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Binnen de Psycho-Neuro-Immunologie
(PNI) bestaan er een aantal stromin-
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Zo ook, voeding in al zijn vormen. Dit
magazine beschouwt PNI als een deel
van de wetenschap van regeneratieve
geneeskunde. Een wetenschap die ook
voeding, beweging en andere natuurlijke en niet-natuurlijke interventies als
klinisch waardevol beschouwt; interventies die via regulatie van communicatiemechanismen (PNI) het (epi)genetisch
proces positief kunnen beïnvloeden.
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sclerose, speelt de combinatie van vitamine D, A en DHA een opvallende rol. Deze ziektebeelden komen steeds meer voor bij de moderne
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Vitamine D3 (25-hydroxyvitamine D) is een vetoplosbaar vitamine dat wordt gevormd uit 7-dehydro-
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vitamine D3-hormoon vindt ook plaats in de nieren (afbeelding 1) [1].

systeem, het skelet, de lever, de hersenen en de huid. Globaal gezien

Zo wordt hun waardevolle kennis aan
medici en paramedici overgedragen.
Binnen het PNI-Katern treft u uitsluitend PNI-artikelen aan, onder weten-

“De gemiddelde Nederlander bereikt dit soort waarden
nog niet met een driemaandelijkse vitamine D-suppletie
van 100 mcg per dag!”
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reguleert vitamine D de glucosestofwisseling, afweerreacties, de leverfunctie (bijvoorbeeld ontgifting), de productie van neurotransmitters en
de gezondheid van de huid (vitiligo).
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Vitamine D, A en DHA (docosahexaeenzuur) spelen een onafscheidelijke rol binnen
functies als de glucosestofwisseling, vetzuurmetabolisme en werking van het immuunsysteem. Vitamine D wordt gevormd uit cholesterol in de huid, terwijl vitamine A gevormd wordt uit bètacaroteen, en DHA vooral gegeten moet worden (vette vis). Tekorten
aan vitamine D en DHA, en in mindere mate vitamine A, blijken epidemische vormen
aan te nemen. Deﬁciënties kunnen leiden tot de ontwikkeling van een groot aantal
aandoeningen, waaronder het metabole syndroom, diabetes, hypertensie en diverse
auto-immuunziekten. Levertraan is een belangrijke bron van vitamine D en vitamine A
en werd vroeger gebruikt binnen de dagelijkse voeding. De wetenschappelijke literatuur
rechtvaardigt bijna twijfelloos het advies om levertraan weer op te nemen binnen de
dagelijkse voeding. De dagelijkse consumptie van een basishoeveelheid levertraan (gestandaardiseerd op 25 mcg per dag) kan dienen als preventieve maatregel. Grotere hoeveelheden kunnen kortdurend worden gebruikt als basistherapie bij mensen die lijden
aan een ziektebeeld dat te maken heeft met een gebrek aan vitamine D, A en/of DHA.
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‘To restore health we have to go back to the future’
Leo Pruimboom

PPAR’s zijn een belangrijke klasse van

(2)

OH

zin, waarbij alle processen in het menben op het (epi)genetisch metabolisme.

CYP2R1

CYP24

bieden. De PNI binnen dit katern kan

selijk lichaam uiteindelijk invloed heb-

UV
Huid

Nieren

gen, die ieder op zich een meerwaarde
worden beschouwd als PNI in ruimere

Peroxisome proliferator-geactiveerde
receptoren (PPAR)

OH

Afbeelding 2.

De vorming van de verbinding (dimeer) tussen vitamine D-

Lissabon)

Vitamine D-deﬁciëntie

tor (PPAR; zie kader) is een DHA-gevoelige receptor. Ook deze receptor

receptor (VDR) en vitamine A-receptor (RXR) na activatie van

Leo Pruimboom (fysiotherapeut, fysioloog,

Een lage vitamine D-status wordt van oudsher in verband gebracht met calcium-afhankelijke ziekte-

functioneert door middel van de vorming van een verbinding (dimeer)

VDR met vitamine D3-hormoon (c=calcitriol). De dimeer zorgt

invited associate professor aan de universi-

beelden, zoals osteomalacie en osteoporose. Rachitis is de klassieke vorm van vitamine D3-deﬁciëntie.

met vooral RXR-receptoren. Deze verbinding oefent invloed uit op de

voor de uitvoering van de biologische effecten van vitamine D

teit van Gerona)

Moderne ziekten van een vitamine D3-tekort zijn multiple sclerose, reumatoïde artritis, diabetes type 1,
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ontstekingsziekten van de darm, huidaandoeningen en kanker [1, 3].

heid van neurotransmitters [8].
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Bevat levertraan essentiële vetzuren?
Levertraan, ofwel visleverolie, is een rijke bron van vitamine A en D maar bevat relatief weinig essentiële
vetzuren als EPA en DHA. Levertraan is dus een volledig ander product dan visolie. Visolie is juist rijk
aan essentiële vetzuren en bevat vrijwel geen vitamine A en D. Visolie en levertraan kunnen zonder
probleem naast elkaar worden gebruikt.

