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1. Samenvatting 

Sleutelwoorden:  
polycysteus ovarium syndroom, pathogenese, hyperandrogenisme, insuline 
resistentie, genetische factoren, omgevingsfactoren 
 
Polycysteus ovarium syndroom (PCOS) komt bij ongeveer 4-8% van de vrouwen 
voor en is daarmee de meest voorkomende endocriene aandoening bij vrouwen op 
reproductieve leeftijd. Hyperandrogenisme en insuline resistentie zijn typerende 
symptomen van PCOS. De pathogenese van PCOS is tegenwoordig nog steeds 
onduidelijk. In deze scriptie zullen de volgende mogelijke oorzaken bij langs worden 
gegaan:  

- Abnormaal functioneren van de hypofyse 
- Abnormale productie van steroïden in de ovaria 
- Abnormaal productie van steroïden in de bijnieren 
- Insuline resistentie 
- Genetische factoren 
- Omgevingsfactoren 

PCOS is een multifactorieel syndroom. Genetische factoren samen met 
omgevingsfactoren lijken de meest waarschijnlijke veroorzakers van PCOS te zijn. 
Deze twee factoren samen leiden tot hyperandrogenisme en insuline resistentie en 
dit leidt dan uiteindelijk tot PCOS. 
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2. Inleiding 

2.1 De normale menstruatiecyclus 
 
Om polycysteus ovarium syndroom (PCOS) te begrijpen is het van belang om eerst 
te bespreken hoe de menstruatiecyclus normaal gesproken functioneert. Belangrijke 
processen die bij de normale menstruatiecyclus betrokken zijn, zijn de 
steroidogenese en de folliculogenese in de ovaria. Deze twee processen zullen als 
eerst behandeld worden. 
 
2.1.1. Steroidogenese in de ovaria 
In de ovaria komen verschillende cellen voor. Centraal in de ovaria zitten bloedvaten 
en zenuwen. In de cortex zijn vooral de follikels gelokaliseerd. De follikels bevatten 
verschillende cellen: de oöcyt, de granulosa cel en de theca cel. De theca cellen in 
de follikels reageren op LH en produceren androgenen (dehydroepiandrosteron 
(DHEAS),  androstenedion, androstenediol, androsteron en testosteron). Deze 
androgenen worden in de granulosacellen omgezet tot oestrogenen (estron en 
oestradiol) onder invloed van FSH. De oestrogenen gaan naar het antrum (een holte 
gevuld met folliculair vocht) van de follikels en komen terecht in de systemische 
circulatie. Inhibine is een eiwit dat aanwezig is in het follikelvocht, de ovaria en 
granulosa cellen en het is in staat om FSH te remmen en daarmee wordt de 
omzetting van androgenen naar oestrogenen in de granulosacellen geremd. Het is 
onbekend waar inhibine precies is gelokaliseerd en welke factoren betrokken zijn bij 
de synthese van inhibine (Hadley & Levine, 2007).  
 In figuur 1 is te zien welke enzymen betrokken zijn bij de steroidogenese: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) De eerste stap van androgeen synthese is de omzetting van cholesterol naar 
pregnenolon. Bij deze stap is P450scc betrokken.  
2 en 3) 17α-hydroxylase en 17,20-lyase worden samen ook wel P450c17 genoemd. 
P450c17 heeft verschillende functies. De activiteit van 17α-hydroxylase catalyseert 

Figuur 1 Steroidogenese in de ovaria
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de 17α-hydroxylatie van zowel pregnenolon als progesteron. De activiteit van 17,20 
lyase zorgt ervoor dat de C17-C20 binding van 17α-hydroxypregnenolon en 17α-
hydroxyprogesteron wordt geknipt, zodat dehydroepiandrosteronsulfaat (DHEAS of 
DHEA-sulfaat) gevormd kan worden. 
4) 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) zet pregnenolon, 17α-
hydroxypregnenolon en DHEAS om in progesteron, 17α-hydroxyprogesteron en 
androstendion 
5) 17βHSD zet estron om in oestradiol, androstenedione in testosteron en DHEAS in 
androstenediol en vice versa 
6)  Aromatase zorgt voor de omzetting van androstenedion naar estron en de 
omzetting van testosteron naar oestradiol (Tsilchorozidou et al., 2004). 
 Insuline is in staat om de steroidogenese te versterken. In theca cellen is er 
namelijk synergie te zien tussen LH en insuline (Poretsky et al., 1999) en insuline  
stimuleert het enzym P450c17 (Munir et al., 2004). 

 
2.1.2. Folliculogenese 
Vanaf de geboorte bevatten de ovaria primordiale follikels. De meeste primordiale 
follikels blijven jaren in een rustfase en sommigen worden geselecteerd voor 
differentiatie tot primaire follikels. Growth differentiation factor -9 (GDF-9) is een 
belangrijke groeifactor in de oöcyt die de groei van follikels stimuleert. Het speelt een 
belangrijke rol bij de groei van granulosa en theca cellen, maar ook bij de 
differentiatie en rijping van de oöcyt. 
 Als de oöcyt omgeven is door één cellaag van kubusachtige granulosacellen wordt 
van een primaire follikel gesproken. Na de vorming van een tweede laag 
kubusachtige granulosacellen is het een secundaire follikel. Tijdens elke menstruatie 
cyclus ontwikkelen 6 tot 12 primaire follikels zich tot secundaire follikels. De grootste 
secundaire of pre-antrale follikels ontwikkelen een zona pellucida tussen de oöcyt en 
de granulosacellen. De zona pellucida bestaat uit glycoproteïnen die aangemaakt 
zijn door de oöcyt. Om de follikel heen worden twee lagen gevormd, de theca interna 
en de theca externa. Vervolgens ontstaat de tertiaire of antrale follikel. Er wordt van 
een antrale follikel gesproken vanaf het moment dat in het centrum, tussen de 
granulosacellen, het antrum ontstaat (zie fig. 2).  
 In het algemeen wordt één follikel geselecteerd die zich verder ontwikkeld tot een 
rijpe follikel, waarbij ovulatie zal plaatsvinden. De andere follikels gaan in artresie 
(worden afgebroken) vanwege de toename van de oestrogeen concentratie dat de 
FSH secretie remt. De dominante follikel is in staat om verder te groeien, omdat die 
over meer FSH receptoren beschikt op de granulosa cellen (Hadley & Levine, 2007).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 Folliculogenese
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2.1.3. De menstruatiecyclus 
 
Gonoadotropin-releasing hormone (GnRH) is afkomstig uit de hypothalamus en het 
stimuleert in de adenohypofyse de afgifte van follikel stimulerend hormoon (FSH) en 
luteiniserend hormoon (LH). Deze gonadotrope hormonen spelen een belangrijke rol 
in de menstruatiecyclus. 

