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Voorwoord

Van de vele soorten oestrogenen wist ik nog vrijwel niets toen ik aan de scriptie begon. Zo'n
40 artikelen later had ik dat probleem niet meer. Eigenlijk weet je dan teveel. Het zou voorna-
melijk een versiag worden over de werking van fyto-oestrogenen op de ziekte van Alzheimer,
maar hierover is nog niet veel bekend. Er wordt we! hoopvol over gespeculeerd.
Daarom wordt er in deze scriptie meer de nadruk gelegd op een duidelijke uiteenzetting van
de verschillende eigenschappen van (fyto-)oestrogenen. Fyto-oestrogenen zijn stoffen die
!ijken op 1 7-oestradio1, in werking en met een verge!ijkbare structuurformu!e, maar ze zijn
van p!antaardige afkomst. Omdat er in de literatuur vaak gestreden wordt vanuit één front, heb
ik geprobeerd om zowel de negatieve kanten als de positieve kanten te be!ichten. Zo wordt het
duidelijk dat de werking van hormonen toch comp!exer in e!kaar zit dan meestal gedacht
wordt.
Oestrogenen staan vaak in een kwaad daglicht, voora! omdat er bij dieren, voorname!ijk vee,
schade!ijke effecten optreden op het reproduktieve systeem. Deze effecten worden dan onbe-
wust verbonden aan de gevolgen die synthetische oestrogeenactieve stoffen veroorzaken.
Gedacht moet worden aan de vele bestrijdingsmiddelen (bijv. DDT) die in het ver!eden zijn
gebruikt. Door de grote hoeveelheden die zo in het milieu terechtkwamen, traden er ook
grootschalige verstoringen op in ecosystemen (accumulatie in voedselketens). Waarbij ook de
mens er niet zonder gevo!gen af kwam. Omdat dergelijke effecten ook af en toe optraden bij
overmatige hoeveelheden fyto-oestrogenen, werden fyto-oestrogenen afgedaan a!s schade!ijke
stoffen.
Uit recentere !iteratuur echter werd duidelijker dat er nog een kant aan fyto-oestrogenen en
andere oestrogenen zit. Er blijkt juist in veel gevallen dat (fyto-)oestrogenen een positieve
werking op onze gezondheid kunnen hebben.
De wetenschap kijkt verder dan de schadelijke kanten die oestrogenen soms ten toon spreiden.
Zo is men er achter gekomen dat onze inteme hormoonhuishouding complex in elkaar zit en
ook kleine concentraties oestrogenen een invloed hebben op onze gezondheid.
1k verwacht dat oestrogenen in de toekomst een grotere rol zullen gaan spelen in het handha-
yen van onze gezondheid. De hormoonhuishouding van de mens is sterk gerelateerd aan z'n
fy sieke en psychische toestand. Als men de hormoonhuishouding dus weet te regu!eren, kan
er grote invloed worden uitgeoefend op de gezondheid.



Oestrogenen en de Vo1ksezondheid

1.1 Oestrogenen om ons heen

Bij mens en dier zouden endocriene stoornissen te wijten zijn aan stoffen uit ons milieu. Een
bekend voorbeeld is de jodiumdeficIentie die problemen veroorzaakt in de schildklier.
De laatste tijd worden oestrogene stoffen steeds vaker als boosdoener aangewezen van enkele
endocriene stoornissen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen stoffen die chemisch
gezien sterk op oestrogeen Iijken, steroiden, en stoffen die helemaal niet lijken op oestrogeen,
maar wel eenzelfde of tegengestelde werking hebben op het organisme. Hoewel de vinger
inderdaad steeds meer richting deze oestrogeen-actieve stoffen gaat ontbreekt de nodige
aandacht, waarschijnlijk omdat men denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. Als er a! effecten
zijn, zijn ze nauwelijks meetbaar of er zouden andere factoren een rol spelen.
Tegenwoordig worden de effecten van oestrogeen-actieve stoffen toch echt niet meer zo van
de hand gewezen. De onderzoeken die gedaan worden naar de invloed van oestrogeen-actieve
stoffen in ons milieu laten duidelijk zien dat er meer aan de hand is dan enkele sporadische
gevallen.
-Zo is er een achteruitgang in het spermagehalte bij de mens gevonden. Dit zou te wijten zijn
aan oestrogene stoffen uit het milieu om ons heen. Dit is naar voren gebracht door de onder-
zoekers Carlsen en Skakkebaek.
-Er zijn berichten van Floridiaanse alligators die zich niet meer voortplanten doordat er een
constante stroom oestrogeenactieve stoffen in het meer terechtkomt.
-Verhalen van hengelaars in de jaren tachtig over bet vervrouwelijken van vissoorten. Manne-
tjesvissen die bij afvalwaterzuiveringsinstallaties voorkwamen lieten een produktie van
vitellogine zien. Vitellogine is dooiereiwit dat normaal gesproken alleen door vrouwtjes wordt
aangemaakt.
Het is dus meestal negatieve informatie die ons bereikt. Aan deze milieuproblemen wordt
steeds meer aandacht geschonken.
Toch zijn er niet alleen negatieve kanten aan de werking van oestrogenen. Per slot van reke-
fling wordt bijna door elke organisme hormonen aangemaakt. Deze zijn nodig voor een goede
fysieke en mentale ontwikkeling van lichaam en geesttoestand.
Een positieve werking van oestrogenen is kortgeleden ontdekt bij de ziekte van Alzheimer.
Uit onderzoek blijkt dat oestrogeen een positieve werking heeft op het remmen van de ziekte
van Alzheimer. Oestrogeen zou zelfs bet krijgen van de ziekte van Alzheimer voorkomen.
Daarnaast blijken fyto-oestrogenen (hormonen van plantaardige aard, met vaak eenzelfde wer-
king als oestrogeen en een soortgelijke structuurformule) waarschijnlijk te helpen tegen kank-
ersoorten als borstkanker, leverkanker en prostaatkanker.
Veel van het onderzoek dat naar oestrogeen-actieve stoffen is gedaan, is echter niet altijd een-
duidig te interpreteren. Helaas geeft dat voor velen het recht om oestrogenen maar eenvoudig
te negeren. Dit is wel het laatste dat moet gebeuren, als er zekerheid moet komen, kan deze
zekerbeid alleen maar verkregen worden door meer onderzoek te doen en niet door onwetend-
beid. Misschien zijn oestrogenen over het algemeen genomen niet gevaarlijk in bet milieu,
maar in het geval van extreme situaties, zoals lozingen of veelgebruikte stoffen die een cbro-
nische belasting vormen, kunnen effecten optreden bij mens, dier en zelfs plant.
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Aan de positieve kanten van oestrogeen-actieve stoffen is vrij we! nog geen onderzoek gedaan.
Zouden oestrogeen-actieve stoffen in de toekomst als medicijn kunnen werken bij
verscheidene ziekten? Gedacht wordt dus aan de ziekte van Alzheimer, kanker, menopausale
klachten, botversteviger op oudere leeftijd, cholestero!ver!aging. Tegenwoordig wordt
voornamelijk gewerkt met oestrogeen of (synthetische) equivalenten van dit hormoon. Verder
kijken dan de gebruikelijke methoden !ijkt me raadzamer. Zo zijn er tal van natuurlijke
oestrogenen die een duide!ijke werking op ons lichaam hebben. Voornamelijk fyto-
oestrogenen (oestrogenen afkomstig van plantensoorten), zijn veelbe!ovend voor de
gezondheid van de mens.

J. Van Kasteren, Expertvisie "pseudo-oestrogenen in het milieu" beweringen gewogen, De Stichting C3,
februari 1996
P. E. C. Leonards, A. D. Vethaak, P. Dc Voogt, Oestrogeen-actieve stoffen in bet milieu, Versiag studiedag,
23 februari 1996

2. De Werking van Oestrogeen op Lichaamscellen
(Estrogen Receptor, ER)

Oestrogeen is een communicatiemiddel tussen hersenen en Ce!. Wi! het hormoon opgemerkt
worden, dan moet de ce! het oestrogeen kunnen herkennen. A!s het hormoon gebonden is kan
het echter niet herkend worden. Veel van de hoevee!heid hormonen komt namelijk niet in
!osse vorm voor in het b!oed, maar gebonden aan het zogeheten SHBG (Sex Hormone
Binding Globu!ine). Gebonden kunnen ze niet herkend worden op of in de cel. Het SHBG is
een transport eiwit dat functioneert a!s een opslagplaats voor oestradiol en testosteron.
Herkenning vindt dus p!aats op de ce!wand of intern in de cel met behuip van een mo!ecuul
dat het hormoon verder "heipt". In het geva! van oestrogeen is er een ER (Estrogen Receptor)
aanwezig in de ce!. Dit is een eiwit dat nadat het oestrogeen eraan bindt, actief wordt. Dc ER
behoort tot een grote fami!ie van receptoren dat hormoon-achtige stoffen bindt. Ze bezitten
a!le een gedee!te met een zinkvinger, dit gedee!te bindt aan het DNA. Daarnaast bezitten ze
een hydrofobisch dee! dat zorgt voor de binding van het hormoon. Dit gedee!te zorgt ook voor
de dimerisatie en de activatie van het afschrijven van het DNA. Deze transcriptionale activatie
functie wordt TAF-2 genoemd. Tezamen met TAF-l (ook aanwezig in de dimeer) wordt de
transcriptiesneiheid verhoogd. Ongebonden ER is in inactieve toestand aanwezig in de ccl, dat
wi! zeggen in monomere toestand. A!s oestrogeen bindt aan ER dan vormt zich een ER-
dimeer dat een hoge affiniteit voor specifieke genen in het DNA blijkt te hebben. Het complex
verplaatst zich dan ook richting nucleus. Daar aangekomen bindt de dimeer aan de genen in
het DNA. Deze genen bestaan uit de steeds herhalende sequentie TGACC, we! steeds
onderbroken door drie baseparen. Deze genen zijn zogenaamde "enhancers". Ze werken in
feite a!s versterkers en kunnen andere genen activeren, deze produceren op hun beurt eiwitten.
Deze eiwitten zullen daama hun specifieke werking op het lichaam uitoefenen.
(afbee!ding)
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Oestrogeen-actieve stoffen kunnen een zelfde werking hebben op de ER als het menselijk
oestrogeen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een volledig antagonistische werking op de
ER, als de stoffen het afschrijven van het DNA in de nucleus volledig blokkeren. Beide
reacties kunnen ook gezamenlijk voorkomen.
Hoewel deze lichaamsvreemde oestrogenen vaak vele malen zwakker zijn dan het 17 -

