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Hypothalame functies bij mensen met hypofyse-insufficiëntie

De hypofyse

De hypofyse is een klein, maar belangrijk kliertje ter grootte van een erwt, dat ligt in 

de holte van de schedelbasis (de sella turcica). Via de hypofysesteel is het verbonden 

met de hypothalamus en gezamenlijk hebben zij een centrale regulerende rol in de 

hormoonhuishouding. Zo geeft de hypothalamus ‘releasing hormones’ af aan de hypofyse, 

die op zijn beurt daarmee o.a. de schildklier, bijnieren en geslachtsklieren beïnvloedt en 

stimuleert. Daarnaast produceert de hypofyse ook zelfstandig werkende hormonen, zoals 

groeihormoon en prolactine.

Hypofyse-insufficiëntie

Hypofyse-insufficiëntie is een aandoening waarbij er een tekort is aan één of meerdere 

hormonen van de hypofyse. De bekendste oorzaak van hypofyse-insufficiëntie is een 

tumor (zoals een hypofysetumor, hypothalamustumor of cyste). Groei van deze tumoren 

kan zorgen voor compressie van het gezonde omliggende weefsel. Dit kan niet alleen 

leiden tot hypofyse-insufficiëntie, maar ook tot compressie van het optisch chiasma. Het 

optisch chiasma ligt tegen de hypofyse en de hypothalamus aan, en is de plaats waar 

beide oogzenuwen elkaar kruisen. Wanneer een tumor zorgt voor compressie van het 

optisch chiasma, leidt dit tot uitval van een gedeelte van het gezichtsveld.

Hypofyse-insufficiëntie kan ook veroorzaakt worden door een chirurgische ingreep in het 

hypothalame-hypofysaire gebied. Of hypofyse-insufficiëntie optreedt na een chirurgische 

ingreep, is onder meer afhankelijk van de grootte van de tumor, de mate van verdringing 

en destructie van gezond hypofyseweefsel dat aan de tumor grenst en de uitgebreidheid 

van de operatie. 

Wanneer een hypofysetumor niet volledig chirurgisch kan worden verwijderd, vindt 

vaak bestraling plaats om uitgroei van de tumor te voorkomen. Ook wordt radiotherapie 

toegepast wanneer een primaire chirurgische benadering niet mogelijk is. Omdat niet 

altijd voorkomen kan worden dat gezond hypothalaam en hypofysair weefsel zich in het 

bestralingsgebied bevindt, kan ook dit leiden tot hypofyse-insufficiëntie. 

Naast de hierboven genoemde oorzaken zijn er nog tal van andere aandoeningen die 

hypofyse-insufficiëntie kunnen veroorzaken, zoals een ontsteking, bloeding, infarct of 

aangeboren afwijking in het gebied rondom de sella turcica.

Behandeling van hypofyse-insufficiëntie

De behandeling van hypofyse-insufficiëntie bestaat uit het toedienen van de ontbrekende 

hormonen, met als doel de serumconcentraties van de hormonen van de hypofyse-

eindorganen binnen het normale gebied te herstellen. 
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Maar ondanks adequate hormonale substitutietherapie blijkt dat mensen met hypofyse-

insufficiëntie niet altijd optimaal functioneren: zij hebben vaak een verminderde kwaliteit 

van leven, een verstoord slaappatroon en een hoger risico dan gemiddeld op het krijgen 

van hart- en vaatziekten.

Tot nu toe is het onduidelijk waarom dit zo is. Een verklaring zou kunnen zijn dat deze 

substitutietherapie nooit het normale hormonale afgifteprofiel (met subtiele pulsen en 

dag-nacht ritmiek) van gezonde mensen kan nabootsen. Ook weten we niet of de juiste 

hormoonconcentratie in de weefsels wordt bereikt wanneer we het hormoon toedienen, 

aangezien de hormoonconcentratie alleen in het serum kan worden gemeten. Het ligt voor 

de hand dat deze imperfecties in hormonale substitutietherapie bijdragen aan subtiele 

fysiologische verschillen bij mensen met hypofyse-insufficiëntie. Echter, ook andere factoren 

zouden kunnen bijdragen aan de hoge morbiditeit en zelfs mortaliteit. Wat namelijk opvalt, 

is dat er veel overeenkomsten zijn tussen de functies die aangedaan zijn bij mensen met 

hypofyse-insufficiëntie en de functies die de hypothalamus heeft. De hypothalamus is een 

kleine structuur in de hersenen die vlakbij de hypofyse ligt en betrokken is bij onder andere 

hormoonhuishouding, slaap-waak ritme, temperatuurregulatie, vetverdeling, eetgedrag, 

energiehuishouding en de regulatie van de hartslag.