In de eerste twee weken voor de ovulatie (de folliculaire fase) stijgt het FSH 
gehalte vanwege een vermindering van oestrogeen en progesteron aan het einde 
van de voorgaande luteale fase (de fase na de ovulatie). Als reactie op de stijging 
van FSH gaan follikels in de ovaria beginnen met groeien en ontwikkelen 
(folliculogenese). Als de follikels gaan groeien produceren theca cellen (onder 
invloed van LH) androgenen en granulosa cellen produceren (onder invloed van 
FSH) oestrogenen. Een toename in de oestrogeen concentratie heeft verschillende 
effecten. Oestrogeen heeft een negatieve feedback op de FSH en LH secretie van 
de hypofyse. Tegelijkertijd stimuleert oestrogeen de oestrogeenproductie van de 
granulosa cellen. Deze positieve feedback van oestrogeen op de 
oestrogeenproductie zorgt ervoor dat zorgt ervoor dat follikels oestrogeen kunnen 
blijven produceren, ook al dalen de FSH en LH concentraties. Onder invloed van 
oestrogeen gaat het endometrium in de uterus groeien.  

Als de folliculaire fase bijna eindigt, ontstaat er een oestrogeen piek (zie fig. 3). 
Wanneer de folliculaire fase eindigt, gaan granulosa cellen van de dominante follikel 
ook inhibine en progesteron uitscheiden. Oestrogeen verandert op deze manier de 
negatieve feedback op GnRH in een positieve 
feedback. Als resultaat hiervan is een LH en FSH 
piek te zien. De FSH piek ligt wat lager dan de LH 
piek, omdat het geremd wordt door inhibine en 
oestrogeen. De LH piek is belangrijk voor de 
ovulatie, want zonder deze piek kunnen de laatste 
stappen van de oöcyt rijping niet plaatsvinden.  

Na de ovulatie ontwikkelt de follikel zich tot het 
corpus luteum. De follikel vormt eerst een corpus 
haemorrhagicum voordat het een corpus luteum 
wordt. De term corpus haemorrhagicum verwijst 
alleen naar de zichtbare verzameling bloed dat 
achterblijft na het openbreken van de follikel en 
heeft verder geen functionele betekenis. Het corpus 
luteum produceert progesteron (zie fig.1). 
Progesteron stimuleert de groei en ontwikkeling van 
het endometrium en remt de FSH- en LH-productie.  

Bij afwezigheid van zwangerschap ondergaat het 
corpus luteum apoptosis en daardoor nemen de 
levels van progesteron en oestrogeen af en wordt 
het endometrium afgescheiden en kan er een 
nieuwe cyclus beginnen. De vermindering van 
progesteron zorgt ervoor dat er geen negatieve 
feedback meer is op de gonadotropine hormonen. 
Indien er een zwangerschap optreedt neemt het zwangerschapshormoon hCG de 
stimulatie van progesteron over en zal er geen menstruatie meer optreden (Kathryn 
et al., 2003) (Hadley & Levine, 2007). 
 

Figuur 3 De normale menstruatiecyclus 
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2.2 PCOS 
 
2.2.1. Definitie 
Polycysteus ovarium syndroom betekent 
letterlijk dat het een syndroom is waarbij 
meerdere (poly) vochtblaasjes (cysten) 
aanwezig zijn in één of beide ovaria. Deze 
cysten worden vaak omgeschreven als 
‘parelkettingen’ wanneer ze gevonden 
worden met een ultrasound analyse. 
Polycysteuze ovaria ontstaan wanneer de 
ovaria gestimuleerd worden om een 
overmaat aan androgenen, met name 
testosteron, te produceren. Dit wordt ook 
wel hyperandrogenisme genoemd. 
Hierdoor wordt de vorming van FSH 
geremd en kunnen de follikels zich niet 
goed ontwikkelen. Deze follikels vormen 

zich tot cysten, met als gevolg dat er geen 
ovulatie plaatsvindt. Vrouwen met PCOS 
zijn daarom vaak onvruchtbaar.  
 Ongeveer 4-8% van de vrouwen hebben PCOS. Daarmee is het de meest 
voorkomende endocriene aandoening bij vrouwen op reproductieve leeftijd (King et 
al., 2006). In 1935 hebben de artsen Stein en Leventhal het syndroom voor het eerst 
beschreven. Tegenwoordig is het echter nog steeds moeilijk om PCOS te 
diagnosticeren, omdat niet alle symptomen aanwezig hoeven te zijn en ze bovendien 
lijken op die van andere ziekten. Een aantal of alle van de volgende symptomen 
kunnen voorkomen bij PCOS: 
 

- Polycysteuze ovaria 
- Anovulatie (geen ovulatie) 
- Oligomenorrhea, amenorrhea (onregelmatige of geen menstruatie) 
- Overgewicht of obesitas   
- Insuline resistentie  
- Doordat er sprake is van hyperandrogenisme, zijn symptomen als hirsutisme 

(overbeharing) en acné soms ook aanwezig bij PCOS 
 
2.2.2. Diagnose 
Sinds een conferentie van de National Institutes of Health (NIH) in 1990 werd PCOS 
gediagnosticeerd als er sprake was van hyperandrogenisme en anovulatie. In 2003 
werd de PCOS diagnose herzien met de zogeheten Rotterdam criteria. De 
Rotterdam criteria diagnosticeert PCOS als 2 van de volgende 3 symptomen zijn 
vastgesteld: (1) hyperandrogenisme, (2) oligo- anovulatie, (3) polycysteuze ovaria. 
Andere oorzaken van hyperandrogenisme moeten uitgesloten worden (zoals 
congenitale adrenale hyperplasie, androgene tumoren of het Cushing’s syndroom). 
In 2006 werd met de Androgen Excess and PCOS Society (AES) criteria weer een 
verandering in de diagnose aangebracht. De AES stelde namelijk als eis dat PCOS 
alleen gediagnosticeerd mag worden als iemand tekens heeft van 
hyperandrogenimse. Het was met de Rotterdam criteria wel mogelijk om bij iemand 
zonder tekens van hyperandrogenisme PCOS te diagnosticeren (Azziz et al., 2009). 