Oestradiol kunnen ze ook andere eigenschappen hebben die meehelpen aan de kwalijke
effecten die ze veroorzaken. Zo zou het kunnen dat het SHBG de stoffen in kwestie niet weet
te herkennen en er dus vrij veel stoffen in niet gebonden staat door het bloed circuleren. In
vrije vorm zijn ze dus zeer reactief en kunnen goed concurreren met de natuurlijke
lichaamshormonen voor de open receptorplaatsen. Een ander gevaar schuilt in het feit dat ze
dan door een barrière als de placenta kunnen gaan.
Als er sprake is van een agonistische werking, dan kan de oestrogeen-actieve stofde volledige
keten van mechanismen op gang brengen wat oestrogeen normaal doet.
Is er echter sprake van een agonistische reactie in combinatie met een antagonistische reactie,
dan werkt het systeem niet naar behoren. Vaak is er dan wel sprake van de dimerisatie van de
ER, maar functioneert het afschrijven van het DNA niet goed. In dit verband kan als
voorbeeld de werking van tamoxifen meer duidelijkheid brengen. Tamoxifen wordt gebruikt
bij de behandeling van onder andere borstkanker. Deze stof beInvloedt de transcriptie
activiteit door zijn invloed uit te oefenen op TAF-1 en TAF-2. De werking van TAF-2 is
afhankelijk van de binding van een hormoon en zal niet werken indien de antagonist in plaats
van het hormoon bindt aan de ER. TAF-1 echter werkt pas als de receptor bindt aan de
desbetreffende genen. Tamoxifen zorgt ervoor dat TAF-2 zijn werk niet kan doen, maar
tegelijkertijd zal er we! dimerisatie optreden en binding aan het DNA. Dus als de werking
voornamelijk van TAF-2 afhankelijk zou komen, dan werkt tamoxifen als een antagonist. Als
de werking voornamelijk vanuit TAF-1 komt (deze werkt gewoon als de dimeer is gebonden
aan het DNA) dan zou tamoxifen werken als een agonist. Als beide transcriptie centra TAF- 1
en TAF-2 een rol spelen is er sprake van een gemengde agonistische en antagonistische
werking.
Een volledige antagonistische werking vindt plaats als de stof bindt aan de ER monomeer en
deze vervolgens verhindert om een dimeer te vormen. Nu kan het complex niet binden aan het
DNA en worden er geen eiwitten geproduceerd. In het geval van ICI 164384 en IC! 182780
(antagonistische stoffen) is gevonden dat deze stoffen ervoor zorgen dat er geen nucleaire
opname plaatsvindt van de receptor. Hoogstwaarschijnlijk ligt dit aan het uitblijven van
dimerisatie. Een gevoig van het uitblijven van opname in de nucleus is een snellere afbraak
van de receptor.
De effecten die de mens ondervind van lichaamsvreemde oestrogenen, worden waarschijnlijk
veroorzaakt doordat deze stoffen binden aan de ER. Zo is bewezen dat natuurlijke oestrogenen
zoals:
zearalenone, -zearalenol, coumestrol, genistemne, daidzein, phioretin, formononetine en
biochanine A duidelijke oestrogene agonistische reacties kunnen veroorzaken.
Om tot goede medische ontwikkelingen te komen moet de locatie en de werking van de ER
bekend zijn in levende cellen. De ER wordt naar men verwacht gemaakt op cytoplasmatische
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ribosomen. Hiervandaan verplaatst de ER zich richting nucleus. Vanuit de nucleus is er weer
een constante efflux van ER. Eenmaal uit de nucleus kan de receptor weer worden gerecycled,
er is dus waarschijnlijk sprake van een kringloop in de cel. Om flu de aanmaak en afbraak te
kunnen meten onder verschillende fysiologische omstandigheden waarmee een cel te maken
kan krijgen. Is er een methode bedacht door R.J. Miksicek [R. J. Miksicek, In situ
Localization of the Estrogen Receptor in Living Cells with the Fluorescent Phytoetrogen
Coumestrol]. In feite is gebruik gemaakt van het binden van fyto-oestrogenen aan de ER.
Coumestrol heeft één van de hoogste affiniteiten op de hormoon bindingsplaats van de ER. Zo
kan de localisatie van de ER kan ontdekt worden met dit fyto-oestrogeen. Als coumestrol
gebonden is aan de ER, kan deze blauw fluorescerend zichtbaar gemaakt worden. Het is een
technisch simpele en snelle methode, waarbij in levende cellen niet alleen de plaats van
voorkomen van de ER kan worden bepaald, maar ook de hele dynamiek van de ER bekend
gemaakt kan worden.

M. Jones Memorial Lecture, Structure and Function of the Oestrogen Receptor, Journal of Neu-
roendocrinology, 1993, Vol. 5,223-228
J. Van Kasteren, Expertvisie "pseudo-oestrogenen in het milieu" beweringen gewogen, De Stichting
C3,februari 1996
C. Pelissero, B. Bennetau, P. Babin, F. Le Menn, J. Dunogues, The estrogenic activity of certain
phytoestrogens in the Siberian sturgeon Acipenser baeri, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
38(2): 293-300, 1991
R. J. Miksicek, In situ Localization of the Estrogen Receptor in Living Cells with the Fluorescent Phytoetrogen
Coumestrol, The Journal of 1-listochemistry and Cytochemistry, Vol.41, no.6, 801-810, 1993
R. J. Miksicek, Interaction of naturally occurring nonsteroidal estrogens with expressed
recombinant human estrogen receptor, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 49(2-3):
153-160, 1994

3.1 Menselijke Input

Zoals gezegd komen er steeds meer oestrogeen-actieve stoffen in ons milieu terecht. Er is nog
heel weinig bekend over wat deze stoffen flu eigenlijk voor invloed hebben op mens, dier en
plant. Allereerst is het belangrijk te weten waar de stoffen vandaan komen, als er nadelige
effecten optreden, dan kan direct de bron worden aangepakt.
Eén bron is de menselijke input. Op natuurlijke wijze worden oestrogenen via urine en
uitwerpselen in het riool geloosd, het is grotendeels nog onbekend wat er daarna mee gebeurt.
Daarnaast zorgt de mens via de industrie voor veel synthetische oestrogenen of oestrogeen-
actieve stoffen. Deze stoffen worden ook dagelijks gebruikt, geloosd of lossen langzaam op,
denk aan verfiagen op schepen. Hierover zijn meer gegevens bekend, omdat deze vaak in
grote concentraties in ons milieu terechtkomen en hiervan zijn de gevolgen ook eerder
zichtbaar.
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3.1.1 Interne Input?

Dc ontwikkeling van de mens tot voiwassenheid wordt voornamelijk veroorzaakt door de
werking van hormonen. Ook voor de gemoedstoestand kan de hormoonhuishouding zeer
belangrijk zijn. Zo kunnen vrouwen na de menopauze last krijgen van een
oestrogeendeficIentie en kunnen hiervan geestelijk hinder ondervinden.
Hormonen worden geproduceerd in gespecialiseerde endocriene cellen in verscheidene
organen zoals de hypofyse, bijnier, geslachtsorganen en schildklier. Ze worden in kleine
hoeveelheden afgegeven aan het bloed. Via het bloed worden ze getransporteerd richting
einddoel. Dit einddoel zijn de zogenaamde "target"cellen. Deze cellen worden gestimuleerd of
geremd in hun werking, dit heeft weer fysiologische processen tot gevoig.
Hormonen in het menselijk lichaam oefenen dus hun werking uit op target cellen (zie
hoofdstuk 2.)
Naast het zenuwstelsel is het endocriene systeem een belangrijke structuur om boodschappen
door te geven. Het endocriene systeem kan met behuip van hormonen door bet hele lichaam
stromen en uitwerking hebben op specifieke cellen.
Geslachtshormonen worden geproduceerd in de eierstokken bij de vrouw en in de zaadballen
bij de man. Dit proces wordt gereguleerd door de hormonen FSH (Follikel Stimulerend
Hormoon) en LH (Luteiniserend Hormoon), welke weer afkomstig zijn van de hypofyse. 17-
Oestradiol, oestron en oestriol zijn de belangrijkste oestrogenen in de mens. 17-Oestradiol is
het meest werkzaam. In grotere mate bij de vrouw dan bij de man komen deze hormonen
voor. Ze zorgen voor de goede ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken.
Naast het menselijk oestrogeen, l7-oestradio1, zijn er diverse andere hormonen die het
menselijk lichaam en geest vormen tijdens bet leven. Verschillende soorten hormonen zijn
werkzaam in de mens: Peptiden, Steroiden, aminen.
Steroiden vormen in deze scriptie de belangrijkste groep, l7- estradiol is een
steroidhormoon net als vele andere oestrogeen-actieve stoffen. Andere steroiden in bet
menselijk lichaam zijn:
Testosteron, progesteron, aldosteron, cortisol, Vitamine D (lijkend op cen steroidhormoon)

Steroidhormonen worden gesynthetiseerd door middel van cholesterol. Cholesterol is het
uitgangspunt voor alle steroidhormonen in de mens. Dc basisstructuur van steroidhormonen
bestaat uit vier gekoppelde ringen, minimaal 17 atomen koostof en 28 atomen waterstof.
Daarnaast kunnen er nog hydroxyigroepen aan een ring voorkomen (fenoigroep) zoals bij
oestradiol, of andere groepen, zoals een dubbelgebonden zuurstofatoom, bij testosteron.

