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Endocrien systeem 
Het endocrien systeem speelt een belangrijke rol in de regulatie van de vegetatieve lichaamsfuncties 
(functies die zijn gericht op het voortbestaan van een individu en soort).Hierbij is een goede 
communicatie tussen organen en celsystemen essentieel! 
 

 Autonome zenuwstelsel  Snel 

 Hormonen    Relatief traag 

 Wederzijdse interactie   Neuroendocriene cellen 
 
Enkele voorbeelden van endocriene regulatie zijn bijvoorbeeld het reguleren van de 
energiehuishouding en groei, de regulatie van het interne milieu (water- en electrolythuishuding, 
bloedsomloop en bothuishouding) en voortplanting. 
 
Er zijn verschillende typen endocriene regulatie: Neuroendocrien, endocrien, autocrien, paracrien en 
via gewone neuronen. De autocriene en paracriene regulatie verlopen niet via het bloed (tentamen!) 
 
De hypothalamus zorgt voor een integratie van het autonome zenuwstelsel en het endocrien 
systeem. 
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Endocriene klieren 
In het lichaam zijn verschillende endocriene klieren te onderscheiden. Veel van deze zal je 
waarschijnlijk al wel kennen. Belangrijk om te weten is dat calcitonine niet onder invloed van TSH 
staat. Ditzelfde geldt voor de afgifte van insuline en glucagon. Dus: PTH, insuline en glucagon staan 
niet onder invloed van de hypothalamus! 
 
Verschillende typen hormonen 
 

 Peptide- en eiwithormonen 
o Gemaakt in de hypothalamus, hypofyse, pancreas en (bij)schildklier 
o Binden aan membraanreceptoren (relatief snel) 

 GPCR’s 
 Tyrosine kinases 

 

 Steroidhormonen, sterolen en thyrosinederivaten 
o Gemaakt in de bijnier, geslachtsorganen, calcitirol (vit. D-derivaat) en schildklier 
o Binden aan intracellulaire receptoren (relatief langzaam) 

 Steroidreceptoren, regulatie eiwitsynthese (ligand-gestuurde 
transcriptiefactoren) 

 
Hypofyse  
De hypofyse, oftewel hersenaanhangsel, is een klier midden in het hoofd, onder de hersenen, die 
vele hormonen afscheidt. De hypofyse vervult een belangrijke rol bij de regulering van een groot 
aantal hormonen. De klier is ongeveer zo groot als een kikkererwt (doorsnede circa één centimeter) 
en is gelegen in een holte in de schedelbasis, achter de neusrug. De hypofyse is opgebouwd uit drie 
delen:  
 

 De voorkwab (pars anterior of 
adenohypofyse)  

 Achterkwab (pars posterior of 
neurohypofyse)  

 Middenkwab (pars intermedia)  
 
De middenkwab is bij mensen bijna niet aanwezig. 
Bij sommige diersoorten is deze echter relatief 
groter. De achterkwab van de hypofyse staat met 
lange axonen direct in verbinding met de 
hypothalamus. De voorkwab van de hypofyse is via 
een poortadersysteem verbonden met de 
hypothalamus. Deze meet de hoeveelheden 
hormonen in het bloed en stuurt hormonen naar de 
hypofyse wanneer er meer of minder van een 
hormoon nodig is. 
 
De voorkwab (pars anterior) staat dus onder invloed 
van releasing/inhibiting hormonen uit de 
hypothalamus. 
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De hypofyse voorkwab (pars anterior) 
Zoals je ziet stuurt deze klier andere endocriene klieren in het lichaam aan d.m.v. het afgeven van 
bepaalde hormonen (zie afbeelding) 
 

 
 
De hypofyse achterkwab (pars posterior) 
De enige twee hormonen die door de achterkwab worden afgeven zijn ADH en oxytocine (die je nu 
moet kennen). Deze hormonen worden door bepaalde neuronen in de hypothalamus 
gesynthetiseerd en direct via uitlopers aan het bloed afgegeven in de neurohypofyse. 
 
Het transport van releasing/inhibiting hormonen naar de adenohypofyse gebeurt dus via de 
bloedstroom. Deze hormonen reguleren de hormoonafgifte in de adenohypofyse. Deze hormonen 
worden ook wel neurohormonen genoemd omdat hun afgifte neuronaal wordt gereguleerd. De 
synthese van andere hormonen door de adenohypofyse wordt: 
 

 Gestimuleerd door releasing factors/hormonen (RF/RH) 

 Geremd door inhibiting factors/hormonen (IF/IH) 
 
De neurohypofyse geeft oxytocine en vasopressine (ADH) direct af aan de bloedbaan. 
 
Tenslotte moet je weten dat alle hypothalamische hormonen peptiden zijn (m.u.v. dopamine, 
prolactin inhibiting hormone). TENTAMEN! 
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Hypothalamische hormonen 
Je moet weten dat hormonen uit de hypothalamus een stuk kleiner zijn dan de hypofysehormonen. 
Dus: 
 

 Hypofysehormonen zijn veel groter dan hypothalamushormonen (RH/IH) 
 
Adenohypofyse hormonen 
Men maakt onderscheid tussen 3 groepen adenohypofyse hormonen, die allemaal verschillende 
eigenschappen hebben. 
 

 
Groep 1: Somatotrope hormonen 
Deze hormonen zijn soortspecifiek 
 
Groep 2: Glycoproteïnen 
Deze hormonen hebben glycoproteinen die zowel een alfa als een bèta subunit bevatten. De alfa-
subunits zijn vaak identiek en bestaan uit 2 oligosaccharide ketens. De bèta-subunits bevatten het 
specifieke biologische effect en bestaan uit 1 of 2 oligosaccharide ketens. 
 

 Alfa  2 oligosaccharide ketens 

 Bèta  1 of 2 oligosaccharide ketens (bepalen biologische effect!) 
 
Groep 3: Uit precursor eiwit (POMC) 
Deze hormonen zijn allemaal ‘stukjes’ van een 
groter (precursor)eiwit, POMC genaamd. 
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Farmacochemie van aminozuren en peptiden 
Een alfa-aminozuur is een carbonzuur met een 
aminogroep op het alfa-atoom. Het alfaatoom heeft 
een H en ene zijketen R, met uitzondering van glycine 
dat 2 H-atomen heeft. Alle aminozuren komen bij 
fysiologische pH voor als zwitterion (bipolaire vorm 
(NH3+ en COO-)). In de natuur komen alleen L-vorm 
aminozuren voor.Aminozuren kunnen worden 
gesorteerd op hun chemische eigenschappen van de R-
groep (neutraal, polair, zuur en basisch) 
ONDERSTAANDE AA’s KENNEN! 
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Aminozuurtitratie 
Zoals ik al eerder zei is bij een 
fysiologische pH (7.4) de carboxylgroep 
negatief geladen en bezit de amino-
groep een positieve lading. Een 
titratiecurve laat zien hoe een amino- 
en zuurgroep met H+ en OH- reageren.  
 
Peptiden 
Peptiden zijn lineaire polymeren van 
aminozuren verbonden door 
peptidebindingen (logisch). 
 
Nomenclatuur (TENTAMEN!) 
Zowel bij het schrijven als bij de 
nomenclatuur van aminozuren start 
men met het residunaam van het 
aminozuur met de terminale 
aminogroep links en eindigt met de volle naam 
van het aminozuur met de terminale 
carboxylgroep rechts. Je moet rekening houden 
met het feit dat je dat je overal (-yl in plaats van –
ine of –nine zet!) 
 
De peptidebinding 
De peptidebinding is vlak en star als gevolg van het 
gedeeltelijke dubbele bindingskarakter tussen C en 
N. Dit is het gevolg van de resonantie tussen het 
vrije elektronenpaar van het N-atoom en het vrije 
elektronenpaar het zuurstofatoom. 
 
De peptidebinding bezit gewoonlijk de trans-conformatie. Deze conformatie heeft de geringste 
sterische hindering (geldt niet voor glycine).  
 
De peptidebinding kan dus niet roteren! 
 

 Primaire structuur 
o Volgorde van aminozuren en voorkomen van disulfide bruggen  

 Secondaire structuur 
o De spontane vouwing bepaalde gebieden tijdens de synthese met als gevolg de 

vorming van α-helices of β-sheets 

 Tertiaire structuur 
o Ruimtelijke organisatie van ver van elkaar gelegen gebieden, zoals combinaties van 

helices en sheets 

 Quaternaire structuur 
o Ruimtelijke organisatie in eiwitten met meerdere peptidenketens 
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Secundaire structuur 
De secundaire structuur is ofwel een alfa-helice of een bèta-sheet. 
 

 Alfa helices: C=O groep van aminozuur n gebonden aan de N-H groep van aminozuur N+4 

 Bèta sheet: Parallel of antiparallel 
 
Tertiaire structuur 
De tertiaire structuur komt tot stand door 3 soorten krachten: 
 

 Elektrostatische of ionische bindingen 

 Van der Waals bindingen 

 Waterstofbruggen (belangrijkst) 
 
Glycoproteïnen 
Meestal bestaat een dergelijk eiwit uit twee ketens (α en β subunits) met cysteine aminozuren die via 
disulfidebruggen met elkaar verbonden zijn. Voorbeeld: adenohypofyse eiwitten (LH, FSH, TSH). 

Kwantitatieve samenstelling eiwitten 

 Koken met 6 M HCl geeft vrije aminozuren 

 Chromatografische scheiding over ionenwisselaar 

 Koppeling eluaat met ninhydrine of fluorescamine voor detectie en kwantitatieve bepaling 

 Geautomatiseerd in aminoacid analyzers 

Kwalitatieve samenstelling eiwitten 

 Vrije aminogroep reageert met fluordinitrobenzeen 

 Vervolgens hydrolyse met 6M HCl waar alleen de aromatische aminobinding tegen bestand is 
(de rest wordt gehydrolyseerd). 

 Nadeel: alleen de aminoterminus wordt geïdentificeerd en dus niet de volgorde van het 
gehele peptide (d.m.v. chromatografie en standaarden). 

Edman degradatie 

 Methode om “aminoterminus” groep te bepalen 

 Overige peptidenbindingen worden niet gehydrolyseerd 

 Door herhalen van de operatie kan volgorde van de aminozuren worden bepaald 

Chemische synthese eiwitten 

 Voor een juiste koppeling in een peptidebinding worden er amino- en carboxyl-
beschermende groepen gebruikt 

 Bescherming carboxylgroep door verestering met alcohol 

 Bescherming aminogroep mogelijk met benzylchloroformaat of t-BOC 
 

 Zuurgroep is niet reactief genoeg voor reactie en daarom wordt de –OH omgezet in betere 
“leaving group” 
 

 Als koppelingsreagens reageert dicyclohexylcarbodiimide (DCC) onder zure omstandigheden 
met het carbonzuur 
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Merrifield synthese 
Hierbij wordt een N-beschermd aminozuur gekoppeld aan een onoplosbaar polystyreen polymeer 
door een SN2 reactie. Gevolg: Aminozuurketen aan één kant verlengen mogelijk. 
 
Synthese peptide-analoga 
Lichaamseigen peptiden worden vaak snel gemetaboliseerd. Kennis van aminozuurvolgorde en 
eigenschappen van een peptide biedt de mogelijkheid voor de ontwikkeling van nieuwe analoga met 
een verhoogde stabiliteit, verbeterde activiteit en minder bijwerkingen. De farmacologische activiteit 
van analoga geeft inzicht in structuur-activiteitsrelaties (SAR). Mogelijke structuurveranderingen 
(tentamen?): 
 

 Verkorting van de keten door wegnemen van een aminozuur (elisie) 

 Verlenging van de keten door tussenvoeging van een aminozuur (intercalatie) 

 Verandering van een aminozuur 

 Vervanging van een L- door een D-aminozuur 

 Blokkering van een eindstandige groep 

 Vervanging van S-S-bruggen door ethyleenbruggen of door CH2- bindingen 
 
 
College 2 
11-12-2013 
 
Groeihormoon (GH) 
Dit hormoon zorgt voor groei in vrijwel alle 
lichaamscellen, maar met name in chondrocyten 
(kraakbeencellen), de epifyseschijven van 
lengtebeenderen en skeletspieren. Het hormoon 
verandert het metabolisme op de volgende manieren: 
 

 Eiwitanabool 

 Glucose-sparend 

 Lipolytisch 
 
In de pubertijd verbenen de epifyseschijven waardoor 
de groei stopt. 
 

