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Beschermen lignanen tegen  
kanker en hart- en vaatziekten?

Anneleen Kuijsten, Wageningen Universiteit, Ivon Milder, RIVM Bilt-
hoven

Lignanen zijn een belangrijke bron van fyto-oestrogenen in onze 
voeding. De hormoonachtige werking van deze stoffen zou het 
lichaam kunnen beschermen tegen kanker en hart- en vaatziekten. 
Daarom is in Nederland onderzoek gedaan naar de inname van 
lignanen en de relatie met deze chronische ziekten. De verbanden 
die in deze studies gevonden werden, waren niet eenduidig. 
Mogelijk beschermen lignanen tegen darmkanker in een vroeg 
stadium van de ziekte, maar hebben ze later weinig effect. In 
sommige groepen mensen werd echter juist een verhoogd risico 
gevonden. 

Net als isoflavonen uit soja behoren lignanen tot de zogenoemde fyto-
oestrogenen; de chemische structuur van hun metabolieten lijkt op 
die van het menselijke oestrogeen oestradiol. In westerse landen zijn 
lignanen waarschijnlijk de belangrijkste fyto-oestrogenen.
De meeste plantaardige levensmiddelen bevatten lignanen. De hoog-
ste gehaltes komen voor in lijnzaad en sesamzaad. Slechts een klein 
deel van de lignanen kan worden opgenomen door het lichaam. Som-
mige lignanen kunnen door de dikkedarmbacteriën worden omgezet 
in de enterolignanen, enterodiol en enterolacton, en zo worden op-
genomen. Lange tijd waren slechts twee lignanen bekend die worden 
omgezet in enterolignanen: secoisolariciresinol (SECO) en matairesi-
nol (MAT). Recent zijn verschillende nieuwe lignanen geïdentificeerd. 
Van deze nieuwe lignanen worden vooral lariciresinol (LARI) en 
pinoresinol (PINO) voor een groot deel omgezet in enterolignanen.
Vanwege de oestrogeenachtige activiteit van lignanen wordt gedacht 
dat ze de kans op bepaalde typen kanker en hart- en vaatziekten 
kunnen verlagen. Bovendien kunnen ze mogelijk enkele relevante 
enzymsystemen in het lichaam beïnvloeden.

In enkele epidemiologische onderzoeken werd inderdaad een omge-
keerd verband gevonden tussen de enterolignaanconcentratie in het 
bloed of de urine en het risico op hart- en vaatziekten en borstkanker. 
De resultaten waren echter niet eenduidig. Een van de verklaringen 
hiervoor is waarschijnlijk dat meestal slechts één van de twee bekende 
enterolignanen werd gemeten. Studies die keken naar de lignaanin-
name via de voeding namen alleen SECO en MAT in beschouwing 
omdat van andere lignanen geen gehaltes in voedingsmiddelen 
beschikbaar waren. Vandaar dat enkele jaren geleden een groot ligna-
nenproject werd opgestart. Dit project was een samenwerkingsver-
band tussen het RIKILT, RIVM en Wageningen Universiteit. Het werd 
mede gefinancierd door het programma Verantwoorde Voeding van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Binnen dit project werden de inname via de voeding en de biobeschik-
baarheid van lignanen bestudeerd. Ook de relatie tussen de lignaanin-
name, of plasmawaarden van lignanen, en chronische ziekten was 
onderwerp van studie.

Lignanendatabase  Om de lignaaninname te kunnen schatten 
werd een lignanendatabase ontwikkeld, gebaseerd op Nederlandse 
producten (1). In deze database zijn 109 producten (inclusief dran-
ken) opgenomen waarvan de lignaangehaltes van SECO en MAT en 
bovendien PINO en LARI zijn gemeten.
Lijnzaad en sesamzaad hadden veruit de hoogste lignaangehaltes, zij 
waren 100 tot 1000 keer hoger dan in andere producten. Relatief hoge 
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lignaanconcentraties komen ook voor in kool, knoflook, sperziebonen, 
abrikozen, aardbeien en perziken. Van de dranken bleek rode wijn de 
hoogste lignaanconcentraties te hebben. Maar ook in thee, bier en 
vruchtensappen werden relevante hoeveelheden lignanen aangetrof-
fen. Sojamelk bevatte de helft minder lignanen dan thee.

