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Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift wordt de relatie tussen endogene oestrogenen of exo-
gene oestrogenen of oestrogeen verwante stoffen en asymmetrisch dimethylargi-
nine (ADMA), een endogene stikstofoxide synthase (NOS) remmer en een hart-
en vaatziekten (HVZ) risicomarker onderzocht in vrouwen van middelbare leeftijd.
Het effect van endogene oestrogenen wordt onderzocht in drie verschillende stud-
ies, een longitudinale studie waarin vrouwen gevolgd worden van pre- naar post-
menopauzaal, een case-controle studie waarin postmenopauzale vrouwen worden
vergeleken met premenopauzale vrouwen van gelijke leeftijd en een studie van
vrouwen met een chirurgische menopauze. In vijf gerandomiseerde klinische stud-
ies worden de effecten van oraal en niet-oraal toegediende oestrogeen therapieën
en orale oestrogeen therapie gecombineerd met een progestageen en oestrogeen
verwante stoffen op ADMA concentraties onderzocht. ADMA, arginine en sym-
metrisch dimethylarginine (SDMA) concentraties zijn in alle studies van dit proef-
schrift gemeten door middel van high-performance liquid chromatography.

Achtergrond

HVZ vormen de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. Premeno-
pauzale vrouwen hebben een lager risico op HVZ dan mannen van dezelfde leeftijd.
Na de menopauze stijgt de kans op HVZ snel bij vrouwen. De daling in oestro-
geen concentraties in het bloed na de menopauze speelt mogelijk een belangrijke
rol in deze versnelde toename van het HVZ risico. Observationele studies sug-
gereerden dat oestrogeen therapie alleen of gecombineerd met een progestageen
(naar beide wordt verder verwezen met hormoontherapie (HT)) postmenopauzale
vrouwen zouden kunnen beschermen tegen de versnelde toename van het risico van
HVZ na de menopauze. Grote gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studies lie-
ten echter geen preventief (en mogelijk zelfs een vroeg optredend nadelig) effect
op HVZ zien bij langdurig gebruik van orale HT door vrouwen die al langere tijd
postmenopauzaal waren. De effecten van HT op het HVZ risico bij vrouwen in de
overgang die nog maar kort postmenopauzaal zijn is echter niet duidelijk. Ook het
effect van niet-orale toedieningsvormen van HT op het risico van HVZ bij post-
menopauzale vrouwen is nog niet opgehelderd.

Grootschalige studies zijn nodig om de invloed van endogene en exogene oe-
strogenen op harde klinische eindpunten van HVZ zoals myocardinfarct en beroerte
te onderzoeken. Een interessant alternatief wordt gevonden in de bestudering van
de invloed van oestrogenen op risicomarkers voor HVZ. Vele van deze risicomark-
ers zijn gerelateerd aan een of meer processen die geassocieerd worden met HVZ,
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10 NEDERLANDSE SAMENVATTING

zoals stolling, vetmetabolisme, endotheelfunctie, ontstekingreacties en oxidatieve
processen.

Stikstofoxide (NO) is een stof die geproduceerd wordt door het endotheel en
heeft een sterk vaatverwijdend effect. Er wordt verondersteld dat lage NO concen-
traties in het bloed een belangrijke rol spelen in het ontstaan van HVZ. ADMA is
een endogeen geproduceerde gemethyleerde vorm van arginine, die het enzym NOS
remt, wat resulteert in lagere NO concentraties. Hoge ADMA concentraties zijn
geassocieerd met een verhoogd HVZ risico en een verhoogde mortaliteit in diverse
patiëntenpopulaties. Deze populaties bestonden echter voornamelijk uit mannelijke
participanten.

Studie van de wetenschappelijke literatuur suggereert een mogelijk verband
tussen oestrogenen en ADMA. Er zijn echter tot nu toe geen studies gepubliceerd die
het effect van menopauze op ADMA concentraties in vrouwen hebben onderzocht
en het effect van oestrogeen therapie op ADMA concentraties in vrouwen is zelden
beschreven. Daarom zal er in dit proefschrift gepoogd worden een antwoord te
geven op de volgende vraag: kunnen menopauze, HT en alternatieven voor HT
ADMA concentraties bëınvloeden in vrouwen van middelbare leeftijd?

