Het hormoonstelsel
Hoofdstuk 4

Werkingsprincipe van hormonen

p.248-249
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Soorten hormonen
(chemische structuur)
1. Peptidehormonen (Vb: ADH, insuline, Glucagon,…)
–
–

Grootste groep hormonen
Hydrofiele aminozuurketens

2. Vetderivaten: Steroïden (Vb: testosteron,
oestrogeen…)
–

Lipofiele moleculen, afgeleid van cholesterol

3. Aminozuurderivaten (Vb: adrenaline, thyroxine…)
–

Kleine moleculen, afgeleid van aminozuur (vb. tyrosine)

Slikken of spuiten?
–
–

Steroidhormonen: wel absorptie, geen vertering, dus:
AnticonceptiePIL (oestrogeen)
Polypeptiden: wel vertering, dus: insulineSPUIT

Hydrofiele hormonen werken via
receptor op celmembraan en
tweede boodschapper

Lipofiele hormonen werken via
intracellulaire receptoren (vb.
transscriptiefactoren)

p.249-251)
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Regeling van hormoonafgifte
1. Centrale coördinatie vanuit hersenen (3 mechanismen)

p.251-252

2. Lokale, humorale regeling (vb. glycemie → insuline)

Centrale rol van hypothalamus en
hypofyse in endocriene regeling

p.253-257
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Hypofyse-voorkwab
Trofines (zetten doelorganen aan tot groei/secretie)
• Groeihormoon (GH): algemeen
• Prolactine (PRL): borstontwikkeling, melkproductie
• Thyroid-stimulerend hormoon (TSH): schildklier
• Adrenocorticotroop hormoon (ACTH): bijniercortex
• Follikel-stimulerend hormoon (FSH)
– Testes: spermatogenese
– Ovaria: follikelrijping (oestrogenen)

• Luteïniserend hormoon (LH)
– Testes: vrijstelling testosteron
– Ovaria: Eisprong (progesteron)
•

Gonadotrofines
(Gn)

(Melanocyt stimulerend hormoon) (MSH)

Stoornissen in groeihormoon

Te veel: Gigantisme door hypofyse
tumor (de patiënt en haar verloofde)

Te weinig: Groeiachterstand bij een
6- jarige jongen (de patiënt en zijn 3jarige broer)
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Hypothalamus controleert hypofyse-voorkwab
via releasing hormones (RH)

p.256

Hypofyse-achterkwab
• Opslag en vrijzetting van 2 hormonen,
geproduceerd in hypothalamus
• Anti-diuretisch hormoon (ADH)
– Retentie van water in nieren = antidiurese

• Oxytocine
– Vrouw:
• Melkafscheiding tijdens zogen
• Contractie baarmoeder tijdens bevallen

– Man & vrouw:
• Komt vrij bij orgasme
• Liefde, paarvorming?
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Schildklierhormonen
• Schildklierfollikels: Thyroxine (T4)
en trijoodthyronine (T3)
• Werking:
– Passeert membraan doelcel en bindt aan mitochondriën
– Calorigeen effect : basaal metabolisme, zuurstofverbruik,
warmte
– Bij kinderen: ontwikkeling beender-, spier- en
zenuwstelsel

• Regeling secretie:
– Hypothalamus → hypofysevoorkwab → schildklier
– Gestimuleerd door koude, stress

• C-cellen produceren calcitonine : induceert afname
calciumconcentratie in lichaamsvloeistoffen
p.259-261

Schildklier
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Bijschildklier (Parathyroid)
• Parathormoon (PTH)
• Regelt (verhoogt)
calciumconcentratie in het
bloed (calciëmie)
– Meer opname van calcium uit
de darmen
– Meer afgifte calcium uit skelet
– Minder excretie van calcium via
de nieren

• Tegengesteld effect als
calcitonine
p.262

p.261

7

De bijniercortex en -medulla

p.263-265

Bijnierschors
Cortex secreteert 20-tal soorten corticosteroïden
1. Mineralocorticoïden:
– Aldosteron: Na+ retentie (verhoogt bloedvolume)

