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Nutrigenomica en nutrigenetica:
de intelligente communicatie tussen
voedselmoleculen en genen

Het post-genomisch medisch
paradigma van nutritioneel
biochemicus Jeffrey Bland
désirée l. röver

Nutrigenetica is de preventieve en curatieve toepassing daarvan op een persoon, rekening houdend met de interindividuele variabiliteit van de genen

Voeding – (mede)oorzaak,
en oplossing

nieten dan hun ouders. In februari 2004

De laatste 10.000 jaar, sinds de paleo-

meldde Time op de voorpagina de ’ver-

lithische tijd, is het menselijk genoom

rassende’ schakel tussen inflammatie,

niet significant veranderd. De omstan-

vanuit het polymorfisme binnen het menselijk genoom. Sinds Crick en Wat-

hartaanvallen, kanker, Alzheimer en

digheden waaraan de moderne mens

tie is voor de ge-

son op 28 februari 1953 de lineair reductionistische alleenheerschappij van

andere ziekten. In feite is een regelma-

zijn sinds millennia overgeleverde fysie-

nen, zijn daarvan dus zowel

tige behoefte aan aspirine, maagzuurre-

ke blauwdruk blootstelt, zijn daarentegen

de taal, als de boodschap dramatisch an-

gelaars, laxeer-, kalmerende-, en slaap-

ingrijpend gewijzigd. Naast lichaamsbe-

ders geworden. En ziedaar ’beschavings-

middelen, etc. al het signaal dat het li-

weging, een tegenwoordig bijna verdwe-

ziekten’ als hypertensie, diabetes en ar-

chaam niet in optimale balans is: het fe-

nen entiteit, maakt voeding een groot

teriosclerose.

notype weerspiegelt een niet-optimale

deel uit van die veranderingen. Een re-

Deze weg terug te lopen via intelligen-

genexpressie, en -functie.

cent rapport laat zien dat ten opzichte

te voedingsinterventies is een simpele,

Zei hij eerder ”Voeding is informatie

van het paleolithisch dieet – met daar-

en tegelijk geen gemakkelijke oplossing.

voor het lichaam”, nu preciseert Bland

in een onregelmatige aanvoer van fruit,

Het met de kleine moleculen uit de voe-

dat: ”voeding is informatie voor de ge-

groente, mager vlees – de inhoud van het

ding in de 46 hoofdstukken (chromoso-

nen”. Ofwel: micro- en macronutriënten

huidige voedingspakket drastisch is ver-

men) van het ’boek van het leven’ (het

het DNA suggereerden, is gebleken dat we geenszins hulpeloos slachtoffer
van onze genen zijn.
Een post-genomisch seminar met Jeffrey Bland over de rol van voeding als
mederegisseur van individuele genexpressie en gezondheid bij inflammatoire stoornissen.
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een korter en minder gezond leven ge-

de huidige generatie voor het eerst weer

Nutrigenomica behelst de interactie tussen genen en voedingstoffen.

In retrospectief zal de medische geschie-

in wiens lichaam de functies en proces-

crisismanagement zal in de voorkoming

zijn krachtige signalen vanuit de voe-

schoven. Terwijl het aantal koolhydraten

menselijk genoom) de verhalen (genen)

