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Een nieuw anticonceptivum op basis van een natuurlijk oestrogeen

Nieuwe gegevens leren dat een combinatie van estetrol, een natuurlijk oestrogeen, en levonorgestrel of drospirenon alle 
kwaliteiten van orale anticonceptiva heeft en de ovulatie remt, maar geen risico inhoudt op trombose of kanker. Dankzij 
zijn unieke werkingsmechanisme zou estetrol ook kunnen worden gebruikt bij de behandeling van postmenopauzale 
osteoporose en, kers op de taart, zou het misschien ook een preventief effect op borstkanker kunnen hebben. 

De geschiedenis van estetrol (E4) is begonnen in de jaren zestig. Estetrol werd toen geïsoleerd uit de urine van een 
zwangere vrouw. Het is een natuurlijk oestrogeen dat door de foetale lever wordt geproduceerd. Estetrol zou onder 
meer bijdragen tot de immunologische bescherming en de ontwikkeling van het botweefsel van de foetus en zou ook 
een zekere neuroprotectieve werking hebben. Estetrol vertoont belangrijke voordelen ten opzichte van andere oestro-
genen: een geringe metabolisatie in de lever met daardoor een biologische beschikbaarheid van 85 % in tegenstelling 
tot oestradiol, dat grotendeels in de lever wordt geïnactiveerd. Estetrol werkt in op de ERα- en ERβ-receptoren en 
oefent een oestrogene werking uit op de beenderen, de hersenen en het endometrium en een antioestrogeen effect 
op de borsten. Estetrol kan dus worden gelijkgesteld met een SERM.

Het effect op de ovulatie

De eerste proof-of-conceptstudie bij vrouwen van 18-40 jaar heeft aangetoond dat E4 in een dosering van 10 of 
20 mg een alternatief kan zijn voor oestradiol voor remming van de LH-piek die noodzakelijk is voor de eisprong. 
In een tweede fase II-studie hebben 111 vrouwen E4 gekregen in een dosering van 5 of 10 mg in combinatie met 
levonorgestrel 150 µg (LNG) of drosperionon 3 mg (DRSP); een controlegroep kreeg 20 µg ethinyloestradiol + 3 
mg DRSP. Er werd geen enkele ovulatie waargenomen met E4 10 mg + DRSP of LNG te oordelen naar de score van 
Hoogland. De gemiddelde follikeldiameter bleef < 14 mm met de combinaties op basis van E4. De suppressie van de 
ovaria was dosisafhankelijk. Er werd geen verschil in werkzaamheid waargenomen naargelang van het gebruikte pro-
gestageen (LNG of DRSP). In die studie werden geen veiligheidsproblemen waargenomen (stabiele SHBG-spiegel).

De FIESTA-studie

FIESTA is een gerandomiseerde studie die de cycluscontrole met 
de combinatie E4 in een dosering van 15 of 20 mg + LNG 150 µg 
of DRSP 3 mg heeft vergeleken met die met de combinatie estra-
diolvaleraat + diënogest bij 389 Finse vrouwen van 18-35 jaar. De 
combinatie E4 15 mg + DRSP 3 mg remde de ovulatie volledig. 
Het aantal dagen tot terugkeer van de ovulatie na stopzetting van 
de behandeling was vergelijkbaar met E4 10 mg + LNG en het ver-
gelijkingsproduct EE + DRSP (20,8 vs. 20,6 dagen). Het bloedings-
profiel en de cycluscontrole waren goed, vooral met de combinatie 
van E4 en DRSP, te oordelen naar de mate van tevredenheid van 

de proefpersonen. 6 vrouwen hebben de behandeling met E4 + DRSP en 5 vrouwen hebben de behandeling met 
de andere pil stopgezet wegens bijwerkingen. Op de vraag “Zou u de nieuwe pil E4 15 mg + DRSP 3 mg gebruiken?” 
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antwoordde 95 % van de ondervraagde vrouwen met ja. E4 stimuleert de productie van SHBG, stollingsfactoren en 
angiotensinogeen in de lever niet. Het risico op trombose, embolie en hypertensie zal dus allicht lager zijn met een 
pil op basis van E4 dan met andere COC.

Een stap voorwaarts

Een pil bestaande uit een combinatie van E4 en een progestageen biedt alle voordelen van een COC zonder de 
nadelen ervan (risico op trombose en kanker). Nu moeten die veelbelovende resultaten nog worden bevestigd in 
een fase III-studie bij 4000 vrouwen die het contraceptieve effect en de veiligheid gedurende 13 cycli zal evalueren. 
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