Bram van Dam

Een heel interessante groep mensen zijn de leden van een stam die aan
de oevers van het Kitangiri-meer in Tanzania leven. Opvallend bij deze

Conclusie

bevolking is de samenstelling van de moedermelk van de vrouwen ten

De wetenschappelijke literatuur over de werking en de noodzaak van

opzichte van de moderne westerse vrouw [11]:

vitamine D, A en DHA laat eigenlijk geen ruimte voor twijfel: de wes-
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2 tot 4 keer zoveel docosahexaeenzuur (DHA) en arachidonzuur

terse mens lijdt aan een chronisch tekort van deze stoffen. En dit terwijl
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2 tot 5 keer zo hoog vitamine D-gehalte

ze essentieel zijn voor bijna alle levensbehoudende functies, variërend
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Ziektebeelden als multiple sclerose, ontstekingsziekten van de darm
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voor bij deze mensen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met hun voe-

van de voeding. Levertraan is een belangrijke bron van vitamine D,

ding van vis met een hoog gehalte aan vitamine A, D en DHA (en EPA).

A en DHA. Preventie en behandeling van de genoemde aandoenin-
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gen zal dus moeten beginnen met de heropname van levertraan in de

een sterke verbetering zorgen bij mensen die lijden aan zo’n auto-

dagelijkse voeding. <<

immuunziekte.

“Op dit moment heeft waarschijnlijk meer
dan de helft van de Nederlandse bevolking een
tekort aan vooral vitamine D”

1.

Psoriasis vulgaris is een inﬂammatoir ziektebeeld van de huid. In Europa is ongeveer twee
procent van de gehele bevolking getroffen door deze ziekte. Opvallend is, dat psoriasis in
bepaalde gedeelten van de wereld (Afrika, en onder Aboriginals in Australië) zo goed als niet
voorkomt. Gewoonlijk wordt dit verklaard vanuit een genetische determinante voor psoriasis.
Het betrokken gen bij Europeanen zou gelokaliseerd zijn op het chromosoom 4q. Een andere
mogelijke verklaring van deze niet-symmetrische verdeling van psoriasis is het psychosociale gedrag en/of eetgedrag van de patiënten. Een aantal onderzoeken ondersteunt dit
concept [1, 2]. Tavarela (2004) en van Dam (2003, 2004) zien een verband tussen het voorkomen van inﬂammatoire darmziektebeelden en psoriasis. Zij spreken dan ook van een
ziektebeeld van het Common Mucosal Immune System (CMIS) [3, 4, 5].

Beschrijving en etiologie
Afbeelding 1 toont enkele voorbeelden van psoriasis vulgaris. Vrijwel

ken is. Immunologisch kan het beeld beschreven worden als inﬁltratie

elke huidzone kan zijn aangetast, net als plaatsen waar nagels en/of

van bepaalde typen T-cellen (CD4+ CD45RO+ en CD8+ CD45RO+ me-

haren groeien. Ook gewrichten en botten (vooral van de hand) kunnen

morycellen), met als gevolg hyperactivering van het immuunsysteem

Ebert R, Schütze N, Adamski J, Jakob F. Vitamin D signaling is modulated on multi-

in een later stadium ontstoken raken en deformeren (zie afbeelding 2).

via pro-inﬂammatoire cytokines, behorend bij een acute cellulaire ont-

ple levels in health and disease. Molecular and Cellular Endocrinology (2006) 125-129

De eerste tekenen treden vaak op rond de ellebogen en/of de knieën.

steking (Th1-status van het immuunsysteem) [6]. De inﬁltratie wordt

Het ziektebeeld kenmerkt zich door een snelle proliferatie van kerati-

mogelijk door hyperpermeabiliteit van het microvasculaire systeem.

cesses. Photochemistry and Photobiology, 2005, 81: 1246-1251 Symposium-in-Print

nocyten (vaak tien maal sneller dan normaal), waardoor de huid vele

Afbeelding 4 laat zien hoe dit samenspel van factoren leidt tot vergrote
migratie van pro-inﬂammatoire T-cellen. >>
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Handwortel, gedeformeerd door psoriasis in een later stadium van
ontwikkeling. (psoriatische artritis, uit: www.uaq.mx/medicina)

Voorbeelden van psoriasis vulgaris. Uit: www.psoriasis.umich.edu.
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