ADMA en menopauze

De veranderingen in ADMA concentraties na de fysiologische en chirurgische
menopauze worden geëvalueerd in Hoofdstuk 2. In een longitudinale studie werden
vrouwen jaarlijks onderzocht vanaf twee jaar voor de fysiologische menopauze tot
twee jaar erna. In een case-controle studie werden postmenopauzale vrouwen met
een fysiologische menopauze in de voorgeschiedenis vergeleken met premenopauzale
vrouwen van dezelfde leeftijd. De chirurgische menopauze werd onderzocht in
vrouwen die een profylactische bilaterale salpingo-oophorectomie hadden onder-
gaan. De volgende markers werden gemeten: serum concentraties van oestradiol,
follikel stimulerend hormoon (FSH), inhibine A, inhibine B, ADMA, lipiden, lep-
tine, homocystëıne, C-reactief protëıne (CRP), en coënzym Q10. Het gewicht en
de lengte werden gemeten, waaruit de body mass index werd berekend.

Na fysiologische en chirurgische menopauze daalden de serum concentraties van
oestradiol en inhibine A en B terwijl de FSH concentratie steeg. Serum ADMA,
totaal en low-density lipoprotëıne (LDL-)cholesterol en leptine concentraties waren
significant hoger in postmenopauzale vrouwen dan in premenopauzale vrouwen en
serum homocystëıne steeg tijdens de overgangsperiode. Verder stegen het totaal
en LDL-cholesterol ook na de chirurgische menopauze. Geen van de andere risico-
markers werd statistisch significant bëınvloed door de menopauze.

Uit deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat het HVZ risicomarker
profiel ongunstig bëınvloed wordt door de menopauze. De veranderingen in de
meeste risicomarkers waren echter klein, terwijl er substantiële veranderingen in de
hormoonspiegels waarneembaar waren.

ADMA en oraal oestrogeen al dan niet
gecombineerd met een progestageen

In Hoofdstuk 3 worden de effecten van korte termijn behandeling met orale
HT op ADMA, arginine en SDMA concentraties beschreven van een prospectief,
gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, twaalf weken durende studie. Gezonde
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postmenopauzale vrouwen kregen dagelijks óf placebo, óf oraal 17β-oestradiol zon-
der een progestageen, óf oraal 17β-oestradiol sequentieel gecombineerd met dydro-
gesteron of trimegeston. ADMA, arginine en SDMA concentraties werden gemeten
in nuchter afgenomen plasma op baseline en na vier en twaalf weken.

ADMA concentraties daalden in alle groepen behalve in de placebo groep. De
grootste daling in ADMA concentraties werd gevonden na behandeling met 17β-
oestradiol gecombineerd met trimegeston (-18,7% na vier weken en -21,1% na twaalf
weken) in vergelijking met baseline en de placebo behandeling. Dezelfde behandel-
ing verlaagde ook de arginine concentraties na vier en twaalf weken (30,9% en
-36,3%, respectievelijk). Na twaalf weken daalden de SDMA concentraties in de
groep die behandeld werd met 17β-oestradiol gecombineerd met dydrogesteron (-
11,6%).

Dus oraal 17β-oestradiol, alleen of gecombineerd met dydrogesteron of trimege-
ston, verlaagde de plasma concentraties van de NOS remmer ADMA. De grootste
daling werd gezien na de combinatie van 17β-oestradiol met trimegeston. Of de door
de combinatie van 17β-oestradiol met trimegeston veroorzaakte daling in arginine,
het substraat van NOS, een mogelijk gunstig effect op ADMA concentraties tegen-
werkt of dat het alleen maar een stijging van de NO productie weerspiegelt, moet
verder worden onderzocht.

In Hoofdstuk 4 wordt het effect van oraal 17β-oestradiolnalleen vergeleken met
een combinatie van 17β-oestradiol met gestodeen in een placebo-gecontroleerde,
dubbel-blinde studie. De studie duurde 13 cycli (van 28-dagen). Nuchtere plasma
concentraties van ADMA, arginine en SDMA werden gemeten op baseline en tijdens
de vierde en 13e cyclus.

