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Farmacotherapie

Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM’s) bij postmenopauzale
vrouwen
w.hart en j.c.netelenbos
Wanneer vrouwen in de menopauze komen, doet zich
bij hen een groot aantal hormonale veranderingen voor.
Zo verminderen in het bloed de concentraties van 17βoestradiol, oestron en progesteron, en nemen die van
het follikelstimulerend hormoon en het luteïniserend
hormoon toe. Van de oestrogenen is bekend dat ze een
essentiële rol spelen bij de normale ontwikkeling en
voortplanting van de mens. Het oestrogeentekort in de
menopauze bemerkt de vrouw doordat de menses wegvallen en zij humeurig kan worden en last van slaapstoornissen en opvliegers kan krijgen. Daarnaast veranderen de slijmvliezen van de tractus urogenitalis, neemt
de hoeveelheid en sterkte van het bot af, terwijl het risico van hart- en vaatziekten toeneemt.
Dit alles kan men proberen te ondervangen door de
vrouw in de menopauze te behandelen met hormonale
substitutie in de vorm van oestrogenen, eventueel in
combinatie met progestativa. Toediening van oestrogenen is echter een tweesnijdend zwaard: inderdaad is het
daarmee mogelijk om de frequentie en de ernst van opvliegers te verminderen, het verlies aan botdensiteit tegen te gaan en het lipideprofiel te verbeteren – zelfs zijn
er aanwijzingen dat de substitutie de kans op het krijgen
van de ziekte van Alzheimer vermindert. Deze gunstige
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samenvatting
– Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM’s) vormen een nieuwe groep geneesmiddelen die in verschillende
weefsels de werking van oestrogenen nabootsen, maar elders
juist een oestrogeenantagonistische werking blijken te hebben.
– Er komen steeds meer aanwijzingen dat deze farmaca, toegediend aan postmenopauzale vrouwen, een gunstig effect hebben op het lipideprofiel en de botdensiteit doen toenemen,
waarmee de kans op fracturen (vooral van de wervelkolom) afneemt.
– In tegenstelling tot oestrogeentherapie doen SERM’s de kans
op mammacarcinoom verminderen.
– Op dit moment zijn tamoxifen en raloxifeen de bekendste
SERM’s.
– Er zijn sterke aanwijzingen dat tamoxifen het risico van hyperplasie van het endometriumslijmvlies en endometriumcarcinoom vergroot.
– Raloxifeen daarentegen heeft geen directe invloed op het
endometriumslijmvlies. Raloxifeen lijkt zich een plaats te veroveren bij de preventie en de behandeling van osteoporose.
– Wat de betekenis van de SERM’s zal zijn bij de behandeling
en de preventie van mammacarcinoom en hart- en vaatziekten,
is op dit moment nog onduidelijk.

effecten blijken vooral uit epidemiologisch onderzoek
en berusten vrijwel niet op ‘evidence-based’ geneeskunde. Door hormonale substitutie kunnen de bloedingen
echter terugkeren en daarnaast bestaat er een toegenomen kans op carcinoomvorming in de mammae, ook
wanneer oestrogeentherapie gecombineerd wordt met
het gebruik van progestativa.1 Het toedienen van alleen
oestrogenen heeft een stimulerend effect op het endoNed Tijdschr Geneeskd 1999 28 augustus;143(35)
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metriumslijmvlies, waardoor de kans op het ontstaan
van carcinoom toeneemt. Dit kan worden tegengegaan
wanneer oestrogenen gecombineerd worden met progestativa.
De keuze voor een vrouw of zij tot hormonale substitutie zal overgaan zodra zij in de menopauze is gekomen,
is daarom buitengewoon moeilijk. Men heeft dan ook
gezocht naar geneesmiddelen die wel beschikken over
de gunstige eigenschappen van oestrogenen, maar die de
nadelige werking van deze middelen missen. Men meent
deze nu gevonden te hebben met de specifieke oestrogeenreceptormodulatoren (‘specific estrogen receptor
modulators’ (SERM’s)).
werking van selectieve
oestrogeenreceptormodulatoren
SERM’s zijn niet-hormonale middelen die een grote
affiniteit hebben voor de oestrogeenreceptoren in de
weefsels. Ter plaatse kunnen SERM’s als een oestrogeen werkzaam zijn, maar ook een oestrogeenantagonistische werking uitoefenen.
Hoe werken oestrogeenreceptoren? Om deze tweevoudige werking te kunnen begrijpen is enige kennis van
het werkingsmechanisme van de oestrogeenreceptoren
in de kern vereist. De bekendste route is die waarbij oestrogenen, nadat ze het doelwitorgaan hebben bereikt, de
cel binnendringen en zich in de kern binden aan de oestrogeenreceptor. Het ligansbindend gebied van de receptor wordt gevormd door 12 helices.2 Door de koppeling van een ligans zoals oestrogeen aan de receptor verandert deze van vorm, waarbij helix 12 ‘als een slagboom’ neerdaalt over de bindingsplaats, zodat het oes-

