De concepttekst van dit artikel werd becommentarieerd door
dr.R.Hoekzema en dr.J.H.Sillevis Smitt, dermatologen.
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abstract
Photodermatology
– Photodermatology has become an important part of the dermatologist’s area of focus. This subspeciality is not only involved with studying basic biological processes such as the
effects of ultraviolet (UV) irradiation on the skin’s immune
system (photo-immunology), melanocytes or DNA (carcinogenesis), but also with clinical issues such as photoprotection,
photosensitive skin diseases (photodermatoses) and phototherapy.
– Increasing knowledge about the effects of UV irradiation on
the skin, with or without photosensitising agents, has led to the
development of new forms of photo(chemo)therapy. These
allow good therapeutic results to be achieved in the treatment
of not only psoriasis, but also other chronic inflammatory skin
diseases, with minimal side effects.
– DNA can absorb UV irradiation. This can lead to irreversible DNA damage and mutations in genes responsible for cell
cycle control. These events can lead to skin cancer. The
presence of pheomelanin, which is an inferior type of UV lightabsorbing melanin, can add to this process of DNA damage.
– The three most important types of skin cancer are basal cell
carcinoma (more than 30,000 new patients per year in the
Netherlands), squamous cell carcinoma and melanoma.
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Capita selecta

Ghreline, een belangrijk hormoon geproduceerd door de maag
j.boudesteyn, k.h.van der leest en a.j.van der lelij
Sinds de ontdekking van ghreline1 is de interesse in dit
hormoon flink toegenomen. Er zijn namelijk sterke
aanwijzingen dat ghreline een belangrijke factor is in de
metabole controle tijdens vasten. Derhalve moet ghreline, naast leptine en insuline, misschien wel gezien worden als een hormoon dat het centraal zenuwstelsel informeert over de voedingstoestand.2 Ghrelineproductie,
afgemeten aan aangetoond boodschapper-RNA en de
aanwezigheid van het eiwit zelf, wordt aangetroffen in
de darm, de nieren, de placenta, het hart, de alvleesklier
en tevens in de hypofyse en de hypothalamus. Veel onderzoek wordt verricht naar de rol van dit soort eiwithormonen in de regulatie van eetlust en voedselverwerErasmus Medisch Centrum Rotterdam, locatie Dijkzigt, afd. Inwendige
Geneeskunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.
J.Boudesteyn en K.H.van der Leest, medisch studenten; dr.A.J.van der
Lelij, internist-endocrinoloog.
Correspondentieadres: dr.A.J.van der Lelij (vanderlely@inw3.azr.nl).

Samenvatting: zie volgende bladzijde.

king.3-6 In dit artikel geven wij een overzicht van de stand
van zaken rondom ghreline als nieuwe telg van de groeiende familie van eiwithormonen die in ons lichaam zorg
dragen voor een adequate regulatie van de stofwisseling.
historisch overzicht
Ghreline is jaren later ontdekt dan de ghrelinereceptor.7
Deze receptor was bekend als de groeihormoonsecretagogene (GHS) receptor (GHS-R1a). Omdat binding
aan deze receptor leidt tot een sterke stimulatie van de
groeihormoonafgifte door de hypofyse, werden in het
verleden verscheidene GHS-R1a-agonisten gesynthetiseerd.8-10 Deze hadden tot doel een medicament te
ontwikkelen dat in staat was anabolie te bevorderen
door middel van groeihormoonafgifte.11-13 De synthetiNed Tijdschr Geneeskd 2002 12 oktober;146(41)
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samenvatting
– Ghreline is een hormoon dat geproduceerd wordt door endocriene cellen in de maag.
– Ghreline stimuleert de groeihormoonafgifte door de hypofyse. Dit effect wordt gemedieerd door hypothalame receptoren
voor groeihormoonsecretagogene stoffen.
– Binding aan dergelijke receptoren heeft ook effecten op het
vaatstelsel (positief inotroop effect), op de insulinegevoeligheid (vermindering) en de suikerstofwisseling (hyperglykemie), alsmede op de maagzuursecretie (toename).
– Van ghreline zijn antiproliferatieve effecten beschreven in
experimentele tumormodellen.
– Ghreline lijkt een rol te spelen in het opwekken van hongergevoel en het lijkt ook in staat te zijn om voedselbestanddelen
effectiever op te slaan.
– Of er een rol is weggelegd voor ghreline om gewichtsvermeerdering te bewerkstelligen moet nog worden bepaald.
Ditzelfde geldt voor de rol van eventuele ghrelineantagonisten
ter inductie van gewichtsreductie in geval van vetzucht.