 GHRH (GHRF) 
o Polypeptide (40-44 aminozuren), 

activatie adenylylcyclase 
o Effect versterkt door T3 (bevordert 

synthese GH; synergisme 
metabolisme en groei) 

o Sermoreline: synthetisch analoog 

 Somatostatine 
o Polypeptide (14 aminozuren), inhibitie adenylylcyclase 
o Hypofyse: remming GH en TSH secretie (terugkoppeling effect T3) Pancreas: 

remming insuline- en glucagonsecretie (paracrien) 

 Somatomedines (insulin-like growth factors) 
o Peptide (70 aminozuren), lijkt sterk op insulin en heeft tyrosine kinase activity. 
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GHRH en somatostatine receptor in de adenohypofyse 
De adenohypofyse bevat dus receptoren voor GHRH en Somatostatine. Deze receptoren zijn 
respectievelijk Gs en Gi gekoppeld (functioneel antagonistme). 
 
Signaaltransductie GH (JAK-STAT) 
Wanneer GH bindt aan een monomeer zal er net als bij de tyrosine-kinase receptoren een 
dimerisatie optreden. Ook bevinden zich in het intracellulaire deel van deze receptor zogenaamde 
tyrosineresiduen. Na de dimerisatie zal JAK in staat zijn om te binden, waardoor er weer een 
autofosforylatie op zal treden van de JAK en tyrosineresiduen op de receptor. Onthoud dus dat JAK 
uit het cytosol komt en niet al aan de receptor zit! Het gefosforyleerde complex is vervolgens in staat 
om STAT te binden en te fosforyleren. Tenslotte zullen twee gefosforyleerde STAT moleculen in staat 
zijn om te dimeriseren. Het ontstaande complex is een transcriptiefactor die in staat is om de 
synthese van pro-inflammatoire eiwitten te stimuleren. (JAK=JAK2 in het geval van GH) 
 

Metabole effecten GH 
GH heeft zelf verschillende effecten, maar 
IGF-1 speelt de belangrijkste rol in de groei 
van bot, spier en kraakbeenweefsel 
(TENTAMEN!). Zoals je in de afbeelding 
hiernaast kunt zien: 
 

 GH 
o Lipolyse 
o Verlaagd glucoseverbruik 

 IGF-1 
o Kraakbeen en botgroei 
o Verhoogde eiwitsynthese 

 
Een overproductie van GH zal dus leiden tot 
hypofysair diabetes! 
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Signaaltransductie IGF (Tyrosinekinase) 
Dit type receptor (2 alfa, 2 beta, verbonden door disulfide) is in staat om na het binden van een 
agonist (IGF-1) te dimeriseren. Het intracellulaire deel van de receptor kent zogenaamde tyrosine 
kinase domeinen. Wanneer de dimerisatie heeft plaatsgevonden zullen de tyrosineresiduen elkaar 
gaan fosforyleren (auto-fosforylering). Wanneer deze autofosforylering heeft plaatsgevonden zijn 
bepaalde adaptoreiwitten in staat om te binden. Een bekend voorbeeld is het Grb2 (vaak gebonden 
aan SOS!) adaptoreiwit wat ook door het tyrosinekinase domein wordt gefosforyleerd. Het reeds 
ontstaande complex is vervolgens in staat om RAS te activeren (RAS is een g-eiwit monomeer dat 
sterk lijkt op de alfa subunit van de reguliere g eiwitten). Ras staat aan het begin van een cascade van 
eiwitfosforylaties wat uiteindelijk zal leiden tot de fosforylatie van MAP-kinase. MAP kinase in staat 
om transcriptiefactoren te fosforyleren wat kan leiden tot cel proliferatie, celgroei en cel 
differentiatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pathofysiologie 
Een overmatige productie van groeihormoon kan tot verschillende zaken leiden: 
 

 Adolescenten  Reuzengroei (>210 cm) 

 Volwassenen  Acromegalie 
o Deformatie beenderen, schedel, handen en voeten 
o Groei zachte weefsels, verruwing huid 
o Hypofysair diabetes 

 
De behandeling bestaat uit somatostatine-analoga en/of GH-antagonisten.  
 
Ocreotide en Lanreotide  
Dit zijn Somatostatine analoga. Ze worden gebruikt bij acromegalie, tumoren (hypofysaire adenomen 
 TSH, Pancreas  insuline/glucagon en maag-darm kanaal  VIP). Tenslotte worden zij ook 
gebruikt bij bloedingen in het maag-darmkanaal (remming motiliteit). Deze stoffen hebben een 
langere halfwaardetijd dan ‘gewoon’ somatostatine. 
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Pegvisomant 
Dit is een groeihormoonreceptorantagonist.  
 
Somatostatine analoga 
Het is belangrijk om te onthouden dat somatostatine analogen moeten voldoen aan een aantal 
zaken. Ten eerste bepalen de cysteines de selectiviteit voor de verschillende somatostatine receptor 
subtypen. Wanneer men L-Cys vervangt door D-cys verandert dus de selectiviteit. Daarnaast zijn er in 
octreotide minder hydrolyseplekken beschikbaar  langere halfwaardetijd.  
 

 Cysteines    Selectiviteit 

 Hoeveelheid hydrolyseplekken  Halfwaardetijd 
 

 
Pegvisomant (hGH receptorantagonist) 
Dit stofje werkt doordat het één monomeer kan binden, maar haar vorm 
voorkomt de dimerisatie (sterische hindering). 
 
Dwerggroei 
Wanneer het lichaam een te lage GH-productie heeft zal dit leiden tot 
(proportionele) dwerggroei. DUS: 
 

 Laag GH  Proportionele dwerggroei 

 Laag T3/T4  Disproportionele dwerggroei 
 
Mogelijke oorzaken zijn: (Genetische) afwijking in hypothalamus (GHRF) 
of hypofyse (GH), GH receptor defect, verminderde IGF-1 productie of 
een afwijkende IGF-1 Receptor. Dit laatste is het geval bij de pygmeëen 
(<140 cm). Deze oorzaken moet je kennen! 
 
Therapie 
 
Somatropine (recombinant hGH) 
Dit spul gebruikt men vooral bij groeistoornissen. Daarnaast is men bezig om te kijken of het gebruikt 
kan worden bij de behandeling van osteoporose. 
 
Mecasermine (recombinant hIGF-1) 
Dit gebruikt men wanneer men leidt aan een IGF-1 deficientie (door bijv. mutaties in GH-receptor of 
een fout in de productie van IGF-1). 
 
Sermoreline (GHRF analoog) 
Dit wordt enkel toegepast in de diagnostiek om te kijken waar het probleem zit. Zo kijkt men bijv. of 
het toedienen van sermoreline leidt tot een verhoogde GH secretie. 
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Schildklierhormoon 
De menselijke schildklier is in staat om T3/T4 en calcitonine aan te maken. De schildklier is een sterk 
doorbloed orgaan. Dit is essentieel om de afgifte van schildklierhormoon aan het bloed te 
optimaliseren. 
 

 Follikelcellen  
o Deze cellen produceren T3/T4 
o Functie: Metabolisme en groei 

 

 Parafolliculaire cellen (C-cellen) 
o Deze cellen produceren calcitonine 
o Functie: Calciumhuishouding 

 
 
De follikels bevatten een grote voorraad schildklierhormoon. Wanneer men therapeutisch de 
productie van schildklierhormoon stillegt wil dit dus niet meteen zeggen dat er geen afgifte meer 
plaatsvindt! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Thyroperoxidase H2O2 

Dit stofje zorgt voor de jodering van tyrosine. Het 

katalyseert zowel de joderingsreactie als de koppeling 

van de tyrosineresiduen. Dit werkt d.m.v. de oxidatie 

van zowel jodide en tyrosine  radicaalvorming.  

 

Thyreoglobuline 

Dit is zeg maar het eiwit (glycoproteine) waar T3 en T4 

uit worden gesynthetiseerd. Dit eiwit zal onder handen 

worden genomen door thyroperoxidase (zie afbeelding 

volgende pagina). 

 Peptidegedeelte wordt in de ribosomen van de schildkliercellen gemaakt. 

 In het golgiapparaat wordt het koolhydraatgedeelte toegevoegd. 

 Via exocytose komt het in het colloid van de follikels waar het tyrosine gejodeerd wordt. 
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In de afbeelding hieronder is te zien dat het jodide uit het bloed wordt opgenomen via een actief 

opnameproces (Na/K-ATPase). Hierdoor ontstaat een 30-voudige concentratiegradient waardoor 

Jodide zich over het membraan kan verplaatsen. Deze opname van jodide wordt gestimuleerd door 

TSH (stimuleert transcriptie Na/K-ATPase). Dit jodide wordt geoxideerd door thyroperoxidase tot 

haar actieve vorm  jodering TG. 

Na endocytose van het colloid (rechts) worden T3 en T4 van het threoglobuline afgesplitst doordat 

het endosoom fuseert met een lysosoom waardoor de proteolytische enzymen T3 en T4 afsplitsen 

van TG. De ook vrijgekomen DIT en MIT worden gedejodeerd (efficient!!) en tyrosine wordt weer 

hergebruikt. 

 

 

Reverse T3 

Naast T3 is er ook nog zoiets als reverse T3. rT3 lijkt sterk op T3 

alleen is het op een andere plek gejodeerd. 

 T3 wordt gevormd door 5’ dejodase 

 rT3 wordt gevormd door 5 dejodase 

Daarnaast moet je weten dat het meeste T3 niet in de 

schildklier, maar in de weefsels wordt gemaakt door het 

perifere metabolisme van T4. 
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SAR T3 

 T3 is een L-isomeer 

 De fenylgroepen staan loodrecht op elkaar 

 C3 en C5 kunnen Br of Me (wel afgenomen 

activiteit) 

 4’ moet OH, NH2 of een groep welke 

gemetaboliseerd wordt tot OH. 

 

Transport schildklierhormoon 

T3 en T4 worden in het plasma voornamelijk gebonden door thyroxine-bindend globuline (TBG). 

 T3 wordt minder sterk gebonden dan T4   Factor 10 grotere vrije fractie 

 T3 sneller beschikbaar door snellere dissociatie 

Omdat T3 een snelle turnover heeft is het intracellulair voornamelijk een actief hormoon. T4 heeft 

een tragere turnover waardoor het voornamelijk in de circulatie als prohormoon fungeert. T4 wordt 

pas intracellulair omgezet tot T3! 

 TRH uit de hypothalamus stimuleert de secretie of TSH (thyroid stimulating hormoon) 

 Somatostatine remt deze secretie. 

 TSH stimuleert de afgifte van 

schildklierhormoon aan de bloedbaan 

 Er bestaat een negatieve terugkoppeling van 

schildklierhormoon (vnl. T3) op de afgifte van 

TSH uit de hypofyse. Hierdoor ontstaat er een 

zeker evenwicht  

 Schildklier speelt sleutelrol in beheer 

energiebronnen van ons lichaam, bij groei en 

bij warmteproductie  

 Bij schildklierfunctiestoornissen is dit 

evenwicht verstoord. 

 

TRH/Protireline 

Dit stofje wordt voornamelijk diagnostisch toegepast. Men probeert een schildklierafwijking te 

diagnosticeren door de [TSH] te bepalen na het toedienen van TRH. Zo maakt men onderscheid 

tussen een primaire en secundaire 

hyperthyreoidie/hypothyreoidie.  

TRH is een pyro-Glu-His-Pro-NH2. Pyro betekent 

dat water is afgesplitst van de N-terminal van 

glutamine, waardoor er een cyclisch amide 

ontstaat. 

