er 
zwangerschapsdiabetes optreden. Hier wordt in een latere paragraaf verder over uitgeweid.  
Eerder is al uitgelegd dat de verhoogde insulineproductie het gevolg is van veranderingen in 
de eilandjes van Langerhans. Er gebeuren een aantal dingen in de eilandjes. Ten eerste 
wordt er meer insuline per β–cel geproduceerd. Ten tweede worden de β–cellen gevoeliger 
voor het vrijmaken van insuline. Ten derde neemt de totale massa van de eilandjes van 
Langerhans ook nog toe (Nadal et al. 2009). Deze veranderingen gebeuren dankzij de 
samenwerking van verschillende hormonen en cytokines, waaronder groeihormoon uit de 
placenta, cortisol, progesteron, oestrogenen en TNFα. Ook spelen waarschijnlijk lactogenen 
uit de placenta en prolactine een rol (Arumugam et al. 2008). Onderzoek naar lipiden wijst uit 
dat ook deze van belang zijn voor de insulineresistentie. Zo hebben Brelje et al in vitro 
gevonden dat een combinatie van prolactine en palmitaat kan zorgen voor een vijfvoudige 
vermeerdering van insulinesecretie (Brelje et al, 2008). Ook kan een combinatie van 
palmitaat en prolactine de levensduur van β-cellen wel 11 keer zo lang kan maken (Brelje et 

Figuur 3: Insuline signaal route voor de 

glucose transport keten. (bron) 

Figuur 4: Progesteron en Oestrogeen zijn sterk 

verhoogd tijdens de zwangerschap. (bron) 
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al, 2008). De cellen blijven zich wel op normale snelheid delen, dus houd je uiteindelijk veel 
meer β-Cellen over. Als er meer β-cellen zijn, kan er meer insuline geproduceerd worden. 

Na de bevalling 
Na de bevalling gaat het metabolisme van de moeder weer terug naar de normale waarden. 
Bij muizen is aangetoond dat dit proces al begint tijdens de laatste fase van de 
zwangerschap (Musial et al, 2016). Musial et al keken bij deze muizen naar de 
insulineresistentie tijdens de zwangerschap. De dracht bij muizen duurt ongeveer 3 weken. 
Bij het onderzoek keken ze naar de waardes van insulineresistentie van niet zwangere 
muizen, muizen op dag 16 van de zwangerschap en van muizen op dag 19 van de 
zwangerschap. De laatste meting vond dus vlak voor de bevalling plaats. De waardes van 
insulineresistentie vlak voor de bevalling werden vergeleken met de waarden van niet 
zwangere individuen en met de waarden van de 16e dag van de zwangerschap. Op dag 19 
was de insulineresistentie een stuk lager dan op dag 16, maar nog wel verhoogd ten 
opzichte van de niet zwangere muizen (Musial et al, 2016). Hieruit werd geconcludeerd dat 
in deze periode het lichaam van de moeder zich begint klaar te maken voor lactatie na de 
bevalling. Het nutriëntentransport via de placenta is hier al minder belangrijk dan eerder in de 
zwangerschap. Ook kost de bevalling de moeder veel energie dus hier moet haar lichaam op 
voorbereid zijn. De insulineresistentie moet hiervoor dus al wel naar beneden om genoeg 
energie te hebben voor het baren (Musial et al, 2016). Welke factoren er precies voor zorgen 
dat de insulineresistentie daalt is nog niet bekend. Ook is het nog niet zeker of dit proces bij 
mensen en muizen hetzelfde verloopt. 
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Obesitas en zwangerschap 

 

Over de laatste jaren is obesitas een steeds vaker gezien probleem. Er wordt geschat dat in 
Europa 50% van de mannen en vrouwen overgewicht hebben en dat 23 % van de vrouwen 
obesitas hebben (WHO, 2000). Niet alleen volwassenen worden steeds zwaarder, ook 
kinderen hebben steeds vaker overgewicht. Verder is er een significante stijging in het 
gewicht van pasgeborenen te zien (Catalano et al, 2017). Overgewicht wordt bepaald met 
behulp van de Body Mass Index (BMI) (tabel 1). Dit wordt berekend met de volgende 
formule: gewicht(kg)/lengte(m)2 (Catalano et al, 2017) 

De effecten van overgewicht bij de moeder en de foetus zijn in allerlei processen terug te 

vinden. Denk hierbij aan het metabolisme van lipiden, productie van hormonen, maar ook 
aan bijvoorbeeld de epigenetica (Catalano et al, 2017;Lassance et al, 2015). Als een 
zwangere vrouw obesitas heeft, kan dit resulteren in zwangerschapscomplicaties en zelfs 
vroegtijdige afbraak van de zwangerschap. Hier gaan we in dit hoofdstuk echter niet te diep 
op in en we richten ons hier vooral op het effect van obesitas bij de moeder op het 
glucosemetabolisme en de concentratie van glucose in het bloed. 

Verlaagde insulinegevoeligheid 
Voor de foetus is het erg belangrijk dat deze kan groeien in een veilige en stabiele omgeving. 
Dit wordt gewaarborgd door de placenta, die als het ware een brug vormt tussen de moeder 
en het kind. In de placenta is namelijk zowel maternaal als foetaal bloed aanwezig, zonder 
dat dit met elkaar in contact komt. Bij obesitas is er in het bloed van de moeder een hoge 
concentratie insuline aanwezig. Als de placenta in deze omstandigheden ontwikkeld gaat 
een deel van de insuline gevoeligheid van de cellen van de placenta verloren. De 
trofoblastcellen worden ongevoelig voor insuline en als dit eenmaal is gebeurd is het niet 
meer ongedaan te maken. Als de insuline niveaus weer lager worden blijft de ongevoeligheid 
aanwezig. In de cellen van placenta’s van vrouwen met obesitas is te zien dat de 
gevoeligheid voor insuline 30 keer lager is als in cellen van de placenta van een slanke 
vrouw. (bron) In de placenta worden meerdere processen gereguleerd door insuline. Doordat 
de placenta minder reageert op het hormoon gaan processen als cholesterol homeostase en 
de werking van mitochondriën verkeerd (Lassance et al, 2015 A). Deze processen grijpen 
aan op andere processen zoals bijvoorbeeld de productie van oestrogeen en progesteron 
vanuit cholesterol (Lassance et al, 2015 B). Aangezien deze hormonen op heel veel plekken 
effect uitoefenen zal dit door het hele lichaam problemen kunnen veroorzaken.  

Tabel 1: World Health Organization Body Mass Index 

(BMI) categorieën. (WHO, 2000)) 
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Zwangerschapsdiabetes 

Zoals eerder is uitgelegd, wordt tijdens de zwangerschap de insulineresistentie in het 
lichaam van de zwangere vrouw verhoogd. Dit om genoeg glucose in het bloed van de 
moeder te hebben zodat de foetus dit via diffusie kan opnemen. Als de insulinegevoeligheid 
bij de moeder verlaagd is, moet de hoeveelheid insuline omhoog zodat de moeder nog wel 
genoeg glucose op kan nemen. De extra insuline kan worden geproduceerd, doordat er 
meer β–cellen worden gemaakt. Als dit echter niet of nauwelijks kan er niet voldaan worden 
aan de vraag naar extra insuline en kan zwangerschapsdiabetes ontstaan. De moeder heeft 
dan dus een verlaagde gevoeligheid voor insuline, maar geen verhoogde insulinegehaltes en 
kan dus geen glucose meer opnemen uit het bloed. Zwangerschapsdiabetes is erg 
vergelijkbaar met het begin van diabetes type 2 en bij een tweede zwangerschap neemt de 
kans hierop toe. (DiCianni et al, 2003) 
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Conclusie 

Om ervoor te zorgen dat de moeder en de foetus tijdens de zwangerschap beide genoeg 
voedingsstoffen binnenkrijgen, veranderen er een aantal mechanismen in het metabolisme 
van de moeder. Voor de foetus is glucose een zeer belangrijke brandstof. Er is geen actieve 
glucose transporteur van de moeder naar de foetus dus moet er altijd een gradiënt zijn 
waarbij het glucosegehalte in het bloed van de moeder hoger is dan in het bloed van de 
foetus. Alleen zo kan de foetus de glucose binnenkrijgen die het nodig heeft om te kunnen 
groeien. De hoofdvraag die behandeld werd in dit hoofdstuk is: “Welke veranderingen in het 
metabolisme van de moeder zorgen ervoor dat de foetus genoeg glucose ontvangt?”. In het 
begin van de zwangerschap kan de foetus er zelf nog voor zorgen dat het genoeg glucose 
ontvangt, door het eigen glucosegehalte laag te houden. Dit wordt het “steal phenomenon” 
genoemd en dit ontstaat doordat de foetus zelf insuline gaat produceren, waardoor het 
glucosegehalte in het foetale bloed laag blijft. Later in de zwangerschap neemt de foetus zo 
veel glucose op, dat de glucose gradiënt tussen foetaal en maternaal bloed dreigt te 
verdwijnen. Het lichaam van de moeder reageert hierop via 2 belangrijke aanpassingen. Ten 
eerste ontwikkelt het maternale lichaam insulineresistentie. Dit houdt in dat de cellen van de 
moeder minder gemakkelijk glucose op kunnen nemen, waardoor het glucosegehalte in het 
bloed hoog blijft en de foetus daardoor genoeg glucose op kan nemen. De insulineresistentie 
wordt op verschillende manieren veroorzaakt en de meeste processen en pathways zijn nog 
niet volledig duidelijk. Progesteron en oestrogenen spelen een belangrijke rol bij de 
insulineresistentie. Ook insulinereceptor substraat 1 (IRS-1) lijkt veel te maken te hebben 
met de insulineresistentie, doordat het dankzij progesteron en/of oestradiol gefosforyleerd 
wordt op een andere plek dan normaal. Als het op een andere plek wordt gefosforyleerd kan 
het niet meer werken als substraat en helpt het dus mee aan de insulineresistentie. 
Groeihormoon heeft ook grote invloed op de insulineresistentie. Dit zorgt namelijk onder 
andere voor een verhoogde activiteit van het P85α gen, en dit zorgt vervolgens voor 
verhoogde insulineresistentie in de skeletspieren. Glucocorticoiden zouden ook belangrijk 
kunnen zijn bij de insulineresistentie, omdat glucocorticoiden er (in ratten) voor zorgen dat er 
minder insulinereceptoren aanwezig zijn. Ook de transcriptie voor het gen dat codeert voor 
de insuline receptor verloopt anders tijdens de zwangerschap. 
Naast insulineresistentie vindt er nog een verandering plaats in het lichaam van de moeder. 
Omdat de insulineresistentie ervoor zorgt dat de moeder bijna geen glucose meer op kan 
nemen, wordt ervoor gezorgd dat er meer insuline gemaakt kan worden. Zo kan de moeder 
tijdens maaltijden toch glucose opnemen om haar eigen metabolisme op gang te houden. 
Om meer glucose te produceren, vinden er een aantal veranderingen plaats in de pancreas. 
Er wordt meer insuline per β–cel geproduceerd, de β–cellen worden gevoeliger voor het 
vrijmaken van insuline en de totale massa van eilandjes van Langerhans neemt toe. Deze 
veranderingen vinden plaats dankzij de invloed van verschillende hormonen en cytokines. 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn groeihormoon uit de placenta, lactogen, prolactine 
cortisol, progesteron, oestrogenen en TNFα. Daarnaast kunnen lipiden ook nog invloed 
uitoefenen.  
Na de bevalling gaat het metabolisme van de moeder weer terug naar de normale waarden. 
Bij muizen is aangetoond dat dit al begint tijdens de zwangerschap, omdat het lichaam van 
de moeder dan al wordt voorbereid op de fysieke inspanning van de bevalling en de lactatie. 
De insulineresistentie moet dan wel naar beneden om genoeg energie te hebben voor de 
bevalling en de lactatie. Of dit bij mensen zo werkt is onduidelijk.  

De wisselwerking tussen de insulineresistentie en de aanmaak van meer insuline werkt niet 
altijd perfect. Zo heeft een vrouw met obesitas een standaard verhoogd insulinegehalte. 
Dankzij dit hoge insulinegehalte kan de placenta niet goed ontwikkelen, en dit heeft grote 
negatieve effecten op de ontwikkeling van het kind. Een ander probleem dat zich kan 
voordoen is zwangerschapsdiabetes. Dit ontstaat als er niet genoeg extra insuline 
geproduceerd wordt, en de vrouw geen glucose meer op kan nemen uit het bloed. 
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Over de mechanismen die de insulineresistentie precies veroorzaken is nog veel onbekend 
en hier is zeker meer onderzoek voor nodig. Veel onderzoeken zijn gedaan met proefdieren 
omdat het lastig is om bepaalde onderzoeken in mensen te doen. 
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Samenvatting 

De complicaties rondom de foetus en/of de neonaat tijdens/na een zwangerschap bij een 
vrouw met diabetes zijn zeer variabel.  

 

In dit scriptiehoofdstuk is er antwoord gegeven op de hoofdvraag: wat zijn de gevolgen van 
een hyperglycemisch milieu, door maternale diabetes, voor de foetus en voor de moeder? 
Dit is gedaan door de volgende deelvragen te beantwoorden: 

- Wat is diabetes mellitus? 
- Wat zijn de complicaties voor het kind en wat zijn de mechanismen waardoor deze 

complicaties ontstaan? 
- Wat zijn de complicaties voor de moeder? 

 

Diabetes is een aandoening waarbij er een defect is in de regulering van het 
bloedglucosegehalte. Dit defect heeft alles te maken met het hormoon insuline. Insuline zorgt 
voor glucose opslag in adipocyten, maar bij diabetespatiënten werkt insuline niet meer goed 
of is het niet (voldoende) aanwezig. Hierdoor hebben diabetespatiënten last van 
hyperglycemie (te hoog bloedglucosegehalte). Complicaties die optreden bij een foetus van 
een diabetes moeder zijn onder andere aangeboren afwijkingen, macrosomie en respiratory 
distress syndrome. Deze complicaties treden op door de effecten van hyperglycemie en 
hyperinsulinemie. Complicaties voor de moeder zijn onder andere hypertensie, afwijkingen in 
de placenta en ook kunnen de moeders een miskraam krijgen.  
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Inleiding 

Volgens het diabetesfonds hebben ruim 1.2 miljoen Nederlanders diabetes (ongeveer 1 op 
de 14 Nederlanders). Het percentage vrouwen ligt wel iets lager dan het percentage mannen 
met diabetes. Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een groep metabole 
aandoeningen die worden veroorzaakt door defecten in de homeostase ‘pathways’. 
(Silverthorn 2016) Bij mensen met diabetes is er een defect in de regulering van het 
bloedglucosegehalte, hierdoor hebben deze mensen een abnormaal hoge hoeveelheid 
glucose in hun bloed. 

Zwangere vrouwen wisselen voedingsstoffen uit met hun foetus door middel van de 
placenta. Het bloed van de moeder gaat richting de intervilleuze ruimte omdat daar de druk 
lager is. daarna stroomt het bloed over de vertakte villi. Hier vindt uitwisseling plaats van 
verschillende stoffen met het foetale bloed. (Moore et al. 2016) 
 
Zoals eerder verteld is heeft een diabetes patiënt een verhoogd bloedglucosegehalte. Een 
zwangere vrouw met diabetes heeft dus meer glucose in haar bloed zitten, hierdoor krijgt 
haar foetus meer glucose van de moeder. In dit scriptiehoofdstuk worden de gevolgen van 
een verhoogd glucosemilieu voor de foetus en voor de moeder onderzocht.  
 
Om te gaan onderzoeken wat de gevolgen van een verhoogd glucosemilieu voor de foetus 
en voor de moeder zijn, zijn er deelvragen opgesteld. Ten eerste wordt er gekeken wat 
diabetes mellitus precies is, wat de verschillende soorten zijn, de kenmerken van de ziekte 
en welke hormonen erbij betrokken zijn. In de tweede deelvraag worden de complicaties 
voor het kind van de diabetes moeder behandeld en wordt uitgelegd wat de complicaties 
precies inhouden. De complicaties die worden behandeld zijn macrosomie, hyperinsulinemie, 
aangeboren hartafwijkingen, hypertrofe cardiomyopathie, respiratory distress syndrome en 
hypoglycemie in deze deelvraag worden ook de mechanismen van de behandelde 
complicaties uitgelegd. Hier wordt besproken hoe de complicaties ontstaan, wat de oorzaken 
van de complicaties kunnen zijn. Tot slot worden in deelvraag 3 de complicaties voor de 
moeder in het kort behandeld. 
 
Dus in het kort wordt in dit scriptiehoofdstuk antwoord gegeven op de vraag: wat zijn de 
gevolgen van een verhoogd glucosemilieu voor de foetus en voor de moeder doordat de 
moeder diabetes heeft? Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende deelvragen: 

- Wat is diabetes mellitus? 
- Wat zijn de complicaties voor het kind en wat zijn de mechanismen waardoor deze 

complicaties ontstaan? 
- Wat zijn de complicaties voor de moeder? 
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Wat is diabetes mellitus? 

