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Speelt FSH een rol bij het ontstaan van 

osteoporose bij fretten [Mustela putorius furo]? 

Figure 1. The potential effects of FSH on the skeleton in vivo, either directly upon bone or 
indirectly. 
GnRH from the hypothalamus stimulates secretion of pituitary gonadotropins, LH and FSH, which directly 
regulate ovarian function. Ovaries exert negative feedback on the pituitary via estrogen and the inhibins. 
Estrogen and inhibins also provide negative regulation of bone resorption. Estrogen also suppresses 
cytokine release from immune cells. Absence of ovarian function (for example, after menopause) 
derepresses the pituitary, resulting in increased FSH. As proposed in Sun et al. (2006), increased FSH 
action on the skeleton results in increased bone resorption (continuous line). Alternatively or in addition, 
elevation in FSH may mediate effects on the skeleton indirectly through effects on other cells, such as 
immune cells (dashed line) (Martin and Gaddy, 2006). 
] 
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Abstract 
 
Postmenopausal osteoporosis is a worldwide problem among women. Several articles of one 
research group claim that FSH has a direct influence on osteoporosis. This statement is being 
rejected by other investigators. From both sides researchers are searching for new evidence to 
establish the precise role of FSH in the process of osteoporosis.  
In this article we want to determine in vivo if high plasma FSH levels in male ferrets lead to a 
lower bone density in comparison to male ferrets which have a low plasma FSH level. We want 
to identify if FSH can act estrogen-independent and if so, how great the influence from FSH is on 
bone density.  
The bone density from lumber vertebrae of ten male ferrets with different plasma FSH levels was 
determined. De difference in plasma FSH level existed for 42 months because the ferrets were 
chemically (with a slow-release GnRH-agonist implant with 9.4 mg deslorelin) or surgically 
castrated at that moment. The bone density, represented as the ratio ‘bone area/tissue area’, was 
determined by measuring the amount of trabecular bone on photographs of HE stained slides. 
No significant difference in bone density was found between the two groups. We therefore 
assume that plasma FSH levels do not influence the bone density of surgically or chemically 
castrated male ferrets. 
 
Keywords: Postmenopausal | Osteoporosis | Bone | FSH | Follicle-stimulating hormone | Ferret | 
Mustela putorius furo 
 
Samenvatting 
Postmenopauzale osteoporose is een wereldwijd veel voorkomende aandoening bij vrouwen. 
Verschillende artikelen van een onderzoeksgroep stellen dat FSH een directe invloed heeft op 
botontkalking. Deze bewering wordt samen met het onderzoek echter aangevochten door andere 
wetenschappers. Van beide zijden werkt men aan nieuw onderzoek om zo de uiteindelijke rol van 
FSH in het proces van botontkalking vast te kunnen stellen.  
In dit onderzoek willen we bij mannelijke fretten vaststellen of hoge plasma FSH-concentraties 
tot meer osteoporose leidt in vergelijking met dieren die een lage plasma FSH-concentratie 
hebben. We willen hiermee onderzoeken of FSH een oestrogeenonafhankelijke werking heeft en 
zo ja, in welke mate.    
Van 10 mannelijke fretten met een hoge of lage plasma FSH-concentratie is de botdichtheid van 
een lendenwervel bepaald. Het verschil in plasma FSH-concentratie bestond sinds 42 maanden 
doordat de fretten op dat moment chirurgisch of chemisch (met een GnRH-agonist implantaat 
bevattende 9,4 mg deslorelin) gecastreerd zijn. De botdichtheid is bepaald op basis van de ratio 
botoppervlakte/weefseloppervlakte. Deze ratio is bepaald door op foto’s van H&E coupes de 
oppervlakte van trabeculair weefsel en van het totale botweefsel te meten. 
Er is geen significant verschil in botdichtheid tussen de beide groepen gevonden. We stellen 
daarom vast dat plasma FSH-concentraties geen invloed hebben op de botdichtheid van 
chirurgisch dan wel chemisch gecastreerde mannelijke fretten.  
 