 



Geneesmiddelen Endocrien Systeem  Niek Groot 

15 
 

TSH 

TSH beinvloedt alle aspecten van de synthese en de 

afgifte van schildklierhormoon: 

 Jodiumopname (synthese I- transporters)                                                       

 Synthese en secretie thyreoglobuline                           

 Organificatie (synthese thyreoperoxidase)                                                                    

 Endocytose en proteolyse thyreoglobuline                  

 Secretie T3 en T4                       

 Groei en vascularisatie schildklier     

Effecten schildklierhormoon 

Er zijn verschillende TR (T-receptoren) die heterodimeren 

vormen met de Retinoid X Receptor (RXR). Deze kunnen 

vervolgens gentranscriptie beinvloeden. 

 Activatie koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling 

o Anabool bij fysiologische concentraties  

o Catabool bij verhoogde concentraties 

 

 Activatie energieverbruik: 

o Verhoogd O2-verbruik, verhoogde warmteproductie (ontkoppeling 

electronentransport van ATP-productie, verhoogd ATP gebruik door inductie Na+/K+ 

ATPase, ATP remt electronentransport) 

 

 Beïnvloeding eiwitsynthese, o.a.:                                                        

o Metabole enzymen (b.v. alfa-glycerofosfaatdehydrogenase)                                                                 

o Receptoren: beta-receptoren!! (hart, vetcellen), LDL-receptoren (lever)                                                                                

o Groeihormoon  

o Mitochondriale eiwitten (toename activiteit en aantal mitochondrien)           

o Ontkoppelingseiwitten, Na+/K+-ATPases 

Lengtegroei 

De effecten van schildklierhormoon op de lengtegroei zijn dus synergistisch met GH en insuline!  

 

Ontwikkeling hersenen 

Schildklierhormoon is ook erg belangrijk bij de ontwikkeling van de hersenen. 

Gebrek aan schildklierhormoon 

 Aproportionele dwerggroei 

 Mentale retardie (cretinisme) 

 

Voor de duidelijkheid T4 = Thyroxine. 
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Pathofysiologie 

 Hypothyroïdie 

o Impaired growth 

o Myxoedeem (oedeem t.g.v. ophoping onderhuidse mucolpolysacchariden) 

 Hyperthyroïdie 

o Accelerated growth 

o Exophthalmos (uitpuilende oogbol door zwelling van extra-oculair bind- en 

spierweefsel t.g.v. ontsteking. 

o Ziekte van Graves: Stimulerende AB’s tegen TSH receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primaire hyperthyroidie  te actieve schildklier (veel T3/T4)  Sterke feedback t.g.v. T3  

TSH omlaag 

 

 Secundaire hyperthyroidie  TSH producerend adenoom hypofyse of elders in het lichaam 

TRH-test 

Zoals ik al zei probeert men d.m.v. een TRH test te achterhalen waar het probleem ligt. 

Oorzaken hypothyroïdie 

 Autoimmuniteit:                                                                  

o Thyreoditis Hashimoto:                                                                      

o Antilichamen tegen thyreoglobuline, infiltratie lymfocyten            

o verlaagde T4/T3 secretie, niet-toxisch struma 

 Jodiumgebrek:                                                                      

o Verlaagde T4/T3 secretie, endemisch (niet-toxisch) struma 

 Iatrogeen:                                                                                                 

o Chirurgie, radiotherapie, thyreostatica, amiodaron (remming  T4/T3 conversie, 

overmaat I)(remming jodium opname)  

 Voedingsbestanddelen:                                                          

o Cassave, sommige knollen 

 Stoornis hypothalamus/hypofyse 
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Ontstaan struma 

Struma ontstaat wanneer er te weinig jodide is om T3/T4 te vormen. Te lage T3/T4 levels zorgen dus 

voor een verminderde negatieve feedback op de adenohypofyse waardoor er teveel TSH aangemaakt 

wordt. Gevolg: Hypertrofie van de schildklier. 

Farmacotherapie 

 Levothyroxine (T4) 

o Maximaal effect na 8-12 dagen, i.v.m. TBG binding  en conversie in T3 

o Vanwege mogelijke accumulatie dosis langzaam  opvoeren (in stappen van 2 weken) 

tot TSH spiegel  genormaliseerd is (anders gevaar van bèta-2 receptor omhoog!) 

o Niet staken bij zwangerschap (geen passage  placentabarriere)                                                 

 

 Liothyronine (T3) 

o Snelle werking (4-6 u): korte plasma halfwaardetijd,  

o Geen conversie 

o Alleen bij noodzaak snelle werking (myxoedeem of coma), bij gestoorde T4 /T3 

conversie 

o Ongeschikt als vermageringsmiddel 

Oorzaken hyperthyreoidie 

 Autoimmuniteit:                                                             

o Antilichamen tegen TSH-receptor: ‘Long-acting thyroid stimulator’  (LATS): 

stimulerende antilichamen: T4/T3 omhoog, TSH omlaag, diffuus toxisch struma, 

exophthalmos, Ziekte van Graves 

 

 Toxisch nodulair struma:                                                               

o Autonoom functionerend goedaardig (soms kwaadaardig)  schildkliergezwel 

 

 Constitutief actieve TSH receptor                                                   

o Verhoogde receptoractiviteit in afwezigheid van agonist 

 

 Geneesmiddelen                                                                               

o Amiodaron (I-), contrastvloeistof (jodium) 

 

Je moet dus even onthouden dat je bij hyperthyroidie last kunt hebben van een toxisch struma en bij 

hypothyroidie van een niet-toxisch struma. Daarnaast kan amiodaron zowel een hypo- als 

hyperthyroidie veroorzaken (remmen omzetting T4  T3 of anderzijds jodium toedienen (amiodaron 

bevat veel jodidie) 
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Farmacotherapie hyperthyreoïdie  

 Thioureumderivaten  

o Remming thyreoperoxydase 

o Wellicht suppressie autoAB synthese 

o Propylthiouracil remt ook de omzetting van T4 naar T3 (remmen 5’ dejodase) 

 Jodium/jodide 

 Radiotherapie (I-131) 

 Bèta blokkers 

 Glucocorticosteroiden 

Carbimazol (thioureumderivaat) 

Dit is een prodrug die later wordt omgezet in methimazol. Het heeft een plasma halfwaardetijd van 

6-15 uur en het remt 90% van de organificatie (productie schildklierhormoon) binnen 12 uur. Echter, 

het antithyreotisch effect is pas waarneembaar na 2-4 weken. Dit komt omdat er nog een grote 

schildklierhormoonvoorraad aanwezig is! 

 Carbimazol heeft geen effect op de schildklierhomoonsecretie 

Therapie thioureumderivaten 

Deze eerder-genoemde middelen worden gebruikt bij de behandeling van een diffuus toxisch struma 

(ziekte van Graves)  ca. 50% remissie na 1 jaar  

 Vaak hoge dosis in combinatie met thyreomimetica (beter instelbaar, helemaal stilleggen en 

mimetica toedienen) 

 Bij thyreotoxische crisis bij voorkeur propylthiouracil, PTU (sneller werkzaam vanwege 

remming conversie T4 → T3, 5’-dejodinase-remming) 

 Minimale dosering bij zwangerschap (passage placentabarriere)  

Therapie Jodium/jodide (5% jodium in 10% waterige KI-oplossing) 

 Werking: 

o Remming organificatie bij hoge concentratie (remming NADPH en H2O2- synthese)      

o Remming hormoonafgifte (tijdelijk)  

o Vermindering vaatrijkdom 

 

 Indicaties:  

o Schildklieroperatie, samen met thioamiden          

o Thyreotoxische crisis, samen met PTU, propranolol en corticosteroiden 

o Radioactieve jodiumcontaminatie (b.v. bij scintigrafie 

Radiotherapie 

Halfwaardetijd I-131  8 dagen. Dit isotoop geeft beta en gamma straling af (dosis enkele 

millicuries). Deze bèta straling veroorzaakt schade aan de follikelcellen. NIET BIJ ZWANGERSCHAP! 
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Therapie bèta blokkers 

 Werking: symptoomvermindering, geen effect op schildklierfunctie 

 Verminderde hartwerking, tremor en agitatie 

 Verhoogde omzetting T4  rT3:  T3 omlaag , perifere stofwisseling omlaag 

 Indicatie: thyreotoxicose 

Therapie glucocorticosteroiden 

 Werking: immuunsuppressie 

 Remming T4 T3 conversie 

 Indicatie: exophthalmos bij ziekte van Graves, thyreotoxische crisis 
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Exocriene en endocriene pancreas 

Men maakt onderscheid tussen de endocriene en de 

exocriene pancreas. De exocriene pancreas houdt zich 

vooral bezig met het uitscheiden van 

spijsverteringssappen. De endocriene pancreas geeft 

stoffen af aan het bloed om zo bepaalde processen te 

reguleren. 

 Alfa cellen  Glucagon 

 Bèta cellen  Insuline en amyline 

 D cellen  Somatostatine 

Bloedglucoseregulatie 

Deze regulatie spreekt vrij voor zich. Wanneer het 

bloedglucosegehalte stijgt zullen de B-cellen insuline 

uitscheiden waardoor de cellulaire uptake van glucose 

zal stijgen en de [glucose] in het bloed zal dalen. In de 

lever en skeletspieren zal glucose worden omgezet tot 

glycogeen. In het vetweefsel wordt glucose omgezet tot 

triglyceriden. 

Je kunt de bloedglucose regulatie eigenlijk zien als een tweestrijd tussen insuline en glucagon.  

 Insuline (Fed state) 

o Glucose oxidatie 

o Glycogeen synthese 

o Vetsynthese  (ketoacidose) 

o Eiwit synthese 

 Glucagon (maar ook GH, GCS en Catecholamines) 

o Glycogenolyse (glucose uit glycogeen) 

o Gluconeogenese (glucose uit eiwit+vet) 

o Ketogenese 

Het eerder genoemde amyline kan schade veroorzaken in de pacreas (amyloidosis). Daarnaast remt 

het de insulineafgifte (negatieve feedback). 

 Zoals je op de afbeelding op de volgende pagina kunt zien zorgen Gastro-intestinal hormones 

(GIT-hormones) als GIP en GLP-1 voor een verhoogde insulineafgifte. Dit gebeurt niet bij 

parenterale voeding (niet uitrekken van maagwand e.d.). 

 Somatostatine is in staat om zowel de alfa als de bètacellen te remmen. 

 De sympathicus (NA en A) remt de insulineafgifte door bètacellen door aan de Gi-gekoppelde 

alfareceptoren te binden. 

 Glucagon verhoogt de insulineafgifte  
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GLUT-2 op bèta cel 

Zoals je kunt zien is de GLUT-2 transporter constitutief aanwezig op de bèta cel. Hierdoor zal glucose 

de citroenzuurcyclus ingaan waardoor er ATP gevormd zal worden. Dit ATP inhibeert ATP-gevoelige 

kaliumkanalen. Minder kalium uit de cel  verminderde threshold  depolarisatie  Ca2+ omhoog 

 exocytose. 

 cAMP bevordert secretieprocessen 
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Biosynthese insuline 

De biosynthese van insuline bestaat uit verschillende stappen (KENNEN!) 

 

Hexameer 

Insuline is in staat om een hexameer te 

vormen. Dit hexameer bestaat uit 3 dimeren 

waarin 2 zinkatomen via de 10-His van de B-

keten gecomplexeerd zijn. Dit hexameer is 

slecht oplosbaar. Insuline in hexameervorm 

kan haar functie niet uitvoeren! 

Insulinereceptor en signaaltransductie 

(TENTAMEN!) 

Wanneer insuline aan de insulinereceptor 

bindt (2 alfa, 2 beta) zal het IRS activeren. Dit 

IRS is in staat om zowel PI3K en MAPK te 

activeren.  

 PI3K 

o Koolhydraat-, eiwit- en lipidenstofwisseling 

o Celgroei en differentiatie 

o Expressie GLUT4 (spieren) 

 MAPK 

o Celgroei en differentiatie 

o Genexpressie 

Type I vs Type II DM 

90% van de diabetici hebben type II DM. Hier 

heerst een relatief tekort aan insuline 

(insulineresistentie). I.t.t. type I zijn bij type II DM 

de bètacellen nog intact. 
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Een type II diabeticus maakt nog wel insuline en amyline vrij. Zoals al eerder gezegd kan amyline 

pancreasschade veroorzaken. Dit is precies de reden waarom type II diabeten op ten duur een type I 

diabetische reactie ontwikkelen. 

