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 is een van 
de belangrijkste oorzaken van

sterfte aan kanker in de westerse
wereld. In Nederland overlijden hier
jaarlijks 4.400 mensen aan en wordt
bij 9.000 mensen de diagnose dikke-
darmkanker gesteld (1). De kans dat
iemand darmkanker krijgt, hangt niet
alleen af van genetische factoren,
maar ook van omgevingsfactoren,
zoals de samenstelling van de voe-
ding. Zo blijkt uit bevolkingsstudies
dat een hoge consumptie van rood
vlees de kans op darmkanker met 70
procent verhoogt (2). Het eten van
wit vlees heeft geen effect op het risi-
co. Regelmatige consumptie van

rauwe groenten en groene bladgroen-
ten kan de kans op het ontstaan van
darmkanker juist verkleinen (3, 4).
Hoe de consumptie van rood vlees en
groene groenten de kans op het ont-
staan van darmkanker beïnvloedt, is
nog niet bekend.

Irritatie darmwand    Uitgangs-
punt is dat voedingsstoffen die niet
door de dunne darm worden opgeno-
men en oplossen in de waterige frac-

tie van de darminhoud, worden
getransporteerd naar de dikke darm
en daar de kans op het ontstaan van
darmkanker beïnvloeden. Deze wate-
rige fractie van de darminhoud is het
deel van de inhoud dat het meest in

contact komt met de cellen in de
wand van de dikke darm (darmepi-
theel). Sommige van de niet-absor-
beerbare voedingsstoffen zijn irrite-
rend voor de darmwand (celbeschadi-
gende componenten), waardoor
beschadiging van de darmwand kan
ontstaan. Om de wand te herstellen
en ‘gezond’ te houden, moeten nieu-
we cellen versneld worden aange-
maakt. Deze verhoogde celdeling kan
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de kans op het ontstaan van darm-
kanker verhogen, omdat er minder
tijd is om mutaties in het DNA te
repareren. De hypothese is dat de
slecht absorbeerbare componenten
uit voeding, zoals heem uit rood vlees
en chlorofyl uit groene groenten, een
belangrijke rol spelen bij de kans op
het ontstaan van darmkanker (afbeel-
ding 1).

Heem    De aanwezigheid van heem
is een belangrijk verschil tussen rood
en wit vlees. Heem is de ijzerdrager
van rood vlees die van belang is voor
het zuurstoftransport en die de rode
kleur geeft aan het vlees. Het eten van
veel rood vlees - maar niet van wit
vlees - zorgt er voor dat er veel heem
in de dikke darm terechtkomt (5).

In eerste instantie is in studies met
ratten onderzocht hoe voedingsstof-
fen de wand van de dikke darm beïn-
vloeden. Aangezien het darmepitheel
van de rat en de mens sterk op elkaar
lijken en uit eerder onderzoek is
gebleken dat voedingseffecten op de
dikke darm van rat en mens vergelijk-
baar zijn, kunnen de resultaten van de
rattenstudies worden gebruikt om het
risico voor de mens te schatten.

Uit deze studies met ratten bleek dat
toevoeging van heem aan de voeding
resulteerde in verhoogde oxidatieve
stress en vorming van zuurstofradica-
len in de darminhoud, wat gepaard
ging met een sterke verhoging van de

concentratie irriterende stoffen in de
darminhoud. Dit had tot gevolg dat
de cellen van de darmwand zich snel-
ler moesten delen, waardoor de kans
dat er afwijkende cellen in de darm
ontstaan, werd verhoogd (6, 7). Dit
effect van heem in rattenstudies bleek
al op te treden bij gehalten in de voe-
ding die relevant zijn voor de mens.

Spinazie    Groene groenten blijken
de kans op het ontstaan van darm-
kanker te verminderen. Een belang-
rijk kenmerk van groene bladgroen-
ten is de hoge concentratie chlorofyl.
Chlorofyl is een molecuul dat in de
plant betrokken is bij de fotosynthese.
Het lijkt wat de structuur betreft heel
sterk op heem (afbeelding 2). Moge-
lijk kan chlorofyl de schadelijke effec-
ten van heem remmen.

Allereerst is onderzocht of de effec-
ten van heem in het rattenmodel
konden worden geremd door spina-
zie, als voorbeeld van een typische
groene bladgroente met een hoge
concentratie chlorofyl. Hiervoor werd
spinazie toegevoegd aan een voeding
met heem en werden de effecten ver-
geleken met een controlevoeding en
een voeding met alleen heem. Evenals
in voorgaande proeven verhoogde
heem de hoeveelheid irriterende stof-
fen en de delingssnelheid van de cel-
len van de darmwand. Bij de ratten
die de gecombineerde voeding van
heem plus spinazie kregen, bleek de
hoeveelheid irriterende stoffen in de
darminhoud echter niet te zijn ver-
hoogd (zie de tabel). Dit had tot
gevolg dat de delingssnelheid van de
cellen van de darmwand vergelijkbaar
bleef met die in de controlegroep.

