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Voorwoord
De inhoud van dit verhaal is geschreven aan de hand van persoonlijke inzichten. Gedeeltelijk
is het wetenschappelijk onderbouwd, gedeeltelijk bestaat het uit hypotheses. Het is op geen
enkel moment de bedoeling om hiermee medisch advies te verstrekken, of een medische
diagnose te stellen. Ik wijs dan ook elke verantwoordelijkheid hieromtrent af. De manier
waarop ik acupunctuur uitoefen in mijn praktijk, is gebaseerd op protocollen volgens de
Traditionele Chinese Geneeswijze, zoals deze onderwezen wordt op de acupunctuur
opleiding en Shiatsu opleiding, beiden onderwezen bij Qing Bai te Malden.
De onderliggende theorie van acupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde in het
algemeen is nog niet verenigbaar met reguliere fysiologie, biochemie en geneeskunde, zoals
deze ontwikkeld is in de laatste 200 jaar. Dit kan een belemmering vormen voor het gebruik
van acupunctuur. Wanneer een client ook in reguliere behandeling is, kan het handig zijn,
om met dezelfde begrippen te kunnen werken. Vandaar mijn literatuuronderzoek en
pogingen hier een weergave van te geven in deze tekst. De ontwikkelingen in de biochemie
en fysiologie gaan snel, het lichaam is zeer complex, en hopelijk brengt deze tekst ons een
stapje verder in de zoektocht naar het werkings- mechanisme. Hoe meer kennis, hoe beter
de beslissing gemaakt kan worden of de acupunctuur wel of niet toegepast kan worden (in
de reguliere context en informatie over ziekteprocessen). Afgelopen jaren is er veel
wetenschappelijke ontwikkeling in fysiologie en biochemie.
Sinds 2012 heb ik een praktijk voor acupunctuur. In het verleden heb ik de studie Moleculaire
Wetenschappen gevolgd op de Universiteit in Wageningen (WUR: Wageningen University
and Research). Hierna heb ik een tijd gewerkt bij Medische Fysica aan de Radboud
Universiteit van Nijmegen, waar ik wat meer vertrouwd raakte met hersenonderzoek. Dit
leidde tot het proefschrift ‘’Nonretinal feedback in goal-oriented eye movements’’. Naast mijn
acupunctuurpraktijk ben ik werkzaam in het Radboudziekenhuis in Nijmegen als klinisch
medewerker, waar ik bij patienten reflexen meet, opgewekt door de evenwichts- organen. Dit
werk staat los van mijn acupunctuur werkzaamheden.
Gesteld wordt dat de wetmatigheden in de Traditionele Chinese Geneeskunde waar zijn. In
dit schrijven wordt het mechanisme van acupunctuur volgens de Traditioneel Chinese
Geneeskunde (TCM, Traditional Chinese Medicine) uitgedrukt in koper-, zink-, en
magnesiumion afhankelijke mechanismen. In de hierna volgende tekst stel ik dat koper-,
zink- en magnesiumafhankelijke mechanismen mogelijk een rol spelen bij de verklaring van
de werking van acupunctuur. Diagnose van de toestand van de client, voor en na een aantal
behandelingen worden zowel in TCM termen als in vertaalde reguliere termen beschreven.
In dit schrijven wordt een beeld geschetst van de toestand van de client, op TCM wijze, en
uitgedrukt in reguliere termen, voor en na een (aantal) behandeling(en).
Vindt deze verandering in TCM termen door de behandeling plaats als gevolg van het
zelfgenezende proces, en wordt dit zelfgenezende proces versneld of vertraagd? Is de
verandering van de behandeling meetbaar en voldoende groot? Een waarschuwing voor de
lezer: enige biochemische kennis is onvermijdelijk en is nodig voor het begrip van de tekst.
Ook enige kennis van acupunctuur en TCM is van nut.
Volgens het hierna voorgestelde werkingsmechanisme werkt acupunctuur via het
immuunssysteem door manipulatie van koper en zinkionen. Spierbewegingen gerelateerd
aan bepaald gedrag en balanscorrectie bepalen het verloop van de meridiaan.
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Inleiding

Hoofdstuk 1 beschrijft hoe een meridiaan kan worden geactiveerd door een monocyten aan
te trekken naar de lokatie waar vrije radikalen zijn ontstaan. Deze vrije radikalen kunnen
ontstaan na een peridiode van fysieke arbeid met gebruik van de spier ter plaatse. Een
andere manier is om te prikken in deze lokatie (Een acupunctuurpunt of een ander punt. Een
acupunctuurpunt blijft wat meer effectief te zijn en gemakkelijk te prikken). De stroom
monocyten naar de lokatie van de kleine beschadiging heeft als doel, om het lokale wondje
te herstellen. Op de locatie waar geprikt is komen cytokinen vrij die macrofagen en andere
immuuncellen van elders in het lichaam aantrekken. Macrofagen type M1 produceren
radicalen (NO) die op vreemde indringers of een beschadiging afgevuurd worden. Dit vindt
plaats nadat de bakterie of kapot stukje weefsel gefagocyteerd is, opgeslokt in een blaasje in
de macrofaag. In dit blaasje bevinden zich radicalen, koperionen en enzymen die eiwitten
verteren (proteasen). Ook worden processen gestart voor het herstel van het lokale wondje,
inclusief herstel van het bindweefsel. Een ander type macrofaag produceert een
groeihormoon (ornithine) dat het herstel van de cel in gang zet.
Een meridiaan wordt gevormd door een set van spieren die tijdens een bepaald gedrag
(inclusief bijpassende beweging) aktief is. Monocyten bewegen door het gehele lichaam.
Gesteld wordt dat meridianen een soort hoofdwegen van de stroom monocyten vormen. Een
blokkade van een meridiaan door een litteken kan deze route wat verstoren. Met prikken kan
deze blokkade worden opgeheven, of laten afnemen. In deze meridiaandefinitie zijn
zinkionen betrokken, die getransporteerd worden door metallothioneine. (Ook koperionen
hebben metallothioneine als transporteiwit en komen vrij door de binding van ROS. Omdat
koperionen sterker binden, zal eerder de zink het metallothoinene verlaten) ROS bindt
steviger aan metallothioneine dan zink. De ontstane ROS zal daarom de zinkionen verdrijven
van de metallothioneine. Zinkionen stimuleren de vorming van nieuwe metallothioneine. Het
cluster metallothioneine dat nu ontstaat zal monocyten aantrekken. Dit heeft te maken met
het gemeten feit dat metallothioneine een aminozuurvolgede bezit die chemo attractieve
eigenschappen heeft op monocyten.
Prikken heeft als meest directe, primaire nut om de monocytenstroom langs de meridianen te
stimuleren. Een belangrijk onderdeel van meridianen zijn de ermee geassocieerde organen.
Als de monocytenstroom naar deze organen verbetert, zal het orgaan beter herstellen en
erna beter zijn werk weer doen. Een belangrijk onderdeel van de functie van het orgaan – in
de context van het TCM werkingsmechanisme – de optimalisering van de homeostase van
koper, zink en magneisumionen. Met homeostase wordt bedoeld, passend bij de behoefte
van het lichaam/omgevingstemperatuur/gedrag.
Hoofdstuk 2. Een meridiaan heeft in de TCM een diepere betekenis dan alleen als een
hoofdroute van moncyten. In hoofdstuk 2 zal dit worden beschreven. Meridianen zijn
gedrags-gerelateerd (inclusief bijbehorend balans) en de hersenen reageren hierop met
hormonen en neurotransmitters.
Wat de hersenen helpt bij het interpreteren van de ‘’aktiviteit van de meridiaan’’ is de kwaliteit
van het bindweefsel. Dit zou als volgt kunnen werken. Met de stroom monocyten komen
zinkionen vrij die de stevigheid en elasticiteit van het bindweefsel ter plaatse van de prik (of
vermoeide spier) verbeteren. Dit helpt de hersenen om te interpreteren of men vermoeid is
na een periode een bepaald gedrag te vertonen. Mogelijk zijn er meer manieren waarop de
vermoeide spieren hun signalen doorgeven aan de hersenen. Andere meridianen zijn aktief
bij ander gedrag. Wat de hersenen ook helpt is de kennis dat gedrag vaak een circadiaans
ritme vertoont. Eten, slapen en werken vinden plaats in een regelmatig ritme plaats iin de 24
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uur van de dag (circadiaans ritme). De hersenen kunnen zich voorbereiden op het volgende
voorspelde gedrag en bijbehorende fysiologie. Een voorbereiding is via aanmaken of
vrijgeven van neurotransmitters en hormonen.
Bij de TCM anamnese worden een aantal vragen gesteld die een indicatie geven over welke
meridiaan ‘’vermoeid’’ is. Interessant is dat een aantal van deze vragen wijzen op een
neiging tot deficientie van zink, andere vragen op die van koper, en weer andere vragen op
die van magnesium. De serumconentratie van deze ionen vertonen elk een ander
circadiaans ritme.
Koper-, zink- en magnesiumionen kunnen in een enzym de werkzaamheid versterken
wanneer zij hierin als cofactor gebonden zitten. Ook kunnen deze ionen de genexpressie
beinvloeden van kanaaltjes die deze ionen transporteren over membranen en in het
cytoplasma. Ook de genexpressie van koper- zink- of magnesiumafhankelijke enzymen kan
worden beinvloed door deze ionen. Deze ionafhankelijke enzymen spelen een rol in de
synthese en afbraak van regulerende stoffen, zoals hormonen en neurotransmitters. De
volgende vereenvoudigde hypothese wordt gehanteerd: elke (yang been-)meridiaan wordt
geassocieerd met een overheersende regelbaarheid een bepaalde ion (maagmeridaan: zink,
galblaasmeridaan: koper en blaasmeridiaan: magnesium). Ook wordt elke yang
beenmeridaan geassocoeerd met een neurotransmitter en/of bepaalde hormonen.
Circadiaans ritme en koper, zink en magnesium. Het circadiaans ritme in koper en
magnesium ontstaat door de volgende bijdragen. Bij stress en vermoeidheid komt
adrenalline vrij. De synthese van adrenaline is afhankelijk van koperionen. Adrenaline laat de
lever aan het bloed ceruloplasmine waaraan koperionen gebonden, afgeven. Hierdoor
ontstaat er een toename van koperionen in het serum. Koper wordt nu naar de diverse cellen
in het lichaam vervoerd, om daar ingebouwd te kunnen worden in nieuwe mitochondrien,
waardoor er meer ATP gemaakt kan worden. Tegelijk zorgt adrenaline bij de cellen ervoor
dat een hoeveelheid magnesiumionen uit de cel stroomt naar het bloed, om daar een rol te
spelen bij de bloeddruk. In de cel vindt onder invloed van adrenaline dus een toename van
koperionen tegelijk met een afname van magnesiumionen plaats. Het hormoon insuline zorgt
ervoor dat een hoeveelheid magnesiumionen weer worden opgenomen in de cel. Insuline
werkt goed bij voldoende zinkionen (nodig voor de synthese en voor de glucoseopname in
elke cel). De verteringsenzymen worden meeverteerd, inclusief de zinkionen die zich in
enkele van deze enzymen bevinden. Door te eten nemen zinkionen, en magnesium weer toe
in de cel. Slapen is een stadium waarbij mitochondrien worden hersteld, inclusief de
hoeveelheid mitochondrien aangepast. Dit vindt plaats via een aantal magnesium
afhankelijke processen.
Warmte en energie en rol van koper-, zink- en magnesium in mitochondrien.
Mitochondrien in de cel zijn verantwoordelijk voor warmte en energieproductie van de cel
waar ze zich in bevinden. Een spiercel of bindweefselcel op de voet zal een andere warmte
behoefte hebben dan de spiercel op de buik , rug of zij. Omgevingstemperatuur zal ook een
rol spelen. De energiebehoefte van de cel is afhankelijk van het gedrag en fysiologie
horende bij het gedrag: slapen, eten en fysiek werk verrichten Het blijkt dat dit (de oxidatieve
fosforylering) ook afhankelijk is (is uit te drukken in) van koper, zink en magnesium op een
manier die past bij bepaald gedrag, bij bepaalde neurotransmitters en bij bepaalde
hormonen. En dit past weer bij de meridianen.
In de mitochondrien ontstaat gauw teveel ROS,vrije radikalen, afkomstig van zuurstof. Bij de
oxidatieve fosforylering wordt een protonengradient opgebouwd. Deze neemt weer af als er
een energiemolekuul (ATP) of als er warmte wordt geproduceerd. Als deze protonengradient
groot is en te lang ongebruikt, zal er ROS gevormd worden met behulp van deze
protonengradient. ROS kan de cel beschadigen. Daarom zijn er mechanismen die de
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oxidatieve fosforylering op bepaalde plaatsen reguleren in de snelheid van werking. Van de
vijf stappen in de oxidatieve fosforylering is stap 5 afhankelijk van magnesium, stap 4 van
koper en stap 1 en 3 afhankelijk van zink. Dit wordt in hoofdstuk 2 nader uitgelegd. Centraal
in de reguliere beschrijving van TCM is de hypothese dat er niet teveel ROS in de
mitochondrien dient te ontstaan.
Ion in mitochondrium of in cytoplasma aanwezig? Een koperion kan niet tegelijk in het
mitochondrium en in het cytoplasme aanwezig zijn. Dit geldt ook voor zink en
magnesiumionen. Prioriteit heeft de aktiviteit (hoeveel warmte en hoeveel energie is nodig).
Wat over is, gaat naar het cytoplasma. In het cytoplasma in de kern wordt de proteine
gemaakt via aflezing van het DNA. Het opvouwen van de proteine en inbouwen van
eventuele cofactors als zink of koper wordt in het golgiapparaat gedaan. De cofactoren zink
en koper worden in het cytoplasma vervoerd door metallothioneine dat deze ionen naar het
golgiapparaat brengt. Deze afhankelijkheid van ionconcentratie in mitochondrium en die van
in het cytosol speelt alleen als het effect ervan tijdelijk is, onderhevig aan gedrag en
seizoenen. Dit principe wordt in hoofdstuk 4 toegepast.
Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Het voorkomen van bepaalde waarnemingen die wijzen op
bepaalde TCM termen, kan een indicatie zijn voor welke meridiaan is aangedaan. TCM
termen, zoals wind, vocht en droogte, kou en hitte zullen ook beschreven worden in termen
van de besproken ionen (hoofdstuk 4). Ook pols- en tongdiagnose zoals die worden
toegepast in een acupunctuurbehandeling geven een indicatie welke meridiaan is aangetast
(hoofdstuk 5). Polsdiagnose en Tongdiagnose worden in hoofdstuk 5 uitgedrukt in termen
van koper, zink en magnesium.
Hoofdstuk 4. De termen yin en yang zijn op vele manieren toe te wijzen. Op basis van de
competitie tussen koperionen en zinkionen op hun intracellulair transport eiwit
metallothioneine, en op basis van hun werking binnen de oxidatieve fosforylering in de
mitochondrien: koperionen zijn relatief yang, zinkionen zijn relatief yin. Op basis van de
competitie tussen zinkionen en magnesiumionen op de vormingssnelheid van het messenger
RNA van metallothioneine: zinkionen zijn relatief yang, magnesiumionen zijn relatief yin.
Beschreven zal worden dat koperionen invloed hebben op ijzerionen (ook yang, net als de
koperionen). De énergie’ van de ene meridiaan heeeft een remmende of stimulerende
werking op de energie van de andere meridiaan. Dit wordt uitgedrukt in de 5 fasen cyclus,
ook wel Wu Xing genoemd in de TCM. In hoofdstuk 5 wordt de Wu Xing uitgedrukt in koper,
zink, ijzer en magnesiumionen en in bepaalde neurotransmitters en hormonen, afhankelijk
van deze ionen. De Wu Xing beschrijft relaties tussen meridianen: dat een meridiaan
aangedaan kan zijn, veroorzaakt door een andere meridiaan, die uit balans is. Bijvoorbeeld:
hout onderdrukt aarde. De levermeridiaan kan gestagneerd zijn en ook de miltmeridiaan
laten stagneren. Beide meridianen zijn uit balans en geven aanleiding tot bepaalde
symptomen, tong- en polsdiagnose en TCM variabele die wijzen op de levermeridiaan, en
andere symptomen, diagnoses en variabele die wijzen op de miltmeridiaan. De prikformule
heeft in dat geval punten die invloed hebben op de levermeridiaan en punten die invloed
hebben op de miltmeridiaan.
Hoofdstuk 3 beschrijft de invloed van koper, zink en magnesium op prikken bij een
pijnklacht. Hierbij wordt de neurotransmitter glutamaat en ATP als neurotransmitter
beschouwd, en diens rol in de dorsale wortel van het ruggemerg. Beschreven wordt dat er
‘’gate control’’ plaatsvindt op dat nivo. Als men de arm stoot helpt wrijven. De ene zintuiglijke
input heeft een remmende (afleidende) werking op de sterkte van de andere zintuiglijke
input. Een vorm van input van de gate control is ook de centrale inhibitie (noradrenaline,
serotonine) op dit nivo, de dorsale wortel van het ruggemerg. Zowel glutamaat als ATP staan
onder controle van koper, zink en/of magnesium.
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Hoofdstuk 6 beschrijft de acupunctuurpunten: shu transport punten als functie van mate van
afkoeling, afhankelijk van de lokatie van het shu transportpunt, en de mitochondriele
hoeveelheid.
Hoofdstuk 7 beschrijft de rol van koper, zink, magnesium en calcium tijdens de evolutie en
gaat in op de rol van calcium in de activatie van mitochondrien en bij apoptose, maar ook in
relatie tot zinkionen. Beschreven wordt waarom calcium niet in het regulier beschreven TCM
model is meegenomen. Ook wordt beschreven wat de rol van koper, zink en magnesium is
in een viertal belangrijke enzymen, en invloed van soort organisme en omgeving hierop.
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Een regulier-medische beschrijving van het mechanisme
van acupunctuur.
Hoofdstuk 1: Meridianen, gedrag, beweging, balans en
afweersysteem

1.1 Meridianen: spieren en gedrag
Kenmerkend voor TCM is de aanwezigheid van meridianen, die over de lengterichting van
het lichaam verlopen. Om de werking van TCM regulier uit te drukken is daarom een
uitdrukking van meridianen gewenst. Langs het verloop van meridianen verlopen vele
spieren. Gedrag uit zich door beweging van een set spieren. We onderscheiden hier
beweging met het lichaam naar voren, naar opzij (links of rechts) en naar achteren. Op de
voorzijde, zijkanten en achterzijde verlopen de drie beenmeridianen over het lichaam, zie
Figuur 1.1.
Naar voren bewegen past bij het gedrag eten, het benaderen van voedsel, en informatie tot
je nemen (voeding, of object van studie:het lezen van boek dat voor je ligt). Gedrag door
beweging naar opzij linksrechts kan zijn: manouvreren vooreen aanval , hoe een prooi te
vangen die wil ontsnappen. Het kan ook zijn: een aanval ontwijken, strategie hoe te
ontsnappen als prooi voor de predator. De spieren op de achterzijde van het lichaam kunnen
extra worden gebruikt bij gedrag door bewegen om overeind gaan staan. Dit staat voor
alertheid, of juist ontspannen om toe te geven aan het slapen. Naar voren bewegen past bij
de locatie van de maagmeridiaan. Naar opzij bewegen bij de locatie van de
galblaasmeridiaan. Opstaan, bij de locatie van de blaasmeridiaan. Tot zover de yange
beenmeridianen.

Figuur 1.1: de drie yange beenmeridianen: maagmeridiaan, galblaasmeridiaan en
blaasmeridiaan. Zie appendix voor details.
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De drie yange armmeridianen zijn ook te associeren met gedrag. De spieren rondom de
dikkedarm meridiaan die op de armen gelokaliseerd is, worden gebruikt tijdens het sorteren
van objecten die voor je liggen (bijvoorbeeld het beste van het eten selecteren). Hiervoor
worden de armen een klein beetje opgetilt voor het verplaatsen van de objecten. Een
opruimhandeling: op de ene stapel met wat weg kan en een stapel met wat wordt bewaard.
Op het moment dat de armen zich bij deze handeling in de lucht bevinden, worden de
spieren rondom de dikkedarm meridiaan geactiveerd.
De spieren op de arm rondom dunnedarm meridiaan zijn te associeren met gedrag waarbij
de armen omhoog oprichten. Dit is de houding van een kind dat contact zoekt met zijn
verzorger. Dit gaat over de neiging tot het delen van een emotie, dat doen wat goed is voor
je hart of geest. Volgens de TCM is de functie van de dunne darm ‘’het goed waarnemen van
een relevante emotie, zodat je kan besluiten wat goed voor je is. De verzorger en niet een
vreemde daar zoekt het kind contact mee.
De spieren op het traject van de driewarmer meridiaan zijn betrokken bij de beweging van
beide armen opzij naar links of naar rechts. Dit gaat om het gedrag of je iemand of een
object wilt ontmoeten of juist op afstand houden. Vooral wordt er afgestemd, of de behoefte
van de omgeving bij jouw behoefte past. TCM noemt dit: pericard (driewarmer) beschermt
hart (dunne darm).

1.2 Meridianen en balans
Beweging en handhaving van balans gaan hand in hand. Handhaving van balans is nog
belangrijker bij bewegen tijdens gedrag dan in een stilstaande situatie. Wanneer er een
armbeweging gemaakt wordt tijdens het lopen, zal er een corrigerende been en
rompspierspanning plaatsvinden, opdat de beweging van het zwaartepunt van het lichaam
niet beinvloed wordt. De beweging van het lichaam naar voren, opzij en naar achteren heeft
een balanscorrigerende beweging nodig. Om balans te handhaven tijdens beweging zijn
zowel beenspieren als armspieren van belang. Ter handhaving van balans, zal de arm
corrigeren bij een beenbeweging en de been bij een armbeweging.

Tabel 1.1: Meridiaan (2e kolom), geassocieerd met bewegingsrichting van het lichaam en
gedrag. Ter handhaving van de balans is de meridiaan gekoppeld met een contralaterale
andere meridiaan (4e kolom). Bijvoorbeeld de combinatie maag en dikke darmmeridiaan zijn
betrokken bij de handhaving van balans terwijl het lichaam zich naar voren beweegt. Naar
voren past bij Yangming (helder yang), naar achteren bij Tai Yang (groot Yang) en naar opzij
bij Shao Yang (klein yang).
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Daarom zijn gekoppeld: maagmeridiaan en dikke darm meridiaan bij een voorwaardse
beweging of storing, ofwel bij een valneiging naar voren (yangming koppeling). Bij een
achterwaardse beweging of balansverstoring zijn blaasmeridiaan en dunne darmmeridiaan
gekoppeld (tai yang). Tenslotte bij de zijwaartse beweging, naar links en naar rechts zijn
galblaasmeridiaan en driewarmermeridiaan gekoppeld (shao yang). Tai Yang (groot yang),
Shao Yang (klein yang) en Yangming (helder yang) is de energietoestand die bij de
meridianen op dezelfde regel in de tabel gelden. Rugspieren (blaasmeridiaan) zijn het sterkst
en houden het lichaam overeind.De spieren voor het wenden van het lichaam
(galblaasmeridiaan) hebben een kortdurender krachtsinspanning. Naar voren, de
maagmeridiaan, gaat met name over verteringsenergie.
Meridianen verlopen in de lengterichting van het lichaam. Balanscorrectie is gericht op het
lichaam dat beweegt volgende de 1e kolom in tabel 1.1. afhankelijk van de richting waarop
het lichaam zich beweegt.
De 24 uur van een dat zijn in 12 vakken van 2 uur te verdelen. Elk van de 12
(hoofd)meridianen zijn op een ander vak van twee uur maximaal actief. Zie appendix. In de
orgaanklok zijn de meridianen van hetzelfde energietype vlak naast elkaar, zoals blaas en
dunne darm meridiaan bij de energie ‘’tai yang’’ horen. Beweging en bijbehorende
balanscorrectie horen ‘’tegelijkertijd, bij elkaar in de buurt’’ plaats te vinden.

Cerebellum, acupunctuur en wetenschappelijk onderzoek
Een hersengebied dat nauw betrokken is bij de handhaving van balans is het cerebellum (de
kleine hersenen). Het cerebellum neemt 10% in van het hersenvolume, maar bevat meer
dan de helft van de totale hoeveelheid hersencellen [164]. De kleine hersenen (het
cerebellum) spelen een belangrijke rol bij balans en bij integratie van balans in beweging.
Hier zijn een aantal wetenschappelijke experimenten over uitgevoerd. Er is wetenschappelijk
onderzoek verricht over het effect van acupunctuur op diverse hersengebieden. Prikken van
patienten met ziekte van Parkinson met tremor heeft invloed op het cerebello-thalamocortical circuit en cognitieve hersenregios [217]. Hierbij zijn de punten DM20 (BAI HUI) en
GB20 (FENG CHI) en de chorea tremor zone geprikt – de geprikte punten zijn gelokaliseerd
in de buurt van of op het hoofd.
In een ander onderzoek kregen ratten acupunctuur, waarna ze gedood werden en de
hersenen geanalyseerd. Een coupe van de Purkinje cellen in het cerebellum in de hersenen
is in een petrischaaltje gezet, zodat de cellen in leven bleven. Vervolgens zijn deze cellen
gestimuleerd. Hetzelfde onderzoek is gedaan bij ratten die geen acupunctuur ondergingen
en werden achteraf de purkinjecellen in een petrischaaltje gestimuleerd. Deze twee groepen
werden met elkaar vergeleken. Het bleek dat bij de cellen afkomstig van de geprikte ratten
een groter actiepotentiaalfrequentie werd gegenereerd dan bij de cellen afkomstig van de
niet behandelde ratten [218].
Tenslotte is bij mensen gemeten waar het acupunctuurpunt ST36 (ZUSANLI, buiten-onder
de knie gelokaliseerd) is geprikt, een effect in het cerebellum gemeten. Dit is twee weken na
de behandeling gemeten met fMRI, en vergeleken met fMRI vooraf aan het prikken [219].
Bij het laatste experiment was het effect afhankelijk van wat de drukgevoeligheid
(pijndrempel) van ST-36 vooraf aan het prikken was [219]. Bij een hoge gevoeligheid vooraf
(lage pijndrempel) was bij zowel de linker als de rechterposterior lob van het cerebellum een
verhoogde aktiviteit gemeten met fMRI. Echter bij ongevoeligheid van palpatie van ST-36
was er geen verschil in aktiviteit van het cerebellum gemeten. Bij de medium gevoeligheid
(VAS schaal) was alleen de rechter posterior lob van het cerebellum verhoogd in activiteit
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[219]. Dit onderzoek demonstreert dat gevoeligheid van een acupunctuurpunt invloed heeft
op het effect van prikken in dat punt op de hersenactiviteit.