Figuur 4 Ultrasound analyse van polycysteuze ovaria  
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2.2.3. Behandeling 
De infertiliteit, dat bij veel PCOS patiënten voorkomt, wordt vaak behandeld door het 
toedienen van anti-oestrogenen, zoals Clomid. Hierdoor wordt FSH niet meer 
geremd en kan de eicel tot ontwikkeling komen. Ongeveer 80% van de vrouwen kan 
hiermee geholpen worden.  
 Symptomen, zoals hirsutisme en acné, kunnen worden verminderd door het 
slikken van de anticonceptiepil of het gebruiken van anti-androgenen, zoals 
spironolactone. De anticonceptiepil verhoogt SHBG (sex hormone binding globulin) 
concentraties, waardoor de vrije androgeen concentratie wordt verlaagd. SHBG 
wordt vooral geproduceerd in de lever en bindt androgenen en oestrogenen. 
Wanneer deze hormonen niet gebonden zijn door SHBG, bevinden zij zich vrij in de 
circulatie en zijn zij in staat om biologisch actief te zijn. Hirsutisme kan ook 
verminderd worden met behulp van elektrische epilatie of een laserbehandeling.  
 Vrouwen met PCOS lopen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes 
of baarmoederslijmvlieskanker. Daarom moeten vrouwen met PCOS goed 
gecontroleerd of zij deze ziektebeelden vertonen. Als er sprake is van obesitas is 
verandering van levensstijl ook een belangrijk aspect bij de behandeling van PCOS. 
Dit kan de metabolische en hormonale symptomen verbeteren (Heineman et al., 
2007). 
 
2.2.4. Etiologie 
Hoewel er veel onderzoek verricht is naar de symptomen en diagnose van 
PCOS, is de precieze etiologie van het syndroom nog onduidelijk. In deze scriptie 
zullen de volgende mogelijke oorzaken van PCOS worden beschreven: 
 

- Abnormaal functioneren van de hypofyse 
- Abnormale productie van steroïden in de ovaria 
- Abnormaal productie van steroïden in de bijnieren 
- Insuline resistentie 
- Genetische factoren 
- Omgevingsfactoren 

 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de meeste wetenschappers het met elkaar eens zijn 
dat PCOS een multifactorieel syndroom is. Bij het bestuderen van de pathogenese 
van PCOS is het daarom van belang om met verschillende oorzaken rekening te 
houden, in plaats van de focus te leggen op één specifieke hypothese. 
 In de conclusie zal worden benaderd welke oorzaken het meest plausibel zijn en 
welke interactie tussen de oorzaken het meest logisch is. 
De vraagstelling van deze scriptie luidt daarom als volgt:  
 
Hoe kan de pathogenese van PCOS het beste beschreven worden met de kennis die 
wij op dit moment hebben van PCOS? 
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3. Pathogenese 
 
3.1 Abnormaal functioneren van de hypofyse 
 
Bij ongeveer de helft van de PCOS patiënten is er sprake van een stijging in de 
plasma LH concentratie. De afgifte van LH door de hypofyse heeft bij PCOS een 
hogere frequentie en amplitude (Pastor et al., 1998). De verhoogde LH concentratie 
stimuleert de hormoonproductie van de theca cellen. Dit leidt tot hyperandrogenisme, 
een symptoom van PCOS. 
  Een hypothese is dat er sprake is van een vermindering in de negatieve 
feedbackregulatie van androgenen op de GnRH secretie vanuit de hypothalamus, 
waardoor er meer LH secretie plaatsvindt vanuit de hypofyse. Uit studies blijkt 
namelijk dat PCOS patiënten minder gevoelig zijn voor de onderdrukking van de LH 
puls frequentie door androgenen, vergeleken met controle patiënten (Ropelato et al., 
2009). Wanneer anti-androgenen werden toegediend werd het remmende effect van 
progesteron op de stijgende LH puls frequentie genormaliseerd (Eagleson et al., 
2000). Deze resultaten laten zien dat een overmaat aan androgenen voor een 
stijging van LH zorgt door te interfereren met de negatieve feedback van progesteron 
op de LH secretie. 
 De hypothese dat het abnormaal functioneren van de hypofyse de primaire 
oorzaak van PCOS is klopt niet, omdat niet alle PCOS patiënten verhoogde LH 
concentraties hebben (Rosenfield et al., 1999). Dit blijkt bijvoorbeeld uit een studie 
waarbij 40 vrouwen met hyperandrogenisme werden getest op hun respons op 
nafarelin, een GnRH agonist. De helft van de vrouwen die hyperandrogenisme 
vertoonden, vanwege PCOS, hadden normale LH concentraties. Kortom, het 
disfunctioneren van de ovaria van deze groep vrouwen wordt niet veroorzaakt door 
een overmaat aan LH (Ehrmann et al., 1992).  
 
