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Minder galsteenlijden
bij hogere magnesiuminname

Minder moe bij fysieke
inspanning door co-enzym Q10

Verhoging van de magnesiuminname is geassocieerd met dosisafhankelijke verlaging van
de kans op galsteenlijden bij mannen. De studie die dit aantoont, is onlangs gepubliceerd
in de American Journal of Gastroenterology.

Suppletie met co-enzym Q10 zorgt bij gezonde volwassenen voor afname van lichamelijke
vermoeidheid bij inspanning en verbetering van het uithoudingsvermogen. Dit suggereert
een pilotstudie uit het Japanse Osaka.

Mannen met een relatief hoge magnesiuminname uit voeding en

De onderzoekers weten niet precies hoe magnesium galsteenklachten

voedingssupplementen (454 mg/dag) hebben 28% minder kans op

helpt voorkomen, maar vermoeden dat verschillende factoren een rol

symptomatische galstenen vergeleken met mannen met een lage magne-

spelen. Een lage magnesiuminname is geassocieerd met hyper-insuli-

siuminname (262 mg/dag). Het beschermende effect van magnesium is

nemie. Het is bekend dat hypersecretie van insuline de vorming van

meer uitgesproken bij mannen met een zittende leefstijl. De onderzoe-

galstenen bevordert, mede door een hogere cholesterolverzadigings-

kers van de Amerikaanse Health Professionals Follow-up Study baseren

index van gal. Dyslipidemie (stijging van de triglyceridenspiegel en verla-

zich op gegevens van 42.705 mannen die gemiddeld 13 jaar werden

ging van de HDL-cholesterolspiegel) door een lage magnesiuminname

gevolgd. De gemiddelde magnesiuminname bedroeg 353 mg per dag.

kan ook bijdragen aan de vorming van galstenen. Experimentele studies

In de loop van de studie kregen 2195 mannen galsteenklachten (aan

suggereren bovendien dat toename van zuurstofradicalen door een

galstenen toegeschreven pijnaanvallen in de bovenbuik die langer dan 30

lage magnesiuminname zorgt voor meer slijmvorming in de galblaas,

minuten, maar korter dan 12 uur duren). De kans op galsteenlijden nam

waardoor galstenen sneller ontstaan. Daarnaast stimuleert magne-

significant en dosisfafhankelijk af bij een hogere magnesiuminname.

sium mogelijk de galblaaslediging waardoor minder galstase optreedt.
Tien tot vijftien procent van de Nederlanders heeft galstenen (meestal
cholesterolstenen); 20% van hen krijgt galsteenklachten. <<

Grotere gewichtsafname
bij goede vitamine-D-status
Jonge vrouwen met overgewicht of obesitas vallen beter af met een hypocalorisch dieet als hun vitamine-D-status
voldoende is bij aanvang en tijdens het volgen van het dieet.
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Co-enzym Q10 (100 mg)
Co-enzym Q10 (300 mg)

Visuele analoge schaal voor vermoeidheid

Ko CW. Magnesium: does a mineral
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*P < 0,01 significant verschil
**P < 0,1 niet-significant verschil
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Figuur 1. Het subjectieve vermoeidheidsgevoel van de proefpersonen
20

voorafgaande aan de training (baseline), na de training (fatigue) en na
de herstelperiode van 4 uur (recovery). Visuele analoge schaal: 0 (geen

0

vermoeidheid) tot 100 (totale uitputting).
Uitgangswaarden

Vermoeidheid

Herstel

Zeventien gezonde mannen en vrouwen (tussen 27 en 47 jaar) namen

Dit suggereert, dat suppletie met co-enzym Q10 afname van de fysieke

drie keer gedurende acht dagen co-enzym Q10 in (100 of 300 mg/dag,

prestatie door vermoeidheid tegengaat. Co-enzym Q10-suppletie had

verdeeld over twee doses) of placebo. Door dit experiment drie keer te

geen invloed op de bloeddruk tijdens en na de training. Er is toenemend

herhalen, kreeg iedere proefpersoon een keer placebo, een keer 100 mg

bewijs dat zuurstofradicalen die tijdens inspanning in het spierweefsel

en een keer 300 mg co-enzym Q10 per dag.

vrijkomen, zorgen voor (oxidatieve) beschadiging van spierweefsel en
bijdragen aan lichamelijke vermoeidheid. Co-enzym Q10 speelt een

Om lichamelijke vermoeidheid op te wekken, trainden de proefper-

belangrijke rol in het energiemetabolisme en is daarnaast een krachtige
antioxidant.

