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Selenium bij prostaatkanker
Wagenings onderzoek legt mogelijke relatie bloot
 

Door: Willem Koert

Een voeding met voldoende selenium – een spoorelement in onder meer vis en no-
ten – kan misschien de prognose van mannen met prostaatkanker verbeteren. Dat 
suggereert een kleine humane studie, die Wageningse en Nijmeegse onderzoekers 
onlangs publiceerden in Oncotarget. 
 
“Het idee dat selenium misschien een rol 
speelt bij het ontstaan van prostaatkan-
ker is niet nieuw”, vertelt Dieuwertje Kok 
van de afdeling Humane Voeding van de 
universiteit van Wageningen. “In Neder-
land liet de groep van Piet van den Brandt 
met epidemiologisch onderzoek zien dat 
er misschien zo’n verband is, en in de 
vorige eeuw deed Larry Clark interven-
tiestudies waarin hij studiedeelnemers 
langdurig supplementen met selenium 
gaf, en zag dat daardoor hun kans op 
prostaatkanker afnam.” 
Clark (1949-2000) was een arts en epi-
demioloog. In de jaren tachtig van de 
vorige eeuw was hij een pleitvechter 
voor de theorie dat selenium een belang-
rijke rol speelt bij de preventie van kan-
ker. Selenium is een vitaal onderdeel van 
ontgiftende enzymen als de glutathion-
peridoxases en sommige thioredoxinre-
ductases. Die enzymen neutraliseren in 
cellen agressieve verbindingen, en voor-
komen dat die erfelijk materiaal bescha-
digen waardoor gezonde cellen kunnen 
veranderen in kankercellen. En omdat 
in grote delen van de wereld de voeding  

 
minder selenium bevat dan voedings-
wetenschappers optimaal achten, ver-
moedde Clark dat het verhogen van de 
seleniuminname de kans op kanker zou 
kunnen verkleinen. 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
zette Clark, die verbonden was aan 
University of Arizona College of Medi-
cine, de Nutritional Prevention of Can-
cer-studie op, waarin hij een groep van 
dertienhonderd deelnemers jarenlang 
supplementen met extra selenium (in de 
vorm van selenized yeast) of een placebo 
gaf. Halverwege de jaren negentig was 
de NPC-studie afgerond. Voor een deel 
bevestigden de uitkomsten Clarkes ver-
moedens – maar voor een deel ook niet. 
In de groep die dagelijks 200 micro-
gram selenium had geslikt vonden de 
onderzoekers na afloop een kwart min-
der vaak kanker dan bij de groep die een 
placebo had geslikt.1 Vooral bij mannen 
leek seleniumsuppletie te beschermen. 
Bij hen vonden artsen de helft minder 
gevallen van prostaatkanker dan bij de 
mannen in de placebogroep. Het posi-
tieve effect van de suppletie beperkte 
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zich tot mannen die, toen de studie 
begon, weinig selenium in hun bloed 
hadden.2 De NPC-studie was echter in 
de eerste plaats opgezet om uit te zoe-
ken of seleniumsuppletie de kans op 
veelvoorkomende vormen van huid-
kanker verminderde – en dat was niet 
het geval.3 Suppletie met selenium ver-
hoogde de kans op sommige vormen 
van huidkanker zelfs met enkele tien-
tallen procenten. Geïnspireerd door 
de NPC-studie startte de Amerikaanse 
overheid in 2001 de SELECT-trial, waarin 
duizenden mannen zeven jaar achtereen 
supplementen slikten met 200 micro-
gram selenium, al of niet samen met 400 
eenheden alfa-tocoferol (een vorm van 
vitamine E). De uitkomst was teleurstel-
lend. Selenium, vitamine E en de com-
binatie van die twee beschermden niet 
tegen prostaatkanker.4 Een mogelijke 
verklaring daarvoor is dat veel deelne-
mers aan de SELECT-studie via hun voe-
ding al veel selenium binnenkregen. 
 
Onderzoek uit Nederland 
Ondanks de tegenvallende resultaten 
van de Select-trial vonden Maastrichtse 
voedingswetenschappers de uitkom-
sten van de NPC-trial voldoende aanlei-
ding om in een epidemiologische studie 
het verband tussen selenium en pros-
taatkanker bij Nederlandse mannen nog 
eens onder de loep te nemen.5 Net zoals 
bij de studiedeelnemers in de NC-trial 
het geval was, is ook in Nederland de 
inname van selenium aan de lage kant. 
Volgens de Voedselconsumptiepeiling 
2007-2010 van RIVM haalt meer dan 
de helft van de Nederlanders de aan-
bevolen inname niet. De Nederlandse 
Gezondheidsraad stelt dat volwassenen 

40-60 microgram selenium per dag zou-
den moeten binnenkrijgen. De Maas-
trichtenaren analyseerden de gegevens 
van een kleine zestigduizend mannen, 
die in de periode 1986-2003 zijn verza-
meld in de Netherlands Cohort Study. 
Toen die studie in 1986 begon, waren 
de mannen 55-69 jaar. De mannen die 
tijdens het project een agressieve vorm 
van prostaatkanker kregen, bleken sig-
nificant minder selenium in hun teen-
nagels te hebben dan de mannen die 
gevrijwaard bleven van prostaatkanker. 
De concentratie selenium in teennagels 
geeft een betrouwbare indruk van de 
seleniumstatus. 
 