Figuur 1.2: Locatie van cerebellum (kleine hersenen) in de hersenen. Het cerebellum is
onder meer betrokken bij de fijnregeling van motoriek.

Cerebellum: rol bij timing van gedrag, beweging en emotie
De afgelopen 250.000 jaar is het cerebellum sterker geevolueerd dan de prefrontale cortex. Er zijn
aanwijzingen dat het cerebellum betrokken is bij emotionele en cognitieve functies. Beschadiging in
het cerebellum kan in verband gebracht worden met schizofrenie, depressie, bipolaire stoornis,
autisme, dementie en epilepsie en syndroom van Schmahmann [164]. Kinderen waarbij uit de kleine
hersenen een tumor verwijderd werd, vertoonden teruggetrokken apathisch gedrag, ontroostbaar
jammeren, kinderlijk gedrag, en vervlakte emoties.
De hypothese is dat het cerebellum zowel de grote hersenen als de emotiesystemen monitort, en
alle processen in de hersenen stroomlijnt en timed. Het cerebellum zet niet zelf aan tot handelingen,
het laat de processen gladjes verlopen: b.v. gelijkmatig in balans lopen. Voor reflectie van het
resultaat zijn in eerste instantie de grote hersenen eerst betrokken. De prefrontale cortex stuurt
emoties in principe aan en reflecteert op gedrag.
De motorcortex geeft eerst de benen de opdracht te gaan lopen, voordat het cerebellum in actie
komt. Hetzelfde vindt vermoedelijk plaats in het cerebellum bij emoties en cognitieve processen.
Inititatie vindt plaats in de grote hersenen, het cerebellum doet aan timing, en stemt het af op de
situatie, zoals de omgeving. Het cerebellum hoort op de rem te trappen, passend bij de situatie. Een
niet goede afstemming van het cerebellum op emoties kan bijvoorbeeld leiden tot razernij.
Terug naar de acupunctuur: een acupunctuur behandeling kan als effect hebben dat heftige emoties
tijdelijk minder heftig worden. Het cerebellum is een lerend systeem, dat door ervaring zich aanpast.
Als door pijn de spieren langs een bepaalde meridiaan minder gebruikt wordt, heeft dit invloed op de
andere meridiaan, die bijdraagt aan balans ten opzichte van deze bepaalde meridiaan. Wanneer
acupunctuur via het cerebellum werkt, zou via deze route invloed op zowel balans als emoties
kunnen uitoefenen.
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1.3 Proprioceptie van spierbewegingen: waarneming van ’meridiaan aktiviteit’
Op verschillende manieren nemen de hersenen waar dat een bepaald gedrag(inclusief
bewegingen) heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld zijn binnen de hersenen zelf tijdens
de initiatie van de beweging, via een copie van de spiercommando’s (efference copy).
Zintuigen geven belangrijke informatie van een verandering in de omgeving.
Ook via proprioceptie meten de hersnenen hoe het met de stand, beweging en tonus van de
ledematen gaat. De signalen voor de proprioceptie komen uit verschillende sensoren in het
bewegingeapparaat, dat wil zeggen in spieren, fascies, spiertussenschotten, pezen en in het
gewrichtskapsel. In spieren geven de spierspoeltjes informatie over de rekbaarheid van de
spier. De spierspoeltjes worden tegelijk met de spieren geactiveerd. Een andere
spieractiviteit geeft een andere waarneming door de spierspoeltjes. Deze aktiviteit wil de
hersenen niet weten. Het gaat erom, wanneer er een verandering van rekbaarheid van de
spieren optreedt, anders dan normaal tijdens de spierbeweging.
Andere sensoren die betrokken zijn bij de proprioceptie zijn de lichaampjes vana Golgi en de
vrije zenuwuiteinden. Via proprioceptie wordt waargenomen of spieren vermoeid of stijf zijn
geworden. Bij de meting van de rekbaarheid van de spieren speelt ook de mate van
elasticiteit van het bindweefsel rondom de spieren een rol.
Gesteld wordt dat de hersenen concluderen dat er een gedrag heeft plaatsgevonden, als een
meridiaan als geheel aktief of juist vermoeid is (waar te nemen als druk bij de spieren en
bindweefsel – dat spieren verbind aan de botten). De hersenen reageren hierop door
hormonen en neurotransmitters af te geven, om nieuw gedrag te initieren, bevoorbeeld voor
herstel zoals tijdens slapen. Meestal wordt er op vaste tijden op de dag , de 24 uur geslapen
en gegeten. Dit circadiaans ritme in gedrag helpt bij de keus welk nieuw gedrag geinitieerd
wordt.

1.4 Meridiaan langs het verloop van de sensorische zenuwen
Het traject van een meridiaan ligt (de acupunctuurpunten liggen) vaak langs het verloop van
een zenuw. Figuur 1.3 geeft een paar voorbeelden.

Figuur 1.3: een aantal voorbeelden van zenuwinnervatie: van gezicht, onderbeen en
onderarm. Hierin is het verloop van onderdelen van meridianen in te herkennen. In het
gezicht is het verloop van galblaas-, driewarmer-, dunne darm- en maagmeridiaan
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herkenbaar. In het been blaas- en galblaasmeridiaan, in de onderarm de hart-, pericard- en
longmeridiaan.
In dit onderdeel wordt beargumenteerd, hoe dit zou kunnen komen. Het houdt verband met
het gegeven dat acupunctuurpunten vaak relatief gevoelig zijn ten op zichte van de directe
omgeving. Dit wordt in de praktijk meegewogen bij het vinden van het juiste
acupunctuurpunt.
Gesteld wordt dat een acupunctuurpunt zich op een plaats bevindt, die het dichtst bij de
langsgaande sensorische zenuw bevindt, lokatie A. In Figuur 1.4 is weergegeven dat lokatie
A zich dichterbij de zenuw bevindt dan lokatie B. Daarom komt mogelijk de pijnprikkel van
lokatie A een fractie sneller aan in de hersenen dan die van lokatie B.

Figuur 1.4: schema van vrije zenuwuiteinde van pijnzenuw in de huid. Lokatie A bevindt zich
dichterbij de zenuw dan lokatie B. Mogelijk komt de pijnprikkel van lokatie A een fractie
sneller aan dan die van lokatie B.

De hersenen zitten vol met neurale kaarten. Dit is een kaart van het lichaam, waarop een
homunculus is afgebeeld, een klein mensje. Buren op de huid blijven buren in de kaart. De
projectie via proprioceptie van een acupunctuurpunt zal aankomen in deze neurale kaart in
de somatosensorische cortex. Het signaal verspreidt zich een beetje in de kaart zodat een
‘’receptief veld’’ ontstaat. Figuur 1.5 geeft de projecties van punt A en punt B weer in de
neurale kaart van de hersenen. Punt A, het acupunctuurpunt dat zich dichterbij de zenuw
bevindt komt eerder aan op de kaart in de hersenen en zal meer tijd krijgen om zich wat uit
te breiden in de kaart. Zie grotere rode pijl. Punt A komt later aan. Een groter receptief veld
zal de acupunctuur gevoeliger maken voor palpatie.
Een grotere representatie in de somatosensorische kaart geeft een grotere stuurkracht in de
associatie tussen spierbewegingen en gedrag, die de hersenen maken. Het is redenatie,
maar nog niet aangetoond.
Tijdens een acupunctuurbehandeling wordt de ligging van het acupunctuurpunt bepaald door
de omschrijving in cuns (lengte van de dwarsdoorsnede van de duim van de client) ten
opzichte van anatomische lokaties, zoals botonderdelen en andere zichtbare en palpeerbare
onderdelen. Na deze lokatie gevonden te hebben, vindt een fijnregeling plaats door op de
gevonden lokatie via palpatie het meest gevoelige plekje te kiezen. Soms roept dit zoeken
naar een acupunctuurpunt ook een kleine uitstralende sensatie op (deQi). Hoe gevoeliger dit
plekje is, hoe beter te lokaliseren, hoe groter de projectie in de hersenen en hoe beter het
effect van de prik in het punt. (wat waar te nemen is bij de diagnose van de pols, zie
hoofdstuk 5 ).
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Figuur 1.5: Vereenvoudigde weergave van twee neuronen die projecteren naar de neurale
kaart in de hersenen (rechts:acupunctuur punt , links: lokatie dat geen acupunctuurpunt is) .
Het buurcontact in de huid blijft behouden gedurende de geleiding naar de hersenen.
Eenmaal aangekomen in de kaart, zal het signaal zich wat verspreiden in de kaart zodat een
‘’receptief veld’’ ontstaat. Het acupunctuurpunt A dat dichterbij de vrije zenuwuiteinde ligt,
zal eerder de kaart bereiken, waardoor dit een grotere uitbreiding van activiteit op de kaart
krijgt (een groter receptief veld genoemd) dan punt B. Zie grotere rode pijl in Figuur bij
rechterneuron, punt A in figuur 1.4. Een relatief grotere represenatie in de
somatosensorische kaart in de hersenen zal gevoeliger zijn.
*) Uit neurale netwerk berekeningen is gebleken dat wanneer het representatiegebied van
verschillende sensoren elkaar overlappen, er in de hersenen onder bepaalde
leeromstandigheden een kaart kan ontstaan [319].

1.5 Beinvloeding van proprioceptie door acupunctuur
In dit hoofdstuk 1 worden drie manieren beschreven waarop acupunctuur zijn effect kan
uitoefenen. Twee manieren beinvloeden de proprioceptie: (1) prikken verbetert de elasticiteit
van het bindweefsel bij het acupunctuurpunt, (2) prikken beinvloed de zenuwgeleiding van
de vrije zenuwen. Tenslotte beinvloedt acupunctuur het immuunsysteem (vermoedelijk
onafhankelijk van de proprioceptie) (3) prikken verbetert de stroming van monocyten
(bepaalde afweercellen) langs de meridiaan.
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1.5.1 Acupunctuur beinvloedt de elasticiteit van bindweefsel bij het acupunctuurpunt
Acupunctuur beinvloedt de elasticiteit van bindweefsel bij het acupunctuurpunt. Hierdoor
wordt de proprioceptie van de gemaakte bewegingen verbeterd. Spieren zijn via bindweefsel
verbonden aan de rest van het lichaam. Bindweefsel heeft invloed op de proprioceptieve
informatie die de hersenen ontvangen over spieraktiviteit, die recent plaats heeft gevonden.
Prikken van een acupunctuurpunt geeft verbetering aan de kwaliteit, de elasticiteit, en de
mate van stevigheid van de lokale bindweefsel structuur rond een acupunctuurpunt. Als
bevestiging voor een geschikte puntformule voor een patient, wordt vaak het betreffende
punt bij de patient eerst gepalpeerd, om de mate van stevigheid en gevoeligheid te bepalen.
Gevoeligheid van een punt tijdens palpatie kan een indicatie zijn voor geschiktheid van het
punt om te prikken. Soms wordt een acupunctuurpunt gevoeld als holletje, een zachter
stukje, meer elastisch of zwak bindweefselplekje. Na prikken verbetert de elasticiteit en
soepelheid van een acupunctuurpunt. Hoofdstuk 2 gaat hier gedetailleerd op in: en beschrijft
de eigenschappen van het transporteiwit voor koper- en zinkionen, metallothioneine. Dit eiwit
helpt bij het inbouwen van een koperion in het enzym lysyloxidase, dat een centrale rol
speelt bij het elastisch maken van het bindweefsel .
Wanneer de meting van de elasticiteit van het bindweefsel verandert over het gehele traject
van een bepaalde (yang) meridiaan, zullen de hersenen dit gemakkelijker interpreteren dat
een bepaald gedrag (werken, slapen, eten) heeft plaatsgevonden. Gebruik van spieren
veroorzaakt slijtage van mitochondrien, spieren en bindweefsel. Tijdens de slaapperiode en
voeding worden deze aspecten hersteld. Wanneer er een lokale verandering is opgetreden
ergens op de meridiaan, kan dit punt prikken het áfwijkende punt’ gelijktrekken aan de rest
van de punten van de meridiaan, en de interpretatie door de hersenen vergemakkelijken,
zodat regulering via neurotransmitters en hormonen efficienter worden.

1.5.2 Gate control
Prikken beinvloed de zenuwgeleiding van de vrije zenuwen. De ene groep vrije zenuwen kan
een remmende invloed uitoefenen op de andere groep vrije zenuwen. Bijvoorbeeld als je je
elleboog stoot doet dit pijn. Als je vervolgens erover wrijft, neemt de pijn af. Hierbij is de ene
groep (gemyeliniseerde) zenuwen verantwoordelijk voor de stekende pijn veroorzaakt door
het stoten. De groep zenuwen zijn de mechanoreceptoren Abeta en Agamma die aktiveren
bij wrijven. De laatst groep heeft een inhiberend effect op de zenuwen die de stekende pijn
geleiden, waardoor de pijn zal afnemen. Dit effect, deze competitie wordt ook wel ‘’gate
control’’ genoemd. Deze gate control vindt plaats in het ruggemerg, in de dorsale wortel van
het ruggemerg. moduleert de pijnprikkels. Vanuit de hersenen dalen bovendien een aantal
zenuwvezels die projecteren op de dorsale wortels, en meedoen bij de gate control en zo de
pijn moduleren. Dit het het effect dat als je je knie opzettelijk stoot, dit minder pijnlijk is, dan
als je je knie per ongeluk stoot.
Prikken kan beinvloed de receptoren van de neurotransmitters die betrokken zijn bij de geleiding van
informatie, waardoor de transport van informatie vertraagt (zoals bij glutamaat, bij purinerge
receptoren van ATP en bij acetylcholine). Hoofdstuk 3 gaat hier verder op in.
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Figuur 1.6: Ligging van de 12 hoofdmeridianen volgens TCM. Zie appendix voor details.

1.6 Beinvloeding via meridianen van immuunsysteem: transport van
monocyten

1.6.1 Rol van metallothioneine bij aantrekking van monocyten naar acupunctuurpunt
Bij prikken ontstaan lokaal in het acupunctuurpunt de vrije radikalen ofwel oxidanten ROS en
RNS. Hierdoor neemt ter plaatste de hoeveelheid metallothioneine toe. Metallothioneine
komt niet alleen intracellulair voor, maar ook extracellulair gebonden aan de buitenzijde van
de celmembraan. Metallothioneine kan afgescheiden worden door de cel [282]. Metallothioneine kan door middel van chemotaxis bepaalde leukocyten (namelijk de monocyten)
aantrekken [265]. Langs het traject van de meridiaan ontstaat een stroom van monocyten.
Metallothioneine neemt ter plaatste toe onder invloed van ROS en RNS, via een aantal
routes:
(1) De vrije radikalen stimuleren de vorming (genexpressie) van nieuw metallothioneine, door
directe binding van deze radikalen aan factoren voor genexpressie.
(2) Een tweede manier waarop de hoeveelheid metallothioneine toeneemt door ROS en
RNS is via binding van ROS en RNS aan metallothioneine zelf. Hierdoor verdrijven ROS en
RNS de zinkionen die normaal gesproken gebonden zijn aan metallothioneine. Deze
vrijgekomen zinkionen stimuleren in de cel ook de vorming van nieuwe metallothioneine,
door binding van het zink aan factoren voor genexpressie van metallothioneine. Dat bij
prikken zinkionen vrijkomen is gemeten in diverse artikelen [x], [332].
(3) Een derde route voor vermeerdering van metallothioneine loopt via cytokines, die tijdens
een ontstekingsproces ontstaan. De vorming van metallothioneine wordt gestimuleerd door
cytokines die tijdens de acute fase van de ontsteking vrijkomen: IL-1, IL-6, TNF-alfa.
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(4) Een vierde route dat de vorming van metallothioneine stimuleert is via andere vormen
van stress, waarbij glucocorticoiden vrijkomen, zoals cortisol [265].
(5) Tenslotte stimuleren ook de aanwezigheid van veel divalente metaal kationen
(bijvoorbeeld door verontreiniging met lichaamsvreemde, zoals zilverdeeltjes) de vorming
van metallothioneine [265].
(6) Metallothioneine bij een acupunctuurpunt kan ook toenemen zonder dat geprikt wordt of
zonder verontreiniging maar in een natuurlijke situatie, zoals na een periode van
spieraktiviteit (gedurende een bepaald gedrag). Een periode van spieraktiviteit genereert op
korte termijn ROS en RNS.

Figuur 1.7: Structuurformule van metallothioneine. Metallothioneine zou langs het verloop
van de meridiaan verhoogd kunnen zijn, als gevolg van recent uitgevoerde
spierbewegingen.
Metallothioneine kan door middel van chemotaxis bepaalde leukocyten (namelijk de
monocyten) aantrekken [265]. Het is voor te stellen dat tijdens een periode van uitvoer een
set spierbewegingen gedurende een bepaald gedrag, er over het lichaam een spoor
ontstaat van lokaties met toename van metallothioneine. Deze punten (de
acupunctuurpunten bijvoorbeeld) zijn punten waar de monocyten worden aangetrokken
(chemotaxis). Na een periode van een bepaald gedrag ontstaat op het lichaam (in de huid)
een spoor van monocyten in de vorm van een meridiaan.

1.6.2 Chemotaxis en immuunsysteem
Metallothioneine bezit een aminozuurvolgorde die een aantrekkende werking hebben voor
monocyten. Deze aantrekkende werking wordt chemotaxis genoemd. Monocyten bezitten
bepaalde molekulen aan de buitenkant van de cel, cytokines, die zich aangetrokken voelen
tot receptoren voor deze cytokines. Op metallothioneine zit zo een receptor. In dit hoofdstuk
wordt nader ingegaan op het immuunsysteem en chemotaxis. Dit hoofdstukje en de
volgende kunnen ook overgeslagen worden door de lezer.
Bij ontsteking: Het immuunsysteem is onder te verdeling in een vroege respons en een
latere respons. De vroege respons wordt beschreven door het aangeboren immuunsysteem,
waarbij cellen zich bewegen naar de locatie van ontsteking of beschadiging, op basis van
een gradient in chemokines [265]. Na een bepaalde tijd doorgebracht te hebben op deze
locatie van ontsteking brengen bepaalde leukocyten weefselvreemd materiaal naar de
lymfeknopen, weer onder invloed van chemokines. In de lymfeknopen wordt het adaptieve
immuunsysteem geactiveerd.
Zonder ontsteking, bij homeostase: In de situatie dat er geen sprake is van ontsteking of
andere oorzaak voor een geactiveerd immuunsysteem, homeostase genoemd in [293],
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circuleren er ook leukocyten (monocyten en de daaruit ontwikkelde macrofagen en
dendrieten) door het lichaam. ]. Tijdens de homeostase patrouilleren neutrofielen in de
bloedcirculatie, en bij ontsteking migreren zij naar en in de weefsels [293].
Chemokines en receptoren voor chemokines. Een leukocyten bevat chemokines aan de
buitenkant. De leukocyt wordt aangetrokken tot lokaties waar zich receptoren voor
betreffende chemokine bevinden. De meeste chemokines worden uitgescheiden in de
extracellulaire ruimte en binden zich aan de extracellulaire matrix [293]. Dit is het gebied
waar een groot deel van de meridianen zich bevinden. In meridianen wordt – in dit boekje metallothioneine gesteld een receptor voor bepaalde chemokines te hebben. Chemokines
reguleren het vrijmaken van aangeboren immuuncellen vanuit het beenmerg, zowel tijdens
homeostase als tijdens infectie en ontsteking [293].
Twee van de 50 chemokine receptoren bevinden zich op metallothioneine. Tot nu toe
zijn er in het algemeen zo’n 50 chemokines bekend (endogene chemokine liganden). Dit zijn
kleine molekulen, die de beweeglijkheid en richting van een cel bepalen, waarop zich de
receptor voor betreffende chemokine bevindt [293]. Er zijn ook vele (17 bij de mens)
receptoren voor chemokines bekend, die onderverdeeld worden in 4 groepen : XC, CC, CXC
en CX3C. De genen die betrokken zijn bij de vorming van metallothioneine vertonen nauwe
gelijkenis met de genen van de chemokines CCL17 en CX3C11 (of CX3CL1) [44].
CX3C11 heeft CX3CR1 als receptor. Deze receptor bevindt zich op natural killer cellen (NK),
monocyten en Tcellen, wordt gebruikt bij het patrouilleren van monocyten in het
aangeboren immuunsysteem, en bij migratie van NK (natural killer) cellen en microglia cellen
[293].
De andere op chemokine lijkende deel op metallothioneine, op het chemokine CCL17 heeft
CCR4 als receptor, welke betrokken is bij Th2 respons en migratie, Treg [293]. Mogelijk
werkt de tweede chemokine CCL17 ter hoogte van de lymfeknopen, die omgeven zijn door
bindweefsel, ter ondersteuning van de struktuur en functie van deze lymfeknopen. Zonder
deze gespecialiseerde bindweefselcellen rond de lymfeknopen (fibroblastiche reticulaire
cellen) kan het immuunsysteem niet goed werken, met betrekking tot het aansturen van de
bewegingsrichting van de lymfocyten (B en Tcellen) [294]. De lymfeknopen zijn betrokken bij
het adaptieve immuunsysteem. Bij de lymfeknopen arriveren dendrieten (afkomstig van de
lokale ontsteking) met antigenen (stukjes van het pathogeen, bijvoorbeeld een bakterie. In de
lymfeknopen bevinden zich B-cellen die uiteindelijk (samen met plasmacellen) de
antilichamen produceren en afgeven aan het bloed, waarna de antilichamen arriveren bij de
lokale infectie en de infectie verder bestrijden. In de lymfeknopen vindt het adaptieve proces
plaats, de zoektocht naar het juiste antilichaam bij de gepresenteerde antigenen. In dit
proces in de lymfeknopen spelen Tcellen een belangrijke rol. Een rol bij de tweede
chemokine wordt niet specifiek met alle meridianen geassocieerd. (Veel lymfeknopen
bevinden zich aan de voorkant van het lichaam, rond darmen, oksel en halsgebied, het
traject van de maagmeridiaan).
Meridiaan en CX3CL1 en monocyten. CX3CL1, de eerste chemokine zou een bijdrage
kunnen leveren aan de meridiaan. Het is voorstelbaar dat tijdens homeostase de monocyten
(worden uiteindelijk M1 en M2) zich behalve door bloed en lymfevaten, zich ook bewegen
door het bindweefsel, de bindweefselmatrix, en dus door het verloop van meridianen.
Wanneer er een lokale infectie ontstaat, is er een lokale toename van metallothioneine en
zullen de monocyten cellen zich d.m.v. chemotaxis zich naar de lokale infectie bewegen.
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1.6.3 M1 en M2 type macrofagen
Voordat in 1.6.3 een wetenschappelijk experiment wordt beschreven waarin acupunctuur de
macrofagenpopulatie op afstand van een prik kan beinvloeden, worden nu in 1.6.2 eerst de
M1 en M2 macrofagen beschreven.
Binnen het aangeboren immuunsysteem is er onderscheid tussen een opruimfase en een
herstelfase, wat zich weerspiegelt in de type macrofagen die daarbij voorkomen. In de
opruimfase slurpen M1 macrofagen bacterien en lichaamsvreemd materiaal of kapot
materiaal op, via fagocytose. Bij fagocytose is in het cytoplasma van de macrofaag het
vreemde materiaal omsloten door een membraan en daar verteert. M1 macrofagen stoten
een hoop vrije radicalen uit (stikstofmonoxide NO, waterstofperoxide, superoxide, koperionen
[243]) om beschadigde onderdelen verder af te breken. Macrofagen gebruiken de
antimicrobiele eigenschappen van koperionen [243]. Hiermee kunnen zij ook virussen en
bacterien aanvallen. In de opruimfase geven de M2 macrofagen het groeihormoon ornithine
af, voor opbouw van nieuwe cellen. M1 en M2 ontwikkelen zich uit dezelfde basis immuuncel
en komen tegelijk voor. In eerste instantie zijn er meer M1 macrofagen, en op den duur
komen er steeds meer M2 macrofagen in de door de prik beschadigde locatie [44-46].
De macrofagen en het beschadigde weefsel geven bovendien stoffen af (cytokinen) die via
de bloedsomloop de lever activeren om koperionen (verpakt in het eiwit ceruloplasmine dat
de lever aanmaakt) af te geven aan het bloed (verhoogt productie van ceruloplasmine: [25,
50]). Tijdens de eerste fase ontstaat hierdoor lokaal een toename van koperionen, omdat
door de plaatstelijk vrijgekomen cytokinen de lever meer koperionen (gebonden aan het
transporteiwit ceruloplasmine) aan het bloed afgeven [41]. M1 macrofagen vormen
stikstofmonoxide (NO). Bij de vorming van NO-radicalen staat het sleutelenzym Nosynthase
centraal, een enzym dat afgeremd wordt door zinkionen. Koperionen kunnen in het
cytoplasma van de macrofagen de zinkionen van metallothioneine verdringen. In M1
bevinden zich dan minder vrije zinkionen om NO-synthase te kunnen afremmen. NOsynthase is dan effectief.
In een later stadium produceren de type M2 macrofagen het groeihormoon ornithine, dat
gebruikt wordt bij het herstel van het beschadigde weefsel. Bij de vorming van ornithine
speelt het sleutelenzym ornithine decarboxylase een rol, een enzym dat wordt gestimuleerd
door zinkionen. In de tweede fase wordt verondersteld dat relatief meer zinkionen aanwezig
zijn, en wordt M2 efficienter.