trogeen als het ware in de receptor wordt verzegeld.
Het ‘scharnier’ van deze hefboom wordt gevormd door
aminozuur op plaats 351 in het molecuul (figuur 1). De
op deze wijze gevormde oestrogeenreceptorcomplexen
worden paarsgewijs gebonden (als homodimeren (α-α
of β-β) of als heterodimeren (α-β)) aan een koppelingsplaats op het DNA die het ‘oestrogeenresponselement’
wordt genoemd. Als gevolg van deze koppeling worden
transcriptiecomplexen gevormd, waaromheen zich coactivatoren plooien, als stukjes in een legpuzzel.3 Vervolgens induceert dit gehele complex activatie van het
enzym RNA-polymerase en de vorming van boodschapper-RNA. Hierdoor wordt de eiwitproductie aangezet,
hetgeen eventueel gevolgd wordt door celdeling (figuur
2).
SERM’s gaan in competitie met oestrogeen. De antagonistische werking van SERM’s wordt veroorzaakt door
een klassieke farmacologische competitie met oestrogeen voor de bindingsplaatsen op de oestrogeenreceptor in de kern.4 5 Na de koppeling van de SERM aan
de receptor is deze niet meer in staat om van vorm te
veranderen, waardoor geen interactie meer mogelijk is
met de coactivatoreiwitten en geen transcriptiecomplex
meer kan worden gevormd. Daarbij is aangetoond dat
SERM’s als tamoxifen en raloxifeen zich binden aan het
reeds genoemde aminozuur op plaats 351 van de receptor, waardoor ze dit draaipunt van de afsluitende slagboom blokkeren (zie figuur 1).2
Het is niet precies duidelijk waarom SERM’s in het
ene weefsel als oestrogenen werken en in het andere
juist antagonistisch. Het is aannemelijk dat de werkzaamheid van de verschillende SERM’s medebepaald

helix 12

a

oestrogeen

aminozuur 351

helix 12

b

raloxifeen

aminozuur 351

figuur 1. Zodra oestrogeen gebonden is aan de oestrogeenreceptor, vouwt helix 12 zich over het oestrogeenmolecuul, waarna
het verdere activatieproces op gang komt (a). Wanneer echter raloxifeen aan de receptor gebonden wordt (door koppeling aan
aminozuur op plaats 351 in het molecuul), is helix 12 niet meer in staat om te roteren (b). De gekleurde bollen geven bepaalde
geladen plaatsen op het molecuul weer (illustratie gebaseerd op Brzozowski et al.).2
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oestrogenen

oestrogeenreceptor
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celdeling

oestrogeenresponselement

oestrogeen

dimeer

transcriptiecomplex
RNA-polymerase

DNA

coactivatoren

boodschapper-RNA
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figuur 2. Nadat het oestrogeenmolecuul de cel is binnengedrongen, bindt het zich aan de oestrogeenreceptor in de celkern. Deze
verandert daarbij van vorm, waarna het oestrogeenreceptorcomplex gebonden wordt aan het oestrogeenresponselement van het
DNA. Hierna worden transcriptiecomplexen gevormd, doordat coactivatoreiwitten zich rond het koppelingscomplex voegen. De
transcriptiecomplexen activeren RNA-polymerase, waardoor boodschapper-RNA wordt gevormd, hetgeen de eiwitproductie
aanzet, wat uiteindelijk tot celdeling kan leiden. De specifieke oestrogeenreceptormodulatoren (SERM’s), zoals raloxifeen, gaan
een klassieke farmacologische competitie aan met oestrogeen voor de bindingsplaatsen op de oestrogeenreceptor in de kern. Na
de koppeling van de SERM kan de receptor niet meer van vorm veranderen, waardoor geen interactie meer mogelijk is met de
coactivatoreiwitten en geen transcriptiecomplex meer gevormd wordt.