D. Nutting, Endocrine Control Mechanisms: 273-286, 30 maart, 1995, internet:
http://www.mecca.org/LOC/notes33095.html
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3.2 Plantaardige Input (o.a. fyto-oestrogenen)

Daarnaast is er ook nog input van oestrogenen uit de plantenwereld. Veel plantensoorten
maken oestrogeenachtige stoffen (fyto-oestrogenen). Normaal gesproken in kleine
hoeveelheden, maar er doen zich situaties voor waarin deze fyto-oestrogenen een invloed
hebben op de hormoonhuishouding van mens en dier.
Als men het over natuurlijke oestrogenen heeft, zijn dit voornamelijk oestrogenen afkomstig
van planten Veel plantesoorten maken fyto-oestrogenen in geringe of grote hoeveelheden aan.
Hieronder vallen stoffen met een oestrogeen achtige werking namelijk: flavonoIden,
isoflavonolden en fytoalexinen. Ze kunnen een duidelijk zichtbaar effect hebben op het
reproduktiesysteem van dieren. Fyto-oestrogenen lij ken dan ook qua structuur erg op
hormonen aanwezig in vertebraten. Door deze structurele gelijkenis binden ze dan ook
gemakkelijk ann receptoren als de ER (Estrogen Receptor). Ook chemisch kunnen ze dan
dezelfde reactie veroorzaken als 17 -oestradiol; namelijk binding aan de ER met als gevoig
afschrijven van het DNA. Ze kunnen ook antagonistisch werken en hebben zo een anti-
oestrogene werking. Zo verhinderen ze de werking van 17 3 -oestradiol. De activiteit van fyto-
oestrogenen echter ligt vaak een factor duizend lager en van isoflavonoIden zelfs een factor
tienduizend dan de activiteit van 17 3 -oestradiol.

• - 173-oestradio1 1.2

o - genisteine
• - 4,4'-dihydroxychalcone . 1.0
-apigenine
A - isoliquiritigenine 0.8
V - 4',7-dihydroxyflavanone .
+ - narinoenine
*-flavone

0.4

0.2

0

Fold Excess of Competitor

Fig.1

Competitie tussen 17 -oestradio1 en isoflavonoIden voor de de binding aan de menselijke Oestrogeen Receptor
R. .J. 1iksicek. Commonly Occuring Plant Flavonoids Have Estrogenic Activity, Molecular Pharmacology 44: 37-43, 1993
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Dc meest voorkomende fyto-oestrogenen zijn (fig.2):
-genisteine,
-coumestrol,
-4'-methoxy coumestrol,
-formononetine,
-glycetine,
-trifoliol, HO

—repensol, Formononetin

-diadzeIne,
-biochanin A,
-equol.

OMe
OH

HO
Biochanin A

OH

HO
Genistein

HO'

OH

Fig..2
Chemische structuur van enkele fyto-oestrogenen vergeleken met 17 -oestradio1.
C. Pelissero, B. Bennetau, P. Babin, F. Le NIenn, J. Dunogues, The estrogenic activity of certain phytoestrogens in the Siberian sturgeon
Acipenser baeri, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 38(2): 293-300, 1991

Formononetine en diadzeIne worden in de maag omgezet tot equol, in schapen. Dit is een stof
die sterker oestrogeen-actief is, hoewel nog maar een factor 1 O van 17 -oestradiol.
Formononetine blijkt dus in niet omgezette vorm vrijwel geen oestrogene werking te hebben,
ook volgens onderzoek bij de steur (Acipenser Ban).

Op chemische wijze kunnen veel van bovengenoemde fyto-oestrogenen ook verkregen
worden, door C. Pelissero, B. Bennetau, P. Babin, F. Le Menn, J. Dunogues wordt beschreven
hoe dit wordt gedaan. Een afbeelding van deze synthese reacties is te vinden in bijlage 1,
fig.3
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De fyto-oestrogenen worden met behuip van gaschromatografie geIdentificeerd (fig.4).

100 Equol

80

60

Biochanin A

\ Daldz.In

40
— Formononetin \ G.nistein

Coumutrol

-- __l
I

00 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

Scan number
Fig. 4
Analyse door gaschromatografie van 6 fyto-oestrogenen
C. Pehssero, B. Bennetau, P. Babin, F. Le Menn, J. Dunogues. The estrogenic activity of certain phytoestrogens in the Sibenan sturgeon
Acipenser baeri, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 38(2): 293.300, 1991

C. Pelissero, B. Bennetau, P. Babin, F. Le Menn, J. Dunogues, The estrogenic activity of certain
phytoestrogens in the Siberian sturgeon Acipenser baeri, Journal of Steroid Biochemistiy and Molecular Biology
38(2): 293-300, 1991
A. A. Seawright, Directly Toxic Effects of Plant Chemicals Which May Occur in Human and Animal Foods,
Australia, Natural Toxins 3:227-232 (1995)
N. R. Adams, Detection of the effects of Phytoestrogens on sheep and Cattle, Journal of Animal Science, Vol. 73
(5), 1509-1515, 1995
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3.2.1 Het nut van Fyto-oestrogenen

Waarom zouden planten zulke stoffen eigenlijk aanmaken? Als bet bijprodukten zijn, die
geproduceerd worden naast werkelijk gebruikte metabolieten, waarom komen dergelijke fyto-
oestrogenen dan soms in zulke grote concentraties voor in de plant. Als ze geen nut hebben is
de plant energetisch gezien verkeerd bezig. Waarom steekt men als organisme moeite in het
produceren van stoffen, die men niet tot eigen voordeel kan gebruiken.
Waarschijnlijk spelen fyto-oestrogenen toch een grotere rol in de overlevingsmechanismen
van de plant dan men altijd gedacht heeft.
Een eerste reden voor de produktie deze oestrogeenachtige stoffen is de volgende: Pigmentatie
van de bloem, om insecten aan te trekken bij angiospermen. Flavonolden komen in alle
plantesoorten voor, gewoonlijk zijn bet onopvallende stoffen gebonden aan suikers. Ze zorgen
voor de specifieke kleuring van de bloemen. Zo zijn deze stoffen dus van nut bij de
voortplanting van de plant.
Ook als bescherming tegen parasieten zouden ze kunnen dienen.
Sommige plantesoorten, zoals Luzerne (Medicago species) maken veel oestrogeenactieve
stoffen aan om zich te beschermen tegen fungi. Zo is er door M. J. Barbetti, gevonden dat
voor luzerne soorten die geinfecteerd werden door fungi, de concentratie coumestrol tussen de
470 en 570 ppm kwam te liggen. Terwijl concentraties van 25 ppm in het voedsel van schapen
a! een effect hebben op het ovulatie-ritme. Hierbij is nog niet eens de hoeveelheid andere
coumestrol-achtige stoffen gemeten zoals 4'-O-methyl coumestrol.
In het geval van nematoden-infectie worden er ook isoflavonoIden aangemaakt. Er wordt o.a
een stijging in de concentraties formononeteine en coumestrol vastgesteld als er sprake is van
infectie.
Als derde reden wordt de hormoonhuishouding van de plant genoemd. Het steroidhormoon
brassinolide blijkt een belangrijke rol te spelen, in de groei van planten. Het zorgt voor een
goede celverlenging orgaan buiging en celdifferentiatie Er zijn namelijk mutante planten
ontdekt (Arabidopsis). Deze vertonen dwergvorming, ze blijven klein en gedrongen. Ze
hebben een defectie in de brassinolidebiosynthese. Maar als er brassinolide wordt gegeven aan
deze mutanten dan blijken ze een normale ontwikkeling te doorlopen. Met andere woorden
niet alleen stoffen als cytokinine, ethyleen en auxine zorgen voor een goede ontwikkeling,
maar steroidhormonen als brassinolide moeten dan ook tot de groeihormonen gerekend
worden.
Plantesoorten met belangrijke hoeveelheden fyto-oestrogenen zijn:
Klaversoorten (o.a.Trifolium subterraneum, T. pratense, T. repens)
Luzernesoorten (o.a. Medicago sativa, M. denticulata, M.hispida)
Sojaboon (Glycine max)
Ook enkele grassoorten bevatten fyto-oestrogenen (o.a.Lolium spp, L. perenne)
Naast de fyto-oestrogenen, zijn er ook nog oestrogenen van fungale afkomst. Deze zijn o.a.
zearalenon en -zeara1eno1.
Dieren en mensen zijn niet de enige organismen die last hebben van lichaamsvreemde
oestrogenen. Planten blijken ook beInvloed te worden in hun ontwikkeling door oestrogenen
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niet van plantaardige afkomst. Zo is er een effect gesignaleerd van rioolwater op de groei van
alfalfa (M. sativa). Het blijkt dat velden alfalfa beter groeien als ze worden bevloeid met
rioolwater. Nu is de concentratie oestrogenen en 17-oestradiol in rioolwater ongeveer 0.3 tg
oestrogenen 1'. De hogere opbrengst aan alfalfa wordt toegeschreven aan een oestrogeen
effect. Uit de resultaten blijkt inderdaad dat oestrogeen in lage concentraties van 0.005 .tg l'
tIm 0.5 .tg 1 de groei in postitieve zin beinvloedt. Concentraties van 50 tg I tIm 500 ig l
laten echter een remming in de groei van de planten zien. Er wordt wel opgemerkt dat er bij
deze hogere concentraties oestrogenen worden opgenomen door de planten. Dit wordt niet
opgemerkt bij de lagere concentraties. Bij lagere concentraties dan 5 ig 1' worden de
oestrogenen niet opgenomen door de plant. Dus blijkbaar hebben oestrogenen in dit geval
geen interne werking maar een externe werking wat een verhoging van de groei laat zien.
Daarnaast staan dus de hogere concentraties (50 jig 1 tIm 500 jig l'), deze hebben een
negatieve invloed op de groei van de planten, terwiji ze wel opgenomen worden, blijkbaar
werken ze intern de ontwikkeling van de planten tegen. Oestrogenen zouden goed van nut
kunnen zijn bij vergroting van oogsten.