Symptomen hyperglycemie 

 Glucosuria 

 Polyuria (osmose) 

 Polydipsia (dorst) 

 Polyphagia (honger) 

 Afname lichaamsgewicht (lipolyse) 

 Diabetisch ketoacidose (alleen bij type I) 

 

 

 

 

 

Chronische complicaties DM 

T.g.v. macro- en microangiopathie zullen er beschadigingen optreden in de vasculatuur. Bekende 

voorbeelden hiervan zijn atherosclerose en thrombotische complicaties. 

 Macroangiopathie 

o Atherosclerose  (Hoog LDL-cholesterol t.g.v. laag insulin) 

o Thromotische complicaties 

 Micoangiopathie 

o Nefropathie 

o Retinopathie 

 Neuropathie 

Microangiopathie en neuropathie ontstaan doordat hoge glucosepsiegels neerslaan in de vorm van 

sorbitol (intracellulair). Dit proces verhoogt de osmotische waarde van o.a. neuronen en andere 

celtypen waardoor zij water opnemen en kapot gaan.  

 Microangiopathie en neuropathie ontstaan beiden door eiwitglycosylatie (Hb1Ac als marker 

(TENTAMEN) 
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Therapie DM type I 

Eerst gebruikte men dierlijk insuline (slachtvee). Dit bleek echter toch een immunologische reactie te 

veroorzaken. Door de opkomst van recombinante DNA technieken is men nu in staat om humaan 

insuline te produceren (verschillende typen kennen): 

 Snelwerkend (start ~¼ uur, werkingsduur 2-5 uur)  

o Insuline aspart 

o Insuline glulisin  

o Insuline lispro 

o Insuline (start ½-1 uur, werkingsduur 7-8 uur)  

 Middellangwerkend (start 1-2 uur, werkingsduur 14-24 uur) 

o Isofane insuline (protaminecomplex) 

o (Insuline zink suspensie) 

 Langwerkend (start 1-2 uur, werkingsduur ~24 uur) 

o Insuline determir 

o Insuline glargine 

 Insuline mengsels 

 

In kortwerkende insulinepreparaten wordt de 

stabilisatie van de hexameer verminderd door 

veranderingen in de aminozuurvolgorde. De 

oplosbaarheid van het complex neemt daardoor toe. 

Langwerkende insulines werken juist langer omdat 

daar stabiele hexameren worden gevormd. 

 

Neutraal protamine Hagedorn (NPH) suspensie (isofane insuline) 

 Middellang werkzaam dankzij binding van insuline aan protamine 

 Hierdoor wordt een minder goed oplosbaar complex gevormd 

 Verlaat de injectieplaats langzamer 

Conventionele therapie versus Intensieve therapie 

 Conventionele therapie 

o 2x middellang + 2x kortwerkend 

 Intensieve therapie 

o 1x langwerkende en kortwerkend voor controle bloedglucose 
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Het komt er op neer dat men veel minder complicaties ontwikkeld wanneer men de intensieve 

therapie gebruikt (minder retinopathie etc.). Het nadeel is echter dat men meer hypo’s heeft. 

 Voordeel   Minder complicaties 

 Nadeel   Hypo’s 

Hypoglykemieën 

Deze worden veroorzaakt door te veel insuline (intensieve therapie), inspanning (glucose vebruik) en 

alcohol. Symptomen: 

 Adrenerg: Trillen, transpireren en hartkloppingen 

 Neuroglykopenisch: Duizeligheid, wazig zien en concentratiestoornissen 

Men kan een hypo behandelen door glucose oraal of IV toe te dienen. Daarnaast kan men de patient 

glucagon geven  verhogen bloedglucose. 

Diabetes Mellitus type 2 

Bij DM type II kan men nog wel insuline maken, maar is de cel door een insuline receptor of een post-

receptor defect niet in staat om glucose op te nemen. Dus: Insulineresistentie. 

Metabool syndroom 

Het metabool syndroom kan een rol spelen bij het ontwikkelen van DMII. Hier heeft men last van 

centrale obesitas, een hoge BP, hoge [Triglyceride], laag HDL en insulineresistentie. 

 Er is dus een sterke relatie tussen diabetes en hart- en vaatziekten. 

Therapie DMII 

 Lifestyle veranderingen: 

o Meer bewegen 

o Voedingsadvies en afvallen 

 Orale antidiabetica  

o Biguaniden 

o Sulfonylureumderivaten 

o Metglitiniden   

o Thiazolidinedionen 

o α-glucosidase remmers 

o GLP-1 analoga en DPP-IV remmers 

 Insuline (geeft men alleen wanneer de glucosespiegels >15 zijn) 

Biguaniden (Metformine) 

Dit antidiabeticum activeert AMP-dependent kinase (AMPPK). Het verlaagt de gluconeogenese en 

zorgt voor een afname van de perifere insulineresistentie. Ten tweede verlaagt het de 

koolhydraatabsorptie en de afbraak van vetzuren. Het verlaagt VLDL en TG, maar verhoogt HDL. Het 

doet de eetlust laten afnemen. Metformine behandelt dus de insulineresistentie en heeft GEEN 

effecten op de insulineproductie  Geen hypo’s en geen effect op gewicht. 

 Risico: Melkzuuracidose door toegenomen productie van melkzuur uit pyruvaat 

(TENTAMEN!) 
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Sulfonylureumderivaten 

Deze stoffen stimuleren de insulineafgifte door de 

bètacel. Er zijn kortwerkende en langwerkende varianten. 

Omdat zij de insulineproductie stimuleren zal er een 

toename in lichaamsgewicht optreden, maar kunnen er 

ook hypo’s ontsaan. 

 Kortwerkend:  

o Tolbutamide  

o Gliclazide 

 Langwerkend: 

o Glibenclamide 

o Glimepiride 

o (glicazide mga) 

Zij werken door de K-ATP te inhiberen (snellere depol.) 

Metglitiniden (Nateglinid, Repaglinid) 

Deze werken eigenlijk hetzelfde als de sulfonylureumderivaten. De werking treedt snel in en de stof 

wordt snel geëlimineerd. Het voordeel van metglitiniden is dat zij minder hypoglykemieën 

veroorzaken. 

Thiazolidinedionen (Rosiglitazon, Pioglitazon) 

Dit zijn PPAR-gamma receptor agonisten. De PPAR-gamma receptor is een intracellulaire receptor die 

zorgt voor vetceldifferentiatie, een verhoogde glucose- en vetzuuropname en een verminderde 

afgifte van insuline resistentie-inducerende factoren door adipocyten (zoals FFA’s, TNF-alfa en 

vetcelhormonen) waardoor de insulinegevoeligheid (GLUT-4 omhoog) van spieren en de lever zal 

toenemen. Dit goedje bereikt haar maximale werking na 6-8 weken.  

Het nadeel is dat men meer vocht zal vasthouden  hartfalen. Daarnaast zal het lichaamsgewicht 

toenemen door de differentiatie van vetcellen en vochtretentie. 

 

Rosiglitazon is van de markt gehaald omdat het de kans op een hartinfarct vergrootte 
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Alfa-glucosidase remmers (Acarbose) 

Dit zorgt ervoor dat er minder koolhydraten worden 

omgezet in glucose door alfa-glucosidase. 

Incretine-mimetica (exenatide en gliptins) 

Zoals ik al eerder zei zorgen incretins voor een 

stimulatie van beta-cellen.  

 Exenatide  GLP-1 mimetic  

 Gliptins   Blokkeren de   

afbraak van incretins 

Zowel gastric inhibitory peptide (GIP) als glucagon 

like peptide 1 (GLP-1): 

 Verhogen aantal betacellen 

 Verhogen glucose afhankelijke 

insulineproductie 

GLP-1 heeft nog een aantal andere eigenschappen: 

 Verlaagde glucagonproductie 

 Vertraagde maaglediging 

 Verminderde eetlust 

Deze peptiden worden afgebroken door 

dipeptidyl peptidase IV (DPP-4). Gliptins 

blokkeren dit enzym. 

Zowel GLP als GIP werken op een Gs gekoppelde 

receptor op de beta cel  verhoging cAMP  

insulinesecretie. 

Exenatide 

Dit is een GLP-1 agonist, een synthetisch derivaat van exendin-4, wat aanwezig is in het gila monster. 

Het voordeel van exenatide is dat het resistent is tegen degradatie door DPP-4. Gevolg: Hogere 

insulineafgifte + bloedglucoseregulatie. 

 

DPP-4 remmers (gliptins) 

Deze voorkomen de afbraak van GLP-1 en GIP door DPP-4 te inhiberen. Gevolg: Verhoogde 

insulineafgifte en verlaagde glucagonafgifte. 

 Vildagliptine en Sitagliptine 

Dapagliflozine 

Dit goedje remt de sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) gevolg: Hogere uitscheiding glucose. 
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Aantekeningen a.d.h.v. tentamenvragen 
 

 Teken Glu-His-Pro 

 Acromegalie veroorzaakt diabetes mellitus 

 Wat veroorzaakt de ziekte van Hashimoto (AB tegen TG)  Verhoogd TSH en 
geen/nauwelijks T3/4 omdat er geen negatieve FB optreedt. 

 Welke insulines zijn er en hoe verschillen zij van normaal insuline? 

 Welke orale anti-diabetica kennen we en hoe werken zij? 
 
Bijnierschorshormonen 
Men onderscheidt 3 verschillende soorten bijnierschorshormonen: 
 

 Glucocorticosteroiden (Cortisol) 
o Metabolisme 
o Stress-resistentie 
o Ontstekingsremmer 

 Mineralcorticostroiden (Aldosteron) 
o Water- en electrolythuishouding 

 Bijnierandrogenen (Dehydroepiandrosteron) 
o Androgene werking 

 

Structuur en nomenclatuur 

Alle steroiden hebben een steraanskelet. Alle endogene 

steroidhormonen worden gesynthetiseerd uit cholesterol (zie 

afbeelding). Ze zijn afgeleid van de onderstaande structuren 

(pregnaan, estraan en androstaan). 

 Dubbele bindingen met Δ 

 Functionele groepen met voorvoegsel α of β 

 Homo: vergroting ring met een CH2 groep, nieuwe atoom              

 wordt niet doorgenummerd 

 Nor: verwijdering van een CH2 dus ringcontractie, weggelaten C wordt overgeslagen bij 

de nummering. Ook verwijdering van C3-substituent 

 Seco: opening van ring tussen twee aangegeven C-atomen 

Cyclohexeengroepen komen voor in een stabiele stoelformatie. De meeste hormonen hebben een 

A/B cis of trans, B/C trans en C/D trans. Deze stereochemie beinvloedt de biologische activiteit! 
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Biosynthese cholesterol en andere steroiden 

In de biosynthese van cholesterol is de conversiesnelheid van HMG-CoA reductase de 

snelheidsbepalende stap. 

 Acetyl-CoA (C2)  Cholesterol (C27)  Pregnenolon (C21)  ALLE steroiden 

Bijnierschors 

De bijnierschors bestaat grofweg uit 3 delen die elk andere soorten hormonen maken (afhankelijk 

van de daar aanwezige enzymen. 

 Zona glomerulosa     mineralocorticoiden 

 Zona fasciculata & Zona reticularis   Glucocorticosteroiden en androgenen 

 Adrenal medulla (merg)    Adrenaline 

 

Zoals je hierboven kunt zien bevordert ACTH de conversie van cholesterol in pregnenolon. 

Vervolgens zorgen enzymen als 17 alfa hydroxylase en 3/11 en 21 beta-hydroxylase voor de formatie 

van andere hormonen. In de zona glomerulase zit geen 17-alfa hydroxylase waardoor er daar alleen 

mineralocorticoiden gevormd kunnen worden.  

 Aldosterol heeft zelf geen negatieve feedback, cortisol (GCS) wel (TENTAMEN!) 