Trefwoorden: Postmenopauzale | Botontkalking | Osteoporose | Bot | FSH | Follikel-stimulerend 
hormoon | Fret | Mustela putorius furo 
 



 2 

Inleiding 
 

Osteoporose of botontkalking is een algemene of plaatselijke atrofie van het skelet ten gevolge 
van een verminderde activiteit van de osteoblasten en een verhoogde activiteit van osteoclasten, 
waardoor de afbraak van beenweefsel sterker is dan de regeneratie. Osteoporose kan resulteren in 
pijn, skeletvervorming en spontane fracturen (Glaser and Kaplan, 1997; Peterson, 2001).  
Één van de oorzaken van osteoporose is de menopauze (vergelijkbaar met chirurgische castratie), 
die bij alle vrouwen rond het 50e levensjaar optreedt. Tijdens en na de menopauze treedt een 
depletie van oestrogeen producerende ovariële follikels op, waardoor de oestrogeenproductie 
ophoudt.  
Sun et al. (2006) suggereren dat FSH een belangrijke rol speelt bij osteoporose bij muizen. 
Hierbij zou een daling van de plasma oestrogeenconcentratie vrijwel geen rol spelen. 
Ondersteuning voor deze aanname wordt gevonden in het feit dat hypogonadale FSH receptor 
(FSHR) null muizen nauwelijks botverlies hebben, eugonadale FSHβ haploinsufficiente muizen 
een verhoogde botmassa hebben en dat FSH receptoren zijn gelokaliseerd op het oppervlakte van 
osteoclasten. Iqbal et al. (2006) gaat in op het werkingsmechanisme van de directe invloed van 
FSH op de botdichtheid en publiceert dat FSH de TNFα-productie van immuuncellen stimuleert 
en TNFα vervolgens botverlies induceert door het veroorzaken van een expansie van osteoclast 
precursors. Deze argumenten voor de directe werking van FSH worden bestreden.  
De oestrogeen- en androgeenconcentraties van de gebruikte FSHR null muizen zijn niet 
gerapporteerd door Sun et al. Bij dit soort type muizen komen standaard verhoogde plasma 
concentraties aan Luteïniserend Hormoon (LH) voor en dit zorgt voor hoge plasma androgeen-
concentraties (Danilovich et al., 2000). Door deze hoge concentraties, door de aromatisatie van 
androgenen tot oestrogenen of door beide kan botverlies zijn voorkomen (Baron, 2006; Seibel et 

