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Onderzoek

Minder hart- en vaatziekten door functionele voeding? 
Hoge serumconcentraties cholesterol,
LDL-cholesterol en triacylglycerol en
lage concentraties van HDL-choleste-
rol zijn risicofactoren voor hart- en
vaatziekten. De samenstelling van de
voeding kan het risico verminderen.
Tegenwoordig bestaan er ook functio-
nele levensmiddelen die een gunstig
effect beweren te hebben op deze risi-
cofactoren. Elke Naumann verslaat in
haar proefschrift Functional food com-
ponents and cardiovascular risk mar-
kers, effects of plant stanols, β-glucan
and conjugated linoleic acid
(Universiteit Maastricht, 31 mei 2006)
enkele interventiestudies en een meta-

analyse naar het effect van planten-
stanolen, β-glucan en geconjugeerd
linolzuur (CLA) op de risicofactoren
voor hart- en vaatziekten.

Het gunstige effect van plantenstero-
len en -stanolen wordt bevestigd,
vooral bij mensen met hoge waarden
van de risicofactoren. β-Glucan
scoorde zelfs overtuigender dan de
literatuur van deze vezelsoort aan-
geeft, waarbij het onderzoek ook enig
zicht geeft op het mechanisme. Kennis
van het mechanisme is nodig om het
effect in te schatten van een voeding
waarin een combinatie van functione-
le levensmiddelen wordt ingezet. CLA

tenslotte vertoonde geen enkel gunstig
effect op de risicofactoren.

In een van Naumanns interventie-
studies is ook de hypothese aan de
orde geweest dat de combinatie van
plantensterolen en -stanolen beter zou
werken dan de stoffen afzonderlijk
kunnen. Deze hypothese kon niet
worden bevestigd.

De promovendus ziet best een plaats
voor functionele levensmiddelen in de
voeding, maar wijst daarbij op het
belang van een goed voedingspatroon.
Functionele levensmiddelen kunnen
een ongezonde voeding niet compen-
seren.

Omzetting alfa-linoleenzuur afhankelijk van hoeveelheid

Hoeveel alfa-linoleenzuur (ALA)
wordt omgezet in n-3-onverzadigde
langeketenvetzuren (EPA/DHA) is
sinds lang onderwerp van studie en
discussie. Een recente gecontroleerde
interventiestudie van onderzoekers
uit  Maastricht en Wageningen met
C13-gemerkt ALA  levert nieuwe
gegevens over determinanten van
deze omzetting.

Een groep van 29 proefpersonen
kreeg in een inloopperiode van vier
weken een voeding met een linolzuur
(LA)-gehalte van 7 en% en een ALA-
gehalte van 0,4 en% (ALA/LA-ratio
1:19). Vervolgens werd de groep
opgesplitst in drie parallelgroepen,
waarvan één groep de controlevoe-
ding bleef gebruiken, een subgroep

(laag LA) een  iso-
energetische voe-
ding met 3 en% LA
en 0,4 en% ALA
(ALA/LA-ratio 1:7),
en een subgroep
(hoog ALA) een iso-
energetische voe-
ding met 7 en% LA
en 1,1 en% ALA
(ALA/LA-ratio 1:7).
Deze interventiefase

duurde zes weken waarbij gedurende
de laatste negen dagen van de studie
alle proefpersonen een capsule met
C13-gemerkt ALA  slikten.

Gedurende het onderzoek werden
geen vis- en zeeproducten gegeten,
en bleef het gewicht van de proefper-
sonen constant. Bij alle proefperso-
nen werd de C13-verrijking van de n-
3-vetzuren in de plasma fosfolipiden-
fractie gemeten en de omzetting van
ALA in EPA, respectievelijk DHA
berekend.

De mate van ALA-oxidatie bleef
onveranderd in alle drie de groepen
(16-33% van de totale dosis).

In de laag LA-groep was er, ten
opzichte van de controlegroep, spra-
ke van een procentueel grotere

omzetting in EPA , terwijl die in de
hoog ALA-groep juist lager was.
Absoluut gezien was de hoeveelheid
gevormd EPA echter het hoogst in de
hoog ALA ten opzichte van de laag
LA-groep. De gemiddelde omzetting
naar EPA was circa 7,8% van de
totaal toegediende ALA-dosis.
Omzetting van ALA in DHA was bij
alle drie groepen <0,1%, maar in
absolute hoeveelheden was er wel
sprake van een significante toename
in de hoog ALA-groep (van 0,7 tot
1,9 mg). Deze resultaten laten zien
dat de absolute hoeveelheden LA en
ALA in de voeding belangrijkere
determinanten zijn bij de vorming
van langketenvetzuren uit ALA dan
de ALA/LA-ratio. Meer ALA (en
minder LA) helpt dus de DHA aan-
maak te vergroten, maar inneming
van intact DHA via de voeding, zoals
uit vis(-olie), is volgens de onderzoe-
kers aanzienlijk effectiever.