 
3.2 Abnormale productie van steroïden in ovaria 
 
Een andere hypothese is dat abnormale steroidogenese in de ovaria PCOS 
veroorzaakt. Onderzoek heeft bewezen dat er bij PCOS een afwijking plaatsvindt bij 
de folliculogenese. Een belangrijk bewijs daarvoor is de observatie dat PCOS ovaria 
2 tot 3 keer meer pre-antrale follikels bevatten dan normale ovaria (Hughesdon, 
1982). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de verminderde expressie van GDF-
9 in de oöcyten bij PCOS (Teixeira Filho et al., 2002). GDF-9 is een belangrijke 
groeifactor in de oöcyt die de groei van follikels stimuleert. Het speelt een belangrijke 
rol bij de groei van granulosa en theca cellen, maar ook bij de differentiatie en rijping 
van de oöcyt. Aangezien er minder GDF-9 aanwezig is bij PCOS zijn er daarom 
meer pre-antrale follikels te zien. Door de afwijking in de ontwikkeling van follikels, 
vormen zij zich uiteindelijk vaak tot cysten en treedt er bij veel PCOS patiënten oligo- 
of amennorhea op. 
 Bij PCOS is een overmaat aan androgenen aanwezig in de ovaria 
(hyperandrogenisme). Dit kan ook bijdragen aan de afwijking in de folliculogenese. 
Dat er sprake is van hyperandrogenisme is aangetoond in de studie van Ehrmann et 
al. (1992) waarbij vrouwen met PCOS meer androgenen produceerden als er 
stimulatie plaatsvindt door nafarelin, een GnRH agonist, vergeleken met controles. 
Ook nadat de adrenale functie wordt onderdrukt met dexamethasone blijven de 
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ovaria androgenen overproduceren (Azziz et al., 1999). Dit bewijst dat de 
overproductie aan androgenen plaatsvindt in de ovaria. 
 Verschillende studies hebben laten zien wat voor invloed androgenen kunnen 
uitoefenen op de follikels. Uit studies (Takayama et al., 1996, Vendola et al., 1998) is 
gebleken dat androgenen de proliferatie van theca- en granulosa cellen stimuleren 
en apoptose remmen. Vooral kleine follikels zijn gevoelig voor dit effect, omdat zij 
meer androgeen receptors bevatten. Onrijpe follikels bevatten ongeveer 4x meer 
androgeen receptors dan follikels van vlak voor de ovulatie. Zoals eerder gezegd 
bevatten de ovaria van PCOS patiënten meer pre-antrale (onrijpe) follikels. Met de 
studies van Takayma en Vendola kan geconcludeerd worden dat een overmaat van 
androgenen vooral invloed heeft op de onrijpe follikels en dat er daarom meer pre-
antrale follikels te vinden zijn bij PCOS. Het is ook bewezen dat androgenen de 
respons op gonadotrope hormonen en de steroidogenese in theca cellen meer 
stimuleren (Hillier et al., 1994). Kortom, androgenen hebben een positieve feedback 
op de androgeenproductie. 
 In de inleiding is uitgelegd dat  theca en granulosa cellen belangrijke cellen zijn in 
de follikels. Er zal nu worden uitgelegd hoe overproductie van androgenen in deze 
cellen tot stand kan komen bij PCOS. 
 
3.2.1. Theca en granulosa cellen  
In een studie (Gilling-Smith et al., 1994) werden theca cellen van PCOS patiënten en 
gezonde mensen geïsoleerd. Aangezien de theca cellen geïsoleerd waren in deze 
studie kan je uit sluiten dat de concentratie aan androgenen wordt verhoogd door 
stimulatie van LH of van insuline. Uit de studie bleek dat theca cellen van PCOS 
ovaria meer dehydroepiandrosteron, progesteron en 17β-hydroxyprogesteron en 
androstenedion produceren. Dit zijn allemaal voorlopers van androgenen en het wijst 
er op dat er meer androgeen productie plaatsvindt in de theca cellen bij PCOS en dat 
de theca cellen van zichzelf de eigenschap hebben om de biosynthese van 
androgenen te stimuleren. 
 De verhoogde androgeen productie komt door een stijging in de enzym activiteit 
van P450scc en P450c17 (Nelsen et al., 1999). Deze twee enzymen zijn bij 
verschillende stappen van de androgeen synthese betrokken: 

- De eerste stap van androgeen synthese is de omzetting van cholesterol naar 
pregnenolon. Bij deze stap is P450scc betrokken.  

- P450c17 heeft verschillende functies. De activiteit van hydroxylase catalyseert 
de 17α-hydroxylatie van zowel pregnenolon als progesteron en het zorgt 
ervoor dat de C17-C20 binding van 17α-hydroxypregnenolon en 17α-
hydroxyprogesteron wordt geknipt, zodat dehydroepiandrosteronsulfaat 
(DHEAS) gevormd kan worden.  

 
Nelson et al. (1999) hebben experimenten gedaan met Northern blot analyses om te 
bewijzen dat PCOS theca cellen een intrinsieke verandering ondergaan die zorgt 
voor hyperandrogenisme. De Nothern blot analyses lieten zien dat PCOS theca 
cellen meer CYP17 en CYP11A mRNA bevatten dan normale theca cellen. CYP17 is 
het gen dat codeert voor P450c17 en CYP11A codeert voor P450scc. De CYP17 
promotor is ook meer actief bij PCOS. Hierdoor vindt er meer omzetting plaats naar  
voorlopers van androgenen. Deze experimenten suggereren dat hyperandrogenisme 
van nature bij PCOS is gereguleerd. Daarom heeft de verhoogde enzymactiviteit 
waarschijnlijk een genetische verklaring en hier zal later verder op worden ingegaan. 
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 Inhibine is een eiwit dat aanwezig is in het follikelvocht, de ovaria en granulosa 
cellen en het is in staat om FSH te remmen. Het is onbekend waar inhibine precies is 
gelokaliseerd en welke factoren betrokken zijn bij de synthese van inhibine. Inhibine 
bestaat uit een α- en β-subeenheid die verbonden zijn met een zwavelbrug (Hadley & 
Levine, 2007). Het precursor eiwit van de α subeenheid van inhibine (pro- αC) is 
meer aanwezig bij PCOS. Als er meer inhibine aanwezig is bij PCOS, wordt er meer 
FSH geremd. Aangezien FSH in de granulosa cellen de omzetting van androgenen 
naar oestrogenen stimuleert, zal dit minder plaatsvinden en leiden tot meer 
aanwezigheid van androgenen. Er zijn echter minimale verschillen tussen de 
concentraties van inhibine β tussen controles en PCOS patiënten. Verder onderzoek 
moet uitwijzen wat de precieze rol van inhibine is in PCOS (Pigny et al., 1997). 
 AntiMullerian hormoon (AMH) is afkomstig uit de granulosa cellen en levert ook 
een bijdrage aan het verhogen van de androgeen productie. AMH kan op twee 
manieren indirect zorgen voor het verhogen van de androgeen productie. Ten eerste 
remt AMH aromatase, dit is een enzym dat testosteron omzet in oestrogeen. Bij 
PCOS wordt aromatase meer geremd door AMH. Aangezien er bij PCOS meer pre-
antrale follikels aanwezig zijn, is er ook meer AMH aanwezig en op die manier wordt 
er meer aromatase geremd. Naast dit effect kan AMH ook FSH remmen (Pellatt et 
al., 2007).  
 