al., 2006). Sun et al. achten dit echter onwaarschijnlijk omdat de gemeten 
testosteronconcentraties laag waren, en de expressie van het aromatasegen in deze muizen sterk 
verlaagd is (Zaidi et al., 2006).  
Een ander argument tegen de conclusies van Sun et al. is dat humaan een significant botverlies 
optreedt bij hypothalamisch en hypergonadotrofisch hypogonadisme. De mate van botverlies is 
ongeveer hetzelfde, terwijl er tegenovergestelde concentraties van FSH zijn (Prior, 2007). Tijdens 
andere studies zijn wel verschillen in botverlies gevonden tussen vrouwen met hoge en lage FSH-
concentraties (Devleta et al., 2004; Sowers et al., 2003; Zaidi et al., 2006). 
De resultaten uit het onderzoek van Iqbal et al. worden bestreden met het argument dat de 
gebruikte muizen een lage oestrogeenconcentratie hebben. Oestrogeen onderdrukt de productie 
van TNFα. De stijging van TNFα is daardoor mogelijk niet te wijten aan een verhoogde FSH-
concentratie maar aan een gedaalde oestrogeenconcentratie (Prior, 2007).  
Ritter et al. (2008) rapporteerden over de invloed van een hoge concentratie FSH op 
botparameters van mannelijke muizen. In deze studie werd geen enkele significante modificatie 
van de parameters waargenomen. 
Een voorlopige conclusie kan zijn dat significante verhogingen in resorptie van bot door 
osteoclasten niet wordt waargenomen in de afwezigheid van een hoge FSH-concentratie. Een 
stijgende FSH-concentratie draagt bij tot een verhoogde botresorptie en botverlies bij 
hypergonadisme (Zaidi et al., 2007). Het is de vraag of de beschreven resultaten van het 
muizenonderzoek van Sun et al. (2006) diersoortoverschrijdend zijn en daardoor geëxtrapoleerd 
mogen worden naar fretten. 
Fretten worden veelvuldig als gezelschapsdier gehouden en moeten daarvoor gecastreerd worden. 
Na chirurgische castratie van een fret stijgt de plasma FSH-concentratie wat volgens de 
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hierboven beschreven hypothese tot osteoporose bij fretten zou moeten leiden. Bij chemische 
castratie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een depot GnRH agonist (deslorelin)-implantaat, 
daalt de plasma FSH-concentratie waardoor deze botontkalking mogelijk voorkomen zou kunnen 
worden. Indien een significante relatie gevonden wordt tussen de wijze van castratie en het al dan 
niet optreden van osteoporose, dan zou dit van grote invloed kunnen zijn op het welzijn van het 
fret. 
In deze studie worden de botten en plasma FSH-concentraties van twee groepen fretten 
[chirurgisch gecastreerde fretten (n=5) en fretten met een deslorelin implantaat (n=5)] met elkaar 
vergeleken. Er wordt gekeken naar de relatie tussen de plasma FSH-concentratie en de 
botdensiteit van de fretten. Een waardevol element in deze studie is dat de dieren mannelijk zijn 
waardoor de rol van oestrogenen niet aanwezig is en dat de hormonale situatie bij deze dieren al 
3,5 jaar bestaat. 
Het chemisch castreren van een fret met behulp van een GnRH-agonist implantaat is even 
betrouwbaar als chirurgisch castreren en heeft als voordeel dat de lage gonadotropinen de kans op 
het optreden van bijniertumoren verminderen (Schoemaker et al., 2008). De resultaten uit dit 
onderzoek kunnen bijdragen aan het toekennen van extra voordelen van het castreren met een 
GnRH implantaat, waardoor eigenaren beter geïnformeerd en overtuigd kunnen worden. Hiermee 
draagt dit onderzoek bij aan het welzijn van het fret.  
 
 

Onderzoeksvragen: 
▫ Leidt een hoge plasma FSH-concentratie na chirurgische castratie bij mannelijke fretten tot 
meer osteoporose in vergelijking met mannelijke fretten die chemisch gecastreerd zijn met een 
depot GnRH-agonist welke resulteert in lage plasma FSH-concentraties. 
 
▫ Zo ja, in welke mate leidt een hoge plasma FSH-concentratie tot meer osteoporose in 
vergelijking met de dieren met een lage plasma FSH-concentratie.   
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Materiaal en methode 
 

Gebruikte dieren 
De gebruikte dieren zijn veertien mannelijke fretten, welke eerder door Schoemaker et al. (2008) 
gebruikt zijn in een onderzoek naar de werking van een depot-GnRH agonist in vergelijking met 
chirurgische castratie.  
De dieren zijn ten tijde van het onderzoek ongeveer 54 maanden oud. De dieren zijn afkomstig 
van hetzelfde bedrijf en gedurende hun hele leven individueel gehuisvest in buitenhokken met 
een nachtverblijf op het terrein van de Universiteit van Utrecht met de GPS coördinaten 
5280500400N; 581005500E. Er is geen kunstmatige verlichting gebruikt. Voer (pellets FerRet®, 
Hope Farm, Woerden, Nederland) en water zijn ad libitum verstrekt. In het kader van de studie 
van Schoemaker et al. hebben de dieren 42 maanden geleden een implantaat gekregen die de 
slow-release depot-GnRH agonist deslorelin (9,4 mg) bevat (n=7), werden chirurgisch 
gecastreerd (n=7) of gebruikt als controledier (n=6) (Schoemaker et al., 2008). Voor deze studie 
werd gebruik gemaakt van twee van deze groepen. Door het overlijden van enkele fretten in de 
afgelopen maanden is de samenstelling van de groepen voor het huidige onderzoek veranderd in: 
1. Dieren met een lage plasma FSH-concentratie door toediending van de depot GnRH agonist 
(n=5) en 2. Dieren met een hoge plasma FSH-concentratie door chirurgische castratie (n=5) 
 