1.6.4 Wetenschappelijk onderzoek: acupunctuur verandert de macrofagenpopulatie
Acupunctuur verandert de macrofagenpopulatie op afstand van de ontsteking (er is op
dezelfde meridiaan geprikt als waar de pijn zich bevindt). Een prik aktiveert het
immuunsysteem. Er is gemeten wat prikken doet op dezelfde meridiaan op enige afstand
van de lokale ontsteking op de dijbeen van een proefdier [44]. Het blijkt dat door te prikken
op een andere plaats op de meridiaan dan ter plaatse van de ontsteking, de hoeveelheid M1
afneemt en de hoeveelheid M2 toeneemt [44].
Dit wordt beschreven in het chemotaxis model van de meridiaan. Op de geprikte lokatie zal
een aantrekking van monocyten plaatsvinden. Langs de meridiaan zal een grotere stroom
van monocyten zich verplaatsen, over het traject van de gehele meridiaan. Hierdoor zullen er
ook meer monocyten op de plaats van ontsteking arriveren.
Monocyten (m) die – onder andere - via meridianen arriveren bij spierweefsel en bij organen
veranderen in macrofagen type M0. M0 kan pathogenen herkenen en fagocyteren. M0 kan

23
verder differentieren naar macrofaag type M1. M1 valt lichaams-onherkenbaar materiaal aan
met bijvoorbeeld NO. M0 kan ook differentieren naar macrofaag type M2. M2 laat de
ontstekingsreactie afnemen en scheidt onder andere groeihormoon ornithine af, voor het
herstel van weefsels. M0 kan differentieren naar M1 of naar M2. M2 kan veranderen in M1
maar niet andersom [317,318]. Eenmaal M1 geworden, kan M1 niet verder differentieren
naar M2. Dit heeft te maken met het feit dat M0 en M2 in de mitochondrien hun ATP maken,
en M1 diens ATP meer via de glycolyse maken, en minder via de mitochondrien.
Stel nu dat de pijnlijke lokatie bij het wondje niet snel geneest, omdat de aanvoer van
monocyten naar deze pijnlijke lokatie te langzaam is. Het is voor te stellen dat als er meer
monocyten toestromen, er ter plekke een betere reactie op de aanwezige cytokinen is, en de
juiste macrofagen zich uit de monocyten ontwikkelen. Het genezingsproces verloopt dan
preciezer, en voorspoediger, zodat de verhouding M2/M1 in de tijd sneller zal toenemen.

1.6.5 M1 en M2 en ziekten
Bij acute spierbeschadiging neemt de hoeveelheid macrofagen type M0 toe, zodat daarna,
afhankelijk van de omgeving, M0 kan differentieren naar M1 en of M2. Een shift van M1 naar
M2 is nodig voor regeneratie van de spieren. M2a zorgt voor collageen accumulatie,
fibrogenesis, en angiogenesis. Echter bij chronische spierontsteking zijn de cycli van
degeneratie en regeneratie meer overlappend, en is er continu een infiltratie van M0 in de
spier [318].
Bij obesitas is relatief meer M1 gemeten in het adipose weefsel [318]. Een switch van M1
naar M2 macrcofagen kan ook plaatsvinden door bijvoorbeeld metformine of rotenon, welke
beiden ROS afvangen van complex 1. Ook calorische restrictie dat levensverlengend kan
zijn, zorgt voor een switch van M1 naar M2 [318]. Vitamine D3 remt M1 en stimuleert M2.
Deze shift van M1 naar M2 vindt niet direct plaats maar via nieuwe monocyten [318].
M2 speelt ook een rol in parasiet infecties en in progressie van tumoren [318]. Purinerge
receptoren stimuleren M2 [318].

1.6.6 Het monocytenmodel van meridianen, organen en EPF
Intern verloop van meridiaan naar orgaan en zintuig. Een (hoofd)meridiaan heeft ook een
intern traject (elk van de 12 meridianenheeft een intern verloop [220]. Het externe verloop is
weergegeven in Figuur 2.6. Het interne verloop eindigt op een orgaan en/of zintuig [220].
Organen en zintuigen zijn omgeven door een struktuurgevend bindweefsel (extracellulaire
matrix), dat ook metallothioneine produceert. Veel arbeid van het orgaan of zintuig laat ROS
ontstaan, waardoor metallothioneine geproduceerd wordt aan de buitenkant van fibroblasten.
Deze metallothioneine kan monocyten aantrekken, waardoor het ‘’interne verloop van de
meridiaan’’ kan ontstaan. Zo kan eventueel de meridiaan met extern en intern verloop
ontstaan (zie Appendix).
Prikken heeft als meest directe, primaire nut om de monocytenstroom langs de meridianen te
stimuleren. Een belangrijk onderdeel van meridianen zijn de ermee geassocieerde organen.
Als de monocytenstroom naar deze organen verbetert, zal het orgaan beter herstellen en
erna beter zijn werk weer doen. Een belangrijk onderdeel van de functue van het orgaan – in
de context van het TCM werkingsmechanisme – de optimalisering van de homeostase van
koper, zink en magneisumionen. Met homeostase wordt bedoeld, passend bij de behoefte
van het lichaam/omgevingstemperatuur/gedrag.
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Het verband tussen meridiaan en orgaan kan ontstaan uit het circadiaans ritme van gedrag,
meridianen en organen. Beschreven is dat het verloop van een meridiaan ontstaat op de
route van de gebruikte spieren tijdens een bepaald gedrag. Dit gedrag komt het meest voor
op een bepaald moment tijdens het circadiaans ritme. Ook wordt verondersteld dat een
orgaan een circadiaans ritme heeft, met maximale aktiviteit tijdens een bepaalde periode
(stel twee uur) in deze 24 uur (zie hoofdstuk 2) . Als het gedrag maximum en orgaan
maximum aktiviteit op dezelfde twee uur in het circadiaans ritme plaatsvindt, maakt het
lichaam een associatie tussen meridiaan en orgaan.
Tijdelijke verergering van klacht. Een prik kan de monocyten stroom stimuleren naar het
beschadigde gebiedje. Aangekomen in de gebiedje worden de monocyten omgezet tot M0
macrofagen en gaat het genezingsproces versnellen. M0 kan differentieren naar M1 of naar
M2. Wanneer de beschadigingen, bakterien of virussen nog niet verwijderd zijn, zal er in
eerste instantie meer M1 ontwikkelen uit M0 (M1 valt de bakterien aan) en kan de pijn of
ontsteking een korte periode verergeren. Een andere reden van tijdelijke toename van klacht
kan optreden, als er andere blokkades zijn ontstaan op andere plekken van de meridiaan,
zodat de monocytenstroom nog meer gehinderd is.
Externe pathogene factor (EPF). Er wordt geadviseerd in Su Wen (475-221 BC) door
Wang Bing dat bij malaria: ‘’Óne waits until the disease has weakened and disappears and
only then seizes it.’’[295]. Een verkoudheid zou bij iemand die bevattelijk is voor
longontsteking, bij verkeerd prikken de weerstand van de longen kunnen laten afnemen. Van
belang bij een acupunctuurbehandeling is dat bij een acute ziekte (bijvoorbeeld een virus) de
ziekte bestreden wordt met een bepaalde naaldformule, passend bij deze ‘’externe
pathogene factor. Een verkeerde naaldformule zou – in geval van bevattelijkheid van het
orgaan dat met de meridiaan geassocieerd wordt – het orgaan tijdelijk negatief kunnen
beinvloeden.

1.7 Samenvatting
Meridianen zijn te associeren met een bepaald gedrag. Meer specifiek: met een set van spieren die
tijdens dat bepaalde gedrag worden gebruikt. Een aantal soorten gedrag wordt hierbij
onderscheiden, passend bij de zes yangmeridianen. Eten, slapen, fysieke arbeid passen bij fase aarde,
water en lever. Beweginen hebben invloed op balans. Er moet voorkomen worden dat men omvalt
of dat het zwaartepunt teveel extra bewegingen maakt. Daarom zijn bepaalde meridianen met elkaar
gekoppeld. Zo is er de tai yang koppeling van blaasmeridiaan en dunne darm meridiaan. Er zijn nog
vijf andere koppelingen tussen arm- en beenmeridianen.
De hersenen nemen de lokalisatie van de meridianen waar, ofwel de set van gebruikte spieren
passend bij een bepaald gedrag. Deze waarneming wordt proprioceptie genoemd. Dit meet
vermoeidheid van spieren, pijn, tast, koude en hitte. De elasticiteit vna het bindweefsel, met name
ook die bij de acupunctuurpunten worden ook door proprioceptie gemeten. In feite bewegen spieren
en bindweefsel samen.
Prikken beinvloedt de elasticiteit van het bindweefsel (hoofdstuk 2 gaat hier verder op door). De
verschillende proprioceptische input, verloopt via verschillende zenuwvezels, waarbij competitie
tussen de verschillende soorten vezels optreedt. Daarom kan bij het stoten van een elleboog, de pijn
verzacht worden door over de elleboog te wrijven (dat via een andere zenuwvezel gemeten wordt).
Ook worden verschillende receptoren van neurotransmitters beinvloed (zie ook hoofdstuk 2 en 3).
Een acupunctuurpunt wordt gelocaliseerd via bepaalde omschrijving, en afstanden ten opzichte van
anatomische lokaties, maar altijd wordt ook meegenomen, of dit het gevoeligste punt is ten opzichte
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van de directe omgeving van dit punt. Een acupunctuurpunt bevindt zich vaak op een lokatie waar de
huid relatief gevoeliger is dan de omgeving. Deze plaats ligt vaak langs zenuwen, en bij plaatsen waar
veel ROS ontstaat. Dit is geillustreerd aan de hand van de ontwikkeling van sensorische kaarten in de
hersenen. Hoe dichterbij het acupunctuurpunt gelegen is bij de uiteinde van de vrije zenuw, hoe
eerder het gemeten signaal daarvan in de kaart in de hersenen arriveert, hoe groter het receptieve
veld daarin is, en hoe gevoeliger het signaal waargenomen wordt.
Het immuunsysteem, met name de circulatie van monocyten vindt vermoedelijk plaats via
meridianen als hoofdroute. Dit ontstaat als volgt. Het acupunctuurpunt wordt gevoelig doordat een
tijdlang een bepaald gedrag heeft plaatsgevonden, waardoor bepaalde spieren die langs de
meridiaan liggen vermoeid zijn geraakt. Langs het traject van deze vermoeide spieren zal ROS
vrijkomen. ROS bindt aan het eiwit metallothioneine dat aan de buitenkant van de celmembraan
verbonden is (bijvoorbeeld van fibroblasten). Zinkionen worden van de metallothioneine verdreven,
gaan de cel binnen en stimuleren daar de vorming van nieuwe metallothioneine. Er zal een toename
van metallotihioneine optreden met name bij de acupunctuur punten. Metallothioneine trekt
monocyten aan. Monocyten circuleren door het lichaam. Ter plaatse van de ROS/acupunctuurpunt
en onder invloed van cytokinen die door de beschadigde cellen worden uitgescheiden, zullen de
monocyten veranderen in M1 of M2 type macrofagen en de beschadiging repareren. Een meridiaan
kan na een periode van aktief spiergebruik in diens verloop een stroom monocyten versnellen met
name langs de acupunctuurpunten, als een soort hoofdweg. Uiteraard zijn er allerleid zijwegen
(luowaten in TCM genoemd). Een meridiaan heeft vaak ook een intern verloop naar een bepaald
orgaan, dat met de meridiaan is geassocieerd. Een orgaan dat een tijdlang aktief is geweest,
produceert net als spieren ROS dat metallothioneine in het bindweefsel rond het orgaan
vermenigvuldigd en monocyten aantrekt. De monocytenstroom zal van route van spieraktiviteit
tijdens gedrag naar de interne route naar geassocieerd orgaan verlopen en van orgaan terug naar
spieren, net waar het meest nodig is.
Wetenschappelijk onderzoek beschrijft dat prikken op een meridiaan, op een afstand van pijn op
diezelfde meridiaan, de macrofagen populatie op de pijnlijke lokatie verandert en de pijn laat
afnemen. De verhouding tussen M2 macrofagen/M1 macrofagen neemt toe. M1 macrofagen
bestrijden bakterien en virussen en andere niet meer herkende lichaamsonderdeeltjes door er
radikalen op te vuren. M2 macrofagen zijn betrokken bij het herstel van weefsel door bepaalde
groeihormonen af te scheiden. De verandering van de macrofagenpopulatie op de pijnlijke locatie
past bij een verbetering van de pijn.
Het ontstaan van dit effect is als volgt te beschrijven met het monocyten model van de
meridiaan. Op de geprikte lokatie vindt een aantrekking van monocyten plaats. Langs de
meridiaan zal een grotere stroom van monocyten zich verplaatsen, langs de meridiaan, over
het traject van de gehele meridiaan. Hierdoor zullen er ook meer monocyten op de plaats
van ontsteking arriveren. Monocyten (m) die – onder andere - via meridianen arriveren bij
spierweefsel en bij organen veranderen in macrofagen type M0. M0 kan pathogenen
herkenen en omvatten, ‘’opeten’’. M0 kan verder differentieren naar macrofaag type M1. M1
valt lichaams-onherkenbaar materiaal aan met bijvoorbeeld NO. M0 kan ook differentieren
naar macrofaag type M2. M2 laat de ontstekingsreactie afnemen en scheidt o.a.
groeihormoon ornithine af, voor het herstel van weefsels. Eenmaal M1 geworden, kan M1
niet verder differentieren naar M2.
Prikken heeft als meest directe, primaire nut om de monocytenstroom langs de meridianen te
stimuleren. Een belangrijk onderdeel van meridianen zijn de ermee geassocieerde organen.
Als de monocytenstroom naar deze organen verbetert, zal het orgaan beter herstellen en
erna beter zijn werk weer doen. Een belangrijk onderdeel van de functue van het orgaan – in
de context van het TCM werkingsmechanisme – de optimalisering van de homeostase van
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koper, zink en magneisumionen. Met homeostase wordt bedoeld, passend bij de behoefte
van het lichaam/omgevingstemperatuur/gedrag.
Stel nu dat de pijnlijke lokatie bij het wondje niet snel geneest, omdat de aanvoer van
monocyten naar deze pijnlijke lokatie te langzaam is. Het is voor te stellen dat als er meer
monocyten toestromen, er ter plekke een betere reactie op de aanwezige cytokinen is, en de
juiste macrofagen zich uit de monocyten ontwikkelen. Het genezingsproces verloopt dan
preciezer, en voorspoediger, zodat de verhouding M2/M1 in de tijd sneller zal toenemen.
Wanneer de pijnlijke locatie recent is, en het zelfgenezend vermogen nog in een
beginstadium, kan de pijn gedurende een beperkte tijd (dag) eerst verergeren en daarna
verbeteren. Dit heeft te maken met het idee dat de monocyten die meer naar de pijnlijke
locatie stromen, eerst terecht meer tot M1 ontwikkelen, door de aanwezigheid van virussen,
bakterien of beschadigde delen, die niet meer als lichaamseigen worden herkend. Als de
pijnlijke lokatie meer tijd heeft gehad om te genezen en blijft hangen in een situatie waarin
pijn blijft ontstaan, kan dit veroorzaakt zijn door een te beperkte toestroom van monocyten.
Acupunctuur kan in dat geval de pijn gelijk laten afnemen. Dit treedt in de praktijk zo op,
maar de achterliggende theorie is hypothetisch en dient getest te worden.
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Een regulier-medische beschrijving van het mechanisme
van acupunctuur.
Hoofdstuk 2
Koper-, zink- en magnesiumionen bij meridianen en
acupuntuurpunten
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden beschreven dat centraal staat in het voorgestelde werkingsmechanisme: het voorkomen en bestrijden van teveel vrije radicalen, zoals zuurstofradikalen
(ROS: reactive oxygen species (waaronder peroxides, superoxides en het hydroxylradicaal,
en RNS: reactive nitrogen species). ROS maakt cellen kapot, omdat ze met hun vrije
radikaal gemakkelijk kunnen binden aan de andere molekulen, zoals membranen. Ook de
mitochondrien kunnen worden aangevallen. In kleine concentratie heeft ROS een
signalerende en regulerende functie. Mitochondrien vormen een bron van ontstaan van
ROS. In mitochondrien wordt van zuurstof en voeding een energierijke verbinding gemaakt,
waarbij ook warmte ontstaat. ATP is nodig voor de biochemische reacties die in de cel
plaatsvinden. Als de vorming van energie en warmte slecht of half verloopt ontstaan
zuurstofradikalen. Het proces wordt bovendien steeds bijgesteld, passend bij de fysiologie en
gedrag van dat moment: de juiste hoeveelheid energie (ATP), de juiste hoeveelheid warmte.
Bij overgang van het ene gedrag naar en andere, kunnen daarom in de mitochondrien de
ROS ontstaan. Dit kan ook een afkoeling of opwarming zijn van omgevingstemperatuur.
Andere processen die om bijregeling vragen zijn het immuunsysteem, groei, apoptose, en
voortplanting. Dat mitochondrien ten eerste belangrijk zijn voor de productie van enenrgie
(ATP) en warmte, past goed bij het gegeven dat deze termen in de TCM centrale begrippen
zijn.
Een illustratie van de belangrijke rol van ROS en het immuunsysteem, ook om de werking
van acupunctuur te beschrijven is het onderzoek van Sam-Woong, 2008 [238]. Electroacupunctuur bij ratten op acupunctuurpunt ST-36 (op de maagmerdiaan), dat zich op de
voor-buitenzijde van de kuit bevindt, heeft effect op verschillende weefsels verderop in het
lichaam: in de milt is daarna een toename van natural killer cel aktiviteit gemeten, en op
andere plaatsen in het lichaam een toename in aktiviteit van het enzym superoxide
dismutase (SOD): in de hersenen (in de hypothalamus, een deel dat belangrijk is bij initiatie
van hormoonregulatie), in de lever en in rode bloedcellen [238]. SOD is betrokken bij het
afvangen van superoxide, een vorm van ROS. Wanneer electro-acupunctuur op een andere
locatie dan ST-36 (namelijk de heup) wordt toegepast, dan blijven de gemeten effecten
achterwege [238]. Een ander artikel beschrijft toename van glutathion na electroacupunctuur
[234]. In de reguliere beschrijving van het werkingsmechanisme van TCM zoals voorgesteld
in dit boek zal deze link tussen acupunctuur en ROS een belangrijke rol spelen.
De link tussen een prik in een acupunctuurpunt, verandering door het geactiveerde
immuunsyteem, synthese en afbraak van hormonen en neurotransmitters, en mitochondrien
wordt gezocht in de acties van een aantal essentiele ionen in het lichaam: zinkionen,
koperionen, en magnesiumionen. Het werkingsmechanisme van de Traditionele Chinese
Geneeskunde (TCM) wordt in dit artikel daarom beschreven in termen van koper-, zink en
magnesiumionen. Deze ionen zink-, koper- en magnesiumionen, spelen een belangrijke rol
spelen als cofactor bij enzymen, en versnellen chemische reacties. Elk ion speelt bij andere
enzymen – en daarom bij andere biochemische reacties – een rol.
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In het werkingsmechanisme van TCM worden met name de volgende enzymen beschreven:
(a) metallothioneine dat zowel zink-, als koperionen vervoert in de cel. (b) Het enzym
lysyloxidase met een koperion als cofactor, dat betrokken is bij bindweefselvorming en de
mate van stevigheid en elasticiteit, (c) carboanhydrase met zink als cofactor, betrokken bij
homeostase van vloestof en zuurgraad, en (d) het enzym superoxide dismutase dat vrije
radikalen neutraliseert heeft een koperion en een zinkion als cofactor.
Binnen de mitochondrien speelt het koperion een rol in het koperafhankelijke cytochroom c
oxidase. Het zinkion speelt een rol in cytochroom bc1 (dat door zinkionen aan de buitenkant
geremd wordt) en het magnesiumionen een rol in het magnesiumafhankelijke ATP synthase.

2.2 Deficienties in koper- zink- en magnesiumionen : zink deficientie
Zink deficientie kan onder anderen leiden tot anorexia, diarree, verandering in het
immuunsysteem, huidafwijking zoals acne, geirriteerdheid, en depressie, malaise en apathie
[145]. Deze opsomming doet denken aan TCM kenmerken van maag- en milt meridiaan.
Vragen naar eetlust, spijsvertering en ontlasting horen bij de TCM anamnese. Het maagslijm
beschermt de maagwand tegen maagzuur. Zinkionen spelen een rol bij de synthese van
maagslijm [59]. Bij voldoende maagzuur is er een betere opname van zink-,
magnesiumionen en vitamine B12 (vorming van intrinsieke factor) [71,72]. Zinkdeficientie is
gerelateerd aan de integriteit van het slijmlies in de darmen, en zinktrasporteiwitten dragen
bij aan de barriere functie van darmepotheelcellen [320]. Zinkdeficientie veroorzaakt diarrhee
en zink suppletie verbetert deze symptomen [320]. Ook andere maagdarmziektes gaan
samen met een ontregelde zink homeostase [320].
Macrofagen hebben zink nodig voor productie van cytokines [136]. Zinkdeficientie kan
resulteren in afname eetlust, toename van neiging tot bloedingen, perifere neuropathie en
abnormale waterbalans. Dit heeft te maken met de eigenschap dat zinkionen bepaalde
calciumkanalen afremmen. Zinkionen zijn betrokken bij het Nrf2 stress systeem, dat
betrokken is bij het waarnemen van omgevingsstress, zals hitte, U.V. en sheer stress [228].
Vooral cellen die snel groeien (huid, epitheelcellen in de darm, immuunsysteem en
reproductief systeem) hebben last van zinkdeficientie, wat werkt via de betrokkenheid van
zinkionen bij het ERK signaleringssysteem [228]. Zinkionen zijn ook betrokken bij de vorming
van tubuline polymerisatie, dat een deel vormt van het cytoskeleton van de cel [228]. [228]
geeft een mooi overzicht van de rol van zink bij diverse signaleringsroutes. Apoptose houdt
verband met zinktekort en op andere wijze met zinkexcess [230], [235], [237].
Zink speelt een belangrijke rol in de huid. Van de organen bevat de alvleesklier de meeste
zink. Op de tweede plaats zit de huid, gevolgde door spieren en botten [300]. (Zink is
bovendien belangrijk in het immuunsysteem, wat samen met huidfunctie doet denken aan de
term wei Qi, uit de TCM).
Zinkionen zijn betrokken bij de werking van de schildklierhormoon T3 receptor: zink
suppementen verbeteren de thyroid functie in hypothyroid patienten met een laag serum zink
nivo [212]. Zink heeft daarom invloed op symptomen als vermoeidheid. Ook koper heeft
invloed op vermoeidheid via schildklierhormonen, zal in de volgende alinea blijken.
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2.3 koper deficientie
Een koper deficientie kan samen gaan met anemie, leukopenia (tekort aan witte bloedcellen)
en neuropathie. Koperionen hebben antimicrobiele eigenschappen, en wordt door
macrofagen gebruikt voor dit doel [243]. De macrofaag slokt het micro organisme op en
omsluit dit intern met een membraan, zodat een fagolysosoom ontstaat. In dit fagolysosoom
bevinden zich: een hoge concentratie koperionen, ROS, RNS, een lage pH en proteasen
[243]. Koper speelt een rol bij de synthese van noradrenaline uit dopamine met behulp van
dopamine beta hydroxylase [93]. Koper speelt ook een rol bij de afbraak van dopamine en
(nor)adrenaline door het koperafhankelijke mono amine oxidase. De lever is verantwoordelijk
voor de handhaving van de koperhomeostase [102]. Schildklierhormonen (T3, T4) verhogen
de productie van ceruloplasmine en andere koper chaperones (ATPase7A en ATPase7B) in
de lever [102]. De lever zet T4 om in T3. Een van de functies van de lever is ontgifting, want
onder meer plaatsvindt via de het koperafhankelijke (en zinkafhankelijke) enzym superoxide
dismutase [73]. Koperionen zijn ook betrokken bij de opname van ijzerionen in elke cel [41].
Dit lijkt op TCM kenmerken van lever en galblaas meridiaan en op het TCM begrip
bloedleegte. In theorie kan dus een afname van koperionen als effect hebben, dat ijzerionen
afnemen, en daarmee in principe een afname van het enzym waarin een ijzerion is
ingebouwd, cytochroom P450, dat centraal staat in diverse biochemische reacties. Afbraak
van steroidhormonen vindt plaats via cytochroom P450. Cytochroom P450 vormen komen
voor in elke lichaamscel, met name in lever en ook in de hersenen, maag, longen [167].
Cytochroom P450 is betrokken bij de vorming van cholesterol, galzuren, eicosanoiden en
steroid hormonen en bij de afbraak van steroidhormonen. Cytochroom P450 vertoont
bovendien een circadiaans ritme (net als de andere drie ionen magnesium, koper en zink, en
als meridianen, zie later in deze tekst). Intracellulair koper heeft glutathion nodig om zich
van de koperchaperone (transporteiwit voor koperionen) naar metallothioneine (transport en
opslag eiwit voor koper en zinkionen) te verplaatsen [248]. Zowel hypocupremia als
hypercupremia kan gepaard gaan met paresthesieen en afname in peesreflexen [322].
Hypercupremia gaat gepaard met pijn (bij normale zinkniveaus in het serum) [322]. Bepaalde
kankersoorten, cardiovasculaire ziektes en hypertensie zijn geassocieerd met hypercupremia
(angiogenese) [322]. Koper accumuleert met leeftijd, terwijl zink afneemt [322]. Zink en
vitamine C zijn koperantagonisten en remmend absorptie van koper via de darmen [322].