Diabetes mellitus is een groep metabole aandoeningen, deze aandoeningen worden 
veroorzaakt door defecten in de homeostase ‘pathways’. (Silverthorn 2016) Diabetes mellitus 
wordt ook wel suikerziekte genoemd, dit omdat het een aandoening is waarbij er een defect 
is in de regulering van het bloedglucosegehalte. Mensen met diabetes hebben een 
abnormaal hoge hoeveelheid glucose in hun bloed. De nieren kunnen deze hoeveelheid 
glucose niet verwerken en daarom komt er glucose in de urine terecht.  
 
insuline 
Het hormoon insuline speelt een grote rol bij de regulering van de hoeveelheid glucose in het 
bloed, bij diabetespatiënten is er dan ook iets mis met insuline. Insuline wordt gevormd in de 
pancreas, in de eilandjes van Langerhans. Diabetes wordt veroorzaakt door een tekort aan 
insuline. Bij gezonde mensen wordt het te veel aan glucose in het lichaam door middel van 
insuline in vetcellen gedeponeerd ter opslag. Als het bloedglucose daarna te laag wordt 
scheidt de pancreas Glucagon uit, dit hormoon zorgt ervoor dat het bloedglucosegehalte 
weer omhoog gaat, het opgeslagen glucose wordt uit de vetcellen gehaald. 
Diabetespatiënten hebben echter het probleem dat insuline niet of maar weinig gevormd 
wordt. Door dit tekort aan insuline kan het glucose niet opgenomen worden, dus blijft het 
glucose in het bloed zitten waardoor een hoog bloedglucosegehalte ontstaat. (Silverthorn 
2016) 
 
Hoog bloedglucosegehalte 
Door een hoog bloedglucosegehalte gaat het bloed verzuren (ketoacidose). (Bradford et al. 
2017) Eén van de klachten bij een hoog bloedglucosegehalte is ontsteking (longontsteking, 
blaasontsteking, schimmelinfecties, et cetera). (Close et al. 2013) Ook kan een persoon 
uitdrogen, doordat er veel urine gevormd moet worden om de glucose af te voeren. Als het 
hoge bloedglucosegehalte lang aanhoudt kan de persoon in een hyperglycemische coma 
raken. (Bradford et al. 2017) 
 
Diabetes type 1 
Diabetes mellitus is onder te verdelen in 3 soorten. De eerste soort is diabetes type 1. 
Ongeveer tien procent van de mensen die diabetes hebben, hebben type 1. Dit type diabetes 
komt al voor op jongere leeftijd en het is de meest ernstige vorm. Type 1 diabetes is een 
auto-immuunziekte, het afweersysteem maakt de β-cellen uit de pancreas kapot, deze β-
cellen reguleren de bloedglucose concentraties. (Silverthorn 2016) Doordat deze β-cellen 
niet meer goed functioneren wordt er steeds minder, en uiteindelijk helemaal geen, insuline 
aangemaakt door de pancreas. Zowel het aangeboren als het specifieke immuunsysteem is 
bij diabetes type 1 ontregelt. Diabetes type 1 patiënten moeten elke dag hun 
bloedglucosegehalte meten en insuline spuiten. (Perakakis 2016) 
 
Diabetes type 2 
De tweede soort is type 2 diabetes, dit type komt voor bij negentig procent van de mensen 
die diabetes heeft. Bij type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline. Om dit te 
compenseren gaat de pancreas extra veel insuline vormen (hyperinsulinemie), dit leidt 
uiteindelijk tot pancreas falen, dus dan vormt de pancreas juist minder insuline. (Marcdante 
en Kliegman 2015) Diabetes type 2 komt vaak voor bij mensen die niet gezond 
leven/overgewicht hebben of wat oudere mensen. Het aantal mensen met diabetes type 2 
neemt toe, dit omdat het aantal mensen met overgewicht ook toeneemt. De beste manier om 
type 2 diabetes te behandelen is dan ook om gezonder te eten en meer te bewegen, dus een 
gezondere leefstijl is gewenst. (Silverthorn 2016) 
 
Gestationele diabetes 
Als laatste is er nog gestationele diabetes mellitus (GDM), oftewel zwangerschapsdiabetes. 
Gestationele diabetes mellitus komt bij ongeveer 4% van de zwangerschappen voor. Deze 
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diabetes lijkt op diabetes type 2. Het verschil is dat (in de meeste gevallen) dit type tijdelijk is, 
namelijk tijdens de zwangerschap, na de bevalling gaat het glucose metabolisme zich weer 
normaal gedragen. (Silverthorn 2016) Risicogroepen zijn vrouwen met overgewicht en 
oudere vrouwen, overgewicht en ouderdom zijn ook bij diabetes type 2 risicofactoren. Het is 
dan ook aan overgewicht te wijten dat het aantal vrouwen met gestationele diabetes 
toeneemt. (Schneider 2012). Behalve ouderdom en overgewicht is ook de afkomst van de 
vrouw van invloed op de kans op diabetes, bij bepaalde rassen komt gestationele diabetes 
vaker voor. (Beckmann, et al. 2010) De moeder en het kind hebben als de moeder heeft 
geleden aan GDM een verhoogde kans om ooit diabetes type 2 te ontwikkelen. (Silverthorn 
2016) 
 

Wat zijn de complicaties voor het kind en wat zijn de mechanismen waardoor deze 
complicaties ontstaan? 

 

Diabetes vormt niet alleen complicaties voor de vrouw zelf, maar ook voor de foetus die zij 
draagt. Het hoge glucosegehalte passeert door de placenta naar de foetus, maar de 
maternale insuline niet. Hierdoor gaat de foetus meer insuline gaat produceren om voor de 
insuline deficiëntie van de moeder te compenseren. (Barnes-Powell. 2007) 
 
In deze paragraaf worden de effecten van diabetes op foetus behandeld en de complicaties 
die zich hier voordoen met hun mechanismes.  
 
Glucose transport 

Glucose wordt getransporteerd door de placenta door middel van glucose transporter 
eiwitten, GLUTs genaamd. Bij gestationele diabetes mellitus is er een toename in de 
expressie en activiteit van deze glucose transporters in de placenta. Hierdoor krijgt de foetus 
een verhoogde hoeveelheid glucose, vergeleken met niet diabetes zwangerschappen. 
(Stanirowski et al. 2017)  

 
 
Macrosomia 
Kinderen met deze complicatie worden geboren met een hoog geboortegewicht, hoger dan 
4000 gram. Het lichaam is in vergelijking met het hoofd erg groot. Doordat de insuline van de 
moeder niet de placenta passeert, maakt de foetale pancreas een verhoogde concentratie 
insuline aan. Daardoor wordt de synthese van glycogeen, vetzuren en eiwitten gestimuleerd. 
Het lichaam slaat vet op en dit leidt tot macrosomie. ( Jones. 2001) 
 
Als gevolg van macrosomie zijn er ook complicaties bij een vaginale bevalling, namelijk 
asphaxia en schouderdystocie. Bij schouderdystocie is het hoofd al geboren, maar de 
schouders blijven achter het schaambaan steken, dus het lichaam is te groot voor het 
geboortekanaal. Asphaxia,zuurstoftekort, treedt op wanneer de romp te lang in het 
geboortekanaal blijft hangen.  
Als het bekend is dat het kind macrosomia heeft zal een keizersnede de voorkeur hebben. 
(Hendriksen. 2008)  
 
Hyperglycemie 
Doordat de moeder geen insuline meer maakt of insuline resistent is, ervaart zij 
hyperglycemie en een hoge concentratie aminozuren. Deze verhoogde concentraties 
nutriënten worden ook getransporteerd naar de foetus, waardoor de foetus in een 
hyperglycemische toestand bevindt.  Dit stimuleert de beta-cellen van de pancreas, wat leidt 
tot hyperinsulinemie. (Barnes-Powell. 2007) 
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Het mechanisme heeft vele factoren en er is nog geen consensus. Sommige onderzoekers 
denken dat de hyperglycemie veroorzaakt wordt door een veranderde arachidonzuur en 
myoinositol concentraties die een overmaat aan zuurstofradicalen stimuleert. Deze 
zuurstofradicalen beschadigen het mitochondriën en dat leidt tot oxidatieve stress. (barnes-
powell. 2007) 
 
 
Hyperinsulinemie  
De insuline secretie wordt niet meer onderdrukt in een laag glucosegehalte in het serum. 
Kinderen die tijdens de zwangerschap continue blootgesteld zijn aan hoge glucose 
concentraties ontwikkelen vergrootte eilandjes van langerhans, waardoor deze meer insuline 
gaan produceren. Nu zij niet meer in een glucose rijke omgeving bevinden maken zij nog 
evenveel insuline aan als voorheen. (Kliegman et al.2015) Daardoor ontstaat hypoglycemie. 
 
Hypoglycemie 
Een glucose plasmagehalte onder de 40 mg/dl wordt gezien als hypoglycemie en wordt 
behandeld. Er is nog geen consensus over de precieze definitie van hypoglycemie vanwege 
de gelimiteerde aantal data van symptomatische en asymptomatische kinderen. (Nold et al. 
2004).  
 
Hypoglycemie treedt op pas na de bevalling, want in de uterus bevindt de foetus zich in een 
hyperglycemische mileu, wat de foetale pancreas stimuleert om insuline te produceren. 
Wanneer de neonaat plotseling zich niet meer in de hyperglycemische omgeving bevindt, is 
er nog evenveel productie van insuline als voorheen door de hyperplasie van de beta-cellen.  
Ook de gehaltes van vrije vetzuren en glucagon veranderen niet, terwijl dit wel gebeurt bij 
neonaten een moeder zonder diabetes. Daardoor is er hyperinsulinemie en is er niet genoeg 
glucagon om het effect van hyperinsulinemie tegen te gaan oftewel hypoglycemie. (Jones. 
2001) 
 
 
Hypoxemie 
Hypoxemie is een term waarbij er een zuurstoftekort optreedt. Dit kan optreden bij de foetus 
van een zwangere vrouw met diabetes. Chronische hyperglycemie en hyperinsulinemie 
vergroot de foetale zuurstofbehoefte met 30 procent. De foetus past zich daarop aan door de 
zuurstofopname te verfijnen. Het lichaam maakt extra erytropoëtine aan, waardoor er meer 
rode bloedcellen zijn.     
De beperkende factor is echter de placenta, deze is niet instaat om de levering van zuurstof 
te verhogen, waardoor er zuurstoftekort ontstaat. (Nold et al. 2004; Jones. 2001) 
 
 
Aangeboren afwijkingen 
Vrouwen met diabetes hebben twee tot vijf keer een vergrote kans op geboren afwijking in 
de foetus. Door de hyperglycemische staat van de moeder treden er afwijkingen op tijdens 
de organogenese. (Barnes-Powell. 2007) 

  

Deze afwijkingen vinden plaats in het begin van de zwangerschap, al voor de zevende week 
van de zwangerschap. (Mills.1982) Het betreft het cardiovasculair systeem, het centrale 
zenuwstelsel en het skelet.  
 

a.  Het cardiovasculair systeem 
De effecten op het cardiovasculaire systeem betreft hypertrofie van de intra 
ventriculaire septum, hypertrofie van de linker of rechter ventriculaire wand, 
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transpositie van de groten vaten of verdikte myocardium. (Jones. 2001; Barnes-
Powell. 2007)   
 
Door de hypoxemie gaan de concentraties van catecholamines om hoog, wat 
bijdraagt aan een verhoogde bloeddruk. Bij een verhoogde bloeddruk gaat de 
productie van rode bloedcellen ook omhoog. Wanneer de hyperglycemie en/of 
hyperinsulinemie voor de derde week van de zwangerschap optreedt, dan resulteert 
dit in glycogeenopslag in het intra ventriculaire septum. (Barnes-Powell. 2007) 
 
Shi et al heeft onderzoek gedaan naar zwangere muizen met diabetes. In het 
onderzoek is gebleken dat deze muizen een verhoogde concentratie exosomale 
miRNA in het bloed vertoonde vergeleken met de controlegroep en ze passeren de 
placenta. Deze exosomale miRNA zijn betrokken bij de ontwikkeling van het 
cardiovasculair systeem. Injectie met maternale exosomale miRNA verhoogt het 
risico op geboren hartafwijkingen. (Shi et al. 2017) 
 
Het kind kan symptomen vertonen zoals hartfalen, maar vele kinderen zijn 
asymptomatisch. (jones. 2001; Barnes-Powell. 2007) 

 
b. Neurologische dysfunctie 

Zwangere vrouwen met diabetes hebben zestien keer meer kans op afwijkingen dan 
zwangere vrouwen zonder diabetes. Het betreft de volgende afwijkingen in het 
centrale zenuwstelsel (CZS)  anencephalie, spina bifidi en caudale dysplasia. 
Beschadigingen in het CZS kunnen optreden door asphyxie en glucosegehalte 
afwijkingen. Door hyperglycemische toestand tast ook de neurologische functies aan. 
De neurale buis is niet in staat om zich te sluiten. (Barnes-Powell. 2007)  
 

c. Skelet 
Caudale regressie syndroom wordt het meest geassocieerd met diabetes. Het is een 
zeldzame ziekte. Hierbij zijn de wervels of ledematen van het caudale deel 
onderontwikkeld of ze ontwikkelen zich niet. (Mills. 1982)  
Verder kunnen er afwijkingen in de rugwervels optreden en syringomyelie. (nold et al. 
2004) Onderzoek impliceert dat hyperglycemie, hypoglycemie, een verstoorde 
prostaglandine metabolisme en een verstoorde arachidonzuur synthese een 
oorzaken kunnen zijn in de misvormingen in het skelet. (Mills. 1982) 
 

 
Respiratory distress syndrome 
 
Kinderen van een zwangere vrouw met diabetes een hoge kans op het respiratory distress 
syndrome (RDS), omdat de ontwikkeling van type II cellen van de alveolen later plaatsvindt.  
(Nold et al. 2004) Er is namelijk een deficiëntie van de surfactant synthese. Surfactanten 
bestaan voornamelijk uit lipiden (lectine) en zorgen dat de spanning in de pulmonaire 
alveolen laag blijft en de alveolen niet dichtklappen na iedere ademhaling. De surfactant 
synthese vindt plaats in type II cellen. (Jones. 2001) 
 
De hypothese is dat insuline het effect van cortisol op de maturatie van longen remt 
waardoor de kans op RDS hoger is. (Nord et al.2004) 
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Wat zijn de complicaties voor de moeder? 

ketoacidose 
Zwangere vrouwen met diabetes (vooral type 1) hebben een hoger risico op diabetische 
ketoacidose. Ketoacidose is verzuring van het bloed, tijdens de zwangerschap van een 
diabeet is het risico hierop groter, omdat het bloedglucosegehalte tijdens de zwangerschap 
niet goed gereguleerd wordt. (Beckmann et al. 2010) 
 
Hypoglycemie 
Hypoglycemie kan soms ook voorkomen, vooral in het begin van de zwangerschap. Dit 
omdat door misselijkheid en overgeven de calorie-inname verminderd is. (Beckmann et al. 
2010) 
 
Hypertensie 
Bij zwangere vrouwen met diabetes komt vaker hypertensie of pre-eclampsie voor dan 
vrouwen die geen diabetes hebben. (Beckmann et al. 2010) Volgens het artikel Hypertension 
in Pregnancy: A Manifestation of the Insulin Resistance Syndrome?  Zou insuline resistentie 
voor bloeddrukverhoging kunnen zorgen door middel van sympathische 
zenuwstelselactivatie, natriumretentie door de nieren, toegenomen kationtransport en 
endotheeldisfunctie. (Solomon; Seely 2001) 
 
Nefropathie 
Als de zwangere diabetes patiënt al voor de zwangerschap nierproblemen had dan is er een 
risico dat de nierproblemen in zo’n mate toenemen dat de nieren de eindfase bereiken, de 
eindfase betekent dat er een niertransplantatie moet komen. (Beckmann et al. 2010; Breda 
et al. 2017) 
 
Retinopathie  
Net als nefropathie verslechterd de retinopathie bij vrouwen tijdens de zwangerschap. 
Verslechtering van de retina gebeurt bij ongeveer 15% van de vrouwen die voor de 
zwangerschap al diabetes hadden. Bij sommige vrouwen gaat de verslechtering van de 
retina door tot aan volledig zichtverlies. Deze achteruitgang van de ogen kan niet verholpen 
worden door middel van lasertherapie. (Beckmann et al. 2010) 
 
Miskraam 
Miskraam is ook één van de complicaties bij zwangere vrouwen met diabetes. Lauenborg et 
al. heeft namelijk een onderzoek gedaan naar tweeëntwintig vrouwen met diabetes type 1 
die allemaal een miskraam (drie vrouwen zelfs twee miskramen) hebben gehad. Hieruit 
bleek dat bij zeven van de vijfentwintig miskramen een verklaarbare oorzaak gevonden kon 
worden, namelijk ontsteking van het vruchtvlies, ketoacidose, scheuring van de placenta en 
ernstige intra-uteriene groeivertraging. Ook bleek bij een aantal andere miskramen de 
bloedglucose regulatie niet optimaal te zijn. (Lauenborg et al. 2003) 
 
Placenta 
De placenta lijdt onder hyperglycemie. Het membraan van de villi wordt dikker en de vorm 
verandert, hierdoor wordt de afstand voor zuurstofdiffusie van maternaal naar foetaal weefsel 
groter. Dit bemoeilijkt de zuurstoftransport, waardoor de foetus minder zuurstof ter 
beschikking heeft. (Barnes-Powell et al. 2007) 
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Conclusie 

 

Uit dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat de complicaties zeer variërend zijn voor 
zowel de moeder, als de foetus. Door de afwezigheid van insuline in diabetes type 1 of de 
insuline resistentie in diabetes type 2 heeft de moeder een verhoogd glucoseplasma en 
daardoor is er een verhoogde afgifte van nutriënten naar de foetus.  

 

De foetus ontwikkelt door de grote hoeveelheid beschikbare nutriënten macrosomie. 
Eveneens zorgt de overmaat aan glucose een hyperglycemische omgeving voor de foetus 
en daardoor worden de foetale pancreas cellen over gestimuleerd. Hierdoor ontstaat 
hyperinsulinemie en dit heeft effect op de neonaat. Hij/zij ontwikkelt hierdoor hypoglycemie 
na de bevalling.  

Door de hyperglycemie kunnen er ook aangeboren afwijkingen optreden zoals in het 
cardiovasculair systeem, respiratoir systeem, het centraal zenuwstelsel en het skelet.  

 

Ook de moeder heeft met complicaties te kampen. Hypoglycemie is een van deze 
complicaties, deze ontstaat in het begin van de zwangerschap doordat de calorie-inname 
dan verminderd is. Ook kan er hypertensie of zelfs pre-eclampsie optreden, dit kan worden 
veroorzaak door onder andere ketoacidose. Bij pre-gestationele diabetes kan de patiënt 
lijden aan nefropathie en retinopathie, tijdens de zwangerschap kunnen deze complicaties 
verergeren. Ook heeft de moeder kans op een miskraam en kan de placenta onder invloed 
van hyperglycemie gaan disfunctioneren. 
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Samenvatting 

Voor het behoud van de energie homeostase in het lichaam, maar ook voor de opbouw van 
cellen en verschillende reactiemechanismen heeft het lichaam voedingsstoffen nodig die uit 
voedsel moet worden gehaald. Hiervoor bestaat een complex systeem dat vanuit de 
hypothalamus door verschillende hormonen wordt aangestuurd. Tot één van deze hormonen 
behoort leptine. Dit is een hormoon dat een breed scala aan functies heeft, maar 
voornamelijk betrokken is bij de voedselinname. Op verschillende manieren zorgt leptine 
ervoor dat de voedselinname geremd wordt. Zo kan het de activiteit van de sympathicus 
beïnvloeden, maar ook de afgifte van andere hormonen, die bij de voedselregulatie 
betrokken zijn. Omdat er een verandering in de voedselinname tijdens de zwangerschap 
optreedt, is er gekeken naar de rol van leptine tijdens de zwangerschap. Uit verschillende 
onderzoeken is gebleken dat leptine verhoogd wordt afgegeven door verschillende weefsels 
in het lichaam. Daarnaast blijkt er tijdens de zwangerschap door zowel de placenta als de 
uterus leptine te wordt afgescheiden. Er kan dan ook gesuggereerd worden dat leptine als 
een humoraal signaal werkt tussen de placenta, de moeder en de foetus. Naast het feit dat 
er sprake is van een significante toename van leptine tijdens de zwangerschap, is er 
aangetoond dat een zwangere vrouw ongevoelig is voor leptine. Dit verklaard het feit dat, 
ondanks de verhoogde leptinegehaltes, een zwangere vrouw niet minder gaat eten, maar 
juist een verhoogde voedselinname heeft. De verzadigingsrespons van leptine wordt dus 
onderdrukt. Uit een onderzoek naar verschillende leptine geassocieerde factoren in de 
hypothalamus blijkt dat de VMH betrokken is bij deze hormoon geïnduceerde 
leptineresistentie tijdens de zwangerschap. Er kan dus geconcludeerd worden dat er 
meerdere factoren bestaan die zowel invloed hebben op de leptinegehaltes in het lichaam 
als op de werking van leptine. Leptine blijkt een rol te hebben in de verhoogde 
voedselinname bij zwangere vrouwen.  
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Inleiding 

