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Benodigd Onderzoeksmateriaal: urine

Ref.waarden
Onderzoek

Resultaat

Uitgangswaarden

klinische chemie
Kreatinine (urine)

0,42 g/l

0,25 - 2,00
Let op de gewijzigde referentiewaarden.

Endocrinologie
Estron (E1)

0,70 µg/g Kreatinine

2,08 - 20,33

2-Hydroxy-oestron

1,1 µg/g Kreatinine

0,74 - 13,63

2-Methoxy-oestron

0,7 µg/g Kreatinine

0,29 - 2,97

4-Methoxy-oestron

0,9 µg/g Kreatinine

0,27 - 1,87

Beschermend werkende metabolieten:

Metabolieten met potentieel negatieve werking:
16-Hydroxy-oestron

2,4 µg/g Kreatinine

0,84 - 7,04

4-Hydroxy-oestron

1,1 µg/g Kreatinine

< 9,13

0,46 Ratio

> 0,46

Metabolieten-verhouding:
2-Hydroxyoestron/16-Hydroxyoestron-ratio

De 2-hydroxyoestron/16-hydroxyoestron verhouding beschrijft de verhouding tussen het positieve estron metaboliet 2-hydroxyoestron en het potentieel negatieve estron
metaboliet 16-hydroxyoestron.
Houd er rekening mee dat deze verhouding niet kan worden gebruikt bij normale 2-OH en 16-OH oestrone resultaten.

Methylerings-activiteit

0,74 Ratio

> 0,15

De methylerings-activteit beschrijft de verhouding van 2- en 4-Methoxy-oestron tot 2- en 4-Hydroxy-oestron.

Totaalbeoordeling
Overzicht Endocrinologie:
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De disbalans van oestrogenen en uw metabolieten brengt een potentieel risico met
zich mee voor de ontwikkeling van oestrogeen-afhankelijke ziektes zoals bijv.
borstkanker. De beoordeling van het oestrogeen-metabolisme dient er niet voor,
om een betrouwbare voorspelling te doen voor een toekomstige kankerziekte.
Beter gezegd moet de therapeut ondersteund worden, eventuele risicofactoren
vroegtijdig te herkennen en gezamenlijk strategieën te ontwikkelen, die leiden tot
een minimalisatie van de risico's.
• Een normale tot verhoogde methyleringsactiviteit getuigt van een
toereikende activiteit van het enzym Catechol-O-Methyltransferase
(COMT) en de daarmee verbonden inactivering en uitscheiding van
oestrogeenmetabolieten.
• De 2/16-OH-E1-verhouding staat toe, een uitspraak over veranderingen
in het oestrogeen-metabolisme te doen. Een zo hoog mogelijke
2/16-OH-E1-verhouding kan het risico verminderen, oestrogeenafhankelijke ziektes (bijv. borstkanker) te ontwikkelen.

Endocrinologie - Interpretatie van de diagnose
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De methyleringsactiviteit dient als richtwaarde voor de inactivering van kankerverwekkende oestrogenmetabolieten, terwijl de 2/16 verhouding als weergave van het
evenwicht tussen "goede" (2-hydroxy) en "slechte" (16-hydroxy) oestrogeenmetabolieten gebruikt wordt. Hoe hoger de verhouding, des te geringer de kans op
oestrogeen-afhankelijke ziektes.
Oestron (E1)
Oestron hoort net als oestradiol tot de groep van oestrogenen. Het wordt in de
premenopauze tot ca. 70-80% door FSH-secretie (FSH: follikel stimulerend
hormoon) in de eierstokken geproduceerd; in de postmenopauze ontstaat oestron
voornamelijk door omzetting van androstendione en DHEA door het enzym
aromatase.

Indicaties ter bepaling van het oestronniveau zijn o.a.:
Onverklaarbare bloedingen
Onderzoek van oestrogeeneffecten in de
postmenopauze
Overweging van een therapie met
oestronpreparaten.

Verminderde oestron-waarden worden doorgaans mit een daling van de
achtergestelde metabolieten van het oestrogeenmetabolisme geassocieerd.