Goyens PLL, et al Conversion of α-
linolenic acid in humans is influenced
by the absolute amounts of α-linolenic
and linoleic acid in the diet and not by
their ratio. Am J Clin Nutr 2006;84:
44-53.
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Verstoord glucosemetabolisme bij diabetes ontrafeld
Glucoseproductie door de lever speelt een
belangrijke rol bij de glucosehomeostase.
Behalve aminozuren is glycerol, afkomstig uit
triglyceriden uit vetweefsel, een belangrijk sub-
straat voor de gluconeogenese door de lever. Dit
proces staat onder hormonale controle, waarbij
insulineafgifte door de pancreas, zoals na een
koolhydraatrijke voeding, de glucoseproductie
uit glycerol in de lever onderdrukt.

In de voorstadia van diabetes type 2 neemt de
insulinegevoeligheid af onder invloed van een
verhoogd plasmatriglyceridegehalte en opho-
ping van visceraal (buik)vet, zoals in geval van
obesitas. Door een verhoogde insulineafgifte kan
de pancreas het plasmaglucosegehalte aanvanke-
lijk nog binnen de normale range houden, maar
in een verdergevorderd stadium treedt decom-
pensatie van de bètacellen op en ontstaat gluco-
se-intolerantie.

David Patsourias beschrijft in zijn proefschrift
Transcriptional regulation of nutrient metabolism

by PPARα,γ and LXRα (Wageningen Universi-
teit, 13 juni 2006) een aantal studies naar de
onderliggende moleculaire mechanismen van de
metabole ontsporing bij het ontstaan van diabe-
tes. De studies richtten zich vooral op de regula-
tie van de glycerolafgifte uit (buik)vetweefsel
(lipolyse) en de glucoseproductie hieruit in de
lever. Hormonale receptoren in de celkern, zoals
PPARs (peroxisome proliferator activated recep-
tors) en LXR (liver X-receptor), blijken hierbij
een belangrijke rol te spelen. Met behulp van
microarraytechnieken kon worden aangetoond
dat PPARα een aantal genen activeert die
betrokken zijn bij de glucoseaanmaak uit glyce-
rol, zoals het gen dat codeert voor het enzym
glycerolkinase, en eiwitten betrokken bij de gly-
cerolopname door de lever.

Vasten, maar ook een vetrijke voeding, acti-
veert PPARα. Synthetische PPARα-agonisten
hebben een nog sterker effect en bieden perspec-
tieven voor farmacologische interventie.

Toxiciteit van het flavonoïde quercitine
Quercitine is te verkrij-
gen via reformzaken of
internet als ingrediënt in
functional foods of als
voedingssupplement. De
gegevens over de biologi-
sche effecten van querci-
tine zijn echter beperkt
en tegenstrijdig, over
gezondheidseffecten als

gevolg van langdurig gebruik bestaat onzeker-
heid. Deze situatie vormt de belangrijkste basis
voor het onderzoek Mechanisms of toxic action of
the flavonoid quercetin and its phase II metaboli-
tes van Hester van de Woude (Wageningen
Universiteit 7 april 2006).

In de eerste plaats is gekeken naar zogeheten
fase II-ontgiftigingsreacties van quercitine. De
onderzoekster laat in haar proefschrift zien dat
de catecholgroep van quercitine (3’,4’-dihydro-
xylbenzeen-groep), die als een belangrijk onder-
deel voor de biologische activiteit van de stof
wordt gezien, onder andere wordt gemethyleerd.
Aansluitend zijn de consequenties van methyle-
ring van deze catecholhydroxylgroepen voor de
anti- en pro-oxidantactiviteit onderzocht.
Methylering van quercitine blijkt de radicaal-

vangende capaciteit en daarmee de anti-oxidant-
capaciteit te verhogen. De pro-oxidantchemie
van quercitine daarentegen wordt door methyle-
ring niet uitgeschakeld, maar waarschijnlijk wel
afzwakt. Dit wordt door de onderzoeker als een
mogelijke verklaring gezien voor het verschijnsel
dat quercitine in vivo waarschijnlijk niet carci-
nogeen is, maar in vitro wel genotoxisch.

