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Voeding en gezondheid

   onderzoek 
(NORVIT) kregen 3.749 mannen

en vrouwen, die in de periode vlak
voor het onderzoek een acuut hartin-
farct doormaakten, dagelijks een sup-
plement: een subgroep met 0,8 mg
foliumzuur en 0,4 mg vitamine B-12;
andere subgroepen met 40 mg vita-
mine B-6 of een combinatiepreparaat
met foliumzuur, B-6 en B-12; of een
placebo. De follow-up-periode was
gemiddeld 40 maanden. Het homo-
cysteïneplasmagehalte daalde met
gemiddeld 27% in de subgroepen die
foliumzuur en B-12 kregen, al dan
niet in combinatie met B-6. Er was
echter geen effect op de primaire
eindpunten (fataal en non-fataal har-
tinfarct; beroerte en totale sterfte). In

de subgroep
die het combi-
natiepreparaat
slikte, was er
zelfs een trend
naar een hoger
risico (+22%).

Verenigde
Staten
In een
Amerikaanse
studie
(HOPE-2)

slikte een groep van 5.522 patiënten
(> 55 jr) met een voorgeschiedenis
van vaatziekten of diabetes gedurende
een periode van gemiddeld vijf jaar
dagelijks een (hooggedoseerd) combi-
natiepreparaat met 2,5 mg folium-
zuur, 50 mg B-6 en 1 mg B-12 of een
placebo. Bij de deelnemers was een
daling in homocysteïnegehalte van
circa 20% te zien, maar er was geen
effect op het voorkomen van hartin-
farct of -sterfte. Wel kwam er een
circa 25% lager risico op een beroerte
uit het onderzoek naar voren. Het
totale aantal gevallen van beroerte is
echter relatief, te klein voor een harde
conclusie.

Er blijkt in dit soort onderzoeken
een discrepantie tussen de resultaten
van interventieonderzoek en die uit
observationeel onderzoek. Prangende
vraag is of het homocysteïnegehalte
in het plasma een risicofactor is voor
hart- en vaatziekten. Ook is de vraag
of in secundaire interventiestudies
met hoogrisicogroepen en relatief
hoge doseringen, dezelfde vragen
worden beantwoord als in observatio-
neel onderzoek dat plaatsvindt in de
algemene (gezonde) populatie, waarin
foliumzuur in de normale range
wordt ingenomen.

In een editorial bij deze studies

noemt Loscalzo, enkele mogelijke
mechanistische verklaringen voor
deze discrepantie. Ook komen daarbij
ter sprake de in de NORVIT-studie
gevonden aanwijzing voor een zelfs
hoger risico van foliumzuursuppletie
voor hart- en vaatziekten, zoals een
pro-atherogeen effect van foliumzuur
op de endotheelfunctie. Ook zou er
sprake kunnen zijn van dosisafhanke-
lijke effecten op de celproliferatie en
genexpressie via DNA-hypermethyle-
ring.

Duidelijk is dat foliumzuursuppletie
geen simpele oplossing biedt bij de
preventie van hart- en vaatziekten.
Daarbij roepen deze resultaten nieu-
we vragen op over de veiligheid van
foliumzuursuppletie met hoge dose-
ringen. Loscalzo noemt het gevaar
van ‘oversimplifying a complex meta-
bolic network’ en het belang van
mechanistisch onderzoek. Snelle con-
clusies of adviezen, gebaseerd op
onvolledige data, zonder voldoende
kennis over onderliggende mecha-
nismen, blijken steeds weer be-
perkt houdbaar.
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Foliumzuurinterventie

Effect op homocysteïnegehalte, niet op

het hart- en vaatziektenrisico
Het is voldoende aangetoond dat een suppletie met foliumzuur nodig is om een optimaal (laag) 

homocysteïnegehalte in plasma te realiseren. Het leek aannemelijk dat hiermee ook het risico op

hart- en vaatziekten zou worden verlaagd, maar in twee recent in de New England Journal of

Medicine gepubliceerde interventiestudies wordt geen beschermend effect gevonden van folium-

zuursuppletie, al dan niet in combinatie met andere B-vitamines. Dit bevestigt het beeld dat naar

voren kwam in een eerder gepubliceerde secundaire interventiestudie (VISP-studie), waarin geen

beschermend effect werd aangetoond.
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Foliumzuur op de

verpakking.