 
3.3 Abnormale productie van steroïden in bijnieren 
 
De bijnier bestaat uit de cortex en de medulla. De cortex van de bijnieren bevat 3 
lagen die allemaal verschillende corticosteroïden produceren. De buitenste laag 
(zona glomerulosa) produceert mineralocorticoïden, die invloed hebben op de 
mineraalhuishouding. De middelste laag  (zona fasciculata) produceert de 
glucocorticoïden, die invloed hebben op de glucosehuishouding. De binnenste laag 
(zona reticularis) produceert androgenen en oestrogenen vanuit cholesterol. 
Adrenocorticotroop hormoon (ACTH) is een hormoon dat door de hypofyse wordt 
afgegeven. ACTH stimuleert de aanmaak van corticosteroïden. ACTH productie 
wordt geremd door cortisol (Campbell & Reece, 2005). 
 

 
  

Figuur 5 De bijnier 
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Ongeveer bij 25% van de vrouwen met PCOS is een verhoogde adrenale productie 
van androgenen gevonden (Ehrmann et al., 1992). De verhoogde adrenale productie 
van androgenen kan verschillende oorzaken hebben. Er is een studie gedaan 
waaruit blijkt dat een verandering in het metabolisme van cortisol waarschijnlijk een 
bijdrage levert aan hyperandrogenimse. Cortisol wordt geïnactiveerd door 5-α-
reductase. 5-α-reductase is een enzym dat verantwoordelijk is voor de omzetting van 
het mannelijk hormoon testosteron in de meer actieve dihydrotestosteron (DHT). 
DHT is in bepaalde weefsels (huid, zaadblaasje, epididymis en prostaat) 
verantwoordelijk voor virilisatie. Bij vrouwen kan meer DHT in de huid leiden tot 
hirsutisme, wat een symptoom is van PCOS. Stewart et al. (1990) toonden aan dat 
vrouwen met PCOS meer 5-α-reductase activiteit hebben dan vrouwen zonder 
PCOS. Androgenen zorgen voor een verhoogde 5-α-reductase activiteit 
(Mowszowicz et al., 1983). Daarom kan de verhoogde 5-α-reductase activiteit een 
gevolg zijn van de verhoogde androgeen productie van de ovaria. Doordat er meer 
inactivatie van cortisol plaatsvindt door 5-α-reductase, is er ook minder inhibitie van 
ACTH door cortisol. Als er meer ACTH aanwezig is zal de productie van 
corticosteroïden, waaronder androgenen, meer gestimuleerd worden in de cortex van 
de bijnier.  
 Dehydorepiandrosteronsulfaat (DHEAS) is een androgeen dat ook in de bijnieren 
wordt geproduceerd. DHEAS concentraties zijn hoger bij PCOS patiënten dan bij 
controles. Broers van PCOS patiënten hebben ook hogere concentraties aan 
DHEAS. Daarom wordt gesuggereerd dat hyperactiviteit van de bijnieren een 
overervende factor is van PCOS (Kumar et al., 2005). Studies hebben aangetoond 
dat gendefecten in CYP17A1 (codeert voor P450c17, zorgt voor de omzetting van17-
hydroxy pregnelon naar DHEAS) kunnen leiden tot adrenale hyperandrogenisme 
(Goodarzi et al., 2007). 
 
3.4 Insuline resistentie  
 
Insuline, een pancreas peptide hormoon geproduceerd in de β-cellen van de 
eilandjes van Langerhans, speelt een belangrijke rol in het reguleren van de 
koolhydraat, vet en eiwit metabolisme. De insuline receptor heeft een α en een β 
subunit en deze bevatten een tyrosine kinase domein. Na fosforylatie is de β subunit 
een geactiveerd tyrosine kinase, dat vervolgens vele intracellulaire eiwitten kan 
fosforyleren. Over het algemeen werkt insuline via twee hoofdroutes: 

- PI-3-kinase route: 
De IRS (insuline receptor substraat) 
eiwitten fosforyleren een 
multifunctioneel enzym genaamd 
fosfatidylinositol-3-kinase (PI-3-kinase). 
Deze route is betrokken bij glycogeen 
synthese, vetzuur synthese en transport 
en glucose transport in cellen 

- Ras-MAPK route: 
Wanneer het molecuul Shc 
gefosforyleerd is, activeert het de Ras-
MAPK route, dat verantwoordelijk is 
voor groei en celdeling (Hadley & 
Levine, 2007). 