Pure chlorofyl    Om de hypothese
verder te onderzoeken, zijn in een
volgend experiment ook de effecten
van pure chlorofyl getest (8). Dit
onderzoek was deels een herhaling
van het spinazie-experiment, maar nu
met een extra groep ratten die een
voeding kregen met heem (0,5
mmol/kg) plus pure chlorofyl (1,2
mmol/kg). De toevoeging van chloro-
fyl aan een heemvoeding bleek dezelf-
de bescherming te geven als de spina-
zie (tabel). Dit wijst erop dat chloro-
fyl de belangrijkste component in spi-
nazie is die verantwoordelijk is voor
de beschermende werking en niet bij-
voorbeeld de vezels.

Het is bekend dat chlorofyl niet
wordt geabsorbeerd en ook niet
wordt afgebroken gedurende de pas-
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sage door de darm (9). Hierdoor ont-
staat een hoge concentratie chlorofyl
in de darmen. Hoe chlorofyl zijn
beschermende werking precies uitoe-
fent, is nog niet bekend. Duidelijk is
wel dat chlorofyl voorkomt dat heem
een irriterende werking uitoefent op
de cellen van de darmwand. Chlorofyl
zou de oplosbaarheid van heem in de
darminhoud kunnen beïnvloeden of
misschien kunnen werken als antioxi-
dant, zodat de door heem geïnduceer-
de oxidatieve stress wordt geremd. Op
dit moment wordt verder onderzoek
gedaan naar het precieze mechanisme
achter de beschermende werking van
chlorofyl.

Hoeveelheden    In deze experimen-
ten werden chlorofyl en spinazie
gebruikt in een dosis die bij mensen
vergelijkbaar zou zijn met een con-
sumptie van een halve kilogram spi-
nazie per dag. In een recent onder-
zoek met verschillende doses chloro-
fyl gemengd met heem, bleek chloro-
fyl al beschermend te werken bij een
lagere dosis dan gebruikt in de eerste
studies. Zo bleek de schadelijke wer-
king van 0,5 mmol/kg heem volledig

te worden weggenomen door 0,5
mmol/kg chlorofyl.

Om de relevantie voor de mens van
het beschermende effect van chlorofyl
te onderzoeken, is het dus belangrijk
om te bepalen wat de hoeveelheid
chlorofyl en heem in de voeding is.
Afbeelding 3 laat de verschillen zien
tussen heemconcentraties van vlees
en chlorofylconcentraties in groene
groenten. Niet al het rode vlees bevat
evenveel heem en er zijn ook grote
verschillen in het chlorofylgehalte van
groene groenten. Wanneer alle data
worden gecombineerd, zouden deze

kunnen betekenen dat de schadelijke
effecten van de consumptie van 150
gram rood vlees worden geremd door
een gelijktijdige consumptie van 75
gram spinazie of zeer veel broccoli
(>1000 gram).

Momenteel wordt met collega’s van
TNO Zeist en van de Universiteit
Maastricht de voeding van de deelne-
mers aan de Nederlandse Cohort-
studie naar voeding en kanker
(NLCS) onderzocht. In deze studie
wordt bekeken of de consumptie van
vlees en groenten, en meer specifiek
heem en chlorofyl, is geassocieerd
met de kans op het ontstaan van dik-
kedarmkanker. Eind 2005 kunnen
naar verwachting de eerste resulta-
ten hiervan worden gepubli-
ceerd.
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Controle Heem Heem+spinazie Heem+chlorofyl

Celbeschadigende componenten (% lysis) 1 ± 1 90 ± 2 * 2 ± 1 ** 10 ± 9 **

Celdeling (dpm 3H/µg DNA) 48 ± 6 80 ± 3 * 34 ± 6 ** 37 ± 5 **
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Afbeelding 3: Concentratie heem in verschillende soorten rauw vlees (Schwartz S, Ellefson M. Gastroenterology

1985;89:19-26) en concentratie chlorofyl in verschillende soorten groene groenten (Khachik F, Beecher GR, Whittaker NF. J

Agric Food Chem 1986;34:603-616 en NIZO-analyse).

Tabel: Effecten van heem, heem plus spinazie en heem plus chlorofyl op de hoeveelheid celbescha-

digende componenten en celdeling van de darmwandcellen (gemiddelde ± SEM, n=8 per groep). *

p<0,05 voor het verschil met de controlegroep; ** p<0,05 voor het verschil met de heemgroep.