wordt door de vorm van het SERM-molecuul en de
eventueel aanwezige zijketens (figuur 3).
Meerdere oestrogeenreceptoren. Daarnaast blijken er
verschillende oestrogeenreceptoren te bestaan.6 Tot op
heden is van 2 daarvan een aantal kenmerkende eigenschappen bekend: de α- en de β-receptor. Beide receptoren hebben grote affiniteit voor oestradiol, maar zijn
onderling verschillend in hun mogelijkheden tot expressie alsook in de concentraties waarin ze in verschillende
weefsels en organen aanwezig zijn. Zo komt de α-receptor voornamelijk tot expressie in mammaweefsel, uterus, hypofyse en hypothalamus, terwijl de β-receptor
vooral aanwezig is in bot, prostaat en hippocampus. In
de lever worden alleen α-receptoren aangetroffen en in
het maag-darmkanaal uitsluitend β-receptoren. In de
ovaria komen beide receptoren tot expressie (tabel 1).7 8
In cellen met uitsluitend α-receptoren zouden na koppeling van een SERM aan een oestrogeenresponselement geen transcriptie en eiwitproductie plaatsvinden.
In cellen die beide typen receptoren bevatten, is het mo-

gelijk dat na koppeling van een SERM en blokkade van
de α-receptor de transcriptie toch in gang wordt gezet
via de β-receptor. Inmiddels worden tenminste 5 verschillende subtypen van de β-receptor onderscheiden.9
Andere responselementen. Een andere verklaring voor
de tweevoudige werking van SERM’s is dat ze, na koppeling aan de oestrogeenreceptor, in staat zijn via alternatieve routes in te werken op verschillende genen,
afhankelijk van de specifieke biologische eigenschappen
van de betreffende cel. Zo zouden SERM’s ook andere
responselementen op het DNA kunnen activeren, zoals
het zogenaamde raloxifeenresponselement.4
Bovendien zijn er aanwijzingen gevonden dat de
transcriptie in gang kan worden gezet via 2 scherpafgegrensde gebieden op de oestrogeenreceptor. Deze gebieden worden ‘transcriptieactivatiefunctie-1’ (AF-1) en
‘transcriptieactivatiefunctie-2’ (AF-2) genoemd. Gedifferentieerde activatie van deze 2 domeinen door oestrogenen of raloxifeen verklaart wellicht de weefselselectiviteit van het laatste middel. Onlangs is voor raloxifeen
Ned Tijdschr Geneeskd 1999 28 augustus;143(35)
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figuur 3. De structuurformule van 17β-oestradiol, tamoxifen
en raloxifeen. De zijketens zijn verschillend.

een nieuw mechanisme beschreven voor de transcriptieactivatie, waarbij waarschijnlijk het gen wordt geactiveerd dat codeert voor de transformerende groeifactorβ (TGF-β), een eiwit dat vooral een positieve invloed
heeft bij de bothomeostase.4 Wanneer in in-vitro-experimenten het volledige ligansbindende gebied op de receptor werd verwijderd, ging daarbij zowel de activatie
van TGF-β door oestradiol als die door raloxifeen verloren. Werd daarentegen het AF-1-gebied op de receptor gelaedeerd, dan bleef de TGF-β-activatie door raloxifeen behouden, maar ging de activatie door oestradiol verloren. Werd alleen het AF-2-gebied verwijderd,
dan werd juist het omgekeerde gezien.4
verschillende soorten serm’s
Men maakt onderscheid tussen 2 soorten SERM’s:
– De eerste generatie SERM’s waren trifenylethylenen
(met als bekendste voorbeeld tamoxifen), met oestrogeenagonistische werking op hart en bloedvaten, skelet
en uterus en een antagonistische werking op het mammaweefsel.
– De tweede generatie zijn de zogenaamde benzothioTABEL 1. Verdeling van oestrogeenreceptoren α en β in verschillende
weefsels (bij de rat)7 8