denis worden aangeduid in termen van

sen los staan van elkaar en wiens symp-

en behandeling van chronische ziekten

ding, die door hun invloed op de meta-

is gelijk gebleven, is de hoeveelheid ei-

het meest positief tot expressie te bren-

het pre-, en post-genomisch tijdperk. Het

tomen uniform dienen te worden bena-

het veld moeten ruimen voor een diver-

bole programmering van de cellen, de

witten met tweederde afgenomen, en zijn

gen, is absoluut een kunst. Want vanwe-

besef hierover is op dit moment nog maar

derd vanuit het comfort van een diagno-

se, genomisch gepersonaliseerde bena-

patronen van genexpressie veranderen,

de vetten niet alleen verdubbeld, maar

ge het genetisch polymorfisme – meer

mondjesmaat doorgedrongen, want, zo-

se waarbinnen iedere ziekte haar eigen

dering in de ondersteuning van gezond-

en zo een belangrijke rol vervullen in de

is hun karakter grotendeels verschoven

varianten van één gen – reageert niet ie-

als Max Planck zei ”De wetenschap ont-

unieke, en van de andere ziektebeelden

heid. De basis daarvan is de vertaling

homeostase. Ingrijpend gevolg van deze

naar dat van verzadigde vetten en trans-

dereen daarop op dezelfde manier: de

wikkelt zich met de snelheid van één

te (onder)scheiden kenmerken vertoont.

naar de klinische praktijk van de nieuw-

nieuwe benadering is overigens dat deze

vetzuren. Calcium ging van 1500 tot 2000

voedingstof die voor de één gezond is,

professorale begrafenis tegelijk”. In wer-

De realiteit is dat veel van de huidige fy-

ste wetenschappelijke ontwikkelingen in

de verantwoordelijkheid voor de eigen

mg naar 740, de hoeveelheid natrium is

kan voor een ander een belastende, of

kelijkheid is wat Jeffrey Bland rond-

sieke ontsporingen – niet op elkaar gelij-

de cellulaire en moleculaire biologie.

gezondheid geheel teruglegt in handen

vervijfvoudigd, terwijl kalium met meer

zelfs gevaarlijke moleculaire boodschap

uit ’de genomische revolutie’ noemt, al-

kende ziekten, manifest in verschillende

Dat dit beslist niet te vroeg is, blijkt uit

van de patiënt. En een sein tot vervan-

dan driekwart is verminderd. Daarmee

zijn. Nutrigenetica is de tot op dat niveau

lang begonnen. Ook voor diegenen die

delen van het lichaam – onderliggende

wat the New England Journal of Medicine

ging van een ’gezondheids’zorg die toe-

is de kalium/natrium ratio veranderd van

genuanceerde, preventieve en curatieve

niet over de scheidslijn ervan willen of

moleculaire mechanismen delen. Al het

in 2005 publiceerde: wanneer de trend in

geeflijk geld verkwist aan het gladstrij-

16:1 naar 0,7:1. Hierbij blijven de ’new to

aanpak van disbalans in het lichaam.

kunnen stappen, weg van het vertrouw-

goede dat de westerse medische weten-

overgewicht en chronische ziekten niet

ken van kwalen voortkomend uit de hui-

nature’ substanties nog buiten beschou-

de huidige medische model waarin iede-

schap tot nu toe heeft voortgebracht, niet

wordt gestopt, zal de eeuwenlange ge-

dige MacDonaldhypnose, voor een be-

wing, de kunstmatige voedseladditieven

re patiënt wordt beschouwd als een per-

te na gesproken, het huidige, algemeen

stage toename in de levensverwachting

nadering uitgaande van een bewuste en

zoals het dodelijke aspartaam. Wanneer

centage van een blanke man van 70 kilo,

georiënteerde,

terugvallen, en zullen de kinderen van

juiste samenwerking met de genen.

men ervan uit gaat dat voeding informa-

6/2005

ziekenhuisgebaseerde

Van deterministisch
naar bespeelbaar

Het fatalistische George Mendel prin- Y
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cipe van het deterministische gen heeft

via de activering van PPARα.