2. Glucocorticoïden
– Cortisol (hydrocortisone):
•
•
•

verhoogt glycemie (inhibitie glucoseverbruik)
Anti-inflammatoir: onderdrukt immuunreactie en
ontsteking
Vrijgave o.i.v. stress

3. Kleine hoeveelheden androgenen
(Geslachtshormonen)
Secretie onder invloed van ACTH (hypofyse)
HPA-as (Hypothalamo-hypofysaire-adrenale as)
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Bijniermerg
• Endocriene secretie
van adrenaline (80%)
en noradrenaline (20%)
• Secretie onder invloed
van preganglionaire
neuronen
orthosympaticus (‘fightor-fligth’)
• Hormonaal gedeelte
van sympatho-adrenaal
systeem: werkt trager
maar langer
Adrenaline en cortisol (Glucocorticoide):
2 belangrijke stress-hormonen

Pancreas
• Exocrien weefsel (acini): 99%
• Endocrien: Eilandjes van Langerhans
bevatten 3 soorten cellen
§ α cellen: secretie glucagon
§ β cellen: secretie insuline
§ (Δ cellen: secretie somatostatine)

p.266-267
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Regeling van
glycemie via
insuline en
glucagon

p.268-269

Andere organen met endocriene
functie
•
•
•
•
•

Gastro-intestinaal: gastrine, secretine, ghreline
Vetweefsel: leptine en resistine (adipokines)
Nier: erytropoëtine (EPO)
Hart: atriaal natriuretisch peptide (ANP)
Thymus (zwezerik): thymosinen
– Ontwikkeling afweerreacties
– Degenereert na kindertijd

• Geslachtsorganen
• Pijnappelklier: melatonine
p.269-272
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Hormonale regeling van eetgedrag
(lichaamsgewicht)
• Lichaamsgewicht is balans tussen
energieinname en energieverbruik
– Inname > verbruik: verdikken
– Verbruik > inname: vermageren

• Energieinname: macronutriënten + alcohol
• Energieverbruik
– Basaal metabolisme (man: 1 kCal/uur/kg,
vrouw: 0.9 kCal/uur/kg)
– Lichaamsbeweging/arbeid (~zuurstofverbruik)
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Regeling eetgedrag en hongergevoel
• Hedonistisch systeem bepaalt keuze van
maaltijd (genot, lekker)
• Homeostatisch systeem (regelt noodzaak)
– Hypothalamus
• Laesie: hyperfagie of hypofagie afhankelijk van regio

– Neuropeptiden in hypothalamus die hongergevoel
uitlokken
• Neuropeptide Y
• Orexine

Wanneer ratten geforceerd gevoed worden, zal
spontaan eetgedrag stilvallen tot normaal LG
terug bereikt is

Perifere signalen
voor eetgedrag
• Kortetermijn
hongergevoel door
ghreline
– Secretie door lege maag

• Langetermijn
verzadigingsgevoel door
leptine:
– secretie door vetcellen
(adipostaat)
– inhibitie van
neuropeptide Y
(Carlson, 2017)
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Adipostaat: vetcellen remmen
vetopslag
(Silverthorn, 2003)
Familie met genetisch
deficiënte leptine productie voor
en na 18 maanden behandeling
met humaan recombinant
leptine

Hormonen induceren anabole of
catabole status in het lichaam
•
•
•

Groei (kind)
Verdikken
Na maaltijd

•
•
•
•

Vasten
Ziekte
Stress
Veroudering

(Fox)
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Hormonen en stress
• Stress = lichamelijke of emotionele situatie die
homeostase bedreigt
–
–
–
–

Ziekte, letsel
Angst, depressie
Omgeving: warmte, koude
Stofwisseling: vb. Verhongering

• Algemeen principe: catabole hormonen induceren
mobilisatie (afbraak) van energiereserves
• Stress-reactie (algemeen adaptatiesyndroom)
– Alarmfase (acuut): orthosympaticus/adrenaline
– Weerstandsfase (chronisch): glucocorticoïden (cortisol),
schildklierhormoon, groeihormoon, glucagon
– Uitputtingsfase (falen in homeostase)
p.273-275
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