weefsel

oestrogeenreceptor

bot
uterus
ovaria
prostaat
testikels
maag-darmkanaal
nieren
lever
mammae
hart
longen
hypofyse
hippocampus
hypothalamus
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–
+
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fenen (waarvan raloxifeen de bekendste is), die agonistisch werken op skelet, hart en bloedvaten, maar antagonistisch in zowel het endometriumslijmvlies als het
weefsel van de mammae.
Behalve deze SERM’s is op het ogenblik ook een
groot aantal SERM’s nog in ontwikkeling, die veelal nog
uitsluitend bekend zijn onder een fabriekscode. Hoewel
deze farmaca vooral worden ontwikkeld met het doel
een plaatsje te veroveren op de lucratieve markt van de
preventie en de behandeling van osteoporose, is het mogelijk dat sommige ervan belangrijk worden bij de behandeling en preventie van mammacarcinoom of harten vaatziekten. Het verder ontwikkelen van nieuwe
SERM’s kan er ook toe leiden dat men zich door middel van structuurfunctieanalyse een beter inzicht kan
vormen omtrent het werkingsmechanisme. Doelwitspecifieke SERM’s zouden niet alleen een plaats veroveren
bij de behandeling van ziekten bij vrouwen, maar ook bij
die van mannen.
Het is niet aangetoond dat toediening van SERM’s
een gunstig effect heeft op klachten van moeheid, depressiviteit en slapeloosheid, zoals die zich veelvuldig in
het climacterium kunnen voordoen. De gunstige effecten en ook een aantal van de nadelige bijwerkingen van
hormonale substitutietherapie en SERM’s als tamoxifen
en raloxifeen zijn samengevat in tabel 2.
tamoxifen
Tamoxifen is oorspronkelijk ontwikkeld als morning-afterpil, maar was voor dit doel ongeschikt toen duidelijk
werd dat het de kans op zwangerschap juist deed toenemen bij vrouwen met verminderde fertiliteit. Later
bleek tamoxifen zeer geschikt voor de behandeling van
patiënten met mammacarcinoom (zowel als preventivum bij vrouwen met een belaste familieanamnese en bij
vrouwen met gemetastaseerd mammacarcinoom met in
het tumorweefsel positieve oestrogeenreceptoren, als bij
de adjuvante behandeling).10 11 Behalve deze puur antioestrogene werking werd duidelijk dat tamoxifen bij
postmenopauzale vrouwen ook agonistische oestrogene
eigenschappen bezit: tamoxifen verlaagt de concentratie van totaal cholesterol en ‘low-density’-lipoproteïne(LDL)-cholesterol, maar heeft geen invloed op de concentratie van ‘high-density’-lipoproteïne(HDL)-cholesterol, hoewel de HDL2-fractie tijdens de behandeling
stijgt. Het is dus niet uitgesloten dat het middel een beschermende werking zou kunnen hebben op hart- en
vaatziekten.12 Tevens neemt de botdensiteit toe tijdens
behandeling met tamoxifen.13
Bijwerkingen. Helaas heeft tamoxifen ook ernstige
bijwerkingen: het middel vergroot het relatief risico van
het krijgen van een diepe veneuze trombose of embolieën en kan opvliegers veroorzaken of verergeren. Nog
ernstiger is dat tamoxifen bij postmenopauzale vrouwen
de kans op het krijgen van endometriumcarcinoom vergroot.14 Bovendien bleek bij een aantal patiënten met
mammacarcinoom die behandeld werden met tamoxifen
dat zij na verloop van enige tijd (maanden tot jaren)
resistentie ontwikkelden tegen tamoxifen, waarbij het
middel de tumorgroei zelfs leek te bevorderen.