 
Figuur 6 Insuline routes 
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Bij insuline resistentie is insuline niet in staat om het glucose gehalte in het bloed te 
verlagen. Sommige celtypen, zoals adipose en musculus weefsel hebben insuline 
nodig om glucose te absorberen. Glucose levert energie die nodig is voor celfuncties. 
Wanneer de insuline receptoren op deze cellen minder gevoelig zijn geworden voor 
insuline, stijgt het glucose gehalte in het bloed. Dit is typerend voor diabetes mellitus 
type 2. Overgewicht en te weinig lichaamsbeweging vergroten de kans op diabetes 
mellitus type 2, maar ook een erfelijke aanleg kan de kans vergroten.  
 Insuline resistentie komt bij 50-70% van de vrouwen met PCOS voor (Legro et al., 
2004). Er zijn verschillende studies gedaan met slanke vrouwen (om diabetes type 2 
uit te sluiten) die PCOS hebben om de invloed van insuline op de androgeen 
productie te bevestigen. De insuline concentratie werd verlaagd met diazoxide en dit 
resulteerde in een daling in de androgeen concentratie (Baillargeon et al., 2007). 
Met deze studie is aangetoond dat bij PCOS insuline resistentie zowel bij obese als 
niet obese vrouwen kan voorkomen. 
 Insuline kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op de androgeen 
productie. Insuline is in staat om de steroidogenese te versterken. In vitro 
experimenten met humane theca cellen hebben laten zien dat er sprake is van 
synergie tussen LH en insuline om de androgeen secretie te laten stijgen (Poretsky 
et al., 1999). Het bewijs dat insuline een rol speelt in de theca cellen wordt versterkt 
met studies (Munir et al., 2004) waaruit blijkt dat insuline het enzym P450c17 
stimuleert en dat zorgt voor meer omzetting naar testosteron. Dit proces verloopt via 
de PI-3-kinase route, die geactiveerd is in de PCOS theca cellen.  
 Insuline kan ook de secretie van SHBG (sex hormone binding globulin) 
verminderen. SHBG wordt vooral geproduceerd in de lever en bindt androgenen en 
oestrogenen. Wanneer deze hormonen niet gebonden zijn door SHBG bevinden zij 
zich vrij in de circulatie en zijn ze in staat om biologisch actief te zijn. Insuline 
inhibeert de SHBG secretie en daardoor zijn er meer vrije androgenen in de circulatie 
aanwezig (Tsilchorozidou et al., 2004). 
 Vermoedelijk is een afwijking in de insuline signaleringroute verantwoordelijk voor 
de insuline resistentie bij PCOS. Zoals eerder genoemd bevat de insuline receptor 
een β subunit met een tyrosine kinase domein dat na fosforylatie actief is. De 
geactiveerde insuline receptor fosforyleert vervolgens IRS eiwitten van de PI-3-
kinase route. Deze route stimuleert glucose opname, lipide metabolisme, glycogeen- 
en eiwitsynthese. Serine fosforylatie remt de tyrosine kinase activiteit. Daardoor 
wordt de insuline receptor niet geactiveerd, kan glucose niet de cel in worden 
getransporteerd en treedt er insuline resistentie op. Tenminste bij 50% van de PCOS 
patiënten met insuline resistentie is een overmaat aan serine fosforylatie van de 
insuline receptor waargenomen (Dunaif et al., 1997). Behalve inactivatie van de 
insuline receptor kan serine fosforylatie ook leiden tot activiteit van het enzym 
P450c17 (Zhang et al., 1995). Dit enzym is belangrijk in de androgeen biosynthese. 
Het zorgt voor de vorming van DHEAS en androstenedion en is zowel in de bijnieren, 
als in de ovaria aanwezig. Kortom, serine fosforylatie zorgt voor een verhoging van 
de androgeen synthese door P450c17 te activeren.  
 Deze laatste bevinding zou tevens een verklaring kunnen zijn voor de sterke 
associatie tussen insuline en androgeen productie. Het wijst er namelijk op dat zij 
dezelfde moleculaire basis hebben, omdat serine fosforylatie insuline receptoren kan 
inactiveren en ook  voor een verhoogde activiteit van het enzym P450c17 kan zorgen 
(Martens et al., 2000). Protein kinase A is een kandidaat kinase dat  zorgt voor de 
serine fosforylatie van de insuline receptor en van P450c17 (Zhang et al., 1995). 
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3.5 Genetische factoren 
 
Het was steeds vaker te zien dat familieleden van PCOS patiënten ook PCOS 
hebben, daardoor is er veel genetisch onderzoek verricht naar PCOS (Xita et al., 
2002). Familie studies tonen aan dat PCOS bij 25-50% van de familieleden (eerste 
graads verwantschap) van patiënten met PCOS voorkomt. Dit wijst op een sterke 
overerving van het syndroom. Het is echter moeilijk om PCOS genetisch te 
bestuderen, omdat PCOS alleen gediagnosticeerd kan worden bij reproductieve 
vrouwen en het mannelijke fenotype van PCOS is onbekend (Xita et al., 2002).  
 De meest gebruikte methode voor de evaluatie van het genetische profiel bij 
PCOS is het zoeken naar kandidaat genen. Met deze aanpak worden  genen die 
betrokken zijn bij androgeen synthese, secretie, metabolisme en regulatie samen 
met genen die invloed hebben op insuline resistentie, insuline secretie bestudeerd. 
Het zoeken naar kandidaat genen wordt echter bemoeilijkt door het feit dat de exacte 
pathogenese van PCOS onbekend is. Recente studies gebruiken daarom DNA-
microarrays om de verschillen in gen expressie in verschillende weefsels tussen 
PCOS patiënten en controles te evalueren. Tot nu toe zijn wetenschappers er nog 
niet in geslaagd om specifieke genen die verantwoordelijk zijn voor PCOS te 
identificeren. Hier zullen een paar kandidaat genen worden weergegeven. 
 
3.5.1. Genen die gerelateerd zijn aan androgeen synthese 
Genetische factoren zouden de oorzaak kunnen zijn van de verandering in de 
activiteit van het enzym P450c17 (naam van gen is CYP17A1) in de theca cellen. 
Met microarray analyses is te zien dat de CYP17A1 gen expressie veranderd is bij 
PCOS. De promotor functie van CYP17A1 is 2 tot 3 keer toegenomen. Een volgorde 
van 16 baseparen schijnt een rol te spelen bij de promotor functie van CYP17A1 
door te binden aan nucleaire factoren.  
Nucleair factor 1C (NF-1C) onderdrukt de promotor functie van CYP17A1, maar 
doordat de gen expressie van CYP17A1 veranderd is bij PCOS, kunnen meer 
baseparen binden aan NF-1C en daardoor wordt de mate waarin NF-1C CYP17A1 
remt verminderd in PCOS (Wickenheisser et al., 2006).  
 Zoals eerder genoemd is minder aanwezigheid van SHBG karakteriserend voor 
hyperandrogenisme. Er is een positieve correlatie gevonden tussen (TAAAA)n 
polymorfisme in de promotor van het SHBG gen en PCOS. Langere allelen (meer 
dan 8 herhalingen) waren frequent aanwezig bij PCOS patiënten en bij controles 
waren kortere allelen te zien. De groep met de langere allelen hadden minder SHBG. 
Daarom is deze polymorfisme waarschijnlijk gerelateerd aan de eigenschap van 
PCOS dat lagere SHBG concentraties aanwezig zijn (Ferk et al., 2007). 
 