U-curve 
Voedingswetenschappers vermoeden 
dat bij een seleniumspiegel van 64 tot 
120 microgram selenium per liter bloed 
de kans op prostaatkanker relatief gering 
is. De meeste mannen die meededen aan 
de NPC-trial, en bij wie seleniumsuppletie 
bescherming bood tegen prostaatkanker, 
hadden voordat ze hun seleniumsupple-
ment gingen gebruiken, een lagere sele-
niumspiegel – maar kwamen, door hun 
supplement, in de optimale range. Ook 
in het Maastrichtse onderzoek zaten de 
meeste mannen onder de 64 microgram 
selenium per liter. Tegelijkertijd doen de 
studies ook vermoeden dat bij een sele-
niumspiegel die boven de optimale range 
ligt, de kans op prostaatkanker niet ver-
der afneemt. Hij neemt mogelijk zelfs een 
beetje toe. Bovendien blijkt uit de SELECT-
trial dat bij zo’n hoge seleniumspiegel de 
kans op diabetes type-2 toeneemt. Om 
die redenen zijn veel voedingsweten-
schappers geen voorstander van onge-
controleerde seleniumsuppletie. 
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Hoe? 
Het onderzoek dat Dieuwertje Kok en 
haar collega’s in het voorjaar van 2017 
publiceerden in Oncotarget was geen 
epidemiologische studie, en ook geen 
grootschalige trial. Het was een kleine 
humane studie, waaraan 15 mannen 
meewerkten.6 “De mannen hadden een 
verhoogde kans op prostaatkanker”, 
vertelt Kok. “Ze hadden symptomen die 
kunnen wijzen op een voorstadium of 
een vroeg stadium van prostaatkanker. 
In het ziekenhuis hadden artsen stukjes 
weefsel uit hun prostaat weggehaald, 
en zouden dat enkele weken later nog 
eens doen. In de tussenliggende periode 
namen 8 van deze mannen gedurende 5 
weken dagelijks een supplement met 
300 microgram selenium in de vorm van 
selenized yeast. De overige 7 mannen 
een placebo.” 

De supplementen waren overigens 
afkomstig van het Deense supplemen-
tenmaker PharmaNord, maar Phar-
maNord betaalde de studie niet. Koks 
onderzoek werd bekostigd door het 
World Cancer Research Fund (WCRF). 
Voor en na de toediening van de sup-
plementen of de placebo’s bepaalde 
Kok de activiteit van 18.000 genen in 
de prostaatcellen met behulp van tran-
scriptomics-technologie. “Toen we de 
gegevens analyseerden, zagen we dat 
om te beginnen het seleniumsupple-
ment genen afremde die betrokken zijn  

 
bij ontstekingsreacties. Dat is mogelijk 
gunstig, want chronische ontstekingen 
kunnen een rol spelen bij het ontstaan 
van prostaatkanker.” 

Het meest enthousiast waren Kok en 
haar collega’s over de ontdekking dat 
seleniumsuppletie de activiteit genen 
afremde die epitheelcellen veranderen 
in mesenchymale cellen. “Epitheelcellen 
zitten aan elkaar vast, mesenchymcellen 
niet - en kunnen makkelijker reizen door 
het lichaam”, legt Kok uit. “Bij de ontwik-
keling van embryo’s en de genezing van 
wonden is het noodzakelijk dat cellen 
kunnen reizen, maar als bij volwassen 
mannen prostaatcellen dat gedrag gaan 
vertonen, dan is dat minder functioneel. 
Het zou kunnen betekenen dat prostaat-
kankercellen zich opmaken om zich te 
verspreiden. Selenium zou dat proces 
dan kunnen afremmen.” Of dat werke-
lijk het geval is, weet Kok niet zeker. “Om 
dat aan te tonen, zul je in een grotere 
onderzoek mannen langdurig selenium 
moeten geven – en kijken of ze ook echt 
minder vaak een uitgezaaide vorm van 
prostaatkanker krijgen. En daarnaast 
moeten we ook bekijken wat de effec-
ten van langdurige suppletie op de lange 
termijn zijn.” ∞
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