Tot op heden is er nauwelijks onderzoek gedaan naar het functioneren van de hypothalamus 

bij mensen met hypofyse-insufficiëntie. Dat is ook niet zo raar, aangezien er geen test of 

beeldvormende techniek beschikbaar is die kan bepalen of de hypothalamus goed werkt.

Doel van dit proefschrift

Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in het (dis)functioneren van de 

hypothalamus bij mensen met hypofyse-insufficiëntie. 

Om dit doel te bereiken, hebben we ons voornamelijk gericht op patiënten met hypofyse-

insufficiëntie die een ziektegeschiedenis hebben met compressie van het optisch chiasma 

(CC), craniale radiotherapie (CRT) en/of hypofysechirurgie, aangezien de kans op 

functionele schade aan de hypothalamus bij deze mensen het grootst is. 

Voor het bepalen van hypothalame functies hebben we gebruik gemaakt van een 

verscheidenheid aan technieken, namelijk: 1) hypothalame output parameters, 2) 

post-mortem hypothalamus weefsel, en 3) nucleaire technieken waarmee de hypothalamus 

afgebeeld kan worden. 

Hoofdstuk 1 bevat een korte introductie over de anatomie van de hypofyse en de 

behandeling van hypofyse-insufficiëntie. Ook wordt er een overzicht gegeven van de 

belangrijkste functies van de hypothalamus. Vervolgens komen de problemen aan bod die 

mensen met hypofyse-insufficiëntie vaak ervaren en worden de algemene hypothese en 

de inhoud van dit proefschrift gepresenteerd.
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Het effect van craniale radiotherapie op hypothalame output parameters

Proefdierstudies laten zien dat neuronen in een bepaald deel van de hypothalamus, namelijk 

de ventromediale hypothalamus, in staat zijn om onafhankelijk van voedselinname of 

sympathische activiteit de hoeveelheid visceraal vet (vet rondom de organen) te reguleren. 

Dit mechanisme zou verklaard kunnen worden doordat afzonderlijke groepjes neuronen in 

de hypothalamus naar zowel het viscerale als het subcutane (onderhuidse) vetcompartiment 

projecteren via het autonome zenuwstelsel. Dit betekent dat de hypothalamus als het 

ware in staat is om de verdeling van lichaamsvet te controleren. 

Met dit mechanisme in ons achterhoofd, onderzochten we de vetverdeling in de buik als 

hypothalame output parameter in hoofdstuk 2. We laten zien dat CC is geassocieerd 

met een hogere ratio van visceraal vet ten opzichte van subcutaan vet in mannen met 

hypofyse-insufficiëntie. 

Een andere hypothalame output parameter die we in dit proefschrift hebben bestudeerd 

is baroreflex sensitiviteit (BRS). Deze parameter is een maat voor het vermogen van het 

autonome zenuwstelsel om acute veranderingen in bloeddruk te detecteren en daar 

effectief op te reageren door de hartfrequentie te veranderen. In hoofdstuk 3 vergeleken 

we de BRS in patiënten met hypofyse-insufficiëntie en CRT met patiënten met hypofyse-

insufficiëntie zonder CRT. Uit dit onderzoek blijkt dat CRT is geassocieerd met een 

afgenomen BRS. 

Het effect van compressie van het chiasma opticum op hypothalame output 
parameters

Grote tumoren in het hypofysaire-hypothalame gebied (zgn. suprasellaire tumoren) 

veroorzaken vaak niet alleen hypofyse-insufficiëntie maar ook visuele schade doordat 

de tumor druk uitoefent op het chiasma opticum (CC). Vlakbij het chiasma opticum ligt 

de nucleus suprachiasmaticus (SCN). Deze hypothalame kern speelt een centrale rol 

in het reguleren van circadiane ritmes zoals slaap. Het is voorstelbaar dat suprasellaire 

tumoren niet alleen druk uitoefenen op het optisch chiasma, maar ook op de SCN, 

onze biologische klok. Daarom hebben we onderzocht of slaappatronen anders zijn in 

patiënten met hypofyse-insufficiëntie en CC. Inderdaad, in hoofdstuk 4 tonen we aan 

dat CC is geassocieerd met een permanent kortere slaapduur in patiënten met hypofyse-

insufficiëntie, en dat dit verschil niet verklaard kan worden door verschillen in hormonale 

substitutietherapie.

Een andere hypothalame outputparameter die we hebben bestudeerd is huidtemperatuur 

(hoofdstuk 5). Vlakbij de SCN ligt het preoptische gebied (POA), het deel van de 

hypothalamus die belangrijk is bij temperatuurregulatie. Studies hebben aangetoond dat 

er een associatie bestaat tussen slaappatroon en veranderingen van de huidtemperatuur. 

Zo zorgt een lichte verhoging van de huidtemperatuur ervoor dat men sneller in slaap valt. 