Zestig jonge vrouwen (20-35 jaar) met overgewicht of obesitas volgden

af. De hogere vitamine-D-status bij aanvang van de studie leidde vooral

sonen op de achtste dag achtereenvolgend twee keer twee uur op een

gedurende twee weken een energiebeperkt dieet met een 20% lagere

bij de vrouwen die het granenrijk dieet volgden tot extra gewichtsre-

fietsergometer op 80% van de maximale hartslag en rustten daarna vier

energie-inname ten opzichte van het berekende energieverbruik. Uitgangs-

ductie, een groter verlies van lichaamsvet en toename van de vetvrije

uur uit. Tijdens de trainingsperiode fietsten de proefpersonen na 30

In eerdere studies hadden doses van 70 tot 100 mg co-enzym Q10 per dag

punt van het dieet was het verminderen van de consumptie van energie-

massa. Deze vrouwen hadden vermoedelijk een hogere vitamine-D-

minuten en na 210 minuten gedurende 10 seconden onbelast op maxi-

geen significante invloed op lichamelijke vermoeidheid. Het is mogelijk

rijke voedingsmiddelen. Bovendien at de ene helft van de vrouwen in

spiegel omdat de aanbevolen graanproducten (ontbijtgranen, repen)

male snelheid.

dat deze doses co-enzym Q10 te laag waren voor een significant effect.

verhouding meer (ontbijt)granen, de andere helft meer groenten. Beide

waren verrijkt met vitamine D.

interventies leidden tot afname van de energie-inname met significante

De plasmaspiegel van co-enzym Q10 kwam in deze studies niet boven
Degenen die 100 of 300 mg co-enzym Q10 per dag hadden ingenomen,

2 mcg/ml uit. De onderzoekers vermoeden dat een co-enzym Q10-plas-

afname van het lichaamsgewicht en de body mass index. Vrouwen

Het granendieet was gecorreleerd met (verdere) stijging van de vita-

scoorden op een visuele, analoge schaal voor (subjectieve) vermoeid-

maspiegel boven 2 tot 2,5 mcg/ml nodig is om invloed te hebben op

die bij aanvang van de studie

mine-D-serumspiegel; dit was niet het geval bij het groentedieet. Vita-

heid lager dan de placebogroep, zowel direct na de fysieke inspanning

vermoeidheidsverschijnselen. Een dosis co-enzym van 100 mg per dag

een 25-hydroxyvitamine D-serum-

mine D is van belang voor de gewichtscontrole, ook omdat vitamine D

als na de rustperiode (zie figuur). Alleen de dosis van 300 mg co-enzym

kan de plasmaspiegel wel verhogen tot 2,8 mcg/ml, mits suppletie maar

Ortega RM, Aparicio A, Rodríguez-

spiegel hadden van minimaal 50

insulineresistentie en metabool-syndroom tegengaat en de vorming van

Q10 zorgde voor significant minder vermoeidheid na inspanning. De

lang genoeg duurt (bijvoorbeeld 6 weken). <<

Rodríguez E, et al. Preliminary data about

nmol/L, vielen gemiddeld 1,7 kilo

vetweefsel remt. De optimale serumspiegel van 25-hydroxyvitamine D

maximale fietssnelheid na 30 en 210 minuten bleef ongeveer hetzelfde

the influence of vitamin D status on the

af. Vrouwen die startten met een

(calcidiol) bedraagt minimaal 75 nmol/L (30 ng/ml). Mensen die willen

in de twee co-enzym Q10-groepen. In de placebogroep was de fysieke

Mizuno K, Tanaka M, Nozaki S et al. Anti

loss of body fat in young overweight/obese

vitamine-D-spiegel lager dan 50

afvallen en slank willen blijven, doen er goed aan te zorgen voor een

prestatie na 120 minuten sterker gedaald.

fatigue effects of coenzyme Q10 during physi-

women following two types of hypocaloric

nmol per liter, vielen maar 0,5 kilo

optimale vitamine-D-status. <<

cal fatigue. Nutrition. 2008;24(4):293-299.
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