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Onderzoek naar de gezondheidseffecten 
van polyfenolen stond centraal op de 
vierde conferentie over polyfenolen en 
gezondheid, die eind 2009 in Harrogate 
(UK) plaatsvond. Het tweejaarlijkse 
congres telde meer dan 500 deelnemers, 
voornamelijk uit Europa. Nadruk lag op de 
zeer diverse effecten van polyfenolen die 
mogelijk relevant zijn voor de relatie tussen 
plantaardige voeding en gezondheid. 

In voorgaande edities stonden de antioxi-
danteigenschappen van polyfenolen nogal op 
de voorgrond. Het besef begint echter door 
te dringen dat de antioxidanteigenschappen 
van polyfenolen die in vitro waargenomen 
worden, in vivo moeilijk of niet te bewijzen 
zijn. De simpele en daardoor ook zeer aan-
trekkelijke antioxidanthypothese dat oxidatie-
ve schade in weefsels bestreden kan worden 
door verhoogde antioxidantinname via de 
voeding of supplementen staat daarom 
terecht onder druk. Hollman liet op het con-
gres zien dat in humane interventiestudies 
met polyfenolrijke producten geen overtui-
gende effecten op de totale antioxidantcapa-
citeit van plasma of op biomarkers voor ‘lipid 
peroxidiatie’ worden gevonden. Dit wordt 
voor een deel veroorzaakt door het feit dat de 
bijdrage van polyfenolen uit de voeding aan 
het totaal van antioxidanten in het lichaam 
slechts minimaal is. Blijkbaar is het concept 

dat antioxidanten een direct effect hebben te 
simpel. Maar, werken polyfenolen dan niet? 
Aanwijzingen uit humane studies van de En-
gelse onderzoekster Cassidy (Norwich) lieten 
zien dat er inmiddels meer dan 130 kwalita-
tief goede humane interventies met polyfe-
nolrijke producten zijn uitgevoerd, waarbij 
klinisch significante effecten op ‘flow medi-
ated dilation’ (FMD), die een maat is voor 
het functioneren van bloedvaten, bloeddruk 
en LDL-cholesterol werden gevonden (1). Of 
deze effecten inderdaad door polyfenolen ver-
oorzaakt worden is nog onduidelijk, omdat 
alleen polyfenolrijke producten (bijvoorbeeld 
thee, chocolade, druivenextract) getest zijn 
(2). De Amerikaanse onderzoekster Arab 
(Los Angeles) presenteerde een meta-analyse 
van voornamelijk prospectieve observationele 
studies met zwarte en groene thee waaruit 
een reductie van het risico op beroerte van 
20% bleek (3). 

AlternAtieve werkingsmechA-
nismen Sies (Düsseldorf) benadrukte 
nogmaals dat directe of globale antioxi-
danteffecten van polyfenolen op oxidatieve 
schade zeer onwaarschijnlijk zijn, en gaf een 
overzicht van de vele potentiële alternatieve 
werkingsmechanismen van polyfenolen: 
inductie fase 2 enzymen, interferentie met 
‘cell-signaling pathways’ (onder andere: NO-
levels, platelet aggregation, monocyte adhe-
sion, ontsteking), en regulering pro-oxidant 
enzymen (bijvoorbeeld NADPH-oxidase). 
Effecten van polyfenolen op de endo-
theelfunctie zijn veelbelovend, en worden 
uitgebreid bestudeerd. FMD als maat voor 
de endotheelfunctie wordt veel toegepast bij 
interventies met polyfenolen. Kelm (Düs-

seldorf) gaf een mooi overzicht, waarbij 
hij stelde dat FMD goed gevalideerd is als 
een klinische marker voor hart- en vaatziek-
ten (verhoging van 1% in FMD is klinisch 
relevant). Cruciaal is dat de FMD-data steeds 
door een tweede onafhankelijk lab geïnterpre-
teerd moeten worden. Verder merkte hij op 
dat de meeste interventies met cacao/cho-
colade geen echte placebo gebruikten (witte 
chocolade is geen placebo voor chocolade). 
In een studie met rokers bleek dat vitamine 
C geen effect had op FMD, wat erop wijst 
dat antioxidanteffecten van polyfenolen 
waarschijnlijk geen rol spelen. Vita (Boston) 
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‘een prikkelende gedachte was dat de 

positieve effecten van thee en koffie 

juist veroorzaakt worden door deze 

waterstofperoxide.’
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liet zien dat epigallocatechine gallaat alleen 
een acuut en geen chronisch effect heeft op 
FMD. Hij haalde het werk van Keaney (4) 
aan, die liet zien dat polyfenolen de activiteit 
van eNOS, het NO-producerende enzym, 
verhogen. Naast FMD wordt ook de PAT-in-
dex gemeten, een maat voor microvasculaire 
functie. PAT wordt via de vingertop gemeten 
en is veel simpeler uit te voeren dan de FMD. 
Vita vergeleek PAT en FMD en kwam tot de 
conclusie dat ze beide goed correleren met 
risicofactoren voor CVD. Er is echter geen 
correlatie tussen FMD en PAT, wat dus bete-
kent dat ze complementair zijn. 

