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samenvatting

Het PolyCysteus Ovarium Syndroom (PCOS) is een van de meest voorkomende endocriene 
stoornissen bij premenopauzale vrouwen. PCOS is geassocieerd met een verhoogde kans op type 
2 diabetes en cardiovasculaire ziekten. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat bij 
vrouwen met PCOS, obesitas meer voorkomt dan bij vrouwen zonder PCOS. Obesitas (met 
name op de romp) in vrouwen zonder PCOS is ook geassocieerd met metabole- en cardiovascu-
laire risicofactoren. We weten echter dat een substantieel deel van de vrouwen met PCOS geen 
obesitas heeft en daarom rijst de vraag of ook deze vrouwen een verhoogd risico hebben op het 
ontwikkelen van type 2 diabetes en cardiovasculaire ziekten. Met andere woorden, is PCOS in 
staat dit risico te verhogen zonder de aanwezigheid van obesitas.

Om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp, was het hoofddoel van dit proefschrift om de 
insuline gevoeligheid, de micro- en macrovasculaire functie in PCOS en gezonde vrouwen met 
en zonder obesitas te meten. We waren geïnteresseerd in de metabole- en vasculaire functie in 
deze vrouwen omdat insuline resistentie en vasculaire disfunctie belangrijke risico factoren zijn 
voor het ontwikkelen van type 2 diabetes en cardiovasculaire ziekten.

Hoofdstuk 1 presenteert de achtergrond van het onderzoek en het kader waarbinnen het tot 
stand is gekomen. In hoofdstuk 2 staan de onderzoeksmethoden van de insulinegevoeligheid en 
van de vaatfunctie die in dit proefschrift gebruikt zijn beschreven.

Naast dat we de insulinegevoeligheid en de vaatfunctie in vrouwen met PCOS wilde weten, 
waren er twee methodologische vraagstukken die we graag wilde uitzoeken. Ten eerste, omdat 
obesitas een belangrijke (centrale) rol speelt in het ontstaan van cardiovasculair risico factoren 
in vrouwen met PCOS waren we benieuwd of het selecteren van vrouwen met een hoge en 
normale bodymass index (BMI) een valide manier was om dunne vrouwen te onderscheiden 
van dikke vrouwen. In hoofdstuk 3 waren gebruiksvriendelijke anthropometrische metingen 
voor het meten van lichaamsvet gevalideerd met de gouden standaard de Dual-energy X-ray 
absorptio metry (DXA). Wij toonden aan dat in een cohort van Nederlandse Caucasiers, vet-
plooi metingen van romp, taille omvang en BMI goed correleerde met het meten van het vet 
op de romp met behulp van de DXA. Wij gaven de voorkeur om de BMI te gebruiken in onze 
 studies in plaats van vetplooi metingen of taille omvang, omdat de BMI veelal in andere onder-
zoeken wordt gebruikt en dus de vergelijking van onze studies met de literatuur vergemakkelijkt. 
Het heeft echter de voorkeur om voor studies in de toekomst de taille omvang te meten, met 
name als het effect van het rompvet op cardiovasculaire risico factoren moet worden bestudeerd.

Ten tweede wilde we in hoofdstuk 4 uitzoeken of de menstruele cyclus afhankelijke hormonen 
effect hadden op de microvasculaire functie en insuline gevoeligheid. We konden aantonen dat 
in gezonde ovulatoire vrouwen de microvasculaire functie geen menstruele cyclus afhankelijke 
variatie vertoonde. Tevens was er geen menstruele cyclus afhankelijke variatie van insuline gevoe-
ligheid of bloeddruk. Op basis van deze data is het dus voor toekomstige studies niet nodig om 
microvasculaire metingen te plannen in een bepaalde fase van de menstruele cyclus.

Hoofdstuk 5, 6 en 7 presenteren de studies die gedaan zijn het om het hoofddoel van het 
huidige proefschrift zoals hierboven beschreven staat te onderzoeken. In hoofdstuk 5 is de 
microvasculaire functie gemeten met behulp van de endotheel afhankelijke vasodilatatie als 
respons op insuline in slanke en obese vrouwen met en zonder PCOS. Tevens werd de insu-
line gevoeligheid bepaald met de gouden standaard, namelijk de isoglycemische hyperinsu-
linemische clamp methode. Er waren twee belangrijke bevindingen. Ten eerste hadden obese 
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vrouwen een gestoorde endotheel afhankelijke vasodilatatie als respons op insuline (ook bekend 
als microvasculaire insuline resistentie). Ten tweede waren deze vrouwen ook insuline resistent 
ten opzichte van slanke vrouwen. Obese vrouwen met PCOS waren wel meer insuline resistent 
dan obese vrouwen zonder PCOS. Met andere woorden, PCOS alleen (dus zonder obesitas) was 
niet geassocieerd met microvasculaire- of metabole insuline resistentie. Echter, PCOS in de aan-
wezigheid van obesitas had wel een extra negatief effect op de op de metabole insuline resistentie. 
In hoofdstuk 6 hebben we de microvasculaire functie gemeten door middel van de capillaire 
rekruteerbaarheid als reactie op insuline in plaats van de endotheel afhankelijke vasodilatatie 
zoals in hoofdstuk 5. We konden vast stellen dat zowel slanke als obese vrouwen met PCOS 
een gestoorde insuline geïnduceerde capillaire rekruteerbaarheid hadden. Bovendien lieten we 
zien dat de insuline geïnduceerde capillaire rekruteerbaarheid een determinant was van de glu-
cose opname in alleen slanke vrouwen. Echter, ondanks dat PCOS alleen (dus zonder obesitas) 
ook een gestoorde insuline induceerde capillaire rekruteerbaarheid liet zien, heeft obesitas een 
belang rijkere invloed op de glucose opname (metabole insuline resistentie). Tevens suggereerde 
onze data dat PCOS gerelateerde hyperandrogenisme geassocieerd is met insuline resistentie. 

Behoudens de microvasculaire functie waren we ook geïnteresseerd in de macrovasculaire 
functie in slanke en obese vrouwen met PCOS. In hoofdstuk 7 hebben we daarom de arteriële 
stijfheid van de arterie carotis, arterie femoralis, arterie brachialis en de aorta gemeten. We von-
den dat obesitas (op de romp) maar niet PCOS geassocieerd was met een hogere arteriële stijf-
heid. Bovendien had PCOS geen invloed op de associatie tussen obesitas en verhoogde arteriële 
stijfheid. Deze resultaten suggereren dat een verhoogde arteriële stijfheid in jonge vrouwen met 
PCOS een kenmerk is van obesitas (op de romp) maar niet van PCOS zelf.

Ten slotte, is hoofdstuk 8 een algemene beschouwing van de bevindingen in dit proefschrift, 
bediscussiëren we of (alle) vrouwen met PCOS gescreend moeten worden op cardiovasculaire 
risico factoren en komen we met suggesties voor toekomstig onderzoek ten aanzien van de car-
diovasculaire gezondheid van de vrouw met PCOS.