inname in nederLand  De inname van lignanen in Nederland 
is geschat met behulp van de Voedselconsumptiepeiling 1997/98 
(2). De gemiddelde inname was ongeveer 1 milligram per dag. Het 
is echter waarschijnlijk dat de inname de afgelopen jaren sterk is 
gestegen, omdat steeds meer meergranenbrood wordt gegeten. In 
meergranenbrood zijn vrijwel altijd lijnzaad en/of andere zaden ver-
werkt. Een sneetje meergranenbrood kan daardoor wel twee milligram 
lignanen bevatten. In 1997/98 was meergranenbrood ook al wel op 
de markt, maar dit was in de Voedselconsumptiepeiling nog niet 
opgenomen. De bijdrage van LARI en PINO aan de totale lignaanin-
name in 1997/98 bedroeg 75 procent; voor SECO en MAT was dit 
slechts 25 procent. Dit betekent dat de lignaaninname in veel van de 
oudere studies veel te laag is geschat, omdat de onderzoekers in deze 
studies alleen de SECO en MAT berekenden. Het is verder opvallend 
dat dranken de belangrijkste bron van lignanen waren (37 %). Andere 
belangrijke bronnen waren groenten (24 %), noten en zaden (14 %), 
brood (9 %) en fruit (7 %) (afbeelding 2). 

biobeschikbaarheid   De concentraties van voedingsstoffen in 
het bloed worden niet alleen bepaald door de hoeveelheid die iemand 
eet, maar ook door de biobeschikbaarheid. In studies naar de gezond-
heidseffecten van lignanen is het belangrijk ook hiernaar te kijken. Bij 
lignanen is vooral de omzetting in enterolignanen in de dikke darm 
bepalend voor de biobeschikbaarheid. De mate van omzetting lijkt 
dan weer vooral af te hangen van de samenstelling en activiteit van de 
darmflora. Antibiotica kunnen de activiteit van de darmbacteriën dras-
tisch verlagen. Hierdoor vindt bij antibioticagebruikers vaak nauwe-
lijks nog omzetting van lignanen in enterolignanen plaats. Dit effect 
kan soms zelfs langer dan een jaar zichtbaar blijven in het bloed.
Ook andere factoren hebben wellicht via de darmflora effect op de 
hoeveelheid lignanen in het bloed. Zo hebben rokers en personen 
met overgewicht gemiddeld lagere lignaangehaltes in hun bloed dan 
gezondere leeftijdsgenoten. Een hogere leeftijd en het hebben van 
constipatie zijn juist positief gecorreleerd met de lignaanconcentraties 
in het bloed.

reLatie met kanker  Uit verschillende dieronderzoeken blijkt 
duidelijk dat lijnzaad of pure lignanen een beschermende rol spelen 
in de ontwikkeling van diverse typen kanker. Maar veel epidemiologi-
sche studies van de afgelopen decennia laten een onduidelijk beeld 
zien. Tot nu toe is de relatie van lignanen met borstkanker in meer 
dan 25 studies bekeken. Uit een onlangs verschenen overzichtsartikel 
(3) blijkt dat deze relatie zeer complex is en dat lignanen niet voor 
alle vrouwen een gunstig effect hebben. De bron van lignanen lijkt 
ook een rol te spelen, omdat blijkt dat andere stoffen in de voeding 