BioBeschikBAArheid Biobeschikbaar-
heid en metabolisme van polyfenolen krijgen 
terecht nog steeds aandacht. De afgelopen 
jaren is voor een groot deel opgehelderd 
hoe polyfenolen opgenomen worden in het 
lichaam en welke metabolieten daarbij ge-
vormd worden. Een belangrijke stap daarbij 

is conjugatie die al optreedt in de darmwand. 
Bij conjugatie wordt meestal een glucuron-
zuur gekoppeld aan het polyfenol. Terao 
(Tokushima) liet zien dat quercetine glucu-
ronides (dat zijn polyfenol-metabolieten) 
accumuleren in atherosclerotische plaques 
(5). Deze glucuronides kunnen in het lichaam 
weer worden gedeconjugeerd door het enzym 
β-glucuronidase dat geproduceerd wordt 
bij ontstekingsreacties. Dit kan belangrijke 
gevolgen hebben, omdat deconjugatie de 
biologische activiteit en de toegang tot cellen 
en weefsels verhoogt. Polyfenolen komen in 
ons voedsel meestal voor als glycosiden, dat 
wil zeggen dat er een of meerdere suikergroe-
pen aan gekoppeld zitten. Het is inmiddels 
bekend dat de suikergroep er in de darm 
vanaf gehaald moet worden voordat absorp-
tie mogelijk is. Een bepaald type polyfenolen, 
de anthocyaan-glycosiden, vormen een uit-
zondering op deze regel. Sommige van deze  
anthocyaan-glycosiden kunnen namelijk 

intact geabsorbeerd worden, en verschijnen 
als zodanig in de bloedbaan, hetgeen uniek 
is. Blijkbaar is er een speciaal transportmo-
lecuul voor dit type stoffen, dat inderdaad 
kortgeleden geïdentificeerd is: bilitranslocase. 
Passamonti (Triëst) gaf een overzicht van het 
voorkomen van bilitranslocase in de maag, 
darm, lever en nier. Het voorkomen van deze 
transporter in de maag verklaart waarom an-
thocyaan-glycosiden al in de maag geabsor-
beerd worden. Blijkbaar zit aan de basolate-
rale zijde van de maag ook een transporter 
die anthocyaan-glycosiden kan transporteren. 
Deze is echter nog niet geïdentificeerd. 

screening Blomhof (Oslo) heeft een 
onderzoekslijn opgezet voor het ontwikkelen 
van screeningsmethoden waarmee een groot 
aantal plantenextracten snel op bioactiviteit 
doorgemeten kan worden. Hij richt zich op 
de NF-κB en de Keap1/Nrf2/ARE metabole 
route. Dit zijn interessante routes omdat ze 
een rol spelen bij onstekingen, en bovendien 
aangezet kunnen worden door stoffen met 
een antioxidantwerking. Activatie van deze 
routes door een stof kan wijzen op ontste-
kingsremmende eigenschappen van die stof 
via een antioxidanteffect. Interessant is dat 
de onderzoekers muizen genetisch getrans-
formeerd hebben waarbij bovengenoemde 
metabole route op een speciale manier in-
gebracht is in het DNA van de muizen. Deze 
muizen gaan oplichten als een stof de desbe-
treffende metabole route activeert. Hiermee 
kunnen ze dus transcriptionele activatie van 
genoemde routes opsporen, waarbij tevens 
inzicht verkregen wordt in welk deel van het 
lichaam de activatie optreedt. 
De potentieel anticarcinogene effecten van 
voornamelijk groene thee worden al jaren 
bestudeerd, echter zonder overtuigende 
resultaten in humane studies. Ook op dit 
congres werden er geen nieuwe doorbraken 
gemeld. Wel werd er redelijk veel aandacht 
besteed aan allerlei potentiële anticarcino-
gene mechanismen. 

oBesitAs Effecten van polyfenolen op 
obesitas en vetweefsel zijn relatief recent ont-
dekt. Keijer (Wageningen) ging in op de be-
langrijke regulerende en endocriene functies 

onderzoek naar de gezondheidseffecten van polyfenolen stond centraal op de 

4e conferentie over polyfenolen en gezondheid, gehouden in harrogate (uk).