2.4 magnesium deficientie
Tenslotte kan een magnesium deficientie gepaard gaan met vermoeidheid, constipatie,
diarree, kramp, oedeem, misselijkheid, brok in keel, irritatie, overgevoeligheid en angst [2].
Ook kunnen palpitaties optreden, braken, slecht geheugen, slapeloosheid, hoge bloeddruk
en migraine. Dit zijn kenmerken die passen bij het TCM begrip yinleegte of Qi stagnatie en
stijgend yang. Een positieve invloed op magnesium hebben: lichamelijke oefeningen,
afgewisseld met voldoende rust en slaap [3]. Dit is een beschrijving die ook bij het TCM
begrip ‘’Yin’’ past.
Substantie P en magnesium. Substantie P is een neuropeptide en een neurotransmitter.
Het is betrokken bij het transport van pijnprikkels van de perifere zenuwen naar het centrale
zenuwstelsel. De neurotransmitter serotonine remt het vrijkomen van substantie P. Andere
bijdragen aan functies van substantie p zijn: bij angst, misselijheid en overgeven.
Hypomagnesemia (een tekort aan magnesium in het bloed) leidt tot het vrijkomen van
substantie P [321]. Substantie P stimuleert de productie van ROS en RNS en is betrokken bij
ontstekingsprocessen [321]. Magnesium blokkeert de NMDA receptor (blokkade is voltageafhankelijk). De geblokkeerde NMDA receptor laat de hoeveelheid circulerende substantie P
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afnemen [321]. In de maag en darmen komt bij hypomagnesemia ook meer substantie P vrij,
wat kan bijdragen aan verhoogde permeabiliteit van de darmen.
Bij chronisch nierfalen kan hypermagnesemia optreden, dat samengaat met slapeprigheid,
lethargie, afname van diepe peesreflexen, hypotensie, bradycardia, spierparalyse en apneu,
en pruritus (jeuk) [299].

2.5 Zinkionen: transport en uitwisselbaarheid
Zinkionen komen de cel het cytoplasma binnen via zinkkanaaltjes Zip, en vertrekken uit het
cytoplasma naar buiten via zinkkanaaltjes ZnT. Er zijn specifiek kanaaltjes voor transport van
zinkionen: Zip (SLC39) en ZnT (SLC30). ZnT controleert de uitstroom van zinkionen uit het
cytoplasma (naar extracellulaire ruimte, of de organellen binnen). Zip controleert de instroom
van zink naar het cytoplasma, vanuit de extracellulaire ruimte of vanuit organellen of vesicles
naar het cytoplasma.
Wanneer in de cel een hoeveelheid zinkionen binnenkomt, wordt voorkomen dat vrij zink in
het cytosol toeneemt, door zinkionen te binden aan proteines en zinktransporters, zoals
metallothioneine. Zink bindt gemakkelijk aan de aminozuren asparaginezuur, glutamine,
histidine en cysteine[244]. De zinkionen worden door metallothioneine verplaatst naar
subcellulaire structuren, zoals mitochondrien, de celkern, het golgi apparaat, blaasjes en
lysosomen [130] en endoplasmatisch reticulum [244]. Metallothioneine komt ook in de
celkern (De kern bezit geen zinktransporters (ZnT en ZIP) heeft [130]). Vermoedelijk heeft
metallothioneine ook een regulerende functie heeft in de celkern.
Niet alle zinkionen komen beschikbaar voor ‘’uitwisseling’’, zoals toegepast in het
mechanisme voor TCM, beschreven in dit artikel. Zinkionen zijn bij veel processen
betrokken, zoals oxidoreductases, transerases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases
[130]. Niet alle zinkafhankelijke processen zijn even gevoelig voor zinkdeficientie. Bij
pathologie is van belang, welke complexen een lage stabiliteit hebben, zoals kinetiek van
dissociatie en snelheid van proteine synthese. Transcriptie factoren (zinc fingers) hebben
een hoge stabiliteit. Zink ionen vormen een stabiele binding met stikstof, zuurstof, histidine
en glutamaat/aspartaat [140]. Zink vormt een meer instabiele verbinding met thiolaat
(cysteine) met redox-aktieve kenmerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij metallotioneine, waarin
de zink gemakkelijk door een vrije radikaal vervangen wordt [140].
Transport van zinkionen van cytoplasma naar synaps of andere extracellulaire ruimte kan
plaatsvinden via zinkblaasjes. Hierbij worden blaasjes gevuld met zinkionen naar buiten
worden gestoten, exocytose [133]. Dit gebeurt in synapsen in de neuronen in de hersenen
(de glutamaatreceptor, voltage-gate calcium kanaaltjes, en TRP (transient receptor potential
kanaaltjes [244]), bij betacellen in de pancreas, door de prostaat, bij melkafscheiding door
het borstweefsel, maar ook door diverse immuuncellen: mestcellen, granulocyten en
neutrofielen, en door bloedplaatjes [133], [130]. Deze cellen betrokken bij zink exocytose
hebben een grotere behoefte aan zink [133]. Vanuit de extracellulaire ruimte – bijvoorbeeld
in de synapsen in de hersenen – kan zink de activiteit van een aantal ionkanalen en
receptors modelleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een neuron in de synaps
(extracellulaire ruimte) de neurotransmitter glutamaat afgeeft, waarbij tegelijk een blaasje
met zinkionen wordt afgegeven in de synaps met behulp van exocytose. Zink exocytose
vindt plaats in de orde van microseconden, zinkmetabolisme in seconden, genexpressie (als
meer MT gevormd dient te worden) in de orde van minuten, en proliferatie (vorming van
nieuwe cellen) duurt uren [133].
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2.6 Mitochondrien, radicalen en invloed van gedrag en fysiologie
Centraal in de TCM staan de begrippen warmte en energie. De onderdelen in elke cel die
hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn de mitochondrien. Zij ontvangen zuurstof en voeding
(acetyl-coenzymA, een product van afbraak van vetten en van glucose), en zetten dit om in
energie (ATP, ofwel adenosinetrifosfaat) en warmte. ATP is nodig voor de biochemische
reacties die in de cel plaatsvinden. Bij een verkeerde afstemming van input en output in de
mitochondrien ontstaat teveel ROS (radical oxygen species), dat de mitochondrien en
eigenlijk alles in de cel beschadigt. (Een beetje ROS is normaal en heeft een signalerende
functie. Het afweersysteem (bepaalde macrofagen) produceert radicalen (NO
stikstofmonoxide) om bijvoorbeeld bakterien en virussen te bestrijden. Dit is ook een
gewenste situatie bij de aanwezigheid van ongewenste bakterien. Het lichaam is er op
gebouwd om deze ontstekingsperiode tijdelijk te laten zijn. Ook beschadiging van cellen en
mitochondrien puur door gebruik van spieren in normale omstandigheden, ontwikkelen ROS
en aktiveren lokaal de cel zelf en het immuunsysteem.
Verschillend gedrag (eten, slapen of werken) hangt samen met een verschillende verhouding
van input en output voor de mitochondrien. Bij werken slijten de mitochondrien, bij eten
moeten ze worden afgeremd, en bij slapen worden de mitochondrien hersteld, zal blijken uit
de tekst die hier volgt. Uit de TCM regels (vraagstelling in de anamnese, ligging van
meridianen en wetmatigheden van prikformules: combinaties van locaties waar geprikt wordt
bij welke klacht en TCM diagnose) zoals meer dan duizend jaar bij acupunctuur is toegepast,
kwam het idee bij mij op dat metaalionen zoals koper, zink en magnesium een rol kunnen
spelen. Daarom verzamelde ik wat in wetenschappelijke literatuur over verbanden tussen
deze ionen en mitochondrien bekend was. Dit is een wetenschappelijk gebied met snelle
ontwikkeling.
Via prikken, naaldinserties activeert acupunctuur lokaal het afweersysteem dat ook invloed
heeft op de koper, zink en magnesiumionen. Het normale (zelfgenezend) proces waarbij
cellen en mitochondrien zich herstellen kan met behulp van acupunctuur (bepaalde
prikformules) versneld worden. Acupunctuur maakt gebruik van het begrip meridianen. Eten,
slapen en werken zijn situaties waarin op verschillende wijze gebruik gemaakt wordt van de
willekeurige spieren op ledematen en romp. Meridianen worden verderop in deze tekst
hiermee in verband gebracht.
In het volgende stuk wordt eerst beschreven wat de belangrijkste functie van mitochondrien
is, en hoe deze zich herstellen of vermenigvuldigen in de cel. Door de tekst heen wordt
genoemd wat de rol van magnesium koper en zink is bij onderdelen. Daarna zal de fysiologie
beschreven worden – gerelateerd aan bijregelingen van een ion: de rol van zink bij voeding,
de rol van magnesium bij slapen en de rol van koper bij werken. Deze beschrijving is
uiteraard niet volledig, maar een eerste poging om een verband te leggen met TCM.

Herstel van mitochondrien via fission, fusion, mitogenese en mitofagie
Elke lichaamscel (maar met name de spiercel en de zenuwcel) bevat duizenden
mitochondrien. Mitochondrien kunnen zich vermeerderen (fission), en samenvoegen (fusion).
Er kunnen nieuwe mitochondrien gevorm worden (mitogenese) en mitochondrien kunnen in
de cel opgeruimd worden (mitofagie). De hoeveelheid (effectiviteit) van de mitochondrien
overdag in het licht neemt af (activiteit), en snachts in het donker weer toe (rust). Fusion
treedt op bij gebrek aan nutrienten, een overlevingsmanier om hogere membraanpotentiaal
te krijgen. Fission vindt plaats bij overproductie van ROS, en dient onder meer om delen
zonder membraanpotentiaal te verwijderen. In dit proces van fusion speel het magnesiumion
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afhankelijke melatonine een rol. Melatonine accumuleert in de mitochondrien, versterkt
fusion, reduceert fission, vangt ROS . (een andere rol van melatonine wordt verderop in de
tekst beschreven). Het zinkion speelt een rol bij fission. Het zinkafhankelijke OMA1 eiwit remt
het OPA1 eiwit, dat fusion stimuleert. Ook vitamine B12 speelt een rol bij de biogenese van
mitochondrien door middel van activatie van PGC-1alfa, dat de belangrijkste regulator is van
de biogenese van mitochondrien [150].
Mitochondrien passen de snelheid van vorming van ATP aan de omstandigheden aan. Een
omstandigheid is een toename van verbruik van ATP door fysieke lichaamsoefeningen,
exercises. Hierbij kan een gebrek ontstaan aan nutrienten in de cel, relatief ten opzichte van
de ATP behoefte [155]. Een omstandigheid die invloed heeft op de aktiviteit van
mitochondrien kan ook een temperatuurverandering zijn in de omgeving, bijvoorbeeld
afkoeling, of een korte warmtepuls [155]. Een andere omstandigheid is een tekort aan
zuurstof (hypoxia) of een verandering van hormonen, die de activiteit van mitochondrien
beinvloeden [155, 156].
Een cel stelt andere eisen aan de mitochondrien tijdens het eten, tijdens het werken en
tijdens het slapen. Bij een slechte afstemming tussen de input, de aankomst van zuurstof,
voeding en de output, de behoefte van de cel aan ATP, ontstaan radikalen (ROS). Vraag is,
hoe zink-, koper- en magnesiumionen de mitochondrien kunnen bijstellen.

Figuur 2.1: mitochondrium en productie van ROS. De nutrienten glucose en vetzuren worden
in het cytosol afgebroken tot druivezuur (pyruvaat) dat het mitochondrium binnenkomt. Ook
zuurstof (kan direct door het membraan) komt het mitochondrium binnen. Zuurstof kan gauw
toxisch zijn, omdat het snel kan veranderen in vrije zuurstofradikalen (ROS). Via een aantal
reacties komt ATP wordt gemaakt uit pyruvaat. De plaats waar zuurstof wordt gebruikt in het
mitochondrium is op het binnenmembraan. Door een aantal chemische reacties ontstaat hier
een membraanpotentiaal. Als de membraanpotentiaal voldoende groot is, zal zuurstof
kunnen reageren en ATP kunnen maken. De membraanpotentiaal kan ook gebruikt worden
voor de productie van warmte. Hier is een speciaal eiwitje, het ontkoppelingseiwit voor nodig.
De hoeveelheid mitochondrien per cel is ook aan te passen aan de behoeftes van de cel, zal
toenemen als men betreffende spieren veel gebruikt tijdens arbeid.

Mitochondrien zijn verantwoordelijk voor energieproductie (ATP) passend bij de
energiebehoefte van de cel, en daarnaast produceren mitochondrien ook warmte, en nog
wat andere typen moleculen (o.a. citroenzuur, een voorstadium van wat in het cytosol van de
cel geproduceerd wordt: van vetzuren en cholesterol; melatonine). Warmte en energie zijn
ook belangrijke parameters in de TCM. Deze warmte en energieproductie wordt nauw
afgeregeld (1) op de ATPbehoefte van de cel in relatie tot de aanvoer van (2) nutrienten en
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(3) zuurstof naar de cel. Als er geen goede afstemming is tussen deze drie, zal er onnodig
veel ROS (reactive oxygen species) vorming optreden. Deze drie variabelen worden
beinvloed door gedrag, omgevingstemperatuur, immuunsysteem, en pathologie. Teveel
warmte is niet goed voor biochemisch reacties. Ook teveel ATP is giftig voor de cel: het
energierijke molecuul ATP beinvloedt vele reacties in de cel, en zou giftig zijn als de docering
niet past bij de behoefte aan ATP in het cytosol in de cel. In feite regelueert de concentratie
ADP/ATP in het cytosol, de snelheid van de vorming van ATP in de mitochondrien
Koper ionen en magnesiumionen zijn als cofactor ingebouwd in de enzymen van de
mitochondriën: voor hun effect op de mitochondriële productie van warmte en energie ATP,
zoals later in de tekst zal blijken, is vorming van nieuwe mitochondriën nodig. Zinkionen zijn
geen cofactor , maar binden zich aan de buitenkant van complex III in de mitochondriën [92].
Ook binden zinkionen zich aan complex 1, waardoor dit afgeremd wordt [244]. Hiermee
beinvloeden de zinkionen de reactiesnelheid via een conformatieverandering (die de ATP
vorming vertraagt) en treedt deze verandering (vertraging) van mitochondriën op zinkionen
sneller op.

Figuur 2.2: Oxidatieve fosforylering in de binnenste membraan van het mitochondrium. Eerst
wordt energie van protonengradient opgebouwd, met behulp van complex I, II, III en IV. Zink
remt complex I III [287], Koper stimuleert complex IV. Hierna is er de keus uit twee opties:
twee reacties zijn mogelijk, waarbij de enerige van de protonengradient wordt verbruikt: (1)
de vorming van ATP met het magnesiumion-afhankelijke complex V. (2) de vorming van
warmte met behulpt van het ‘’ontkoppelingseiwit’’. Bij een grotere vraag naar ATP zullen de
mitochondriën meer behoefte hebben aan magnesiumionen. Is er zowel een grotere vraag
naar ATP als vraag naar verwarming, dan zullen de mitochondriën meer behoefte hebben
aan koperionen. Wanneer de cel goed voorzien is van warmte en energie, kunnen de ionen
zich verplaatsen naar het cytosol, om daar andere processen, zoals synthese van proteinen
te verrichten. Een van de proteinen die in elke cel gemaakt wordt is metallothioneine (in
bijvoorbeeld lever, nier en milt [94], darmen en pancreas [145]). Metallothioneine is een
transporteiwit voor koper- en zinkionen in het cytosol, en transporteert deze naar de
verschillende organellen, zoals het Golgiapparaat (om daar een koperion in een eiwit te
bouwen). In het golgi-apparaat wordt een eiwit opgevouwen tot zijn uiteindelijke vorm en
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wordt een cofactor, het koperion ingebouwd (bij koperafhankelijke enzymen). Zoals al eerder
beschreven is: een belangrijk proteine voor de stevigheid van het bindweefsel, dat in het
cytosol van de bindweefselcel (fibroblast) wordt gemaakt is lysylsoxidase. (a) effect van
ionen op de productie van lysyloxidase in bindweefselcellen. (b) afbeelding van een
bindweefselcel waarin lysyloxidase gemaakt wordt. Weergegeven is dat er uitwisseling van
ionen tussen mitochondrien en cytosol plaatsvindt. De hoeveelheid ionen Cu, Zn, en Mg
bepalen de snelheid van vorming van lysyloxidase in het cytosol. (a) geeft een samenvatting
in tabelvorm van het effect per ion op deze snelheid.

Metallothioneine reguleert zink in de oxidatieve fosforylering in mitochondrien
Het koppel metallothioneine/thioneine (MT/MT zonder zinkionen) moduleert de snelheid van
energieproductie binnen de mitochondrien [287]. Deze beinvloeding van energieproductie
door MT/T is sterker dan de terugkopppeling van [ADP]/[ATP] in het cytoplasma [287]. MT
geeft zinkionen af aan met name complex I en complex III binnen de oxydatieve
fosforylering, waar het een remmende invloed heeft op de vorming van ATP [287]. Wanneer
er in de cel zeer veel zinkionen voorkomen, kan de oxidatieve fosforylering stil komen te
liggen, en kan apoptose optreden (geprogrammeerde celdood) [278]. Toevoeging van
apoenzym thioneine zonder metalen gebonden, kan de respiratie en dus energievorming
herstellen, door de zinkionen van complex I en complex III te verwijderen [278]. Ook in het
cytosol handelt het MT/T koppel op deze manier, door via zinkbinding eiwitten te remmen, en
door zink te van betreffende eiwitten, het eiwit te aktiveren [278].
Ontkoppelingseiwitten
De cel heeft diverse aanpassingsmechanismen voor een te grote membraanpotentiaal
binnen de mitochondria. (1) Dit kan zijn via ontkoppeling (via ontkoppelingseiwitten UCP) van
de membraanpotentiaal van het binnenste membraan van het mitochondrium: de
membraanpotentiaal neemt af, waarbij er warmte ontstaat.Het kan gebeuren als er
bijregeling van de temperatuur nodig is, of voor controle van het lichaamsgewicht. Dit
gebeurt met name in het bruine vet gelegen tussen de schouderbladen. ROS stimuleert
vorming van UCP [152]. Superoxide en lipideperoxidatie producten (beiden een vorm van
ROS) activeren UCP1, UCP2 en UCP3 [241]. Thermogenese bij de mens bestaat uit een
deel verkregen door rillen, en voor een ander belangrijk deel uit ‘’nonshivering
thermogenesis’’ uitgevoerd door UCP1 in het bruine vet [185,186]. In een koude omgeving is
er meer expressie van UCP1. Noradrenaline stimuleert de vorming van UCP1 [241]. Andere
weefsels dan bruine vet hebben UCP2 of UCP3, mogelijk ook betrokken bij de
thermogenese [241]. UCP2 en UCP3 komen echter in kleinere hoeveelheiden voor (factor
100) [241]. UCP3 bevindt zich in spieren [241]. Gemeten is dat ook schildklierhormonen
invloed hebben op de vorming van UCP2 [49].UCP laat ATP/ADP in de cel dalen [241].
UCP is betrokken bij insulineweerstand, neurodegeneratie, cardiovasculaire ziekte,
immuniteit en kanker [241]. UCP wordt verondersteld een rol te spelen in regulatie van ROS
en zuurgraad (pH), en kan een antwoord zijn op fluctuerende energiebehoefte [241]. ATP en
andere kleine purine nucleoside molekulen remmen UCP [241].
Complex 5 wordt bij gebruik van UCP geremd, door rem van complex 5 door IF1 (inhibitory
factor 1) [173]. In de situatie van voorbeeld 2, bij een grote behoefte van de cel aan ATP, zal
bij arriveren van adrenaline en noradrenaline op de cel, IF1 worden geinactiveerd. Daardoor
wordt complex 5 meer aktief, zodat er meer ATP gevormd wordt in de mitochondrien [173].
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(2) Door processen die afhankelijke zijn van zinkionen, van koperionen en/of van
magnesiumionen. (2a) ROS kan zinkionen (en koperionen) van hun intracellulair
transporteiwit metallothioneine verdrijven. Deze zink- en koperionen zijn te gebruiken als
cofactor bij de synthese van superoxide dismutase, welke ROS vangt. Bovendien kunnen de
vrijgekomen zinkionen de oxidatieve fosforylering wat afremmen door aan complex 3 te
binden. De fysiologische toestand en gedrag bepalen dus het activiteitsnivo en instelling van
de mitochondria.

2.7 Eten en zinkionen
Tijdens het gedrag ”eten’’ zijn de spiercellen relatief in rust. Dit komt overeen met een
afname van ATP behoefte van de cel. De mitochondrien hebben minder stimulans, om te
werken, omdat ADP/ATP in het cytosol laag is (heeft invloed op complex 4). Door het eten is
er een ruime toevoer van nutrienten in de cel, en blijft de membraanpotentiaal (tot complex
4) hoog. Hierdoor zal er eerder ophoping van vrije zuurstofradikalen (en stikstof-) onstaan
(ROS: reactive oxygen species).
Het intracellulair tramsporteiwit metallothioneine (MT) brengt zink (en koper) van het
cytoplasma naar de mitochondrien. MT dringt gemakkelijk door de buitenste membraan van
het mitochondrium [130]. In deze ruimte tussen de twee mitochondriele membranen ontstaat
de ROS a.g.v. afremming van de ATP vorming. Omdat ROS sterker bindt aan
metallothioneine dan zink, verdrijft ROS de zink van metallothioneine. De vrijgekomen
zinkionen kunnen ervoor zorgen dat er minder membraanpotentiaal wordt opgebouwd, maar
daarvoor in de plaats meer ‘’verbrandingsenergie’’ van pyruvaat naar de productie van
citroenzuur gaat, en er meer vetzuur en cholesterol in het cytosol geproduceerd kan worden.
Zinkionen hebben een remmend effect op het enzym aconitase in de citroenzuurcyclus in de
matrix van het mitochondrium. Hierdoor hoopt citroenzuur zich op in de matrix, en zal het
eerder naar het cytoplasma vertrekken en daar bijdragen aan de vorming van lipiden en
cholesterol. (citroenzuur verdwijnt uit het mitochondrium naar het cytosol, waar het omgezet
wordt naar acetylcoenzymA en het vervolgens de biosynthese route ingaat in het cytosol
waar onder anderen cholesterol gemaakt wordt (mevalonaatroute, waarin zink het
snelheidsbepalende sleutelenzym HMGCoA reductase stimuleert [339][340]). In membranen
komen veel vetzuren en cholesterol voor, en dit is van belang bij de vorming van cellen en
hun organellen. De synthese van eiwitten in het cytosol maakt gebruik van zinkionen. De
synthese van het transporteiwit voor koper en zinkionen, metallothioneine wordt
gestimuleerd door zinkionen. De bouwstenen voor aanmaak van nieuwe mitochondrien
wordt gestimuleerd door het zinkafhankelijke enzym carboanhydrase. Zinkionen remmen de
afbraak van vetten (lipide peroxidatie) [244].
Zinkionen zijn betrokken bij insuline synthese in de pancreas. Insuline wordt door de
pancreas afgegeven aan het bloed om via receptoren in alle lichaamscellen de opname van
glucose in betreffende cel te bewerkstellingen. In deze receptor spelen zinkionen een
belangrijke rol.
Het hongergevoel wordt gestimuleerd door het hormoon ghreline en heeft mogelijk een
relatie met zinkbehoefte. Een dieet met veel zinkionen reduceert de expressie van ghreline in
de hypothalamus [247]. Ghreline stimuleert de voedselopname en wordt in de maagwand en
in de hypothalamus gesynthetiseerd. Het stimuleert de secretie van glucagon en inhibeert de
secretie van insuline.
Serotonine speelt een rol bij het gevoel van verzadiging, als er voldoende gegeten is, heeft
een arousal effect en speelt o.a. een rol in beloning/aversieve ervaring, en geduld (regulatie
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van slaapwaak cyclus) [267]. Serotonine is betrokken bij aspecten van motor control.
Serotonine heeft ook een effect op leren. Cerebellaire purkinjecellen verhogen spontane
simpel spikes en nemen af in respons op glutamaat, na toevoeging van serotonine.
Serotonine faciliteert long-term depression (betrokken bij leerprocessen).