2. Werking en bijwerkingen van oestrogenen, tamoxifen en raloxifeen

TABEL

aangrijpingspunt

oestrogenen

tamoxifen

raloxifeen

climacteriële klachten
botmineraaldichtheid
LDL-cholesterolspiegel
HDL-cholesterolspiegel
triglyceridespiegel
hart-vaatziekten
mammacarcinoom
endometriumcarcinoom
veneuze trombose

+
++
daling
stijging
stijging
?
bevorderend
bevorderend
bevorderend

––
+
daling
onveranderd
daling
?
remmend
bevorderend
bevorderend

–
+
daling
onveranderd
onveranderd
?
remmend
remmend
bevorderend

+ = toename; ++ = sterke toename; – = afname; – – = sterke afname;
LDL = ‘low-density’-lipoproteïne; HDL = ‘high-density’-lipoproteïne.

Men is daarom gaan zoeken naar SERM’s die, evenals tamoxifen, een gunstig effect op het skelet en harten bloedvaten zouden bezitten, maar die tegelijkertijd
ook geschikt zouden zijn voor de preventie en behandeling van mammacarcinoom zonder carcinogene eigenschappen op het endometriumslijmvlies.
raloxifeen
Raloxifeen benadert al meer het ideaalbeeld van een
SERM, al is het middel nog steeds niet volmaakt. Inmiddels zijn de resultaten van een groot aantal onderzoeken bekend, waarbij raloxifeen bij verschillende indicaties aan postmenopauzale vrouwen werd toegediend. Daarbij werden onder meer de volgende effecten
duidelijk:
Invloed op het skelet. In dierproeven is aangetoond
dat raloxifeen, op vergelijkbare wijze als oestrogeen, de
expressie van het TGF-β-gen kan stimuleren.15 Toediening van raloxifeen aan postmenopauzale vrouwen
(met of zonder osteoporose) in verschillende doseringen
leidde tot een toename van de botdensiteit in heupen en
lumbale wervelkolom.16 17 De absolute toename van de
botdensiteit onder raloxifeentherapie lijkt iets kleiner te
zijn dan die gevonden wordt na behandeling met oestrogenen of alendroninezuur. Na een behandeling met
raloxifeen gedurende 2 jaar verminderde de kans op
fracturen van de lumbale wervels bij postmenopauzale
vrouwen met osteoporose.18 De behandeling had geen
effect op de frequentie van fracturen van overige delen
van het skelet.
Lipideprofiel. Behandeling met raloxifeen veroorzaakte een daling (ten opzichte van placebo) van de
spiegel van totaal- en LDL-cholesterol en van die van
lipoproteïne-a en een stijging van de concentratie van
HDL2-cholesterol, terwijl de totale concentraties van
HDL-cholesterol en van triglyceriden niet veranderden.17 19 Verder werd aangetoond dat behandeling van
gezonde, postmenopauzale vrouwen met raloxifeen
leidde tot een dosisafhankelijke daling van de homocysteïneconcentraties in het bloed.20
De antiatherogene werking van raloxifeen werd in
een aantal dierproeven bevestigd, in andere daarentegen niet.21 22 Men dient zich daarom te realiseren dat de
bij de mens uitgevoerde laboratoriumbepalingen slechts