  |
  v

o
e

d
in

g
 n

u
  |

30

|  
m

a
a

r
t 

20
10

  |
  n

u
m

m
e

r
 3

  |

‘Effecten van polyfenolen op obesitas en 
vetweefsel zijn relatief recent ontdekt’
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van vetweefsel die verstoord zijn bij obesitas. 
Een belangrijk aspect is de mitochondriële 
dichtheid die verlaagd is bij obesitas. Vor-
ming van mitochondriën staat onder controle 
van PGC-1α, dat weer gereguleerd wordt door 
de energiestatus onder andere via SIRT1 en 
AMPK. Via stimulatie van SIRT1 kan PGC-1α 
worden geactiveerd, en daarmee de mito-
chondriële dichtheid worden verhoogd. De 
polyfenolen resveratrol en epigallocatechine 
gallaat (EGCg) blijken in staat de activiteit 
van SIRT1 te verhogen. Rattenstudies laten 
zien dat resveratrol inderdaad in staat is de 
negatieve effecten van een hoog vetdieet 
te verminderen (6). Westerterp-Plantenga 
(Maastricht) presenteerde een meta-analyse 
naar de effecten van EGCg en cafeïne, twee 
belangrijke ingrediënten van groene thee, op 
lichaamsgewicht, tailleomvang en vetmassa 
(7). De meeste placebogecontroleerde inter-
ventiestudies vinden een reductie van deze 
parameters. EGCg en cafeïne werken echter 
via verschillende mechanismen. 

vrije rAdicAlen Halliwell (Singapore), 
de grote naam op het gebied van antioxi-
danten, hield een zeer prikkelend verhaal. 
Hij hekelde de simpele redenering dat ’vrije 
radicalen slecht zijn en antioxidanten goed 
zijn, en dat je dus zoveel mogelijk antioxi-
danten moet consumeren’. Het staat niet ter 
discussie dat teveel oxidatieve schade slecht 
is. Maar vergeten wordt wel eens dat vrije 
radicalen ook nuttige functies in het lichaam 
hebben, onder andere de regulering van 
ontstekingen, het doden van pathogenen, 
oxidatieve fosforylering en vaatverwijding. 
De meta-analyse van antioxidant-vitamine-
trials laat duidelijk zien dat hoge doseringen 
antioxidanten averechts werken (8). Waar-
schijnlijk door een verstoring van de nuttige 
functies van radicalen in het lichaam. Hij liet 
zien dat thee en koffie veel waterstofperoxide 
(een oxidant!) bevatten die bij het verhit-
ten geproduceerd wordt ten gevolge van de 
aanwezige polyfenolen. Een prikkelende ge-
dachte van hem was dat de positieve effecten 
van thee en koffie juist veroorzaakt worden 
door deze waterstofperoxide. Daarbij zou de 
stress, die veroorzaakt wordt door waterstof-
peroxide, cellen aanzetten tot stimulering van 

allerlei beschermende mechanismen. 
Spencer (Reading, UK) gaf een mooi over-
zicht van potentiële effecten van flavonoïden 
in de hersenen. De traditionele benadering 
dat flavonoïden een rol zouden kunnen 
spelen via directe effecten op oxidatieve 
schade, loopt hier spaak vanwege de zeer 
lage biobeschikbaarheid in de hersenen en 
het extensieve metabolisme. Flavonoïden 
kunnen ‘lipid kinase signaling cascades’ 
beïnvloeden, waardoor apoptose geïnduceerd 
door neurotoxines geremd kan worden en de 
zogenoemde synaptische plasticiteit bevor-
derd kan worden. Daarnaast kunnen ze het 
vasculaire systeem van de hersenen beïnvloe-
den onder andere via angiogenese, waardoor 
de cerebrovasculaire flow bevorderd wordt, 
maar ook neurogenese en veranderingen in 
de morfologie van de hersenen. Al deze effec-
ten hebben de potentie dat consumptie van 
flavonoïdrijke producten gedurende het hele 
leven neurodegeneratieve schade vermindert 
en achteruitgang in cognitieve functies remt. 
De consensus op dit congres was dat het 
eenvoudige idee, dat polyfenolen werkzaam 
zijn als antioxidanten via een globaal effect 
op het voorkomen van oxidatieve schade, 
achterhaald is. Onderzoek zal zich moeten 

richten op subtielere mechanismen, en dit 
onderzoek is in volle gang.    
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in thee, munt en sinaasappels zitten flavonoïden.
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