De hypothalamus is het centrum in de hersenen vanuit waar de homeostase in het lichaam 
aangestuurd en gereguleerd wordt. Met de afgifte van verschillende hormonen worden via de 
hypofyse de organen aangestuurd. Deze hormonen kunnen een stimulerend of inhiberend 
effect hebben en op die manier vele verschillende orgaansysteem in het lichaam reguleren. 
De systemen kunnen onderling ook met elkaar samenwerken of elkaar beïnvloeden en 
daarmee een bepaald effect regenereren in het menselijk lichaam. Dit geldt ook voor de 
voedselregulatie en de energiehuishouding. De inname en vertering van voedsel staan in 
direct contact met de regulatie van de vet- en energieopslag. Beide systemen worden 
gereguleerd door verschillende hormonen die voedselinname kunnen stimuleren of remmen 
en op die manier een verandering aanbrengen in de energie homeostase. Zo leidt een 
toename in de voedselinname tot een verhoging van de hoeveelheid energie. Vervolgens 
kan door lichamelijke activiteit deze energieverhoging weer omlaag gebracht worden. Er 
bestaat dus een continue wisselwerking tussen de verschillende systemen die door 
meerdere factoren beïnvloed kunnen worden. Leptine behoort tot één van de regulerende 
hormonen van de voedselregulatie, maar heeft in de rest van het lichaam ook andere 
belangrijke functies. Binnen het systeem van de voedselregulatie zorgt leptine voornamelijk 
voor een verlaging van de voedselinname en is het verantwoordelijk voor het 
verzadigingsgevoel. Tijdens de zwangerschap is er sprake van een verhoogde 
voedselinname. De moeder moet niet alleen zichzelf voorzien in de energiebehoefte, maar 
moet nu ook energie en voedingsstoffen leveren aan de foetus voor de groei en ontwikkeling. 
Aangezien leptine een belangrijke rol heeft bij verandering in de voedselregulatie is het 
interessant om te kijken naar de rol van leptine tijdens de zwangerschap. In deze scriptie zal 
specifiek worden ingegaan op de rol van leptine in de verhoogde voedselinname bij 
zwangere vrouwen. Allereerst zal de voedselregulatie bij niet-zwangere vrouwen besproken 
worden. Daarbij worden de eigenschappen en de werking van leptine uitgebreid behandeld. 
Vervolgens kan met deze algemene kennis gekeken worden naar de veranderingen die 
optreden bij de zwangerschap en verklaring hiervoor. Uiteindelijk zal gekeken worden in 
hoeverre leptine daadwerkelijk verantwoordelijk is voor deze verandering. Daarbij wordt 
beschreven of er ook sprake is van een verhoging of een verlaging in de leptinegehaltes en 
zal hier mogelijk een verklaring voor gegeven worden. Als laatste zal er ook aandacht 
besteed worden aan mogelijke andere factoren die van invloed zijn op de leptine secretie of 
op de werking van leptine.  
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De humane voedselregulatie 

Voor de fysieke activiteit, maar ook voor de interne reacties van het lichaam is energie nodig. 
Deze energie wordt door mensen opgenomen via voedsel dat door het verteringsstelsel 
verwerkt en vervolgens opgenomen wordt. De voedingsstoffen die uit het voedsel worden 
gehaald hebben verschillende functies. Afhankelijk van hun doel ondergaan ze specifieke 
chemische reacties, dit wordt het metabolisme genoemd (Silverthorn, 2016). Het lichaam is 
in staat om een deel van de energie op te slaan, zodat dit later weer gebruikt kan worden. Er 
is dus sprake van een energie input en output. De input bestaat uit de voedselinname, de 
output bestaat uit een breed aspect van lichaamsactiviteit, maar ook de lichaamswarmte dat 
wordt afgegeven aan de omgeving. De activiteit van het lichaam is onder te verdelen in het 
transport van moleculen door het lichaam; de mechanische activiteit van de spieren; en de 
chemische activiteit die nodig is voor de opslag en de synthese van moleculen of energie 
(Silverthorn, 2016). De regulatie van voedselinname en het behoud van de homeostase van 
energie is een complex systeem. Het systeem wordt namelijk door vele verschillende stoffen 
en factoren aangestuurd, maar ook het gedrag heeft hier invloed op. Door te gaan eten, of 
door te sporten ontstaat er een verandering in de energiehuishouding. Vervolgens moet het 
lichaam hierop reageren, om de balans in energie weer recht te zetten. Op het moment dat 
de input en output van energie niet meer in balans is, kunnen zich ziektes gaan ontwikkelen, 
zoals diabetes en anorexia nervosa. Het is dus van groot belang dat er een goed regulerend 
systeem is die de voedselinname controleert. Voor het behoud van deze energie 
homeostase bestaat een sterk geïntegreerd systeem van neuronen en hormonen (Denovan 
et al, 2013). De hormonen, enzymen en factoren die bij dit systeem betrokken zijn dragen 
voornamelijk bij aan de vertering en opname van de voedingsstoffen en hebben ook invloed 
op het eetgedrag. Er zijn dus drie lagen in de gehele regulatie van de voedselinname te 
onderscheiden (Hopkins et al, 2016). Het eerste niveau bestaat uit het gedrag en de 
psychologie, het daarop volgende niveau bestaat uit de perifere fysiologie en het 
metabolisme. Als derde is er in de hersenen een niveau van neuronale en metabole 
interacties. Deze drie niveaus hebben allen een verschillende werking en doel en integreren 
ook met elkaar, dit maakt de gehele regulatie van de energiehuishouding en de 
voedselinname zeer complex.  
 
De hypothalamus is het centrum in de hersenen dat alle informatie en gegevens uit de rest 
van het lichaam ontvangt en verwerkt. De hypothalamus bestaat uit meerdere kernen die 
een rol spelen bij de voedselregulatie. Hierbij zou de hypothalamus verdeeld kunnen worden 
in een voedselcentrum en een verzadigingscentrum, die beiden uit een gecompliceerd 
neuraal netwerk bestaan (Silverthorn, 2016). Deze neuronen zijn verantwoordelijk voor de 
ontvangst en afgifte van signalen. Daarnaast bestaan er ook twee theorieën over de glucose 
en energiebalans die door de hypothalamus en de hersenstam worden gereguleerd en 
gecontroleerd. De glucostatische theorie stelt dat op basis van het glucosegehalte in het 
lichaam de betrokken centra in de hypothalamus de voedselinname reguleren. Dit betekent 
dat het hongercentrum in de hypothalamus wordt geactiveerd bij een lage bloedsuikerspiegel 
en het verzadigingscentrum onderdrukt wordt (Silverthorn, 2016). Het gevolg hiervan is dat 
de hypothalamus een signaal gaat afgeven dat het lichaam ertoe zet om te gaan eten, je 
krijgt een hongerig gevoel. De lipostatische theorie gaat ervanuit dat er een signaal vanuit 
het vetweefsel wordt afgegeven aan de hersenen en daarmee het eetgedrag beïnvloedt 
(Silverthorn, 2016). Als er bijvoorbeeld sprake is van een toename in de hoeveelheid 
vetweefsel, dan zal een signaal afgegeven worden dat het eetgedrag remt. Op deze manier 
wordt het lichaamsgewicht op peil gehouden.  
 
Er bestaat een breed scala aan hormonen en adipocytokines die op verschillende plekken in 
het lichaam worden afgegeven en allemaal een rol hebben in de regulatie van de 
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voedselinname (Silverthorn, 2016). Deze stoffen zijn de signalen die aan verschillende 
onderdelen van het gehele systeem worden afgegeven. Eén van deze stoffen is 
cholecystokine (CCK) dat voorafgaand aan het eten door de dunne darm wordt afgegeven 
en tijdens het eten ook door de twaalfvingerige darm (Mikulaskova et al, 2016). CCK heeft 
een reducerend effect op de grootte van de maaltijd en speelt een rol bij de vertering van het 
voedsel. α-MSH en CART hebben net als CCK ook een remmend effect op de 
voedselinname. Daarnaast kan α-MSH in de hersenen een interactie aangaan met z’n 
antagonist AgRP (Mikulaskova et al, 2016). Zodra AgRP met de α-MSH receptor bindt 
stimuleert het de voedselinname. Behalve AgRP is er ook nog POMC die invloed heeft op de 
werking van α-MSH. POMC is de precursor van α-MSH, dus als deze verlaagd tot expressie 
komt dan heeft dit ook een verlaging van de α-MSH expressie tot gevolg (Mikulaskova et al, 
2016). Naast deze inhiberende factoren geven de darmen ook stimulerende hormonen af, 
zoals het incretine-hormoon GLP-1. De afgifte van dit hormoon gebeurt in reactie op de 
aanwezigheid van voedingsstoffen in de darmen. GLP-1 heeft niet alleen een stimulerend 
effect op de voedselinname, maar zorgt er ook voor dat insuline wordt afgegeven (Denovan 
et al, 2013). Een ander hormoon dat de voedselinname stimuleert is ghreline dat door zowel 
de maag als door de dunne darm wordt afgegeven tijdens het eten. Naast GLP-1 en ghreline 
is er nog het hormoon neuropeptide Y (NPY) dat net zoals de twee andere hormonen de 
voedselinname stimuleert (Mikulaskova et al, 2016). Leptine heeft ook een belangrijk rol in 
de voedselregulatie, maar deze zal hieronder uitgebreider besproken worden. De remming 
van de voedselinname leidt uiteindelijk tot een verzadigingsgevoel en een hongergevoel 
ontstaat op het moment dat de voedselinname gestimuleerd wordt (Silverthorn, 2016). Op 
deze manier kan het lichaam met hormonen en adipocytokines het eetgedrag aansturen en 
de energiehuishouding reguleren (Jeffrey et al, 2002).  
 

Leptine 

Een van de belangrijkste hormonen die een rol speelt bij de voedselregulatie is leptine. Dit 
hormoon wordt onder andere geproduceerd en afgegeven door het vetweefsel. Samen met 
ghreline heeft leptine een belangrijke rol in de overdracht van de informatie over het 
metabolisme in het lichaam (Mikulaskova et al, 2016). Alle targetcellen van leptine bevatten 
de leptine receptor (OB-Rb) die, zodra het geactiveerd is door leptine, een JAK-STAT 
signaalroute in gang zet (Tessier et al, 2013). Uiteindelijk leidt deze signaalroute tot het 
onderdrukken van het hongergevoel en zorgt het voor een toename in het energieverbruik 
door de sympathicus te activeren. De activiteit van de sympathicus heeft namelijk een 
remming van de voedselinname tot gevolg en daarmee ook een afname in het 
lichaamsgewicht (Tessier et al, 2013). Via deze interactie met het centraal zenuwstelsel 
heeft leptine een essentiële rol in de regulatie van de voedselinname en de 
energiehuishouding. Leptine werkt niet alleen via het centraal zenuwstelsel, maar het heeft 
ook een belangrijke invloed op het cardiovasculaire systeem. Daarnaast kan leptine andere 
hormonen, die ook bij de voedselregulatie betrokken zijn, remmen en stimuleren 
(Mikulaskova et al, 2016). Zo wordt de expressie van NPY en AgRP onderdrukt en worden 
CART en POMC verhoogd tot expressie gebracht. Uiteindelijk leiden al deze verschillende 
wegen tot de belangrijke functies die leptine heeft. Namelijk het controleren en reguleren van 
de energie homeostase, wat bewerkstelligd wordt via onder andere de voedselinname en de 
energieopslag in vetweefsel (Ladyman et al, 2016). Zo blijkt een deletie in het gen van de 
leptine receptor een constant hongergevoel, te veel eten en obesitas tot gevolg te hebben 
(Tessier et al, 2013). Deze gevolgen komen allemaal voort uit het feit dat er zonder leptine 
een disbalans is ontstaan in de calorie inname en verbranding. Leptine blijkt dus ook een 
belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van obesitas.  
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Zwangerschap 

Normaal gesproken zijn de leptine concentratie evenredig met de hoeveelheid adipose 
weefsel in het lichaam. Dit komt doordat het centrale effect van leptine het verlagen van de 
voedselinname is, wat leidt tot een klassieke feedback mechanisme die het niveau 
lichaamsvet op een bepaald setpoint houdt. Leptine heeft daarnaast ook een regulerende 
werking van de glucose homeostase. Het kan namelijk de glucose metabolisme 
onafhankelijk van lichaamsgewicht en voedselinname reguleren (Ladyman et al, 2016).  
Maar tijdens de zwangerschap ondergaat het maternale lichaam natuurlijk verschillende 
veranderingen om zich aan te passen aan de metabole behoeften van de zwangerschap en 
lactatie, waaronder aanpassing in glucose homeostase. Dit is zodat de foetus een constante 
toevoer van glucose krijgt. Maternale weefsels, zoals spier en vet, worden naar verhouding 
insulineresistent en maternale insulineproductie moet verhoogd worden tijdens de 
zwangerschap zodat de maternale weefsels genoeg glucose opnemen. Om aan deze vraag 
te voldoen induceert de zwangerschap een verhoging van de grootte en het aantal pancreas 

-cellen en een verlaging van de drempelwaarde voor glucose stimulerende 
insulinesecretie. Andere metabole veranderingen zijn verhoging van de voedselinname, 
vetmassa en de concentratie leptine. In knaagdieren is eerder aangetoond dat 
zwangerschap is geassocieerd met een verminderde gevoeligheid voor de 
verzadigingseffecten van leptine (Ladyman et al, 2016). Op deze veranderingen zal verder 
worden ingegaan. 
 
Veranderingen in voedselinname tijdens zwangerschap 
De aanpassingen in homeostase van voedselinname zijn in anticipatie op een verhoogde 
energiebehoefte. De verhoogde voedselinname begint in ratten al in de vroege 
zwangerschap, zelfs voor de implantatie heeft plaatsgevonden (Grattan et al, 2007). Om 
deze reden induceren de hormonale veranderingen geassocieerd met zwangerschap de 
adaptieve veranderingen in het maternale lichaamsgewicht homeostase. Dit is om de 
moeder voor te bereiden op de toekomstige energiebehoefte voor foetale ontwikkeling. De 
verhoging van de voedselinname samen met vetdepositie en gewichtstoename dragen bij 

aan de foetale groei. Deze veranderingen komen door een verhoogde expressie van NPY en 

AgRP mRNA. En terwijl POMC mRNA expressie redelijk stabiel blijven tijdens de 

zwangerschap, verlaagt de hoeveelheid ⍺-MSH (Grattan et al, 2007). 

 
Leptine secretie tijdens zwangerschap 
Leptine wordt gesynthetiseerd in wit vetweefsel. Maar expressie van leptine lijkt op meerdere 
plekken voor te komen, zoals de maag, spieren, placenta en foetale weefsel die ook het 
leptine gen tot expressie brengen. Bij een onderzoek in zwangere schapen (Thomas et al, 
2001) lieten circulerende concentraties van leptine verhoogde leptine concentraties zien die 
uitgescheiden worden door vetweefsel. Dit als belangrijkste gevolg van verhoogde 
lichaamsvet depositie, door overeten.  
Een ander onderzoek laat zien dat leptine ook wordt gesynthetiseerd en uitgescheiden door 
nonadipocyten: placentale trofoblasten en amnioncellen van menselijke zwangere uteri 
(Masuzaki et al, 1997). Plasma leptine niveaus in zwangere vrouwen waren significant 
verhoogd, vergeleken met niet zwangere vrouwen van dezelfde leeftijd en BMI. 
Om te bepalen of leptine geproduceerd werd door de placenta is er gekeken naar de Ob gen 
expressie in de uteri van zwangere vrouwen. Expressie van dit gen werd in grote mate 
gemeten in de eerste trimester chorion villi. Ook was er, in mindere mate maar wel 
significant, expressie in de derde trimester chorion laeve en het amnion. Leptine was ook 
aanwezig in de navelstrengader en -slagader. Deze ontdekkingen suggereren sterk dat 
leptine wordt geproduceerd door zwangere uteri en vervolgens in de maternale en feto-
maternale circulatie terecht komt. Dit suggereert de functionele rollen van leptine tijdens de 
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zwangerschap, namelijk dat leptine als humoraal signaal werkt van de placenta naar de 
moeder en de foetus, onafhankelijk van het lichaamsgewicht. 
In niet zwangere vrouwen is er alleen Ob genexpressie in adipose weefsel, en daarom is 
adipose weefsel hun enige bron van circulerend leptine. Maar in zwangere vrouwen wordt de 
placenta een belangrijke bron van leptine die aanwezig is in de maternale en feto-maternale 
circulatie. Dit bewijst dat leptine ook afkomstig kan zijn uit de placenta in mensen (Masuzaki 
et al, 1997). 
 
Leptine ongevoeligheid tijdens zwangerschap 
Door de eerder genoemde toename van vetmassa tijdens de zwangerschap zijn plasma 
leptine niveaus verhoogd. En de placentale productie van leptine die voorkomt in sommige 
soorten, draagt ook bij aan verhoogde plasma leptine in de maternale circulatie (Grattan et 
al, 2007). Leptine concentraties nemen dus significant toe tijdens de vroege zwangerschap, 
voordat er andere grote veranderingen zijn in lichaamsvet en snelheid van rust metabolisme. 
Dit suggereert dat er tijdens de zwangerschap een leptine-resistente toestand is (Highman et 
al, 1998). Ondanks verhoogde niveaus van leptine worden de veranderingen in 
hypothalamus neuropeptiden in stand gehouden tijdens de zwangerschap en blijven eetlust 
en voedselinname stijgen terwijl de zwangerschap voortduurt. Ook dit wijst op een leptine-
resistente toestand. Het verlies van de hypothalamus respons op leptine ontwikkelt zich heel 
snel, geïnduceerd door de hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap. 
Leptineresistentie is hier een fysiologisch geschikte manier om in gewicht toe te nemen 
(Grattan et al, 2007) 
Een onderzoek heeft de levels van de leptine receptor (Ob-Rb) mRNA gemeten in de 
hypothalamus en de leptine-geïnduceerde fosforylatie van STAT3 onderzocht in specifieke 
regio's van de hypothalamus (Grattan, 2007). Hier werden ook de effecten van 
hormoonbehandeling op de hypothalamus respons van leptine onderzocht, om het 
mechanisme verantwoordelijk voor de zwangerschap geïnduceerde leptineresistentie te 
onderzoeken. Tijdens de zwangerschap was er in het verzadigingscentrum, de VMH, sprake 
van een significante verlaging van de Ob-Rb mRNA niveaus, zonder veranderingen in 
andere hypothalamus kernen. Niveaus van leptine-geïnduceerde pSTAT3 waren specifiek 
onderdrukt in de VMH van zwangere ratten. Pseuda-zwangere ratten waren hyperfaag maar 
werden niet leptine resistent, wat suggereert dat foetale of placentale factoren nodig zijn voor 
de inductie van leptineresistentie. Dit impliceert dat de VMH betrokken is bij de hormoon 
geïnduceerde leptineresistentie tijdens zwangerschap, en suggereert dat placenta hormoon 
secretie een rol kan spelen bij het hormoon geïnduceerde verlies van respons op leptine 
(Grattan et al, 2007). De verzadigingsrespons naar centrale leptine wordt dus onderdrukt, 
wat duidt op een toestand van leptine ongevoeligheid in de hypothalamus (Ladyman et al, 
2016). Maar naast de ongevoeligheid voor de verzadigingsrespons van leptine, wordt het 
centrale effect van leptine op de glucose homeostase ook minder gevoelig tijdens de 
zwangerschap.  
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Conclusie 