3.5.2. Genen die gerelateerd zijn aan insuline resistentie 
Micro array analyses lieten zien dat er bij PCOS adipose weefsel een abnormale 
expressie was van specifieke insuline signalering route genen, die niet gevonden 
waren in obese vrouwen zonder PCOS. Er is namelijk overexpressie te zien van de 
genen PI3KR1 en van ENPP1 (Corton et al., 2007): 

- PI3KR1 is de regulatoire p85a subunit  van PI-3 kinase (is betrokken bij een 
van de insuline signalering routes). P85a subunit is een proteïne subunit. Dat 
is een proteïne molecuul dat samen met andere proteïne moleculen een 
proteïne complex vormt. Muizen zonder P85a subunit hebben een hogere 
gevoeligheid voor insuline. Aangezien er een overexpressie is van PI3KR1 is 
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gevonden bij obese vrouwen met PCOS, zijn zij minder gevoelig voor insuline 
en daardoor insuline resistent (Corton et al., 2007). 

- ENPP1 (ectonucleotide pyrofosfatase/fosfodiesterase 1) is een negatieve 
regulator van de tyrosine kinase activiteit van de insuline receptor (Corton et 
al., 2007) 

De overexpressie van deze twee genen zijn vermoedelijk specifiek voor PCOS 
patiënten met obesitas. Wat ook belangrijk is, is dat deze overexpressie gevonden is 
in visceraal vet (dit is vet dat rondom de organen ligt). De veronderstelling is dat dit 
vetweefsel een belangrijke metabolische en endocrinologische rol speelt (Corton et 
al., 2007). 
 Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) zijn transcriptie factoren die 
behoren tot de nucleair hormoon receptor familie. PPARɣ komt vooral tot expressie 
in adipose weefsel en speelt een belangrijke rol in het reguleren van energie opslag, 
adipocyte differentiatie, insuline gevoeligheid en lipoprotein metabolisme. Het gen 
dat codeert voor PPARɣ heeft ook de naam PPARɣ en is gelokaliseerd op 
chromosoom 3q25. Het gen heeft twee isoformen: PPARɣ1 en PPARɣ2. Er kan bij 
PPARɣ2 een polymorfisme plaatsvinden waarbij proline vervangen wordt voor 
alanine bij codon 12. De alanine isoform is gerelateerd aan een hogere insuline 
gevoeligheid. In een studie (Yilmaz et al., 2006) is gevonden dat de Pro12Ala 
polymorfisme minder aanwezig is bij PCOS patiënten. Dit houdt in dat zij meer 
alanine dan proline isoformen hebben van PPARɣ en daardoor een lagere insuline 
gevoeligheid hebben. Dit kan leiden tot insuline resistentie. Er moet echter nog wel 
onderzoek gedaan worden naar een grotere groep vrouwen met PCOS om dit te 
bevestigen (Yilmaz et al., 2006). 
 
 
3.6 Omgevingsfactoren 
 
Er bestaat tegenwoordig het vermoeden dat de intra uterine omgeving ook een rol 
kan spelen bij de ontwikkeling van PCOS. De foetus kan op verschillende manieren 
blootgesteld worden aan een overmaat aan androgenen. Dit kan bijvoorbeeld 
voorkomen als de moeder PCOS heeft of andere ziektebeelden waarbij een 
overmaat aan androgenen voorkomt, zoals congenitale adrenale hyperplasie (CAH) 
(Abbott et al., 2009). Abbott et al. (2009) hadden voor hun onderzoek aap en schaap 
modellen ontwikkeld en hebben met deze modellen aangetoond dat een overmaat 
aan testosteron in de uterus geassocieerd is met het ontwikkelen van 
hyperandrogenisme in de ovaria. In een andere studie is bewezen dat de testosteron 
concentraties in de foetus correleren met de testosteron concentraties van zwangere 
vrouwen met PCOS.  
De aromatase activiteit in de placenta is normaal gesproken een efficiënte barrière 
voor de overdracht van testosteron van moeder op foetus. Aromatase kan 
testosteron namelijk omzetten naar oestradiol. Eerder is genoemd dat AMH meer 
aanwezig is bij PCOS. AMH remt aromatase en daardoor zal in de placenta minder 
testosteron omgezet worden naar oestradiol. Het kind in de baarmoeder wordt op 
deze manier meer blootgesteld aan testosteron. (Gitau et al., 2005). 
 Het is mogelijk dat de overmaat aan androgenen van de zwangere vrouw kan 
leiden tot epigenetische veranderingen bij de foetus. Voorbeelden van epigenetische 
regulatie is het uitschakelen van genen door middel van methylatie van cytosine 
delen van DNA en door acetylatie van histonen. Deze epigenetische veranderingen 
veranderen de chromatine en daardoor verandert de gen expressie. Een mogelijke 
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epigenetische verandering kan zijn dat de transforming growth factor (TGF)-β-
regulated extracellulair matrix eiwit productie omhoog gaat en dat daardoor de ovaria 
differentiatie niet goed verloopt (Abbott et al., 2009).  
 Kortom, deze studies tonen aan dat zwangere vrouwen met PCOS hun verhoogde 
androgeen concentraties kunnen overdragen aan hun kind in de uterus. Daarmee 
wordt het risico verhoogd dat het kind ook PCOS zal ontwikkelen. De testosteron 
komt makkelijker bij het kind, omdat de aromatase activititeit in de placenta wordt 
geremd door de verhoogde AMH concentratie van de moeder met PCOS. De 
overmaat aan androgenen in de uterus kan waarschijnlijk leiden tot epigentische 
veranderingen die de vorming van PCOS bevorderen. 
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4. Conclusie 

Er zijn verschillende oorzaken benoemd die PCOS kunnen verklaren. Dit was de 
vraagstelling die in de inleiding genoemd werd: 
 
Hoe kan de pathogenese van PCOS het beste beschreven worden met de kennis die 
wij op dit moment hebben van PCOS? 
 
