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1. Meridianen: drie soorten gedrag (spier: beweging en balans; 3 energieniveaus)

2 Tong en polsdiagnose beschrijven de meridianen ‘’uit balans’’: -> vertaalslag via Cu, Zn en Mg

Hormonen (en organen) : Cu, Zn en Mg bereiken de cellen via bloed
Mitochondria: energie (ATP) en warmte afgestemd op de behoefte van de cel -> met ∆ Cu, Zn, Mg
-> Afstemming op gedrag (energie), en op lokale afkoeling door omgevingstemperatuur
-> Slaap: afstemming tussen Cu, Mg en warmteproductie (UCP3)
-> Leidt tot een beschrijving van de ligging van meridianen op lichaam en van de tongdiagnose
In cytoplasma van de cel, na afregeling van mitochondria:
-> snelheid van productie van Cu-afhankelijke Enzymen (zoals lysyloxidase bij bindweefsel)
en Zn-afhankelijke enzymen (zoals matrix metalloproteinases bij bindweefsel)
-> beschrijving van rol van palpatie op acupunctuurpunt (-> kandidaat prik) en van polsdiagnose
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Acupunctuurbehandeling 1,2,3:
Anamnese

• klacht uitvragen

• algemene ‘’acupunctuur’’ vragen (eetlust, stress, slaap,
kouwelijk/warm)
• Tongdiagnose, polsdiagnose

-> klacht uitdrukken in verstoring van meridianen
• Palperen van acupunctuurpunten, bij drukpijn prikken:

Casus: heuppijn door artrose
• Cliënte koos voor acupunctuur i.p.v. pijnmedicatie
• Heuppijn: galblaasmeridiaan, blaasmeridiaan
• Littekens keizersnede -> nier meridiaan
• Nachtzweten, 5 palmenhitte, tinnitus, duizelig
• Geen stress, slaapproblemen of gebrek aan eetlust
• Tong: rood, crack in midden+achter
• Pols: links 2e en 3e pos: soms beiden leeg/
soms beiden klein oppervlakkig slagje
•

-> traject van verstoorde meridiaan;
-> test prikformules voor klacht

•

Prik

rond litteken,
bij heuppijn: bl23,52,20,18,gb30,54
verlengde: le13,14,3,8, gb37
yin: mi3, ni3
Nld 20 min laten zitten -> ruime week geen pijn meer

Prikken
• Afname klacht (en polsbeeld veranderd)

-> gelijk, of na paar dagen, tijdelijk of definitief
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Hoe kwam ik op het idee om acupunctuur in Zn, Cu en Mg uit te drukken?
Aantal vragen uit anamnese
• Eetlust (maagmeridiaan)
zinktekort: gebrek aan eetlust 4

Zink (Zn)

• Stress (galblaasmeridiaan) – gedrag ‘’jagen’’ 5
adrenaline : laat lever koperionen afgeven aan het bloed

Koper (Cu)

• Slaapkwaliteit (blaasmeridiaan)
magnesium kan helpen bij slaapproblemen 6

Magnesium (Mg)

Cu, Zn, Mg zijn vaak cofactoren van enzymen
- Geladen moleculen
- Mitochondria: energieproductie afhankelijk van Cu, Zn en Mg
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Evolutie: rol van Zn en Cu 7,8
Meest primitieve eencelligen in de zee
• bezaten geen Cu en Zn ionen (hun concentratie leek op die in de zee).
• Zn en Cu waren nog gebonden aan zwavel en losten in die vorm niet op in de zee.

• Er was nog weinig zuurstof in de atmosfeer. Zwavel was de brandstof voor energie.

Cellen die meerdere compartimenten kreeg (organellen)
• Ca kwam in beeld voor communicatie tussen compartimenten en omgeving van de cel.

Meercellingen in de zee
• zink kwam ter beschikking:
• Na verloop van tijd kwam er meer zuurstof in de atmosfeer: zink sulide werd omgezet in zinkoxide, dat oplosbaar was in de zee
• en zink kwam voor de eencellige ter beschikking.

• zink: groeihormonen, vertering, hormoonproductie.
Dieren:
• Bij nog meer zuurstof werd tenslotte ook koper sulfide omgezet in koperoxide en kwam dat in het organisme.
• Bewegende organismen (spieren, zenuwen, bindweefsel) hebben nog meer energie nodig.

• Zink en koper zijn vaak betrokken bij enzymen met een extracellulaire functie.
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1. Meridianen?

3 soorten gedrag (spier: beweging en balans)
3 energieniveaus

2. Waarom zegt een polsdiagnose en tongdiagnose iets over een meridiaan?

3. Vertaalslag via koperionen, zinkionen en magnesium ionen
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Meridianen: drie bewegingingsrichtingen passend bij 3 soorten gedrag: slapen, jagen, eten
Een beenmeridiaan en een armmeridiaan: de ‘’actieve (spier)’’ (andere 2 ‘’reserve’’).
Balans tijdens beweging:
•

Een gekozen armbeweging ->

bijgestaan door een tonische
spanning in het contralaterale
been eronder.

•

En andersom

4x zoveel cellen in cerebellum
Lerende structuur

Slapen/niet nr achter vallen
achter

Jagen/fysiek werk
opzij

Eten/boek lezen
voor

3 verschillende energieniveaus
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Hormonen
1. Meridianen

3 soorten gedrag -> afgifte van hormonen

Na een tijd lang een bepaald gedrag:
spieren langs de meridiaan als geheel nemen hersenen waar als ‘’vermoeid gedrag’’ (slijtage)
-> hersenen geven hormonen af aan het bloed
-> start van ander gedrag met gebruik van andere spieren
-> rust en herstel van gebruikte spieren