2.8 Fysieke arbeid verrichten en koperionen
Men verricht arbeid en werkt nog een tijd door, terwijl de energie op is. Dit geeft stress,
waardoor adrenaline vrijkomt. Een nutrienten tekort maakt in het lichaam endogene
adrenaline vrij, getriggerd door hypoglycemie (wat experimenteel opgewerkt kan worden
door toediening van insuline) [179]. Dit betekent dat zowel stress als nutrienten tekort,
adrenaline vrijmaakt. Het lichaam reageert met adrenaline en (noradrenaline) op
stresssituaties, de bloeddruk stijgt en de spijsvertering wordt tijdelijk uitgezet. Het bloed is
dan beschikbaar voor de hersenen en spieren. Noradrenaline en adrenaline worden door het
lichaam weer snel, binnen enkele minuten, afgebroken.
Adrenaline zorgt ervoor, dat er meer aanvoer van koperionen naar de cel is: de lever geeft
meer ceruloplasmine af waaraan koperionen gebonden zijn [200]. Koperionen zijn belangrijk
bij complex 4 in het mitochondrium, dat een belangrijke rol speelt bij de opbouw van de
membraanpotentiaal in het mitochondrium. Koperionen en de verhouding ADP/ATP in het
cytoplasma bepalen de snelheid van vorming van complex 4 (cytochroom c oxidase)
[198,199]. Meer koperionen geven een snellere vorming van complex 4. Voorbeeld 2 is een
geheel andere fysiologische toestand dan bij het eerste voorbeeld. In het tweede voorbeeld
zijn er minder nutrienten zijn, en is er veel ATP behoefte. In deze situatie ontstaat
gemakkelijker ROS: er komt meer zuurstof aan, dan past bij de hoeveelheid nutrienten.
Zuurstof wordt onvolledig gebruikt, wat een reden is voor het ontstaan van extra ROS.
Adrenaline heeft op de cel als effect, dat een deel van de magnesiumionen uit de cel naar de
bloedsomloop vertrekken, waardoor de vaten verwijden en de afval van de celarbeid
gemakkelijker verwijderd kunnen worden, er meer zuurstof en nutrienten naar de cel kunnen.
De afname van magnesiumionen in het cytosol door adrenaline wordt als volgt beschreven in
[179]. Infusie van cellen met adrenaline of noradrenaline gedurende 30 min tot 5 uur
resulteert in toename van magnesiumionen in urine [179]. Deze informatie verloopt via de
alfa-adrenerge receptor. Toevoeging van adrenaline of noradrenaline aan lever of hart van
de rat resulteert aan een verdrijven van magnesium uit de organen, en een tijdsafhankelijke
toename van circulerend magnesium (serum) [179]. Dit is binnen tien minuten meetbaar, met
een maximun na 20 min, en blijft twee uur lang bestaan. Dit proces werkt via de betaadrenerge receptor [179]. (cAMP was daarbij toegenomen). Adrenaline en noradrenaline laat
de heoveelheid cellulaire ATP afnemen, waardoor vrij magnesium in het cytosol toeneemt.
(De mitochondria produceren meer ATP, dat naar het cytosol verhuist, inclusief met de eraan
gebonden magnesiumionen. In het cytosol wordt ATP verbruikt, waardoor de
magnesiumionen in het cytosol vrijkomen.) Deze toename van magnesium stimuleert
transportkanaaltjes (Ca/Mg en Ca/Na en Na/K). De actieve cel verplaatst K en Na ionen,
waardoor magnesiumionen in het serum komen. Vasopressine dat door de hypothalamus
aan het bloed wordt afgegeven, helpt achteraf in het proces (adrenaline en verbetering van
doorbloeding) om geen magnesiumionen te verliezen [180, 181] . Vasopressine komt vrij bij
een hoge osmotische druk in het bloed [179]. Het stimuleert de terugresorptie van water door
de nieren aan het bloed, zodat de osmotische druk weer afneemt. Hormonen zoals insuline
en vasopressine laten magnesiumionen accumuleren in de cel [179]. Deze hormonen
werken via activiatie van proteine kinase C route. Mogelijk is de snelle piek van
calciumconcentratie in het cytosol a.g.v. vasopressine, nodig om magnesiumionen vanuit het
serum de cel weer in te laten komen. Normaal gesproken is meer insuline aanwezig bij de
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aankomst van glucose in de cel na de maaltijd. Dit geeft een risico op een te grote
membraanpotentiaal in de mitochondrien. De magnesiumionen in de mitochondrien helpen
met de vorming van ATP, waarbij de membraanpotentiaal in de mitochondrien afneemt.
Je zou ook als volgt kunnen redeneren. Magnesium gaat de cel binnen om de mitochondrien
te laten herstellen tijdens de slaap. Insuline laat glucose de cel binnenkomen, wat een
proces is dat zinkionen vereist. Pas bij voldoende zinkionen kunnen ook de magnesiumionen
de cel binnengaan (Elders in dit verhaal staat het vijf elementen model Wu Xing beschreven
waarin geldt ‘’aarde voedt metaal’’. Zie Figuur 2.7. Zinkionen (aarde) zijn nodig om
magnesiumionen (metaal) de cel binnen te laten gaan. Theoretisch zou op deze wijze een
ernstig magnesium tekort veroorzaakt kunnen worden door een magnesiumtekort.)
(Bij diabetes, te hoge insulineweerstand, dus minder insuline in de cel, zal er eerder een
magnesiumtekort in de cel ontstaan, en eerder een te hoge membraanpotentiaal. De ROS
die daardoor kan vrijkomen zal binden aan metallothioneine, waardoor zinkionen naar de
mitochondrien vertrekken, en zal in het cytoplasma eerder een tekort aan zinkionen
ontstaan. Bij diabetes mellitus type 2 zal daarom eerder een tekort aan magnesium en
zinkionen ontstaan). [litlit].). Zie ook Figuur 7.2.

2.9 Magnesiumionen en hoge bloeddruk
Hypertensie kan ontstaan door abnormaal verhoogde bloeddruk controlerende hormonen,
zoals catecholamine, renine-angiotensine II-aldosterons as (een te lage bloeddruk wordt op
verschillende plaatsen in het lichaam geregistreerd, zoals hart, lever en nieren. Deze
sensoren sturen signalen naar de nieren om renine te produceren, dat angiontensine in het
bloed omzet en dat in de longen verder wordt omgezet naar een stofje dat de bijnieren
stimuleert tot de aanmaak van aldosteron. Aldosteron laat de nieren meer water en natium
terug resorberen. Bloedddrukverlagende medicijnen grijpen vaak in dit systeem in). Een
bloeddrukveranderende werking hebben ook cortisol en groeihormoon, nierziekte en
hartziekte, of idiopathisch [221]. Magnesium inname kan de bloeddruk (de diastolische),
maar ook de systolische verlagen, met name bij patienten met metabolisch syndroom
(obesitas, dm, hyperlipoproteinemia, hyperuricemia, verhoogd cholesterol, hepatic steatosis,
geassocieerd met een beginnende insulineweerstand) [221]. Magnesiumionen reguleren
calciumkanalen, ATPases, MAPKs, IP3 receptor, signaliering van insuline en glucose
transport en gebruik, en de hoeveelheid magnesium dat uit de cel stroomt (via de NaMg
kanaaltjes, waarbij Na ionen de cel in stromen), staat onder controle van diverse hormonen
[221]. Dit zijn de cAMP verhogende hormonen, zoals catecholamine, glucagon [221].
Magnesium deficientie komt voor in diverse chronische ziektes, zoals hypertensie, diabetes
en metabool syndroom [221]. Circulerend Mg remt het vrijkomen van catecholamines
perifeer en in de bijnieren, waardoor vaatspanning in de bloedvaten afneemt, en vasodiliatie
optreedt. Het vasculaire endotheel reguleert de vaatspanning door vrijmaken van NO,
endotheline-1 en prostacyclin PGI2 [221]. Magnesium stimuleert de productie van NO en
prostacycline [221]. Er is een inverse relatie tussen ROS en Mg niveau, via het molekuul
PARK7/DJ-1 dat de cellulaire redox homeostase reguleert [221], en daarmee de hoeveelheid
magnesium dat uit de cellen stroomt [221].
De koperionen die de lever via ceruloplasmine aan het bloed afgeeft en die de cel bereiken
zijn bovendien van belang bij synthese en afbraak van catecholamines (dopamine,
noradrenaline, adrenaline) dat in het cytosol plaatsvindt m.b.v. koperion afhankelijke
enzymen.
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Vasopressine wordt in de hypothalamus geproduceerd en komt vrij via de achterkwab in de
hypofyse in de bloedsomloop. In de hypothalamus bevinden zich osmotische receptoren die
bij een hoge osmolaliteit de stimulatie afgeven tot vrijmaken van vasopressine aan het bloed.
Vasopressine stimuleert de waterresorptie in de nieren, zodat er minder urine ontstaat.
Vasopressine stimuleert de terugresorptie van magnesium van de bloedsomloop naar de cel
[179]. Een tekort aan vaspressine kan leiden tot nocturia: frequent nachtplassen, waardoor
de slaap vaak onderbroken wordt [345]. In de TCM is dit een kenmerk dat past bij Nier
Yangleegte. De nieren zijn als organen geassocieerd met fase water. Het (bij) effect van
vasopressine zou een voorbereiding op het slapen kunnen zijn.

2.10 Slapen en magnesiumionen
Terwijl men slaapt worden de meeste mitochondrien bijgesteld, oude mitochondrien
vernietigt, en nieuwe mitochondrien gevormd.
Gesteld wordt dat tijdens de slaap fusion van mitochondrien optreedt, en in de periode de
magnesiumionen (indien nodig, dat wil zeggen, bij grote membraanpotentiaal over het
binnenmembraan van de mitochondrium) de mitochondrien binnenstromen. Het transport
van magnesiumionen vindt plaats via het proteine mrs2p, een magnesiumkanaaltje dat zich
in de binnenmembraan bevindt [171]. Er is geen vergelijkbaar magnesiumkanaaltje
gevonden voor de efflux, ofwel van magnesium uit het mitochondrium naar het cytosol [171].
Magnesium verhuist van mitochondrium naar cytosol door fissionprocessen en afbraak via
lysosomen. De concentratie van magnesium in het mitochondrium is dus afhankelijk van de
metabolische toestand (ADP/ATP) in het cytosol, waarbij de membraanpotentiaal over het
binnenmembraan van het mitochondrium de schakel vormt [171].
Opmerkelijk is dat tijdens slapen (REMslaap) geen ontkoppeling optreedt in de
mitochondrien*). ROS wordt nu op een andere manier bestreden, door melatonine, dat de
mitochondrien zelf kunnen maken, en dat ROS bindt. Melatonine wordt uit serotonine
gemaakt, wanneer het in de omgeving donker begint te worden. Melatonine is echter ook
betrokken bij DNA reparatie en bovendien kan het de vorming van molekulen (Bcl-2) die de
vorming van apoptose – geinitieerd in de mitochondrien – stimuleren, een opruimfunctie
[249]. Prolactine stimuleert mitogenese: de vorming van nieuwe mitochondriën [24].
Prolactcine speelt een rol bij remslaap en nremslaap [26], [338]. Zie appendix.
Spieren van ledematen en romp zijn niet actief, een situatie dat bevorderd wordt door
magnesiumionen die de receptoren van acetylcholine dempen. Ook laat magnesium het eiwit
‘’Inhiberend factor 1’’ remmend werken op complex 5 in het mitochondrium.
Normaal wordt een deel van de hoeveelheid complex 5 geremd door IF1. Het mitochondrium
heeft altijd een hoeveelheid complex 5 (ATP synthase) dat geremd wordt door binding met
IF1 [173]. Echter bij arriveren van adrenaline en noradrenaline op de cel, wordt IF1
geinactiveerd. Daardoor wordt complex 5 meer aktief, zodat er meer ATP gevormd wordt in
de mitochondrien [173]. Deze situatie is beschreven in het tweede voorbeeld.
Bij slapen is de afbraak van adrenaline relevant. Een belangrijk enzym dat betrokken is bij de
afbraak van catecholamines (dopamine, noradrenaline en adrenaline is cathechol-Omethylering-transferase (COMT) [91]. Adrenaline komt vrij bij exogene en endogene
bedreiging van de homeostase [91]. COMT is ook betrokken bij de omzetting van oestrogeen
(catechol-oestrogeen) en van catechol-xenobiotica [91]. Bij deze omzetting heeft COMT een
magnesiumion nodig [91]. De methylgroep krijgt COMT van s-adenosyl-L-methionine (SAM),
waardoor SAM verandert in s-adenosyl=L=homocysteine (SAH) [91]. Vitamine B12 is nodig
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om homocysteine weer om te zetten naar methionine: B12 is een cofactor bij het voor deze
reactie benodigde enzym methionine synthase. Vitamine B12 speelt daarom een rol bij de
afbraak van adrenaline, wat slapen bevordert. Ook wordt in deze reactie foliumzuur gebruikt.
Methionine kan weer omgezet worden in SAM. Door genetische variatie of door epigenetica
(bijvoorbeeld bij methylering in een stressvolle jeugd) kan COMT minder aktief zijn [91]. De
stressgevoeligheid kan daardoor vergroot zijn, pijngevoeligheid vergroten, de kans op
depressie, of angst, kans op hypertensie en cardiovasculaire ziekten, endometriose,
slapeloosheid [91]. Gevoeligheid voor ontstekingspijn kan passen bij het remmende effect
van NF-kB (geactiveerd bij ontsteking) op de expressie van COMT [91]. Bij pijn wordt
genoemd: musculoskeletal pijn, gastro-intestinal pijn, fibromyalgie [91]. Overigens is een
minder aktieve COMT bevorderlijk voor het werkgeheugen.
Van belang in het kader van het TCM werkingsmechanisme is dat COMT magnesium nodig
heeft, en dat magnesium een pijnverminderende werking kan hebben. Bovendien is tijdens
de slaapperiode minder behoefte aan adrenaline, en is een goed werkzaam COMT enzym
met voldoende magnesium van belang: het TCM werkingsmechanisme associeert
magnesium met fase Water in het Wu Xing model. Overigens kan in plaats van een
magnesiumion ook een zinkion, of ander tweewaardig ion de rol van magnesium in COMT
uitvoeren (Mn2+, Co2+, Zn2+, Cd2+,Fe2+, Sn2+, Ni2+). Andere ionen remmen COMT, zoals
Ca2+, Fe3+,en Al3+) [91].
Tijdens de slaap is er minder adrenaline aanwezig, zodat IF1 complex 5 kan afremmen. Voor
de binding van IF1 aan complex 5, zijn magnesiumionen nodig (in de vorm van mg-ATP)
[175]. Hierdoor wordt de membraanpotentiaal binnen de mitochondria groter en kunnen
magnesiumionen de mitochondria binnenstromen. Complex 4 en 5 bestaan uit zowel kern
DNA als mitochondrieel DNA. De aflezing van mitochondrieel DNA wordt gestuurd door
proteinen (LRPPRC) afkomstig van kern DNA [174]. IF1 bindt aan het molecuul LRPPRC
(leucine rich pentatricopeptide repeat containing protein) dat zowel mRNA van kern als
mRNA van mitochondrien beiden kan binden en zo helpt bij de vorming van complex 4 en
complex 5 [173]. Magnesium heeft een belangrijke functie bij allerlei kanaaltransport in de cel
en in DNA processen. Magnesium is het meest voorkomende divalente ion in levende cellen
[172].
*)’s Nacht tijdens de REM slaap vindt geen activiteit van UCP plaats. Gemeten is, dat tijdens
de REMslaap (rapid eye movements) het lichaam minder doet aan bijregeling van zijn
temperatuur [157]. Geen rillen of hijgen ter correctie van de lichaamstemperatuur [157].
REMslaap treedt niet in, als de temperatuur niet optimaal is, dat wil zeggen te koud of te
warm. Aan de andere kant: als er teweinig REMslaap is, door deprivatie van de REMslaap
(telkens wakker maken, op het moment dat het EEG verandert in EEG van REMslaap) dan
treedt er hypothermie op, afkoeling van het lichaam [157]. Het lijkt erop dat de mitochondrien
in de spieren niet alleen minder warmte produceren (weinig ontkoppelingsproteine UCP) ,
maar ook minder energie (ATP), want met name tijdens de REMslaap zijn de skeletspieren
weinig aktief. De hoeveelheid ROS die in mitochondrien kan ontstaan, wordt op deze manier
minimaal gehouden.
Wat is de reden dat tijdens REMslaap UCP minder actief is? Bij lage UCP is de hoeveelheid
gevormde ATP rechtstreeks afhankelijk is van koper- en magnesiumionen. Er is geen
(UCPafhankelijke) correctie nodig voor temperatuurverschillen in de omgeving of voor
gedragswisselingen waardoor de spieren tijdelijk een grotere ATP behoefte hebben.
Hierdoor zou de biogenese van mitochondrien goed afgestemd kunnen worden op de
hoeveelheid subunits van de (overdag) nieuw gevormde complexen 4 en 5 die met behulp
van magnesium en IF1 aan elkaar worden gekoppeld.
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Injectie van magnesium laat de hoeveelheid REMslaap afnemen en de hoeveelheid nonREM
slaap toenemen [159]. Het blijkt dat een toename van magnesiumionen (door incubatie van
magnesium aan mitochondrien afkomstig van bruine vetcellen) binden aan GDP (guanosine
diphosphate) [160]. Hierdoor bindt GDP minder gemakkelijker aan UCP, waardoor UCP
aktiever wordt [160]. Bijkbaar voorkomt UCP de remslaap. De aanwezigeheid van UCP
voorkomt een grote membraanpotentiaal tijdens de slaap, zodat ook minder of geen influx
van magnesiumionen in de mitochondrien plaatsvindt [171].
Er is gevonden dat magnesiumionen de blood-brain barrier minder doorlaatbaar maakt [297].
Wanneer het lichaam bezig is, de mitochondrien te herstellen, is een aanval van pathogenen
of doorlaten van andere toxische stoffen tot de hersenen niet gewenst, en komt het uit dat de
blood-brain barriere minder doorlaatbaar is.
Tenslotte is gevonden dat magnesiumthreonate verhoogt intracellulair magnesium, waarbij
de mitochondriele membraanpotentiaal toeneemt en de synapsdichtheid toeneemt [311]. Bij
het magnesium is het suikermolekuul threonate nodig voor dit effect, dat via glucose
receptoren de cel binnenkomt [311]. Magnesiumthreonate toevoegen aan het dieet een
positieve invloed heeft op BDNF (brain-derived neurotrophic factor), dat neurogenese en
plasticiteit van synapsen positief beinvloedt van de prefrontale cortex en hippocampus [310]
(en vermoedelijk ook de anterior cingulate cortex). Dit leidt daar tot een toename van NMDA
receptoren voor glutamaat (glutamaatreceptoren zijn betrokken bij leren). Gemeten is dat dit
tot een meer (leerbare) efficiente extinctie van angst leidt (vermindering van angst) [310]. Het
heeft geen invloed op het geheugen van de angstige gebeurtenis: de amygdala vertoont
onder deze omstandigheden geen toename van NMDA receptoren voor glutamaat [310].
Beperking van magnesium in het dieet maakt muizen meer angstig [310]. In dit verhaal past
het idee, dat dit leerproces, in het kader van extinctie van angst, vooral snachts plaatsvindt,
wanneer in de cel meer magnesium aanwezig is.

2.11 Circadiaans ritme
Er is een circadiaans ritme in de serumconcentraties van koperionen, zinkionen en
magnesiumionen gemeten. Een circadiaans ritme in koper-, zink- en magnesiumionen is
gemeten in het bloed [50-52], met een maximum voor zink in de ochtend en een maximum
voor koper en magnesium in de namiddag. Het messenger RNA voor metallothioneine (type
MT-1) vertoont een circadiaans ritme met een maximum in de namiddag [69].
Op macronivo komen tijdens de spijsvertering van het voedsel in de darmen zinkionen vrij in
het bloed [187-191]. Ook komen daarbij spijsverteringsenzymen (waarvan een aantal met
zink als cofactor) vrij, die mee verteerd worden. Op deze manier komen na de vertering
zinkionen vrij in het bloed (die deels worden opgeslagen in de lever). Spierbewegingen
(ledenmaten, romp) die als functie hebben, het lichaam te verplaatsen (langs traject van
yang meridianen) geven een afname van zinkionen in het serum [192-193]. Hierdoor is er
een maximum voor zink in de ochtend: na het ontbijt vindt de grootste toename van
zinkionen plaats. (Gedetailleerd: in feite treedt er onmiddelijk na de aerobische oefeningen
eerst een toename op van de zink concentratie in het serum [192]. Na herstel van de aerobic
oefeningen is de zinc concentratie in het serum lager dan vooraf aan de oefeningen [192]. )
In de loop van dag wordt er gewerkt, en met name als de energie minder wordt, bij stress of
andere verstoring van de homeostase, komt adrenaline vrij. Andrenaline stimuleert de lever
tot afgifte aan het bloed van koperionen (gebonden aan het transporteiwit voor koperionen in
het cerum, ceruloplasmine). Afgegeven worden, waardoor de lever koperionen aan het bloed
afgeeft. In de loop van de dag neemt de koperionconcentratie in het bloed toe. ‘s Nachts
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neemt koper in het serum af, mogelijk door de mitogenese, zodat koperionen ingebouwd
worden in de mitochondria.
Adrenaline laat magnesiumionen uit mitochondrien en cytoplasma vertrekken naar het bloed,
om daar voor bloedvatverwijding te zorgen [179]. Hierdoor komen nutrienten sneller aan bij
de spieren. Magnesium neemt daardoor ook toe tot een maximum in de namiddag.
Vermoedelijk neemt ’s nachts de hoeveelheid magnesiumionen in het serum weer af, en in
de cel toe, om ingebouwd te worden in de mitochondrien.
De afname van magnesiumionen in het cytosol door adrenaline wordt als volgt beschreven.
Infusie van cellen met adrenaline of noradrenaline gedurende 30 min tot 5 uur resulteert in
toename van magnesiumionen in urine [179]. Deze informatie verloopt via de alfa-adrenerge
receptor. Toevoeging van adrenaline of noradrenaline aan lever of hart van de rat resulteert
aan een verdrijven van magnesium uit de organen, en een tijdsafhankelijke toename van
circulerend magnesium (serum) [179]. Dit is binnen tien minuten meetbaar, met een
maximun na 20 min, en blijft twee uur lang bestaan. Dit proces werkt via de beta-adrenerge
receptor [179]. (cAMP was daarbij toegenomen). Adrenaline en noradrenaline laat de
heoveelheid cellulaire ATP afnemen, waardoor vrij magnesium in het cytosol toeneemt. (De
mitochondria produceren meer ATP, dat naar het cytosol verhuist, inclusief met de eraan
gebonden magnesiumionen. In het cytosol wordt ATP verbruikt, waardoor de
magnesiumionen in het cytosol vrijkomen.) Deze toename van magnesium stimuleert
transportkanaaltjes (Ca/Mg en Ca/Na en Na/K). De actieve cel verplaatst K en Na ionen,
waardoor magnesiumionen in het serum komen. Een toename van circulerend magnesium
na adrenerge stimulatie draagt bij ter verbetering van bloedstroom (bloedvatverwijding) en
zuurstof circulatie. Dit is van belang, bij een geplande of verwachtte toename van
energieproductie. Hormonen die magnesiumionen uit cel naar het serum laten gaan,
stimuleren ook de magnesiumion reabsorptie bij de nieren, zodat in dit proces geen verlies
van magnesium optreedt [179]. Gebeurt dit ook bij chronische stress? Chronische stress kan
leiden tot een magnesiumtekort [179]. Langdurig te hard werken geeft volgens TCM een
yinleegte. Een magnesiumtekort door langdurige hard werken past bij het idee in het
voorgestelde werkingsmechanisme van TCM dat magnesiumionen een yin effect hebben.
Vasopressine dat door de hypothalamus aan het bloed wordt afgegeven, helpt achteraf in
het proces (adrenaline en verbetering van doorbloeding) om geen magnesiumionen te
verliezen [180, 181] . Vasopressine komt vrij bij een hoge osmotische druk in het bloed [179].
Het stimuleert de terugresorptie van water door de nieren aan het bloed, zodat de
osmotische druk weer afneemt. Hormonen zoals insuline en vasopressine laten
magnesiumionen accumuleren in de cel [179]. Deze hormonen werken via activiatie van
proteine kinase C route. Mogelijk is de snelle piek van calciumconcentratie in het cytosol
a.g.v. vasopressine, nodig om magnesiumionen vanuit het serum de cel weer in te laten
komen. Insuline versterkt de afbraak van cAMP naar AMP. Normaal gesproken is meer
insuline aanwezig bij voldoende glucose in de cel. Voldoende glucose geeft minder
aanleiding om de situatie te laten ontstaan, met een tekort aan nutrienten en een relatief
grote vraag in de cel is naar ATP.
Transport van magnesiumionen van cytosol naar mitochondrium vindt plaats bij een grote
membraanpotentiaal over het binnenste membraan [171]. Dit kan optreden als er te weinig
complex 5 is, en wel veel ATP behoefte van de cel. Het transport van magnesiumionen vindt
plaats via het proteine mrs2p, een magnesiumkanaaltje dat zich in de binnenmembraan
bevindt [171]. Er is geen vergelijkbaar magnesiumkanaaltje gevonden voor de efflux, ofwel
de uitstroom van magnesium uit het mitochondrium naar het cytosol [171].) De concentratie
van magnesium in het mitochondrium is dus afhankelijk van de metabolische toestand
(ADP/ATP) in het cytosol, waarbij de membraanpotentiaal over het binnenmembraan van het
mitochondrium de schakel vormt [171]. Een grote membraanpotentiaal vergroot de snelheid
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van vorming van ROS. Meer magnesium zou kunnen leiden tot meer complex 5 (in het geval
dat de subunits van complex 5 al in de mitochondrien aanwezig zijn) en afname van ROS
vorming. Doordat magnesiumionen een grote watermantel hebben (i.t.t. zink en koperionen)
heeft magnesium geen celllulair transporteiwit nodig, en kan in het mitochondrium het
magnesiumion makkelijker in complex 5 als cofactor worden ingebouwd.
Tijdens de slaapfase wordt er een magnesiumoptimum verondersteld in het model voor het
werkingsmechanisme van TCM zoals beschreven in dit artikel. Tijdens de REM slaap is
weinig ontkoppelingsproteine (UCP) aanwezig, waardoor de membraanpotentiaal minder
snel afneemt, juist relatief groot blijft. Een grote membraanpotentiaal stimuleert het transport
van magnesium ionen van cytosol naar mitochondria [171]. Het komt hier van pas, dat
tijdens de slaapfase er een magnesiumoptimum wordt verondersteld.
2.12 Zink en spieren
In het kader van het werkingsmechanisme voor TCM is de rol van zinkionen interessant.
Gevonden is, dat spierbeweging direct een link met het serum zink gehalte heeft. Spieren
geven direct na spieraktiviteit zink af aan het bloed, vervolgens, op langere termijn,
gedurende spierarbeid op de dag, nemen de spieren zinkionen uit het bloed op, voor
herstelprocessen binnen de spieren [192].