Bloedwaarden  
Plasma FSH-concentratie 

Eind augustus is bloed afgenomen om de plasma FSH-concentratie te meten. Dit tijdstip is 
gekozen omdat melatonine vanaf september de afgifte van GnRH remt waardoor de plasma FSH-
concentraties vanaf dan minder betrouwbaar zijn. De concentraties van dit afgenomen bloed zijn 
echter nog niet gemeten, waardoor in dit verslag gebruik gemaakt wordt van de plasma FSH-
waarden welke gemeten zijn tijdens de vorige studie met deze fretten in 2005. 
De fretten met een depot-GnRH-agonist hebben allen een plasma FSH-concentratie van ongeveer 
2,5 µg/L. De groep fretten die chirurgisch gecastreerd is heeft een gemiddelde plasma FSH-
concentratie van ongeveer 18 µg/L (range: 16-21 µg/L) (Schoemaker et al., 2008). 
 

 
 

 
 
Figuur 2. Waarden van de plasma FSH-concentratie gemeten (+/- SEM; ug/L) in 
mannelijke fretten die chirurgisch gecastreerd (○; n = 7), niet gecastreerd (●; n = 6 of 

chemisch gecastreerd zijn met een implantaat welke 9,4 mg deslorelin bevat (■; n = 7) 
in 2005 door Schoemaker et al. (2008). 
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Overige bloedwaarden 

Op de dag dat een fret werd onderzocht is aan het begin van het onderzoek bloed afgenomen voor 
bepaling van de volgende waarden: Na, K, Ca, geïoniseerd Ca, P, totaal eiwit en albumine.  
Deze waarden zijn op de dag van de bloedafname bepaald in het Universitair Veterinair 
Diagnostisch Laboratorium van de Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland.  
 
Een gedeelte van het bloed is opgeslagen om later, indien gewenst, te kunnen controleren op 
vitamine D3, PTH en calcitonine. Deze waarden zullen onderzocht worden als uit de 
histologische analyse blijkt dat de botdichtheid van de groepen fretten significant verschilt. Tot 
nu toe is dit nog niet gebleken en zijn deze waarden daarom nog niet bepaald. 
 
Botmateriaal 
Vanaf half oktober is per dag één fret onderzocht. Na euthanasie met T61 (Intervet Nederland 
BV, Boxmeer, Nederland) zijn vier lendewervels (L2 t/m L5), de twee femoren en de twee tibia’s 
verzameld in alcohol 70%.  
Twee wervels zijn vervolgens elf dagen en één tibia en één femur zijn zeventien dagen ontkalkt 
met 10% EDTA-ontkalkingsvloeistof. Het materiaal is op maat gesneden en in een Shandon 
Excelsior doorvoermachine geplaatst om het weefsel te dehydreren. Hierna is het weefsel ingebed 
in paraffine met behulp van een Embedding-Machine Histocentre 3. De blokjes zijn daarna op 
een ijsbad geplaatst en vervolgens is een coupe van 3 µm gesneden met een Reichert-Jung 2030 
microtoom. De coupe is op een waterbad gelegd van circa 45 graden om te strekken en hierna 
opgevangen op een objectglas. Het materiaal is in de kleurmachine Leica Autostainer XL 
geplaatst om gekleurd te worden met Haemaluin-Eosine. In een afdekmachine zijn vervolgens de 
coupes met behulp van Eukitt afgeplakt.  
 
De lendewervels, tibia en femur welke niet ontkalkt zijn, zijn opgeslagen in alcohol 70% voor 
eventuele analyse met MicroComputerTomografie (µCT) als uit de histologische analyse blijkt 
dat de botdichtheid van de groepen fretten significant verschilt. Omdat dit nog niet is gebleken 
zijn er nog geen verdere acties met dit materiaal ondernomen.  
 