sche GHS-familie bestaat uit de zogenaamde peptidylen de non-peptidylgroep.14 De peptidylgroep wordt
gevormd door de groeihormoonafgiftebevorderende
eiwitten (groeihormoon-‘releasing’ peptiden (GHRP’s)).
GHRP-6 (= histidine-asparaginezuur-tryptofaan-alaninetryptofaan-asparaginezuur-fenylalanine-lysine-NH 2)
bijvoorbeeld, was het eerste hexapeptide dat in vivo
groeihormoonconcentraties deed stijgen, bij mensen
zelfs krachtiger dan bij dieren. Deze kleine peptidemoleculen zijn afgeleid van met-enkefaline met weglating
van de morfineachtige werking.15 Het belangrijkste en
bekendste lid uit de non-peptidylgroep is het in het verleden door Patchett et al. ontworpen molecuul spiroindoline L-163,191 (MK-677).16 Dit MK-677 is, zoals de
soortnaam al doet vermoeden, een niet-eiwitmolecuul
dat resistent bleek voor maag- en darmsappen en zodoende oraal kon worden ingenomen. Vanwege de stimulerende activiteit van enkele groeihormoonsecretagogene stoffen op contractiliteit en hartfrequentie zocht
een Japanse cardiologische onderzoeksgroep naar stoffen in het lichaam die de GHS-R1a-receptor konden activeren. Tot ieders verbazing werd door haar een stof
geïsoleerd uit endocriene cellen van de maagwand die
zij ‘ghreline’ noemde, naar het proto-Indo-Europese
woord ‘ghre’, dat ‘groei’ betekent.1
fysiologische aspecten van ghreline
Ghreline wordt gesynthetiseerd en afgescheiden door
entero-endocriene cellen in de zogenaamde oxyntische
mucosa van de maagwand (het zuurproducerende deel
van de maagmucosa waarin de pariëtale cellen zich bevinden).17 Deze endocriene cellen vormen de meerderheid van de lokale endocriene celpopulatie, maar het
was nooit duidelijk welk hormoon ze produceerden.17
Het ghreline bestaat uit 28 aminozuren, gekoppeld aan
een vetzuur (figuur 1). Alleen dit zogenaamde geacyleerd ghreline kan aan de GHS-R1a-receptor binden.1
Het ongeacyleerde ghreline kan dit niet; de rol van dit
eveneens in het serum voorkomende eiwit is dan ook onbekend.
1930
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De productie van ghreline is, zoals vermeld, aangetoond in de darm, de nieren, de placenta, het hart, de
alvleesklier en tevens in de hypofyse en de hypothalamus.3 4 18 19 De rol van ghreline in deze organen is echter
onduidelijk, evenals het exacte receptorsysteem dat
voor de werking van het ghreline in die organen van belang zou zijn. Dit geldt ook voor de beschreven effecten
op de slaap (afname van de duur van de ‘rapid eye movements’(REM)-slaap), de maagmotoriek en maagzuurproductie, de effecten op het vaatstelsel (afname van de
‘afterload’ en toename van de ‘cardiac output’ zonder
een toename in de hartfrequentie) en tenslotte de beschreven antiproliferatieve effecten in experimentele tumormodellen.14 20-24 Ghreline stimuleert de maagzuursecretie en de motiliteit bij de rat3 en circulerende ghrelineconcentraties correleren met de maagontledigingstijd
bij de mens.25 Deze mechanismen worden gemedieerd
door het perifere cholinerge systeem, daar ze kunnen
worden geblokkeerd door toediening van de acetylcholineantagonist muscarine. Daarnaast wordt een deel van
dit effect veroorzaakt door centrale effecten van ghreline.3 26
Eetlust. Voedselinname doet ghrelinespiegels dalen
en vasten doet ghrelinespiegels stijgen.27 Omdat bij
proefdieren en bij mensen werd gevonden dat ghreline
een stimulatie van de voedselinname tot gevolg had, lijkt
het aannemelijk dat ghreline (deels) verantwoordelijk is
voor de inductie van het hongergevoel via verscheidene
hypothalame regelmechanismen.2 28 29 Ook speelt het
ghreline een rol bij de regulatie van het lichaamsgewicht
op de lange termijn;30 31 het voorkomt katabolie. Tevens
is het niet onmogelijk dat de stijging in de serumgroeihormoonconcentratie tijdens vasten veroorzaakt wordt
door ghreline (figuur 2).27
Naast een verhoogde groeihormoonafgifte veroorzaakt toediening van ghreline ook een verhoogde afgifte van prolactine en met name corticotropine (ACTH).
De afgifte van ACTH is zelfs opvallender dan na toediening van synthetisch corticotropineafgiftebevorderend hormoon (CRH). Of de verhoogde afgifte van
ACTH eventueel ook tot een hypercortisolisme leidt, indien ghreline voor langere tijd zou worden toegediend,
is niet bekend.14 Van bijna alle synthetische groeihormoonsecretagogene stoffen kan gezegd worden dat hun
anabole effectiviteit tegenvalt.13 32 33 Het is dan ook niet
te verwachten dat in therapeutisch opzicht ghreline via