De rol van verdeling Cu, Zn en Mg over het lichaam van 3 organen worden nu beschreven

daarna wordt per gedrag beschreven wat een hormoon doet met Cu, Zn of Mg
Hormonen beïnvloeden Cu, Zn en Mg in bloed en in de cel
-> circadiaans ritme in Cu, Zn en Mg
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ORGANEN: verdeling van Cu, Zn en Mg over het lichaam
1. Lever: opslag en distributie koper
Groep: galblaas, lever, pe.,dw.
-opslag Cu
-adrenaline stimuleert lever tot afgifte van Cu aan bloed 5
-rol schildklierhormoon T3 in aanmaak Cu-transporteiwitten 5
-ontgifting door Cu-enzymen (katalase, superoxide-dismutase) 9
-soms bij ontsteking: neiging om zink uit bloed aan te trekken , naar lever 61
2.Maag: opname (Mg en Zn) met zink
-Zn stimuleert opname van Zn, Mg
-voor opname Zn en Mg is maagzuur nodig
-maagslijm voorkomt schade wand door zuur
-maagslijm, gevormd door Zn 13-16
Zn helpt bij barriërefunctie van darmepitheel 17

Longen: opname zuurstof en zink
-Zn stimuleert tot een goede ademhaling
-meting van CO2 in bloed triggert ademhaling
uitwisselen van CO2 naar HCO3- en terug:
->carboanhydrase (cofactor Zn) 18
Groep: maag, milt, long, dikke darm*
*) dikke darm: immuunsysteem,
zie discussie: Zn en immuunsysteem en metallothioneine

Cu
Zn
Mg

3. Nieren: uitscheiding (Mg en Zn) met Mg
-dosering terugresorptie Mg en Zn
- Nieren regelen osmotische druk (Na/K ATPase) 19
- (uitwisseling afval en nutrienten van cel nr bloed)
- -Na-ATPase kanalen: ATP nodig: aan ATP zit Mg vast 20
Groep: blaas, nier, hart, dunne darm

Bindweefsel ook rond organen
• Mitochondria in organen optimale Zn, Cu, Mg nodig
• Circadiaans ritme passend bij Zn, Cu en Mg/bij meridiaan 9koppels

Per gedrag effect van hormonen in termen van Cu, Mg en Zn
2. Eten en zink
• Zink in mond: eetlust
-> Zn in bloed-> naar pancreas-> vorming insuline
insuline in bloed -> alle cellen: glucose (Zn nodig) 21

1. Jagen gedurende langere tijd, en koper
• Adrenaline komt vrij bij tekort aan voeding of aan O2
-> Cu van lever-> bloed->spiercellen
-> Mg van cellen->bloed (bloedvatverwijding) 22,23
Adrenaline met Cu-enzym gemaakt (uit DA)

3. Slapen: magnesium nodig voor:

• Rem glutamaat-receptor met Mg (zintuigsignaal)
• Afname adrenaline (Mg-enzym, COMT)
• Toename Mg (van bloed-> cellen) <- insuline, vasopressine 26
• Afname Cu door binding <- serotonine, melatonine 27-29

met Cu-enzym afgebroken (MAO) 24,25

Zintuiglijke input via neurotransmitter glutamaat: receptor van glutamaat geremd door Cu, Zn en Mg 30-32
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33-38

Adrenaline: Mg naar bloed

Hersenen reageren op vermoeide spieren door starten van ander gedrag
via hormonen -> reguleren Cu, Zn, Mg, te zien in bloed
Nu: hormonen beïnvloeden de mitochondria via Cu, Zn en Mg (in de spiercellen)
Jagen: plotseling veel ATP nodig
Eten: wat minder ATP
Slapen: basis, minste ATP
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Mitochondria produceren per dag hoeveelheid ATP ter grootte van het lichaamsgewicht 75
Invloed van Cu, Zn en Mg op ATP productie binnen mitochondria:
Oxidatieve fosforylering: 5 complexen in binnenste membraan van mitochondria
Complex 1-4: opbouw membraanpotentiaal (protonengradiënt).
Complex 5 maakt ATP (1e route vanuit complex 4)

• Zn: remt complex 3, bindt aan buitenkant, conformatieverandering
• Cu: stimuleert complex 4, cofactor 42
• Mg: stimuleert complex 5, cofactor 43
2e route vanuit complex 4: warmteproductie in individuele cel (UCP) 44

39-41

Vitamine D remt UCP 45

• als cel voldoende ATP heeft -> rem complex 4 (groene route) 46
-> te grote membraanpotentiaal -> teveel ROS
oplossing: Productie warmte, m.b.v. UCP3 (ontkoppelingseiwit) -> afname protonen gradiënt.
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(Lees: snelheid i.p.v. hoeveelheid)

Regulatie van warmteproductie in mitochondria (UCP3): via schildklierhormoon T3 en ROS
Globaal, voor hele lichaam: via Schildklierhormoon T3
• reguleert lichaamstemperatuur (gemeten in hypothalamus)
-> Schildklierhormoon T3 stimuleert genexpressie van UCP3 47
Ook stimuleert T3 de vorming van extra mitochondria via stimulatie genexpressie
-om toch aan de behoefte van de cel aan ATP te voldoen 47

Per cel, bij lokale variatie in omgevingstemperatuur: via ROS (ROS stimuleert UCP3) 47

-> lokaal: cel relatief aan buitenzijde (vinger) koelt meer af dan cel meer naar binnen gelegen (romp)

-> ROS kan ontstaan door de locale afkoeling -> tragere biochemie
-> stel tragere ATP vorming (complex 5) dan opbouw protonen gradiënt (complex 1-4)
-> grotere protonen gradiënt -> ROS

‘’zink koelt af’’ <-> ‘’UCP warmte op’’
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Herstel van mitochondria tijdens slaap: afstemming Mg op de al aanwezige Cu en UCP3
(hypothese)
1. Overdag: hoeveelheid benodigde Cu aangepast -> meeste synthese van complex 4 (Cu cofactor) 48, 49
-> Bij stress-> adrenaline-> Cu naar spiercel
-> Hoe meer Cu, hoe meer complex 4 onderdelen gevormd.
2. Vervolgens: ‘s nachts: hoeveelheid Mg komt mitochondria binnen (afkomstig uit endoplasmatisch
reticulum) 57 zie discussie
-> via een specifieke magnesiumporie in het binnenste membraan
-> Porie afhankelijk van het potentiaalverschil (gevormd door al aanwezige complexen 1-4) 20
3. De binnengekomen Mg stimuleert de vorming van complex 5 (sub units van kern DNA en van mitochondria DNA).
-> Complex 5 maakt ATP -> laat potentiaal verschil afnemen
-> afname influx van Mg in mitochondria -> stop complex 5 vorming

4. Hoe meer UCP in de mitochondria, hoe sneller de membraanpotentiaal afneemt
-> dan minder Mg in de mitochondria, minder complex 5
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Lokale instelling v. warmte productie binnen mitochondria per cel (hypothese)
Nodig: mitochondria passen zich aan op warmtebehoefte van de cel in reactie op variatie in lokale afkoeling
door omgevingstemperatuur:
1.