Morfometrie 
Met een Olympus BX41 microscoop uitgerust met een Olympus ColorView IIIu digitale 
fotocamera zijn met vergroting 2.0 foto’s gemaakt van de coupes van de twee ontkalkte 
lendewervels. De foto’s zijn met het programma cell^B van Olympus op de computer geopend. 
In de foto’s is een lijn van 1000 µm geplaatst waarna de afbeeldingen zijn opgeslagen.  
Aan de hand van het gefotografeerde botmateriaal is de fraaiste coupe geselecteerd. Met de 
functie “Area” van het computerprogramma ImageTool UTHSCSH is het oppervlak van het 
trabeculaire botweefsel en van het totale botweefsel bepaald. Kalibratie vond plaats met behulp 
van de ingefotografeerde lijn van 1000 µm. Alleen de coupes van de dieren uit de groep ‘hoog 
FSH’ en ‘laag FSH’ zijn geanalyseerd omdat tussen deze groepen het grootste verschil verwacht 
werd in botdichtheid. Bij het vinden van significante verschillen tussen deze twee groepen zou de 
controlegroep eventueel ook meegenomen worden in het onderzoek. Een significant verschil is 
echter niet gevonden en het botmateriaal van de controledieren is daarom niet geanalyseerd. 
 
Van de H&E gekleurde coupes van de tibia en femur zijn tot op heden geen foto’s gemaakt en 
heeft er geen analyse van de botdichtheid plaatsgevonden.  
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Statistiek 
De statistische analyse van de resultaten is uitgevoerd met het computerprogramma SPSS voor 
Windows (versie 16.0). Voor alle berekeningen is gebruik gemaakt van de ongepaarde T-toets. 
Om een normale verdeling te benaderen zijn de data log-getransformeerd. Levene’s test is 
gebruikt om te controleren of de varianties van de groepen gelijk waren. Significantie wordt 
aangenomen als P ≤ 0.05. 
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Resultaten 
 
Met behulp van het gemeten oppervlakte van het trabeculaire weefsel (Bone Area) en van het 
totale weefsel (Tissue Area) is de ratio Bone Area/Tissue Area (BAr/TAr) berekend.  
 
Het gemiddelde (± SD) van de logaritmen van de botdichtheden van de groep ‘hoog FSH’ is  
-0,61 ± 0,08 (range: -0,69 tot -0,50). Deze waarden verschilden niet significant van de 
botdichtheden van de groep ‘laag FSH’, -0,67 ± 0,04 (range: -0,73 tot -0,63) [t (10) = -1,65, p = 
0,14]. 
 

 
 

 
 
 

Botdichtheid (BAr/TAr, (%)) 
 
groep ‘hoog FSH’ groep ‘laag FSH’ 

22,42 21,19 
20,52 18,55 
23,17 23,68 
31,82 22,83 
27,73 21,11 

 
Tabel 1. BAr/TAr (%) van de groepen ‘hoog FSH’ en ‘laag 
FSH’.  

 

Bloedwaarden onderzoeksdieren 
 

groep Na 
(mmol/L) 

K 
(mmol/L) 

Ca 
(mmol/L) 

ionCa 
(mmol/L) 

P 
(mmol/L) 

TE 
(g/L) 

Alb 
(g/L) 

- - FSH* 144* 8,7* 2,50* 1,30* 4,45* 47* 22* 

- - FSH 152  4,0 2,07 1,14 2,08 38 15 

- - FSH 148  4,0 2,27 1,27 2,25 45 20 

- - FSH 153  4,7 2,29 1,28 2,46 48 22 

- - FSH 155 4,4 2,18 1,21 2,19 44 22 

++ FSH 146 3,8 2,04 1,14 1,95 56 17 

++ FSH 150 4,2 2,08 1,25 2,45 48 19 

++ FSH 150 3,9 1,97 1,15 1,59 44 20 

++ FSH 147 5,4 1,93 1,11 3,15 30 13 

++ FSH 148 4,5 2,25 1,24 2,24 51 23 

Referentie 
waarden: 