R. Edwards, T. Mizen, R. Cook, Isoflavonoid conjugate accumulation in the roots of lucerne (Medicago sativa)
seedlings following infection by the stem nematode (Ditylenchus dipsaci), Nematologica 41: 5 1-66, 1995
R. J. Miksicek, Commonly Occuring Plant Flavonoids Have Estrogenic Activity, Molecular Pharmacology 44:
37-43, 1993
N. R. Adams, Detection of the effects of Phytoestrogens on sheep and Cattle, Journal of Animal Science, Vol.
73(5), 1509-1515, 1995
J. R. Ecker, BRI-ghtening the Pathway to Steroid Hormone Signaling Events in Plants, Cell, Vol. 90, 825-827,
September 5, 1997
L. S. Shore, V. Kapulnik, B. Ben-Dor, V. Fridman, S. Wininger, M. Shemesh, Effects of estrone and I7-
estradiol on vegetative growth of Medicago saliva, Physiologia Plantarum 84: 217-22, Copenhagen 1992

3.2.3 Effecten bij dieren

Voordat de hele gezondheidskwestie bij de mens en oestrogeen-actieve stoffen een hot item
werd, zijn er al gevallen bekend van effecten van oestrogeen-actieve stoffen bij dieren, met
name fyto-oestrogenen spelen hierbij een rol. Gevallen bij gedomesticeerde dieren en dieren
in het wild komen veelvuldiger voor dan misschien verwacht wordt.
Zo zijn er effecten geconstateerd bij koeien en schapen na bet eten van plantaardig voedsel
waarin grote concentraties fyto-oestrogen aanwezig zijn. Er is sprake van onvruchtbaarheid,
nymphomanie (seksdrift vergroting), opzwellen van de vulva, vergroting van de uterus, etc.
Bij schapen komen ook dergelijke effecten voor. onderdrukken van de ovulatie en een
verhoging in sterfte van embryo's. Onvruchtbaarheid is in deze gevallen vaak tijdelijk, nadat
de dieren ander voedsel krijgen toegediend, keert ook de vruchtbaarheid weer terug.
Permanente onvruchtbaarheid wil ook wel voorkomen bij schapen. Dit gebeurt als de schapen
langere tijd grazen op weiden waar ze veel fyto-oestrogenen binnen krijgen. Zo worden ze te
lang belast met een te hoge fyto-oestrogenenconcentratie in bet voedsel en treedt er
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permanente onvruchtbaarheid op. Bij stieren en rammen komen geen symptonen voor, in deze
gevallen blij ken de fyto-oestrogenen alleen de vrouwelijke dieren te beInvloeden.
Vaak heeft het teveel binnen krijgen van fyto-oestrogenen fysiologisch dus veel gevolgen.
Hormonen beinvloeden de mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Als dit gebeurt
dan wordt het dier dus in de voortplanting geremd of kan zich zelfs helemaal niet meer
voortplanten. Er zijn meer gevallen bekend van dergelijke effecten bij zwijnen, steuren en
jachtluipaarden. Zo is er geconstateerd dat er bij gevangen jachtluipaarden meer kans op
reproductieve mislukking bestaat als de dieren op een dieet worden gezet met een hoog
gehalte aan fyto-oestrogenen.

C. Pelissero, B. Bennetau, P. Babin, F. Le Menn, J. Dunogues, The estrogenic activity of certain
phytoestrogens in the Siberian sturgeon Acipenser baeri, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
38(2): 293-300, 1991
N. R. Adams, Detection of the effects of Phytoestrogens on sheep and Cattle, Journal of Animal Science, Vol.
73(5), 1509-15 15, 1995
D. C. Knight, J. A. Eden, Phytoestrogens-a short review, Maturitas, Journal of the Climacteric &
Postmenopause, 22(1995)167-175
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3.3 Industriële Oestrogenen (J)DT, PCB etc.)

3.3.1 Pseudo-oestrogenen

Gevolgen die veroorzaakt zijn door oestrogeenverstoring worden vaak verklaard door de
schuld te geven aan de zogenaamde pseudo-oestrogenen. Eigenlijk ben je zo snel klaar met je
antwoord, maar het levert we! een nieuwe vraag op. wat zijn pseudo-oestrogenen? Pseudo-
oestrogenen is een verzamelnaam voor een enorme groep verdachte stoffen die klaarblijkelijk
oestrogeen actief zijn en niet vallen onder vertebrate, of plantaardige oestrogenen. Industriele
oestrogenen worden vaak ook onder de term pseudo-oestrogenen geschaard. Vaak worden
onbekende concentraties en mengsels van oestrogeenactieve stoffen aangeduidt met "pseudo-
oestrogenen"
Ze hebben een soortge!ijk effect als bijvoorbeeld 17 3 -oestradiol in het menselijk lichaam.
Deze stoffen kunnen in ongecontroleerde concentraties tot ons komen. Zo kan de fijn
afgestelde hormoonhuishouding verstoord worden en krijg je onder andere te maken met
kanker en feminisatie.
Oestrogeen wordt als moge!ijke boosdoener aangewezen in de ontwikkeling van borstkanker.
De laatste jaren is er een stijging geconstateerd van vrouwen met borstkanker, dit is niet alleen
in Nederland gevonden, maar ook in andere landen. De oorzaak zoekt men in de blootstelling
aan pseudo-oestrogenen. In Israel is de sterfte aan borstkanker gedaald met 7%, deze dating
wordt toegeschreven aan het verbod op DDT en Lindaan. In de Westerse landen is er ook at
sinds lang een verbod op DDT en toch blijven gevallen van borstkanker toenemen.
Verbindingen met een onbekende werking op dit gebied kunnen dit misschien veroorzaken.
Een tweede mogelijke oorzaak kan de oestrogeentherapie zijn die veelvuldig gegeven wordt
aan vrouwen in en na de menopauze.
Testeskanker, blijkt uit Amerikaans onderzoek, komt ook steeds meer voor. Jonge mannen
van 25-35 jaar vormen de grootste risicogroep. Gedacht wordt dat in de vroege fase van
ontwikkeling van de man er stoffen werkzaam zijn die testeskanker veroorzaken. Oestrogenen
en oestrogeen-actieve stoffen zouden de boosdoeners kunnen zijn.
Er wordt ook een kleine toename in cryptorchidie geconstateerd, cryptorchidie houdt in, dat
de zaadballen van jongens niet indalen, maar blijven zitten in de buikholte. Hoewet de
toename niet spraakmakend is, kan ook hier misschien de oorzaak gezocht worden bij
oestrogenen en oestrogeen-actieve stoffen.
Er is onderzoek gedaan naar de menselijke spermakwaliteit, door de Deense onderzoekers
Carisen en Skakkebaek. Er zou sprake zijn van een dalende kwatiteit van spermacellen bij de
man in de periode 1938-1990 en met name de hoeveelheid ervan en de vorm van de
spermace!len.
De Belgische onderzoeker professor F. Comhaire heeft het volgende gevonden: De totale
hoeveetheid spermacellen is gelijk gebleven, maar de beweeglijkheid is achteruitgegaan en er
is een groter percentage spermacellen met een afwijkende vorm geconstateerd.
Bij Franse donoren is een soortgelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bet sperma, over
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de tijdsperiode 1973-1992. Hier is een afname gevonden van de concentratie met 2,7% per
jaar, een 0,6% afname van de beweeglijitheid en een afname van het percentage normaal
gevormde spermacellen 0,5% per jaar.
Uit bovengenoemde voorbeelden kan geconcludeerd worden dat er nog niet veel bekend is
over de effecten van stoffen uit het milieu die mogelijk invloed hebben op onze
hormoonhuishouding. Doordat men van dergelijke bovengenoemde stoffen weinig afweet en
ze mogelijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid wordt er flu langzamerhand steeds meer
geld en tijd in gestoken om achter de werking van dergelijke stoffen te komen.