 

 



Geneesmiddelen Endocrien Systeem  Niek Groot 

30 
 

Regulatie glucocorticosteroidsecretie 

Zoals ik al eerder zei verloopt de terugkoppeling 

enkel via gluco-corticosteroiden. Dit kunnen dus 

zowel exogene als endogene GCS zijn! Wanneer 

iemand geen endogene corticosteroiden meer 

kan maken (Addison) zal dit leiden tot hoge ACTH 

spiegels. ACTH kan zichzelf ook remmen door de 

afgifte van CRF door de hypothalamus te remmen 

(short negative feedback loop). 

CRF is een factor die wordt vrijgemaakt bij stress. 

Het wordt ook toegepast in de diagnostiek voor 

bijvoorbeeld de lokalisatie van een ACTH 

deficientie bij een centraal defect in de GCS 

synthese. 

Daarnaast kan men CRF gebruiken om de oorzaak 

van het Cushing syndroom (overproductie GCS) 

op te sporen (primair, bijnier of secundair, 

hypofyse). 

 

ACTH wordt vrijgemaakt uit het eerder genoemde 

POMC. Het kan net als CRF worden gebruikt om 

een primaire en een secundaire 

bijnierschorsinsufficientie op te sporen. Daarnaast 

kan het exogene glucocorticosteroiden vervangen 

bij de behandeling van ontstekingsziekten. 

Tetracosactide (eerste 24 aminozuren van het 

endogene ACTH) is net als ACTH in staat om de 

bijnaar aan te zetten tot het maken van GCS. 

 Voordeel  Geen bijnieratrofie (moet zelf werken, niet bij EGCS TENTAMEN!!) 

 Nadeel   Injectie en mineralocorticoide werking 

Effecten cortisol, cortison of corticosteron (Energie paraat maken) 

 Fysiologisch 

o Metabolisme 

 Glucosesparend 

 Eiwitcatabool 

 Lipolytisch 

o Stress-resistentie 

 Faracologisch 

o Ontstekingsremming 

o Immuunsuppressie 
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Metabole effecten glucocorticosteroiden 

 Koolhydraatstofwisseling, glucosesparend door:  

o Activering gluconeogenese lever                                                                

o Insulineresistentie spier en vetcellen (‘steroid diabetes’ bij overmaat) 

 

 Eiwitstofwisseling, eiwitcatabolisme door:                                                                                    

o Verhoogde proteolytische activiteit 

o Verminderde eiwitsynthese                                                                

 Gevoelig zijn: skeletspier, huid, bindweefsel, bot (matrix)  

 

 Vetstofwisseling, lipolytisch door:                                                                                              

o Verhoogde gevoeligheid voor adrenaline, glucagon, GH  

o Insulineresistentie                                                                                       

 Vetredistributie bij overmaat (Cushingsyndroom)  

Mechanismen stressresistentie (tentamen, in ieder geval de eerste!) 

 Ondersteunen sympathische activiteit 

o Remming extraneurale uptake catecholamines via inhibitie organic cation 

transporters 

 Verminderde iNOS synthese 

 Ontstekingsremming            

 

Ziekte van Addison 

Deze ziekte is gekenmerkt door een primaire bijnierschorsinsufficientie. Een primaire 

bijnierschorsinsufficientie  probleem in bijnier. Secundaire bijnierschorsinsufficientie  probleem 

in hypofyse/hypothalamus. Deze ziekte kan optreden door autoimmuniteit, tuberculose en aids. 

Symptomen: 

 Stoornissen elektrolythuishouding (mineraalorticosteroiden) 

o Natriumverlies en dehydratie 

 Circulatiestoornissen (mineralo- en glucocorticosteroiden) 

o Dehydratie, vaatverwijding (gcs  vasoconstrictie) hypotensie en shock 

 Metabole stoornissen (glucocorticosteroiden) 

o Hypoglycemie, vermoeidheid en spierzwakte 

 Verminderde stressresistentie 

 Melanine pigmentatie (sterk verhoogde ACTH productie door gebrek aan feedback. Dit komt 

omdat ACTH sterk op MSH lijkt en daardoor affiniteit heeft voor de MSH receptor. 

Therapie: 

 9-alfa-fluorhydrocortison (mineralocorticoiden) 

 Cortisol of cortison (cortison is goedkoper, prodrug) 
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Cushing’s syndroom 

In het geval van Cushing’s syndroom maakt het lichaam juist teveel glucocorticosteroiden aan. Om 

dit te behandelen kun je op verschillende manieren ingrijpen (zie pagina 29!) 

 Aminoglutethimide  Voorkomen conversie cholesterol  pregnenolon 

 Trilostaan   Inhiberen 3-beta-hydroxylase 

 Metyrapon   Inhiberen 11-beta-hydroxylase 

 Chirurgie  

Je kunt je voorstellen dat deze middelen nogal verschillen qua werking. Ga dit even goed na a.d.h.v. 

de afbeelding op pagina 29. 

Farmacologische effecten glucocorticosteroiden 

GCS hebben een ontstekingsremmende werking en 

zijn in staat om het immuunsysteem te 

onderdrukken. Ze worden gebruikt in het geval van: 

 Steriele ontstekingen 

(overgevoeligheidsreacties, astma, reuma, 

IBS) 

 Sommige acute infectieziekten 

 Weefselrejectie 

Zij remmen de attractie en activatie van 

ontstekingscellen door de synthese van bepaalde 

stoffen te remmen: 

 Cytokines (activatie ontstekingscellen, endotheliale adhesie,  chemotaxie)                                                           

 Ontstekingsmediatoren (vasopermeatie, vasodilatatie, chemotaxie)                                                                       

 Cytotoxische stoffen (proteolytische enzymen, NO (metabolieten),  zuurstofradicalen; 

weefselschade) 

GCS zijn in staat lipocortine te upreguleren waardoor PLA2 geinhibeerd zal worden. Gevolg: Geen 

synthese PAF,  prostaglandines of leukotrienen. 
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Histon acetylatie/deacetylatie 

Glucocorticosteroiden kunnen ook de histon (de)acetylatie beinvloeden. Zoals je hieronder ziet 

zorgen high-dose corticosteroids voor gentranscriptie via HAT (Histonaetylering). Low dose 

corticosteroids zorgen ervoor dat HAT wordt geinhibeerd en HDAC wordt geactiveerd. 

 

Verschillende soorten glucocorticosteroiden 

 (Hydro)cortisonen  

 Deltacorticosteroiden (delta 1: o.a. prednisolon)                                                  

o Vertraagd metabolisme, sterkere glucocorticoïde werking, relatief lage 

mineralocorticoïde activiteit  

 Fluorcorticoiden (fluorderivaten prednisolon)                                    

o Metabolisme zeer sterk vertraagd, zeer sterke glucocorticoïde werking, minimale 

mineralocorticoïde werking           

Cortison en cortisol 

Cortison is een prodrug die in vivo wordt omgezet tot cortisol door 11-βHSD-I in de lever of nieren. 

Dit spul is niet in de huid aanwezig, vandaar dat je cortison nooit op de huid kunt gebruiken 

(TENTAMEN!) 

 Cortison kan hypertensie veroorzaken 

Bijwerkingen glucocorticosteroiden (5 kennen!) 

Deze bijwerkingen treden voornamelijk op bij farmacologische doses, niet bij substitutietherapie! 

 Bijnierschorssuppressie (afname ACTH, chronische therapie afbouwen) 

 Infectiegevaar 

 Hypertensie (mineralocortioide werking) 

 Osteoporose 

 Groeiremming kinderen 

 Ulcus Pepticum 
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SAR 

 Verestering op de OH (C21 of C17) kan de hydrofiliteit of de 

lipofiliteit van de stof verhogen 

 Introductie van dubbele binding verhoogt ratio 

glucocorticoide/mineralocorticoide werking 

 Net als cortison wordt prednison omgezet door 11-βHSD-I in 

lever of nieren (niet huid) 

 Fluor op C9 verhoogt zowel de glucocorticoide als 

mineralocorticoide activiteit 

 Substituenten op C16 doen de natriumretentie vrijwel volledig verdwijnen 

 

 

 

 

 

 

 

Aantekeningen a.d.h.v. vorig college 

 Angiotensine II zet corticosteron (mineralocorticocoid) om in aldosteron 

 

 De short loop negative feedback loop van ACTH grijpt aan op de hypothalamus, niet de 

hypofyse 

 

 mineralocorticoiden hebben geen negatieve feedback loop 

 

 De hierboven genoemde structuren van cortisol, cortison, prednisolon en prednison kennen 

 

 Bij de behandeling van Addison heeft 9-alfa-fluorhydrocortison de voorkeur boven 

aldosteron omdat aldosteron een extreem lage halfwaardetijd heeft 
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College 5 

13-12-2013 

Water-en zouthuishouding 

Bij de water-en zouthuishouding spelen vooral de mineralocorticosteroiden en ADH/vasopressine 

een belangrijke rol. 

Mineralocorticosteroiden 

Van de mineralocorticosteroiden spelen vooral aldosteron, desoxycorticosteron en corticosteron een 

rol. Wat misschien tegenstrijdig klinkt is dat cortisol naast zijn glucocorticosteroide effecten ook een 

hoge affiniteit heeft voor de mineralocorticosteroidreceptor. 

 Cortisol hoge affiniteit voor MC-receptor 

De belangrijkste effecten van deze receptor zijn: 

 Reabsorptie natrium en water 

 Excretie K+ en H+ 

Eigenlijk komt dit neer op de handhaving van het volume van het extracellulaire vloeistof en dus de 

bloeddrukregulatie. 

Werkingsmechanisme aldosteron 

Aldosteron kan zowel aan een intracellulaire als een membraangebonden receptor werken. Deze 

hebben verschillende effecten, die ook verschillende snelheden hebben. 

 Membraangebonden MC-receptor 

o Expressie brengen van Na/H exchanger (snel, non-genomic effect, meer een 

stimulatie) 

 Intracellulaire MC-receptor 

o Expressie brengen van Na+ transporters (traag, gentranscriptie) 

o Expressie brengen van NA/K-ATPase (traag, gentranscriptie) 

11-βHSD-I en 11-βHSD-II 

11-βHSD-I is in staat om cortison om te zetten in cortisol (en prednison in prednisolon). 11-βHSD-II 

doet juist het omgekeerde. Dit laatste enzym bevindt zich o.a. in de nier waar het dus cortisol omzet 

in het inactieve cortison. Drop bevat glycyrrhizinezuur, wat in staat is om 11-βHSD-II te remmen. 

Gevolg: Meer cortisol, minder cortison  meer natrium reabsorbtie  meer water resorbtie. 

Het RAAS systeem 

Dit ga ik niet weer helemaal uitleggen. Het komt er op neer dat wanneer de BP/kidney blood flow 

daalt er renine wordt gemaakt  AT1 vorming  door ACE in de longen omgezet in AT2 : 

 Vasoconstrictie      Bloeddruk omhoog 

 Vrijmaken aldosteron uit de bijnier (AT1)  Bloedvolume omhoog 
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Synthese aldosteron 

Zoals al eerder genoemd stimuleert ATII de conversie van 

corticosteron naar aldosteron. De belangrijkste werking 

is een verhoogde natriumreabsorptie en een verlaagde 

kaliumreabsorptie. 

 Na reabsorptie 

 K secretie (althans, minder reabsorptie) 

Fludrocortison (zelfde als heeft 9-alfa-fluorhydrocortison)  

Fluorering (9α) doet alle activiteiten toenemen. Door de elektronenzuigende groep wordt oxidatie 

van de 11-OH waarschijnlijk moeilijker. Dit is ook precies de reden waarom de halflife van 

fludrocortison >300 is (aldosteron 30). Daarnaast zie je dat ook haar anti-inflammatoire activiteit is 

toegenomen. DUS: Fluorering laat alle activiteiten toenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pathofysiologie Addison 

Zoals al eerder gezegd kan de ziekte van Addison (primaire bijnierschorsinsufficientie, d.w.z. oorzaak 

in producerend orgaan) verschillende zaken veroorzaken. Een algehele primaire 

bijnierschorsinsufficientie zal ervoor zorgen dat de bijnier geen glucocorticosteroiden en geen 

mineralocorticosteroiden meer kan vormen. Er zullen dus problemen optreden in de natrium 

retentie. 