Een tweede doel van het onderzoek van Van de
Woude was dan ook gericht op het verkrijgen
van meer inzicht in de mogelijke toxische effec-
ten van quercitine. Onduidelijk is of dit leidt tot
carcinogene activiteit. Er wordt wel stimulering
van celpolyferatie waargenomen, waarbij er wel-
licht sprake is van een stimulerend effect bij lage
dosering en remming van hetzelfde effect bij
hogere concentraties. Op basis van de huidige
kennis wordt verwacht dat de dosisintervallen
waarbij gezondheidsbevorderende effecten
optreden, relatief dicht bij de dosisintervallen
liggen waarbij mogelijk ongewenste gezond-
heidseffecten kunnen optreden. Tevens wordt
niet uitgesloten dat er door de grote variabiliteit
tussen individuen groepen extra risico lopen bij
de consumptie van functional foods en/of voe-
dingssupplementen.
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In contact met 
ons eten
Consumenten hebben het contact met hun voedsel verlo-

ren, stelt minister Veerman. Is kip nog een dier of een uit-

gebeend filetje in de supermarkt? Hoeveel en welk soort

vet zit er in een kant-en-klaarmaaltijd? Is tonijn uit blik

ook gezond? Het is bijzonder hoeveel vragen het

Voedingscentrum hierover binnenkrijgt. En bijzonder dat

er zoveel ‘misconcepties’ zijn. En dat in een tijd waarin het

zo belangrijk is om te weten wat je eet, om bewuster te

kiezen, al is het maar ‘bewust voor je eigen lijf ’. Het

Voedingscentrum voert dan ook op verschillende terreinen

actie om een bewuste keuze te stimuleren, ook in de rich-

ting van basisscholen via Smaaklessen.

Sinds de afschaffing van de huishoudschool krijgen we

via het onderwijs nauwelijks kennis

op het gebied van voeding voorge-

schoteld. En met de decentralisatie in

het onderwijs is het voor het

Voedingscentrum moeilijk geworden

om kinderen op school te bereiken.

Voeding zit nu eenmaal niet in het

kerncurriculum. Juist daarom ben ik zo enthousiast over

de Smaaklessen. Een aansprekend concept als drager voor

allerlei serieuze informatie over voedsel. Aansprekend voor

onderwijzers en kinderen. Want is het niet super als ieder-

een uit de klas een variatie meeneemt op bijvoorbeeld de

sinaasappel: de één een echte, een ander ‘versgeperst’ sap

van de supermarkt, de volgende Appelsientje en nog een

ander Sinas en dan met elkaar proeven en praten over de

verschillen en hoe die te verklaren zijn. Waar komt het

vandaan? Waar wordt het gemaakt? Is het houdbaar? Word

je er dik van? En zo ja, waarom? Een manier om spelen-

derwijs weer in contact met ons eten te komen. En de rest

van je leven met kennis van zaken met alle aspecten van

eten om te gaan!

   ,  

OnderzoekOnderzoek Digestief

Relatie Voedingspatronen en sterfte

Gezondheid en ziekte nemen de laat-
ste tientallen jaren een centrale plaats
in het voedingsonderzoek. Daarbij
richtte het onderzoek zich op de rela-
tie van het lichaam met individuele
voedingsstoffen als vetten en vetzu-
ren, voedingsmiddelen of product-
groepen, maar werd er min of meer
voorbijgegaan aan de complexiteit
van de voeding en de sterke onderlin-
ge relatie van de diverse factoren in de
voeding. Het is niet eenvoudig om
specifieke effecten van voedingsstof-
fen en/of voedingsmiddelen van
elkaar te scheiden. Op dit moment is
er dan ook een ontwikkeling gaande,
waarin meer wordt gekeken naar de
geïntegreerde effecten van voedings-
patronen. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen theoretische of zoge-
noemde ‘a priori’ gedefinieerde voe-
dingspatronen en emperische of ‘a
posteriori’ afgeleide voedingspatro-
nen.

Het HALE-project (Healthy Ageing:
a Longitudinal study in Europe) is
een onderzoek dat voeding in de
breedte onderzoekt, waarin de
Wageningen Universiteit en het RIVM
participeren en waarin de relatie tus-
sen drie Europese voedingspatronen

en sterfte wordt bestudeerd. Daarbij is
gebruik gemaakt van de gegevens van
het SENECA-onderzoek bij ouderen
en het FINE-onderzoek, waarin vijf
cohorten van het Zutphen-onderzoek
zijn verenigd. De onderzochte onder-
zoekspopulatie bestaat uit 2.068 man-
nen en 1.049 vrouwen in de leeftijd
van 70-90 jaar, verdeeld over tien
Europese landen die tien jaar zijn
gevolgd. In die follow up-periode zijn
1.382 deelnemers overleden. Voor de
voedingspatronen is uitgegaan van: de
MDS (Mediterranean Diet Score) als
maat voor een traditioneel Grieks
voedingspatroon, de MAI
(Mediterranean Adequacy Index)
waarvoor de voeding van voor 1960
in een Italiaans cohort uit de Zeven
Landen-studie model staat en de HDI
(Healthy Diet Indicator), die geba-
seerd is op de WHO-richtlijnen ter
preventie van chronische ziekten.
Voor alle onderzochte voedingspatro-
nen blijkt een inverse relatie te
bestaan met sterfte.

Knoops, KTB et a;. Comparison of
three different dietary scores in relation
to 10-year mortality in elderly
European subjects: the HALE project.
EJCN 2006;60:746-755.
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