D. Nutting, Endocrine Control Mechanisms: 273-286, 30 maart, 1995, internet: -
http://www.mecca.org/LOC/notes33o95.html
P. Fedor-Freybergh, The Influence of Oestrogens on the Wellbeing and Mental Performance in Climacteric
and Postmenopausal Women, Stockholm. 1977
S. Sellman, Hormone Heresy;Oestrogen's Deadly Truth, Nexus Magazine, Vol.3, #4, June-July, 1996, internet:
http://www.altnews.com.au/nexus/HormoneHeresy.htmI

3.3.2 Kwalijke eigenschappen van Industriele Oestrogenen

Een aantal van dit soort oestrogenen is van een industriele aard. Naast fyto-oestrogenen zijn er
de laatste tijd steeds meer meldingen van industriele stoffen, die een zogenaamde oestrogene
werking of anti-oestrogene werking hebben op dieren. Laten we deze stoffen dus pseudo-
oestrogenen noemen, eenzelfde werking als oestrogeen, maar een andere molecuulstructuur.
Men komt vaak achter de oestrogene werking, als de gevolgen al duidelijk zichtbaar zijn.

C-Q-CH-Q-CI C1CJ- C-Q

p,p'-DDT p,p'-DDE

OH

HO

Fig.5 o,p'-DDT 17-Oestradioi
Structuurformules van enkele industriele oestrogeenactieve stoffen
W. R. Kelce. C. R. Stone, S. C. Laws, L. E. Gray, J. A. Kemppainen, E. M. Wilson. Persistent DDT metabolite p.p'-DDE is a potent
androgen receptor antagonist, Nature (London) 375(6532): 581-585, 1995

Zo zijn er de organochloorbestrijdingsmiddelen, DDT, DDE, hexachloorbenzeen en lindaan.
Deze bezitten een basisstructuur van koolstofatomen met daaraan gebonden chlooratomen (zie
fig.5).
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DDE blijkt de concentratie aan steroiden in eieren van alligators te beinvloeden in Lake
Apopka en zorgen voor vervrouwelijken van mannelijke alligators. DDT wordt als
boosdoener gezien voor de onvruchtbaarheid van de Florida panter. In de jaren '60 werden
hoge concentraties p,p '-DDE gevonden in weefsels van baby's. Accumulatie vindt plaats in
weefsels als hersenen, longen, hart, lever, nieren en milt. Stoffen als DDT zijn gelukkig in
onze westerse landen al jaren verboden. In Derde-Wereidlanden echter wordt nog steeds op
grote schaal gewerkt met deze bestrijdingsmiddelen en vormen ze een groot milieuprobleem.
o,p '-DDT bindt aan de oestrogeen receptor en veroorzaakt zo oestrogeenachtige effecten.
Lindaan zou bij vissen de produktie van vitellogenine en hermafrodie stimuleren.
Polychloorbifenylen (PCB's) hebben ook een oestrogene activiteit. Omdat er veel PCB's zijn
(meer dan 200), is de werking ook verschillend per PCB. Er kunnen ook antagonistische
effecten optreden.
Er is onderzoek bij apen gedaan waar onder meer een verlaging van het aantal jongen uitkomt,
hevigheid en duur van de menstruatie neemt toe en het geboortegewicht ligt lager. Eenzelfde
soort symptonen werden opgemerkt bij zeehonden na blootstelling aan PCB's. Er is ook een
correlatie gevonden tussen de concentratie PCB's in melk van moeders en gedragsproblemen
bij kinderen van deze moeders.
Andere stoffen (w.o. herbiciden, fungiciden, insecticiden en nematociden) die verdacht
worden van (anti)oestrogene activiteit zijn:
-Dioxinen (antagonistisch) (veroorzaakt tijdelijke acne en verlaging van borstkanker)
-Alkylfenolen (agonistisch)
-Alkylfenol polyethoxylaat, nonylfenol (agonistisch) (vitellogineproduktie bevorderend)
-Bisfenol A (agonistisch) (oestrogeen effect op borstkankercellen, MCF-7-cellijn)
-Ftalaten (agonistisch)
-Tributyltin (TBT) (penisontwikkeling bij wulken)
-Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) (verhoogde reproduktie bij de
pissebed)
--HCH (agonistisch) (achterblijven van de testesontwikkeling bij de gup)
-Atrazine
-Aldicarb
-Ook zware metalen zoals Cd, Pb en Hg hebben invloed op reproductieve en endocriene
mechanismen.

J. Van Kasteren, Expertvisie "pseudo-oestrogenen in het milieu" beweringen gewogen, De Stichting
C3,februari 1996
P. E. C. Leonards, A. D. Vethaak, P. De Voogt, Oestrogeen-actieve stoffen in het milieu, Versiag studiedag,
23 februari 1996
T. Colborn, F. S. Vom Saal, A. M. Soto, Developmental Effects of Endocrine-Disrupting Chemicals in
Wildlife and Humans, Environmental Health Perspectives, Vol 101, number 5, October 1993
W. R. Kelce, C. R. Stone, S. C. Laws, L. E. Gray, J. A. Kemppainen, E. M. Wilson, Persistent DDT
metabolite p,p'-DDE is a potent androgen receptor antagonist, Nature (London) 375(6532): 58 1-585, 1995
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4.1 Afbraak van Oestrogenen

Deze industriele oestrogeenactieve stoffen komen soms in grote ongecontroleerde
hoeveelheden in ons milieu terecht. Vaak kan je aan dieren al zien wat voor effect deze stoffen
hebben op de lange duur. Dat het een kwestie van tijd is voordat wij er jets van merken lijkt
duidelijk. Mengsels van deze stoffen zouden elkaar kunnen versterken en hun invloed
chronisch uitoefenen in ons lichaam.
De afbraak van deze stoffen in bet milieu is vaak ook nog een onduidelijke kwestie (zie fig.6).
Ze breken wel af, maar de biodegradatie zorgt voor metabolieten, die vaak net zo sterk of
sterker oestrogeenactief zijn. Voor alkylfenol-polyethoxylaten in rioolwater, is gevonden dat
naarmate de lengte van de ethoxy-keten langer is de stof minder oestrogeenactief wordt.
Naarmate ze echter steeds verder worden afgebroken wordt ook de ethoxy-keten korter met
als gevolg dat ze oestrogeenactiever, slechter afbreekbaar en meer hydrofoob (vetoplosbaar)
worden.

Alkylphenol-poiyethoxylates
(ApnEO n=9-40)

alkylphenol-polyethoxycarboxylic acids Alkylphenol-polyethoxylates

(APnEC n=O,1.) (APnEO n=O-3)
+ +

atky1phenoI-po1yethoxy1ates Sludge treatment under anaerobic conditions alkyiphenols

(ApnEO n=O-3) (AP)
+

alkyiphenols (AP)

1' 1

EFFLUENT SLUDGE

Fig.6
De biologische afbraak van Alkylphenol-polyethoxylaten tijdens rioolslibbehandeling
S. Jobling, J. P. Sumpter, Detergent components in sewage effluent are weakly oestrogenic to fish: An in vitro study using rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) hepatocytes, Aquatic Toxicology, Vol. 27 (3-4), 361-372, 1993

De oestrogene werking van alkylfenol-polyethoxylaten wordt toegewezen aan de para-positie
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van de alkyigroep. Als deze groep in de ortho- of meta-positie terechtkomt, blijkt de stof zijn
oetrogene werking te verliezen. Door de lipofihiteit van deze stoffen worden ze snel in grote
hoeveelheden opgeslagen in bet vetweefsel van vissen die in dit rioolwater leven. Doordat
vissen vet verkiezen als energiebron kan bet zijn dat tegelijk met de verbranding van
vetweefsel de alkyl-polyethoxylaten vrij komen en intern getransporteerd en weer ergens op
mechanismen inwerken, of weer in vetweefsel worden opgeslagen. Als deze stoffen dus
geaccumuleerd worden in het lichaam raken organismen ze maar moeilijk weer kwijt.