2.13 Meridiaaninterpretatie, hormonen en neurotransmitters
Op verschillende manieren nemen de hersenen waar dat een bepaald gedrag heeft
plaatsgevonden. Dit kan zijn via efference copy van de spiercommando’s, via de zintuigen,
via vermoeide spieren, via orgaanaktiviteit zoals volle maag of via mate van slaperigheid. Via
proprioceptie wordt waargenomen of spieren vermoeid of stijf zijn geworden: hierbij speelt
ook het bindweefsel rondom de spieren een rol. Er zit ook een zekere voorspelbaarheid bij.
Gedrag heeft vaak een plaats in het circadiaans ritme: slapen doe je ’s nachts, eten op
regelmatige tijden, en ook de werktijden, lichamelijke arbeid vindt op gezette tijden van de
dag plaats.
Gesteld wordt dat de hersenen concluderen dat er een gedrag heeft plaatsgevonden, als een
meridiaan als geheel aktief of juist vermoeid is (waar te nemen als druk bij de spieren en
bindweefsel – dat spieren verbind aan het geheel, bijvoorbeeld aan de botten). De hersenen
reageren hierop (gecombineerd met andere waarnemingen) door hormonen en
neurotransmitters af te geven. Deze sturen het lichaam aan tot verder dit gedrag uit te
voeren of het gedrag af te ronden en te herstellen van het gedrag. Bij bijvoorbeeld lokale
spierpijn zal een spier worden ontzien, mogelijk ook het gedrag moeizamer plaatsvinden,
inclusief de moleculaire aansturingen van het gedrag.
Hier speelt lysyloxidase met koperion als cofactor, een centrale rol in. Ook lysyl oxidase
wordt in het cytosol gevormd. Bij dieren vindt (bij groei) continu afbraak en herstel van
bindweefsel plaats [131]. Koperionen spelen hier een rol door een binding te vormen tussen
de collagenen in het bindweefsel. Dit gebeurt met koperion als cofactor bij het enzym
lysyloxidase, dat door de bindweefselcel geproduceerd wordt in inactieve vorm, en als
zodanig naar de matrix wordt uitgestoten. In de matrixruimte wordt lysyloxidase pas actief ter
plaatse van beschadiging, waardoor herstel nodig is. Zinkionen spelen een rol bij afbraak
van het bindweefsel (collagenasen, met zinkion als cofactor). Cellulaire beschadiging maakt
extracellulair zink vrij [131]. Bekeken wordt welke rol koper-, zink- en magnesiumionen
hierbij kunnen spelen.
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2.14 Een prik in een acupunctuur punt aktiveert het immuunsysteem
Uitgangspunt is het wetenschappelijk gemeten resultaat dat rond een geprikt acupunctuurpunt een toename van koper-, zink en ijzerionen ontstaat [1]. [332]. Bij weefselbeschadiging
komen zinkionen vrij uit de beschadigde cellen [244]. Bij insertie van een naald tijdens een
acupunctuurbehandeling wordt de huid en onderliggend weefsel een klein beetje
beschadigd. Door de beschadiging ontstaan vrije radicalen in de vorm van ROS en RNS
(radical oxygen species, radical nitrogen species), die de cel beschadigen. Hiertegen wil het
lichaam zich verdedigen. Dit vindt op verschillende manieren plaats.
In de cel (in het cytosol en in de mitochondrien) bevindt zich het enzym superoxidedismutase
dat ROS afvangt en onschadelijk maakt en naar de lysosymen brengt om het afval
onschadelijk te maken. Dit enzym superoxide dismutase heeft zink- en koperionen als
cofactor. De sterk geladen koperionen kunnen de geladen ROS en RNS goed aantrekken.
Een ander eiwit dat ROS vangt, is metallothioneine (dat zowel in cytosol als in
mitochondrium aanwezig is). Metallothioneine is een intracellulair transporteiwit voor vrije
zink- en koperionen, en vervoert deze ionen binnen het cytosol b.v. om een koperion naar
het golgi apparaat te brengen waar een eiwit wordt gevouwen, en waar het ion ingebouwd
wordt als cofactor. ROS bindt het sterkst aan metallothioneine, en zal hiermee zinkionen
vrijmaken en op den duur ook koperionen. (Koper bindt sterker aan metallothioneine dan
zink). Dus koperionen komen vermoedelijk vrij, omdat deze ook gebonden zijn aan
metallothioneine. De vrijgekomen koper- en zinkionen kunnen worden ingebouwd in
superoxide dismutase.
Mogelijk zijn bij het prikken cellen kapotgemaakt. Nieuwe cellen zijn nodig, met nieuwe
membranen, waar lipiden en cholesterol deel van uitmaken. De vrijgekomen vrije zinkionen
spelen een rol bij deze vorming van membranen. In de matrix, het binnenste van de
mitochondrien remt zink een enzym af, zodat citroenzuur vertrekt van mitochondrium naar
cytosol. In het cytosol vormt citroenzuur het startpunt van de synthese van lipiden en de
synthese van cholesterol, het steroidskelet van steroidhormonen. Cholesterol speelt ook een
belangrijke rol bij het soepel houden van membranen.
Het aangeboren immuunsysteem heeft eerst een opruimfase en daarna een herstelfase, wat
zich weerspiegelt in de type macrofagen die daarbij voorkomen. In de opruimfase vangen M1
macrofagen bacterien en lichaamsvreemd materiaal of kapot materiaal op, via fagocytose.
Bij fagocytose is in het cytoplasma van de macrofaag het vreemde materiaal omsloten door
een membraan en daar verteert. Stoten M1 macrofagen een hoop vrije radicalen uit
(stikstofmonoxide NO, waterstofperoxide, superoxide, koperionen [243]) om beschadigde
onderdelen verder af te breken. Macrofagen gebruiken de antimicrobiele
eigenschappen van koperionen [243]. Hiermee kunnen zij ook virussen en bacterien
aanvallen. In de opruimfase geven de M2 macrofagen het groeihormoon ornithine af, voor
opbouw van nieuwe cellen. M1 en M2 ontwikkelen zich uit dezelfde basis immuuncel en
komen tegelijk voor. In eerste instantie zijn er meer M1 macrofagen, en op den duur komen
er steeds meer M2 macrofagen in de door het prikken de beschadigde locatie [44-46].
De macrofagen en het beschadigde weefsel geven bovendien stoffen af (cytokinen) die via
de bloedsomloop de lever activeren om koperionen (verpakt in het eiwit ceruloplasmine dat
de lever aanmaakt) af te geven aan het bloed (verhoogt productie van ceruloplasmine: [25,
50]). Tijdens de eerste fase ontstaat hierdoor lokaal een toename van koperionen, omdat
door de plaatstelijk vrijgekomen cytokinen de lever meer koperionen (gebonden aan het
transporteiwit ceruloplasmine) aan het bloed afgeven [41]. M1 macrofagen vormen
stikstofmonoxide (NO). Bij de vorming van NO-radicalen staat het sleutelenzym Nosynthase
centraal, een enzym dat afgeremd wordt door zinkionen. Koperionen kunnen in het
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cytoplasma van de macrofagen de zinkionen van metallothioneine verdringen. In M1
bevinden zich dan minder vrije zinkionen om NO-synthase te kunnen afremmen. NOsynthase is dan effectief.
In een later stadium produceren de type M2 macrofagen het groeihormoon ornithine, dat
gebruikt wordt bij het herstel van het beschadigde weefsel. Bij de vorming van ornithine
speelt het sleutelenzym ornithine decarboxylase een rol, een enzym dat wordt gestimuleerd
door zinkionen. In de tweede fase wordt verondersteld dat relatief meer zinkionen aanwezig
zijn, en wordt M2 efficienter.
Wetenschappelijk onderzoek heeft na acupunctuur een toename van M2/M1 gevonden [44].
Acupunctuur draagt hier bij aan de optimale werking van M2 macrofagen. (In hoofdstuk 1 is
hier uitgebreider op ingegaan).
Rond een geprikt acupunctuurpunt ontstaat een toename van zinkionen [1]. De lokale
beschadiging door het prikken, laat ROS vrijkomen, dat in de cel zich aan het eiwit
metallothioneine bindt, waardoor dit zinkionen (die aan dit eiwit gebonden waren), vrijkomen
[263]. Voor details, zie bij hoofdstuk 2 onderdeel metallothioneine.
De toename van koperionen heeft invloed op een beter transport van ijzerionen via de
membraan naar het cytosol van de cel [41]: Het koperion dat via ceruloplasmine aankomt,
zet het ijzerion om van twee- naar driewaardig, dat in het cytosol beter gebruikt wordt.
Samengevat: na een prik komen lokaal koperionen en zinkionen vrij, die verschillende
processen in gang zetten.

2.15 Prikken verbetert structuur van het acupunctuurpunt: minder stijf, minder slap,
optimaal elastisch
Prikken van een acupunctuurpunt geeft verbetering aan de kwaliteit, de elasticiteit, en de
mate van stevigheid van de lokale bindweefsel structuur rond een acupunctuurpunt. Als
bevestiging voor een geschikte puntformule voor een patient, wordt vaak het betreffende
punt bij de patient eerst gepalpeerd, om de mate van stevigheid en gevoeligheid te bepalen.
Gevoeligheid van een punt tijdens palpatie kan een indicatie zijn voor geschiktheid van het
punt om te prikken. Na prikken verbetert de elasticiteit en soepelheid van een
acupunctuurpunt.
Kwaliteit van het bindweefsel wordt mede bepaald door de hoeveelheid lysyloxidase dat de
bindweefselcel produceert. Lysyloxidase bepaalt de elasticiteit en stevigheid van het
bindweefsel in de buurt van het acupunctuurpunt [100]. Lysyloxidase heeft een koperion als
cofactor. Dit koperion wordt ingebouwd in lysyloxidase in het Golgiapparaat. Beweging van
de spieren stimuleert de productie van lysyloxidase. Door de schuifspanning van de spieren
onderling en spieren ten opzichte van botten, gaat de bindweefselcel meer lysyloxidase
produceren [19]. Vervolgens wordt lysyloxidase uitgescheiden in de extracellulaire ruimte, in
niet-actieve vorm. Pas bij de locatie van de beschadiging verderop, wordt lysyloxidase aktief.
In actieve vorm maakt lysyloxidase in het bindweefsel crosslinks tussen collageen en
elastine. Schuifspanning komt veel voor in de buurt van uitsteeksels van bot, waar diverse
spieren aan gehecht zijn. Acupunctuurpunten kunnen bijvoorbeeld gelokaliseerd zijn op zo’n
punt van schuifspanning. De door het prikken vrijgekomen koperionen kunnen in de
bindweefselcel de productie van lysyloxidase efficienter versnellen.
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De snelheid van productie van lysyloxidase is afhankelijk van de concentratie zinkionen,
koperionen en magnesiumionen in het cytosol. Dit is als volgt in te zien. In het cytosol is het
transporteiwit voor koper en zinkionen het eiwit metallothioneine. Na prikken in een
acupunctuurpunt is een toename in metallothioneine gemeten [17]. (MT-1 nam toe (en MT-3
nam af). [17] beschrijft dit als een door acupunctuur bewerktstelligde verbeterde
beschikbaarheid van zinkionen. De kleine beschadiging van het prikken maakt ROS vrij dat
nog beter bindt aan metallothioneine dan zink dat doet. ROS verdrijft zinkionen van de
metallothioneine. Zinkionen stimuleren de synthese van metallothioneine. (Dit gebeurt via
zink sensor MTF-1 (metal response element binding transcriptionf factor 1, een zinkbindend
molecuul in het cytoplasma). Dit coordineert de expressie van MT en van zinktransporter 1
(ZnT1).[130]). Metallothioneine vervoert koperionen in het cytosol naar het golgi apparaat,
om het daar te laten binden aan lysyloxidase.
Hoe meer koperionen in het cytosol, hoe meer ze gebonden zijn aan metallothioneine, en
hoe sneller de lysyloxidase productie. Dit is een vereenvoudigde beschrijving. In de appendix
staan details van kopertransport in de cel beschreven en de rol van metallothioneine hierin.
Zinkionen spelen als volgt een rol in dit proces: op de bindingsplaats op metallothioneine
voeren koper en zink competitie uit, waarbij koper iets sterker bindt [56].
Magnesium heeft een ander effect: de competitie tussen zink- en magnesiumionen, zorgt
ervoor dat magnesium de synthese van metallothioneine remmen [144]. In detail: in de lever
hebben magnesiumionen hebben als volgt een invloed op de hoeveelheid MT: Gemeten is
dat een magnesiumdeficientie als effect heeft dat de hoeveelheid mRNA toeneemt van
zinktransporter ZIP14 dat in de lever zinkionen over het plasmamembraan transporteert van
serum naar cytosol [222]. Hierdoor komen er meer zinkionen in het cytosol van de
levercellen, waardoor de hoeveelheid MT toeneemt [222]. (Het nut hiervan kan zijn, dat MT
de hoeveelheid oxidatieve stress kan verminderen. Deze oxidatieve stress in de cel kan
ontstaan door de magnesiumdeficientie [222]). Overigens hebben de cytokines IL-1beta en
IL-6 ook als effect dat er meer mRNAvan ZIP14 in de levercellen ontstaat [222]. (Het is
gemeten bij levercellen: bij het beschrijven van het TCM mechanisme wil je dat het ook geldt
voor spier- en bindweefselcellen.). Zie tabel 2.1 en figuur 2.3.
Volgens de beschrijving van het voorgestelde TCM werkingmechanisme kan dit letterlijk
opgevat worden als de structuur (vastheid, elasticiteit) van het bindweefsel:Ling Shu
hoofdstuk 35, beschrijft een acupunctuurpunt als ‘’Find the hole between the flesh’’. ‘’If you
miss the hole, needling the acupuncture point does not result in an arrival of Qi’’.

In Tabel 2.1 is het effect van ionen in het cytosol op de vorming van lysyloxidase
samengevat.

Figuur 2.3: Stevigheid bindweefsel en effect van koper-, zink- en magnesiumionen. Ionen in
mitochondrien en cytosol wisselen met elkaar uit, afhankelijke van fysiologie, behoefte aan
energie en warmte, gedragssoort. Zie ook volgende bladzijde.Vitamine D3 remt UCP [112],
[112b].
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2.16 Meridiaanligging
Locatie van meridianen op het lichaam beinvloedt lokale activiteit van mitochondriën
Niet alleen gedrag en bijbehorende fysiologie, maar – als een extra variabele – ook de
locatie van het lichaam bepaalt de hoeveelheid warmte en energie die door de mitochondrien
geproduceert worden. Later zal beschreven worden dat dit ook geldt voor
acupunctuurpunten op onderarmen en onderbenen in vergelijking met de rest van het
lichaam (shu transporting points die op een deel van elke meridiaan liggen). Nu worden eerst
de meridianen met elkaar vergeleken qua ligging op het lichaam. Figuur 2.4 laat zien dat de
locatie van een meridiaan aan de zijkant, achterkant of voorkant van het lichaam is. Elk heeft
een andere relatieve behoefte aan opwarming, ofwel aanpassing aan veranderingen in de
omgevingstemperatuur. De galblaasmeridiaan aan de zijkant is het verst verwijderd van het
middelpunt van het lichaam (aorta vervoert veel warmte), en is relatief het snelst onderhevig
aan afkoeling. De behoefte aan warmteproduktie door de mitochondriën in de spieren langs
dit traject, en mogelijk behoefte van deze mitochondriën aan koperionen zal daar het grootst
zijn. De voorkant van het lichaam is relatief het warmst en meest beschermd. Dit is de locatie
van de niermeridiaan. Mitochondriën in spieren langs het traject van de niermeridiaan
bezitten mogelijk relatief minder koperionen en meer magnesiumionen, omdat hier meer de
nadruk op energieproductie en iets minder op warmte productie ligt (zie Figuur 2.4). Het gaat
hier om het effect van omgevingstemperatuur op het lichaam. De ligging van de meridianen,
bijvoorbeeld op de romp, beschrijft de warmtebehoefte: de zijkant (galblaasmeridiaan) koelt
meer af en heeft de meeste mitochondriën nodig (koper). De vaak beschutte voorkant
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(niermeridiaan) koelt het minst af. Halverwege (locatie van de maagmeridiaan) is een
tussenpositie: de koperionen in de mitochondriën worden hier geremd door zinkionen. Ter
hoogte van de blaasmeridiaan naast het ruggemerg (backshu punten) bevinden zich wat
meer zinkionen [43,85]. Er is dus een verband voorgesteld tussen locatie van meridiaan op
het lichaam, behoefte aan opwarming bij afkoeling van omgevingstemperatuur, en een rol
van cofactoren: koper-, zink- en magnesiumionen binnen mitochondriën.

Figuur 2.4: Meridianen, locatie op lichaam en kans op afkoeling bepaald koper-, magnesiumen zinkgehalte.

Galblaasmeridiaan ondervindt de meeste afkoeling wanneer de omgevingstemperatuur
afneemt. Een koude omgeving leidt als volgt tot een toename van koperionen in de
mitochondrien. In de mitochondrien stimuleren de koperionen via complex 4 zowel vorming
van ATP als vorming van hitte. Kou levert stress en adrenaline op. De adrenaline laat de
lever meer koperionen afgeven aan het bloed [200]. Dit geeft een snellere productie van
complex 4. Een koude omgeving vraagt om meer ATP in de cel (ATP om te rillen) en een
hogere warmteproductie door de cel. Dit geeft een toename van [ADP]/[ATP] in het cytosol.
Omdat koperionen als cofactor in complex 4 zijn ingebouwd, is de hoeveelheid koperionen in
een mitochondrium voornamelijk te beinvloeden via nieuwe synthese van complex 4.
Omdat met name de zijkanten en bovenkant van het lichaam het meest aan afkoeling
onderhevig zijn (de yange gebieden), zal dit proces op die locatie het grootst zijn. Als geheel
zullen aan de zijkant van het lichaam meer koperionen in de mitochondrien in de cel zitten,
om zowel warmte als ATP in voldoende mate te produceren. Omgekeerd, zal bij een relatief
warme omgevingstemperatuur iets minder behoefte zijn aan koperionen.
Nier- en renmai meridiaan: Meridianen op de buik zullen relatief meer magnesiumionen
bezitten, en minder koperionen. Wanneer minder warmteproductie nodig is, zijn ook minder
koperionen nodig om de membraanpotentiaal op te bouwen. Andersom geldt ook: wanneer
er minder koperionen aanwezig zijn, is het risico op een te grote membraanpotentiaal kleiner,
zodat minder UCP toegepast hoeft te worden, met als bijeffect de warmteproductie in de cel.
Omdat magnesium en koper ingebouwde cofactoren zijn, zal correctie van de hoeveelheid
complex 5 t.o.v. complex 4 pas plaatsvinden tijdens de vorming van nieuwe mitochondrien,
via fission en fusion. Zinkionen corrigeren de mitochondrien relatief snel. Bij teveel
warmteproductie en/of teveel energieproductie is er kans op een verhoogd
membraanpotentiaal, waardoor ROS ontstaat. De ROS verdringt zink van metallotioneine in
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het mitochondrium, waardoor zink vrijkomt in het mitochondrium. Omdat zink remmend werkt
op complex 3, zal de membraanpotentiaal minder snel weer te groot worden.
Maag-, milt- en blaasmeridiaan: de tussenliggende posities: Zinkionen in de cel reageren
snel op een afname van stookbehoefte van de cel. Zinkionen remmen complex 3 (bc1center) van de oxidatieve fosforylering, door binding aan de buitenkant van dit complex,
waardoor er een conformatie verandering van het enzym ontstaat en het minder effectief is
[124]. Zink is geen cofactor en hoeft niet ingebouwd te worden via mitogenese, wat een
langzamer proces zou zijn.
Het lichaam reageert met adrenaline en (noradrenaline) op stresssituaties, de bloeddruk
stijgt en de spijsvertering wordt tijdelijk uitgezet. Het bloed is dan beschikbaar voor de
hersenen en spieren. Noradrenaline en adrenaline worden door het lichaam weer snel,
binnen enkele minuten, afgebroken.
In feite heeft de blaasmeridiaan ‘’yin en yang’’ eigenschappen, zowel invloed op zink als op
magnesiumionen. De lichaamstemperatuurhandhaving beschrijft de relatie met zinkionen. De
associatie met slapen is dat bij ontspanning van de spieren rond de blaasmeridiaan men
gaat liggen. Magnesium komt als volgt in beeld, in relatie met de werking van adrenaline. De
blaasmeridiaan spierlocaties zullen actief zijn bij verandering van alertheid, waar
noradrenaline een rol bij speelt. In een situatie waarbij men vermoeid is, en niet meer
gemotiveerd, is het opstaan en gaan liggen (blaasmeridiaan) de handeling die nog steeds
moet gebeuren. De blaasmeridiaan wordt dan nog wel belast, en daarom sneller overbelast
bij stress. Adrenaline dat vrijkomt bij werken met energietekort, hebben een effect op de
magnesiumionen in de spieren en bindweefsel rondom de locatie van de blaasmeridiaan.
Adrenaline (en noradrenaline) veroorzaken een leegloop van magnesiumionen uit
mitochondrien naar cytosol en vervolgens naar het serum, ter bevordering van
bloedvatverwijding [179, 221]. Dit is tijdelijk als de adrenaline niet chronisch hoog is. Bij
chronische stress komen mogelijk niet alle magnesiumionen terug de cel in [179].
Noradrenaline wordt geassocieerd met alertheid, dopamine met motivatie en beloning, en
serotonine met verzadiging na de maaltijd en gerichtheid op 1 doel. Dit doet denken aan het
gedrag, passend bij de drie beenmeridianen: eetlust bij de maagmeridiaan, alertheid bij de
blaasmeridiaan en motivatie bij de galblaasmeridiaan. Zie ook hoofdstuk 3.3: in feite worden
deze neurotransmitters op een complexe door koper, zink en magnesium wat beinvloed.

2.17 Driewarmer
De TCM verdeelt het lichaam in drie posities, drie warmers: de onderste warmer (RM-4), de
middelste warmer (RM-12) en de bovenste warmer (RM-17). Zie Figuur 2.6b. Eerder is al
gesproken van de driewarmer meridiaan, waarbij alle drie ionen: koper, zink en magnesium
een rol spelen. De onderste warmer wordt geassocieerd met magnesium en is gelegen ter
plaatse van de nieren. 99% van de heveelheid magnesium bevindt zich intracellulair [299].
Nieren spelen de belangrijkste rol bij de regulatie van de hoeveelheid magnesium in het
lichaam [299]. Dit blijkt uit het volgende: 70-80% van het Mg in plasma is goed filtreerbaar in
de nieren, dagelijks wordt 2 gram magnesium gemiddeld gefiltreerd. Onder normale
omstandigheden wordt 95% van het gefiltreerde magnesium weer gereabsorbeerd door de
nieren, zodat maar 5% in de urine terecht komt [299]. Tijdens hypermagnesemia kunnen de
nieren 70% van het gefiltreerde magnesium in de urine terecht laten komen. Tijdens mg
deficientie reduceren de nieren de mg uitscheiding tot minder dan 0.5% van het gefiltreerde
magnesium [299].
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De middenwarmer ligt ter hoogte van de alvleesklier/milt en zou betrekking kunnen hebben
op regulatie van zink via invloed op spijsvertering en suikerbalans (insuline). De alvleesklier
produceert diverse spijsverteringsenzymen en insuline.
De bovenwarmer ligt ter hoogte van het hart. Dit zou een relatie met koperionen kunnen
hebben. Hersenen en hart (TCM maakt tussen deze twee weinig onderscheid) reguleren de
activiteit van het lichaam. Het sympathische zenuwstelsel reageert op stress. Bij stress komt
meer adrenaline vrij, dat de hoeveelheid koperionen in het bloed laat toenemen (afgegeven
door de lever aan het bloed) en het hart sneller laat kloppen.

Figuur 2.6b: locatie van de drie warmers in het lichaam.

2.18 Vijf fasen van Wu Xing en biochemie
De vijf fasen van het Wu Xing model, water, hout, vuur, aarde en metaal zijn geassocieerd
met 12 (hoofd)meridianen. Per fase zijn twee meridianen gerelateerd, alleen fase vuur bezit
vier meridianen. Zie Figuur 2.7.
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A

B
Figuur 2.7 A: vijf fasen van wu xing en de twaalf ermee geassocieerde meridianen. Figuur B:
Tussen de fasen vinden diverse competities plaats (rode pijlen), namelijk tussen zink- en
koperionen, en tussen zink- en magnesium ionen (controle stappen). Op bepaalde
bindingsplaatsen van het celmembraan vind er competitie plaats tussen zinkionen en
ijzerionen, en tussen zinkionen en koperionen [147]. Ijzer is in zekere zin afhankelijk van
koper, omdat ceruloplasmine met koperion nodig is om ijzer in de goede lading de cel in te
krijgen [100]. De lichtblauwe pijlen in Figuur 2.7.b beschrijven voedende relaties tussen de
vijf fasen: hout voedt vuur, vuur voedt aarde, aarde voedt metaal en metaal voedt water.
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Blauwe en rode pijlen in de figuur staan voor effecten van de meridianen – horende bij een
verschillende fase - op elkaar. De energie verloopt op voedende wijze (ofwel stimulerend)
van water naar hout, van hout naar vuur, van vuur naar aarde, van aarde naar metaal en van
metaal naar water. Zie blauwe pijlen in de figuur. De rode pijlen staan voor de controlerende
verbanden, dit kan remmend zijn. Doel is dat op een bepaald moment 1 fase het meest aktief
is. De controlerende stappen passen bij het idee dat fase aarde geassocieerd is met zink,
fase hout met koper, en fase water met magnesium. De inhiberende stappen via de rode
pijlen passen bij het idee dat er tussen de metaalionen zink- en koperionen, en tussen zinken magnesium ionen een competitie is.