Meer afkoeling/fluctuaties in omgevingstemperatuur (cel in vinger)
-> toename warmte nodig + toename nodig van ATP (rillen)
-> toename Cu in mitochondria (stress: adrenaline-> Cu>)

2. Weinig invloed van omgevingstemperatuur(cel in romp) -> alleen variatie ATP nodig (gedrag)
-> toename Mg in mitochondria
3. Tussen 1 en 2 overgangsgebied: toename Zn
-> snelle afremming, zink bindt aan buitenkant van complex 3.

Toename Cu in mitochondria: Cu voorraad in lever
-> als veel Cu nodig in de cel (adrenaline: Cu uit lever naar bloed)
-> toename mitochondriële massa in de cel/aantal mitochondra?
Toename Mg in de cel: endoplasmatisch reticulum heeft voorraad Mg
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Invloed buitentemperatuur voorspelt de ligging van meridianen:

Galblaasmeridiaan: snelle variatie in lokale afkoeling
-> Regulatie door hoeveelheid Cu in mitochondria

Roze: dwarsdoorsnede lichaam
Achter: buik
Voor: rug

Nier meridiaan: geen variatie in lokale afkoeling
-> Regulatie door hoeveelheid Mg in mitochondria

Maagmeridiaan: tussenliggende meridiaan -> beetje afkoeling
• Direct mogelijk: regulatie door Zn
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1. Tongdiagnose: kleur 2,3

Punt en zijkanten van tong : snelle afkoeling: Cu gebied
• B.v door periode stress -> adrenaline -> toename Cu in bloed

-> Cu teveel-> meer warmte-> rode rand
• Adrenaline laat ook Mg uit cel vertrekken->
midden-achter tong: Mg gebied: koelt niet af.
-> relatief meer UCP3 (warmte)

• Levermeridiaan en galblaasmeridiaan disbalans
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2 Tongdiagnose: beslag 2,3
Voorbeeld: toename wit beslag bij verkoudheid
• Normaal: beetje beslag: tong verbonden met darm:
-> Darmbiotica: virusvorming: eiwit furin nodig
(zit aan buitenkant van cel)
• zink en koper remmen furin* af: minder gauw teveel beslag
Weinig zink -> meer beslag in midden
Weinig koper -> meer beslag bij randen
Magnesium -> stimuleert furin (tongbeslag in Mg gebied normaal)

Furin:
Een protease: splitst proteïnen, waardoor activatie van het proteine.
• Betrokken in de gast cel bij synthese van virussen
• Furin gestimuleerd door HIF1α (dat toeneemt bij hypoxia)
• Furin afgeremd door Cu en door Zn
• Furin betrokken bij synthese van cholesterol, van bepaalde peptidehormonen, cholesterol, cytokinen
• Furin betrokken bij tumor progressie

18

3 Tongdiagnose: cracks 2,3 (barstjes - droogte)
Cracks in Mg-gebied (tongwortel)
• (B.v. iemand slikt erg veel vitamine B-> Mg voor opname nodig)
• Mg tekort eerste bemerkt in tongwortel (Mg gebied) (koelt het minst gauw af)
-> Cracks (droogte) -> Na- en K kanaaltjes ATP zijn afhankelijk van Mg

-> invloed op osmotische balans -> crack
Cracks in Cu gebied (randen van de tong)
• Langdurig Cu teveel (‘’hitte’’): eerste waar te nemen in Cu gebied

-> bij aanpassing mitochondria tijdens slaap: aantrekking Mg neemt toe (groter membraanpotentiaal)*
-> Mg vertrekt uit het cytoplasma -> invloed op osmotische balans
Cracks in Zn gebied (zie figuur rechtsboven)

• Langdurig te weinig Zn eerst waar te nemen in Zn gebied
-> normale hoeveelheid Cu, minder Zn geeft grotere membraanpotentiaal
-> UCP toename ter voorkoming van ROS door deze potentiaal -> lege hitte
-> lege hitte = met minder energie (ATP); UCP > ten koste van complex 5 (Mg)
bij aanpassing mitochondria tijdens slaap: aantrekking Mg (grotere membraanpotentiaal)*
-> Mg vertrekt uit cytoplasma
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*) zoveel meer ROS, dat niet alles te compenseren door extra UCP

Cytoplasma: enzymproductie en inbouwen cofactor

Hypothese:

1e: afstemming op ATP- en warmte productie behoefte van de cel
-> bepaalt hoeveelheid Cu, Zn en Mg in mitochondria

2e: wat overblijft in cytoplasma aan Cu, Zn, Mg
-> bepaalt snelheid van enzym productie, en inbouw cofactor
-> als mitochondria meer Cu nodig heeft -> minder Cu in cytoplasma
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Bindweefsel speelt een rol bij acupucntuur
Acupunctuurpunten gezien vanuit doorsnede bovenarm:
Bindweefsel vangt trekkrachten op van de spieren.
Acupunctuurpunten bevinden zich vaak in bindweefselplaten (Langevin).
Bij naaldmanipulatie draait het bindweefsel om de naald heen.
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Bindweefsel vangt trekkrachten op van de spieren-> op afstand communicatie met cellen?
Integrin 76
• Transmembraan cel oppervlakte molecuul
• Adhesie receptor voor de extracellulaire matrix (ECM)

• Noodzakelijk bij vertebraten
• Trigger voor intracellulaire signalering betrokken bij overleven/opruimen van de cel (met rol voor integrin-linked kinase)
• Betrokken bij celmigratie (dat gelinkt is aan toename van glycolyse).
• Integrin verplaatst zich continu heen en weer door het celmembraan
-> verplaatsing binnen de cel van adhesie receptoren
• Het cytoskelet is cruciaal voor de regulatie van dit heen en weer reizen.