Omdat we in hoofdstuk 4 hebben aangetoond dat patiënten met CC korter slapen, was 
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onze hypothese dat temperatuurregulatie in relatie tot het slaappatroon ook veranderd 

is in deze groep patiënten. Onze belangrijkste bevinding was dat patiënten met CC 

overdag een lagere huidtemperatuur van de romp hebben (hoofdstuk 5). Daarnaast 

bleek de typische correlatie tussen snelheid van inslapen en de distale-tot-proximale 

huidtemperatuurgradiënt afwezig te zijn, terwijl deze gewoon aanwezig is in patiënten 

zonder CC net als in gezonde personen. Hieruit kunnen we concluderen dat patiënten met 

CC een verminderde huidtemperatuurregulatie hebben in associatie met een veranderd 

slaappatroon.

Het effect van suprasellaire tumoren in humaan post-mortem hypothalamus 
weefsel

Om onze hypothese verder te onderbouwen dat suprasellaire tumoren de functie van de 

SCN kunnen beïnvloeden (hoofdstuk 4), hebben we de aanwezigheid onderzocht van de 

belangrijkste stoffen die zorgen voor het goed functioneren van zenuwcellen in dat gebied, 

te weten arginine-vasopressine (AVP) en vasoactief intestinaal polypeptide (VIP). Hiervoor 

maakten we gebruik van een kleuringtechniek om deze signaalmoleculen zichtbaar 

te maken (namelijk kwantitatieve immunohistochemie) in post-mortem hypothalamus 

weefsel van patiënten die bekend zijn met een suprasellaire tumor die geleid heeft tot 

gezichtsvelduitval. In hoofdstuk 6 tonen we aan dat AVP minder tot expressie kwam in de 

SCN van patiënten met gezichtsvelduitval dan in controles, maar dat de expressie van VIP 

gelijk was in beide groepen. Dit zou kunnen betekenen dat neuronen van de SCN selectief 

beschadigd kunnen zijn bij mensen met gezichtsvelduitval, en dat dit kan bijdragen aan de 

slaap-waak stoornissen in deze patiëntengroep.

Serotonine transporters in de hypothalamus

Serotonine speelt een belangrijke rol bij verschillende hypothalame functies, waaronder 

het slaap-waak ritme, voeding en de regulatie van hormonen. Deze functies vertonen 

opmerkelijke gelijkenissen met de functionele belemmeringen in patiënten met hypofyse-

insufficiëntie. Dit roept de intrigerende vraag op in hoeverre het serotonine systeem 

van de hypothalamus is aangedaan in deze patiënten. Om deze vraag te beantwoorden 

hebben we eerst de functionele neuroanatomie van de serotonine transporters (SERT) 

bestudeerd in post-mortem humaan hypothalamus weefsel (hoofdstuk 7). SERT kwam 

tot expressie in de vorm van vezels door de gehele hypothalamus, met dicht opeengepakte 

vezelbundels in het gebied rondom de fornix, als een netwerk langs het ependym en in de 

nabijheid van de commissura anterior. Ook kwam SERT sterk tot expressie in de SCN en in 

de nucleus infundibularis. Dit suggereert dat serotonine in deze hypothalame kernen een 

locaal modulerende rol heeft. 

Vervolgens hebben we in hoofdstuk 8 in vivo de beschikbaarheid van SERT in de 

hypothalamus bestudeerd met een nucleaire techniek: [123I]FP-CIT single-photon emission-

computed tomography (SPECT). Ook in vivo blijkt SERT in de hypothalamus aanwezig te 
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zijn bij gezonde controles. Aansluitend hebben we deze resultaten vergeleken met twee 

groepen patiënten met hypofyse-insufficiëntie: zij die gezichtsvelduitval, radiotherapie 

en hypofysechirurgie hebben gehad en zij die dit niet hebben gehad. Onze hypothese 

was dat de hoeveelheid SERT zou zijn veranderd ten gevolge van gezichtsvelduitval en de 

behandeling van de tumor. We vonden echter geen verschil tussen de drie groepen. 

Conclusie

Dit proefschrift bevat veel aanwijzingen dat het functioneren van de hypothalamus kan 

worden beïnvloed door CC en CRT. Daarnaast hebben we in dit proefschrift aangetoond 

dat SERT alomtegenwoordig is in de hypothalamus, en dat de beschikbaarheid van SERT 

gelijk is in mensen met hypothalame schade, hypofyse-insufficiëntie of gezonde controles.

Hoofdstuk 9 vormt een algemene beschouwing van de bevindingen in dit proefschrift. 

Ook bespreken we de implicaties die onze resultaten kunnen hebben voor de praktijk en 

geven we suggesties voor toekomstig onderzoek.

 


