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Rode wijn goed voor de lever
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dagelijkse consumptie van één glas rode wijn is niet alleen veilig voor de lever maar kan zelfs
het risico op en vóórkomen van ‘Non alcoholic fatty liver disease’ (Nafld) verlagen.
Dat rode wijn gezond is voor het hart is bekend, maar zou het ook gezond zijn voor de lever? Deze hypothese werd getest door de onderzoekers. Zij onderzochten bijna 12.000 mensen, waarvan 7.211 niet-drinkers
en 4.543 alcoholdrinkers. Hiervan waren 945 matige rode-wijn-drinkers. Mensen die dagelijks één glas rode
wijn dronken, hadden 50% minder kans op leverziekte door NAfLD dan mensen die geen alcohol dronken.
Dezelfde hoeveelheid alcohol uit bier, likeur of mixdranken liet echter een meer dan vier keer grotere kans
zien op leverziekte door NAfLD. NAfLD is een veelvoorkomende leveraandoening. Alleen al in de Verenigde
Staten lijden meer dan veertig miljoen mensen er aan. ongeveer 5% van de personen met NAfLD ontwikkelt
levercirrose. De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van NAfLD zijn overgewicht, diabetes, hoog
triglyceridengehalte in het bloed en hoge bloeddruk.
In een vervolgonderzoek bekijken de onderzoekers welke componenten in de rode wijn verantwoordelijk zijn
voor het verlaagde risico op leverziekte. <<

Relatie angst, depressie
en het metabool syndroom
Metabool syndroom is gediagnosticeerd als een persoon aan drie
of meer van de volgende vijf criteria voldoet:
• Centrale obesiteit (middelomtrek ≥ 102 cm. voor mannen,
≥ 88 cm. voor vrouwen).
• Verhoogde triglyceriden (> 1,7 mmol/L of het gebruikt van fibraten).
• Verhoogde bloeddruk (bloeddruk ≥ 130/≥ 85 mm Hg of
farmacologische behandeling).
• Verhoogd nuchtere bloedglucose (> 6,1 mmol/L).
In deze studie werd onderzocht of het metabool syndroom geassocieerd is met angst en depressie, en of dit geslachtsafhankelijk is.

• Verlaagd HDL-cholesterol (< 1,0 mmol/L voor mannen,
< 1,3 mmol/L voor vrouwen, of het gebruik van fibraten).

Hiervoor werden 1598 mensen onderzocht tussen de 30 en 80 jaar
(gemiddelde leeftijd 51,8 jaar) die risico hadden op hart- en vaat-
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ziekten. Hiervan waren 1006 mannen en 592 vrouwen. De diagnose
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metabool syndroom werd gesteld als de mensen aan drie van de
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vijf criteria voldeden voor vaststelling van dit syndroom. Vervolgens
werden angst en depressie beoordeeld aan de hand van vragenlijsten.
Bij zowel mannen als vrouwen was het metabool syndroom geassocieerd met het voorkomen van depressie, maar niet met angst. Hoe
meer aan de voorwaarden van het metabool syndroom werd voldaan,
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hoe sterker deze relatie was. Er bleek hierbij geen significant verschil
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tussen mannen en vrouwen te bestaan. <<
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