Oraal 17β-oestradiol alleen verlaagde ADMA concentraties met 7,7% en de
combinatie behandeling verlaagde ADMA concentraties met 7,5% in vergelijking
met baseline en placebo na 13 cycli. Beide behandelingen verlaagden ook de argi-
nine concentraties significant in vergelijking met placebo. De SDMA concentraties
werden alleen verlaagd door 17β-oestradiol zonder gestodeen. Samenvattend, de
behandeling met de combinatie van 17β-oestradiol met gestodeen had geen ander
effect op ADMA concentraties dan de behandeling met 17β-oestradiol alleen.

Tot slot wordt in Hoofdstuk 5 het effect van oraal 17β-oestradiol gecombineerd
met norethisteron acetaat op ADMA concentraties beschreven. Na 52 weken behan-
deling met deze combinatie werd een ongeveer even grote daling gezien in ADMA
concentraties als werden gevonden met 17β-oestradiol alleen (Hoofdstukken 3 en
4) of met 17β-oestradiol gecombineerd met dydrogesteron (Hoofdstuk 3) of met
gestodeen (Hoofdstuk 4). Deze beide progestagenen hadden geen invloed op het
effect van 17β-oestradiol op ADMA concentraties. Het is waarschijnlijk dat het
toevoegen van norethisteron acetaat aan 17β-oestradiol therapie geen ander effect
op ADMA concentraties heeft dan 17β-oestradiol alleen.

ADMA en verschillende toedieningsvormen voor HT

In dezelfde studie die beschreven wordt in Hoofdstuk 4, werd ook het effect
van transdermale toediening vergeleken met orale toediening van 17β-oestradiol.
Na orale toediening werd een grotere daling in ADMA concentraties gezien dan na
transdermale toediening. Oraal 17β-oestradiol verlaagde de SDMA concentraties in
vergelijking met placebo, terwijl transdermale 17β-oestradiol toediening geen effect
had.



12 NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het verschil in invloed op ADMA concentraties van intranasaal 17β-oestradiol
gecombineerd met norethisteron (acetaat) ten opzichte van de orale toedieningsvorm
van dezelfde combinatie wordt beschreven in Hoofdstuk 5. Gezonde postmenopauzale
vrouwen kregen dagelijks intranasaal of oraal een combinatie van 17β-oestradiol
met norethisteron (acetaat) in vergelijkbare doses in een gerandomiseerde, dubbel-
blinde studie. Nuchtere plasma ADMA, arginine en SDMA concentraties werden
gemeten op baseline, week twaalf en week 52.

Na 52 weken waren ADMA concentraties gedaald met 7,4% met orale 17β-
oestradiol toediening, terwijl met intranasale 17β-oestradiol toediening geen effect
gezien werd (0,8%). Na twaalf weken waren arginine concentraties kortdurend
gedaald in beide groepen met ongeveer 6% in vergelijking tot baseline. Oraal 17β-
oestradiol met norethisteron acetaat verlaagde ook de SDMA concentraties.

De resultaten van deze studies duiden erop dat zowel de transdermale als de
intranasale toediening van HT minder effectief zijn in het verlagen van ADMA en
SDMA concentraties dan de orale toedieningsvorm.

ADMA en alternatieven van HT

Hoofdstuk 6 gaat over de effecten van een supplement dat zowel soja isoflavo-
nen als Actaea racemosa L. bevat op enkele HVZ risicomarkers in symptomatische
vrouwen in de overgang. Vrouwen kregen twaalf weken lang dagelijks placebo of
een supplement dat soja isoflavonen en Actaea racemosa L. bevat in een geran-
domiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbel-blinde studie. ADMA, lipiden en CRP
concentraties werden gemeten op baseline en in week twaalf in nuchter afgenomen
bloedmonsters.

In de groep die het supplement kreeg werd een kleine daling gezien in totaal en
LDL-cholesterol na twaalf weken (beide -0,2 mmol/L). Concentraties van ADMA,
triglyceriden, lipoprotëıne(a) en CRP veranderden niet. Na twaalf weken suppletie
werd er geen verschil gevonden tussen de placebo en supplement groepen in effect
op de onderzochte risicomarkers.

Twaalf weken suppletie met soja isoflavonen en Actaea racemosa L. had weinig
tot geen invloed op de onderzochte HVZ risicomarkers. Dit supplement werkt
waarschijnlijk noch beschermend noch ongunstig ten aanzien van het risico van
HVZ. Om dit te kunnen bewijzen zijn er grote lange-termijn studies nodig.