Tijdens de zwangerschap is er dus een sterke toename in voedselinname. Dit komt door een 
verhoogde expressie van NPY en AgRP wat leidt tot de toename van voedselinname.  
Er is ook een afname van α-MSH, doordat AgRP α-MSH remt. Dit leidt tot een verlaagde 
remming in voedselinname. Maar de verhoogde voedselinname komt ook door leptine, die 
niet alleen door vetweefsel wordt afgescheiden. Placentale trofoblasten en amnioncellen 
spelen hierbij ook een rol. Er is namelijk tijdens de zwangerschap een verhoogde expressie 
van het Ob gen in de eerste trimester chorion villi. Leptine is ook aanwezig in de 
navelstrengader en -slagader. Dit wijst erop dat leptine ook wordt uitgescheiden door 
zwangere uteri. Uiteindelijk komt leptine in de maternale en feto-maternale circulatie terecht. 
De Ob-Rb niveaus in de VMH zijn verlaagd, dit betekent dat de verzadigingsrespons 
onderdrukt wordt. Dit houdt dus in dat er tijdens de zwangerschap een leptine 
ongevoeligheid is in de hypothalamus. De werking van leptine is tijdens de zwangerschap 
dus onderdrukt, waardoor er een verhoogde voedselinname is. Dit is zodat de moeder kan 
voldoen aan de metabole behoefte van de zwangerschap en de foetus altijd een constante 
toevoer van glucose krijgt.  
Er kan dus geconcludeerd worden dat leptine een duidelijk rol heeft in de verhoogde 
voedselinname tijdens de zwangerschap en dat er sprake is van een verhoging in de leptine 
secretie en een onderdrukking van de werking.  
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Samenvatting 

In aanwezigheid van fysiologische en psychologische stress, komt de hypothalamus-
hypofyse-bijnier-as (HPA-as) in actie. De hypothalamus wordt geactiveerd en zorgt ervoor 
dat corticotropin releasing hormoon (CRH) geproduceerd wordt. Vervolgens wordt CRH 
afgegeven aan de hypofyse en stimuleert daar de productie van ACTH. ACTH stimuleert in 
de bijnieren de productie en afgifte van glucocorticoïden, zoals cortisol. Om homeostase te 
behouden wordt de CRH afgifte sterk gecontroleerd door meerdere feedback loops. Tijdens 
de zwangerschap verandert de HPA-as. De zwangerschap wordt in stand gehouden door 
complexe mechanismen waarbij de moeder, foetus en placenta betrokken zijn. De placenta 
wordt gezien als een endocrien orgaan die invloed heeft op zichzelf, de moeder en de foetale 
circulatie. Tijdens de zwangerschap wordt CRH ook geproduceerd door de placenta. 
Placenta CRH (pCRH) komt erg overeen met de hypothalamische CRH (hCRH).  De 
productie van pCRH wordt echter door cortisol gestimuleerd in plaats van geïnhibeerd. 
Tijdens de zwangerschap vindt er hierdoor een enorme stijging plaats van pCRH. Deze 
veranderingen in de HPA-as hebben effect op de zwangerschapsduur en de inleiding van de 
partus. Stress tijdens de zwangerschap kan negatieve gevolgen hebben, waaronder 
prematuriteit. Stress kan ook het welzijn van de moeder en de foetale ontwikkeling 
beïnvloeden. De effecten van de HPA-as verandering op de zwangerschapsduur en de 
foetus zijn afhankelijk van het geslacht van de foetus.  
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Inleiding 
Stressvolle gebeurtenissen tijdens het begin van de jeugd worden geassocieerd met een 
verhoogd risico op mentale stoornissen en andere chronische ziekten op volwassen leeftijd. 
Studies hebben aangetoond dat stress in het vroege leven een lange termijn verandering in 
meerdere neurotransmitter systemen en hersenstructuren tot gevolg heeft (Kaufman et al, 
2000). Deze neurobiologische veranderingen kunnen later in het leven zorgen voor een 
toegenomen kwetsbaarheid voor ziektes. Dierstudies ondersteunen dit door het aantonen 
van een associatie tussen neonatale stress en verstoring van het immuunsysteem (Avitsur et 
al, 2009). Niet alleen stress tijdens het begin van de jeugd, ook heeft maternale stress tijdens 
de zwangerschap een langdurig, waarschijnlijk permanent, effect op het kind. Maternale 
stress tijdens de zwangerschap wordt geassocieerd met een verhoogd risico op bijvoorbeeld 
misvormingen, astma en psychische en gedragsstoornissen (Tegethoff et al, 2011). 
 
Het stress systeem van de mens, ook wel de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as), is 
bij de moeder ingrijpend veranderd tijdens de zwangerschap. De hypofyse, onderdeel van de 
HPA-as, verdubbelt in omvang. Hierdoor is de synthese en de afgifte van de hypofyse 
peptiden in de maternale circulatie sterk toegenomen (Sandman, 2015). Ook de productie 
van cortisol stijgt. Maar de groei en ontwikkeling van een foetaal orgaan, de placenta bij 
primaten, is primair verantwoordelijk voor de veranderingen in de maternale en het foetale 
stress-systeem. De placenta produceert, net als de hypothalamus, CRH. CRH is een 41-
aminozuur neuropeptide van de stressrespons. Ontregeling van CRH concentraties en het 
CRH metabolisme is gekoppeld aan veel pathofysiologische stoornissen (Martin et al, 2009; 
Risbrough et al, 2006; Haass-Koffler et al, 2012). Deze ontregeling wordt veroorzaakt door 
de productie van placenta CRH (pCRH).  
 
In dit hoofdstuk zullen de effecten van de ontregeling van de HPA-as op de 
zwangerschapsduur, op de moeder en op het kind toegelicht worden. Daarvoor zal eerst de 
functie van hypothalamisch CRH (hCRH) in de HPA-as worden uitgewerkt. Vervolgens zal 
worden ingegaan op de verandering van de HPA-as tijdens zwangerschap. Daarna zal het 
effect van deze verandering op de zwangerschapsduur, op de moeder en vervolgens op het 
kind worden uitgewerkt. Als laatst zal er een conclusie worden geschetst en zullen er 
suggesties worden gegeven voor vervolgonderzoek.  
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De HPA-as 
Overleven vergt een voortdurende aanpassing van het lichaam aan interne en externe 
veranderingen. Deze aanpassingen worden bereikt door signalen vanuit de hersenen, die 
leiden tot gecoördineerde activatie van gedrags-, autonome en endocriene responsen, 
gericht op het behouden van homeostase. Bij aanwezigheid van een stressor wordt van het 
lichaam vereist om snel te reageren. Ook is het van belang dat er snel weer homeostase 
optreedt op het moment dat de stressor niet meer aanwezig is.  
 
Deze aanpassing, ook wel stress-adaptatie genoemd, wordt bereikt door het activeren van 
de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as). De HPA-as is het belangrijkste neuro-
endocriene systeem van zoogdieren, die zorgt voor een snelle reactie en verdediging bij 
stress. Als het organisme wordt blootgesteld aan een stressvolle situatie, worden 
parvocellulaire neuronen in de paraventriculaire kern (PVN) van de hypothalamus 
gestimuleerd. Dit resulteert in een afgifte van corticotropine releasing hormoon (CRH) en 
arginine vasopressine (AVP) (Spiga et al, 2014). Deze twee neuropeptiden stimuleren 
vervolgens de hypofyse voor het afgeven van adrenocorticotroop hormoon (ACTH). Een 
verhoogde concentratie van ACTH stimuleert de bijnieren voor het produceren en 
uitscheiden van glucocorticoïde hormonen (Dallmann et al, 1987; Aguilera, 1994). 
Glucocorticoïde hormonen, cortisol bij mensen en corticosteron bij knaagdieren, komen vrij in 
de bloedsomloop en hebben effect op veel organen zoals de lever, het hart, het vasculaire 
weefsel en de hersenen (Spiga et al, 2014). Bovendien hebben glucocorticoïden anti-
inflammatoire eigenschappen (Bailey et al, 2003). 
 
Acute activatie van de HPA-as tijdens stress is nodig voor stress-adaptatie. CRH zorgt voor 
de initiële respons van de hypofyse op stressvolle omstandigheden. Anderzijds kan 
langdurige blootstelling aan CRH schadelijk zijn en resulteren in psychiatrische, 
reproductieve, immuun-, metabole en cardiovasculaire aandoeningen (McEwen, 1998). Het 
is daarom van belang dat de stressrespons goed gereguleerd wordt. Glucocorticoïden 
hebben daarom een negatieve feedback op hun eigen productie, door het inhiberen van de 
ACTH afgifte in de hypofyse en het remmen van de synthese en afgifte van CRH en AVP in 
de PVN (Jones et al, 1977). Zo wordt de concentratie CRH sterk gecontroleerd. Bovendien 
reguleren glucocorticoïde hormonen de activiteit van andere hersenstructuren, waaronder de 
hippocampus, de amygdala en de prefrontale cortex, die op hun beurt de activiteit van de 
PVN regelen. 
 

De HPA-as tijdens de zwangerschap 

De zwangerschap wordt in stand gehouden door complexe mechanismen waarbij de 
moeder, de foetus en de placenta betrokken zijn. De placenta begint al vroeg in de 
zwangerschap met het produceren van hormonen en wordt daarom gezien als een 
endocrien orgaan. De hormonen hebben effect op de placenta zelf, op de moeder en op de 
foetus. Kortom, de placenta functioneert op een autocriene, paracriene en endocriene 
manier (Petraglia et al, 1994).  
 
In de jaren 80 is ontdekt dat tijdens de zwangerschap, de concentraties van CRH in het 
plasma 1000 tot 10.000 keer verhoogd waren in vergelijking met niet-zwangere vrouwen 
(Campbell et al, 1987). De oorzaak hiervan is de placenta die, naast de hypothalamus, ook 
CRH gaat produceren. Dit gebeurt al na 8-10 weken van de zwangerschap. Door middel van 
immuunhistochemie is aangetoond dat pCRH aanwezig is in de syncytiotrofoblast en in de 
intermediaire trofoblast van de placenta. Het pCRH komt ook terecht in de maternale en 
foetale circulatie (Petraglia et al, 1992; Riley et al, 1991). Het pCRH is qua structuur, 
immunoreactiviteit en bioactiviteit identiek met het hypothalamische CRH (hCRH) (Sasaki et 
al, 1988; Shibasaki et al, 1982). Er is echter ook een groot verschil. De productie van hCRH 
wordt in mensen geïnhibeerd door cortisol. Dit geldt niet voor pCRH, deze wordt juist 
gestimuleerd door cortisol (Fig. 1). Hierdoor vindt er een enorme stijging plaats van pCRH 
gedurende de zwangerschap (Robinson et al, 1988).  
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Een deel van het maternale cortisol wordt inactief gemaakt in 
de placenta (Fig. 1). Dit komt door de aanwezigheid van het 
enzym 11βHSD, dat cortisol oxideert tot cortisone 
(Benediktsson, 1997). Het cortisol dat toch de circulatie van 
de foetus bereikt, heeft ten eerste een inhiberend effect op 
zijn of haar HPA-as (Fig. 1). De aanwezigheid van cortisol is 
belangrijk voor het stimuleren van de maturatie van foetale 
organen, waaronder de longen en het darmkanaal (Cole et al, 
1995; Majumdar et al, 1985). Zo is bijvoorbeeld aangetoond 
dat cortisol de productie van surfactant eiwit A en fosolipide 
laat toenemen. Beide eiwitten hebben een positieve werking 
op de verdere ontwikkeling van de organen (Cole et al, 1995). 
Ook is uit dieronderzoek gebleken dat een CRH-deficiëntie 
leidt tot verminderd functioneren van de longen, door de 
afwezigheid van cortisol (Venihaki et al, 2000). Bij mensen zal 
een CRH-deficiëntie van het kind niet leiden tot minder 
functioneren van de longen, doordat cortisol van de moeder, 
via de placenta, bij het kind terecht komt.  
 
In de lever van de moeder en in de placenta wordt een CRH-
bindend eiwit (CRH-BP) geproduceerd. Hierdoor raakt het 
pCRH inactief (Stevens, 1998). Aangezien cortisol erg 
belangrijk is voor de maturatie van verschillende organen van 
de foetus, vervalt deze inactiviteit in de laatste 2-4 weken, of 
te wel het derde trimester, van de zwangerschap. Hierdoor 
ontstaat er een feed-forward mechanisme waardoor de 
concentraties van CRH, cortisol en ACTH enorm stijgen in de 
deze laatste weken (Mulder et al, 2002). Ook wordt de 
concentratie pCRH in de foetale circulatie verhoogd (Robinson 
et al, 1988). Tevens wordt het 11βHSD enzym geremd. Door 
al deze gebeurtenissen neemt de concentratie cortisol in de 
foetale circulatie toe. De cortisol concentraties in de moeder 
nemen ook toe in de laatste 2-4 weken, waardoor er sprake is 

van hypercortisolisme. De maternale HPA-as wordt hierdoor onderdrukt. Na de geboorte 
duurt het ongeveer 12 weken voordat de maternale HPA-as weer in equilibrium is. Deze 
periode wordt de postpartumperiode genoemd (Mastorakos, 2000). 
 

CRH en de zwangerschapsduur  
Volgens McLean et al bestaat er een “placentaire klok” die leidt tot het op gang brengen van 
de partus. Een belangrijke indicator hiervoor is de hoeveelheid plasma CRH in de maternale 
circulatie. Zo is de enorme stijging van maternale plasma CRH concentraties geassocieerd 
met een gelijktijdige afname van CRH-bindend eiwit. Dit leidt tot een verhoging van 
circulerende niveaus van CRH dat samenvalt met het begin van de partus. Verhoogde 
concentraties pCRH in de foetus stimuleert de productie van DHEA-s 
(dehydroepiandrosterone-sulfaat). Dit leidt tot een toenemende oestrogeensynthese door de 
placenta, wat naast verhoogde CRH niveaus bij de moeder ook bijdraagt aan het proces van 
partus bij de mens (Smith et al, 1988).  CRH speelt niet alleen een rol bij het inleiden van de 
partus maar speelt ook een rol bij het bepalen van de zwangerschapsduur. Door in week 16-
20 de maternale plasma CRH concentratie te meten, kunnen groepen van vrouwen 
geïdentificeerd worden als vrouwen met een normale zwangerschapsduur, premature 
zwangerschap of een postterme zwangerschap. Veel factoren kunnen de snelheid van de 
placentaire klok beïnvloeden, zoals genen en ziektes bij de moeder of de foetus (McLean et 
al, 1995). 
 

Figuur 1. Tijdens de zwangerschap 

produceert de placenta ook CRH. 

In tegenstelling tot de negatieve 

feedbackloop bij hCRH, wordt 

pCRH door cortisol verhoogd.  Het 

maternale cortisol wordt door het 

enzym 11βHSD geoxideerd tot 

cortisone waardoor het inactief is 

in de foetale circulatie. Het cortisol 

wat toch terecht komt in de foetus 

inhibeert zijn of haar HPA-as. 

(Sandman 2015) 
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De partus zelf kan gezien worden als een ontstekingsreactie. CRH receptoren zijn aanwezig 
in het myometrium van de placenta en in de membranen van de foetus. Tijdens de 
zwangerschap bevindt het myometrium zich in een relatief rustige toestand. Aan het einde 
van de zwangerschap laat het echter hormonale signalen toe bij de spiercellen. Tijdens dit 
laatste stadium zorgt CRH ervoor dat chemokinen en pro-inflammatoire cytokines 
geproduceerd worden in de gladde spiercellen van de baarmoeder. Dit leidt tot chemotaxis 
van monocyten naar het myometrium, waardoor er een ontstekingsreactie ontstaat. Deze 
ontstekingsreactie zorgt ervoor dat het myometrium de expressie van prostaglandines (PG’s) 
en activatie eiwitten in de baarmoeder (UAP’s) productie activeert. Uiteindelijk worden zo 
contracties in het myometrium opgewekt (You, 2014). 
 
Stress tijdens de zwangerschap veroorzaakt een eerdere toename van CRH concentraties. 
Deze verstoorde hoeveelheid CRK kan bijdragen aan een kortere zwangerschapsduur, of te 
wel prematuriteit. Het maternale stress niveau zou hierbij een cascade van gebeurtenissen 
veroorzaken (Hobel et al, 1999). Volgens Wadhwa et al wordt de inleiding van de partus 
voornamelijk beïnvloedt door maternale stress aan het begin van de zwangerschap 
(Wadhwa et al, 2004).  
 

Complicaties bij de moeder 
Een verstoorde HPA-as tijdens de zwangerschap is geassocieerd met zowel 
stemmingsstoornissen als fysieke problemen, zoals thryreoïditis, reuma, en pre-eclampsie 
(Mastorakos, 2000). 15% van alle zwangere vrouwen hebben last van een prenatale of 
postpartum depressie, wat ernstige consequenties kan hebben op de gezondheid en welzijn 
van de hele familie (Jolley, 2007). Depressie is vaak geassocieerd met een verstoorde HPA-
as. Zo is een depressie met melancholische symptomen geassocieerd met verhoogde 
niveaus van CRH in de hersenen (Rich-Edwards et al, 2008). Doordat in de zwangerschap 
ook een verandering in de HPA-as plaatsvindt, voornamelijk doordat de placenta ook CRH 
gaat produceren, is er gekeken of pCRH invloed kan hebben op de gesteldheid van 
zwangere vrouwen. Hieruit blijkt dat bij vrouwen met een postpartum depressie (PPD) de 
HPA-as tijdens de zwangerschap al ontregeld is, waardoor er een verhoging is van het 
pCRH niveau. Door de positieve feedbackloop stijgt het cortisolniveau nog meer dan bij een 
normale zwangerschap. Er wordt verondersteld dat hierdoor de maternale HPA-as refractaire 
periode langer duurt na de geboorte, wat leidt tot het ontwikkelen van depressieve 
symptomen (Iliadis et al, 2016, Yim et al, 2009). Consistent met deze hypothese vertonen 
vrouwen die PPD ervaren een afgevlakte ACTH reactie op een CRH stimulatie (Magiakou, 
1996).  
 
Pre-eclampsie is ook een veel voorkomend probleem bij de zwangerschap. Normaliter gaat 
de zwangerschap samen met een verminderde perifere vasculaire weerstand, zodat er 
voldoende bloedtoevoer aanwezig is naar de foetus. Deze verminderde perifere vasculaire 
weerstand is niet aanwezig bij pre-eclampsie (PE). CRH speelt hier ook mogelijk een rol bij. 
Bij vrouwen met PE zijn de maternale plasma CRH niveaus en CRH-BP niveaus gemeten. 
De maternale plasma CRH niveaus waren verhoogd bij vrouwen die PE ontwikkelden. De 
CRH-BP niveaus waren daarentegen verlaagd (Florio et al, 2004, Ahmed et al, 2000). Door 
deze verhoging van CRH, vindt er een verhoging van cortisol plaats. De oorzaken van PE 
blijven onbekend. Er zijn echter wel enkele bevindingen die suggereren dat een verhoogd 
cortisol niveau zorgt voor een endotheel dysfunctie bij de spiraalarteriën, waardoor er 
cytokines en andere producten vrijkomen in de maternale circulatie die daar schade kunnen 
aanrichten (Vianna, 2011).  
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Complicaties bij het kind 
Foetale blootstelling aan stress is geassocieerd met gezondheidsproblemen later in het 
leven. Deze kwetsbaarheid voor ziektes wordt veroorzaakt door veranderingen in 
verscheidene neurotransmitter systemen en hersenstructuren, die blijvende effecten hebben 
(Avitsur et al, 2014). Een belangrijke verandering is de verhoging van het cortisol niveau in 
de foetus. Deze verhoogde concentraties leiden tot een verhoogde kans op fysiologische en 
mentale problemen. De fysiologische problemen zijn onder andere veranderingen in 
immuun-, hersen-, cardiovasculaire, autonomische, endocriene en metabolische functies 
(Tegethoff et al, 2011). Zo is er gevonden dat stress tijdens de zwangerschap zorgt voor een 
verhoogde insulineresistentie (Entringer et al, 2008) en een verhoogde hartfrequentie (Monk 
et al, 2004) bij de foetus. Verhoogde cortisol levels geven ook een verhoogde kans op 
emotionele en gedragsstoornissen, zoals angststoornissen en symptomen van depressie 
(Bergman et al, 2010; Davis et al, 2012; Betts et al, 2015). Enkele studies hebben het effect 
van verhoogde concentraties pCRH onderzocht op de foetus. Door Howland et al werd 
gevonden dat verhoogde pCRH concentraties zorgden voor dezelfde mentale problemen als 
die werden geassocieerd met verhoogde cortisol levels (Howland et al, 2016). Ook werden 
verhoogde pCRH concentraties geassocieerd met een verhoogde kans op neuromusculaire 
aandoeningen (Ellman et al, 2008). 
 
