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Estradiol/drospirenon -Angeliq® (Schering)
Tablet 1 mg/2 mg
behandeling menopauzale klachten
Het combinatiepreparaat estradiol 1 mg en het progestageen drospirenon 2 mg (Angeliq®) is geregistreerd als
'hormoonsuppletietherapie (HST) bij symptomen van oestrogeendeficiëntie bij vrouwen die langer dan één jaar
postmenopauzaal zijn. Preventie van postmenopauzale osteoporose bij vrouwen die een hoog risico hebben op
toekomstige fracturen. Angeliq dient uitsluitend te worden gebruikt bij patiënten die andere producten die goedgekeurd
zijn voor de preventie van osteoporose niet verdragen of voor wie deze producten gecontraïndiceerd zijn'.1 Het middel
wordt continu gebruikt, waardoor geen onttrekkingsbloedingen optreden. Drospirenon is een progestageen afgeleid van
spironolacton.
Klinisch onderzoek. Er is geen klinisch onderzoek gepubliceerd waarin de combinatie estradiol/drospirenon is
vergeleken met een ander HST-preparaat bij menopauzale klachten of de preventie van osteoporotische fracturen.
Bijwerkingen. Ook ten aanzien van bijwerkingen is er geen vergelijkend onderzoek tussen de combinatie
estradiol/drospirenon en andere HST-preparaten. Uit de IB-tekst komt naar voren dat de bijwerkingen globaal
overeenkomen met die van andere combinaties van een oestrogeen en een progestageen. Met name het optreden van
onregelmatige bloedingen valt op bij het gebruik van deze middelen. HST-preparaten dienen niet langer dan 3-6
maanden te worden gebruikt.
Contra-indicaties en interacties. Deze verschillen niet van de andere combinatiepreparaten, behoudens dat er een
(gering) risico bestaat van hyperkaliëmie bij vrouwen met een lichte nierinsufficiëntie.

Plaatsbepaling
Voor de medicamenteuze behandeling van menopauzale klachten met de combinatie estradiol/drospirenon zijn geen onderzoeken
gepubliceerd waaruit de werkzaamheid blijkt. Van het progestageen drospirenon is niet aangetoond dat het voordelen heeft. Dit
gecombineerd met het nadeel van de beperkte ervaring en de zeer geringe gepubliceerde documentatie, leidt tot de conclusie dat er
geen behoefte is aan een dergelijk preparaat. Drospirenon behoort bovendien tot de derde generatie progestagenen, waarvan een
verhoogd tromboserisico is vastgesteld. Ook bij gebruik van een combinatiepil met drospirenon als progestageen zijn gevallen van
veneuze trombose gemeld. Behandeling van overgangsklachten dient overigens niet langer dan 3-6 maanden te geschieden (Gebu
2002; 36: 109-115).2
Voor de medicamenteuze preventie van postmenopauzale osteoporose komen bisfosfonaten, raloxifen en oestrogeensuppletie in
aanmerking als toevoeging aan calcium en vitamine D. Van bisfosfonaten en raloxifen is aangetoond dat zij de kans op wervelfracturen
verlagen bij personen met ernstige osteoporose. Voor de preventie postmenopauzale osteoporose is geen plaats voor een combinatie
van een oestrogeen en een progestageen.
Samenvattend luidt de conclusie dat er geen plaats is voor de combinatie van estradiol en drospirenon.
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