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Bèta-1,3/1,6-glucaan
verbetert immuunbalans
bij hooikoorts
Aldert Hoogland
De werking van het immuunsysteem wordt grofweg in tweeën gedeeld: de humorale en
de cellulaire afweer. De verhouding tussen twee subgroepen T-helpercellen bepaalt langs
welke weg het immuunsysteem vooral reageert. Type Th1-cellen produceren de interleukines-12 (IL-12) en interferon-gamma en stimuleren zo de cellulaire afweer. Type Th2-cellen
produceren overwegend interleukine-4, -5 en -13 (IL-4, -5, -13) en stimuleren de humorale
afweer.
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Sjoerd Wouters
Het Vitamin Intervention for Stroke Prevention (VISP) is een dubbelblind, gerandomiseerd
onderzoek om te bepalen of de combinatie van foliumzuur, vitamine B12 (cobalamine) en
vitamine B6 (pyridoxine) het optreden van een beroerte kan verminderen. Dit grote interventieonderzoek wijst op het belang van een hoge dosis vitamine B12 bij de preventie van
een beroerte en een hartinfarct.
Hoewel de theoretische basis voor een beschermend effect groot is,
wezen de eerste onderzoeksresultaten van het VISP er niet op dat suppletie met deze vitamines bescherming biedt tegen het optreden van
een beroerte. Volgens onderzoeksleider dr. David J. Spence hangt dit

Het is waarschijnlijk dat ook foliumzuur een effect had. Maar, zoals ge-

Als Th1 actief is tegen een speciﬁek antigen, is de activiteit van de Th2-

mogelijk samen met het feit dat sinds 1998 de ontbijtgranen in de Ver-

zegd, dit kon niet met zekerheid worden vastgesteld doordat de proef-

cellen verminderd en omgekeerd. Als de balans teveel doorslaat ten

enigde Staten worden verrijkt met foliumzuur, waardoor de onderzoeks-

personen ook foliumzuur binnenkregen via verrijkte voeding. In landen

gunste van Th2-overactiviteit, treden er gemakkelijk allergische reacties

resultaten werden vertroebeld. Bovendien was de hoogst gegeven dosis

waar voedsel wordt verrijkt met foliumzuur is vitamine B12 volgens

op. Een balans tussen beide afweersystemen is vereist voor een goede

vitamine B12 slechts 400 mcg, wat waarschijnlijk te weinig is bij mensen

Spence dus een extra belangrijke determinant van het homocysteïne-

gezondheid.

met B12-absorptiestoornissen.

gehalte. Vitaminesuppletie ter verlaging van het homocysteïnegehalte

Om deze reden werden de onderzoeksresultaten opnieuw geanalyseerd

gaat daarom verder dan alleen foliumzuur.

“Als de balans teveel doorslaat ten
gunste van Th2-overactiviteit, treden er
gemakkelijk allergische reacties op”

in een subgroep van 2155 patiënten (gemiddelde leeftijd 66 jaar), waarbij
mensen met erg hoge en lage vitamine B12-spiegels werden uitgesloten.
Op deze manier werden mensen met waarschijnlijke B12-malabsorptie-

“Vitamine B12-deﬁciëntie komt veel vaker
voor dan wordt gedacht”

problemen, nieraandoeningen (hoog homocysteïne) en mensen die los
Vierentwintig patiënten met allergische rhinitis (hooikoorts) werden ge-

van de studie vitamine B12-supplementen slikten, buiten de studie ge-

In Nederland is verrijking van voedsel met foliumzuur nog steeds ver-

durende twaalf weken ofwel behandeld met bèta-1,3/1,6-glucaan, een

houden.

boden, al heeft het ministerie recent voor een aantal fabrikanten (o.a.

krachtige immuunstimulerende stof uit o.a. schimmels en gisten, ofwel
met een placebo.
Aan het begin en het einde van de onderzoeksperiode werden de interleukines in het bloed bepaald, evenals het aantal eosinoﬁele granulo-

“Het hooggedoseerde supplement bleek
het risico op een tweede beroerte, overlijden
en hartinfarct met 21% te verlagen”

cyten in het neusvocht. Deze immuuncellen bevorderen in belangrijke

Becel/Unilever, Kellogs, Albert Heijn) onthefﬁng op dit verbod verleend.
Binnenkort komen er dus ontbijtgranen en margarines op de markt
waaraan foliumzuur is toegevoegd. Volgens Spence komt een vitamine
B12-deﬁciëntie veel vaker voor dan wordt gedacht. Volgens de gangbare referentiewaarden bleek tien tot vijftien procent van de ouderen in

mate het ontstekingsproces.

In deze ‘opgeschoonde’ subpopulatie bleek dat suppletie met vitamine

zijn onderzoek een deﬁciëntie te hebben aan vitamine B12. Het blijkt

De gehaltes IL-4 en IL-5 (afkomstig van Th2-cellen) bleken signiﬁcant

B12 wel degelijk bescherming biedt tegen het optreden van een beroerte

dat een behoorlijk aantal mensen met ‘normale’ vitamine B12-waarden

verlaagd in de groep die behandeld was met bèta-1,3/1,6-glucaan. IL-12

en een hartinfarct. Spence en zijn collega’s van het Stroke Prevention

eigenlijk ook deﬁciënt zijn. De serumwaarden dienen volgens Spence

Lentinan, een krachtige immuunstimulerende stof in shii-take paddestoelen,

daarentegen (afkomstig van Th1-cellen) bleek signiﬁcant verhoogd te

and Atherosclerosis Research Center in Ontario (Canada) vergeleken de

daarom minimaal 250 à 300 pmol/L te zijn om er zeker van te zijn dat

bestaat volledig uit bèta-1,3/1,6-glucaan.

zijn. Interferon-gamma was echter ongewijzigd. Het aantal eosinoﬁelen

resultaten van lage doses vitaminen (foliumzuur 20 mcg, pyridoxine 0,2

er geen deﬁciëntie is. Optimale concentraties zitten tussen de 400 en

in het neusvocht was ook duidelijk afgenomen.

mg en cobalamine 6 mcg) met die van een hoge doses (foliumzuur 2,5

500 pmol. <<

mg, pyridoxine 25 mg, cobalamine 400 mcg). Het bleek dat het hoogBèta-1,3/1,6-glucaan blijkt daarom een belangrijke stof bij het corrigeren

gedoseerde supplement het risico op een tweede beroerte, overlijden

van een ontregelde immuunbalans bij hooikoortspatiënten! <<

en hartinfarct met 21 procent verlaagde.
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