Er is echter ook gevonden dat bepaalde mate van maternale emotionele stress tijdens de 
zwangerschap voordelige effecten kan hebben op de ontwikkeling van de foetus en zijn/haar 
hersen maturatie (DiPietro et al, 2006). Milde tot gemiddelde levels van stress waren onder 
andere voordelig voor de motorische functie van de kinderen. Dit kan verklaard worden door 
de plasticiteit van de foetus die zich zal aanpassen op moleculair, cellulair en orgaan niveau 
(Tegethoff et al, 2011). 
 
Ook de HPA-as activiteit van de foetus verandert permanent door stress tijdens de 
zwangerschap. Dieronderzoeken hebben laten zien dat deze verandering van HPA-as 
activiteit wordt veroorzaakt door de verhoogde maternale glucorticoïde concentraties. De 
verhoogde concentraties glucocorticoïde leidt tot het moduleren van de glucocorticoïde 
receptoren in de hersenen en hypofyse van de foetus. Doordat de HPA-as ook onder invloed 
staat van andere fysiologische mechanismen, zijn de veranderingen in de activiteit geslacht 
specifiek (Kapoor et al, 2008). 
 

Geslachtsverschillen 
In het jaar 1786 is door Josef Clarke geobserveerd dat er geslachtsspecifieke verschillen 
bestaan in foetussen en pasgeborenen voor verschillende aandoeningen geassocieerd met 
de zwangerschap. Zo observeerde hij grotere mortaliteit bij mannelijke foetussen en 
pasgeborenen. De kans op verminderde groei vond juist meer bij het vrouwelijke geslacht 
plaats. Verder observeerde hij dat er over het algemeen meer mannen werden geboren dan 
vrouwen (Clarke, 1786). Ook bestaan er geslachtsverschillen als men kijkt naar de gevolgen 
van stress en verstoorde CRH niveaus op foetussen en pasgeborenen. Zoals eerder is 
besproken speelt CRH een rol bij de zwangerschapsduur.  Als men kijkt naar het geslacht 
hebben mannen, vergeleken met vrouwen, meer kans om te vroeg geboren te worden 
(Cooperstock et al, 1996).  Daarnaast hebben alleen mannelijke foetussen, die blootgesteld 
zijn aan verhoogde niveaus van pCRH, een grotere kans op neuromusculaire aandoeningen 
in de zeer vroege kindertijd (Ellman et al, 2008, Sandman, 2015). Ten slotte is hierboven al 
besproken dat blootstelling aan verhoogde pCRH niveaus geassocieerd is met een risico op 
angststoornissen en depressiviteit. Er is gebleken dat dit alleen voorkomt bij vrouwelijke 
foetussen (Davis et al, 2005, Sandman, 2015). 
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Conclusie 
De ontregeling van de HPA-as tijdens de zwangerschap heeft effect op de 
zwangerschapsduur, op de moeder en op het kind. Hoge CRH concentraties zorgen voor de 
inleiding van de partus. Door stress neemt het CRH niveau sneller toe, waardoor de partus 
eerder plaatsvindt. Doordat de placenta ook CRH gaat produceren, nemen de cortisol 
concentraties in de maternale circulatie toe. Stress stimuleert deze cortisol verhoging. 
Hierdoor wordt hCRH in de moeder sterker geïnhibeerd. Na de partus duurt het daarom 
langer voordat de HPA-as activiteit terugkeert naar normaal. Deze langere refractaire 
periode veroorzaakt depressieve symptomen bij de moeder. Nog een veel voorkomend 
probleem bij moeders is pre-eclampsie. Ook hierbij zijn hoge plasma CRH concentraties 
gevonden. Foetale blootstelling aan stress wordt geassocieerd met fysieke en mentale 
problemen. Milde tot gemiddelde maternale stress hebben echter positieve effecten op de 
ontwikkeling van de foetus. Veel van deze effecten zijn afhankelijk van het geslacht van de 
foetus. 
 
Het is bekend dat verhoogde CRH concentraties, veroorzaakt door stress, voor veel 
complicaties zorgt. De mechanismen achter de complicaties zijn echter niet bekend. Zo moet 
er nog verder onderzoek worden gedaan naar het effect van CRH op pre-eclampsie. Ook is 
het belangrijk om de voordelige effecten van milde maternale stress tijdens de 
zwangerschap beter te begrijpen. Op die manier kunnen vrouwen beter voorgelicht worden.  
Vaak worden onderzoeken gebaseerd op metingen van cortisol in plaats van pCRH. pCRH 
kan echter een betere indicatie zijn. Door beide te meten kan er efficiënter geselecteerd 
worden op vrouwen met een verhoogd stress niveau. Geslachtsspecifieke verschillen 
bestaan in foetussen en pasgeborenen voor verschillende aandoeningen. Hoe deze 
verschillen ontstaan is onbekend. Onderzoek naar deze geslachtsverschillen kan leiden tot 
betere interventies.  
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Samenvatting 

Om de ziekte Diabetes gravidarum beter te kunnen bestrijden is het nodig om de groei van 
de bèta cel massa tijdens de zwangerschap te begrijpen. Het doel van deze scriptie is de 
regulatie van deze groei te onderzoeken. Hierbij is de hoofdvraag: Hoe wordt de groei van de 
bèta cel massa tijdens de zwangerschap gereguleerd? Verdere vragen die gesteld werden 
waren: Hoe passen de bèta cellen zich aan tijdens de zwangerschap? Welke mechanismen 
zijn betrokken bij deze aanpassingen? In welke fase van de zwangerschap vindt de bèta cel 
proliferatie plaats? En ten slotte: Hoe ontstaat diabetes gravidarum. 
Deze vragen werden via literatuuronderzoek beantwoord. De groei van de bèta cel massa 
bleek gereguleerd te worden door een groot aantal hormonen en eiwitten waaronder: 
progesteron, oestradiol, prolactine, placentair lactogeen, survivine, angiotensinogeen, 
FOXM1, kininogeen, fibrinogeen en trombine. Maar ook serotonine, glucose, vrije vetzuren 
en microRNAs bleken een rol te spelen in de groei van bèta cellen. Verdere aanpassingen 
die plaats vonden in combinatie met de groei waren een verhoogde insulinesecretie, het 
ontstaan van meer gap junctions en een toename in zowel de glucose- als de c-AMP 
metabolisme. De groei van de bèta cel massa piekt halverwege de zwangerschap en blijft 
aanhouden tot het einde van de zwangerschap. Hoe de ziekte diabetes gravidarum is nog 
voor een groot deel onduidelijk. Wel is duidelijk dat een hoge bmi en lage activiteit tijdens de 
zwangerschap de kans op de ziekte duidelijk beïnvloeden. Verder speelden genetische 
factoren als het bezit van het nul genotype van GTSM1 polymorfen en de frequentie van het 
risico allel rs12255372 een rol in de ziekte. Ten slotte werden lage TSH-gehaltes en hoge 
GLP-1 gehaltes beide geassocieerd met een verhoogd risico op diabetes gravidarum. 
Er moet nog veel onderzoek worden gedaan naar de fysiologische werking van de bèta cel 
proliferatie tijdens de zwangerschap. Met name over de timing van de proliferatie en het 
ontstaan van diabetes gravidarum zijn nog veel vragen te stellen. 
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Inleiding 

Diabetes gravidarum, beter bekend als zwangerschapsdiabetes, is een ziekte die bij een op 
de twintig zwangerschappen voorkomt. De ziekte kan leiden tot latere ontwikkeling van type 
2 diabetes. De kans op diabetes gravidarum neemt toe met leeftijd en is het hoogst bij 
vrouwen tussen de 36 en 40 jaar oud (Tamayo et al, 2016). Ondanks het feit dat de ziekte 
genezen kan worden, kan deze alsnog leiden tot latere ontwikkeling van type 2 diabetes 
(Bellamy et al, 2010). Om in te grijpen bij deze ziekte is het nodig om te begrijpen welke 
endocrinologische processen een rol spelen bij de ontwikkeling van deze ziekte en bij welke 
mechanismen het fout gaat, waardoor deze ziekte wordt veroorzaakt. 
Tijdens de zwangerschap vinden er veel veranderingen plaats in de maternale 
endocrinologische toestand. Het metabolisme is een belangrijk onderdeel van deze 
veranderingen, het lichaam van de moeder moet zich namelijk aanpassen aan het voeden 
van zowel haarzelf als de foetus. Om de foetus te voeden moet er meer glucose worden 
opgenomen, de maternale resistentie tegen insuline neemt hierdoor toe, er moet daarom 
meer insuline geproduceerd worden. Hiervoor is een toename in de insuline-producerende 
bèta cellen benodigd. Wanneer de insulineproductie niet voldoende toeneemt kan de 
toenemende insulineresistentie leiden tot diabetes gravidarum. Daarom is het belangrijk om 
te begrijpen hoe en waardoor de bèta cel massa toeneemt, zodat endocrinologen kunnen 
inspelen op deze factoren en weten waar het precies fout gaat. In deze scriptie wordt 
daarom uitgezocht hoe en waardoor de bèta cel massa precies groeit. De hoofdvraag van dit 
scriptie hoofdstuk luidt: Hoe wordt de groei van de bèta cel massa tijdens de zwangerschap 
gereguleerd? De deelvragen van het hoofdstuk zijn: Hoe passen de bèta cellen zich aan 
tijdens de zwangerschap? Welke mechanismen zijn betrokken bij deze aanpassingen? In 
welke fase van de zwangerschap vindt de bèta cel proliferatie plaats? En hoe ontstaat 
diabetes gravidarum? 
Via literatuuronderzoek worden deze vragen beantwoord en uitgewerkt. Het doel is om een 
korte doch omvattende samenvatting te geven die een beeld geeft van het proces van beta 
cel proliferatie tijdens de zwangerschap en de problemen die het met zich mee kan brengen. 
We beginnen de scriptie met het uitwerken van de factoren die verantwoordelijk zijn voor de 
proliferatie en beantwoorden vervolgens de deelvragen. Uiteindelijk sluit de scriptie met een 
conclusie waarin de antwoorden op de vragen op een rijtje worden gezet en we eventuele 
opeenvolgende vragen zullen formuleren. 
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Hoofddeel 

De adaptieve responsen van bèta cellen op de zwangerschap zijn onder andere de 
volgende: een toename van glucose gestimuleerde insulinesecretie met een lagere 
drempelwaarde en een stijging van de insuline synthese, toegenomen proliferatie van de 
bèta cel, meer eiland volume en een toename van gapjunctions tussen bèta cellen. Daarbij 
neemt ook het glucose metabolisme en het c-AMP metabolisme toe (Sorenson et al, 1997). 
Dat er een verhoogde insuline secretie is met een lagere drempelwaarde en een toename in 
de bèta cellen zijn de belangrijkste veranderingen. Deze veranderingen worden geïnduceerd 
en gecontroleerd door verschillende factoren, die later uitgebreid aan bod komen. (Sorenson 
et al, 1997). Een primaire stap in de adaptatie van eilandjes tijdens de zwangerschap is de 
upregulatie van de de belangrijkste onderdelen van het glucosemetabolisme. Het gaat hier 
voornamelijk om glucokinase en GLUT2. Naast deze factoren zijn er meer bijkomende 
veranderingen die de insuline secretie verhogen. Zoals bijvoorbeeld een toename in c-AMP 
metabolisme, die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de toename in glucose gevoeligheid 
(Sorenson et al, 1997). De veranderingen in het metabolisme dragen bij aan het verlagen 
van de glucose drempelwaarde voor de insulinesecretie (Sorenson et al, 1997). Over het 
effect van de gap junctions op de veranderingen rondom de bèta cellen is weinig te zeggen. 
Na behandeling met prolactine was er wel een verhoogde communicatie te zien maar nog 
geen effect op de insulinesecretie of de groei van de bèta cel (Sorenson et al, 1997).  
De focus zal in dit hoofdstuk voornamelijk liggen op de massa adaptatie van de bèta cel 
tijdens de zwangerschap. Deze adaptatie is multifactorieel, zowel proliferatie van bestaande 
bèta cellen en de neogenese van de cellen dragen bij aan de toename van bèta cel massa 
tijdens de zwangerschap. Er is momenteel veel onderzoek gaande naar factoren die deze 
neogenese in de pancreas stimuleren (Nalla et al, 2014). Een zwangerschap serum kan de 
proliferatie van bèta cellen in vitro induceren, dit zal nodig zijn tijdens onderzoek. Wat dan 
blijkt is dat de proliferatie van de bèta cellen toe neemt met de zwangerschapsduur, tegelijk 
met de hormoonlevels (Nalla et al, 2014). Het gaat dan vooral om een stijging van 
groeihormoon (GH), prolactine (PRL) en placentair lactogeen (Sorenson et al, 1997). Als 
men deze lactogene hormonen op eilandjes test, vindt er een toename in insulinesecretie 
plaats die vervolgens resulteert in een afname in bloedglucose niveaus (Sorenson et al, 
1997). Zo is er na toevoeging van het lactogene hormoon prolactine een stijging in de 
insulinesecretie, deze secretie kan twee tot drie keer zo hoog zijn. Dit zijn mechanismen die 
ook tijdens de zwangerschap plaatsvinden. Uit dit onderzoek bleek daarnaast dat PRL 
potenter is dan GH in het veroorzaken van een toename van insuline en celproliferatie 
(Sorenson et al, 1997). Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de verandering 
rondom de bèta cel massa tijdens de zwangerschap. Deze worden nu kort besproken met 
hun mechanismen. Te beginnen met de belangrijkste hormonen: prolactine en placentair 
lactogeen (Goyvaerts et al, 2015). 
 
De prolactine receptor behoort tot de cytokine superfamilie van receptoren en deze hebben 
een interactie met de JAK familie van tyrosine kinases. JAK kinase 2 wordt geactiveerd door 
PRL en fosforyleert als gevolg daarvan een lid van de STAT familie van transcriptiefactoren. 
Welke vervolgens naar de kern gaat om daar de expressie van bepaalde genen te reguleren. 
(Sorenson et al, 1997). Downstream van de PRL receptor zijn er verschillende pathways die 
bijdragen aan de maternale toename van de bèta cel massa (Hail et al, 2010). Dat zijn onder 
andere de volgende pathways: JAK2–STAT5, ERK1/2, PI3K, FOXM1, IRS1/2 en MAPK. 
Deze spelen allen een rol in de de bèta cel proliferatie en groei. PRLR activatie induceert 
daarnaast pathways zoals Ras, Raf, AKT en mTOR pathways, maar hun precieze rollen met 
betrekking tot onder andere de proliferatie van bèta cellen zijn nog onduidelijk (Bole-Feysot 
et al, 1998). Wel is bekend dat de HNF4α receptor de activatie van de Ras/ERK pathways in 
eilandjes in gang zet (Gupta et al, 2007).  
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Placentair lactogeen is familie van de groeihormoon/prolactine familie. Het schijnt een 
primaire factor te zijn voor de toename in bèta cel massa en zorgt voor toegenomen 
insulinesecretie (Rupangi et al, 2000). Het gaat een interactie aan met een prolactine 
receptor, welke zoals net besproken werkt via de JAK kinase pathway (Rupangi et al, 2000). 
Als er wordt gekeken naar de genen die het meeste tot expressie komen tijdens de 
zwangerschap zijn dat de Tph1 en Tph2 genen. Deze coderen voor de twee isovormen van  
tryptofaan hydroxylase, dit is nodig voor de synthese van serotonine in de eilandjes. Door 
lactogenen stijgen de levels van de isovormen van tryptofaan hydroxylase. (Ohara-Imaizumi 
et al, 2013). Serotonine in de eilandjes reageert zowel op een autocrine als een paracrine 
manier door de Gαq gekoppelde serotonine receptor, de Htr2b receptor. Dit is om bèta cel 
proliferatie en massa te doen toenemen rond het midden van de zwangerschap. De Htr1d 
receptor (ook Gαi gekoppeld) is om de bèta cel proliferatie aan het eind van de 
zwangerschap weer te laten afnemen (Ohara-Imaizumi et al, 2013). Een andere receptor 
binnen de serotonine receptoren, de Htr3a receptor, kan de insuline secretie reguleren. Dit 
zijn geen eiwit gekoppelde receptoren zoals Htr2 en 1, maar ionkanalen (Ohara-Imaizumi et 
al, 2013). Serotonine wordt uitgescheiden door de maternale eilandjes en bindt vervolgens 
aan de Htr3a receptor, op de bèta cel. Deze receptor zorgt na het binden voor een 
depolarisatie van het membraan en haalt zo de drempelwaarde naar beneden voor glucose 
gestimuleerde insulinesecretie (Ohara-Imaizumi et al, 2013).  
Oestrogenen dragen bij aan de bèta cel proliferatie, voornamelijk door middel van activatie 
van estradiol (E2) en de G-eiwit gekoppelde receptor (Modi et al, 2015). Steroïden als E1, E2 
en progesteron nemen toe tijdens de zwangerschap. Progesteron, waarvan de vrijmaking 
toeneemt in een later stadium van de zwangerschap, kan verantwoordelijk zijn voor een 
tegenwerking van stimulatoire effecten van lactogenen. Hierdoor gaan lactogenen weer naar 
controle levels. (Sorenson et al, 1997). 
Survivine speelt ook een rol in de groei van de bèta cel massa. Survivine is een 
multifunctioneel eiwit dat betrokken is bij cellulaire processen zoals celdood, celdeling en 
cellulaire adaptatie. Survivine wordt ook gebruikt voor de PRL gestimuleerde bèta cel 
proliferatie. Survivine doet dit via Akt, STAT5, PIM en ERK signalling pathways. Na inductie 
van de pathways vindt genexpressie van survivine plaats. De pathways worden aangestuurd 
door activatie van de EGF receptor (Xu et al, 2015). De genexpressie, gestimuleerd door 
PRL, werd gemeten in eilandjes van muizen tijdens zwangerschap. Eerdere studies lieten 
zien dat expressie van survivine nodig is voor de bètacel remodelling van de pancreas (Xu et 
al, 2015). Uit deze studie volgde dat survivine toeneemt in maternale eilandjes tijdens de 
zwangerschap, samen met de mRNA levels van het eiwit. (Xu et al, 2015). Inductie van de 
survivine expressie door PRL komt vooral in de kern voor en is geassocieerd met de 
celcyclus, voornamelijk de progressie naar de S en G2/M fase. Dit resulteert in insuline 
producerende cel proliferatie  (Xu et al, 2015). FOXM1 en survivine zijn gemeenschappelijke 
effectoren van de Akt, STAT5, PIM en ERK pathways en beide gestimuleerd door PRL 
(Zhang et al, 2010). FOXM1 is essentieel gedurende de S fase en is betrokken bij de 
proliferatie door te binden aan G2/M regulatoren. FoxM1 groeit parallel aan de celcyclus 
inductie tijdens de zwangerschap, in respons op lactogenen (Zhang et al, 2010). 
Voordat de bèta cel massa expansie kan plaatsvinden is er een proliferatie van eiland 
endotheelcellen nodig. De endotheelcellen van de eilandjes van de pancreas kunnen bèta 
cel proliferatie initiëren door het afscheiden van hepatocyte growth factor (HGF). Dit kan 
gestuurd worden door signalen van de eilandjes zelf. Signalen als bijvoorbeeld vascular 
endothelial growth factor-A (VEGF-A) en insuline (Johansson et al, 2006). Insuline-like 
growth factor 2 wordt uitgescheiden door bèta cellen. Studie naar bèta cel specifieke 
inactivatie van IGF2, en de gevolgen die het heeft op de massa van de bètacellen bij 
zwangerschap, wijzen uit dat IGF2 bijdraagt aan de aanpassing van de secretie en massa 
van de bèta cel tijdens zwangerschap (Modi et al, 2015).  
Angiotensinogeen wordt in het serum van zwangere vrouwen gevonden. Het neemt 
langzaam toe tijdens de zwangerschap en het renine angiotensine systeem reguleert de bèta 
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cel massa, door de balans te bepalen tussen eiland cel proliferatie en apoptose van 
eilandcellen (Nalla et al, 2014). Recent is ook gevonden dat kininogeen toeneemt, de 
receptoren hiervoor worden in verband gebracht met insuline release en eiland groei (Nalla 
et al, 2014). Naast vooral veel toenames van factoren, schijnen albumine levels te zijn 
afgenomen. Een indicatie hiervoor is dat zwangerschap geassocieerde acute inflammatie 
een rol kan spelen in de groei van de bèta cel (Nalla et al, 2014). Fibrinogeen en trombine 
zouden goed zijn voor de bèta cel functie (Nalla et al, 2014). Er wordt nu onderzoek gedaan 
naar AAT peptides en de relatie met de groei van de bèta cel, want deze bleken ook te zijn 
verhoogd tijdens de zwangerschap (Nalla et al, 2014). Hiernaast spelen glucose, vrije 
vetzuren en de recent gevonden beta- tropine een rol in het vergroten van de bèta cel 
proliferatie (Nalla et al, 2014). En als laatste zijn MicroRNAs belangrijk in het moduleren van 
bèta cel genexpressie en dus de differentiatie, proliferatie, functie en dood van de cel. De 
expressie van een aantal bèta cel microRNAS veranderen gedurende de zwangerschap. Zo 
wordt miR-338-3p geremd, dit zorgt voor een toename in de proliferatie (Filios et al, 2015).  
 