146-152  
 

3,7-4,8  
 

1,9 - 2,4b 1,10-1,30a  
 

1,02-1,86  43 - 60b 34 - 48b 

 
Tabel 2. Overzicht van de bloedwaarden van de dieren van groep ‘laag FSH’ (- - FSH) en ‘hoog FSH’ (++ FSH), 
afgenomen aan het begin van de onderzoeksdag in oktober/november 2008. Vetgedrukte waarden vallen buiten de 
referentiewaarden. *Van dier 1 is het bloed afgenomen aan het einde van de onderzoeksdag.  a Humane referentiewaarden. 
b Referentiewaarden door dr. N.J. Schoemaker bepaald door bloedafname bij eigen fretten.  
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De vetgedrukte waarden in de tabel met de bloedwaarden van de onderzoeksdieren vallen buiten 
de referentiewaarden. Als referentiewaarde voor de waarde ‘geïoniseerd calcium’ is een humane 
referentiewaarde gebruikt. De referentiewaarden gemarkeerd met een b zijn door dr. N.J. 
Schoemaker bepaald door bloedafname bij eigen fretten.  
Voor de verlaagde albuminewaarden van de dieren is tot op heden geen verklaring gevonden.  
Een mogelijke verklaring voor de verhoogde fosfaatwaarden kan zijn dat de dieren lijden aan 
(beginnend) nierfalen.  
Bij dier 1 is het bloed aan het einde van de onderzoeksdag afgenomen. Vanwege de 
onbetrouwbaarheid van deze waarden zijn deze niet meegenomen in de berekeningen.  
 
Het gemiddelde (± SD) van de plasma calcium concentraties van de groep ‘hoog FSH’ (2,21 ± 
0,12) is niet significant verschillend van de plasma calcium concentraties van de groep ‘laag 
FSH’ (2,20 ± 0,10) [t (9) = 1,94, p = 0,09]. 
Het gemiddelde (± SD) van de plasma fosfaat concentraties van de groep ‘hoog FSH’ (2,28  ± 
0,59) is niet significant verschillend van de plasma fosfaat concentraties van de groep ‘laag FSH’ 
(2,25 ± 0,16) [t (9) = 0,08, p = 0,94]. 
Het niet significante verschil tussen de plasma calcium en fosfaat concentraties tussen de beide 
groepen is een aanwijzing dat er op dit moment geen significant verschil in intensiteit van 
botontkalking is tussen de groepen ‘hoog FSH’ en ‘laag FSH’. De plasma fosfaat waarde is 
minder betrouwbaar als indicator omdat de plasma concentratie hiervan sterk varieert tussen de 
dieren. 
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Discussie 
 