Bij ongeveer de helft van de PCOS patiënten is een verhoging te zien van de LH 
concentraties. Een verhoging van de LH concentratie vanwege het abnormaal 
functioneren van de hypofyse is niet de primaire oorzaak van PCOS, omdat niet alle 
patiënten een verhoging van de LH concentratie hebben. De verhoogde LH 
concentratie kan je zien als een secundair effect van hyperandrogenisme, omdat 
androgenen kunnen interfereren met de negatieve feedback van progesteron op de 
LH secretie van de hypofyse (Rosenfield et al., 1999). 
 Studies (Ehrmann et al., 1992) hebben bewezen dat er bij PCOS sprake is van 
overproductie van androgenen. Deze overproductie van androgenen vindt 
waarschijnlijk vooral plaats in de ovaria, omdat met studies is aangetoond dat er nog 
steeds androgeen overproductie plaatsvindt wanneer de functie van de bijnieren 
wordt onderdrukt met dexamethasone (Azziz et al, 1999). Een andere belangrijke 
aanwijzing dat de androgeen overproductie plaatsvindt in de ovaria is de studie 
waaruit bleek dat geïsoleerde theca cellen een overmaat aan androgenen 
produceren (Gilling-Smith et al., 1994). Waarschijnlijk is dit genetisch te verklaren, 
want er is meer CYP17 en CYP11A mRNA gevonden in theca cellen (Nelson et al., 
1999).  
 Een genetisch defect in CYP17 kan ook voor meer adrenale activiteit zorgen. 
CYP17 codeert namelijk voor het enzym P450c17 en dat enzym zorgt ook voor de 
omzetting van17-hydroxy pregnelon naar DHEAS in de bijnier (Goodarzi et al., 
2007). Ongeveer 25% van de vrouwen met PCOS hebben een verhoogde adrenale 
productie. De verhoogde adrenale productie is waarschijnlijk niet de primaire oorzaak 
van hyperandrogenisme, want zoals eerder genoemd vindt er nog steeds 
overproductie van androgenen plaats in de ovaria als de adrenale functie wordt 
onderdrukt. De verhoogde adrenale productie kan daarom beschouwd worden als 
een gevolg van de verhoogde androgeen productie in de ovaria. De overmaat aan 
androgenen kunnen namelijk de activiteit van 5-α-reductase verhogen. 5-α-reductase 
inactiveert cortisol, dit leidt tot minder inhibitie van ACTH door cortisol en meer ACTH 
leidt tot meer productie van corticosteroïden in de bijnier (Stewart et al., 1990). 
 Insuline resistentie bij PCOS wordt waarschijnlijk veroorzaakt door storingen in 
signaalroutes, bijvoorbeeld door serine fosforylatie (Martens et al., 2000). De 
overmaat aan insuline heeft op verschillende manier invloed op de androgeen 
productie. Het kan namelijk het enzym P450c17 versterken en de concentraties aan 
SHBG verlagen (Tsilchorozidou et al., 2004). 
 Het is onwaarschijnlijk dat één genetische verandering kan leiden tot PCOS. 
PCOS kent namelijk niet één ziektebeeld. Patiënten kunnen verschillende 
symptomen vertonen en daarom zijn er waarschijnlijk ook verschillende genetische 
profielen. Er worden echter met DNA-micro arrays tegenwoordig interessante 
kandidaat genen gevonden. Enkele schijnen zelfs al specifiek te zijn voor PCOS. Het 
staat in ieder geval vast dat genetica een belangrijke rol speelt bij PCOS. Dit blijkt 
onder andere uit de familie studies waarbij is aangetoond dat PCOS bij 25-50% van 
de familieleden van patiënten met PCOS voorkomt (Xita et al., 2002). Er zijn meer 



 Polycysteus ovarium syndroom 
    

17 

micro array analyses nodig om te bepalen welke genen echt specifiek zijn voor 
PCOS.  
 Omgeving speelt ook een belangrijke rol bij de pathogenese van PCOS. Studies 
bewijzen dat wanneer een foetus blootgesteld is aan een overmaat aan androgenen 
later hyperandrogenisme gaat ontwikkelen. Het kan ook zo zijn dat androgenen 
zorgen voor epigenetische veranderingen bij de foetus. Wanneer vrouwen met 
PCOS zwanger zijn en insuline resistentie hebben wordt de blootstelling aan 
androgenen aan de foetus vergroot. AMH kan namelijk de aromatase activiteit in de 
placenta remmen (Abbott et al., 2009). 
 
Zoals genoemd in de inleiding is PCOS een multifactorieel syndroom en het is 
daarom niet mogelijk om alle mogelijke oorzaken van PCOS in aparte hokjes te 
plaatsen. Je ziet dat er tussen de meeste oorzaken een interactie plaatsvindt. Een 
volgend hypothese model zou de pathogenese van PCOS kunnen verklaren: 
 
Tijdens de zwangerschap gaan omgevingsfactoren uit de uterus een interactie aan 
met genetische factoren van de foetus, die nog niet compleet bekend zijn. Met 
omgevingsfactoren kunnen we denken aan een overmaat aan androgenen bij de 
foetus. De volgorde van omstandigheden is onbekend bij PCOS, maar uit deze 
invloeden van genen en omgeving kunnen verschillende gebeurtenissen 
plaatsvinden die leiden tot PCOS. Het kan leiden tot storingen in de steroidogenese 
en dat leidt tot hyperandrogenisme. Als gevolg van een afwijking in de 
steroidogenese in de ovaria kan er ook meer productie van corticosteroïden in de 
bijnier plaatsvinden.  
 Niet alle vrouwen met PCOS hebben insuline resistentie. Wanneer ook insuline 
resistentie ontstaat door de invloeden van genetische- en omgevingsfactoren wordt 
de androgeenproductie versterkt. Insuline heeft namelijk synergie met LH, zorgt voor 
een versterking van P450c17 en vermindering van SHBG. Een verklaring voor de 
sterke associatie tussen insuline en androgeen productie is dat zij dezelfde 
moleculaire basis hebben. Dezelfde kinase (mogelijk Protein kinase A) dat zorgt voor 
serine fosforylatie op de insuline receptor (wat leidt tot insuline resistentie), is ook 
verantwoordelijk voor een verhoogde activiteit van het enzym P450c17 (Zhang et al., 
1995) (Martens et al., 2000). 
 
PCOS is de meest voorkomende endocriene aandoening bij reproductieve vrouwen. 
Het is belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan om de pathogenese van 
PCOS nog specifieker te kunnen beschrijven. Bij PCOS patiënten worden op dit 
moment alleen maar behandelingen toegepast die de symptomen verminderen. Het 
is daarom belangrijk om een behandeling te vinden die veel directer is en niet alleen 
maar de bijwerkingen van hyperandrogenisme behandeld.   
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