Genpolymorfisme wil zeggen dat één gen

En kan het werkelijk zo eenvoudig zijn

de Westerse geneeskunde belet verder te

De transcriptiecontrole van de genex-

verschillende versies kan hebben. Van

als de modulatie van de arachidonzuur-

kijken dan het met chirurgie, medicatie

pressie is een samenspel tussen:

deze zogeheten 10 miljoen ’snips’ (SNP,

cascade? Nee, in het nieuwe model voor

en vervangende onderdelen rechtbrei-

˘ activatoren – proteïnen bindend aan

single nucleotide polymorphism) lijken

het signaleren van ontstekingen bevin-

en van de ziektesymptomen door ’slech-

genen en plaatsen die als enhancers te

er zo’n 200.000 relevant; van deze beïn-

den zich daarvoor nog veel meer oorza-

te genen’. Doorslaggevender dan het ge-

boek staan en die de transcriptiesnel-

vloedbare genvarianten zijn er nu en-

kelijke elementen: bedreigingen vanuit

netisch erfgoed blijkt echter het fenoty-

heid verhogen,

kele daadwerkelijk te testen. Er zijn nu

leefomgeving en micro-organismen, ul-

pe: het eindresultaat van expressie en

˘ repressoren – eiwitten die de trans-

minstens 150 genvarianten bekend die

traviolette straling, cytokinen. Daarom:

functie van deze genen. Omgeving, le-

criptie vertragen door te binden aan gen-

aanleiding kunnen geven tot type 2 di-

er is geen eenduidige benadering, en ook

vensstijl, blootstelling aan toxische sub-

selecties bekend als silencers,

abetes, en meer dan 300 die in verband

geen ’één kuur voor allen’.

stanties en dieet werken in de kwaliteit

˘ co-activatoren – adaptormoleculen

staan met obesitas.

In zijn boek The Anti Inflammation Zone

daarvan samen. Met veranderingen in de

die de signalen integreren van activa-

desbetreffende omstandigheden, creëert

toren, en wellicht ook die van represso-

Inflammatie

men veranderingen in de genexpressie.

ren,

De oorsprong van vele chronische ziek-

de voeding een belangrijke factor is bij

maar in de inzet van een klinische nutri-

tiefuncties, in het glucosemetabolisme

Voedingsmoleculen hebben met de ge-

˘ basale transcriptiefactoren – fac-

tes houdt verband met ontstekingen in

suikermetabolisme (insuline) en ontste-

genomische aanpak: remove, replace, rei-

en bij de bestrijding van vrije radicalen.

nen op verschillende manieren, niveaus

toren die in antwoord op de orders van

bepaalde weefsels. Deze kunnen zijn

king. Door de inname te verhogen van

noculate, repair.

De follow-up na 24 weken laat een ge-

geeft Barry Sears aan dat de verhouding tussen eiwitten en koolhydraten in

zuivere visoliën (omega-3-vetzuren af-

Systemische lupus erythematosus

die van (zwaarlijvigheid bevorderende)

Voorbeeld daarvan is de casus van een

m2; hsCRP is 1,8mg/L; MSQ-score be-

koolhydraten te verlagen, kan men de

40-jarige blanke vrouw die 10 jaar eer-

draagt 41. Patiënte meldt een 80% verbe-

ontstekingsproblemen doen afnemen.

der via ANA (anti-nuclear antibody, auto-

tering van de verteringssymptomen en

antibody) de diagnose SLE kreeg. Uit de

een 40% verbetering van de pijn. Terwijl

vroegere medische geschiedenis blijkt

het officiële programma nu is afgelopen,

In een onderzoek onder 543 ogenschijn-

osteo-artritis en astma, verder is zij op

blijft deze patiënte op de ingeslagen weg

lijk gezonde mannen bleek de baseline

de rand van anemisch; bij een lengte van

doorgaan.

plasmaconcentratie van hsCRP (high

1.66m bedraagt haar gewicht 78 kilo, BMI

sensitivity C-reactive protein, reactiecom-

is 28.6 kg/m2, bloeddruk is 120/72 mmHg.

ponent geproduceerd door de lever in de

Op de MSQ (mental status questionnaire)