 

Ziekte van Conn 

De ziekte van Conn wordt gekenmerkt door een tumor in de bijnier waardoor patienten juist teveel 

aldosteron zullen maken. Gevolg: 

 Toename extracellulaire vloeistof  hypertensie 

 Hypokalemie (verlaagde K resorptie  spierzwakte arrhytmie) 

 Alkalose (verlaagde H resorptie) 

 Verlaagd renine (door hoge bloeddruk voor diagnose) 

De therapie bestaat uit een behandeling met spironolacton, een aldosteron antagonist. 
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ADH (vasopressine) 

Dit hormoon heeft verschillende effecten op verschillende receptoren: 

 V1 receptor GQ   Vasoconstrictie (Naam) 

 V2 receptor Gs   Activeren AC in distale tubulus  expressie aquaporines 

 V3 receptor   Facilitatie ACTH release (zie pagina 30) 

Hieruit kun je dus concluderen dat ADH de osmolariteit en het volume van het extracellulaire 

vloeistof (bloeddruk) handhaaft. 

Dit is dus opmerkelijk: ADH stimuleert de afgifte van ACTH (verhogen mineralocorticoiden (en 

glucocorticosteroid) spiegels. 

 ADH   Aquaporines 

 Aldosteron  Na/K-ATPase en Na-channels 

Regulatie bloedvolume en osmolariteit 

Wanneer de osmolariteit van het bloed stijgt zullen osmoreceptoren in de hypothalamus ervoor 

zorgen dat de persoon dorst krijgt en zet het de posterior hypofyse aan tot het maken van ADH. Dit 

ADH zal dus zorgen voor waterresorbtie. Gevolg: Osmolariteit bloed daalt en het bloedvolume stijgt. 

 BELANGRIJK: Er is dus een verschil tussen osmo- en volumeregulatie! 

 ADH  Osmoregulatie 

Osmoregulatie 

Osmoregulatie houdt in dat het lichaam de concentratie van natrium zal beïnvloeden, door de [ADH] 

en de dorstprikkel te reguleren. HIER WORDT DUS NIETS MET Na+ IONEN GEDAAN! Wanneer je een 

isotoon drankje drinkt, zal er geen osmoregulatie optreden, omdat de ionenconcentraties in de darm 

en de omliggende weefsels gelijk zullen zijn. Dus: 

 

 Osmoregulatie = Waterregulatie 

 

Volumeregulatie 

Volumeregulatie is de regulatie van het gedetecteerde ECF volume. Regulatie van het ECF volume is 

de regulatie van de totale hoeveelheid natrium in het lichaam. Volumeregulatie treedt dus alleen op 

wanneer de [natrium] in de darm en de omliggende weefsels verschillen. Dus: 

 

 Volumeregulatie = Na+ regulatie 

 

Regulatie ADH secretie 

 AT2      ADH omhoog 

 Trauma, pijn, angst misselijkheid  ADH omhoog 

 Opiaten, dopamine, TCA’s   ADH omhoog 

 Alcohol, kou     ADH omlaag 
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Diabetes insipidus 

Hier treedt er een sterke polyurie op ondanks een verhoogde plasma-osmolariteit. Het kan twee 

oorzaken hebben: 

 Centraal   Onvermogen ADH secretie 

 Nefrogeen  Ongevoeligheid nier voor ADH (demeclocycline, V2 antagonist) 

De therapie voor DI is vrij eenvoudig: 

 ADH  

o s.c. of i.m. heeft een t1/2 van 10 min en een 

lichte V2 selectiviteit (dus ook V1&3) 

 Desmopressine (DDVAP) 

o Nasaal, heeft een t1/2 van 75 min en is V2 

selectief 

 Ook voor bedplassen en hemofilie 

(verhogen stollingsfactor 8 via V2 

receptor) 

 Chloorthiazide  

o Paradoxaal 

Syndrome of inappropriate ADH secretion 

Hierbij treedt er een verhoogde ADH productie op ondanks 

een hypo-osmolariteit van het plasma. 

Therapie: 

 Demeclocycline (V2 antagonist) 

 

Overige V1 (vasopressor)-analoga ADH 

 Terlipressine 

o Vasoconstrictie bij oesophagusbloedingen 

 Felypressine 

o Vasoconstrictie lokale anaesthesie (tandheelkunde) 

Structuur 

De structuur van zowel ADH als oxytocine als van desmopressine is alsvolgt (hexapeptide): 
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SAR 

 Basisch aminozuur op 8 is essentieel 

voor diuretische activiteit 

 Intacte hexapeptide ring 

 Vervanging L-Arg door D-Arg geeft 

verhoogde antidiuretische  activiteit 

 Vervanging van Arg8 door ornithine 

leidt tot een sterkere  vasoconstrictor 

activiteit, welke wordt versterkt door 

Tyr2 te vervangen door phenylalanine 

 

Nog een stukje SAR 

 Fluor op C9 verhoogt zowel 

glucocorticoïde als 

mineralocorticoïde activiteit. 

 Substituenten op C16 doen de Na+-

retentie vrijwel volledig verdwijnen 

(dexamethason, betamethason). 

 α- of β- heeft weinig invloed op 

werking. 

 Hydroxylering C16: triamcinolon, 

waarvan het acetonide veel 

gebruikt wordt. 
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College 6 

16-12-2013 

Androgenen 

Androgenen als testosteron kunnen worden gevormd in de cellen van Leydig (testes) en in de 

bijnier/ovaria: 

 Testes 

o Testosteron 

o Weinig dihydrotestosteron (voornamelijk perifeer) 

 Bijnier/ovaria 

o Dehydroepiandrosteron en androsteendion 

o Weinig testosteron 

 

In de afbeelding hierboven kun je zien dat androstendion de algemene voorloper is van de 

androgenen (en oestrogenen). 

 Finasteride  5-alfa-reductase inhibitor 

In het bloed wordt testosteron vervoerd aan het Steroid Hormone Binding Globuline (SHBG). 

Vervolgens zal testosteron de cel ingaan waar het zal worden omgezet tot DHT (dihydrotestosteron). 

Dit DHT is vervolgens in staat om aan de AR-A en de AR-B receptor te binden. 
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Naast deze intracellulaire receptor pathway is er ook aanleiding toe om te geloven dat testosteron 

(sex hormone) aan andere receptoren kunnen binden 

1. Klassieke pathway (intracellulaire receptor) 

2. Via Src (tyrosinekinase)  activatie MAP kinase 

3. GPCR (PKA activatie en IP3/DAG formatie) Gs en Gq dus 

4. Stimuleren/inhiberen van ionkanalen 

Zoals je hiernaast ziet is testosteron verantwoordelijk voor 

de negatieve feedback op zowel de hypothalamus als de 

adenohypofyse.  DHT zorgt voor de secundaire 

sexeigenschappen. 

In de pubertijd zal er op een gegeven moment GnRH 

geproduceerd gaan worden waardoor FSH en LH vrijgemaakt 

zullen worden. 

 LH  Vorming testosteron (leydig) 

 FSH  Uitrijpen zaad (sertoli) 

Deze sertolicellen maken ook testosteron binding globulin 

(TBG).  Dit TBG is essentieel voor het transport van 

testosteron in de bloedbaan. Exogene testosteroninjecties 

kunnen nooit de fysiologische testosteronconcentraties 

bereiken. TBG essentieel! Bedenk dus wel dat LH zorgt voor 

testosteron dat de zaadrijping ondersteunt!  

Effect androgenen (man) 

 Differentiatie en groei mannelijke  geslachtsorganen:               

o Testes, zaadblazen, prostaat, penis 

 Spermatogenese 

 Libido 

 Sluiting epifyseschijven  

 Ontwikkeling secundaire mannelijke  geslachtskenmerken:     

o Lichaamsbeharing, ontwikkeling larynx, stembanden, talgklieren (acne), 

skeletconfiguratie 

 Eiwitanabole werking:                                                                 

 Versterkte weefselopbouw, m.n. spieren, botten, rode bloedlichaampjes (stimulatie EPO-

synthese in nieren) 

Effect androgenen (vrouw) 

 Ontwikkeling clitoris 

 Pubis- en okselbeharing 

 Libido 

 Talgklieren 
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Verhoogde androgeenspiegels t.g.v. andrenogenitaal syndroom of anabole steroiden 

Verhoogde androgeenspiegels in de vrouw kunnen leiden tot virilisatie (vermannelijking): Hirsutisme 

(overmatige beharing), acne, stemverlaging en verstoorde menstruatie. 

Androgenen 

In het bloed wordt testosteron zeer snel geinactiveerd door de omzetting tot androsteron. Oraal 

genomen natuurlijke androgenen worden vrijwel volledig geïnactiveerd bij een enkele leverpassage. 

Om dit te overkomen heeft men verschillende preparaten ontwikkeld 

 Natuurlijk testosteron  

 Testosteronesters (stabielere derivaten) 

o I.M. 

 Propionaat, fenylpropionaat, decanoaat, enantaat, cypionaat 

o Oraal 

 Undecanoaat 

 Synthetische androgenen 

o Oraal 

 Mesterolon  

 Anabole steroiden 

o I.M. 

 Nandrolon 

Men heeft dus geprobeerd om verbindingen te maken met een eiwitsparende (anabole) werking of 

met een androgene of antiandrogene werking. Men probeerde dus de anabolische en de androgene 

effecten te splitsen. Dit is deels gelukt: 

 Anabool Androgeen 

Testosteron(ester) 1 1 

Stanozolol 3 1 

Oxandrolon 5 0.2 

Nandrolon 2.5 1 

 

Van de bovengenoemde anabolen wordt Nandrolon veruit het meest gebruikt. 

Pathofysiologie 

Bij de onderstaande aandoeningen heeft men last een te lage testosteronproductie.  

 Leydigcelinsufficientie (primair, testes) 

 Hypogonadotroop hypogonadisme (secundair, hypofyse) 

Therapie 

 Testosteronesters en mesterolon voor secundaire geslachtskenmerken. Deze hebben echter 

geen effect op de vruchtbaarheid (bloed-testes barriere). 

 Beoogde vruchtbaarheid bij hypogonadotropie: FSH+LH 

 Mannelijke overgangsklachten: Mesterolon 
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Pubertas Tarda (late pubertijd) 

 Testosteronesters 

 Choriongonadotropine (hCG, LH analoog) 

 GnRH (intermitterend, geen desensitisatie) 

Pubertas Praecox (vroege pubertijd) 

 Continue toediening GnRH (Desensitisatie) 

Excessieve groei 

 Testosteronesters (sluiting epifyseschijven) 

Anabolica 

Anabolica worden op 3 manieren gebruikt. Ten eerste worden zij voorgeschreven in tijden van sterk 

catabolisme (operaties, terminale kankerpatienten, corticotherapie, osteoporose en een 

gemetastaseerd mammacarcinoom). Ten tweede worden zij ook wel gebruikt bij een aplastische 

anamie (functiestoornis beenmerg). De derde en laatste toepassing van anabolica is natuurlijk ter 

verbetering van de sportprestaties. 

Om de door krachttraining verkregen spiermassa te verhogen gebruikt men zowel anabole steroiden 

als testosteronderivaten.  Deze testosteronderivaten zijn gemodifeerd om het anabole effect te 

verhogen en het androgene effect te verlagen. Androgenen veroorzaken net als exogene 

glucocorticosteroiden een negatieve feedback. In het geval van androgenen zal dit ervoor zorgen dat 

er minder FSH en LH aangemaakt zal worden. Gevolg: Verminderde zaadproductie. 

Epimeren testosteron 

DHT is in veel organen het actieve hormoon. 

Epi (in epi-testosteron) is afgeleid van epimeer 

hetgeen betekent dat het een stereoisomeer is 

van een molecuul waar de absolute 

configuratie slechts op één positie 

tegengesteld is. 

Normaal is de verhouding testosteron:epitestosteron ongeveer 1:1. Wanneer men doping gebruikt 

zal de [testosteron] worden verhoogd. Wanneer de verhouding 6:1 is spreekt men van een positieve 

uitslag. 