Beschermend werkende metabolieten:
2-Hydroxy-oestron
2-Hydroxy-oestron ontstaat door de hydroxylering van de A-Ring uit oestron. Deze
reactie wordt door het enzym cytochroom P450 1A1 veroorzaakt.
2-Hydroxy-oestronen hebben slechts een geringe bindingsaffiniteit met de oestrogeenreceptor en hebben daardoor slechts zwak uitgesproken oestrogene
eigenschappen. Ze werken antiproliferatief en protectief door verlaging van de
mitogene activiteit van oestradiol.
2-Methoxy-oestron
2-Methoxy-oestron wordt uit 2-Hydroxy-oestron door middel van het enzym
Catechol-O-Methyltransferase (COMT) gevormd en door middel van binding aan
Glucuronide en zwavelzuur via de nieren uitgescheiden. Het bezit, net zoals zijn
voorrloper, de vaardigheid om de proliferatie van borstkankercellen selektief te
remmen en is daarmee evenzeer een protektieve beschermende-metaboliet.
4-Methoxy-oestron
Via de Catechol-O-methyltransferase (COMT) ontstaat 4-Methoxy-oestron uit
4-Hydroxy-oestron en wordt hierna door Glucuronidering en sulfatering renaal
uitgescheiden.

Metabolieten met potentieel negatieve werking:
16-Hydroxy-oestron
16-Hydroxy-oestron ontstaat door hydroxylering van de D-Ring uit oestron. Deze
reactie wordt door het enzym Cytochroom P450 3A4 veroorzaakt. De metaboliet
bezit sterke oestrogeenachtige werking. De irreversible binding aan oestrogeen-
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receptoren leidt tot een lang aanhoudende DNA-stimulatie met toenemende
proliferatie van oncologische cellen. 16-Hydroxy-oestron bezit daarmee een sterk
positieve correlatie tot een mammacarcinoom.
4-Hydroxy-oestron
4-Hydroxy-oestron wordt als A-Ringmetaboliet door het enzym Cytochroom
P450 1B1 uit oestron gevormd. Studies van Cavallieri en medewerkers lieten zien,
dat deze katecholoestron-metaboliet tot Quinonen gemetaboliseert kan worden, die
opnieuw in het weefsel DNA-mutaties veroorzaken.
Opgehoopte DNA-mutaties bevorderen de ontwikkeling van maligne tumoren. Het
enzym CYP 1B1 speelt echter ook een beslissende rol bij de activering van
carcinogenen. Zo hebben meerdere studies aangetoond, dat chinese vrouwen met
CYP 1B1 polymorphisme een verhoogd risico hebben op borst,- ovarium,- en
endometrium-carcinomen dan vrouwen uit de Kaukasus; deze laatste groep is
echter geassocieerd met een positieve oestrogeen receptorstatus bij
borstkankerpatiënten. In een Zweedse studie hadden vrouwen, met het
CYP1B1*3/*3 genotype en die een hormoonsubstitutie therapie kregen, een 2 maal
hoger risico op borstkanker als Frauen met HRT en zonder Polymorphisme. Hoewel
4-Hydroxy-oestron kwantitatief slechts voor een klein deel ontstaat (1/6 van
2-Hydroxy-oestron), duidt het op een sterke oestrogene, genotoxische en
procarcinogene werking.

Metabolieten-verhouding:
2-Hydroxy-oestron/16-Hydroxy-oestron - ratio
Terwijl het 2-Hydroxy-oestron slechts zwakke oestrogene en anticarcinogene
effecten heeft, is het 16-Hydroxy-oestron een sterk genotoxisch en procarcinogene
metaboliet. Bradlow en medewerkers ontwikkelden een Oestrogeen-Metabolieten-Ratio, die de balans tussen "goede" (2-Hydroxy) en "slechte" (16-Hydroxy)
oestrogenen voorstelt.
Methylerings-activiteit
De methylerings-activteit beschrijft de verhouding van 2-en 4-Methoxy-oestron tot
2-en 4-Hydroxy-oestron. Een invloed op de methyleringsactiviteit hebben ook
polymorfismen van het fase-II-enzyms Catechol-O-Methyltransferase (COMT),
wat voldoende bescherming vormt tegen catecholoestrogenen en haar uitscheiding
bevordert. Zowel de membraangebonden alsook de cytosolisch voorkomende
COMT-vorm tonen polymorfismen aan, die met verschillen in methyleringsactiviteit
gepaard gaan. Het onderzoek naar deze enzympolymorfismen bevind zich nog in
een zeer vroeg stadium, desalnietemin laten zich vrouwen in de toekomst naar alle
waarschijnlijk definieren, die op grond van hun enzymuitrusting ten opzichte van de
oestrogeenstofwisseling een groter mammacarcinoom risico hebben als andere
vrouwen.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te
nemen met een arts of therapeut.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze geaccrediteerde laboratoria partners.
** Accreditatie in voorbereiding
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