Om de laatste deelvraag te beantwoorden wordt er nu gefocust op de fasen waarin de bèta 
cel veranderingen plaatsvinden. Er is een afname van de apoptose van bèta cellen tijdens de 
zwangerschap.Twee weken na de bevalling is er weer een toename van de apoptose van de 
bèta cel en daarbij een verminderde proliferatie en er is sprake van een kleinere bèta cel 
grootte (Nalla et al, 2014). In verschillende studies kwam naar voren dat bij knaagdieren de 
bèta cel massa omhoog ging tijdens zwangerschap, door lactogene hormonen. Menselijke 
mechanismen blijven enkel nog onduidelijk. Het is lastig om de zwangerschappen van 
verschillende organismen te vergelijken (Butler et al, 2010). Zo is er bij menselijke 
zwangerschappen een lagere bèta cel proliferatie dan bij zwangerschappen van 
knaagdieren. Dit is omdat mensen een veel langere zwangerschapsduur hebben dan 
knaagdieren: negen maanden in plaats van drie weken. Het aantal maternale bèta cellen wat 
toeneemt gedurende de humane zwangerschap is wel hetzelfde als bij knaagdieren, 1.4 tot 
2.4 keer zoveel, gebaseerd op autopsie (Butler et al, 2010). Om onderzoek te kunnen doen 
naar zwangerschap en in dit geval de proliferatie en massa, wordt in ratten meestal een 
humaan serum ingespoten. Het bleek dat bij het inspuiten van serum van zwangere 
vrouwen, die in de late fase van de zwangerschap zitten, een hoge proliferatie tot gevolg 
hadden bij de knaagdieren. Dit is ten opzichte van bèta cellen geïnduceerd met een serum 
van vrouwen in een vroege zwangerschap en de controlegroep (Nalla et al, 2014). De bèta 
cel proliferatie piekt echter in het midden van de zwangerschap en daalt na de bevalling, 
waarna de bèta cel massa weer normaliseert. Dit ondanks de verhogingen van placentair 
lactogeen en prolactine aan het eind van de zwangerschap (Kim et al, 2010). Dit is ook te 
zien bij de proliferatie bij knaagdieren. Dit wordt het eerst waargenomen rond dag 10, piekt 
rond dag 14 en komt tot controle levels bij eind van de zwangerschap (dag 21) (Sorenson et 
al, 1997).  
De bèta cel proliferatie en massa nemen toe rond het midden van de zwangerschap door de 
Htr2b receptor die wordt gestimuleerd door serotonine. En de Htr1d receptor laat de bèta cel 
proliferatie en massa weer afnemen. Zoals al eerder besproken wordt serotonine gemaakt 
doordat lactogenen stijgen (Ohara-Imaizumi et al, 2013). Progesteron uit de placenta stijgt 
aan het einde van de zwangerschap en kan de effecten van lactogenen te niet doen. Er komt 
daardoor een daling in de proliferatie van de cel in het tweede deel van de zwangerschap 
(Sorenson et al, 1993). Vele studies testen nu of er verschillen zijn tussen de bèta cel 
proliferatie van knaagdieren en die van de mens. Bij een Ki67 staining (marker voor 
proliferatie) van samples van zwangere en niet zwangere vrouwen bleek er geen verschil in 
proliferatie te zijn tussen de samples (Butler et al, 2010). Er werd geconcludeerd dat de 
stijging in bèta cellen een andere oorzaak moet hebben, bijvoorbeeld dat dit wordt 
veroorzaakt door de neogenese van bèta cellen van andere celtypes. Hier wordt nog volop 
onderzoek naar gedaan. (Butler et al, 2010). 
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Diabetes gravidarum is een ziekte die veel gevolgen kan hebben voor zowel de moeder als 
de foetus. Zo verhoogd diabetes gravidarum onder andere de kans op latere ontwikkeling 
van diabetes mellitus type 2 (Bellamy et al, 2010). Diabetes gravidarum beïnvloedt ook de 
werking van het  hart; de structuur en massa van het maternale hart verandert door de 
ziekte. Dit kan de snelheid en het ritme van de hartslag veranderen (Oliveira et al, 2015). 
Ook verhoogd diabetes gravidarum de kans op vaatziekten (Jensen et al, 2016). Naar de 
effecten op de foetus moet nog veel onderzoek gedaan worden maar het is aangetoond dat 
er een link is tussen diabetes gravidarum en latere ontwikkeling van obesitas voor het kind 
(Kim et al, 2012). Ook is recent aangetoond dat diabetes gravidarum de kans op latere 
ontwikkeling van neuropsychiatrische aandoeningen vergroot (Nahum sacks et al, 2016). Om 
deze ziekte te voorkomen moet men de oorzaken van diabetes gravidarum weten. Er zijn 
veel factoren die wellicht een rol kunnen spelen in het ontstaan van de ziekte, maar weinig 
die duidelijk bewezen zijn. Het is duidelijk dat hoeveel fysieke activiteit de moeder uitvoert 
tijdens de zwangerschap en de intensiteit van deze activiteiten invloed heeft op diabetes 
gravidarum; hoge activiteit tijdens de zwangerschap verlaagt het risico op de ziekte 
beduidend (Nasiri-amiri et al, 2016) en een hoge maternale bmi-waarde verhoogt de kans op 
diabetes gravidarum (Reyes-lópez et al, 2014). Verder lijken genetische factoren zoals de 
aanwezigheid van het nul genotype van GSTM1 polymorfen en de frequentie van het 
rs12255372 risico allel een rol te spelen (Qiu et al, 2016;Reyes-López et al, 2014). 
Daarnaast beïnvloeden hormonen de kans op de ziekte; lage TSH-gehaltes in het bloed en 
hoge GLP-1 gehalte worden beide geassocieerd met een verhoogd risico (Ying et al, 
2016;Reyes-López et al, 2014). 
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Conclusie 

Uit deze scriptie is gebleken dat, om de zwangerschap correct te laten verlopen, er een groot 
aantal aanpassingen benodigd is die via veel verschillende pathways en mechanismen 
worden gereguleerd. Eerst zullen deelvragen beantwoord worden en vervolgens de 
hoofdvraag. Ten slotte zullen er nieuwe vragen geformuleerd worden over het onderwerp en 
zal eventueel verder onderzoek dat benodigd is besproken worden. 
De eerste deelvraag die beantwoord zal worden luidt: Hoe passen de bèta cellen zich aan 
tijdens de zwangerschap? De belangrijkste aanpassingen van de bèta cellen tijdens de 
zwangerschap zijn een verhoogde glucose gestimuleerde insulinesecretie met een lagere 
drempelwaarde en de proliferatie van bèta cellen. Naast deze aanpassingen neemt het 
volume van de eilandjes van Langerhans toe, ontstaan er meer gap junctions tussen bèta 
cellen en nemen zowel het glucose- als het c-AMP metabolisme toe. 
De tweede deelvraag was: Welke mechanismen zijn betrokken bij deze aanpassingen? 
Bij de aanpassingen zijn een groot aantal hormonen, eiwitten, receptoren en pathways 
betrokken. Hormonen die een rol spelen zijn: progesteron, oestradiol, prolactine en 
placentair lactogeen. Eiwitten die bij de aanpassingen betrokken zijn zijn: survivine, 
angiotensinogeen, FOXM1, kininogeen, fibrinogeen en trombine. Tenslotte zijn ook factoren 
die bèta cellen beïnvloeden tijdens de zwangerschap. Al deze factoren verzorgen 
gezamenlijk de aanpassingen benodigd voor de zwangerschap via de Akt, PIM, JAK2–
STAT5, ERK1/2, PI3K, FOXM1, IRS1/2 en MAPK pathways. 
De derde deelvraag was: In welke fase van de zwangerschap vindt de bèta cel proliferatie 
plaats? Alhoewel er nog geen specifieke informatie beschikbaar is over het precieze verloop 
van de bèta cel proliferatie in mensen, blijkt uit onderzoek in knaagdieren dat de proliferatie 
in de mid-zwangerschap piekt en het aantal bèta cellen tot aan het eind van de 
zwangerschap blijft toenemen.  
De laatste deelvraag: hoe ontstaat diabetes gravidarum? Er is nog veel onderzoek benodigd 
naar de oorzaken en gevolgen van diabetes gravidarum. Wel is duidelijk dat, net als diabetes 
mellitus type 2, diabetes gravidarum vaker voorkomt bij vrouwen met een hoog bmi en dat 
fysieke inspanning de kans op de ziekte beduidend verlaagd. Daarnaast beïnvloeden 
genetische factoren als polymorfen, risico allelen en hormonen als TSH en GLP-1 de kans 
op diabetes gravidarum. 
De hoofdvraag: Hoe wordt de groei van de bèta cel massa tijdens de zwangerschap 
gereguleerd? De bèta cel proliferatie wordt gereguleerd door een wisselwerking van een 
groot aantal hormonen, eiwitten en neurotransmitters die worden afgegeven tijdens de 
zwangerschap. 
Er is nog veel onderzoek benodigd naar het onderwerp om de vragen in deze scriptie goed 
te beantwoorden. Met name de timing van de toename in bèta cel massa en de oorzaken 
van diabetes gravidarum zijn relatief nieuwe onderzoeksgebieden waar nog veel vragen over 
zijn.  
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13.2 Samenvatting 

Tijdens de ovulatie moet de oocyte uit het folllikel “springen”. Voordat de eicel het follikel kan 
verlaten, moet de wand van het follikel week gemaakt worden. Dit is het gevolg van een 
ontstekingsreactie. Het doel van dit hoofdstuk is het beschrijven van de bewijzen waarom dit 
om een ontstekingsreactie gaat. Als eerste wordt het mechanisme van de ovulatie 
besproken. De groei van het follikel en het mechanisme van de ovulatie zullen ter sprake 
komen.  Vervolgens wordt de ontstekingsreactie op zichzelf besproken. Verschillende 
componenten zoals leukocyten en cytokines spelen hierbij een rol, en deze zullen worden 
toegelicht.  Vervolgens wordt er gekeken naar welke componenten van de ontstekingsreactie 
ook te zien zijn bij de ovulatie. Hierbij worden prostaglandines, cytokines, CRP en 
ontstekingscellen uit de beide mechanismen (ontsteking & ovulatie) met elkaar vergeleken.  
Vervolgens zal geconcludeerd worden dat de ovulatie zeker te maken heeft met een 
ontstekingsreactie, omdat er veel verschillende factoren voorkomen in beide processen.  
 

 

 

 

 

 

  



   

 

13.3 Inleiding 

Hypothese ontstekingsreactie ovulatie 
Aanvankelijk werd gedacht dat het follikel open barstte door de intrafolliculaire druk. Een 
aantal jaren later werd door (Espey, 1980) de hypothese gevormd dat de ovulatie mogelijk 
zou kunnen plaatsvinden als gevolg van een ontstekingsreactie. Deze hypothese duidde 
specifiek op het feit dat de theca interna- en granulosacellen in het follikel onder invloed van 
gonadotropinen weker gemaakt zou worden. Het achterliggende mechanisme en 
bijbehorende cytokines en enzymen zouden hierbij vergelijkbaar zijn met een 
ontstekingsreactie (Espey, 1994). Tegenwoordig is aannemelijk uit veel experimenteel bewijs 
dat ovulatie een soort ontstekingsreactie is. 

Dit blijkt onder andere uit het feit dat herkenbare cytokinen en leukocyten uit de 
ontstekingsreactie ook aanwezig zijn rond de granulosacellen. Omdat hier nog 
onduidelijkheid is, is het belangrijk om alle bestaande informatie te bundelen om zo tot een 
beter inzicht te komen. 
Dit boek hoofdstuk gaat over het bewijs dat de ovulatie een soort ontstekingsreactie is. Aan 
de hand van literatuur wordt dit bewezen. 

  



   

 

 
13.4  Mechanisme van ovulatie 

13.4.1 Ontwikkeling van het follikel 

In de eierstok zijn follikels te vinden die zich elk in een verschillende fase van de ontwikkeling 
bevinden. Elke oöcyt begint als een primordiaal follikel. Dit is een oöcyt die is omgeven door 
een enkele laag van precursor-granulosacellen en een basale lamina. De meeste van deze 
follikels zullen zich nooit verder ontwikkelen. Sommige primordiale follikels ontwikkelen zich 
in primaire follikels. Het oöcyt wordt groter en de granulosa cellen gaan zich delen. Als de 
primaire follikels groter worden, ontwikkelt aan de buitenkant van de basale lamina het theca 
zich. Het theca is een laag van cellen die hormonen uitscheiden. Vanaf nu heten de follikels 
secundaire follikels. Als deze secundaire follikels groter worden, gaan de granulosacellen 
vloeistof uitscheiden die zich verzamelt in het antrum. In deze vloeistof zitten hormonen en 
enzymen die nodig zijn voor de ovulatie. Met het antrum erbij, heet het follikel een tertiair 
follikel. 
 

 
Figuur 1: Follicualire ontwikkeling (Silverthorn, 2016) 

 
Van alle tertiaire follikels zijn er maar een paar die overleven en verder groeien. Uiteindelijk 
ontwikkelt er zich normaalgesproken één in een dominant follikel. Dit dominante follikel 
ontwikkelt zich naar het punt waarop hij zijn oöcyt vrijlaat, de ovulatie. 
 
13.4.2 Ovulatie en hormonen 

Granulosacellen van het dominante follikel gaan, naast oestrogeen, inhibine en progesteron 
uitscheiden. Hoge levels van progesteron en oestrogeen zorgen ervoor dat er een grote 
hoeveelheid GnRH wordt afgegeven. Hierdoor komt er heel veel LH vrij uit de 
adenohypofyse. Ook de FSH productie wordt wat gestimuleerd door progesteron en 
oestrogeen, maar deze wordt wat geïnhibeerd door inhibine. De LH-piek is essentieel voor 
de ovulatie omdat het verschillende chemische signalen triggert die nodig zijn voor de laatste 
stappen van de oocyte-groei: de splitsing van de primaire oöcyt in een secundair oöcyt (2N 
DNA) en een poollichaampje.  
Na ongeveer 16 tot 24 uur na de LH piek vindt de ovulatie plaats.   
Proteolytische enzymen lossen collageen en andere componenten van het connective tissue 
op die de follikelcellen samenhouden. De prostaglandines helpen met het kapotmaken van 
de follikelwand. Antrale vloeistof spuit uit het follikel samen met de eicel, die nog omringd is 
door twee of drie lagen granulosacellen. De eicel komt in de eileider en is klaar om bevrucht 
te worden (Silverthorn, 2016). 
 
13.4.3 Moleculaire mechanisme ovulatie 

De LH piek voor de ovulatie zorgt voor een cascade aan biochemische veranderingen in de 



   

 

Figuur : https://montereybayholistic.files.wordpress.com/2012/12/inflammation-

diagram.jpg 

follikels. LH receptoren zitten op de thecacellen en de granulosacellen. Via cAMP signalering 
worden verschillende stappen in werking gezet in het ovulatieproces. COX-2 wordt 
geactiveerd waardoor PGE2 wordt gemaakt. Dit gebeurt vooral in de granulosacellen. De 
prostaglandines hebben een belangrijke rol in de afbraak van de follikelwand (Prostaglandins 
activeren thecale fibroblasten. Angiogenesis en hypermia worden gepromoot door de 
prostaglandines, en ze activeren collagenases en andere proteolytische enzymen om de 
follikelwand af te breken waardoor ovulatie plaats kan vinden. De verdunning en uiteindelijke 
afbreking van de follikelwand komt door afbreking van collageen fibrillen, die alle cellagen 
van het follikel bij elkaar houden (Boots, 2015).  
 
13.5 Mechanisme van ontsteking 

Als onderdeel van het aangeboren immuunsysteem zijn ontstekingen essentieel om het 
lichaam te beschermen tegen ziekteverwekkers van buitenaf het lichaam. Een 
ontstekingsreactie ziet er chronologisch als volgt uit:  
Na de activatie door een pathogeen of 
een weefselbeschadiging vindt er 
vasodilatatie plaats, zodat er meer 
bloed naar de plaats van de 
beschadiging kunnen. Vervolgens 
wordt de vaatwand (onder invloed van 
cytokines) permeabel, waardoor er 
witte bloedcellen naar het weefsel 
kunnen migreren. De witte bloedcellen 
scheiden cytokines uit, waardoor nog 
meer leukocyten naar de 
ontstekingsplaats gerekruteerd 
worden. Onder invloed van deze 
cytokines ontstaat er een respons van 
het lichaam wat uiteindelijk kan 
resulteren in koorts (Sherwood, 2004).  
 