Tetrahydrogestrinone 

THG is een anabool steroïde dat speciaal ontworpen is opdat het 

niet is waar te nemen bij normale dopingstesten. Het is een 

lange tijd gebruikt door een aantal topatleten. Er is een kans dat 

er vandaag nog veel niet-ontdekte anabolen zijn. 
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Bijwerkingen androgenen 

Zoals al eerder genoemd kennen androgenen een aantal bijwerkingen (virilisatie bij vrouwen). 

 Virilisatie 

 Water- en zoutretentie (oedemen) 

 Oligospermie (verminderde zaadproductie t.g.v. negatieve feedback) 

 Groei prostaatcarcinoom/adenoom (CONTRAINDICATIE) 

 Verlaging van het HDL cholesterol (CV-aandoeningen) 

Anti-androgenen 

Om de effecten van androgenen tegen te gaan kan men anti-androgenen gebruiken. 

 Cyproteronacetaat 

o Blokkade androgeenreceptor 

o Remming LH-secretie (progestatieve, progesteron-achtige werking) 

o Remmen 5-alfa-reductase 

 Hirsutisme, acne, pubertas praecox, mannelijke hypersexualiteit, 

gemetastaseerd prostaatcarcinoom, initiele fase van GnRH behandeling. 

 Finasteride 

o Remmen 5-alfa-reductase 

 Goedaardige prostaathyperplasie t.g.v. DHT 

Vrouwelijke geslachtshormonen 

Onder de oestrogenen (oestrogeen zelf is dus geen stof) verstaat men oestradiol, oestron en oestriol. 

De synthese van oestrogenen vindt plaats in de ovaria  (rijpend follikel, corpus luteum) en de 

placenta (vanaf de 3e maand zwangerschap). Functies oestrogenen: 

 Groei en ontwikkeling vrouwelijke geslachtsorganen 

 Groei en ontwikkeling secundaire geslachtskenmerken 

 Voortplanting 

o Follikelrijping en ovulatie 

o Proliferatie endometrium 

o Zwangerschap 

Daarnaast maken mannen en vrouwen ook progesteron aan. De synthese van progesteron vindt 

plaats in het ovarium (vnl. corpus luteum), de placenta (vanaf 3e maand zwangerschap) en de bijnier 

en de testes. Functies progesteron: 

 Voortplanting 

o Ontwikkeling secretoir endometrium  Progestagene werking 

o Zwangerschap     Gestagene werking 
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FSH en LH 

Zoals je in de bovenstaande afbeeldingen kunt zien hebben hoge 

oestrogeenconcentraties een stimulatoir effect (GnRH receptor 

upregulatie op LH producerende cellen) en lage 

oestrogeenconcentraties een inhibitoir effect op de adenohypofyse (en 

dus de afgifte van FSH en LH). Je moet goed onthouden dat LH een 

belangrijke rol speelt in de afgifte van progesteron en FSH in de afgifte 

van oestrogenen (zie rechter afbeelding). 

Oestrogenen 

Estradiol (afbeelding) heeft een extreem hoge affiniteit voor de 

oestrogeenreceptor. Omdat oestrogenen slecht oplosbaar zijn in water 

worden zij vaak opgelost in olie. Ostradiol esters hebben een 

verhoogde lipofiliteit waardoor er een vertraagde absorptie en 

verlengde werking wordt verkregen. 

Inductie ethinyl groep 

Introductie van ethinyl groep verhindert snel metabolisme door de lever. Het wordt gebruikt tegen 

prostaatkanker en in combinatie met een progestativum in anticonceptiva. 
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Synthetische oestrogenen 

Het bleek dat het steroidskelet niet belangrijk is voor het maken van synthetische oestrogenen. Wel 

bleef de afstand tussen de twee tegengestelde OH groepen gelijk. Voorbeelden synthetische 

oestrogenen: 

 Diethylstilbestrol 

 Ethinylestradiol (in combinatiepil) 

 Mestranol (omgezet naar oestradiol/(ethinylestradiol) in lichaam) 

Signalleringscascade 

Men denkt dat oestrogeen net als testosteron aan verschillende receptoren kan binden (1-4). 

Intracellulair (1) gaat dit via de ER-alfa en de ER-beta receptor. 

Effecten oestrogenen 

 Centraal 

o Remming FSH- en  LH-secretie: ovulatieremming (vanaf 30 microgram in pil)  

o Stimulatie LH-afgifte bij hoge concentraties in folliculaire fase: toename GnRH 

receptoren op LH-producerende cellen 

 Ovarium:                                                                                               

o Follikelgroei, niet door exogene oestrogenen! 

 Uterus:                                                                                                       

o Endometrium: groei mucosa, ontwikkeling bloedvaten en klierbuisjes (geen 

secretie), inductie progesteronreceptoren (morfologische basis voor progesteron), 

doorbraakbloedingen bij excessieve stimulatie                                                                         

o Myometrium: verhoogde gevoeligheid voor oxytocine (contractiliteit omhoog) 

 Cervix:                                                                                                   

o Secretie vloeibare en elastische mucus: verhoogde doorlaatbaarheid spermatozoën 

 Secundaire geslachtskenmerken 

o Borstgroei, vetverdeling en skeletconfiguratie 

 Metabole effecten 

o Zwak anabole werking 

o Water- en zoutretentie (mineralocorticoid effect) 

o Bevordering bloedstolling 

o HDL omhoog, LDL omlaag 

Toepassing oestrogenen 

Wanneer een vrouw lijdt aan hypogonadisme kan men met behulp van een substitutietherapie 

secundaire geslachtskenmerken induceren (cyclisch, in 3e en 4e week gecombineerd met 

progestativum). Dit wordt vooral gedaan bij: 

 Turner syndroom (één X-chromosoom) 

 Uitgestelde pubertijd 

 Excessieve groeispurt 

Daarnaast kan men Amenorroe (uitblijven menstruatie) fixen, ook cyclisch i.c.m. progestativum. 
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Oestrogenen kunnen ook peri- en postmenopauzaal worden toegepast om opvliegers, atrofische 

vaginitis en osteoporose. Hier gebruikt men lage dosis oestrogenen, geconjugeerde oestrogenen, 

oestradiolpleisters, gecombineerd met een cyclische toediening (HRT) 

Tibolon 

Deze stof heeft een oestrogene en progestagene werking.  

Raloxifen (-fen = SERM) 

Dit is een specific estrogen receptor modulator (SERM). Het is specifiek voor osteoporose (anti-

oestrogeen in borst- en endometriumweefsel). Oestrogenen zelf kunnen dus borstkanker 

veroorzaken. HRT is dus ter discussie vanwege haar verhoogde kans op borstkanker. 

Bijwerkingen oestrogenen 

 Misselijkheid 

 Water-en zoutretentie 

 Verhoogde bloedstolling 

 Doorbraakbloedingen 

 Cholestase 

 Verhoogd risico op endometrium-en borstkanker bij HRT 

Anti-oestrogenen 

Dit zijn partiele agonisten (nog net geen antagonisten) met een hele zwakke oestrogene werking 

 Clomifeen 

o Dit induceert ovulatie door de ontremming van de GnRH secretie (opheffen inhibitie 

oestrogeen op hypothalamus). 

 Tamoxifen (-fen = SERM) 

o Bij gemetastaseerd mammacarcinoom, antagoneert de oestrogeenreceptor bij 

borstkanker en heeft een agonistische werking op bot en endometrium (SERM) 

Borstkanker 

 Meest gediagnoseerde kanker in vrouwen 

 Verantwoordelijk voor 25% van alle nieuwe 

kankergevallen in vrouwen 

 Dikwijls hormoonafhankelijk 

 Behandeling 

o Aromataseremmers 

o SERM 

o Antagonisten 

Aromataseremmers 

Deze remmen het cytochroom P450 complex dat verantwoordelijk is voor de omzetting van 

testosteron in oestrogeen (aromatase). Aromatase wordt hoog tot expressie gebracht in 

mammacarcinomen. Aminoglutethimide remt ook andere P450 systemen (cholesterolsynthese). 

 Aminoglutethimide  
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SERM (Raloxifen, clomifen) 

Dit is dus een weefselspecifieke werking van oestrogeenanaloga. Hier spelen gemengde 

agonisten/agonisten een rol, afhankelijk van de coactivator/corepressor binding. Deze worden 

bepaald door: 

 Ligand-geinduceerde conformatieveranderingen oestrogeenreceptor 

 Weefselspecifieke expressie van coactivoren en corepressors 

Progestativa 

Omdat progesteron snel wordt geinactiveerd in de lever heeft men progesteron-analoga ontwikkeld 

Deze progestativa kunnen worden ingedeeld in twee groepen: 

 17-hydroxyprogesteronderivaten     

o Norethisteron en levonorgestrol (in 1e en 2e generatie pilen) 

o Desogestrel en gestodeen (in 3 generatie pillen) 

o Gestodeen (in minipil) 

 19-nortestosteronderivaten  

o Medroxyprogesteronacetaat (prikpil) 

De metabolisering van 17-alfa-hydroxyprogesteronderivaten wordt 

vertraagd door substituenten. De activiteit neemt toe door de 

introductie van een dubbele binding. 

Effecten progestativa 

 Centraal                                                                          

o Remming FSH- en  LH-secretie: ovulatieremming 

o Termogeen (aanwijzing eisprong) 

 Uterus                                                                                                    

o Endometrium: ontwikkeling secretoir endometrium na proliferatie o.i.v. oestrogenen                                                                                  

o Myometrium: verminderde gevoeligheid voor oxytocine  en prostaglandines 

(contractiliteit omlaag, bevordering/handhaving zwangerschap) 

  Onttrekkingsbloeding bij onderbreking progesteron 

 Cervix                                                                                                   

o Secretie visceuze mucus: verminderde doorlaatbaarheid spermatozoën (‘cervical 

hostility’) 

 Metabole effecten 

o Zwakke androgeen-anabool effecten, m.n. sommige nortestosteron- derivaten 

(gewichtstoename) 

Progesteron kan zowel aan de PR-A als de PR-B receptor binden (intracellulair). Net als de 

Oestrogeen receptor (ER) en de androgeen receptor (AR) heeft progesteron ook niet-genomische 

effecten (bijv. GABAA receptor). 
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Toepassing progestativa 

 Menstruatiestoornissen 

o Onregelmatige bloedingen                                                      

 Anovulatoire cycli t.g.v. te laag oestrogeen (doorbraakbloedingen), inductie 

onttrekkingsbloeding door progestativum 

o Dysmenorroe                                                                                              

 Pijnlijke (onregelmatige) menstruatie (PG’s verhoogd: NSAIDs),  inductie 

kunstmatige cyclus met orale anticonceptiva (imbalans 

oestrogeen/progestageen) 

 Gemetastaseerd endometrium- of mammacarcinoom    

o Gestimuleerd door oestrogenen, MPA (medroxyprogesteronacetaat): anti-

oestrogeen 

 Endometriose                                                                           

o (ectopische endometriumgroei), MPA, danazol, GnRH agonisten        

 Peri- en postmenopauzale klachten (samen met oestrogeen) 

 Anticonceptiva (met en zonder oestrogeen) 

Danazol 

Danazol is in staat om aan de prostaglandinereceptor in 

zowel de hypothalamus als de adenohypofyse te 

binden. Het is een agonist, waardoor het de afgifte van 

GnRH, LH en FSH verlaagt. 

 

Endometriose (tentamen?) 

Dit is dus een aandoening waarbij er stukjes 

baarmoeder (endometrium) buiten de baarmoeder 

groeien (ectopische endometriumgroei). Fix: 

 Medroxyprogesteronacetaat 

 Danazol 

 GnRH agonisten 

 Progestagenen 

 Orale anticonceptiva 

Bijwerkingen progestativa 

 Virilisatie, anabole effecten (gewichtstoename)  

 Verlaagd HDL (verhoogd bij oestrogenen)   

 Vochtretentie  

 Slaperigheid, depressieve stemming  

 Amenorroe na staken langdurige behandeling  

 Gestoorde glucosetolerantie           

 Trombo-embolie (3e generatie pil)  
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Mifepriston 

Dit is het goedje waar men chemische abortus mee pleegt. Het sensitiseert de baarmoeder voor 

prostaglandines (contracties).        