S. Jobling, J. P. Sumpter, Detergent components in sewage effluent are weakly oestrogenic to fish: An in vitro
study using rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes, Aquatic Toxicology, Vol. 27 (3-4), 361-372,
1993

4.2 Detectie van Oestrogenen

De oestrogenen in rioolwater beinvloeden niet alleen planten, maar ook dieren die in
aanraking komen met rioolwater. Vooral bij vissen zijn de effecten goed zichtbaar. Deze
dieren brengen bun hele leven door in dit water en ondervinden dus een chronische belasting.
Mannetjes en nog niet voiwassen vrouwtjes van de regenboogforel produceren vitellogenine.
Dit bevordert de produktie van dooiereiwit dat normaal gesproken slechts door voiwassen
seksueel actieve vrouwtjes wordt aangemaakt in de lever. Een voordeel hiervan is dat de mens
zo een methode heeft gevonden om concentraties oestrogenen te meten, want de
vitellogeninehoeveelbeid meten is een behoorlijk nauwkeurige maat voor de concentratie
oestrogenen aanwezig in het water. Als vissen zich namelijk willen voortplanten, dan is er bij
de vrouwtjes een miljoenvoudige verhoging van de concentratie vitellogenine. Dit is
noodzakelijk om de ovaria te laten groeien (25% van het lichaamsgewicht). Oestrogenen
activeren het gen dat bet eiwit vitellogenine maakt. Ook lichaamsvreemde oestrogenen
kunnen bet afschrijven van het gen activeren. In gecontamineerde rivieren kun je zo bet
gehalte aan vitellogenine meten, om zo tot een uitspraak te komen van de hoeveelheid
oestrogeenactieve stoffen aanwezig in de rivier. Omdat men nog niet weet wat bet effect is
van concentraties oestrogenen in toekomstig drinkwater, is de regel: Voorkomen is beter dan
genezen.

J. K. Fawell, M. J. Wilkinson, Oestrogenis substances in water: a review, J Water SRT-Aqua Vol. 43, No. 5:
219-221, 1994
C. Pelissero, B. Bennetau, P. Babin, F. Le Menn, J. Dunogues, The estrogenic activity of certain
phytoestrogens in the Siberian sturgeon Acipenser baeri, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
38(2): 293-300, 1991
J. P. Sumpter, S. Jobling, Vitellogensis as a Biomarker for Estrogenic Contamination of the Aquatic
Environment, Environmental Health Perspectives, Vol. 103, Supp. 7: 173-178, 1995
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5. De Positieve Kant

5.1 Voorbehoedsmiddelen

Oestrogeenachtige stoffen echter blij ken ook positieve kanten te hebben. Zo is er at vanaf de
jaren dertig bekend dat synthetisch samengestelde preparaten waarin oestrogenen en
progesteron de belangrijkste componenten vormen, remmend werken op de ovulatie. Daarna
is er veel mee gestest en zijn de concentraties herhaaldelijk bijgesteld om tot een zeer
betrouwbaar voorbehoedsmiddel te komen. Synthetische oestrogenen en progesteron vormen
de belangrijkste bestanddelen. Belgie en Nederland zijn de tanden waar het meest orate
anticonceptie middelen wordt gebruikt ter wereld.
De werkzame oestogeenachtige stoffen in de pu zijn voornamelijk:
-ethynodiolacetaat
-ethinytestradiol
-ethynodioldiacetaat
-lynestrenol
-levonorgestrel
-norethisteron
-cyproteronacetaat
-desogestrel
-mestranol
Ethinylestradiol is één van de belangrijkste oestrogenen dat aanwezig is in vrijwel elke pu.
Deze stof zorgt voor een remming van de afgifte van LH en FSH door de hypofyse. GnRH
(Gonadotrophin Releasing Hormone)-secretie remming in de hypothalamus zorgt ervoor dat
de ovaria feitelijk buiten werking worden gesteld. Zo kan er geen folliketrijping plaatsvinden
waardoor ovulatie achterwege blijft.
Helaas komen er nog steeds veel bijwerkingen voor, bij het pilgebruik. Hartziekten,
gewichtstoename, acne en kankerverwekkende eigenschappen. Laten zien dat de pu op deze
gebieden een stuk minder betrouwbaar is. Vaak worden de oestrogene componenten als
boosdoeners gezien.
Wat gebeurt er eigenlijk met a! die oestrogenen afkomstig uit de pu? Zouden ze snel afbreken,
of werken ze net zo negatief op het aquatisch leven als de industriele oestrogenen?

J. V. TH. H. Hamerlynck, Hormonale anticonceptiva, Ned. Tijdschr. Geneeskd., 131, nr 50, 2286-2289, 1987
T. M. Mills, T. J. Lin, S. Hernandez-Ayup, R. B. Greenblatt, J. 0. Ellegood, V. B. Mahesh, The metabolic
clearance rate and urinary excretion of oral contraceptive drugs, American Journal of Obstetrics and
Gynecology, 120 (6): 773-778, 1974
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5.2 Kankerbestrijdende Eigenschappen

Heeft menselijk oestrogeen een kankerbestrijdende werking? Nee, integendeel, het 1 7-
oestradiol en andere oestrogenen blijken juist een positieve correlatie te vertonen met bet
risico op kankersoorten. Vooral bij vrouwen wordt de kans op borstkanker groter bij
verhoogde concentraties van het 17-oestradiol. Dus in feite werkt het lichaam zich zeiftegen
door veel oestrogenen te produceren.
Hebben lichaamsvreemde oestrogenen ook een verhogend effect op kanker? Wat betreft fyto-
oestrogenen is dit zeker niet het geval. Fyto-oestrogenen werken bet ontstaan van kanker vaak
tegen. Uit diverse onderzoeken is blijkt dat vrouwen beduidend minder kans hebben op
borstkanker als ze fyto-oestrogenen tot zich nemen. Dit werd ontdekt door verschillende
eetgewoonten van volken met elkaar te vergelijken.
Fyto-oestrogenen worden voornamelijk verkregen doordat het aanwezig is in voedsel.
Westerse dieeten zijn opmerkelijk arm aan fyto-oestrogenen en Oosterse- en natuurlijkere
diëten zijn rijker aan fyto-oestrogenen.
Een dieet met sojamelk bij premenopausale vrouwen, liet een daling zien in 17 -oestradiol,
progesteron. verlenging van de menstruele cyclus en verlaging van het DHEA sulfaatgehalte
(een intermediar in de synthese van 17-oestradiol). Fyto-oestrogenen zijn zwak
oestrogeenactief en hebben hun werking in de hypothalamus en hypofyse. Zo wordt er
gezorgd voor een remming van de oestrogeensynthese in de ovaria.
Produkten gemaakt van soja zijn over het algemeen rijk aan isoflavonoIde fyto-oestrogenen,
vooral daidzeine en genisteine.
Genisteine bijvoorbeeld remt de biosynthese van progesteron. Het werkt als een antagonist
t.o.v. de productie van oestrogeen en remt de enzymactiviteit van 17-hydroxysteroid
oxidoreductase type I dat zorgt voor de omzetting van oestrogeen tot 17 3 -oestradiol. Ook
zorgt genisteine voor een remming in de activiteit van diverse enzymen en processen als:
topo-isomerase I en II, proteinekinases (tyrosine specifiek) en phosphoinositol turnover, alien
spelen een rot bij ceigroei.
Bij een vegetarisch dieet is vastgesteid dat er bij vegetariërs een hogere concentratie SHBG
(Sex Hormone-binding Globuline) voorkomt in vergelijking met omnivoren. SHBG zorgt
voor wegvangen van menselijke hormonen als dihydroxytestosteron, testosteron en estradiol.
Ook deze hormonen hebben een positieve correlatie t.o.v. de ontwikkeiing van verschillende
kankersoorten. Dit heeft ais gevolg dat de biotogische activiteit van deze hormonen een stuk
minder wordt door kwantiteitsverandering. Zo krijg je als indirect effect dat de kans op
bepaatde kankersoorten verminderd wordt. Genisteine heeft een behoorlijke invloed op de
SHBG-concentratie. De SHBG productie wordt onder invloed van genisteine behoorlijk
verhoogd. Daarnaast onderdrukte genisteine ook nog eens de woekering van kankercellen (in
vitro studies). Met name remt genisteine de woekering van kwaardaardige levercetten.
Japanners blijken een kleinere kans te hebben op het krijgen van bijvoorbeeld borst-, darm of
prostaatkanker dan westerse vrouwen afkomstig uit Boston. De oorzaak hiervoor moet
gezocht worden in het voedsel. Een Japans dieet is veel meer gebaseerd op soja-produkten, net
ats bij een vegetarisch dieet. Genisteine is één van de meest voorkomende fyto-oestrogenen in
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soja. Van alle fyto-oestrogenen komt genisteine ook het meest voor in de urine van Japanse
proefpersonen soms zelfs 100 tot 1000 keer een hogere excretie dan de intern aangemaakte
oestrogenen. Bij Finse proefpersonen bleek een gemiddeld risico te bestaan op de kans op
kanker. Het verschil tussen Japaners en Finnen blijkt te bestaan uit de hoeveelheid
binnengekregen isoflavonoiden (w.o. genisteine). Dat Finnen niet een grotere kans hebben op
kanker ligt waarschijnlijk aan de hoeveelheid ligniden die ze binnen krijgen, dit is te danken
aan vruchten en bessen (vooral de zaden zouden veel ligniden bevatten). Daarnaast zou de
inname van graanvezels ook hoger liggen bij de Finse vrouwelijke proefpersonen, hieruit
volgt dan een hogere excretie van ligniden t.o.v. de vrouwelijke proefpersonen in Boston met
een hogere kans op borstkanker.
Kankercellen kunnen oestrogeen-receptor positief zijn of negatief, zijn ze merendeels positief,
dan blijkt een hormoonbehandeling goed te helpen. Hormoonbehandelingen tegen kanker zijn
algemeen in gebruik in ziekenhuizen, maar bet gaat voornamelijk om menselijke hormonen,
zoals progesteron. Dit wordt synthetisch geproduceerd en kan in de vorm van een pu
ingenomen worden. Andere hormonen die vaak gebruikt worden zijn:
Tamoxifen, Aromatase inhibitors, Aminoglutethimide, Formestane, Anastrazole, Goserelin.of
andere methoden om de ovaria te remmen in de eigen hormoon aanmaak.
Als bet inmiddels bewezen is dat fyto-oestrogenen een goed alternatief is tegenover
synthetische oestrogenen in de strijd tegen kankersoorten. Waarom zou men i.p.v kortstondige
hormoon behandelingen niet beter de voedselgewoonten van mensen aanpakken, zodat kanker
kwantitatief sterk kan worden teruggedrongen. (Zie ook bijiagen 2 en 3)