 
                                                                                   Figuur 2 (Monterey Bay Holistic Alliance)  
13.5.1 Aangeboren immuunsysteem 

 

Het aangeboren immuunsysteem is bij de geboorte al aanwezig. Het is fylogenetisch gezien 
ook de oudste manier van verdediging tegen microben (Hoffmann, 1999). In dit hoofdstuk 
worden een paar componenten van het aangeboren immuunsysteem toegelicht.  
Het aangeboren immuunsysteem kan ontstekingsreacties veroorzaken waardoor microben 
beter onderschept kunnen worden (Akira, 2001).  Voor het aangeboren immuunsysteem is 
het belangrijk om structuren van microben te herkennen, om zo de microben aan te vallen en 
te verwijderen uit het lichaam. Deze structuren moeten niet op lichaamseigen cellen 
aanwezig zijn (Janeway, 2002). 
 
Het aangeboren immuunsysteem bestaat uit epitheel barrières en cellen die door het lichaam 
circuleren. Daarnaast zijn er nog proteïnen die microben herkennen en een immuunrespons 
op gang kunnen brengen. Voorbeelden van effector cellen van het aangeboren 
immuunsysteem zijn: neutrofielen, mononucleaire fagocyten en NK (natural killer) cellen ). 
Tot de mononucleaire fagocyten behoren de macrofagen. Deze cellen scheiden cytokines uit 
en stimuleren hiermee de cellulaire reactie van de aangeboren immuniteit; een 
ontstekingsreactie vindt plaats (Medzhitov, 2000). 

http://maps.google.com/maps?z=16&q=monterey+bay+holistic+alliance+p.o.+box+249+marina,+ca+93933


   

 

 
De primaire functies van neutrofielen en macrofagen zijn het opnemen van bacteriën en 
microben en deze vervolgens af te breken. Neutrofielen zijn de grootst aanwezige cel 
populatie onder de leukocyten die door het lichaam circuleren (Faria, 2016). Deze cellen 
spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van een ontstekingsreactie. Het cytoplasma 
van neutrofielen bevat 2 soorten granulen: voor het grote deel zijn deze granulen gevuld met 
enzymen zoals lysozym, collagenase en elastase. Het andere deel, azurofiele granules, 
bevatten vooral lysosomen en microbicide stoffen, voor de ingestie van microben (Underhill, 
2002). 
 
Macrofagen (de precursorcellen hiervan zijn monocyten) spelen een centrale rol in het 
aangeboren immuunsysteem, onder meer door het uitscheiden van cytokines (MacMiking, 
1997). Macrofagen bevinden zich in het subepitheliale bindweefsel. Het verschil tussen 
macrofagen en neutrofielen is dat macrofagen een langere levensduur hebben dan 
neutrofielen en daardoor langer op een infectie plaats blijven. Daarnaast kunnen zij zich 
delen. Hierdoor is de macrofaag een belangrijke mediator van een infectie (Underhill, 2002) 
 
Geactiveerde macrofagen scheiden dus cytokines uit: TNF-α en IL-1 zijn twee voorbeelden 
hiervan. Deze cytokines beïnvloeden de endotheelcellen en stimuleren deze om adhesie 
moleculen tot expressie te brengen. Binnen 1 à 2 uur, beginnen endotheelcellen E-selectine 
tot expressie te brengen. Dit E-selectine wordt herkend door leukocyten. Daarnaast 
induceren TNF-α en IL-1 de expressie van integrine ligand (Hack, 1997). Dit is vooral VCAM-
1 (vascular cell adhesion molecule-1) en ICAM-1 (intracellular adhesion molecule-1). Door 
herkenning van deze ligands  stopt een leukocyt  met rollen door de bloedvaten en bindt de 
leukocyt op de targetsite. De cellen gaan door het endotheel heen en komen zo op de plek 
van infectie. Op deze manier worden snel cellen op de plek van infectie gerekruteerd voor 
een effectieve bestrijding (Brännström, 2002). 
 

13.5.2 C-Reactive Proteïn 

Het C-Reactive Proteïne (CRP) wordt vooral gesynthetiseerd in de lever als reactie op de 
acute fase van een ontsteking. Onder invloed van IL-1 en IL-6 wordt de synthese van CRP 
gestimuleerd. Als acute fase eiwit kan de concentratie binnen enkele minuten toenemen van 
1 µg/ml tot 600–1000 µg/ml. Hierdoor kan het als marker dienen van concentraties IL-1 en 
IL-6. Een belangrijke functie van CRP is het activeren van het complementsysteem (Boots, 
2015). CRP helpt bij het opsoniseren van microben door middel van binding aan C1q, een 
onderdeel van het complementsysteem.  Door het complementsysteem kunnen microben  
makkelijker worden opgenomen door macrofagen (Alcorlo, 2015).  
Tegenwoordig wordt ook het acute fase eiwit C-reactive protein als een belangrijke 
diagnostische waarde van een ontsteking beschouwd. Dus, over het algemeen wordt 
aangenomen dat wanneer er sprake is van een verhoging van ontstekingsmediatoren 
(cytokines, amines en CRP-eiwit) er sprake is van een (Kushner, 2017).  
 
13.5.3 Cytokines 

Tumor necrosis factor (TNF-α) is een cytokine geproduceerd door geactiveerde macrofagen. 
Het veroorzaakt vasodilatatie in de bloedvaten, daarnaast stimuleert het endotheelcellen om 
adhesie moleculen tot expressie te brengen en IL-1 te synthetiseren. Naast de hiervoor 
genoemde rol in de ontsteking, kan TNF-α ook apoptose van bepaalde celtypen induceren. 
TNF-α bindt aan den TNF receptor en zet vervolgens een cascade van reacties in gang; 
FADD bindt aan het TRAF2 complex waardoor er caspase geproduceerd wordt, vervolgens 
ontstaat er apoptose . Een hoge concentratie van TNF-α in het lichaam kan koorts 
veroorzaken door synthese van prostaglandines (Bradley, 2008). 
IL-1 heeft een vergelijkbare functie als TNF-α. Ze spelen beide een rol in de mediatie van 
ontstekingen. Ook IL-1 wordt geproduceerd in geactiveerd macrofagen. IL-1 kan geen 



   

 

Figuur : Plasma levels van CRP  

CITATION Pla10 \l 1043 (Copabianco, 

2010). 

apoptose induceren in andere celtypes (O'Shea, 2002). 
 

13.6 Componenten van de ontsteking in de ovulatie 

13.6.1 Prostaglandines 

Bij de ovulatie spelen 2 prostaglandines een rol; namelijk prostaglandine E2 en 
prostaglandine F2-α. Onder invloed van TNF-α en de LH-piek wordt prostaglandine F-2α 
gesynthetiseerd (Zolti, 1990). Vlak voor de ovulatie bereikt de prostaglandine spiegel een 
piek (Trau, et. al, 2015). Prostaglandine E2 wordt gesynthetiseerd door cAMP signalering. 
cAMP activeert het enzym COX-2 wat helpt prostaglandine E2 te vormen. Daarnaast 
ontstaan er door prostaglandine E2 proteolytische enzymen. Deze enzymen zijn essentieel 
voor het activeren van thecale fibroblasten (Boots, 2015). Als gevolg hiervan wordt 
collagenase geactiveerd onder invloed van plasminogeenactivator. Daardoor worden thecale 
fibrillen afgebroken en wordt de follikelwand week, waardoor de ovulatie kan plaats vinden 
(Espey, 1980). Een andere studie toont aan dat de ovulatie geheel geblokkeerd kan worden 
door lokale toediening van een indometacine (Indometacine is een prostaglandine-
synthetase remmer) (Fauser, et. al, 1990). Hier mee wordt het belang van prostaglandine 
aangetoond bij het scheuren van de follikel. Nadat het follikel gescheurd is en de oocyt uit 
het follikel is gesprongen, wordt het corpus luteum gevormd, dat voor de productie van 
progesteron zorgt  (Boots, et. al, 2002). Om het corpus luteum van zuurstof en 
voedingstoffen voor de progesteronsynthese te voorzien, zijn nieuwe bloedvaten nodig. Deze 
worden gevormd door een proces genaamd “angiogenese” (Wulff, et. al, 2002). Vasculair 
Endothelial Groth Factor (VEGF) wordt gezien als de regulerende factor achter angiogenese. 
Ook als VEGF geblokkeerd wordt, wordt de scheuring van de follikelwand verstoord, 
waardoor er geen ovulatie plaatsvindt. Prostaglandine geeft richting aan deze vorm van 
‘tissue remodelling”. Hierdoor kan er nieuw weefsel - het corpus luteum - worden 
opgebouwd. Onder pathologische omstandigheden doet prostaglandine dit bijvoorbeeld in 
tumorcellen, echter gaat het bij ovulatie om gezond weefsel (Trau, et. al, 2015). Angiogenese 
en ontsteking gaan dus hand in hand, wat er wederom op duidt, dat ovulatie onderdeel is van 
een ontstekingsreactie. Uit zeer recent onderzoek blijkt dat ook macrofagen en 
endotheelcellen een interactie met elkaar aangaan om angiogenese te realiseren. Hierdoor 
zou een belangrijke ontstekingsmediator - zoals macrofagen - betrokken zijn bij de ovulatie 
(Kalucka, et. al, 2017).   
 
13.6.2 C-reactive protein (CRP) 

CRP wordt geassocieerd met de reproductie hormonen; 
oestrogeen verhoogd de CRP-spiegel en progesteron verlaagd 
de CRP-spiegel (Kluft, 2002). Uit onderzoek van blijkt dat de 
CRP-spiegel vlak voor de ovulatie een piek bereikt  en daarna, 
onder invloed van progesteron, weer daalt. In de figuur is dit 
terug te zien als een significant verschil, blauw geeft ovulerende 
vrouwen aan, de witgele geeft vrouwen aan zonder 
menstruatiecyclus die niet ovuleren (Copabianco, 2010).  
 

13.6.3 Cytokines 

Uit onderzoek is gebleken dat menselijke granulosacellen ook 
TNF-α produceren. De productie neemt zelfs toe wanneer er FSH (Follikel Stimulerend 
Hormoon) werd toegevoegd. Daarnaast zorgt TNF-α ervoor dat prostaglandine E2 toeneemt. 
Zoals eerder vermeld zorgt TNF-α voor een verhoogde permeabiliteit van de vaatwand (Zolti, 
1990). Een granulosacel kan dus zelf TNF-α produceren cel en heef ook zelf TNF-α 
receptoren .Hierdoor is er sprake van een paracriene en autocriene pathway (Galvao, 2012). 
Gedurende het herstelproces, wordt TNF-α geproduceerd door geactiveerde macrofagen. 

Figuur 3: Copabianco (2010) 



   

 

Figuur : Invloed IL1 op follikel CITATION NGé04 \l 1043  (Gérard, 2004) 

Ook interleukin-1 beïnvloed de ovulatie. Dat doet IL-1 op heel veel verschillende manieren. 
Het onderstaande plaatje uit (Gérard, 2004) vat dit goed samen.  

 
13.6.4 Ontstekingscellen 

Er zijn verschillende soorten leukocyten aanwezig in de eierstokken. Het aantal mestcellen 
blijft constant tijdens de hele cyclus. Tijdens de ovulatie is er wel een verhoogde activiteit van 
de mestcellen, door een verhoogde aanmaak van histamine door het kapotgaan van het 
follikel (Brännström, 2002). Ook via zijn vasodilatoire effect helpt histamine de ovulatie. 
Neutrofielen en macrophagen worden gerecruteerd door de cellen van het follikel. Door LH 
worden E-en P-selectine tot expressie gebracht op de endotheelcellen in de bloedvaten in 
het follikel. Vervolgens wordt de adhesie van leukocyten versterkt door het tot expressie 
brengen ICAM-1. Hierna transmigreren de leukocyten in de extracellulaire matrix van de 

thecacellen (Brännström, 2002).  De neutrofielen en macrophagen scheiden grote 
hoeveelheden stoffen uit, waaronder MMPs en collagenases, die helpen de follikelwand af te 
breken en stimuleren dus de ovulatie (Bukulmez, 2000). Ook wordt gesuggereerd dat de 
verhoogde leukocyte concentratie het lichaam klaarmaakt voor bevruchting. Het doel van 
leukocyten is het bestrijden van infecties. Een mogelijke infectie zou de bevruchting in de 
weg kunnen zitten, vandaar dat het lichaam de leukocyt concentratie wat verhoogt. (Nowak, 
2016)  
  



   

 

 
13.7 Conclusie 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de ovulatie erg veel lijkt op een 

ontstekingsmechanisme. Het eerste argument hiervoor is het C-reactive proteïn. Dit is een 

eiwit waarmee een ontsteking kan worden aangetoond. Vlak voor de ovulatie zijn de 

waardes hiervan ook verhoogd, wat het eerste kenmerk is van de ovulatie als 

ontstekingsreactie. Vervolgens de ontstekingscellen. In de ovulatie zijn veel 

ontstekingscellen terug te vinden. Mestcellen, neutrofielen en macrofagen spelen allemaal 

een rol in de ovulatie. Neutrofielen en macrofagen scheiden ook cytokines uit. IL-1 en TNF-α. 

Deze cytokines zijn ook betrokken bij de ovulatie. Niet alleen scheiden de leukocyten deze 

cytokines uit, maar ze worden ook uitgescheiden door de granulosacellen van het follikel 

zelf. Dit is weer een overeenkomst tussen de ovulatie en ontsteking. Ook de 

prostaglandines, die weer worden aangemaakt door TNF-α in de ontsteking, en door LH in 

de ovulatie, zijn een factor die in zowel de ovulatie als de ontsteking voorkomen. Verder is 

het feit dat de ovulatie geblokkeerd kan worden door een prostaglandinesynthetaseremmer 

(indomethacine) van groot belang om aan te tonen dat het hier om een reactie gaat, die in 

veel aspecten vergelijkbaar is met een ontstekingsreactie. Daarnaast spelen ook de 

beschreven angiogenese onder invloed van prostaglandine en VEGF, tezamen met 

macrofagen in endotheelcellen, een rol in het bewijs dat het om een ontstekingsreactie gaat.   

Al deze overeenkomsten samen leiden tot de conclusie dat er een ontstekingsreactie is 

betrokken bij ovulatie.  
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Samenvatting 

In dit hoofdstuk behandelen we de vraag of geslachtshormonen invloed hebben op het 
immuunsysteem. Er zal geprobeerd worden te beschrijven wat de effecten van verschillende 
geslachtshormonen op het immuunsysteem zijn, nadat er kort weergegeven wordt wat 
lymfocyten nu precies zijn. We zullen met name kijken naar wat de effecten van oestrogeen, 
progesteron en testosteron op de lymfocyten zijn. Uit een meta-analyse lijkt het zo te zijn dat 
testosteron de immuunfunctie onderdrukt. Oestrogeen daarentegen brengt geen eenduidig 
effect teweeg, aan de ene kant lijkt het de cel gemedieerde immuunfunctie te onderdrukken, 
maar het vermindert tegelijkertijd het aantal parasieten. Tussen mannen en vrouwen blijkt er 
een verschil te zijn qua immuunfunctie. We zullen in dit hoofdstuk verder op dit verschil 
ingaan. Er wordt bijvoorbeeld beschreven waarom mannen vaak minder chronische pijn 
ervaren dan vrouwen en wat de rol van het immuunsysteem daarbij is. Ook zullen de 
verschillen tussen het immuunsysteem van een zwangere en niet zwangere vrouw verder 
worden besproken. Een zwangere vrouw blijkt namelijk een switch door te maken van Th1 
naar Th2 cellen. Het onderzoek naar deze onderwerpen kan leiden naar een beter algemeen 
begrip van de effecten van geslachtshormonen op het immuunsysteem.  Als er bekend is wat 
het effect van de geslachtshormonen op het immuunsysteem is wordt het interessant om te 
gaan onderzoek of ze wellicht ook in het voordeel gebruikt kunnen worden tegen auto 
immuunziekten. Auto immuunziekten zoals Systemische lupus erythematodes komen vaak 
voor in vrouwen, er wordt gehypothetiseerd dat hormoontherapie de ziekte zou kunnen 
helpen bestrijden. Er is ook steeds meer bewijs dat geslachtshormonen effect hebben op 
auto immuunziekten. Serum levels van reumatoïde artritis patiënten laten bijvoorbeeld een 
hoger oestrogeengehalte zien. Voornamelijk mannen hebben dit verhoogde level. In dit 
hoofdstuk zullen we dan ook verder ingaan op de vraag wat het eventuele effect van 
geslachtshormonen op auto immuunziekten is. 
 
Hoofdvraag: Wat is het effect van geslachtshormonen op het immuunsysteem? 
Deelvragen:  

 Wat zijn lymfocyten en hoe kunnen ze door geslachtshormonen worden beïnvloedt? 
 Hoe beïnvloeden geslachtshormonen het immuunsysteem? 
 Verschillen tussen het immuunsysteem van mannen en vrouwen 
 Wat is het effect van geslachtshormonen op auto immuunziekten? 
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Inleiding 

Er is al heel lang bekend dat er een verschil is in het aantal gevallen van auto-
immuunziekten tussen vrouwen en mannen. Dit zou in principe aan van alles kunnen liggen, 
een andere manier van opvoeden, het in contact komen met verschillende dingen of zelfs 
een andere soort lichamelijke hygiëne. Wat echter opviel is dat het ziektebeeld van een auto-
immuunziekte bij vrouwen soms volledig kon veranderen als de vrouw in kwestie zwanger 
werd. Dit liet onderzoekers verder nadenken over de vraag wat geslachtshormonen voor een 
soort invloed hebben op auto-immuunziekten. De auto-immuunziekte systemic lupus 
erythematosus heeft een verhouding van 9 vrouwen tot 1 man bij volwassenen maar bij 
kinderen ligt de verhouding op 3 meisjes tot 1 jongen. (Kornreich, 1976) Dit leidde tot de 
vraag of de vrouwelijke hormonen misschien een nadelige invloed hadden op het 
ontwikkelen van auto-immuunziekten, of dat mannelijke hormonen er beter tegen 
beschermden. De meisjes hadden voor ze in de pubertijd kwamen en meer oestrogenen 
gingen aanmaken namelijk nog minder kans op auto-immuunziekten dan daarna. Het hogere 
testosteron level bij mannen zou ook juist een factor kunnen zijn die de kans op auto-
immuunziekten verlaagd en dan zouden oestrogenen er misschien niets mee te maken 
kunnen hebben. Het ligt echter niet zo simpel. Geslachtshormonen blijken niet direct invloed 
te hebben op auto-immuunziektes, maar via de expressie van verschillende lymfocyten. Nu 
is het dus de vraag welke hormonen precies welke effecten hebben. Als de precieze werking 
van hormonen op het immuunsysteem achterhaald kan worden, kunnen er nieuwe 
experimenten opgezet worden om deze hormonen te gebruiken. Er kan kennis worden 
opgedaan over welke hormonen ervoor zorgen dat de switch van Th1 naar Th2 tijdens de 
zwangerschap van een vrouw plaatsvindt en waarom mannen een kleinere kans hebben op 
auto-immuunziekten. Een manier om van deze kennis gebruik te maken is om hem in te 
zetten om de kans op auto-immuunziektes te verkleinen of de symptomen ervan te leren 
bestrijden door middel van hormoontherapie. Of patiënten die lijden aan een auto-
immuunziekte baat gaan hebben bij dit soort therapie moet de toekomst nog uitwijzen. Maar 
het is daarom wel van groot belang dat dit onderzocht kan worden, en het beantwoorden van 
de vraag wat het effect van geslachtshormonen op het immuunsysteem is, is de eerste stap 
in de goede richting.  
 