ook een duidelijke bijdrage leveren aan het beschermende effect. Het 
effect van de combinatie van voedingsstoffen op het ontwikkelen van 
borstkanker dient uitgebreider onderzocht te worden.
De relatie met kanker in geslachtsorganen (prostaat, zaadbal, eierstok 
en baarmoeder), longen, schildklier en dikke darm is minder vaak on-
derzocht. Uit de tot nu toe uitgevoerde epidemiologische studies zijn 
geen duidelijke conclusies te trekken. Wel is in dierstudies gebleken 
dat enterolignanen de groei van tumoren in onder andere de dikke 
darm kunnen remmen. Het mechanisme is nog onduidelijk, maar 
mogelijk gerelateerd aan groeifactoren en hormonen.
In het lignanenproject zijn ook verschillende epidemiologische studies 
gedaan naar de relatie tussen lignanen en kanker. In de Zutphen 
Ouderen Studie werd geen verband gevonden tussen de totale lig-
naaninname en kanker (4). Wel was er een omgekeerd verband tussen 
inname van MAT en kanker. De opname van MAT als zodanig, zonder 
omzetting in enterolignanen, kan hiervoor een verklaring zijn.
In de ‘Poliepstudie’ werd een beschermend effect gevonden van ente-
rolignanen tegen darmpoliepen, een voorstadium van dikkedarmkan-
ker; mensen met een hoge concentratie enterolignanen in hun bloed 
hadden 37 tot 47 procent minder kans op het krijgen van een poliep 
(5). Dit betekent niet dat enterolignanen ook bescherming bieden te-
gen darmkanker. In een andere Nederlandse studie (Peilstation) werd 
geen associatie tussen darmkanker en enterolignanen gevonden. Bij 
vrouwen en bij mensen met een hoge body mass index was het risico 
op darmkanker zelfs verhoogd (6). 

reLatie met hart- en vaatziekten  Uit eerdere studies is 
bekend dat een lage inname van vezel via de voeding leidt tot een 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Vooral vezel afkomstig uit 
graanproducten werkt beschermend ten opzichte van vezel afkomstig 

aFbeelding 2. belangriJkste bronnen van lignanen in neder-

land. bron: voedselconsumptiepeiling 1997/98.
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uit groenten en fruit. Mensen met een hoge vezelinname hebben vaak 
ook een hoge inname aan lignanen, omdat lignanen doorgaans in 
dezelfde voedingsmiddelen voorkomen. Het effect van vezel kan dus 
mede veroorzaakt worden door de aanwezigheid van lignanen.
De eerste epidemiologische studies naar de relatie tussen enterolig-
nanen en hart- en vaatziekten waren veelbelovend. Finse mannen met 
een hoge concentratie enterolacton in hun bloed liepen 65 procent 
minder risico op een hartinfarct. Latere studies toonden echter zwak-
kere of helemaal geen verbanden aan. 
In de Zutphen Ouderen Studie werd, net als voor kanker, geen 
verband gevonden tussen de totale lignaaninname en het risico op 
hart- en vaatziekten, maar wel een inverse associatie met de inname 
van MAT (4). In een andere Nederlandse studie (Peilstation) werd 
geen verband gevonden tussen enterolignanen en een niet fataal 
hartinfarct.
Uit enkele interventiestudies bij mensen blijkt dat lignanen een 
bescheiden rol kunnen spelen in de verlaging van LDL-cholesterol-
concentraties (3). Lignanen kunnen dus mogelijk een rol spelen bij 
de bescherming van hart en vaten, maar andere componenten in 
graanproducten kunnen ook meewerken aan dit effect. 

concLusies  Veel verschillende voedingscomponenten kunnen een 
rol spelen in de bescherming tegen kanker en hart- en vaatziekten. 

Voor sommige van die componenten, zoals fyto-oestrogenen, is de 
rol van darmbacteriën zeer belangrijk. Mogelijk spelen echter ook de 
lignanen als zodanig (zonder omzetting door darmbacteriën) een rol, 
zoals het voorbeeld van MAT aantoont. 
Uit de tot nu toe uitgevoerde epidemiologische studies zijn echter nog 
geen duidelijke conclusies te trekken. Een rol zou kunnen spelen dat 
de lignaaninname in veel studies te laag is geschat. Lignanen kunnen 
een rol spelen bij de bescherming tegen kanker en hart- en vaatziekten 
in specifieke groepen mensen. Daarbij dient de rol van hormonen en 
hormoonachtige stoffen verder onderzocht te worden.
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