Artritis en cardiovasculaire
gevolgen

Hart-, en vaatziekten
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wicht zien van 70 kg, een bloeddruk van

komstig van koud water diepzeevis), en

100/50 mmHg, en een BMI van 25.6kg/

acute fase van ontsteking) een voorspel-

scoort zij 91.Voorgeschiedenis van moe-

Prostacycline gaat de aggregatie van

en plaatsen interactie. De vraag is, hoe

de activatoren RNA-polymerase positio-

ontstaan na de geboorte, maar kunnen

lende factor voor hartinfarct en beroerte.

derszijde vermeldt allergieën en Lupus.

trombocyten tegen en werkt vaatver-

worden deze boodschappen in de genen

neren aan het begin van de transcriptie,

ook al dateren vanuit de tijd in de baar-

Omdat het incidenteel gebruik van aspi-

Het laboratorium stelt een licht versnel-

wijdend. De prostacyclinesynthese lijkt

binnengeschreven (transcription), en wat

en het transcriptieproces starten.

moeder, en zelfs uit de periode daarvoor

rine het CRP-niveau deed dalen, conclu-

de bezinking vast en een verhoogd hs-

differentieel te worden geregeld door de

gebeurt er met de cellen van het lichaam

DNA ligt compact opgerold in de nu-

– door factoren in de leefomstandighe-

deerde men verder dat anti-inflammatoi-

CRP (4.0 mg/L). Pijn in rechtsonder in de

inductie van endotheliaal COX-2 (cyclo-

na vertaling van deze genen (post-trans-

cleosomen, voor het lezen ervan moe-

den van de ouders met een epigenetisch

re middelen klinisch ten voordele inzet-

buik wijst op een gastroïntestinale ont-

oxygenase-2), aldus the Journal of Immu-

lation)?

ten deze met behulp van enzymen wor-

effect op de genexpressie van het kind.

baar zijn in het voorkomen van hart-, en

steking, mogelijk secondair aan bacte-

nology in 2001(167:2831-38). Een jaar la-

Voedingseiwitten passeren het celmem-

den geopend. Hypoacetylering betreft de

Nutrigenomica zoekt naar methoden

vaatziekten. Een andere studie wijst ont-

riële dysbiose, voedselallergenen en/of

ter meldt the Journal of the American Col-

braan, splitsen in aminozuren en inter-

sterke interacties van de nucleosomen,

deze ontstekingsmechanismen preven-

stekingsprocessen in de vaatwand aan

voedselintoleranties. Er wordt begonnen

lege of Cardiology (2002;39:521-22) dat de

fereren met de promotor van een be-

waarbij histonstaarten het ’inpakken’

tief en curatief aan te pakken.

als onderliggende factor voor syndromen

met een darmreiniging en een anti-in-

relatieve toename van tromboxaan (Tx)

paald gen, ofwel specifiek onderdeel van

van het DNA op het nucleosoomopper-

van de kransslagaders. Andere studies

flammatoir eliminatiedieet met meer ei-

tezamen met de afname van prostacy-

het DNA, en schakelen deze als het ware

vlak onderdrukken. Hyperacetylering

De traditionele kijk op de ontstekings-

voegen daaraan toe dat terwijl plasma li-

witten en minder koolhydraten, echter

cline kan leiden tot de ontwikkeling van

in-, of uit.

betreft zwakke nucleosoominteracties,

cascade is hoe omega-6-vetzuren vanuit

piden niveaus steeds zeer sterk worden

zonder zuivel en vlees. Als supplementen

trombose in hart en bloedvaten. Tx is de

PPARs (peroxisome proliferator geacti-

waarbij de histonstaarten het DNA niet

arachidonzuur PGE2 (prostaglandines-

geassocieerd met een risicotoename op

worden omega-3-vetzuren gegeven, en

in trombocyten gevormde prostaglan-

veerde receptors) werken als ligandge-

weerhouden voor transcriptiefactoren.