Anticonceptiva  

Medroxyprogesteronacetaat (prikpil) 

Dit is de werkzame stof in de prikpil. Deze wordt om de drie maand i.m. geinjecteerd wanneer 

oestrogenen zijn gecontraindiceerd (risico op thrombo embolie bijvoorbeeld). Werking: 

 Remming follikelrijping 

 Verminderde opbouw endometrium 

 Cervical hostility 

De prikpil is zeer betrouwbaar, echter zal er een langdurige amenorroe optreden na staken. 

Combinatiepillen (ethinylestradiol + progestativum) 

Dit weet je wel. Er zijn verschillende fasen pillen. Het komt er op neer dat niet alle pillen hetzelfde 

zijn (laatste twee weken meer progesteron bij tweefasepil). 

 Remming follikelrijping 

 Verminderde opbouw endometrium 

 Cervical hostility 

Minipil (uitsluitend progestativum (desogestrel of gestodeen) 

Deze is minder betrouwbaar dan de combinatiepil. Hij wordt voorgeschreven wanneer oestrogenen 

zijn gecontraindiceerd en bij onregelmatige bloedingen. EIGENLIJK DUS NIET VOOR ANTICONCEPTIE. 

 Verminderde opbouw endometrium 

 Cervical hostility                                                                              

 Slechts partiele ovulatieremming 

Morning after pil 

Je hebt twee varianten: 

 Hoge dosis oestrogeen (100 microgram) + levonorgestrel (500 microgram, shitload). Binnen 

72 uur na coitus, na 12 uur herhalen. 

 Tweemaal 750 microgram levonorgestrel binnen 72 uur (minder bijwerkingen). 

Bijwerkingen 

 Doorbraakbloedingen                                                  

 Amenorroe na staken                                            

 Misselijkheid (oestrogenen)                             

 Gewichtstoename (progestativa)                                 

 Depressie (progestativa)                                                  

 Trombo-embolie (oestrogenen: rokende oudere vrouwen,   1e generatiepillen; 

progestativa 3e generatiepillen)  

 Zeer licht verhoogde kans op mammacarcinoom 
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College 7 

16-12-2013 

Vragen a.d.h.v. vorig college 

 Ethinyloestrogenen (ethinylestradiol) wordt gebruikt voor anticonceptie (dus niet gewoon 

estradiol!) 

 Men gebruikt zowel 17-hydroxyprogesteronderivaten als 19-nortestosteronderivaten als 

progesteronanalogen 

 Enkele belangrijke factoren van de samenstelling van de bil is het e.v.t. optreden van 

thrombose, lage [oestrogeen] 

 Tweede generatie progestativen hebben de voorkeur 

 Cyproteronacetaat remt de androgeen receptor, 5-alfa-reductase en de LH secretie 

Klieren 

 Thyroid gland    Calcitonine 

 Parathyroid glands  PTH 

Calcium 

Calcium heeft vele functies in het lichaam. Denk hierbij aan actiepotentialen, contractie, secretie, 

bloedstolling, exocytose, stevigheid (bot). Botcalcium dient dus zowel als reservoir en als voor 

stevigheid. 

De serumconcentratie calcium wordt binnen zeer nauwe grenzen gehouden (2.3 – 2.7 mM). Dit 

proces van calcium resorptie en depositie wordt door grofweg drie hormonen gereguleerd: 

 Parathormoon 

 Calcitriol 

 Calcitonine 

Calcium en fosfaat gaan eigenlijk hand in hand. Wanneer [Ca] en [PO4] beiden hoog zijn zal er CaPO4 

ontstaan waardoor de vrije fractie calcium dus zal dalen. Kortom, de fosfaathuishouding speelt een 

belangrijke rol in het calciummetabolisme. 

PTH 

Parathormoon kent zowel een prepro- als een pro-hormoon. 

Wanneer PTH door de bijschildklier wordt uitgescheiden zal de [Ca2+] 

in het bloed worden verhoogd. Het is dus handig dat PTH pas wordt 

afgegeven wanneer de [Ca2+] in het bloed laag zijn. 

De bijschildkliercellen brengen Calciumreceptoren tot expressie (Gq-

gekoppeld!). Wanneer er genoeg calcium is worden deze receptoren 

geactiveerd, waardoor de inhibitie van parathormoon wordt 

GEINHIBEERD! Pas wanneer de calciumconcentraties dalen zal er 

minder activatie plaatsvinden waardoor PTH zal worden 

uitgescheiden. 
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Het systeem 

Parathormoon is dus in staat om de calciumconcentraties 

in het bloed te verhogen. Dit kan het op verschillende 

manieren doen: 

 Calciumresorptie nieren omhoog 

 Fosfaatreabsorptie nieren omlaag 

 Vrijmaken calcium uit bot 

o Activatie osteoclasten 

 Secretie proteolytische enzymen 

(afbraak matrix) 

 Zuursecretie (CaPO4 oplossen) 

 Facilitatie calciumopname darm (klein %) 

o Omzetting vit. D3 in calcitriol 

o Calcitriol induceert calciumtransporters in 

darm. 

Gevolg: Verhoogde calciumconcentraties  negatieve 

feedback op bijschildklier.  

Calcitriol 

Zoals je waarschijnlijk weet is je huid in staat om vitamine D3 aan te maken o.i.v. UV-licht. Dit Vit. D3 

wordt in de lever omgezet tot Calcifediol. Dit Calcifediol zal in de nieren worden omgezet tot 

calcitriol. Zoals je nu weet verhoogt calcitriol net als PTH de bloedcalciumconcentraties. PTH 

stimuleert dus de formatie van calcitriol uit calcifediol! Vitamine D2 is een voorloper van vitamine 

D3. Een synthetisch analoog is Ergocalciferol. 
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Calcitonine 

Calcitonine wordt gemaaktd oor de parafolliculaire cellen in de schildklier (de C-cellen). De functie 

van calcitonine is tegenovergesteld aan die van PTH en calcitriol, namelijk het verlagen van de 

calciumspiegels in het bloed. Dit doet het op twee manieen: 

 Remming calcium en fosfaatresorptie nier  

 Bevordering calciumdepositie bot door osteoclasten te remmen! 

Bot 

In de afbeelding hieronder zie je hoe de verschillende hormonen en cellen invloed hebben op het 

botweefsel. Wat belangrijk is om te onthouden is dat het effect van PTH en calcitriol verloopt via de 

osteoblasten (paradoxaal). Sterker nog, de osteoclasten hebben helemaal geen PTH/calcitriol 

receptoren. 

Wanneer ‘ingegraven’ groeifactoren vrijkomen door osteoclasten die het bot afbreken zullen deze in 

staat zijn om de osteoblasten te activeren. Daarnaast moet je weten dat GCS in staat zijn om 

osteoclasten te activeren (lastig te zien op afbeelding.) 
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In de afbeelding hierboven zie je hoe de signallering nou eigenlijk in zijn werk gaat. Osteoblasten 

brengen RANKL tot expressie (KL… GEEN CLAST) osteoclasten brengen RANK tot expressie. Wanneer 

RANKL en RANK binden zullen de osteoclasten zich differentieren in meerkernige, geactiveerde 

osteoclasten. Stoffen als calcitriol en PTH zullen de expressie van RANKL op de osteoblast verhogen 

en M-CSF secreteren (en IL-6) waardoor er dus uiteindelijk meerdere osteoclasten geactiveerd zullen 

worden.  

Daarnaast maken osteoblasten stuffen aan als M-CSF die net als RANKL in staat zijn om osteoclasten 

te activeren.  

De osteoblast maat ook r-OPG (osteoprotegerine) aan. Dit is een decoy receptor voor RANKL (OPG 

lijkt op RANK). Gevolg: Minder osteoclastactivatie. Het is dus eigenlijk een soort dans tussen OPG en 

RANKL expressie.  

 Glucocorticosteroiden stimuleren osteoclasten en inhiberen osteoblasten 

 Ostrogeen remt M-CSF   Minder osteoclastactivatie 

 PTH in hoge concentraties  Expressie RANKL 

 rhPTH in lage concentraties  stimulatie osteoblasten 

Osteoporose 

Onder osteoporose verstaat men de afname van de botmassa t.g.v. afname van matrixeiwitten (en 

niet calcium). Oorzaken: 

 Leeftijd (afname oestradiol en testosteron) 

 Cushing syndroom (GCS effect) 

 GCS therapie 

 Immobiliteit (beweging  Botaanmaak) 
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Therapie osteoporose 

 Bifosfonaten (remming hechting osteoclasten, apopstose) 

 Strontiumranelaat (daling botafbraak, OPG synthese omhoog, osteoblastdifferentiatie) 

 Ostroegenen, raloxifen (SERM, osteoclast activiteit omlaag) 

 Teriparatide (rhPTH, eerste 34 aminozuren van PTH, osteoblasten omhoog) 

 (Calcitonine, lastig door injectie (eiwit)) 

Preventief 

 Vitamine D derivaten 

 Calcium 

 Beweging 

Bifosfonaten (basale structuur kennen!) 

Je hebt twee soorten bifosfonaten, namelijk de stikstofhoudende en de niet-stikstofhoudende 

bifosfonaten. 

 Stikstofvrij (geen stikstofatomen) 

o Deze worden ingebouwd in ATP  Apoptose 

 Stikstofhoudend (wel stikstofatomen) 

o Remt cholesterolsynthese, inhibeert prenylering plasmamembraan, verminderde 

activatie Ras (apoptose), verminderde activatie Rho (verminderde functie cytoskelet, 

verminderde hechting aan hydroxyapatiet) 

 

 

 

Vitamine D deficiëntie 

Dit heeft verschillende symptomen: Osteomalacie en rachitis (o-benen) in kinderen. Dit kan komen 

door gebrek aan zonlicht, nutritioneel of door vetmalabsorptie (D is lipofyl). Therapie: 

 Vitamine D 

o Cholecalciferol 

o Ergocalciferol 
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Ziekte van Paget 

Bij deze ziekte treden er lokale botvervormingen op t.g.v. een verhoogde botturnover (verhoogde 

osteoclast en hierdoor mede een verhoogde osteoblastactiviteit). Therapie: 

 Calcitonine (hier wel!) 

 Bifosfonaten 

Primaire hyperparathyreoidie 

Hier heeft men last van een gezwel van de bijschildklier, waardoor er dus veel PTH wordt gemaakt. 

Symptomen zijn verhoogde calciumspiegels, verlaagde fosfaatspiegels (zie effecten PTH), verhoogde 

botafbraak, nierstenen en een depressie van het zenuwstelsel en spieractiviteit (hyperpolarisatie). 

Therapie 

 Chirurgie (lastig) 

 Calcitonine (hier ook) 

 Bifosfonaten 

 Cinacalcet (allosterische calciumAGONIST) 

Secundaire hyperparathyreoidie 

Hier heeft men last van een nierinsufficientie (verminderde calcitriolsynthese) gevolg: chronisch lage 

bloedcalciumspiegels, hoog fosfaat en hoog PTH (calcitriol zorgt voor een negatieve terugkoppeling 

op PTH). Men spreekt hier ook wel van een renale osteodystrofie. Therapie: 

 Calcitriol  

 Alfacalcidol (dus via lever en niet via nier) 

 Calcium 

 Cinacalcet (calciumAGONIST)  minder PTH secretie) 

Hypoparathyreoidie 

Hier heeft men last van een verlaagde PTH secretie t.g.v. autoimmuniteit of schildklierchirurgie. Er 

kunnen symptomen optreden als verlaagde bloedcalciumconcentraties, verhoogde 

fosfaatconcentraties (PTH verlaagt fosfaatreabsorptie nier), toegenomen membraanpermeabiliteit 

(depolarisatie), tetanische contractie skeletspieren. Therapie: 

 Vitamine D 

o Calcitriol 

o Alfacalcidol (via lever) 

 Calcium 

 GEEN PTH 