Het verschil tussen de botdichtheid van de fretten met een hoge plasma FSH-concentratie en de 
fretten  met een lage plasma FSH-concentratie is niet significant. Er is wel een tendens dat fretten 
met een lage plasma FSH-concentratie een lagere botdichtheid hebben. Op basis hiervan kan 
geconcludeerd worden dat plasma FSH-concentraties geen significante invloed hebben op de 
botdichtheid bij mannelijke fretten. De manier van castreren (chemisch of chirurgisch) heeft 
daarom geen invloed op de botdichtheid van deze dieren.  
Dit is niet in overeenstemming met de bevindingen van Sun et al. (2006), maar wel met het 
onderzoek van Ritter et al. (2008). Een aantal mogelijke verklaringen voor de niet waargenomen 
verandering in de botdichtheid zijn de volgende: (1) FSH speelt geen rol in de bothomeostase bij 
mannelijke dieren, waaronder fretten, (2) mannelijke dieren, waaronder fretten hebben geen FSH 
receptor op botweefsel, (3) FSH speelt geen onafhankelijke rol in de bothomeostase, (4) de 
variantie in dit onderzoek was te groot waardoor een positief effect niet onderkend is, (5) het 
verschil tussen de groepen was te klein. Een verlaging van FSH die eventueel leidt tot een 
geringe verhoging van botmassa betekent niet automatisch het tegenovergestelde, namelijk dat 
een verhoging van FSH leidt tot een verlaging van botmassa. 
Om een meer betrouwbare uitspraak te kunnen doen zou de groepsgrootte vergroot moeten 
worden. Helaas waren er ten tijde van dit onderzoek nog maar een gering aantal fretten 
beschikbaar. Het gebruikte aantal dieren is echter niet ongebruikelijk bij een dergelijk onderzoek.  
Theyse et al. (2006) gebruikte voor zijn botonderzoek bij honden vergelijkbare groepsgrootten. 
Met behulp van een poweranalyse [SD 0,08, difference of means 0,10, power 0,80] kan 
aangetoond worden dat een groepsgrootte van 11 dieren beter zou zijn geweest. 
Een verhoogde variantie kan ook veroorzaakt worden door het gebruik te maken van dieren 
welke niet afkomstig zijn van dezelfde ouderdieren. Bij diersoorten groter dan muizen, ratten en 
konijnen is dit echter niet eenvoudig te bereiken. De dieren uit dit onderzoek waren daarnaast 
afkomstig uit de eerdere studie van Schoemaker et al. (2008). Ook het aantal onderzochte coupes 
heeft invloed op de variantie. In verband met de beschikbare tijd is voor deze studie slechts 
gebruik gemaakt van één coupe per dier.  
In deze studie is de mate van botontkalking vastgesteld met behulp van histologie. Dit is niet de 
meest nauwkeurige onderzoeksmethode en wij raden aan bij vervolgonderzoek gebruik te maken 
van µCT. In deze studie was het gebruik van µCT niet beschikbaar. 
De fosfaatwaarden van de fretten zijn verhoogd. We vermoeden dat de fretten lijden aan 
(beginnend) nierfalen. De lage albuminewaarden kunnen hier ook een aanwijzing voor zijn. De 
afwijkende fosfaatwaarden hebben daarom zeer waarschijnlijk niet iets te maken met de 
botdichtheid van de fretten. Helaas zijn bij de sectie van de fretten de nieren niet histologisch 
onderzocht. 
 
Voor vervolgonderzoek is het interessant om bij (1) vrouwelijke muizen en (2) fretten in vivo te 
onderzoeken of een (3) verhoging van de FSH-concentratie gecombineerd met (bijvoorbeeld) 
anti-oestrogenen een (4) effect heeft op het botweefsel (Baron, 2006). 

1. Speelt FSH in dit verband bij vrouwelijke dieren wel een rol in de bothomeostase 
2. Is de werking van FSH diersoortoverschrijdend naar fretten  
3. Heeft een verhoging van de plasma FSH-concentratie een effect op het botweefsel 
4. Heeft FSH een onafhankelijke werking op het botweefsel 
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Verder kan met behulp van Western Blotting onderzocht worden of het botmateriaal van 
mannelijke fretten een FSH receptor bevat. 
Door het uitvoeren van een gelijk onderzoek als in dit artikel, maar met een kleinere variantie 
door een hogere groepsgrootte, een zelfde genetisch profiel van de onderzoeksdieren en een meer 
geavanceerde onderzoekstechniek zoals µCT kan vastgesteld worden of er mogelijk toch een 
significant effect is dat in dit onderzoek verloren is gegaan door een te hoge variantie.  
Ter controle kunnen bij FSH gemuteerde muizen gonadectomiën uitgevoerd worden waarna ze 
behandeld kunnen worden met oestrogenen, androgenen en hun antagonisten om een meer 
definitief antwoord te vinden op de vraag of ovariëctomie leidt tot een verhoging van de bot-
turnover en tot botverlies in afwezigheid van FSH of FSHR (Baron, 2006). 
Concluderend kan gesteld worden dat de rol van FSH bij het ontstaan van osteoporose bij fretten 
niet aangetoond kon worden. Ondanks het geringe aantal monsters wat onderzocht is, lijkt het 
niet aannemelijk dat bij toename van het aantal dieren wel een significant verschil aangetoond zal 
worden.
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