Voedende relaties in Wu Xing biochemisch uitgedrukt
Biochemisch zouden deze voedende relaties beschreven als volgt beschreven kunnen
worden. Hout voedt vuur: koperionen zijn nodig om ijzer door de cel te laten opnemen [41].
Vuur voedt aarde? Dit wordt in TCM ook andersom toegepast: aarde stimuleert vuur:
zinkionen stimuleren de vorming van metallothioneine en metallothioneine laat ferritine
ijzerionen vrijgeven in de cel (ferritine is een proteine dat ijzerionen in de cel opslaat)[229]. In
hoofdstuk 7 (evolutie en metaalionen) wordt beschreven dat ijzerionen eerder in de cel
verschijnen, dan koper- en zinkionen. Dit maakt het waarschijnlijker dat koper- en zinkionen
invloed uitoefenen op ijzerionen, dan andersom.
Fase vuur wordt met hart en bloedsomloop geassocieerd. Dat fase vuur met ijzerionen
geassocieerd zou kunnen worden past bij het feit dat de vorming van rode bloedcellen de
grootste gebruiker van ijzerionen is in het lichaam [233]. Rode bloedcellen zijn
verantwoordelijk voor transport van zuurstof naar alle lichaamscellen. Zuurstof bindt ijzer in
het heem deel van hemoglobine. Bovendien zijn ijzerionen betrokken bij metabolisch aktieve
cellen en bij delende cellen [233]. Ijzer is een cofactor bij DNA replicase, DNA polymerase en
DNA helicase [233]. De stamcellen van de rode bloedlichaampjes zijn sneldelend [233].
Fase Vuur staat ook voor de driewarmer. De driewarmer bezit veel energie. Cu, Zn en Mg
kunnen mogelijk gezien worden als de drie warmers in TCM. Elk van de drie ionen vervullen
een eigen rol in de mitochondrien in warmte en energieproduktie. Neuronen verbruiken veel
energie, en bezitten veel mitochondrien. Een goede hoeveelheid Cu, Zn en Mg is van groot
belang voor de neuronen. Deze drie ionen zijn van belang voor voldoende productie door de
mitochondrien van een passende hoeveelheid ATP. Naast een intracellulaire rol als
energierijke verbindingheeft ATP ook een rol als cotransmiteer bij de neurotransmitters
serotonine, glutamaat, dopamine en GABA [270]. ATP en noradrenaline werken samen om
de hormonen vasopressine en oxytocine vrij te geven in de hypothalamus [270].
Vasopressine (of antidiuretisch hormoon) wordt door de hypothalamus geproduceert, als de
daar gemeten osmotische druk van het bloed toeneemt. Vasopressine stimuleert de
terugresorptie van water in de nieren, zodat niet teveel water het lichaam verlaat. Hierdoor
stijgt de osmotische druk in het lichaam niet teveel. Vasopressine speelt een rol bij sociaal
gedrag (fase vuur). Ook speelt vasopressine een rol bij de terugresorptie van magnesium
naar de cel [179].
Dopamine (geassocieerd met fase Vuur) heeft zowel een stimulerende als uitstellende
werking op het bewegingsapparaat (via inhiberende neurale connecties in de frontale cortex,
maar mogelijk spelen koperionen ook een rol: koperionen zijn cofactor in het enzym dat
dopamine omzet in adrenaline). Timing van gedrag en fysiologie in relatie tot de plaats van
het lichaam,de mens in de omgeving, in verhouding tot andere mensen is van groot belang.
Een interessante wetenschappelijke publicatie [232] beschrijft het default mode netwerk in
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de hersenen, dat betrokken is bij sociale afstemming, toekomst inschatting en dat het meest
aktief is in rust. De neurotransmitter dopamine wordt gemaakt met behulp van
tyrosinehydroxylase (een enzym met een ijzerion als cofactor) uit tyrosine (stap van tyrosine
naar L-Dopa). Dopamine speelt een rol bij beloning. De hippocampus in de hersenen,
betrokken bij het lange termijn geheugen, heeft een neurale plasticiteit, dat gemoduleerd
wordt door dopamine, noradrenaline, acetylcholine en serotonine [242]. Van deze vier
neurotransmitters heeft dopamine de langste tijdsdelay [242]. In zekere mate heeft
noradrenaline dit ook. Daarentegen nemen acetylcholine en serotonine een vooraf
ingeschatte onzekerheid waar en in reactie hierop verhogen zij de arousal [242]. (serotonine
wordt met fase aarde geassocieerd). Dat dopamine de langste tijdsvertraging heeft, past bij
het positieve gevoel als een doel bereikt wordt, waar dopamine bij vrijkomt. Fase vuur,
(hartmeridiaan) wordt wel geassocieerd met geheugenfunctie.
Aarde voedt metaal: Aarde wordt met voeding en zinkionen geassocieerd in het TCM
model. Insuline is in functie en in synthese afhankelijk van zinkionen. insuline laat
magnesiumionen terugkeren van het bloed naar de cel [179].
Water voedt hout? Tijdens de slaap (waterfase) worden de mitochondrien hersteld, zodat
deze goed gebruikt kunnen worden tijdens fysieke aktiviteit (fase hout). Hout remt Water: In
het reguliere TCM model is adrenaline geassocieerd met hout en magnesium met water.
Adrenaline laat koper toenemen in de cel, ten koste van magnesium: magnesium vertrekt
daarbij uit de cel [200,179].
Metaal voedt Water: bij water tijdens de slaap treedt herstel van mitochondrien op, en
treden magnesiumionen de mitochondria binnen door porien die opengaan bij grote
membraanpotentiaal in de mitochondrien [171]. Dit wil zeggen dat de cel minder ATP
gebruikt en voldoende in rust is. Tijdens fase metaal neemt magnesium in het cytoplasma
toe.
Metaal remt aarde. Magnesium remt de vorming van metallothioneine [] (en andere
zinkafhankelijke processen).
Metaal staat in TCM voor opruimen: behouden van het goede en verwijderen van slecht
functionerende onderdelen of cellen. De bindweefselcel raakt zink en koperionen kwijt, door
lysyloxidase en collagenase uit te scheiden dat het bindweefsel herstelt of aanpast. De
neuronen raken zinkionen kwijt door zinkblaasjes af te scheiden in de synaps, mogelijk van
belang voor leerprocessen. Is de cel erna nog voldoende vitaal? Bij teveel ROS kunnen
mitochondrien hun porien openstellen voor cytochroom c, dat het apoptose proces
(geprogrammeerde celdood) in gang zet. Voldoende cellulair zink remt apoptose (maar
geen zink exces)*, en een tekort aan cellulair zink induceert apoptose [230], [235], [237]. Pas
nadat zeker is dat de cel daarna nog voldoende vitaal is, heeft het zin, om de mitochondrien
te herstellen in de waterfase. Een reden voor afname van cellulair zink (in een
bindweefselcel) kan mogelijk veroorzaakt worden een infectie zijn op een locatie verderop in
het lichaam. Mogelijk zijn diverse ionen, zoals zinkionen de cel uit vertrokken om gebruikt te
worden door cellen van het immuunsysteem).
*) Behalve zinkdeficientie, stimuleert zinkexcess de apoptose [236]. Bijvoorbeeld in sommige
kankercellen ** verhoogt de zinkconcentratie (mogelijk ter stimulatie van onderdelen van
nieuwe membranen, de novo lipogenese en cholesterolsynthese). Tegelijkertijd remmen de
kankercellen de opname van zinkionen, door ZIP kanaaltjes in de celmembraan af te
remmen [236]. Dit, om te voorkomen dat apoptose van de kankercel optreedt. Biochemische
details van apoptose door zinkexcess: de zink exces stimulatie dient samen te gaan met een
hoge membraanpotentiaal van de mitochondrien, veel ROS ontwikkeling nodig [236]. Bij zink
exces stimuleert zink BAX (het proapoptotisch eiwit in het mitochondrieel membraan). In
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reactie hierop maakt BAX een mitochondriele porie groter, zodat cytochroom c uit het
mitochondrium vertrekt naar het cytosol, waar dit de apoptose in gang zet [235]. Herstel van
weefsel gaat gepaard met coordinatie van groeifactoren en apoptose [235], die beiden onder
invloed van zinkionen gaat. Apoptose kan voorkomen dat necrose (met
ontstekingsprocessen) opstreedt. Kan zinkexcess in TCM termen een uiting van
ziekmakende energie zijn? In TCM spreken ze van balans tussen ziekmakende energie (Xie
Qi) en gezondheid herstellende energie (Wei Qi). Pas als de Wei Qi voldoende sterk is, kan
de disbalans of zieke energie worden aangepakt. De zinkmanipulatie door acupunctuur kan
waarschijnlijk niet goed invloed uitoefenen op de kankercel, de laatste kan mede daarom
beschouwd worden als sterke Xie Qi.
Fase hout. Cortisol kan mogelijk geassocieerd worden met fase Hout: stress respons
geassocieerd met zink deficientie geeft een toename van glucocorticoiden in het bloed [235].
In de beschrijving hier van voedende relaties wordt niet precies figuur 2.7 gevolgd. Japanse
acupunctuur maakt relatief meer gebruik van de voedende relaties die hier biochemisch zijn
beschreven [pc].

Fase Vuur: dopamine en ijzer
Dopamine speelt een rol bij beloning van doelgericht gedrag, bij pijnvermindering en bij
onrust. Voor de synthese van dopamine speelt het ijzerionafhankelijke tyrosinehydroxylase
een rol en voor de afbraak van dopamine is dit het koperionafhankelijke monoamineoxidase.
Voor de omzetting van dopamine naar noradrenaline is het koperafhankelijke enzym
dopamine beta hydroxylase nodig [93].
Dopamine gaat samen met afname van mitochondriën [28]. Dopamine en prolactine zijn
antagonisten (prolactine stimuleert mitogenese [27]. Dopamine remt serotonine [29].

2.19 Magnesium en Yin
Zowel fase metaal als fase water wordt geassocieerd met magnesium. Dopamine (vuur) en
cortisol (hout) hebben een antagonistische relatie met (metaal). Prolactine en melatonine
zijn betrokken bij slaap [26][338]. Zie appendix. Tijdens de slaap (water) is magnesium
nodig voor de herstelprocessen in de mitochondrien en voor de mitogenese.
Tijdens een periode van fysieke arbeid (hout) komt op den duur adrenaline vrij, dat
magnesium uit de cel jaagt en naar het bloed vertrekt. In het bloed draagt het extracellulaire
magnesium bij aan de regulering van de bloeddruk. Je zou kunnen zeggen, hoe meer yin het
gedrag is, hoe meer het magnesium zich terugtrekt. Tijdens fysieke arbeid (hout) vertrekt
(een fractie van) magensium naar de bloedsomloop. Na de maaltijd komt magnesium in het
cytosol via insuline (aarde). Tijdens de slaap (water) treedt het magnesium de mitochondrien
binnen. Slaap is het meest yinne proces. Tijdens het meest yange proces, fysieke arbeid,
bevindt (een fractie van) magnesium zich meer extracellulair, dat wil zeggen in de
bloedsomloop. Magnesium volgt bij het meer yin worden van gedrag ,tot magnesium
uiteindelijk het op de meest intracellulaire plaats terecht komt in de mitochondrien.
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2.20 Discussie
In dit verhaal is geprobeerd om het werkingsmechanisme van acupunctuur meer in het
algemeen: de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM) die hieraan ten grondslag ligt, uit te
drukken in termen van koper-, zink-, en magnesiumionen. Uitgangspunt is, dat rond een
geprikt acupunctuurpunt een toename van koper-, zink en ijzerionen is gemeten [1]. De
stevigheid van de lokale bindweefselstruktuur wordt ook beinvloed door de activiteit van
spieren in de buurt van het acupunctuurpunt. Via proprioceptie van de veranderde lokale
stevigheid van het bindweefsel rond acupunctuurpunten op de meridian maken de hersenen
een associatie tussen bewegingen van verschillende spiergroepen die gelijktijdig
plaatsvinden, en bepaald gedrag. Dit geheel vormt in de hersenen het concept ‘’meridiaan’’.
De mate van stevigheid van lokaal bindweefsel zegt iets over de recente spieractiviteit van
de afgelopen week, van spieren in de omgeving van het punt. Beide processen, zowel de
mate van stevigheid van locaal bindweefsel, als recente spieractiviteit, worden verondersteld
samen te gaan met het teloor gaan van enkele mitochondriën, waardoor de ionen uit deze
mitochondriën in het cytosol of in de extracellulaire ruimte vrijkomen. Tijdens de slaap
worden de meeste nieuwe mitochondriën gemaakt. Lichamelijke beweging en prikken laat
enkele zwakkere versies van de vele mitochondriën in cellen sneuvelen. Deze mitochondriën
worden tijdens de slaap vernieuwd. De mitochondrien vormen een reservevoorraad van
koper zink en magnesium, die tijdelijk vrijkomen bij toename van lichaamsbeweging en bij
prikken.
Verschillend gedrag en bij het gedrag horende fysiologie heeft een andere invloed op de
mitochondrien, uitgedrukt in behoefte aan productie van warmte en energie. De warmte en
energiebehoefte van een lichaam varieert met de buitentemperatuur, en daarom ook per
seizoen. Beschreven in dit artikel is, dat de locatie van drie de yange beenmeridianen, elk
een andere gevoeligheid hebben t.o.v. een verandering van omgevingstemperatuur.
Je zou kunnen zeggen dat koperionen, zinkionen en magnesiumionen ieder een specifieke
invloed op de vorming van warmte en energie in de mitochondrien hebben. Dit past bij het
idee van drie warmers in de TCM: elke van de drie ionen een invloed op een andere warmer.
Een gestagneerd of pijnlijk punt op een meridiaan kan een beweging en het bijbehorende
gedrag beperken of hinderen. Prikken op een gestagneerd of leeg punt, kan effect hebben
op de meridiaan (waar het punt op ligt) als geheel. De spieren behorende bij gedrag en
bepaalde fysiologie, kunnen zich herstellen en ontspannen, zodat dit gedrag niet meer
onderdrukt wordt, of te gespannen wordt uitgevoerd. Dit effect is tijdelijk, zolang het lichaam
zich de kleine beschadiging in geprikte punten herinnert. Het kan aanzettten tot stimulering
van het zelfgenezend vermogen en andere processen op gang brengen, alleen indien het
lichaam deze capaciteit bezit.
Het hypothetische TCM mechanisme stelt een (corrigerende) regulatie van de beschikbare
hoeveelheid koper, zink en magnesium in het cytoplasma, koper en zink gebonden aan
metallothioneine. Ofwel: door te prikken, komen er koper- en zinkionen vrij die locaal de
mitochondrien beinvloeden. Dit effect – gemakkelijker bewegen/ontspannen van bepaalde
spieren – wordt door de hersenen waargenomen, en vertaald in kleine bijregelingen in de
productie van hormonen en neurotransmitters. De grondgedachte is, dat door optimale
regulering van de mitochondrien er voorkomen wordt dat er teveel ROS ontstaat, dat schade
kan aanbrengen aan de cel. Deze optimale regulering vindt plaats door regelmatigheid in
gedrag (slapen, werken, gezellligheid, rust), voeding. Dit is uitgedrukt in regelmatig beweging
dat zichtbaar is in spierbewegingen langs meridianen.
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2.21 Hersenen en koper, zink en magnesiumionen

Figuur 2.8: op vorige bladzijde: Links: Locatie van cerebellum (kleine hersenen) in de
hersenen. Het cerebellum is onder meer betrokken bij de fijnregeling van motoriek.Rechts:
lokatie van het limbische systeem (groen). Onder: blauw: ventrikels gevuld met
cerebrospinale vloeistof.

Cerebellum. In hoofdstuk 1 is beschreven dat meridianen verband kunnen houden met
gedrag, een set van bewegingen en bijbehorende balanscorrectie. In de hersenen speelt het
cerebellum een grote rol bij het in stand houden van een goede balans en bij integratie van
balans in beweging. Dit wordt weerspiegeld in de diverse koppelingen tussen arm- en
beenmeridianen. Ook zijn in recent wetenschappelijk onderzoek aanwijzingen gevonden dat
het cerebellum ook correcties uitvoert in dosering van emoties. De initiatie van emoties vindt
ergens anders in de hersenen plaats, echter in de dosering speeltl het cerebellum een rol.
Zie hoofdstuk 1.2 waarin ook wetenschappelijk onderzoek is beschreven over acupunctuur
en cerebellum.
Dit past in de context van het hypothetische mechanisme voor TCM: een acupunctuur behandeling
kan als effect hebben dat heftige emoties tijdelijk minder heftig worden. Acupunctuur zou via het
cerebellum gebruik kunnen maken van het integreren van input naar fijnregeling van de motoriek,
maar ook van emoties.
De belangrijkst innervatie van het cerebellum gaat via mossy fibers en climbing fibers,
Binnen het cerebellum, in de cerebellaire cortex bevinden zich purkinje cellen. Op deze
purkinje cellen komen de synapsen aan afkomstig van de parallelle vezels (PF-PC contact).
In deze projectie wordt de neurotransmitter glutamaat gebruikt. De receptoren van glutamaat
zijn lerend (en vertonen ‘’long term depression’’ (wat een kenmerk van leren is) [166]. Deze
synaps wordt bovendien gemoduleerd door de neurotransmitters: serotonine, noradrenaline
en acetylcholine. Experimenten met een serotonine antagonist kunnen het leren afremmen
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en eerder ‘’freezing’’ opwekken bij dieren. Noradrenaline is betrokken bij arousal, beslissen
en geheugen. De arousal heeft invloed op het leren. Noradrenaline remt de CF-PC synaps,
door een rem op de vrijmaking van glutamaat uit climbing fibers. Acetylcholine heeft invloed
op de cerebellaire cortex en de cerebellaire kernen. In de cerebellaire cotex is een toename
van GABA gemeten na stimulatie van de werking van acetylcholine door diens receptoren te
activeren. Acetylcholine moduleert de cerebellaire informatie verwerking binnen de
cerebellaire cortex. De PF-PC synaps integreert binnenkomende signalen over milliseconden
(AMPA receptor) en secondes (mGu1 receptor) tot dagen en jaren door plastische
veranderingen. De neurotransmitters serotonine, noradrenaline en acetylcholine beinvloeden
dit locale leerproces en geheugenspoor in hetde cerebellaire cortex. Cerebellaire
purkinjecellen verhogen spontane simpel spikes, en nemen af in respons op glutamaat, na
toevoeging van serotonine. Serotonine faciliteert long-term depression (betrokken bij
leerprocessen) [165].
Interessant in de context van het hypothetische mechanisme voor TCM, is dat de productie
van noradrenaline van koper staat, en de werking van acetylcholine via diens receptor onder
invloed staat van magnesium. (zie ook hoofdstuk 3.3) Anderszijds is de signaaloverdracht
van de neurotransmitter glutamaat afhankelijk van zowel koper-, zink- als magnesiumionen.
Input vanuit de zintuigen naar de hersenen zijn glutamaat afhankelijk.
Limbische systeem. Tenslotte is van belang, dat het limbische systeem in de hersenen,
betrokken bij emoties, en geheugen, veel receptoren voor zinkionen bezitten. Het limbische
systeem is een groep structuren die tussen hersenstam en hersenschors ligt, en als een ring
rond de hersenholtes heen gaat. In de hersenholtes circuleert het hersenvocht (via onderling
verbonden holtes (3e en 4e ventrikel, https:nl.wikipedia.org/wiki/ Hersenvocht), die bijdraagt
aan transport van voedingstoffen en afvoer van afvalstoffen. De chemische samenstelling
weerspiegelt die van het bloedplasma, maar met minder eiwitten. Vermoedelijk arriveren
zinkionen en andere ionen ook via dit vocht bij de neuronen en gliacellen. Aan de bovenkant
van de derde ventrikel bevindt zich de epifyse (pijnappelklier), dat het hormoon melatonine
produceert. Bij hagedissen zijn het lichtgevoelige cellen, bedekt met doorzichtige schubben,
en wordt daar de hormoonhuishouding aangepast aan de daglengte. Descartes dacht dat de
epifyse de plaats was waar lichaam en ziel met elkaar interaktie hebben. Bij mensen zal de
hypothalamus waarin ook de biologische klok gereguleerd wordt, eerder voor de
hormoonregulerende rol in aanmerking komen. Melatonine gemaakt in de epifyse beinvloed
deze biologische klok in de hypothalamus.
Zelfgenezend vermogen. Acupunctuur laat meridianen en de daarmee verbonden organen
goed functioneren, door een goede stroom monocyten langs te meridiaan te handhaven.
Bovendien zal de elasticiteit van het bindweefsel optimaal zijn en de proprioceptie wordt
goed gestuurd naar de hersenen. Hierdoor kunnen de hersenen goed de meridianen aflezen
om de aansturing van organen goed te regelen met hormonen en neurotransmitters. Hoe
gaat dit in zijn werk in de hersenen? In het volgende hoofdstukje wordt depressie bekeken.

2.22 Voorbeeld: acupunctuur bij depressie en rol van koper en zink
Er is gemeten is dat acupunctuur een dempende werking kan hebben bij depressie [4]. In de
hersenen is bij een diermodel voor depressie een toename van de ratio van concentratie
koper/zink gemeten [4].
Depressie gaat samen met een verhoogde excitatie van glutamaat via de NMDA receptor
[254], [256]. Koper, zink en magnesiumionen remmen de NMDA receptor [254]. Deze ionen
zouden in principe de verhoogde excitatie wat kunnen afremmen. Depressie gaat samen met
een verlaagd zinknivo in het serum en een verhoogd kopernivo in het serum [253]. Een
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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 [253], [256]. Acupunctuur verlaagde de ratio koper/zink [4].
Ook een antidepressivum verlaagde deze koper/zink ratio [4]. Dit geldt voor meer soorten
chronisch toegediende antidepressiva wanneer de muizen vantevoren een zinkdeficient dieet
hebben gekregen [253], [254]. Serum zink neemt weer toe bij chronische toediening van
imipramine (een serotonine-noradrenaline heropnameremmer), van escitalopram (een
serotonine heropnameremmer), reboxetine (noradrenaline heropnameremmer), en van
bupropion (een noradrenaline-dopamine heropnameremmer) [253]. Chronisch toegediende
imipramine en citalopram (heropnameremmer van serotonine) laten het serum koper nivo
afnemen [253].
Het lijkt er op dat de neurotransmitters serotonine, noradrenaline, en mogelijk dopamine een
fysiologische rol kunnen spelen bij de afname van koperionen en/of de toename van
zinkionen in het serum.
Een overzicht van fysiologie bij depressie is beschreven door [256]. Het is een
veralgemenisering, de ernstige depressie wordt beschreven. We beschrijven hier de
unipolaire depressie, niet de depressie die bij bipolaire ziekte plaatsvindt. Stress, de HPA as
en cortisol spelen een belangrijke rol bij depressie (2/3 van de patienten). Sensorische input
komt via glutamaatreceptoren bij de thalamus in de hersenen, deze stuurt de informatie,
verdeelt de informatie in twee hoofdroutes: 1 naar de amygdala, en 2 naar ACC (anterior
cingulate cortex). De amygdala stuurt de info naar de hippocampus. De hippocampus
relateert de informatie met gegevens uit het verleden, is verbonden met het geheugen. Op
basis hiervan besluit de hippocampus de HPAas te stimuleren (nieuwe info) of te dempen
(vertrouwde info).
Genoemde hersengebieden bezitten veel glucocorticoid receptoren, voor cortisol. Cortisol
remt de vorming van serotonine, noradrenaline en dopamine. Een andere reden voor
verhoogde stress is een ontsteking. Cytokines remmen de vorming van genoemde
neurotransmitters, dopamine, noradrenaline en serotonine [256]. Een ontsteking is een vorm
van stress, die vereist dat men rustig aan doet en niet teveel de hersenen met DA, NA en 5HT stimuleert, zodat het systeem zich kan herstellen. Een derde mechanisme waardoor de
neurotransmitters kunnen afnemen is via ceruloplasmine [331]. Bij een ontsteking komen
cytokines in het bloed, die de lever aanzetten tot de afgifte aan de bloedsomloop van meer
ceruloplasmine (waaraan koperionen gebonden zijn). Wanneer er sprake is van ‘’acute
fase’’, dus bij ontsteking, krijgt ceruloplasmine de eigenschap dat dit de afbraak van de
diverse neurotransmitters stimuleert [331].