surrogaatuitkomsten zijn: een gunstig effect op lipiden
en homocysteïne betekent niet automatisch dat daardoor ook het risico vermindert van de uiteindelijke uitkomsten, zoals ischemische hartziekten of atherosclerosevorming. Wellicht komt hier meer duidelijkheid
over wanneer de resultaten worden gepubliceerd van
het ‘raloxifene use for the heart’(RUTH)-onderzoek,
waarin meer dan 10.000 postmenopauzale vrouwen met
hart- en vaatziekten werden behandeld met raloxifeen
of placebo.
Meta-analyse. In een meta-analyse van onderzoeken
waarbij in totaal 10.575 postmenopauzale vrouwen behandeld werden met raloxifeen voor de preventie of behandeling van osteoporose werd een statistisch significante vermindering van het aantal gevallen van mammacarcinoom gezien in de groep die met raloxifeen was
behandeld in vergelijking met de placebogroep.23 Ook
in de ‘Multiple outcomes of raloxifene evaluation’(MORE)-trial, waaraan meer dan 7000 postmenopauzale vrouwen met osteoporose deelnamen, deden zich na
een follow-up van 40 maanden in de raloxifeengroep
minder gevallen van mammacarcinoom voor dan in de
controlegroep (relatief risico: 0,24; 95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,13-0,44).24
Endometrium. Raloxifeen heeft geen invloed op het
endometriumslijmvlies bij gezonde postmenopauzale
vrouwen, zowel bij echografische controle als bij histologisch onderzoek.16 25 Tot op heden is evenmin een toename aangetoond van de incidentie van endometriumcarcinoom tijdens behandeling met deze SERM.24
Bijwerkingen. De belangrijkste bijwerking van raloxifeen is de verhoogde kans op veneuze trombo-embolieën.24 Daarnaast geeft het middel soms nachtelijke
krampen in de benen en doet het de vasomotorische verschijnselen (zoals opvliegers en transpireren) toenemen,
zij het in mindere mate dan tamoxifen.
Wel dient erop gewezen te worden dat raloxifeen
geen invloed heeft op een aantal postmenopauzale
klachten veroorzaakt door atrofie van de vagina en
urethra.
conclusie
De nieuwe generatie SERM’s lijkt zeer aantrekkelijke
mogelijkheden te bieden voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen, doordat deze middelen de gunstige effecten van oestrogenen op het skelet en hart- en
bloedvaten combineren met oestrogeenantagonistische
werking op mammaweefsel en endometrium. Op dit moment lijkt de belangrijkste indicatie voor raloxifeen de
behandeling van postmenopauzale vrouwen met een osteoporotische wervelfractuur te zijn. Het middel wordt
echter nog niet aanbevolen in het laatste rapport van de
Gezondheidsraad van de commissie Osteoporose en
evenmin in de standaard van het Nederlands Huisartsen
Genootschap over osteoporose. Toch lijkt het niet uitgesloten dat in de nabije toekomst hormonale substitutietherapie uitsluitend voorgeschreven zal worden voor
de kortdurende behandeling van climacteriële klachten
en dat SERM’s de middelen van eerste keuze zullen
worden bij de langdurige behandeling (en mogelijk ook
Ned Tijdschr Geneeskd 1999 28 augustus;143(35)
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de preventie) van osteoporose, hart- en vaatziekten en
mammacarcinoom bij vrouwen in de menopauze. Daartoe moeten echter de resultaten worden afgewacht van
de grote gerandomiseerde trials die al enkele jaren geleden zijn begonnen, maar die nog niet zijn afgesloten.
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abstract
Selective oestrogen receptor modulators (SERMs) in postmenopausal women
– Selective oestrogen receptor modulators (SERMs) constitute
a group of new drugs which mimic oestrogen in some organs
and tissues but have an oestrogen antagonistic mode of action
in other tissues.
– In postmenopausal women these compounds have a favourable effect on lipoprotein cholesterol levels in the blood and
bone mineral density, thereby reducing fracture risk, especially in the vertebral column.
– In contrast to oestrogen therapy SERMs reduce the risk of
mammary carcinoma.
– Currently tamoxifen and raloxifene are the best known
SERMs.
– Tamoxifen increases endometrial hyperplasia and the risk of
endometrial carcinoma.
– Raloxifene inhibits uterine tissue proliferation and does not
appear to influence the endometrium directly. Raloxifene appears to be finding a place for itself in the treatment and prevention of osteoporosis in postmenopausal women.
– At this moment it is not yet possible to foresee what the impact of SERMs will be in the treatment and prevention of cardiovascular diseases and breast cancer.
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Bladvulling
Steriliseren
Voor eenige jaren heeft m. traube chloorkalk aanbevolen tot
het steriliseeren van water; 150 mgr. chloorkalk maakt in 10 minuten één Liter water kiemvrij. Het chloor wordt nu door natriumsulfiet gebonden. Een nadeel dezer methode is, dat het
water daardoor troebel wordt. Lode heeft nu bevonden, dat
deze troebeling door zoutzuur wordt opgelost. De chloorkalk
moet eerst met een gelijke hoeveelheid water aangemengd en
in het te zuiveren water geroerd worden. Terstond daarop
voegt men zoutzuur toe (6 druppels van het officineele zuur per
L.) en een half uur later 0.3 gr. Na2 So3 per L.
(Berichten Buitenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1899;43II:687.)