H. Adlercreutz, Phytoestrogens: Epidemiology and a Possible role in Cancer Protection, Environmental Health
Perspectives, I 03(suppl7): 103-112, 1995, bijlage 1

V. Mousavi, H. Adlercreutz, Genistein is an effective stimulator of sex hormone-binding globulin production
in hepatocarcinoma human liver cancer cells and suppresses proliferation of these cells in culture, Steroids
58(7): 30 1-304, 1993
I nternetsite: http://medweb.bham .ac.uklcancerhe. . .reast/second/treat/types.htm l#orp, Cancerhelp UK,
Secondary Breast Cancer: Types of Treatment
1. W. Lu, K. E. Anderson, J. J. Grady, M. Nagamani, Effects of Soya Consumption for One Month on
Steroid Hormones in Premenopausal Women: Implications for Breast Cancer Risk Reduction, Cancer
Epidemiology, Biomarkers & Prevention, Vol. 5, 63-70, January 1996

5.3 Dc "pit" als Lichaams- en Geestverbeteraar

Testosteron toedienen aan oudere mannen heipt in het bevorderen van de eiwitsynthese en
spierkracht (bijiage 4). Ze zijn dan in staat om meer arbeid te verrichten. Dc toename in
spierkracht zou kunnen helpen in bet terugdringen van ongelukken zoals vallen en kan leiden
tot een langer onafhankelijk leven met een verbetering van zelfvertrouwen. Misschien krijgt
de oudere man in de toekomst ook we! een "pu".
Oestrogenen uit bet milieu waarmee de mens in aanraking komen door middel van voeding of
industriele blootstelling, zoals genisteine, coumestrol, methoxychloor, bisfenol A en zeranol
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laten bij de rat een verlaging van cholesterol in het bloed zien.
Daarnaast voorkomen coumestrol, methoxychloor en zeranol botafbraak. Dit wordt al
opgemerkt bij ethynylestradiol (bestanddeel van de pil) waarbij er een verlaging in
cholesterolgehalte plaatsvindt en voorkomen van botafbraak. Bovengenoemde stoffen laten
dus een zelfde werking zien, ze zijn agonistisch ten opzichte van ethynyl estradiol. Al na 4
dagen na orate inname wordt een cholesterol verlaging waargenomen. Dit kan van groot nut
zijn voor vrouwen in/na de overgang die een verandering (hebben) ondergaan in hun
hormoonhuishouding. Deze bevolkingsgroep is sterk oestrogeendeficient. Dit is één van de
redenen dat arisen post-menopausale vrouwen aanraden door te gaan met het slikken van de
pu. Hierin zitten bestanddelen (o.a. ethynyl estradiol, oestrogeen actief) die ervoor zorgen dat
botafbraak wordt gestopt en psychologische problemen, die komen door een verstoorde
hormoonhuishouding, afremmen.
Helaas zijn er ook nadelen verbonden aan het gebruik van de pil. Zo zouden deze synthetische
oestrogenen het risico verhogen op hoge bloeddruk, kankersoorten en hart- en vaatziekten.
Na de menopauze zakken de concentraties oestrogeen en progesteron dramatisch naar
beneden. Om dit dus te compenseren wordt doorgegaan met het slikken van de pu, ondanks de
nadelige effecten.
Dat fyto-oestrogenen hoopgevend zijn voor vrouwen na de overgang blijkt uit onderzoek
gedaan onder natuurvolken
De postmenopausale vrouwen uit deze groepen hebben vrijwel geen last van postmenopausale
symptonen zoals westerse vrouwen nu hebben. Dit wordt grotendeels toegeschreven aan de
voedselgewoontes. Het voedsel van deze natuurvolkeren is rijker aan fyto-oestrogenen en
blijkbaar helpen deze gehaltes lichaamsvreemde oestrogenen, mee met het stabiel houden van
de hormoonhuishouding van de postmenopausale vrouw.

J. A. Dodge, A. L. Glasebrook, D. E. Magee, D. L. Phillips, M. Sato, L. L. Short, H.U. Bryant,
Environmental Estrogens: Effects on Cholesterol Lowering and Bone in the Ovariectomized Rat, Journal of
Steroid Biochemistry and Molecular Biology 59(2): 155-161, 1996
S. Seliman, Hormone Heresy; Oestrogen's Deadly Truth, Nexus Magazine, Vol.3, #4, June- July, 1996, internet:
http://www.altnews.com.au/nexus/HormoneHeresy.htm I

5.4 Remmen en Voorkomen van de Ziekte van Alzheimer

Na recent onderzoek is gebleken dat oestrogenen een remmende werking kunnen hebben op
de ziekte van Alzheimer. Uit moleculaire experimenten is bewezen dat oestrogeen de
chemische functie van de cel versterkt. Het werkt groeibevorderend en heeft een
beschermende functie tenopzichte van toxische stoffen. In embryo's blijkt oestrogeen
zenuwcelontwikkeling in de hersenen positiefte stimuleren.
Cognitie zou sterk worden beinvloed door oestrogeen. Oestrogeen zorgt voor groei van
bepaalde neuronen, zorgt voor een afgifte van een precursor van het amyloldeiwit en zou met
het apolipoproteIne E." reageren. Dit zou het risico op het krijgen van Alzheimer
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Fig.7

De dendritische spinedichtheid van onbehandelde (C) (OVX±O) en estradiol behandelde ratten (D) (OVX+E)
C. S. VoolIey. N. C. Wejiand. B. S. 1cEwen. P. .4. Schwartzkroin. Estradiol Increases the Sensitivity of Hippocampal CAl Pyramidal
Cells to NMDA Receptor-Niediated Synaptic Input: Correlation with Dendritic Spine Density, The Journal of Neuroscience. 17 (5):1848-
1859. 1997

Het gebied in de hersenen waar oestrogenen werkzaam zijn is indirect de hippocampus en
cerebrale cortex. Oestrogeen zorgt voor een toename van het enzym choline acetyltransferase
(ChAT) en dit enzym zorgt voor de aanmaak van acetyicholine. dat op zijn beurt werkzaam is
in de communicatie tussen zenuwcellen. Oestrogeen stimuleert daarnaast de ontwikkeling van
axonen en dendrieten van neuronen bij muizen.
Bij mensen is het onderzoek voornamelijk gericht op vrouwelijke patienten, deze
proefpersonen krijgen vaker behandelingen met oestrogenen. Deze groep is dus bij voorbaat
geschikt om een relatie te ontdekken tussen oestrogeen en cognitie. Hierbij moet gedacht
worden aan pilgebruik als voorbehoedsmjddel. Ook op oudere leeftijd na de overgang wordt
de pu nog gebruikt om typische klachten te bestrijden. die tijdens en na de overgang komen.
Orndat de ziekte van Alzheimer vaak op latere leeftijd voorkomt. zijn vrouwen die op oudere
leeftijd wel of geen oestrogenen tot zich nemen uitermate geschikt om de effecten van
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verminderen, ook verbetering in cognitie bij Alzheimerpatienten zou veroorzaakt worden door
oestrogeen.
Bij ratten is door toediening van estradiol een toename gevonden van zenuwdichtheid,
synapsen en spine ontwikkeling in het CA! gebied in de hyppocampus van de rat (fig.7).
Vergeleken met onbehandelde ratten, blijken de behandelde ratten beter te leren en ze bezitten
een grotere cognitie.
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oestrogenen waar te nemen op de ziekte van Alzheimer. Vrouwen uit deze groep werden
vergeleken met vrouwen zonder oestrogeen behandelingen. Onbehandelde vrouwen werden
getest t.o.v. vrouwen die we! oestrogeen tot zich namen. De resultaten waren als volgt:
vrouwen die geen oestrogeen tot zich nemen hebben 16.3% kans op de ziekte van Alzheimer,
vrouwen waarvan de oestrogeen inflame onbekend is hebben 9.7% kans,
vrouwen die minder dan een jaar oestrogeen tot zich nemen hebben 7.5% kans en
vrouwen die langer dan een jaar oestrogeen tot zich nemen hebben 1.7% kans op de ziekte van
Alzheimer.
Dus blijkbaar heeft een langduriger gebruik van oestrogeen een verlaging van het risico op de
ziekte van A!zheimer als gevoig.
Onbehandelde vrouwen laten een grotere sterfte zien veroorzaakt door de ziekte van
Alzheimer en ook de ziekte zeif ontwikkelt zich snel!er.
Voor mannen zou oestrogeen ook een goed medicijn kunnen zijn tegen de ziekte van
Alzbeimer, daar ook de man gevoelig is voor oestrogeen. Echter er moet wel gelet worden op
bijwerkingen, bet gaat nog steeds om een vrouwelijk geslachtshormoon, hoewel oestrogeen
natuurlijk ook bij de man voorkomt. Gedacht zou kunnen worden een soortgelijk hormoon dat
zich niet op bet reproduktie systeem. maar zijn specifieke werking heeft in de hersenen.
Zo zijn er andere stoffen zoals bet ginkgo biloba speciale extract Egb 761 dat ook een ziekte
van Alzheimer-remmende werking heeft. De groep mensen die werd onderzocht waren oudere
mensen met een lichte tot gemiddelde vorm van degeneratieve dementie de ziekte van
Alzheimer en multi-infarct dementie. De stoffen in dit extract zijn o.a. 24%
ginkgoflavoneglycosiden, deze stoffen hebben een sterke gelijkenis met oestrogeen wat
structuur betreft. B!ijkbaar is niet alleen oestrogeen werkzaam tegen de ziekte van Alzheimer,
maar ook stoffen die gelijken op oestrogeen. Fyto-oestrogenen zouden best werkzaam kunnen
zijn in de strijd tegen dementie.