2) doen ontstaan, stoffen die pijn en ont-

hart-, en vaatziekten, de beurt nu dui-

verschillende pre-, en biotica. Na 4 we-

dine – in het bijzonder TxA 2 – die trom-

activeerde transcriptiefactoren. PPARα

In deze processen speelt de elektrische

steking doen toenemen en vaatvernau-

delijk toevalt aan CRP. Anderen twijfe-

ken blijkt de gastroïntestinale problema-

bocyten doet agglutineren en spasmen

controleert de genen betrokken bij het

lading een rol, met respectievelijk ace-

wend werken. De verhouding in het di-

len daar weer aan, er wordt wat afgekib-

tiek aanzienlijk te zijn verbeterd, de pa-

veroorzaakt in de kransslagaderen. Dit

transport en de oxidatie van vetten in de

tylering of deacetylering verandert deze

eet tussen deze omega-6-vetzuren en de

beld in de medische literatuur. Ten slotte

tiënte meldt ook minder gewrichtspijnen

is de opmaat naar het Vioxx schandaal,

lever, PPARγ, geactiveerd door prosta-

lading en wordt het DNA al of niet toe-

anti-inflammatoire

omega-3-vetzuren

blijkt het te gaan om een combinatie: af-

en minder vermoeidheid. Na 9 weken is

typisch voorbeeld van het korte termijn

glandinen en leukotriënen, reguleert de

gankelijk voor transcriptiefactoren.

bedroeg oorspronkelijk 1:1, tegenwoor-

name van CRP, in combinatie met een af-

de gastroïntestinale verbetering uitste-

testen van ’new to nature’ substanties,

genexpressie van proteïnen betrokken

DNA-methylering

genex-

dig varieert deze grofweg van 15 tot zelfs

name van LDL-cholesterolniveaus en ar-

kend, is er sprake van meer energie en

bedoeld voor gebruik op eveneens de

bij de opslag van vetzuren. Via de opslag

pressie doordat dit een rol speelt in het

25:1. Na roken, is het tekort aan ome-

teriosclerose, onderwijl oog houdend op

is de gewrichtspijn in duur en intensi-

korte termijn – en die in de praktijk ech-

van lipiden in de vetweefsels kan er dif-

’t zwijgen opleggen van genen. Dit pro-

ga-3-vetzuren een opdringerige tweede

Il-6 (interleukine-6), een andere inflam-

teit afgenomen. Men herintroduceert nu

ter vaak jaren achtereen worden voor-

ferentiatie in de vetcellen optreden en

ces is voor een belangrijk deel afhanke-

op de lijst van oorzaken voor hart-, en

matoire marker voor hartziekten. En dan

enkele voedingsstoffen, terwijl suppletie

geschreven. In NEJM (2004;351:1709-

een gevoeligheid voor insuline ontstaan.

lijk van voeding, met name van de B-vi-

vaatziekten. Zijn deze effecten terug te

ligt de oplossing niet in het bedenken

wordt toegevoegd die het maagdarmka-

10) concluderen Garret en Fitzgerald dat

Omega-3-vetzuren activeren de lipolyse

tamines, B6, B9 en B12.

draaien?

van een nieuw farmaceutisch product,

naal ondersteunt in barrière-, en absorp-

men van het simpel tegenhouden van Y

6/2005
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de vorming van prostacycline (PG I2)

schrijdende plaque.

Waar het orthodoxe antwoord is: ’Scha-

gen. De Yakima-vallei in de staat Wa-

kennelijk een stijging in de bloeddruk

Science publiceert hoe oestrogeen in

kel de ontstekingsbevorderende stoffen

shington kent de grootste hopvelden ter

en een versnelling van de arterioscle-

pre-menopauzale vrouwen bescherming

uit’, luidt het nutrigenomische: ’Schakel

wereld. De specifieke hopsoort die daar

rose kan verwachten, en dat dit patiën-

biedt tegen hart-, en vaatziekten, door dat

de ontstekingsbevorderende genen uit.’