Acupunctuur en Integrin-linked kinase (ILK) 77
• Bij een konijn model voor chronisch nierfalen (via toediening van adenine gedurende 3 weken) bleek acupunctuur
(Bl-23, Bl-20,Rm-4 Dm-4, 5 mm diep, 36 dagen) als effect te hebben :
(1) Vermindering (atenuate) fibrotisering nieren
(2) Afname van ILK.
Uit weefselcoupes werden monsters genomen voor een-PCR test kregen, waarin op mRNA van ILK werd getest

• Ook mRNA van TGF-β, IL-8, TNF-α en IL-1β een afname
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In fibroblasten (bindweefselcellen):
productie van lysyl oxidase (Cu cofactor) en matrix metalloproteinasen (Zn cofactor)
Bindweefsel:
• Spieren, bloedvaten en organen zijn omhuld door bindweefsel (bij een meridiaan is een orgaan ‘’geassocieerd’’)

• Gebruik van spieren geeft schuifspanning tussen spieren en bot en vaten, waardoor slijtage
• Ook als je spieren niet gebruikt, is er voortdurend een beetje afname van bindweefsel en mitochondria, en herstel mits spieren gebruikt worden
• Fibroblast verplaatst zich naar de beschadiging (aantal μm/min) aangetrokken door de cytokinen.
• Ter plaatse scheidt de bindweefselcel inactief lysyl oxidase en inactief MMP af -> gaan naar beschadiging (aangetrokken door cytokinen)

Lysyl oxidase en elasticiteit van het bindweefsel 50-52:
• Collageenvezels met dwarsverbindingen voor elasticiteit / stevigheid
• Dwarsverbindingen worden gemaakt door lysyl oxidase
• Synthese lysyl oxidase in cytoplasma; Cu is cofactor in lysyl oxidase, wordt in Golgi apparaat ingebouwd 72,73 -> snelheid synthese afhankelijk van Cu

Matrix metalloproteïnases (MMP) en afbreken van bindweefsel: splitsen van proteïnen 53
-> breken – waar nodig - het bindweefsel af, opruimen van beschadigde delen van de extracellulaire matrix bij wondgenezing
-> remodelleren van het bindweefsel

Getimed in het proces van de wondgenezing:
• activeren van bloedplaatjes, met opruimen van bacteriën, weefsel necrose, apoptose, fagocytose
• verwijdering van afval, infiltratie van fibroblasten, angiogenese en remodelleren van de ECM
• Inactief wanneer er zink aan gebonden is 53 -> Zn tekort -> meer afgebroken
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Bindweefsel
Effect van Zn en Cu:

• Meer Cu in cytoplasma : snellere synthese van lysyl oxidase -> strakker bindweefsel
Minder Cu in cytoplasma : langzamere synthese van lysyl oxidase -> losser bindweefsel
• Zn bindt zich aan de actieve plek van MMP, waardoor deze enzymatisch inactief is,
en nog geen proteinen splitst
Zn tekort: -> losser bindweefsel*
• Gemeten: Zn tekort -> vertraagde wondgenezing (invloed van zink via diverse processen)
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Toepassing bindweefselkwaliteit (Cu, Zn, Mg): Palpatie: geschikt acupunctuurpunt voor prik
Drukpijn bepaalt geschiktheid van punt om te prikken
1. Mate van elasticiteit van het bindweefsel
Als in cytoplasma: -> toename Cu-> vast
-> afname Cu -> los

-> afname Zn -> los

2. Kwaliteit van mitochondria
-> Als een type gedrag minder voorkomt -> bepaalde set van spieren minder gebruikt
-> cel met minder ATP behoefte remt complex 4 -> afname hoeveelheid mitochondriën op dat traject
-> Als ineens toch meer ATP behoefte -> mitochondria sneller ''uitgeput’’
-> cytosol neemt ATP productie deels over -> lactaat ontstaat -> drukpijn bij palpatie
(lactaat veroorzaakt spiervermoeidheid)
• Afname effectiviteit van mitochondria door tekort aan Cu, Zn en Mg, hormonen, klacht, etc

Prikken kan drukpijn laten afnemen -> Zn komt vrij in beschadigd weefsel 54 -> herstel bindweefsel
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Polsdiagnose: 6 posities, 3 links en 3 rechts 1,2,3

Gemeten : waar arteriële bloedvat tegen bot (de processus styloideus radii, spaakbeen, radius) schuurt bij armbewegingen
• herstel nodig van bindweefsel, afhankelijk van Cu, Zn, Mg

• Polsdiagnose: slag = elasticiteit van bindweefsel rond bloedvat + activiteit van spierlaagje rond bloedvat (hypothese)
Volgende dia:
• Gemeten op drie posities per pols: 3 armbewegingen (yang arm meridianen):
• Voor de balanscorrectie doet de tonische spierspanning in de drie beenbewegingen mee (yang been meridianen) (hypothese)
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Hypothese:

Drie armbewegingen
passend bij 3 soorten gedrag
-alertheid/slapen
-fysiek werk/jagen
-eten

Invloed van beenmeridiaan:
Aanpassing van tonische spanning
Voor handhaving
balans bij gemaakte armbeweging
(lichaamsneiging)
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Armbeweging weinig gebruikt - > leegte in polsdiagnose
• Bindweefsel bij de pols is van betere soepeler kwaliteit bij regelmatig gebruik van (onder)arm
• Als armen weinig gebruikt (bijvoorbeeld door chronische pijn)
-> bindweefsel slap op plaats waar deze armmeridiaan in de pols gevoeld wordt
-> bloedvat niet of weinig gevoeld (bloed stroomt natuurlijk wel)

Andere opties: vele ander polsbeelden (28)

• Veel voorkomende polsposities: tekort aan Zn: slippery pols (‘’glijdend’’)
tekort aan Cu: diepe pols
tekort aan Mg: oppervlakkige pols
• 1 van de 6 polsposities kan afwijkend zijn, en anders dan de andere polsposities op deze pols.
->Ene polspositie kan een tekort aan Zn weerspiegelen,
-> andere polspositie een ander tekort, b.v. tekort aan Mg
-> Correctie bindweefsel vlak na gebruik van meridiaanspieren/gedrag passend bij de polspositie
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Zn tekort: slippery pols (golvend)
Zink remt complex 3: bij zinktekort neiging tot grotere membraanpotentiaal -> voldoende ATP -> voldoende grote slag
Slippery = slap bindweefsel
-> Zn tekort in cytoplasma waardoor aan MMP minder Zn gebonden -> eerder afbraak proteinen in extracellulaire matrix

