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Niet alle groeistoornissen zijn gelijk
Groeihormoon speelt niet alleen een grote rol tijdens de kinderjaren en de
vroege jeugd. Het regelt ook het levenslange proces van aanmaak en
afbraak van cellen. Het groeihormoon wordt gemaakt in de hypofyse
onder invloed van stoffen uit de hypothalamus. Het schakelt specifieke
groeiprocessen in allerlei organen en weefsels aan en uit. Een centrale rol
speelt de lever, waar het groeihormoon het IGF-systeem activeert. De
belangrijkste stoffen uit het IGF-systeem zijn IGF-1 (= insuline-achtige
groeifactor 1) en IGF-bp3 (= IGF-bindingsproteïne 3).
De combinatie van het groeihormoon en IGF-1 werkt niet alleen in op het
vet-, spier- en beenweefsel (afbeelding 1), maar reguleert ook de
vochthoeveelheid in het lichaam.
afbeelding 1
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Via welke bloedvaten en welke delen van het hart zal het groeihormoon
via de kortste weg getransporteerd worden van de hypofyse naar de
leverhaarvaten? Begin bij de hypofyse-ader.
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Het groeihormoon kan processen aan- en uitschakelen.
Welk groeiproces wordt tijdens het leven van de mens na verloop van tijd
niet meer gestimuleerd?
A aanmaak spierweefsel
B aanmaak van botweefsel
C lengtegroei botweefsel
D verhoogde eiwitproductie
Jaarlijks worden er zo’n 2500 kinderen vanwege groeistoornissen
doorverwezen naar de specialist. Ze worden lang niet allemaal behandeld
met groeihormoon. De oorzaken van groeistoornissen zijn namelijk heel
verschillend. We onderscheiden primaire groeistoornissen - vaak al
zichtbaar bij de geboorte - en secundaire groeistoornissen, die pas na de
geboorte optreden (zie de tabel).
Primaire stoornis
1 Turner syndroom
2
3
4

Sweyer syndroom
Silver-Russell syndroom
gemengde gonadale
dysgenesie

Secundaire stoornis
5 ondervoeding
6 orgaanafwijking
7 psychische stoornissen
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slechts één X-chromosoom (alleen bij
meisjes)
ontbreken van één Y-chromosomaal gen
een gendefect in chromosoom 7
mix van cellen met één X-chromosoom en
cellen met zowel een X- als een
Y-chromosoom

voedseltekort of een verteringsstoornis
hartafwijking, nierziekte
anorexia nervosa

Primaire groeistoornissen kunnen met behulp van een karyogram of met
behulp van DNA-onderzoek vastgesteld worden.
Welke van de primaire stoornissen zoals die in de tabel staan, kan of
welke van de primaire stoornissen kunnen door middel van een
karyogram worden vastgesteld?
A alleen 1 en 3
B alleen 1 en 4
C alleen 2 en 3
D alleen 2 en 4
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Een tumorgezwel kan de bloedvaten rond de hypofyse als het ware
dichtdrukken, waardoor de hypofyse afsterft of beschadigd raakt. Daarom
krijgen volwassenen die een hersentumor hebben gehad, soms
groeihormonen toegediend. Om bij volwassenen de juiste hoeveelheid
groeihormoon te kunnen toedienen, zal men precies moeten bepalen
hoeveel groeihormoon de patiënt toch nog zelf kan maken.
De meest gebruikte test hiervoor is de Insuline Tolerantie Test (ITT). Bij
deze test krijgt de patiënt (P) via een infuus insuline toegediend. Het
gevolg is dat de suikerspiegel kunstmatig verlaagd wordt. Een lage
suikerspiegel stimuleert onder normale omstandigheden de productie van
groeihormoon. Bij deze test wordt na de insuline-injectie iedere twee uur
bloed afgenomen om het groeihormoongehalte in het bloed te bepalen.
In de onderstaande diagrammen is de lijn tot moment 0 de situatie vóór
de insuline-injectie. Op de drie Y-assen is de relatieve concentratie
groeihormoon uitgezet.
Op tijdstip 0 wordt de insuline-injectie gegeven. Om de twee uur wordt
gemeten hoeveel groeihormoon er in het bloed aanwezig is.
afbeelding 2
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Welke grafiek geeft het verloop van het gehalte aan groeihormoon juist
weer voor zowel een gezonde persoon (G) als een patiënt (P)?
A grafiek A
B grafiek B
C grafiek C
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Een andere groeistoornis is het syndroom van Sweyer. Mensen die lijden
aan het syndroom van Sweyer hebben als genotype XY, maar missen van
het Y-chromosoom een bepaald gen. Hierdoor worden er geen testes
ontwikkeld. Maar omdat er geen testes zijn, zal de concentratie van een
bepaald hormoon of van bepaalde hormonen verhoogd zijn.
Welk hormoon zal of welke hormonen zullen bij deze patiënten in
verhoogde concentratie in het bloed aanwezig zijn?
A alleen FSH
B alleen LH (ICSH)
C alleen testosteron
D alleen FSH en LH (ICSH)
E alleen LH (ICSH) en testosteron
F FSH, LH(ICSH) en testosteron
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