groeit, blijkt gemakkelijk te karakterise-

ten die coxibs krijgen tot een overdre-

ER-alfa de productie van het bloedvaten

Van alle natuurlijke voedings-, en fyto-

ren moleculen te bevatten – RIAAs (redu-

ven trombotische respons predisponeert

beschermend prostacycline (PGI2) up-

therapeutische stoffen die werden on-

ced-Iso-Alfa-Acid), actieve nutrigenomi-

op het losscheuren van arterioscleroti-

reguleert via activering van constitutie-

derzocht op PGE2-inhibitie bij analyse

sche ontstekingsmodulators van hoge po-

sche plaque. Twee pagina’s daarvoor eist

ve COX-2.

in RAW 264.7 cellen, kwamen de mole-

tentie en veiligheid. In ex-vivo tests ble-

culen van een zeer speciale hopvarië-

ken deze in het bloed even lang (6 uur)

Topol onverholen een hoorzitting in het
Congres over hoe zowel Merck, als de

Hop

teit als veruit het meest succesvol uit de

anti-inflammatoir actief te zijn als Cele-

FDA commerciële belangen hebben la-

”De klinische presentatie van chroni-

bus. In deze tests werden vele honder-

brex. De respectieve werkingsmechanis-

ten prevaleren boven het zich bekom-

sche ziekte is het netto resultaat van oor-

den natuurlijke substanties getest in vi-

men van beide stoffen verschillen echter

meren om de cardiovasculaire toxiciteit

zakelijke factoren in genetische en om-

tro onderzoek, op synergie, op veilig-

essentieel. De ’new to nature’ substanties

van de COX-2-inhibitor, rofecoxib. In de

gevingsomstandigheden, van invloed op

heid (voor dieren), in ex-vivo studies

als NSAIDs en selectieve COX-2-inhibi-

Activering van RANKL doet botverlies

van de osteoblasten, als op het botmeta-

correspondentie op pagina 2677 van de-

de genexpressie betrokken bij de active-

op biobeschikbaarheid, op actiemecha-

tors stoppen COX-2, ondertussen schade

toenemen. NTx, de N-Telopeptide van

bolisme.

zelfde NEJM-351-uitgave verwijt EJ To-

ring van het ontstekingsproces.” Aldus

nisme, en ten slotte op veiligheid voor

aanrichtend aan darmen, lever, nieren

het type I-collageen is een marker van

pol Merck dat men de in 2001 gevraagde

Komman et al in Nutrition, 2004;20:44-49.

de mens en in klinische onderzoekin-

en bloedvaten. In een gecompliceerd, na-

botverlies in de urine.

Vitamine D

risicostudies nooit heeft uitgevoerd. In

tuurlijk proces moduleren de hopRIAAs

In onderstaande afbeelding is te zien hoe

Vitamine D3 is geen vitamine, maar een

JAMA publiceert Topol ’Het kaartenhuis

’stroomopwaarts’ de transductiewegen

osteoprotegerine een rol speelt in zo-

bio-actief hormoon. De veronderstelling

van de ontstekingssignalen en richten zij

wel het botmetabolisme, het immuunsy-

als zouden vitamine D2 en D3 dezelfde

zich met subtiele boodschappen uitslui-

steem, als in de hart-, en bloedvaten.

nutritionele waarde hebben, is meer dan

van de Coxibs’, de onrealistische verwachtingen van Merck’s DTC (direct to
consumer) massamarketing. En terwijl
NEJM terecht blijft doormorren, mengen
zich nu ook Science en the Lancet in het
gekrakeel, en brengt Time het schandaal
in februari 2005 onder de aandacht van
het grote publiek.