Zn tekort in cytoplasma:
a. Afname zink in bloed -> afname zink in mitochondria
b. Gewone nazomer polsbeeld (warm en vochtig weer
-> weinig beweging (weinig ATP nodig), en weinig behoefte tot opwarming)
->Hierdoor zal cel snel complex 4 afremmen

-> Zn nodig om dit af te remmen.
c. Net veel suiker of fruit gegeten
-> verteren van suiker heeft veel Zn nodig –
> eerder tijdelijk zinktekort
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Cu toename in cytoplasma kan een vergelijkbaar beeld geven als slippery, maar dan wat krachtiger-> ‘’grote pols’’

c. toename van temperatuur door koorts
d. bij zwangerschap-> veel oestrogenen of progesteron laat adrenaline toenemen
-> adrenaline -> lever geeft ceruloplasmine met koper af aan bloed
Toename van Cu:
-> hogere membraanpotentiaal -> cel heeft snel voldoende ATP en gaat complex 4 remmen
-> Zn uit cytoplasma naar mitochondria voor afname membraanpotentiaal
-> Zn tekort in cytoplasma
e. Gewone zomerpols: vergeleken met nazomer wat actiever, waardoor meer ATP
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Ontstaan van polsbeelden, Cu tekort en bij Mg tekort:

(≠deficientie)

• Omgevingstemperatuur meer invloed op buitenzijde vat dichterbij huidoppervlak dan op binnenzijde vat
• Buitenzijde gevoeliger voor Cu tekort; binnenzijde voor Mg tekort (voor linker pols en rechterpols)
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Cu tekort:

Diepe pols:
Oppervlakkig:
geen slag waargenomen

Oppervlakkig deel meer invloed
Van fluctuaties in omgevingstemperatuur
Oppervlakkig deel meer gevoelig voor variatie in Cu

Mg tekort:

Oppervlakkige pols:
Diep:
geen slag waargenomen
Minder invloed van omgevingstemperatuur
Diepe deel gevoeliger voor variatie in Mg

Diepe pols: Cu tekort (kouwelijk):
Oppervlakkig deel van vat meer op te warmen
-> meer Cu nodig
Minder Cu over in cytoplasma
-> minder lysyl oxidase door fibroblast geproduceerd
-> afname oppervlakkig deel van het polsbeeld

Voorbeeld normale winterpols:
• kou-> meer energie en meer stoken
• Opp.laag meest gevoelig voor Cu tekort
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Mg tekort:

Oppervlakkige pols:

Oppervlakkige pols: Mg tekort (b.v. chronische stress)
Diep: meer gevoelig voor Mg tekort in mitochondria
minder ATP voor de spierlaag:
slag minder goed te voelen in de diepte.
afname diep deel van het polsbeeld

Voorbeeld normale najaarspols:
• Afname zon-> afname vitamine D
• Vit D remt UCP, waardoor stimulatie van complex 5 45
• Minder vit.D -> protonengradiënt deels naar UCP
-> meer behoefte aan Cu
-> tijdens slaap aangevuld door meer Mg
In najaar ietsje meer kans op Mg tekort in cytoplasma
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Normaal polsbeeld per seizoen 1,2,3

Klimaat: Fluctuatie in temperatuur (‘s nachts warm in bed en in huis meestal warm)->
kans op fluctuatie in temperatuur en energie behoefte -> mitochondria lenen ionen van cytoplasma
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Waarom galblaasmeridiaan alleen op linker pols
(niet op rechterpols)?
RECHTS:

LINKS

Rechts-Links asymmetrie: lever asymmetrisch: meer rechts
’s Nachts, slaap: reparatie van mitochondria
-> lever het meest actief (vele chemische reacties).
->locatie van de lever de warmste plaats in het lichaam
-> links meer opwarming nodig door de mitochondria,
rechts minder

Rechts: eerder invloed van maag, alvleesklier

Links: eerder invloed van lever
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Rechts:
Minder afkoeling
Zink nodig in mitochondrium-> remt

Links meer opwarming nodig
Meer afkoeling
Mitochondrium meer Cu nodig

Als overal in lichaam Zn tekort
Dan in rechterpols eerste effect in
cytoplasma van Zn-tekort waargenomen

Als overal in lichaam Cu tekort
Dan in linker pols eerste het effect van
Cu-tekort waargenomen

-> b.v. slippery pols

-> b.v. snaar pols
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Samenvatting pols en tong diagnose
Pols diagnose:
Bloedvat slijt door beweging langs botje
1. Cu en Zn invloed op bindweefsel (mate van stevigheid) en Cu, Zn, Mg invloed op ATP vorming in spierweefsel (energie van slag) om bloedvat
6 posities, per polspositie is een ander polsbeeld mogelijk.
2. Drie soorten armbewegingen; door balans ontstaat een associatie tussen armbeweging en been beweging
= drie soorten gedrag = drie verschillende polsposities per pols.
Gedrag te beschrijven door samengaand met verandering in Cu,
idem met verandering in Zn, en gedrag geassocieerd met verandering in Mg.
3. Verschil tussen linker pols en rechterpols: effect van lokale temperatuur -> lever asymmetrische ligging en ‘s nachts warmste plek in lichaam
Tongdiagnose:
• Op basis van kans op lokale kans op afkoeling onder te verdelen in drie gebieden: randen (Cu), midden (Zn) en achter (Mg)
• beslag door mond- en darmflora. Bestrijding via afbraak door furin, Cu en Zn stimuleren, Mg remt (beetje beslag op tongwortel is normaal)
• Locatie op de tong van cracks (droge barstjes) en mate van roodheid geven ‘’verstoorde gebied’’ aan in termen van:
Cu (galblaasmeridiaan o.a.), Zn (maagmeridiaan o.a.) en Mg (niermeridiaan o.a.)

