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Benodigd Onderzoeksmateriaal: Saliva

Onderzoek Resultaat Uitgangswaarden Ref.waarden

Endocrinologie

Oestradiol (speeksel) 2,5 pg/ml 0,4 - 3,3
Let op de gewijzigde referentiewaarden.

Testosteron (speeksel) 118,6 pg/ml 30,0 - 98,0

Progesteron (speeksel) 68 pg/ml < 51
Let op de gewijzigde referentiewaarden.

DHEA (speeksel) 732 pg/ml 133 - 490

Cortisol in het speeksel (ochtendwaarde) 12678 pg/ml 2300 - 12700
1800 - 14500 pg/ml ('s morgens)

500 - 3000 pg/ml (in de namiddag)

Endocrinologie - Interpretatie van de diagnose

Oestradiol (speeksel)

De fysiologische oestradiolspiegel is ook bij de man vanuit preventief medisch
oogpunt van belang, om o.a. cardiovasculaire aandoeningen en osteoporose te
voorkomen.

Testosteron (speeksel)

De hoogte van de testosteronspiegel kan op een versterkt testiculair synthetisch
vermogen (testikels) duiden of door een substitutie veroorzaakt zijn. Testosteron is
een belangrijke antagonist van de steroidhormonen cortisol en estradiol.

Mogelijke gevolgen van een hoge testosteronspiegel
Hoge testosteronspiegels kunnen tot een waardevermindering van de leverfunctie
leiden. Bovendien kan ongebonden testosteron makkelijker binnendringen in de
prostaatcellen. Door het enzym 5-alpha reductase ontstaat uit testosteron het

Mogelijke oorzaken van verhoogde
testosteronwaarden

Substitutie (Medicamenten)
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20-voudig meer werkzame 5-alfa-dihydrotestosteron (DHT), welke de groei van de
prostaat stimuleert. Een nauwgezette monitoring van het PSA (serum) lijkt daarom
geindiceert.
Mogelijke symptomen / gevolgen

• verhoogd risico op prostaat-adenoom door verhoogde DHT-waaarden
(dihydrotestosteron)

• Verslechtering van de leverfunktie

Positeve betekenis van een hoge testosteronspiegel voor het
lichaamsgewicht

• versterkte vetafbraak (Lipolyse)
• Afzwakking van de cortisolwerking
• verminderde neiging tot overgewicht

De synergistische werking van testosteron, (nor-)adrenaline en HGH (STH) is
belangrijk voor de abdominale lipolyse.

Progesteron (speeksel)

Het niveau van progesteron heeft een regulerende invloed op de effecten van
estradiol en een preventief medische betekenis in het voorkomen van prostaataan-
doeningen. Het geslachtshormoon progesteron is een van de steroïde hormonen.

Fysiologische betekenis van progesteron
• Uitgangsstof voor andere hormonen
• belangrijk voor de huidopbouw
• slaapbevorderende werking

Positieve betekenis voor het lichaamsgewicht
• gaat de abdominale vetopslag

tegen
• Stimulatie van de ß-adrenerge cellen, welke de adenylaatcyclase

stimuleren
• Remming van de lipoproteinelipase (abdominaal)
• Antagonist van het cortisol

Verdere diagnostiek bij een hoge testoste-
ronspiegell

cPSA/Totaal-PSA (in het serum)
FAI (Vrij Adrogeen-Index: berekende waarde
van testosteron, SHBG en albumine in het
serum)
DHT-bepaling (serum)

DHEA (speeksel)

Een hoge DHEA-spiegel (dehydroepiandrostendion) is - na uitsluiting van de
rechts staande oorzaken - uit preventief medisch oogpunt positief te beoordelen.
Het hormoon DHEA wordt hoofdzakelijk in de bijnieren gesynthetiseerd en is
bijzonder belangrijk voor een optimale regulatie van de hormoonstofwisseling.
Vanaf het 25e levensjaar neemt de DHEA-spiegel jaarlijks met ca. 2% af.

Betekenis hoge DHEA-waarden voor de Stofwisseling
• Prohormoon voor meer geslachtshormonen
• versterkte lipolyse
• Verbetering van de immunologische afweer
• optimale stoffwisselingsregulatie
• verhoogde stresstolerantie
• Preventie cardiovasculaire aandoeningen
• Regulatie van het lichaamsgewicht
• Antagonist van het cortisol

Mogelijke oorzaken van een hoge DHEA-
spiegel

Substitutie (medicatie)
Storing van de adrenale steroïdsynthese
DHEA-afscheidende neoplasie (zelden)

Verdere laboratoriumdiagnostiek hoge
DHEA-waarden

ACTH-bepaling (EDTA-plasma, diepgevro-
ren)
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Cortisol in het speeksel

Een normale cortisolspiegel duidt op een toereikende capaciteit van de bijnieren
voor de synthese van cortisol. Let op het dagelijkse ritme in het verloop van de
curve. De monstername direct na het opstaan wordt beoordeeld, omdat in het
verdere verloop van de dag de normwaarden steeds verder afnemen.

Metabole effecten van cortisol
• remming van ontstekingsprocessen
• stabilisatie van de bloedsuikerspiegel tijdens periodes van "hongersnood"

(bijv. vasten)
• onderdrukking van immunologische processen (bijv. autoimmuunproces-

sen)

Antagonisten van cortisol
• Melatonine coordineert het samenspel van hypothalamische en

hypofysaire hormonen en neurotransmitters, alsook de inductie van de
slaap m.n. de belangrijke fasen van de diepe slaap). Het heeft bovendien
een antioxidatieve werking en stuurt regeneratieve functies via het
groeihormoon (HGH).

• Insuline, een tegenspeler in de koolhydraatstofwisseling, verlaagt kortston-
dig de bloedsuikerspiegel.

• DHEA verbeterd de immuniteit, stimuleert de cellulaire afweer, bevordert
de spieropbouw en het geheugen. Het werkt verder positief in op de
stemming.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te
nemen met een arts of therapeut.

Kenmerk voor een normaal, fysiologisch verloop
van de cortisolspiegel

Ochtendpiek (hoge waarde)
afname van de waarden in het verloop van de dag

Het steroïde hormoon cortisol speelt een sleutelrol in
de hormonale stresstolerantie van het lichaam.
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De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze geaccrediteerde laboratoria partners.
** Accreditatie in voorbereiding
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