 
 

Wat zijn lymfocyten en hoe kunnen ze door geslachtshormonen worden beïnvloed? 

Lymfocyten zijn een belangrijk deel van het immuunsysteem. Het immuunsysteem kan 
worden onderverdeeld in twee systemen, het adaptieve specifieke immuunsysteem en het 
niet-specifieke immuunsysteem. Het niet-specifieke immuunsysteem is de eerste 
verdedigingslinie en herkent structuren specifiek voor microben, zo kan het infecties 
bestrijden. Het maakt daarbij gebruik van monocyten, macrofagen, granulocyten 
(neutrofielen, eosinofielen and basofielen), dendritische cellen en natural killer (NK) cellen. 
Tot het adaptieve immuunsysteem behoren de T lymfocyten, deze brengen de T-cel receptor 
(TCR) tot expressie. Een vorm van een TCR is de ab-TCR, deze zorgt ervoor dat een T-cel 
alleen het antigen kan herkennen als het aan een major histocompatibility complex (MHC) 
vastzit.  De T-cellen met ab-TCR herkenning zijn weer onder te verdelen in cellen met een 
CD4 marker op het oppervlak en cellen met een CD8 marker. Cellen met een CD4 marker 
zijn T-helpercel en signaleren andere cellen, CD8 cellen zijn cytotoxische T-cellen en T-
suppressor cellen. (Bouman et al., 2005) Vrouwen hebben meer CD4 T-cellen dan mannen, 
dit in combinatie met de expressie van geslachtshormonen zou kunnen verklaren waarom 
vrouwen vaker last hebben van auto-immuunziektes dan mannen. (Amadori et al., 1995; 
Jacobson et al., 1997; Whitacre et al., 1999) Maar hoe kunnen de geslachtshormonen 
eigenlijk invloed uitoefenen op de lymfocyten. In het adaptieve immuunsysteem zijn in de 
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meeste cellen oestrogeen receptoren aanwezig. De receptoren bevinden zich onder andere 
in T-cellen, B-cellen, neutrofielen, macrofagen en natural killer (NK) cellen. (Fish, 2008) In de 
T-lymfocyten en B-lymfocyten zijn ook androgene receptoren geïdentificeerd. Daarnaast 
blijkt dat geactiveerde lymfocyten tijdens de zwangerschap ook progesteron receptoren tot 
expressie brengen. (Bouman et al., 2005) Tijdens de zwangerschap vindt er ook een switch 
plaats van CD4 + Th1 cellen naar Th2 cellen. Het verschil tussen Th1 en Th2 cellen zit in de 
cytokine productie. Th1 cellen produceren voornamelijk interferon-γ (IFN-γ), interleukin (IL)-2 
en tumor necrose factor (TNF)-β, dit zijn cytokines die specifiek werken. Dit staat tegenover 
de Th2 cellen die juist aspecifieke cytokines produceren zoals IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10 en 
IL-13 en de humorale immuunrespons helpen. Het zou kunnen dat deze switch plaatsvindt 
door de geslachtshormonen die een zwangerschap met zich mee brengt. Hier zal later 
verder op worden ingegaan. (Piccini et al., 2000) 
 

Hoe beïnvloeden geslachtshormonen het immuunsysteem 

Over de jaren heen zijn er veel verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaak van 
geslachtshormonen op lymfocyten en het immuunsysteem in het algemeen. Hier zijn heel 
veel wisselende resultaten uitgekomen. Om geen vertekend beeld weer te geven door enkel 
de resultaten van een paar onderzoeken uit te diepen presenteren we nu een meta-analyse 
die gedaan is over dit soort onderzoek.  
De meta-analyse is in 2016 gedaan en heeft alleen studies gebruikt waarin in vivo onderzoek 
gedaan werd. (Zhi Foo et al., 2016) Uit een analyse van totaal 122 studies kwamen onder 
andere de volgende conclusies. Testosteron blijkt een gematigd onderdrukkend effect op de 
immuunfunctie te hebben. Het totale effect gemeten in deze meta-analyse was bijna twee 
keer zo groot als in een vorige meta-analyse (Roberts et al., 2004) dit geeft nogmaals aan 
hoe diffuus de resultaten uit verschillende studies zijn. De effecten van oestrogeen 
verschilden over aparte functies. Oestrogenen hadden een gemiddeld tot groot 
onderdrukkend effect op de celgemedieerde immuunfunctie (T-cellen)  en op de parasiet 
levels had het ook een gemiddeld tot groot onderdrukkend effect. Op de humoraal-
gemedieerde immuunfunctie (B-cellen) en cytokine levels (T-helper cellen) hadden 
oestrogenen juist een gemiddeld verbeterend effect maar dit was niet significant.  Er is ook 
gebruik gemaakt van correlatie studies, hierin werd de relatie tussen circulerende 
geslachtshormoon levels en immuunfunctie gemeten. Uit de meta-analyse van deze studies 
kwamen echter geen significante resultaten, noch voor testosteron, noch voor oestrogeen. 
Dit leidt in de meta-analyse tot de conclusie dat een experimentele benadering nodig is om 
onderzoek te doen naar de effecten van geslachtshormonen op de immuunfunctie. 
 

Verschillen tussen het immuunsysteem van mannen en vrouwen 

Vrouwen hebben twee X chromosomen. De X chromosomen hebben bepaalde genen die 
immunologische processen expressen zoals toll-like receptoren, cytokine receptoren, genen 
die betrokken zijn bij T-cel en B-cel activiteit en transcriptionele en translationele regulatoire 
factoren (Fish, 2008). Het Y chromosoom daarentegen heeft genen die coderen voor een 
aantal ontstekings pathway genen, deze komen alleen tot expressie in mannen (Flanagan, 
2014). De meeste allelen op één X chromosoom worden random gesilenced tijdens X 
chromosoom inactivatie tijdens de embryogenese. Polymorfisme van X-gebonden genen en 
cellulaire mozaïcisme voor X-gebonden ouderlijke allelen kunnen extra voordelen aan 
vrouwen bieden tijdens infecties. Met name door het versterken van de aangeboren 
immuunrespons (Spolarics, 2007; Libert et al., 2010). (Giefing-Kröll et al. 2015)  
Zo is aangetoond dat vrouwen meer toll-like receptoren hebben (Klein et al., 2010) en 
daarnaast ook meer monocyten, macrofagen en dendritische cellen die eveneens een betere 
functie hebben (Boissier et al., 2003; Xia et al., 2009; Melgert et al., 2010). Daarnaast 



 Wat is het effect van geslachtshormonen op het immuunsysteem?    

5 

presenteren antigeen-presenterende cellen van vrouwen eiwitten beter dan dezelfde cellen 
van mannen (Weinstein et al., 1984).Vrouwen hebben een verhoogt immuunrespons op 
antigenen in vergelijking met mannen, dit leidt tot een meer efficiënte klaring van pathogenen 
maar het bevordert ook de incidentie van inflammatoire en auto-immuunziekten bij vrouwen. 
(Klein, 2012) Bijna 80% van de mensen met een auto immuunziekte zijn vrouwen (Libert et 
al., 2010).  Vrouwen hebben ook een algemeen verhoogde adaptieve immuunrespons die 
door de Th1 response veroorzaakt wordt. (Villacres et al., 2004). Geslachtsverschillen in het 
cellulaire immuunsysteem hebben een directe correlatie met een verhoogde aantal gevallen 
van een aantal ziekten bij vrouwen zoals Sjögren's syndrome, Hashimoto's thyroiditis, 
systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, asthma, inflammatory 
bowel disease, allergy, and eczema for females (Okoro and Kane, 2009; Libert et al., 2010; 
Ziyab et al., 2010; Tam et al., 2011). (Dotson et al. 2016) 

 
Figuur 1: de verschillende geslachtshormonen en hun effect op de verschillende 
immuuncellen (Rosen et al, 2016)  
 
Vrouwen hebben vaker chronische pijn dan mannen (Fillingim et al., 2009; Mogil, 2012) Het 
is gebleken dat niet alleen neuronen maar ook immuuncellen betrokken kunnen zijn bij het 
veroorzaken van pijn. (Watkins et al., 2001; Scholz et al., 2007; Romero-Sandoval et al., 
2008; Austin et al., 2010; Ji et al., 2013). Het verschil in hoeveelheid chronische pijn zou 
kunnen berusten op de verschillende verdeling van Th1 en Th2 cellen in mannen en 
vrouwen. In figuur 1 is te zien dat oestrogeen CD4 Th1 en CD4 Th2 stimuleert. Testosteron 
remt CD4 Th1 cellen en stimuleert CD4 Th2 cellen. Mannen zouden dus normaal gesproken 
meer CD4 Th2 cellen kunnen hebben dan vrouwen. Uit onderzoek blijkt ook dat mannen een 
meer dominante Th2 populatie hebben en vrouwen een meer dominante Th1 (Whitacre et 
al., 1999.) Aangezien CD4 Th1 cellen pijn stimuleren en CD4 Th2 cellen pijn remmen zou dit 
een verklaring kunnen zijn waarom mannen minder vaak chronische pijn hebben. Tijdens de 
zwangerschap schakelt het immuunsysteem van een vrouw over van de specifieke naar de 
meer aspecifieke respons. Zij gaat dan meer Th2 cellen produceren. Door deze toename van 
de humorale respons kan een autoimmuunziekte ook opeens in remissie gaan. (Da Silva et 
al., 1992; Confavreux et al., 1998). De vraag is alleen waarom dit gebeurt. Tijdens de 
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zwangerschap is er sprake van verhoogde serum levels van oestrogenen. De effecten van 
deze oestrogenen zijn waarschijnlijk de reden dat de switch van Th1 naar Th2 bij zwangere 
vrouwen plaatsvindt. Chronische 17beta-oestradiol toedieningen in vrouwelijke muizen zorgt 
voor een verhoging van proinflammatory cytokines IL-1beta, IL-6 en TNF-alpha (Calippe et 
al., 2010).  De effecten van oestrogenen op cytokine secretie door T cellen is TNF-alpha 
stimulerend bij lage dosis en remmend bij hoge dosis (Gilmore et al., 1997). Oestrogenen en 
specifiek oestradiol blijken dus invloed te hebben op de switch van Th1 naar Th2 tijdens de 
zwangerschap. Ook progesteron blijkt hier een rol in te spelen. Lymfocyten die tijdens de 
zwangerschap gemaakt zijn en met progesteron behandeld worden maken een factor vrij die 
de immuunrespons blokkeert. Deze factor onderdrukt de natuurlijke cytotoxiciteit tegenover 
fibroblast cellen van het embryo en onderdrukt daarnaast ook NK activiteit. Dit effect vond 
niet plaats als er een progesteron antagonist toegevoegd werd. (Szekeres-Bartho et al., 
1989) Daarnaast verhoogt progesteron behandeling de expressie van proinflammatory 
cytokines IL-1beta en TNF-alpha (He et al., 2004) en de kern factor-kB, p65 en andere 
ontstekings metabolieten (Pettus et al., 2005).  
Maar oestrogenen zijn niet de enige geslachtshormonen die effect hebben op de Th1/Th2 
balans. Ook testosteron is hierbij een invloedrijke factor. Testosteron toediening in vrouwen 
kan auto immuun ziekten verzwakken in sommige dier modellen (Bebo et al., 1999; Gold et 
al., 2009). Dit komt waarschijnlijk door de afname van interferon-gamma vrijkoming (door 
Th1 cellen) en toename van IL-10 vrijlating (door Th2 cellen) door testosteron (Bebo et al., 
1999). 
 

Wat is het effect van geslachtshormonen op auto-immuunziekten? 

Een auto-immuunziekte waar veel onderzoek naar is gedaan op het gebied van verschil 
tussen mannen en vrouwen is multiple sclerosis (MS). MS is een complexe ziekte dat zowel 
het immuunsysteem als het centraal zenuwstelsel (CNS) beïnvloed. Bij MS worden T 
lymfocyten geactiveerd en deze gaan daarna door de bloed-hersenbarrière. Deze T cellen 
laten cytokines vrij die cellen activeren die ervoor zorgen dat er demyelinisatie en 
neurodegeneratie optreedt (Brosnan and Raine, 1996). MS heeft geslachtsverschillen die 
zowel invloed hebben op de immuunreactie als de neurodegeneratie. Dit heeft invloed op de 
vatbaarheid en progressie. Vrouwen hebben meer kans op het krijgen van MS door deze 
verschillen (Whitacre et al., 1999), maar mannen hebben meer progressie van de ziekte 
(Tomassini and Pozzilli, 2009; Koch et al., 2010; Shirani et al., 2012). Er zijn verschillende 
soorten van MS. Bij relapsing-remitting MS (RRMS) zijn er tijden waarbij de symptomen 
drastisch verergeren en daarna weer een tijd waarin het rustiger is. Dit gaat vaak over in 
secundaire progresseive MS (SPMS) waarbij de ziekte langzaamaan verergert. Bij ongeveer 
10% van de patiënten met MS gaat het van begin af aan achteruit zonder de remission 
periodes, dit is primaire progressieve MS (PPMS). 
 
Vrouwen hebben 17,7% meer relapsen dan mannen met RRMS tijdens de hele 
ziekteperiode. Daarnaast hebben vrouwen ook meer kans op een relapse dan mannen. Er is 
echter geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen bij PPMS (Kalincik et al., 2013). 
Bij een grote studie waar alle subtypes van MS zijn onderzocht is er gevonden dat mannen 
een kortere tijd hebben tussen begin van de ziekte en een bepaald disabillity level 
(Confavreux et al., 2003). Dit wijst er dus op dat vrouwen meer relapsen hebben maar dat 
mannen sneller achteruit gaan. 
 
Er zijn ook andere ziektes waarbij er een groot verschil is te zien tussen mannen en 
vrouwen. Een voorbeeld hiervan is het syndroom van Sjögren, waar we verder op in zullen 
gaan.  
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Het syndroom Sjögren is een auto-immuunziekte van de exocriene klieren. Het komt bij 3-4% 
van de volwassenen voor (Thomas, E., et al. 1998). Het heeft vooral effect op de 
speekselklieren, traanklieren en andere exocriene klieren die leiden tot een verlies van een 
groep cellen en hyperplasie van de epitheelcellen. De schade leidt tot verminderde exocrien 
secretie wat leidt tot de typische symptomen zoals droogheid van de mond en ogen. 
Daarnaast zijn er ook immunologische abnormaliteiten (Vitali, C. et al., 2002). Patiënten met 
het syndroom van Sjögren hebben ook last van vermoeidheid en pijn in spieren en 
gewrichten. Daarnaast hebben ze een risico dat meer dan 40 keer groter is dan gezonde 
mensen op lymfeklierkanker. (Porola P et al., 2007). De oorzaak van het syndroom van 
Sjögren is onbekend. Verschillende oorzaken worden gesuggereerd zoals virale infecties die 
invloed hebben op de speekselklieren. Dit wordt alleen niet echt als enige oorzaak genoemd. 
Doordat Sjögren vooral bij vrouwen voorkomt en laat ontstaat wordt er gedacht dat 
geslachtshormonen belangrijk zijn bij de ontwikkeling en dan vooral androgenen (Treister, 
N.S. et al., 2005). Aangezien Sjögren vooral optreed bij vrouwen van middelbare leeftijd zou 
een mogelijke oorzaak de verlaagde oestrogeen levels kunnen zijn. Maar het blijkt dat 
oestrogenen juist een positieve invloed hebben op auto-immuunziekten (Beeson, P.B. 1994). 
De lage concentraties van oestrogenen bij vrouwen tijdens hun menopauze beschermen ze 
dus tegen Sjögren. Vrouwen hebben na de menopauze ook minder androgenen waardoor 
DHEA ook verlaagt. Dit heeft invloed op het ontwikkelen van Sjögren (Valtysdottir, S.T. et al., 
2001).  
Hiernaast komt het verschil tussen mannen en vrouwen ook voor bij reuma en systemic 
lupus (Whitacre et al., 1999). Wij gaan hier echter niet verder op in, in dit hoofdstuk. 
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Conclusie 

Geslachtshormonen hebben een effect op het immuunsysteem. Er zijn veel verschillende 
studies naar gedaan die niet tot een eenduidige conclusie kwamen. Na een meta-analyse 
bleek dat testosteron een gematigd onderdrukkend effect op de immuunfunctie heeft. 
Oestrogeen heeft een onderdrukkend effect op de celgemedieerde immuunfunctie (T-cellen), 
dit effect vind  dus plaats op de Th1 cellen. Oestrogenen verbeteren juist de humoraal-
gemedieerde immuunfunctie (B-cellen) en vergroten dus de hoeveelheid geproduceerde Th2 
cellen. Ook de cytokine levels werden door oestrogenen verhoogd maar in de meta-analyse 
was dit geen significant verschil. Er zijn dus echter wel studies waaruit blijkt dat bijvoorbeeld 
progesteron een verhoogde cytokine productie teweeg brengt. Het is in ieder geval duidelijk 
dat er tussen mannen en vrouwen een verschil bestaat qua immuunrespons. Zo hebben 
mannen veel minder kans op auto-immuunziektes en hebben ze ook minder vaak last van 
chronische pijn dan vrouwen. Vrouwen met auto-immuunziektes lijken soms tijdens de 
zwangerschap opeens minder last te krijgen van hun ziekte. Dit komt door de Th1 Th2 switch 
die het lichaam van de vrouw door het vrijkomen van extra oestrogenen tijdens de 
zwangerschap maakt. Als de oestrogenen geblokkeerd worden vindt deze switch niet, of in 
mindere mate plaats dan wanneer ze vrijuit kunnen werken. Daarom kun je concluderen dat 
oestrogenen voor de switch van Th1 cellen naar Th2 cellen zorgen tijdens de zwangerschap. 
Dat is dus in ieder geval een effect van geslachtshormonen op het immuunsysteem. 
Daarnaast is er ook verschil in de mate van ernst van MS tussen mannen en vrouwen. 
Vrouwen hebben veel meer kans om de ziekte op te lopen maar mannen gaan weer sneller 
achteruit. Dit verschil tussen mannen en vrouwen berust op de werking van 
geslachtshormonen. Zo is duidelijk dat ook het syndroom van Sjögren veroorzaakt wordt 
door geslachtsorganen. Dit syndroom ontstaat vooral bij vrouwen van middelbare leeftijd en 
dit komt door de verlaagde androgeen niveaus. 
Concluderend is het nog niet compleet duidelijk wat het precieze effect is maar wel dat 
oestrogenen ervoor zorgen dat het specifieke immuunsysteem onderdrukt wordt en dat het 
aspecifieke immuunsysteem juist meer tot uiting komt. Ook zorgen mannelijke 
geslachtshormonen ervoor dat er een minder specifieke immuunrespons is dan bij vrouwen, 
waardoor mannen minder kans hebben op auto-immuunziekten. Het is daarom belangrijk dat 
geslachtsverschillen worden bestudeert. Op deze manier kan er een persoonlijke 
behandelmethode worden gebruikt die beter aansluit bij de patiënt. Er zal nieuw onderzoek 
gedaan moeten worden om de mogelijkheid te creëren om auto-immuunziekten met 
hormoontherapie te behandelen. 
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