Hoe ernstiger de tekorten of andere disbalansen, hoe meer uitbreiding naar de andere gebieden:
• Uitbreiding van 1 polspositie naar hele pols, naar andere pols (ook de rechter, of ook de linkerpols)
van 1 plekje op de tong naar hele tong.
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Casus: heuppijn door artrose
• Cliënte koos voor acupunctuur i.p.v. pijnmedicatie
• Heuppijn: galblaasmeridiaan, blaasmeridiaan
• Littekens keizersnede -> nier meridiaan
• Nachtzweten, 5 palmenhitte, tinnitus, duizelig
• Geen stress, slaapproblemen of gebrek aan eetlust
• Pols: links 2e en 3e pos: soms beiden leeg/
soms beiden klein oppervlakkig slagje
(andere polsposities: rechts 1-3, links 1e pos normaal)
• Tong: rood, crack in midden+achter

Interpretatie casus volgens beschreven hypothesen:
Polsdiagnose:
• Heuppijn regio galblaasmeridiaan (2e positie linkerpols)
en blaasmeridiaan (3e positie linkerpols):
2e en 3e positie (op linkerpols) soms oppervlakkig, soms leeg
1. Leeg -> die dag weinig bewogen, veel pijn op dat moment
2. Oppervlakkig -> littekens in buik -> wat minder mitochondria?
Diep in buik: magnesium tekort (vooral in heupgebied)

Tongdiagnose:
• randen van de tong rood -> Cu (na ochtend hard werken, gezonde
fysieke stress) -> galblaasmeridiaan (lever)
• Als geheel rood, dan 2 mogelijke uitbreidingen:
(1) vanuit de randen naar midden indien meer van het disbalans
(2) vanuit midden-achter naar randen (Mg afname – ‘’lege hitte’’)
optie (2) past bij: nachtzweten, vijf palmen hitte*
• Midden van de tong eerder droog (Mg afname)
*) warme handpalmen, voeten en warm bij borstkas z.o.z.
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TCM: 5 palmen hitte (warmtegevoel op handpalmen, voetzolen en borst): ‘’Yin leegte’’
Hier: Mg ‘’tekort’’ -> beschreven via regeling van warmteproductie in mitochondria
Volle hitte: voldoende energie
• Toename van hoeveelheid Cu (complex 4), eigenlijk: ‘’opgebouwd potentiaalverschil over het
binnenste membraan van het mitochondrium”, waardoor zowel toename van ATP productie
mogelijk (via complex 5, Mg) als toename van warmte productie (via UCP).
Lege hitte: afname van energie, kan samengaan met vermoeidheid

• Bij ‘’onveranderde hoeveelheid Cu’’ (complex 4): afname van Mg en toename van UCP 74
(warmteproductie).
• Juist de gebieden die minder onderhevig zijn aan verschillen in omgevingstemperatuur. De
’’Mg=gebieden’’ zijn veel warmer. De warmte verspreidt zich niet over het hele lichaam, zoveel
meer warmte en energie is er niet.
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Discussie
40

Gebruikte hypothesen:
1. Variatie in lokale cel door variatie in omgevingstemperatuur
-> Bijstelling mitochondria (middenin lichaam anders dan op rand) : via Cu, Zn en Mg
-> Wat overblijft van Cu, Zn, Mg in cytoplasma -> invloed op enzymproductie - voorbeeld: bindweefselkwaliteit
2. Onderscheid van mate van afkoeling: van drie gebieden:
Grote invloed van omgevingstemperatuur groot is -> cofactor Cu een belangrijker rol.
Minder invloed van omgevingstemperatuur minder -> cofactor Mg een belangrijker rol
Tussenliggende gebied: Zn snelle bij regeling, bindt aan buitenkant molecuul
3. Meridianen: set spieren betrokken bij 3 soorten gedrag (eet, slaap, fysiek werk), drie soorten balansverstoring
Eten: Zn relatief belangrijke rol;
Jagen/fysiek werk: Cu relatief belangrijke rol;
Yang
Slapen/basishouding: Mg relatief belangrijke rol
Yin
4. Hersenen lezen meridiaan als geheel ‘’vermoeide spieren’’ -> hormoonafgifte -> start ander gedrag
-> invloed Cu, Zn, Mg -> rust voor ‘’vermoeide spierset’’
-> effect op tongdiagnose en polsdiagnose
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Meridianen samengevat:
Passend bij gedrag
• Vermoeidheid spieren, lactaat, bindweefselkwaliteit
• Spiergebruik langs meridiaan, geassocieerd met een bepaalde
balansrichting
• Inclusief van bindweefsel rondom de ermee geassocieerde orgaan
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Via balans activering van meridiaan:
Acupunctuur methode volgens- Tan 55
Samenwerking tussen de meridianen via balans:
• Bijvoorbeeld: klacht in arm (meridiaan) niet in deze meridiaan prikken
Te behandelen door prikken in -via balans- ermee geassocieerde meridiaan,
b.v. in contralaterale beenmeridiaan
mits: 1. bij palpatie op deze been meridiaan een gevoelig punt.
2. prikken in gevoelig punt + 30 sec arm bewegen
-> afname pijn
• In dat geval de naald daar 40 minuten in laten staan
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Meridianen en bindweefsel
Wetenschappelijk onderzoek: rol van bindweefsel bij acupunctuur
• Langevin: acupunctuurpunten >80% gelegen bij bindweefselspleten tussen spieren, tussen spier
en bot, tussen spier en vat 56.
• Gemeten dat bij naaldmanipulatie (TCM techniek) het bindweefsel zich om de naald kan winden
(mits naald dun genoeg).
• Als deze naaldmanipulatie in een acupunctuurpunt (zoeken op doorsnede 5 mm+palpatie) is
verricht
-> trekkracht 18% groter dan op een punt die geen acupunctuurpunt is/niet bij
een bindweefselspleet zit.
• Trekkrachten van bindweefsel, invloed op naalddiepte
• ‘’Aan basis van bioelectrische en biochemische signalen, waardoor verandering in genexpressie,
proteine synthese en extracellulaire matrix modificatie. Compositie van bindweefselmatrix
bepaalt weefselstijfheid en stress geinduceerde electische potentialen. Dit heeft invloed op
fibroblasten, sensorische afferenten, immuuncellen en vasculaire cellen, elementen die zich in
het bindweefsel bevinden’’.
‘’Fibroblasten kunnen contraheren, en trekkracht doorgeven als een golf door het bindweefsel. Dit
plant de sensatie voort (de Qi)’’.
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Onderzoek bevestigt invloed van lokale temperatuur van de omgeving op de mitochondria: 57
• Lactaat ontstaat in de cel bij spiervermoeidheid
(en anaerobiosis, acidosis, neoplasia, sepsis, ischemie en mitochondriële ziekten)
-> Acidosis vindt plaats bij intensieve fysieke oefeningen en ander condities.
• Toename van lactaat in de cel -> endoplasmatisch reticulum maakt Mg vrij -> opname Mg door mitochondria

