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De huid - hormonen

De huid reageert op stressoren op precies dezelfde wijze 
als het centrale zenuwstelsel (Slominski 2005). Dit komt 
omdat er in de huid een volledig werkend stress-respons 
systeem zit. 

Melanocyten, keratocyten en fi broblasten (cellen in de 
huid) produceren zelf hormonen. Ze hebben ook recep-
toren en reageren ook op hormonen. 

Er zijn 3 stress-respons systemen waar de huid mee ‘werkt’. De sympaticus, de HPA-as en het Serotonerge/
melatonerge systeem. Begrijpelijk dat veel huidklachten te maken hebben (kunnen hebben) met een 
verstoring van een of meerdere van deze stress-respons systemen.

De sympaticus (nor-adrenaline/adrenaline)

De sympaticus in de huid wordt actief op het moment dat de huid ‘aangevallen’ wordt. Aanvallen door 
beesten, scherpe voorwerpen, scherpe en bijtende stoff en, irritaties, zeep-achtige stoff en, conserver-
ingsmiddelen, bacterieën, virussen, etc, etc. Op het moment dat de sympaticus actief wordt, wordt er 
nor-adrenaline en adrenaline geproduceert. 

Nor-adrenaline regelt de vasoconstrictie (samentrekking van bloedvaten) of vasodilatatie (uitzetting van 
bloedvaten). Het één of het ander is a� ankelijk van de hoeveelheid en de duur van de aanwezigheid van 
nor-adrenaline. Nor-adrenaline regelt verder de zweetproductie (vooral op handpalmen en voetzolen) 
en werkt pro-infl amatoir (ontstekingsbevorderend). 

Hier rechts de hormonale omzettings cascade. Nor-adrenaline wordt met behulp van magnesium, B6, 
B12 en B11 (foliumzuur) omgezet in adrenaline. Nadat nor-adrenaline omgezet is in adrenaline wordt 
de werking ervan opgeheven. Begrijpelijk dat nor-adrenaline blijft doorgaan met het maken van (huid)
ontstekingen als deze stoff en ontbreken. Dus...

Adrenaline stimuleert de HPA-as en de aanmaak van cortisol. Cortisol stopt 
vervolgens de stress-respons. De aanmaak van nor-adrenaline blijft doorgaan 
zolang er geen omzetting is richting adrenaline. Een omzettingsprobleem geeft 
steeds hogere nor-adrenaline spiegels en een voortduring van roodheid en 
ontstekingen.  

Geelwortel (curcuma) en hypericum (st. Janskruid) remmen de aanmaak van 
nor-adrenaline. Handig om te weten als je bijvoorbeeld last hebt van psoriasis of 
(atopisch) eczeem. Wat echter noodzakelijk blijft is de aanvoer van co-factoren 
voor de omzetting.
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De HPA-as

De HPA-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as) in huid werkt hetzelfde als de systemische HPA-as. De 
HPA-as wordt opgestart door adrenaline. HPA - hormonen in huid hebben invloed op de regulatie van 
de groei van het haar, de productie van melanine (normale pigmentatie), de vorming van delen van de 
huid, de doorbloeding, de huidpermeabiliteit (doorlaatbaargheid) en de talgvorming. 

Cortisol zorgt voor de stress-handling en de ‘afschakeling’ van de HPA-as. Bij een overschot aan lectines 
uit graan kan cortisol z’n werk niet doen en de HPA-as ‘afschakelen’. De boel blijft door-jagen en wat we 
zien is een (lokaal) verhoogde huiddoorbloeding, (extreme) talgvorming en/of overdadige huidvorming.  

Het verminderen van graan (en graanhoudende producten) is een noodzaak. Vitamine E en het gem-
motherapeuticum Ribes Nigrum werken bovendien ‘cortisol like’. Zij zorgen ervoor dat de HPA-as weer 
afgeschakeld wordt. Zaken om te overwegen als er sprake is van huidklachten.

Serotonerge/melatonerge systeem

Serotonine zorgt voor het vasthouden van vocht, het uitzetting van de haarvaten, onstekingsbevorder-
end en pruritogeen (jeuk veroorzakend). 

Melatonine zorgt voor de regulatie van de haargroeicyclus, de fysiologische (=normale) pigmentatie 
van huid en haren en de controle van melanoomvorming (anti-huidkanker). 

Een verlaagde omzetting van serotonine in melatonine wordt o.a. in verband gebracht met psoriasis 
en jeukende huidklachten.

Uit het schema hier rechts blijkt dat er voor de omzetting magnesium, B6, B12 en foliumzuur nodig is. 
Bovendien kan het de moeite waard zijn om betaïne (de voorloper van SAM) in te zetten.

Algemene regulatie

Besef dat een ontregeling van de bloedsuikerspiegel erg veel eff ect heeft op  
het stress-respons systeem van de huid. Lees: Diabetes II voor informatie over 
deze ontregeling.

De hele stress-assen boel op de huid wordt gereguleerd door vitamine A, vita-
mine D en DHA. Dus, hop: levertraan (A en D) en visolie erin...