CO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
serine
1

28

figuur 1. De structuur van geacyleerd menselijk ghreline; het
bestaat uit 28 aminozuren, waarbij aan het 3e aminozuur (serine) een vetzuur met 8 koolstofatomen is verbonden.

actief de opslag van voedselbestanddelen kunnen vergroten.39
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figuur 2. De serumghrelinespiegels () en de serumgroeihormoonspiegels () tijdens vasten bij 5 gezonde jongemannen met een normale lichaamssamenstelling. Op dag 4 wordt
om 8:00 uur het groeihormoonsecretagogene groeihormoon‘releasing’-peptide(GHRP)-6 toegediend, waarbij er een terugkoppelingsmechanisme lijkt te bestaan (de door de GHRP-6
veroorzaakte stijging van de groeihormoonconcentratie vertoont al snel een piek, waarna een daling volgt). De grafiek past
bij de opvatting dat de serumghrelinespiegel de groeihormoonafgifte tijdens het vasten reguleert.22

groeihormoonafgifte een anabool middel van betekenis
zou kunnen worden. Veel meer valt te verwachten van
de modificatie van effecten van ghreline op bijvoorbeeld
de beïnvloeding van de eetlust.2 34
De eetlust kan door ghreline worden gestimuleerd
door een rechtstreekse activering van het neuropeptideY-systeem en door de centrale secretie van het zogenaamde Agouti-geassocieerde eiwit. Dit eiwit heeft
weer een remmend effect op het α-melanocortinestimulerend hormoon (α-MSH), dat de eetlust kan remmen.
Ghreline kan overigens ook direct het α-MSH remmen.35-38
Insulinegevoeligheid. Er valt veel te verwachten van
de potentiële negatieve rol van ghreline op de insulinegevoeligheid, omdat ghreline in staat lijkt de mate van
opslag van door de darm opgenomen voedselbestanddelen te reguleren. Uitgaande van het feit dat in geval
van insulineresistentie de vetcellen ten opzichte van lever- en spiercellen relatief insulinegevoelig blijven, dat
voedsel uit koolhydraten, vet en eiwit bestaat, en dat
vervolgens met name de koolhydraten uit het voedsel insulinesecretie bevorderen, kan men het volgende concluderen: wanneer iemand insulineresistent is, zal hij of
zij meer insuline produceren dan een niet-insulineresistent individu. Vetcellen zullen bij een hogere seruminsulinespiegel meer voedselbestanddelen opslaan dan bij
een lagere. Derhalve zal een insulineresistent persoon
meer opslaan van eenzelfde hoeveelheid voedsel dan
een niet-insulineresistent persoon. Ghreline zou door
zijn aangetoonde acute inductie van insulineresistentie