-> Proces is dosis afhankelijk (dosis van lactaat)
-> Mrs2 bemiddelt bij dit proces. Dit is afhankelijk van de membraanpotentiaal van het mitochondrium (∆Ѱm)
• De tijdsduur tussen lactaat toename en binnenstromen van Mg in de mitochondria is ongeveer 25 sec.
• Proces opmerkelijk gevoelig voor temperatuur:
-> De hoeveelheid Mg die mitochondria opnamen was bij 37 graden optimaal
-> en nam af bij 34 graden en bij 40 graden.
• Bij toevoeging van UCP (afname membraanpotentiaal)

-> door de mitochondria minder Mg opname

• Endoplasmatisch reticulum: primaire intracellulaire opslagplaats voor vrij Mg
•

Lokale fluctuaties (afkoeling) in de omgevingstemperatuur -> ROS -> stimulatie van genexpressie van UCP3

•

Wanneer Mg het mitochondrium binnenstroomt, afhankelijk van de membraanpotentiaal,
is dit ook afhankelijk van temperatuur (van de celcultuur waarop de experimenten zijn uitgevoerd).

Interpretatie: mogelijk geeft opwarming (40 graden) ook ROS, mogelijk wordt ook dan complex 5 te traag, trager dan de
opbouw van het membraanpotentiaal, waardoor ROS ontstaat.
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Wetenschappelijk onderzoek van polsdiagnose 58-59
Polsdiagnose:

• Wetenschappelijk onderzoek over tongdiagnose kan b.v. plaatsvinden via PADBI pulse acquisition device
based on image (doppler onderzoek).
• Patienten met cervical spondylosis werden behandeld met acupunctuur en pols diagnose werd gemeten van
de linker pols (bloedleegte en Qi stagnatie).
• Gebruikte punten waren (GB20, DID10, DID4, DID11, EXBi Bazhui Bu14, EX-HN 21, EX-HN1, Ex-B2). Klachten
waren: nekpijn, vertigo, tenderness, numbness).
• Na een acupunctuur behandeling was de vasculaire elasticiteit vergroot, en was de slag regelmatiger.
• Als na de eerste behandeling de pols significant verbeterde, was dit voorspellend voor een afname van
klachten na een aantal behandelingen.

• Omgekeerd, als de eerste behandeling geen effect op de pols had, leidde een aantal volgende acupunctuur
behandelingen niet tot afname van klachten.
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Depressie: acupunctuur invloed op Zn en Cu in serum:
Depressie: gemeten in serum: koper neemt toe, en zink neemt af 60-61
• Antidepressiva hebben als effect dat koper afneemt en zink toeneemt.
• Ook acupunctuur heeft als effect dat koper afneemt en zink toeneemt

Lever -> soms afname Zn in spiercellen bij ontsteking (naast toename Cu in spiercellen)
• Lever verzamelt zink bij ontgifting en ontsteking -> afname zink in het bloed
-> Metallothioneine (transporteiwit) bindt koper en zink
-> Cd bindt aan metallothioneine (MT) voor Zn in de plaats -> zink komt vrij in lever
(1) zink stimuleert genexpressie MT -> trekt zink aan uit bloed
(2) ROS verhoogt productie van MT (ROS bindt aan promotorplaats op DNA van MT)
->Toename van MT trekt zink aan uit bloed
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Wetenschappelijk onderzoek bij hepatitis:
TCM diagnoses -> gemeten zinkafname en koperafname in het bloed 62-64
Het komt vaak voor dat bij patiënten, allen met dezelfde westers reguliere ziekte, in de Traditionele Chinese geneeswijze een
verschillende diagnoses krijgen.
Het hier volgende wetenschappelijk onderzoek geeft bij hepatitis patiënten de TCM diagnose.
• Onder anderen, kan dit zijn: ‘’damp’’, of ‘’toxische hitte’’.
• Bij damp is vaak de(maag-miltmeridiaan) betrokken en bij toxische hitte de lever-galblaasmeridiaan.
• Bij deze twee verschillende groepen hepatitis patiënten is in het bloed het gehalte aan zink, koper, ijzer en magnesium
gemeten.
Van alle TCM diagnoses had de diagnose ''damp'' de laagste zink concentratie in het bloed.
• Damp kan op ontsteking wijzen (aanwezigheid van veel cytokinen).
• Een zinkafname van het serum kan gerelateerd zijn aan ontstekingsprocessen, waarbij in de lever onder invloed van
cytokine IL-6 meer metallothioneine wordt geproduceerd en zinkionen naar de lever trekken.
• Zink stimuleert indirect in de mitochondria de vorming van cytokinen.
• Hierdoor blijven minder zinkionen over in het serum.
Van alle TCM diagnoses had de diagnose ''toxische hitte'' de laagste magnesium concentratie in het bloed.
• Adrenaline-> Mg uit cel
• Dit past bij het idee dat er lege hitte is gevormd als gevolg van een magnesium deficiëntie.
• Het chronische karakter van de ziekte en de bijbehorende verhoging zou koper uitgeput kunnen hebben.
• Stress (de hepatitis) kan leiden tot verhoogde adrenaline in het bloed, en vertrek van magnesiumionen uit de cellen.
• Als dit chronisch is, kan dit leiden tot afname van magnesium.
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Ijzer (Fe) is niet genoemd, is vermoedelijk gerelateerd aan het TCM begrip ‘’bloedleegte’’.
1. Opname van ijzerionen (als Fe2+ de cel in) in de cellen heeft koperionen (als Cu+ de cel in) nodig 9,10. Deprivatie
van koper leidt tot hypoceruloplasmine en ijzer tekort in plasma (met normaal ijzergehalte in totale lichaam).
Wanneer erna ceruloplasmine was gegeven, nam plasma ijzer weer toe, evenredig met de dosis gegeven
ceruloplasmine 10. Ceruloplasmine katalyseert oxidatie van Fe2+ -> Fe3+ + e, wanneer Fe van cel naar plasma
vertrekt, waarna Fe zich aan transferine bindt, het transporteiwit van Fe in het plasma. In dit proces is
ceruloplasmine belangrijker dan Cu: Cu stimuleert de productie van ceruloplasmine in de lever, waardoor Fe van
cel naar plasma kan vertrekken.
2. Mitochondria reguleren ijzer metabolisme, en produceren van de haem groep en ijzer-sulfur clusters 10b. De
volgende mitochondriale proteinen bevatten een haem groep: cytocrhoom bc1, cytochrome c, cytochrome c
oxidase en succinaat dehydrogenase en NADH ubiquinone oxidoreductase. Aconitases, radical Sadenosylethionine, lipoic acid synthase, biotin synthase 10b.
3. Verstoring in ijzer metabolisme heeft daarom een grote invloed op mitochondriële functie, onvoldoende
erythropoiesis, en hypoxia van weefsel, afname in cristae in de mitochondria. Ook teveel ijzer kan tot dysfunctie
van mitochondria leiden, ROS en afname van zuurstof consumptie 10b.
4. Polsbeeld bij bloedleegte is voelbaar dun, of nauwelijks voelbaar breed. Geen ruime hoeveelheid ATP en geen
ruime hoeveelheid warmte wordt gevormd.
5. Net als Cu leegte, en Mg leegte (yin leegte) wordt bloedleegte meestal het eerst in de linker pols diagnose
waargenomen.
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Rol van metallothioneine, transporteiwit en opslagmogelijkheid voor koper (Cu+) en zink (Zn2+) 65-66
• Metallothioneine is een buffer voor Zn en voor Cu 65-66.
• Metallothioneine binden Cu en Zn in een onderlinge ratio, passend bij dat van Cu : Zn in het cytoplasma en kunnen hiermee elk
mitochondrium voorzien van dezelfde hoeveelheid Cu : Zn dat actueel is op dat bepaalde moment

