Al voordat de antibiotica op de markt kwamen, hadden artsen een krachtig
wapen tegen gevaarlijke infectieziekten als tuberculose. Datzelfde wapen kan
nu waarschijnlijk helpen bij de bestrijding van één van de meest gevreesde
virusziekten die we kennen. De hoop van hiv-experts is gevestigd op vitamine
D. Normaliter verketteren reguliere wetenschappers alles wat neigt naar de
orthomoleculaire geneeskunde, maar niet als het gaat om vitamine D.
Door: Willem Koert
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Deficiëntie
Studies hebben aangetoond dat zowel in arme
als rijke landen het gros van de bevolking
minder vitamine D in het bloed heeft dan zou
moeten. Volgens een recent Europees onderzoek heeft maar liefst 81% van de jongeren in
Europa een tekort aan vitamine D. Bij 15% is dat
tekort zelfs ernstig.2
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tegen de tubercelbacterie. Spector is ervan over-
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hiv extra vitamine D te geven. Wetenschappers

die om andere immuuncellen uit te scha-
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immuuncellen op zoals macrofagen en den-

Het toedienen van prikkels waardoor cellen

dritic cell, maar vooral T-helpercellen, en dan

sneller overgaan tot autofagie kan al deze pro-

bij voorkeur de CD4+-cellen. De geïnfecteerde

cessen vertragen, en dus de snelheid afremmen

cellen proberen het virus via autofagie te

waarin hiv overgaat in aids, verwacht Spector.

bestrijden, maar het virus heeft dat beschermingsmechanisme uitgeschakeld. De cellen
blijven dus leven en gaan, onder invloed van
het virus, verbindingen aanmaken waarmee ze

Een overmaat aan vitamine D

niet-geïnfecteerde immuuncellen in hun omge-

kan schadelijk zijn

ving doden. De uitschakeling van het immuunsysteem geeft niet alleen het hi-virus alle kans
zich te vermenigvuldigen, maar maakt de gastheer ook kwetsbaar voor letterlijk elke andere
ziektekiem.

Uit fundamenteel onderzoek, waarin cellen
moeten afrekenen met bacteriën, is bekend hoe

Hetzelfde proces vindt plaats in de hersenen,

vitamine D die processen stimuleert. 13 In die

ontdekte Spector. Daar kaapt het virus de micro-

studies stimuleert vitamine D de aanmaak van

gliale immuuncellen die het hersenweefsel

antimicrobiële eiwitten als cathelicidin en bèta-

tegen ziektekiemen moeten beschermen. Als

defensin 2 in aangevallen cellen, en bevordert

die immuuncellen vervolgens de cellen in hun

het de aanmaak van de blaasjes waarin cellen

omgeving gaan doden, kunnen neurologische

virussen en bacteriën omhullen en vervolgens

ziekten ontstaan die bij aids-patiënten de kop op

vernietigen.13

steken.

Trials
De theorie is veelbelovend, maar een plausibele
theorie en geslaagde reageerbuisstudies zijn
nog niet hetzelfde als de praktijk. In trials zijn
de effecten van vitamine-D-suppletie op de ontwikkeling van hiv nog niet overtuigend, aldus
overzichtsstudies.14 Ook in een recent onderzoek, dat binnenkort verschijnt in de Journal of
Pediatrics, had suppletie met vitamine D geen
invloed op het aantal CD4-immuuncellen in kinderen met hiv.15 Zelfs een dosis van 1600 IE per
dag bleef zonder effect. De onderzoekers vermoeden dat vitamine D pas het immuunsysteem merkbaar stimuleert als de concentratie
in het bloed hoger is dan 75 nanomol per liter.
De doseringen die zij gebruikten waren daarvoor onvoldoende.
Door de tegenvallende resultaten tot nu toe
vermoedt Spector dat hiv-patiënten doses
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van misschien wel 10.000 IE vitamine D per

Conclusie

dag nodig hebben. 16 Dat is fors meer dan

“Wat we nu nodig hebben zijn goede en gecon-

de aanbevolen dagelijkse inname. In de VS

troleerde trials”, aldus Spector. “Daarmee kunnen

is de richtlijn dat volwassenen 700-800 IE

we de optimale dosis vitamine D bepalen voor

vitamine D per dag binnen moeten krijgen.

mensen met hiv. Bovendien zullen we dan weten

Voedingswetenschappers zijn dan ook van

wat vitamine D kan bijdragen aan de behande-

mening dat het toedienen van de hoge doses

ling van hiv.” En ook als die trials mislukken, dan

die Spector voorstelt onder toezicht van een

zijn de mogelijkheden om met voedingsstoffen

arts moeten plaatsvinden. De kans op een te

de behandeling van hiv te ondersteunen nog

hoge vitamine-D-spiegel is bij een inname van

lang niet uitgeput.

<

10.000 IE per dag niet denkbeeldig. Een overmaat aan vitamine D kan door verkalking hart,
nieren en bloedvaten beschadigen.

Andere mogelijkheden
Uit andere onderzoekslijnen komen aanwijzingen dat er alternatieven zijn voor torenhoge doses vitamine D. Er zijn voedingsstoffen
die de werking van vitamine D versterken, en
eentje daarvan zit in soja-eiwit. Isoflavonen als
genisteïne blokkeren in het lichaam enzymen
die vitamine D omzetten in inactieve metabolieten.17 Wetenschappers die zoeken naar voedingsstoffen die vetzucht kunnen remmen,
zien mogelijkheden in supplementen met zowel
vitamine D als genisteïne. In doses tot 140 mg
per dag zijn isoflavonen veilig. In de overigens
schaarse gevallen waarin mannen hormonale
problemen kregen door soja-isoflavonen was
sprake van een inname van meer dan 300 mg
isoflavonen per dag.
Een andere mogelijke versterker van vitamine D
is resveratrol, een verbinding die in kleine hoeveelheden aanwezig is in druivenschillen, bessen
en pindas. Wetenschappers die bestuderen of
voedingstoffen het risico op borstkanker kunnen
verkleinen, hebben ontdekt dat resveratrol de
receptor voor vitamine D beter laat werken.18 De
toxische bovengrens voor resveratrol is onbekend. Er zijn mensen die dagelijks honderden
milligrammen resveratrol gebruiken zonder
nadelige gevolgen.
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