pathofysiologische betekenis van ghreline
Vetzucht. Bij knaagdieren is gebleken dat toediening
van groeihormoonsecretagogene stoffen tot een gewichtstoename van spier-, maar vooral ook van vetweefsel leidt. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door
toename van de voedselinname, maar vooral ook door
een effectievere opslag van dat voedsel via de beschreven vermindering van de insulinegevoeligheid.39-43 Deze
bevinding had vanzelfsprekend tot gevolg dat er gekeken is naar ghrelinespiegels bij vetzucht. Het blijkt dat
nuchtere ghrelinespiegels bij obese mensen verlaagd
zijn.34 Echter, ook is bekend dat er dag-nachtschommelingen optreden in de ghrelinespiegels,27 44 en tenslotte
zijn er geen gegevens bekend over de totale ghrelineproductie per dag, zodat vooralsnog niet vaststaat of de
serumghrelineconcentratie bij vetzucht is verlaagd.
Anorexia nervosa. Bij anorexia nervosa blijken de
nuchtere ghrelinespiegels overigens verhoogd,45-47 maar
de praktische consequenties hiervan zijn nog niet bepaald.
Endocriene tumoren. Endocriene tumoren van het
maag-darmstelsel brengen veelal ghreline tot expressie.48 49 Of dit ook diagnostische of therapeutische gevolgen zal hebben moet overigens nog blijken. Specifieke bindingsplaatsen voor peptidyl- en non-peptidylgroeihormoonsecretagogene stoffen worden gevonden
in normaal, maar ook in neoplastisch schildklierweefsel.
Praktisch alle folliculaire, papillaire en anaplastische
schildkliercarcinomen, maar niet bijvoorbeeld de medullaire schildkliercarcinomen brengen dit type receptoren tot expressie. Toediening van deze stoffen remt de
celproliferatie in vitro.50 Interessant is de bevinding dat
de receptoren kunnen worden aangetoond in organen
met maligne ontaarding, waarin die expressie bij de normale benigne groei niet wordt gevonden. Een voorbeeld
hiervan is de expressie van grote aantallen receptoren
voor groeihormoonsecretagogene stoffen op met name
slecht gedifferentieerde mammacarcinoomcellen.50
conclusie
Ghreline, een 28 aminozuur groot eiwit dat geproduceerd wordt door de maag, heeft een sterk stimulerend
effect op de groeihormoonafgifte. Dit effect wordt gemedieerd door hypothalame receptoren voor groeihormoonsecretagogene stoffen. De rol van deze stoffen in
de stimulering van anabolie valt vooralsnog tegen, en
wellicht zal dit ook gelden voor ghreline. Opvallend zijn
de effecten van ghreline op de stofwisseling, waarbij het
een rol lijkt te spelen in het voorkómen van katabolie.
Of er een rol is weggelegd voor ghreline om gewichtsvermeerdering in geval van bijvoorbeeld anorexia nervosa te induceren, moet nog bepaald worden. Ditzelfde
geldt voor eventuele ghrelineantagonisten ter inductie
van gewichtsreductie in geval van vetzucht.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.
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abstract
Ghrelin, an important hormone produced by the stomach
– Ghrelin is a hormone produced by endocrine cells in the
stomach.
– Ghrelin stimulates the secretion of growth hormone by the
anterior pituitary. This effect is mediated by hypothalamic
growth-hormone secretagogue receptors.
– Binding to these receptors not only stimulates growth hormone secretion, but also has vascular effects (positive inotropic effects), modifies (decreases) insulin sensitivity, affects
glucose metabolism (hyperglycaemia) and stimulates gastricacid production.
– Antiproliferative effects of ghrelin have been described on
experimental tumour models.
– Ghrelin seems to play a role in stimulating the appetite as well
as promoting a more effective storage of food components.
– Whether or not ghrelin could play any role in the induction
of weight gain has yet to be established. This is also true for the
role of potential ghrelin antagonists in the induction of weight
loss in case of obesity.
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Medische vignetten

Van gen naar ziekte; een stoornis in de regulatie van de eiwitproductie leidend
tot ‘vanishing white matter’
j.c.pronk, p.a.j.leegwater en m.s.van der knaap
de ziekte
Als groep zijn aandoeningen van de witte stof van de
hersenen op de kinderleeftijd niet heel zeldzaam (1:2000
à 3000 kinderen). Vaak zijn deze ziekten erfelijk. Bij circa 50% van de kinderen blijft de oorzaak onbekend en
kan er geen informatie, behandeling of prenatale diagnostiek worden geboden. Wij definiëren onder deze ongeclassificeerde wittestofziekten ‘nieuwe’ ziekten aan de
hand van kenmerkende patronen van MRI-afwijkingen.
Als een bepaald MRI-patroon gepaard gaat met een homogeen klinisch beeld, vormt dat een aanwijzing voor
een ziekte-entiteit. Vervolgonderzoek naar de oorzaak
wordt ingesteld. Voor één van deze ‘nieuwe’ ziekten,
‘vanishing white matter’ (VWM)1 2 zijn recent in ons
laboratorium 5 verantwoordelijke genen gevonden.3-5
De ziektesymptomen beginnen bij VWM meestal op
de vroege kinderleeftijd, maar de ziekte kan ook tieners
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en volwassenen treffen. De verschijnselen bestaan vooral uit cerebellaire ataxie en spasticiteit. De cognitieve
functies blijven relatief gespaard. Het verloop is chronisch progressief met daarnaast perioden van snelle achteruitgang, die uitgelokt worden door koorts en kleine
schedeltrauma’s. Een snelle verergering kan eindigen
in coma en eventueel overlijden. Het is met name de
episodische verslechtering die kenmerkend is voor de
ziekte.
Karakteristiek is een MRI-beeld waarbij diffuse afwijkingen worden gevonden in de cerebrale witte stof
met een gedeeltelijke cysteuze degeneratie en vervanging door weefselvloeistof (figuur 1).1 2 Ander onderzoek, waaronder stofwisselingsonderzoek, draagt niet
bij aan het stellen van de diagnose.
de genen
De overerving van VWM is autosomaal recessief. De
ziekte wordt veroorzaakt door mutaties in één van de 5
genen die coderen voor de 5 polypeptiden die het eiwitcomplex eIF2B vormen. Deze genen liggen op verschillende chromosomen (figuur 2). De meeste VWM-patiënten hebben een mutatie in EIF2B5, dat op de lange
arm van chromosoom 3 ligt.3-5
De EIF2B-genen komen tot expressie in alle weefsels
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