• Vele (duizenden) mitochondria bevinden zich in de cel. Het is efficiënt als deze op identieke wijze worden bijgesteld naar behoefte van ATP
en van lokale opwarming van de cel
• Metallothioneine volgt een circadiaans ritme 70
Zink en eten
• Gedrag dat samengaat met relatief veel Zn is eten en een geactiveerd immuunsysteem. Wanneer Zn zodanig toeneemt dat er vrij Zn
ontstaat, zal deze Zn in de kern de vorming van mRNA van metallothioneine bevorderen. Hierdoor wordt extra veel Zn ‘’vastgehouden’’ via
de extra gesynthetiseerde metallothioneine.
• Zn remt complex 3, waardoor de citroenzuurcyclus meer wordt doorlopen. Bepaalde moleculen uit de citroenzuurcyclus (citroenzuur,
succinaat) kunnen verplaatst worden naar het cytoplasma, waar er diverse moleculen van gemaakt worden: aminozuren, pirimidines,
purines, cholesterol en vetzuren. Deze opbouw dat plaatsvindt na het eten, is passend. Zie dia hierna.
Zink en immuunsysteem
• Wanneer het immuunsysteem getriggerd wordt, en zink neemt toe, kan via een dergelijke route uit succinaat en uit citroenzuur van de
mitochondria dat naar het cytoplasma is verhuist, diverse cytokines worden gemaakt.

• H2O2 bindt aan MT, waarbij Zn vrijkomt. IL-6 stimuleert de vorming van mRNA van MT. MT is betrokken bij redox reacties 71.
Magnesium
• Mg remt in de kern de synthese van mRNA van metallothioneine 62-65
-> Tijdens

de Mg fase ‘’slaap’’ worden de mitochondria hersteld, en dient er niet gegeten te worden,

om de hoeveelheid Zn constant te houden, bij de update van de mitochondria
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Mitochondrium, binnenste membraan en buitenste membraan:
• Citric acid cycle (citroenzuur cyclus) in de matrix. Oxidatieve fosforylering in binnenste membraan.
• Complex 2 van de oxidatieve fosforylering vormt ook een deel van de citroenzuur cyclus.
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Metallothioneine en iontransport: koperionen

MT1 als voorraad voor Cu en Zn
• Dichtbij mitochondria, waar beiden nodig zijn
• Levercel met ATP7A voor ceruloplasmine
• Fibroblast: ATP7A voor inbouw Cu in lysyl oxidase
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Metallothioneine en iontransport: zinkionen
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Verder onderzoek

• Zijn er verschillende gebieden aan te wijzen op het lichaam, in het bindweefsel of spiercellen en
op de tong, overeenkomend met ‘’Mg-gebied’’, ‘’Cu-gebied’’, en ‘’Zn-gebied’’?
• Lijken deze op het traject van een meridiaan over het lichaam?
• Is een dergelijk gebied in een petri-schaaltje te produceren door de omgevingstemperatuur te
variëren?
• Is hormoonafgifte (zie tabel over hormonen) te beïnvloeden door prikken?
• Is polsdiagnose te veranderen door een bepaalde (gedrags-gerelateerde) beweging niet te maken
gedurende een bepaalde periode? Bij mensen in een rolstoel is de meest proximale polspositie
aan beide zijden leeg (uit de praktijk).
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Bij polsdiagnose: stappen die nog nodig
• Proximaal: Dunne darm + blaas
-> aanpassing: Nieryin en nieryang
(-> nieryang: pericard/driewarmer)
• Midden: Driewarmer + galblaas
-> aanpassing: Maag: de ‘’zinkzijde’’ van galblaasmeridiaan
Galblaas: de ‘’koperzijde’’ van galblaasmeridiaan
• Distaal: Dikke darm

-> aanpassing: Dikke darm beweging arm beweegt weinig
-> maag doet niet mee voor correctie balans distaal
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