Plaqueruptuur

Figuur 1 Role of the OPG/ RANKL / RANK /System on Bone Metabolism, the Immune
System, and vascular Biology
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– hyperinsulinemie is een toestand die

alsook aan oestrogeen, werkt naast in-

D3 naar 1,25-dihydroxyvitamine D3 moe-

met ontsteking wordt geassocieerd. Zon-

flammatie extra mee aan botverlies. Ja-

ten worden genormaliseerd (Trang). Vi-

der zich te bemoeien met COX-1 en COX-

panse onderzoekers stellen vast dat reu-

tamine D3 is een gentransductie agens,

2. Hun veiligheid en effectiviteit zijn in-

matoïde artritis patiënten vaker een ver-

en daarmee van invloed op iedere cel in

middels in vele studies bewezen.

dikte vaatwand hebben. Ontsteking en

het lichaam.

calciummobiliteit zijn factoren die nauw

Robert P. Heany, de vader van de vita-

Hoe hoger de fecale calprotectine ni-
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lage gebieden hoog; in Noorwegen is de
incidentie van MS hoog in het binnenland en laag aan de kust. Ultraviolette
straling is de verbindende factor tussen
deze geografische bijzonderheden. Hayes
et al vermoeden dat in voor MS genetisch
kwetsbare personen de connectie tussen
ultraviolet licht en de aanmaak van vitamine D3 ter voorkoming zou kunnen
worden ingezet.

Polypil – polymaal
In 2003 verscheen in BMJ een artikel over
een polypil die hartziekten met 80% zou
terugdringen. Men doelde op een combinatie van statines, foliumzuur, kinderasperine, ACE-inhibitor (angiotensine converterende enzyminhibitor), bloedverdunner, bètablokkers en een diureticum. Zes
verschillende mechanismen die – een
stuk smakelijker – zich ook met nutrigenomica laten modificeren.
Cardiovasculaire ziektes zijn de voornaamste doodsoorzaak voor vrouwen –
na de menopauze blijken zij daarvoor het
meest vatbaar. Hyperlipidemie is daarbij

59 Postmenopauzale vrouwen met een BMI van 27 tot 39 kg/m2 en een LDL-cholesterol van 130-200 mg/dl werden gedurende 12 weken gevolgd. Groep 1 volgde een willekeurig dieet met een lage glykemische index, groep 2 volgde het AHA-step-1-dieet
			
functionele voeding		
koolhydraten 		
vetten 			
glykemische lading 		
calorieën 			
			
			
lichaamsbeweging		
			

Nutrigenomicagroep		
drank met soja en fytosterolen
44-47 en%			
25-27 en%,			
65 of minder		
1300-1400 of 1600-1700 kcal
afhankelijk van de individuele
behoefte tot afvallen
150min per week 		
wandelen op vlakke grond

AHA-dieet groep
geen
50-60 en%
<30 en% (<10 en% verzadigd)
20-30en%
id.
id.

Diverse resultaten na 12 weken
			
Nutrigenomicagroep		
\ 2,8 mg/dl (+5,8%; p=0,05)
HDL-cholesterol		
[ 1,2 (p<0,0001)		
totaal cholesterol/HDL-C
[ 95 mg/dl (-44,8%; p=0,0001)
Triglyceriden		
insulineresistentie, metabool syndroom
[ tot 2.23 (p=0,0001)
Ratio triglyc./chol.		
bloeddruk
systolisch			
124 (-4,6%; p<0,02)		
diastolisch			
77 (-8,3%; p<0,01)		
ontsteking i.v.m. metabool syndroom, hartziekten
insuline (nuchter)		
8,29 tot 6,61 (p>0,0001)
glycohemoglobine		
5,59 tot 5,40 (p>0,006)		
Hs CRP			
4,99 tot 3,31 (p>0,5)		
sICAM*)			
400 tot 350 (p>0,04)		
*) soluble intracellular adhesion molecule

AHA-dieet groep
\0,5 mg/dl (ns)
[ 0,2 (p=ns)
[ 49 mg/dl (-23,7%; p=0,06)
[ tot 1,56 (p=0,06)
125 (-2,3%; p = ns)
78 (-6,0%; p<0,02)
8,24 tot 7,40 (ns)
5,47 tot 5,39 (ns)
3,02 tot 2,80 (ns)
395 tot 403 (ns)
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aanwezige neurotransmitters, een zeer
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Een nutrigenomische studie
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