M. Tang, D. Jacobs, Y. Stern, K. Marder, P. Schofield, B. Gurland, H. Andrews, Effect of oestrogen during
menopause on risk and age at onset of Alzheimer's disease, The Lancet, Vol.348: 429-432, 1996
I. Wickelgren, Estrogen Stakes Claim to Cognition, Science, Vol. 276: 675-678, 1997
A. H. Gazzaley, N. C. Weiland, B. S. McEwen, J. H. Morrison, Differential Regulation of NMDARI mRNA
and Protein by Estradiol in the Rat Hippocampus, The Journal of Neuroscience, 16(21): 6830-6838, 1996
S. Seilman, Hormone Heresy;Oestrogen's Deadly Truth, Nexus Magazine, Vol.3, #4, June-July, 1996, internet:
http://www.altnews.com.au/nexus/HormoneHeresy.html
C. S. WooHey, N. G. Weiland, B. S. McEwen, P. A. Schwartzkroin, Estradiol Increases the Sensitivity of
Hippocampal CAl Pyramidal Cells to NMDA Receptor-Mediated Synaptic Input: Correlation with Dendritic
Spine Density, The Journal of Neuroscience, 17 (5):1848-1859, 1997
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6.1 Oestrogenen als Toekomstig Medicijn
(fyto-oestrogenen en synthetische oestrogenen)

Als er meer onderzoek gedaan wordt naar phyto- en pseudo-oestrogenen kan gekeken worden
of ze:
-Beter werken,
-Een grotere affiniteit voor receptoren hebben,
-Een !angdurigere werking door een langere afbraakperiode hebben,
-Betere herkenning op celniveau bij gecontroleerd gebruik hebben.
In feite gaat het eigenlijk om de dosis van een stof die binnengekregen wordt over een
bepaa!de tijdsperiode. Dus als men zo de oestrogeen huishouding in ons interne en externe
milieu bekijkt, dan blijkt er niet duidelijkheid te bestaan over de hoeveelheid oestrogenen
waaraan we zijn blootgesteld en de duur van de blootstelling (afbraak in het lichaam). Dat
oestrogenen oorspronkelijk en nog steeds nuttige stoffen waren en zijn voor onze
ontwikkeling wordt over het hoofd gezien als onderzoekers zich vooral richten op kwalijke
kanten van oestrogenen. 1k hoop met deze scriptie een objectief beeld te hebben gegeven van
de vele kanten van oestrogenen. Er is niet alleen zwart en wit, maar een groter grijs gebied
waar nog sporadisch in wordt gekeken.
Al met al is het we! duidelijk dat de positieve werking van oestrogenen op de gezondheid van
de mens niet langer over het hoofd mag worden gekeken. Vooral het fyto-oestrogeen,
genisteine lijkt een geschikte stof om te gebruiken in de strijd tegen kankersoorten. Een
voordeel van dit fyto-oestrogeen is ook nog eens dat het niet a! te moeilijk ingenomen hoeft te
worden. In veel produkten gebaseerd op soja komt genisteine voor. Voedselgewoonten
moeten veranderd worden. zodat genisteine ongemerkt zijn werk kan doen in goed
samengeste!de dieeten. Vaak krijgen baby's via de borst of soja-melk ook fyto-oestrogenen
binnen, onmiddel!ijk werd gekeken naar de kwalijke gevolgen heirvan, maar er zijn nog geen
kwa!ijke effecten opgemerkt. Wie weet zijn kleine hoevee!heden fyto-oestrogenen juist we!
voordelig bij pasgeboren babies.
Wat betreft synthetische oestrogenen oftewe! pseudo-oestrogenen, hiervan weet men we!
grotendeels wat de gevolgen zijn bij blootste!ling aan een grote dosis of langdurige
b!ootstelling, maar niet wat voor effect k!einere hoeveelheden hebben. Deze pseudo-
oestrogenen zijn vaak gemakke!ijk te produceren en kunnen misschien net zo veel effect
hebben a!s fyto-oestrogenen. Als dit een positief effect op de gezondheid kan hebben, waarom
zou men deze stoffen dan niet gebruiken? Al!een omdat ze jarenlang negatief zijn be!icht?
Een gecontroleerd gebruik van deze stoffen zou heel goed kunnen uitpakken. Het probleem is
dat men nog niet precies weet wat deze !ichaamsvreemde oestrogenen in het lichaam doen.
Hoe lang blijven ze in het lichaam. hoe reageert het lichaam erop? Er zijn we! waarden
gevonden voor mestranol, een synthetisch hormoon gebruikt in o.a. de pi!. Toch b!ijken
studies e!kaar tegen te spreken, over de sneiheid waarop zo'n hormoon uit bet !ichaam is
verdwenen. Dit zijn hormonen waarmee vee! gewerkt wordt, dus !aat staan wat men weet over
onbekendere (fyto)oestrogenen. Wat we! is gevonden is dat ook na langdurige toediening, de
sne!heid niet verandert van afgifte door het lichaam, van het hormoon mestrano!.
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Uitproberen lijkt tot nu toe de meest geprobeerde methode, waarbij de pu als grootste
voorbeeld naar voren kan worden geschoven. Hierin zitten ook gesynthetiseerde oestrogenen
die inwerken op de hormoonhuishouding van de vrouw. Nu geeft de pu niet altijd het
gewenste resultaat Toch blijkt over de jaren, dat de pu één van de betrouwbaarste
voorbehoedsmiddelen lijkt te zijn, ondanks enkele bijwerkingen.
Al met a! is de conclusie, dat oestrogenen in grote ongecontroleerde hoeveelheden schade
berokkenen, maar dat het gebruik van oestrogenen onder toezicht positief kan werken op onze
gezondheid.

T. M. Mills, T. J. Lin, S. Hernandez-Ayup, R. B. Creenblatt, J. 0. Ellegood, V. B. Mahesh, The metabolic
clearance rate and urinary excretion of oral contraceptive drugs, American Journal of Obstetrics and
Gynecology, 120 (6): 773-778, 1974
J. Slavin, More information on phytoestrogens in breast milk, Clinical Chemistry 43(3): 548-549, 1997
C. Essex, Phytoestrogens and soy based infant formula, Risks remain theoretical, British Medical Journal
313(7056): 507-508, 1996
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Bijiage 2

Table 1. Some studies related to possible anticrmncer effects of isoftavonoids aid hgnans delected in man .
ie of cancer Compound or food Species or cell type Effect or restii Reference

a ftamnly studies that ciscuss the role of rsoflavonoids in cancer or that use pure isoffavonords have been included.
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Bijiage 3

Table I. Plant-Oerived Polycyclic Compounds.
Grouped by Chemical Structure and Sources

Compouna Sources

Coumestans Leguminous plants
Coumestrol (e.g.. soy, alfalfa)

Stilbenes Wood
4,4'-Dihydroxystilbene
3.5-Dihydroxystilbene

Coumarins Beans
Coumarin

Isoflavonoids Leguminous plants (soy),
Genistein clover
Biochanin A

Flavonoids Fruit and vegetables
Apigenin
Chrysin
Quercetin
Kaempferol

Plant sterols P!ant oils. leguminous
cz-Sitosterol plants, wood
)3-Sitosterol
3-Sitostanol

Saponins Licorice
a-Glycyrrhetinic acid
3-Glycyrrhetinic acid

Resorcylic acid lactones Grain and feeds infected by
Zearalenone Fusarium (mold)

'See Materials and Methods for the producers and purity of the
test compounds.

S. Mäkela, m. Poutanen, Lehtimaki, M.-L Kostian, R. Santti, R. Vihko, Estrogen-Specific 17-
Hydoxysteroid Oxidoreductase Type 1 (E.C. 1.1.1.62) as a Possible Target for the Action of Phytooestrogens,

Institute of Biomedicine, University of Oulu, FIN-90220 Oulu, Finland, P.S.E.B.M. Vol 208, 1995
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Fig. 4. Muscle protein synthesis. The fractional synthetic rate (FSR)
of lower extremity muscle protein as determined by stable-isotope
infusion (see METhODSI in 6 elderly men basally and after treatment
with testosterone for 1 mo. Data are means SE. St.atistically
significant increase as determined by paired t-test (P.s 0.O4L

R. J. Urban, V. H. Bodenburg, C. Gilkison, J. Foxworth, A.R. Coggan, R. R. Wolfe, A. Ferrando.
Testosterone administration to elderly men increases skeletal muscle strength and protein synthesis, American
Journal of Physiology, 269(5 PART I): E820-E826, 1995