In dezelfde studie die beschreven is in Hoofdstuk 6 is gekeken naar het effect
van hetzelfde supplement op overgangssymptomen en de resultaten hiervan wor-
den besproken in Hoofdstuk 7. De gemodificeerde Kupperman Index, de Greene
Climacteric Scale, een visueel analoge schaal ontworpen om de kwaliteit van leven
te meten en het dagelijks aantal en de ernst van de opvliegers werden geëvalueerd
tijdens de screening en na zes en twaalf weken.

De scores van al deze symptoomlijsten verbeterden zowel na zes als na twaalf
weken in vergelijking met de baseline waarden in beide groepen. Er was echter
geen significant verschil in de grootte van verandering in de verschillende scores
tussen de placebo en supplement groepen. De combinatie van soja isoflavonen en
Actaea racemosa L. gaf niet meer verlichting van overgangsklachten dan placebo
bij vrouwen die tenminste vijf opvliegers per dag hebben.
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Er is ook gekeken naar de korte termijn effecten van de SERM HMR 3339
op ADMA, arginine en SDMA concentraties in vergelijking met placebo en ralox-
ifene. Dit onderzoek wordt beschreven in Hoofdstuk 8. Postmenopauzale vrouwen
kregen twaalf weken lang dagelijks placebo of HMR 3339 2.5 mg of HMR 3339
10 mg of HMR 3339 50 mg of raloxifene 60 mg in een gerandomiseerde, placebo-
gecontroleerde, dubbel-blinde, studie. Nuchtere plasma concentraties van ADMA,
arginine en SDMA werden gemeten op baseline en na vier en twaalf weken.

Er werd een dosis afhankelijke daling in ADMA en SDMA concentraties gevon-
den na behandeling met HMR 3339 en de grootste daling werd gezien met 50 mg
HMR 3339 in vergelijking met baseline en placebo (7,0% daling in ADMA concen-
traties en 16,2% daling in SDMA concentraties, beiden na twaalf weken). Twaalf
weken behandeling met 60 mg raloxifene verlaagde de SDMA concentraties ten
opzichte van placebo maar had geen effect op ADMA concentraties. Arginine con-
centraties werden door geen van de behandelingen bëınvloed.

Deze resultaten suggereren dat HMR 3339 een potentieel gunstig effect heeft
ten aanzien van het risico van HVZ in postmenopauzale vrouwen door het verlagen
van de NOS remmer ADMA.

Conclusie

Tot slot worden in Hoofdstuk 9 de resultaten van de studies in dit proefschrift
besproken en vergeleken met de bestaande literatuur. Verder wordt kort ook de
betekenis van deze bevindingen voor de klinische praktijk besproken en er worden
aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. Zowel endogeen oestrogenen als
17β-oestradiol therapie als de SERM HMR 3339 bëınvloedde ADMA concentraties
in vrouwen van middelbare leeftijd. Het toevoegen van het progestageen trimege-
ston aan 17β-oestradiol therapie vergrootte de daling in ADMA concentraties ten
opzichte van 17β-oestradiol alleen. Het toevoegen van dydrogesteron of gestodeen
aan 17β-oestradiol therapie had geen invloed op het effect van 17β-oestradiol op
ADMA concentraties. Verder leek ook de toevoeging van norethisteron acetaat
geen invloed te hebben op het effect van 17β-oestradiol op ADMA concentraties.
Zowel de transdermale als intranasale toedieningsvorm van HT was minder effectief
in het verlagen van ADMA en SDMA concentraties, dan de orale toedieningsvorm
van HT. Een supplement van soja isoflavonen met Actaea racemosa L. en een be-
handeling met de SERM raloxifene hadden geen invloed op ADMA concentraties.

Er bestaat een duidelijk verband tussen zowel endogene oestrogeen concen-
traties als 17β-oestradiol therapie met ADMA concentraties. Hogere oestrogeen
concentraties gaan gepaard met lagere ADMA concentraties in vrouwen. De kli-
nische consequenties van dit verband tussen oestrogenen en ADMA zijn nog niet
duidelijk. Ook het mechanisme van de door oestrogenen gëınduceerde ADMA ver-
laging is nog niet geheel opgehelderd. Onderzoek in de toekomst zou zich met
name moeten richten op deze twee aspecten van het verband tussen oestrogenen en
ADMA in vrouwen.