Vrij geinterpreteerd volgens het beschreven TCM mechanisme:
Serotonine laat hersenen aktief zijn, als er weer voldoende voeding is voor de mitochondrien.
Noradrenaline pept op, in de situatie dat de ATP behoefte nog groot is, maar voeding al wat
minder. Dopamine geeft volop energie (bij een kopertoename a.g.v. adrenaline kan
dopamine omgezet worden in noradrenaline, via een koperafhankelijk enzym).
Antidepressiva geven een toename van serotonine en noradrenaline. Ook stoffen die de
glutamaat neurotransmissie remmen (zoals ketamine [254]) kunnen antidepressieve werking
hebben. In het sequentiele model: eerst glutamaat, dan DA, NA en 5-HT kan dit beschreven
worden.
In de appendix staat de vorming en afbraak van diverse neurotransmitters beschreven.
Zowel zink als magnesium en ijzerionen spelen een rol bij de vorming van de
catecholamines en van serotonine en melatonine. Koper speelt een rol bij de vorming van
noradrenaline en adrenaline. Koper- en zinkionen hebben bovendien een begeleidende
(bijsturende) rol op zowel glutamaat (de receptoren hiervan) als op (de productie van)
serotonine, noradrenaline en dopamine. De NMDA receptoren van glutamaat zijn lerend, en
voldoende koper, zink en magnesiumionen op deze receptoren vervullen mogelijk een
bijdrage aan dit leren.
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Rol van ceruloplasmine bij depressie? Onder bepaalde omstandigheden kan
ceruloplasmine bijdragen aan een afname van diverse neurotransmitters. De lever geeft
koper gebonden aan ceruloplasmine af aan het bloed. Verschillende factoren kunnen de
hoeveelheid ceruloplasmine met koperionen die door de lever wordt afgegeven een factor 24 keer laten toenemen: Ontsteking (cytokinen IL-1, IL-6 en TNF) (diabetes); een toename
van adrenaline (stress) en een toename van oestogeen en progesteron (zwangerschap)
[333]. Bij omstandigheden als ‘’acute fase’’ bij een ontsteking kan ceruloplasmine diverse
neurotransmitters (noradrenaline, adrenaline, dopamine, serotonine, tryptofaan) omzetten
(werkzaamheid laten afnemen) [333]. Ceruloplasmine kan als prooxidant bijvoorbeeld
ijzerionen omzetten zodat de ijzerionen de cel binnen kunnen. Ceruloplasmine zet Fe3+ om
naar Fe2+. Het koperion van ceruloplasmine staat hierbij een electron aan ijzer af: Cu+ wordt
Cu2+. Doorredenerende zou daarom de kans op een depressie groter zijn in de winter
(eerder ontsteking), bij hormoonschommelingen of tijdens de acute fase van een ontsteking.

2.23 Inname van extra ionen
Dit artikel beschrijft het acupunctuurmechanisme in reguliere termen als functie van koper-,
zink- en magnesiumionen. Betekent dit dat het effect van acupunctuur te vervangen is door
bepaalde ionen bij te slikken? De route die de ionen afleggen om in het lichaam te komen is
heel verschillend. Inname verloopt via de darmen, terwijl prikken direct effect heeft in de
huid. Eeen waarschuwingis op zijn plaats. Driscoll (2010) beschrijft diverse bijeffecten van
een overdosis mineralen en vitamines.
Zink: Langdurig inname van extra zinkionen (50 mg per dag gedurende 5 jaar) kan leiden tot
een tekort aan koperionen, wat aanleiding kan geven tot bloedarmoede en demyelinisering
en spierzwakte. Ook is een bijwerking van excessief zinkionen slikken dat calcium
deficiencies kunnen ontstaan, slechte wondgenezing, misselijheid en diarrhee [220]. [220]
adviseert bij ernstige zinkdeficientie een infuus van intraveneus zink, waarbij de patient
nauwkeurig gemonitored wordt.
Koper: Orale inname van koperionen verbeterde deze klachten. Echter, chronisch
kopertoxiciteit beinvloed primair de lever, maar ook andere organen, zoals nieren en
hersenen.
Ijzer: Chronisch gebruik van ijzerionen geeft een toename van diabetes mellitus 2, en
afname van serum koper en zinkionen.
Magnesium:Toxisch bijeffect van teveel magnesium inname is depressie van ademhaling
(gedeeltelijke paralyse van borstspieren) [221]. Om de hoeveelheid magnesium te bepalen in
het lichaam is de hoeveelheid magnesium die via de urine wordt uitgescheiden een betere
maat dan serum magnesium [224].
Vitamine D intoxicatie gaat samen met hypercalcemia, dat tot nierfalen kan leiden. Inname
van hoge concentraties vitamine B verbruikt magnesium. De nieren halen magnesium terug
uit de urine, door middel van kalium. Een magensiumtekort kan dan overgaan in een
kaliumtekort. Het is daarom van belang om alleen tekorten aan te vullen, bij een regulier
aangetoond serum tekort. Magnesium zit veel in groene groenten, aardappelen, hele granen
en noten [221].
Zinkhomeostase wordt goed gecontroleerd in het gastrointestinale systeem [225]. Een teveel
aan zinkionen wordt vastgehouden in de darmwand, doordat dit een toename van
metallothioneine veroorzaakt. De MT gebonden met zink en koperionen vertrekt via de
ontlasting uit het lichaam. Bij teveel zinkionen inname treedt daarom minder opname van
zinkop via de darmen, en extra aan zink wordt via de nieren uitgescheiden [225].
Acupunctuur omzeilt de tussenstap van de darmen en heeft meer direct invloed via de lokale
beschadiging van cellen dat het immuunsysteem aktiveert, verandering van de hoeveelheid
zinkionen, dat de weerstand verhoogt. Zinkionen stimuleren de vorming van metallothioneine
[224]. Metallothioneine aktiveert glutathion en superoxide dismutase [224].
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2.24 Samenvatting
Warmte en energieproductie in de mitochondrien passend bij de aktiviteit van de cel
Centraal in de fysiologie staan de mitochondrien die in bijna elke cel in grote getale aanwezig
zijn. Verschillend gedrag (prooi zoeken, eten, slapen) stelt verschillende eisen aan de
mitochondrien. Mitochondrien zijn bevattelijk voor het ontstaan van vrije radikalen (ROS,
RNS), omdat daar chemische reacties met zuurstof plaatsvinden (op de oxidatieve
fosforylering). Teveel ROS zou het immuunsysteem aktiveren en kan bovendien leiden tot
celbeschadiging en celdood. Voorwaarde voor een optimale situatie, waarbij niet teveel ROS
wordt gevormd zijn een aantal zaken: (1) Als er bij de mitochondrien voldoende aanvoer van
brandstof is (glucose, pyrodruivezuur) maar niet teveel. (2) Er is voldoende aanvoer van
zuurstof maar niet teveel of teweinig. (3) En de cel heeft voldoende behoefte aan ATP voor
diens activiteit, zoals spieractiviteit. Bij een te hoge aanvoer van brandstof of zuurstof naar
de oxidatieve fosforylering en een te lage ATP behoefte van de cel, zal de protonengradient
van de oxidatieve fosforylering niet geheel worden gebruik. Hierdoor kunnen er vrije
radikalen worden gevormd in de mitochondrien. (4) Tenslotte produceren mitochondrien ook
warmte die afgestemd is op de lokale temperatuur in de cel. De temperatuurbehoefte is in
een teen anders dan op de romp, omdat een teen eerder afkoelt als gevolg van de
omgevingstemperatuur.

Ander gedrag -> andere energiebehoefte -> andere hoeveelheid koper, zink en
magnesium in de mitochondrien:
Daarom zijn er diverse reguleringen voor de snelheid van de werking van de mitochondrien,
afhankelijk van het type gedrag. Interessant is dat de ionen koper, zink en magnesium ieder
zijn eigen lokatie, ofwel zijn eigen reguleerbare enzym in de oxidatieve fosforylering heeft.
Deze afstemming op de behoefte van de cel kan plaatsvinden bij voldoende zink, koper en
magnesium. Mitochondrien bezitten een voorraad van zink, koper en magnesiumionen.
Voldoende fitte mitochondrien passend bij het voorkomende gedrag, is daarom van belang.
Regelmatig uitgevoerde spierbewegingen, fysieke arbeid vergroot de conditie en de
hoeveelheid mitochondrien. Tijdens de slaap worden mitochondrien hersteld. Tenslotte wordt
tijdens eten de bouwstoffen vergaard.
Tijdens eten en tijdens werken kunnen mitochondrien meer (teveel) ROS kunnen
produceren, als ze niet goed afgestemd zijn op fysiologische wens. Tijdens eten komen er
meer nutrienten aan dan dat de cel behoefte heeft aan ATP. Tijdens fysiek werken kunnen
(na verloop van tijd) nutrienten relatief opraken, terwijl de behoefte aan ATP blijft bestaan.
Daarom is slaap belangrijk voor herstel: tijdens de slaap worden mitochondrien hersteld.
Bijstelling van mitochondrien zou plaats kunnen vinden via koper, zink en magnesiumionen,
omdat de drie toestanden slapen, eten en fysiek werken elk met deze ionen bijgeregeld
worden: magnesium bij slapen, zink bij eten en koper bij fysiek werken. Gedrag gaat gepaard
met bepaalde neurotransmitter en hormonen. Geinventariseerd is, hoe synthese en
degradatie van een aantal neurotransmitters en hormonen afhangen van enzymen waarbij
de cofactor een koperion, zinkion of magnesiumion is.
Gedrag vertoont een circadiaans ritme: vindt meestal plaats op bepaalde tijden gedurende
dag en nacht. Een weerspiegeling hiervan is te zien in het circadiaans ritme van koper, zink
en magnesium in het serum. Dit weerspiegelt het circadiaans ritme in slapen, eten en werken
enigszinds. Dit circadiaans ritme in koper, zink en magnesiumionconcentraties in het serum
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past bij enige bijregeling door deze hormonen afhankelijk van het circadiaans ritme van het
gedrag.
Mitochondrien bezitten een voorraad zink, koper en magnesiumionen. Voldoende fitte
mitochondrien passend bij het voorkomende gedrag, is daarom van belang. Regelmatig
uitgevoerde spierbewegingen, fysieke arbeid vergroot de conditie en de hoeveelheid
mitochondrien. Tijdens de slaap worden mitochondrien hersteld. Tijdens de maaltijd worden
bouwstoffen vergaard. Behalve via diverse hormonen en neurotransmitters wordt in dit
hoofdstuk voorgesteld als hypothese dat de ionen zink, koper en magnesium een rol spelen
in de regulatie van gedrag.
Hierbij is vorming en of afbraak van hormonen en neurotransmitters in verband gebracht
met betreffend ion passend bij het gedrag, dus magnesium bij slaap, koper bij fysiek werken
en zink bij eten.
Waarschijnlijk is de rol van koper, zink en magnesiumionen een aanvullende maar uiteraard
niet de enige, en is dit de route waarlangs acupunctuur zijn werking verricht. Acupunctuur
wordt beschouwd als een bevordering van zelfgenezend vermogen: is het lichaam in staat te
reageren op de acupunctuurbehandeling met een dusdanig groot verschil in zink-, koper- en
magnesium, dat het effect meetbaar is en te gebruiken in het zelfgenezingsproces?
Aangetoond dient te worden of er na een aantal acupunctuurbehandelingen een - tijdelijke –
verandering op in de biochemie van mitochondrien, bindweefsel en neurale geleiding
optreedt.

Wu Xing
Een belangrijk hoofdstukje is waarin de vijf fasen van Wu Xing in biocheinsche reguliere
termen wordt beschreven. Fase hout wordt geassocieerd met koperionen, noradrenaline en
adrenaline. Fase Vuur wordt geassocieerd met ijzerionen en dopamine. Fase Aarde met
insuline en zinkionen. Fase metaal met magnesiumionen in het cytoplasma, en met de
hormonen prolactine en melatonine, en fase water met magnesiumionen in de mitochondria,
en vitamine D en B12.

Acupunctuur kan lokaal de elasticiteit van het bindweefsel verbeteren
Een prik in een (acupunctuur)punt verhoogt lokaal de koper en zinkconcentratie. De kleine
beschadiging geeft ROS dat aan metallothioneine bindt, en zinkionen (plus wat koperionen)
van metallothioneine verdrijft. Deze ionen bevorderen de aanmaak van het enzym
lysyloxidase dat het bindweefsel meer elastisch maakt. In de synthese van lysyloxidase in de
fibroblast vervoert metallothioneine in de cel de koperionen naar de plaats waar deze in
lysyloxidase worden ingebouwd. De hoeveelheid koperionen in het cytoplasma beinvloed de
snelheid van productie van lysyloxidase. Ook de hoeveelheid metallothioneine beinvloedt de
snelheid van productie van lysyloxidase. De synthese van metallothioneine wordt
gestimuleerd door zinkionen en geremd door magnesiumionen. Op deze manier zijn koper,
zink en magnesium allen van invloed op de snelheid van productie van lysyloxidase.
Hierbij is ook van belang, het gegeven dat een ion niet zowel in het mitochondrium als in het
cytoplasma aanwezig kan zijn. Wanneer de mitochondrien in een situatie zijn, dat veel ionen
daar aanwezig moeten zijn, door omgevingstemperatuur of gedrag, slaaptekort, honger,
stres, dan zullen diverse ionen zich van cytoplasma naar mitochondria begeven. De snelheid
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van vorming van lysyloxidase in het cytoplasma zal in dat geval vertragen. Op deze manier
zou een langdurige toestand van een bepaalde omgevingstemperatuur of vochtigheid, een
langdurig tekort of teveel aan een bepaald gedrag, en ook ziekte omstandigheden, invloed
kunnen hebben op bepaalde acupunctuurpunten.
Naast invloed op bindweefsel kan acupunctuur ook invloed uitoefenen via de geleidbaarheid
van zenuwen bij de proprioceptie, wat in hoofdstuk 3 bij pijnbestrijding aan de orde komt.

Goede orgaanfunctie leidt tot een voldoende koper, zink en magnesium in het lichaam
Van belang is een goede en werkzame hoeveelheid van koper- en zinkionen in het lichaam.
De organen spelen hier een rol bij. Ten eerste de maag en darmen, voor opname van deze
ionen uit het voedsel. De lever bepaalt via afgifte van koperionen (gebonden aan
ceruloplasmine) aan het bloed de kopervoorraad van de cellen in het lichaam. De alvleesklier
speelt een belangrijke rol bij de glucose stofwisseling, waar zinkionen nauw bij betrokken
zijn. De alvleesklier produceert zinkafhankelijke verteringsenzymen en insuline, waarvan
productie en afgifte ook zinkafhankelijk is. De nieren handhaven de osmotische balans,
waarbij de regulering van afgifte en heropname van diverse ionen een belangrijke rol speelt.
Als de organen goed functioneren is de kans groot dat (bij een normaal voedingspatroon) de
voorziening in het lichaam van koper, zink en magnesiumionen ook goed is. Deze ionen
functioneren dan ook in principe goed bij de productie van hormonen en neurotransmitters
en bij de neurale geleiding in de hersenen via de receptoren. Het idee is dat prikken een
meridiaan optimaliseerd, waardoor de hersenen goed kunnen reageren door gedrag en
organen goed te reguleren.Het gaat hier om het zelfgenezend vermogen.
In deze context is het TCM begrip ‘’driewarmer’’ interessant. Er is een driewarmermeridiaan.
De drie warmers bevinden zich bij Nieren, maag en hart/lever. Beschreven is dat de
voornaamste bijregeling per ion, voor magnesium dit plaatsvindt in de nieren, voor zinkionen
in de alvleesklier en voor koperionen in de lever.
Hersenen. Tenslotte zijn in de discussie een aantal experimenten beschreven die aanwijzing
geven voor een rol in acupuctuur van het cerebellum (kleine hersenen) welke een grote
bijdrage lever aan de handhaving van evenwicht, en de fijnregeling van motoriek.
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Een regulier-medische beschrijving van het mechanisme van
acupunctuur
Hoofdstuk 3: Pijn

De werking van een prik in een acupunctuurpunt is in hoofdstuk 2 beschreven als een
verandering van de stevigheid van het lokale bindweefsel. Hier in hoofdstuk 3 wordt het
effect van acupunctuur beschreven door een verandering van de neurale geleiding van dat
acupunctuurpunt naar de hersenen.
In dit hoofdstuk wordt beschreven dat prikken de geleiding van informatie van huidsensoren
naar hersenen beinvloedt . Acupunctuur wordt vaak toegepast bij pijnklachten en werkt vaak
effectief, kan de pijn verlichten. Dit hoofdstuk beschrijft hoe bij chronische pijn de geleiding
van zenuwen verandert. Deze geleiding vindt plaats via glutamaat en via purinerge
receptoren, en een belangrijk schakelstation bevindt zich op het nivo van de dorsale hoorn
van het ruggemerg. Metingen worden beschreven die demonstreren hoe acupunctuur de
chronische pijn kan verlichten via hetzelfde proces, via purinerge receptoren. Ook wordt
beschreven wat koper en zink bij purinerge receptoren mogelijk kunnen doen en wat koper,
zink en magnesium bij glutamaat doet.
Vervolgens wordt beschreven wat het centrale zenuwstelsel via inhibitie projecteert op het
nivo van de dorsale wortels van het ruggemerg, via de neurotransmitters noradrenaline,
serotonine, acetylcholine en opioide stoffen. De pijnbestrijding volgens methode van Richard
Tan grijpt mogelijk op centraal nivo aan.

3.1 prikken op dezelfde meridiaan als waar de pijn zich bevindt
3.1.1 Pijn op nivo van ruggemerg: rol van glutamaat
Figuur 3.2 geeft het effect van chronische pijn op het nivo van de dorsale hoorn van het
ruggemerg weer. Bij pijn is de neurotransmitter glutamaat betrokken. In de dorsale hoorn van
het ruggemerg waar de zenuw loopt die pijngewaarwording doorgeeft, komen veel
glutamaatreceptoren voor. Ook komen in de dorsale hoorn veel purinerge receptoren voor
(waarop ATP en adenosine de neurotransmitters zijn). Wanneer in een celcultuur van cellen
uit de dorsale hoorn van het ruggemerg ATP wordt toegevoegd, wordt glutamaat vrijgegeven
[107].
Glutamaat-receptoren worden geremd door koper-, zink- en magnesiumionen [35, 38].
Glutamaat speelt bij leren een rol via diens glutamaat (NMDA) receptoren [113]. Bij
chronische pijn is het magnesiumion uit de glutamaatreceptor (de NMDA soort onder de
glutamaat-receptoren) vertrokken [106]. Zie Figuur 3.1.
Zowel koperionen als zinkionen kunnen een pijndempende werking hebben [65]. Zinkionen
spelen een rol bij leren, het versterken van de synaptische verbinding tussen twee neuronen
[113]. Bij chronische pijn zijn de verkeerde dingen aangeleerd. Zinkionen zijn pijndempend
via de NMDA receptor in hippocampus en ruggemerg [255]. Zink remt daar de
neurotransmissie van glutamaat. Tegelijk met glutamaat worden zinkblaasjes geleegd in de
synaps en komen de zinkionen aan op de NMDA receptor [228]. Een te hoge aktiviteit van

74
de NMDA receptor geeft meer ROS in de cel [228]. Een toename van teveel calcium in de
cel geeft ook een toename van teveel calcium in de mitochondrien wat de
membraanpotentiaal verstoort en ROS ontwikkelt, en uiteindelijk tot apoptose kan leiden
[228]. Zink kan de invoer van calcium via NMDA afremmen [228], zie ook hoofdstuk 7, waar
de interactie tussen zink en calciumkanaaltjes wordt beschreven. Zie figuur 3.1.

Figuur 3.1 [65]: In de dorsale hoorn van het ruggemerg bevinden zich twee soorten
receptoren voor glutamaat: NMDA en AMPA. Bij acute pijn (inks) is alleen AMPA aktief, en
wordt NMDA receptor geblokkeerd door magnesium. AMPA laat Kalium en Natium de
postsynaptische cel binnenstromen. Bij chronische pijn worden beide receptoren AMPA en
NMDA aktief. Het magnesiumion verdwijnt van NMDA. NMDA laat calicum binnen stromen.

3.1.2 Pijn en rol van purinerge codering
ATP heeft naast een intracellulaire rol als energierijk molekuul, ook een extracellulaire rol als
neurotransmitter. Bij de waarneming van pijn speelt ATP als neurotransmitter een rol, via
purinerge receptoren. Figuur 3.2 beschrijft de route van de pijnwaarneming. Hierin zijn
verschillende soorten purinerge receptoren weergegeven. Dit zijn receptoren voor ATP. Dit is
niet verwonderlijk, omdat ATP een van de eerste biologische moleculen was die in de
evolutie verscheen [270].
ATP kan een cotransmitter zijn bij noradrenaline, bij serotonine, glutamaat, dopamine en bij
GABA [270]. ATP en NA werken samen om de hormonen vasopressine en oxytocine vrij te
geven in de hypothalamus [270]. ATP werkt samen met glutamaat in hippocampale
neuronen (CA1), die betrokken zijn bij leren en geheugen [270]. Glutamaat stimuleert de
recruitment van mitochondria naar de postsynaptische regio, d.m.v. het calcium wat via
NMDAreceptor de cel binnenkomt. Vervolgens gaat het calcium bij de mitochondria naar
binnen en remt het mitofagie [277]. Purinerge signalering kan ook samengaan met dopamine
[277]. Teveel dopamine remt complex 1 in de mitochondrien [277] (Terwijl net genoeg
dopamine vermoedelijk juist complex 1, stimuleert, voor toename van productie van warmte
en ATP.)
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Purinerge codering heeft terugkoppeling van adenosine. ATP wordt door de cel
uitgestoten in een blaasje, en komt uiteindelijk op zijn receptor in de buurcel, of op de
eerdere cel die het uitgestoten heeft. Deze voor ATP specifieke receptoren zijn P2 purinerge
receptoren. ATP (aktiverende werking) wordt nadat het van zijn receptor weer af gaat,
extracellulair omgezet in adenosine (remmende werking). Adenosine kan weer terug
opgenomen in de cel die de ATP had afgegeven [270]. Adenosine kan ook op de P1
purinerge receptoren binden, waar het een remmende werking heeft [277].

Figuur 3.2: purinerge receptoren P2 voor ATP als neurotransmitter, P1 voor adenosine als
neurotransmitter. De vrijgegeven ATP kan omgezet worden tot adenosine en weer terug
opgenomen worden door de presynaptische zenuwcel. Ook kan adenosine, net als ATP
functioneren als een neurotransmitter, maar dan remmend. In de figuur remt adenosine de
presynaptische neuron. ATP is een exciterende neurotransmitter [278]. Een osmotische
gradient, mechanische of electrische stimulatie, en receptor agonisten, zoals ATP,
dopamine, thrombine en glutamaat kunnen bepaalde cellen zover krijgen dat ze ATP
afgeven (Mullercellen in de retina, een soort macroglia [278]). Overactieve
glutamaatreceptoren geven een grote toename van calcium in cytosol en mitochondrien en
laten de cel ATP afgeven [278]. ATP is een ‘danger’ molekuul, dat in grote hoeveelheden
vrijkomt bij ontsteking, oxidatieve en osmotische stress, nutrient uitputting, ischemiehypoxia, mechanische stimulatie, celbeschadiging, en grote hoeveelheden glucose [278].

Purinerge systeem is bij veel functies betrokken. Purinerge signalering is een primitief
systeem, dat betrokken is bij korte termijn en lange termijn gebeurtenissen, vele processen,
zoals exocriene en endocriene secretie, immuunrespons, ontsteking, mechanosensorische
transductie, aggregatie van bloedplaatjes en endotheel gemedieerde vasodilatatie, cel
proliferatie, differentiatie, migratie, dood en ontwikkeling en regeneratie [270]. Purinerge
signalering is betrokken bij neuroprotectie, centrale controle van autonome functies, neuronglia interacties, controle van bloedvatspanning (NO afhankelijke ‘’vesseltone’’) en
angiogenese, pijn, mechanosensorische tranductie en de fysiologie van zintuigen [270]. In dit
hoofdstuk wordt ATP signalering beschouwd in de context van ontstekingspijn en
neuropathie dat samengaat met hyperalgie en allodynie. Purinerge signalering zorgt voor
recruitment van immuunsysteem-mediators gedurende cellulaire stress. Dit geldt voor het
aangeboren en het adaptieve immuunsysteem [277]. In de hersenen bevordert purinerge
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signalering chemotactisch de aantrekking van neutrofielen. Microglia activatie dragen dan bij
aan depressie, schizofrenie en autisme [277].

Pijn. Bij pijn zijn op het nivo van het ruggemerg de purinerge receptoren soorten P2X3,
P2X2, P2X4, P2X6 betrokken [275]. Zie figuur 3.2.

Figuur 3.2 [275]: Pijn begint normaal gesproken in de periferie bij de zenuwuiteinden die
geprikkeld worden of door beschadiging van zenuwen. Deze prikkels worden via
zenuwbanen doorgegeven aan het ruggemerg en tenslotte naar de hersenen. Purinerge
receptoren type P2X3 komen zowel voor in de periferie als in de dorsale hoorn. Een
toename van P2X3 in de dorsale hoorn is geassocieerd met pijn bij botkanker, CFA pijn, en
CCI pijn (beschadiging door chronische constrictie van een zenuw). Een blokkade van P2X3
op nivo van dorsale hoorn geeft afname van de pijn. P2X3 is betrokken bij actue pijn [275].
De P2X3 purinerge receptors in de dorsale hoorn zijn betrokken bij neuropathische pijn en bij
ontstekingspijn, die beiden samengaan met allodynia en hyperalgesia [275]. Chronische
compressie van dorsale hoorn geeft een vermeerdering van P2X3 receptoren in de dorsale
hoorn [275]. P2X3 is gelokaliseerd op primaire afferende zenuwuiteinden die het ruggemerg
binnekomen en betrokken zijn bij neuropathische pijn. Men vermoed dat neuropathische pijn
meer samengaat met een toename in P2X3 receptoren, dan met een toename in vrijkomen
van ATP [275]. P2X3 receptors bemiddelen het vrijkomen van glutamaat. ATP toevoegen
aan een celcultuur met cellen uit dorsale hoorn, resulteert in vrijgeven van glutamaat [107].
Blokkade van deze receptoren geeft afname van chronische pijn [109,110]. Acupunctuur (in
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huid) geeft afname van de hoeveelheid purinerge receptoren P2X3 in het ruggemerg
[109,110].
De andere purinerge receptoren P2X2, P2X4 en P2X6 ook gelegen in de dorsale hoorn,
geven de nociceptieve informatie in het ruggemerg door langs de pijn route naar de
hersenen. Injectie intrathecaal (in ruggemergkanaal in cerebrospinale vloeistof) van ATP
veroorzaakt langdurig allodynia, vermoedelijk via P2X2/3 receptoren. P2X4 receptors op
ruggemerg microglia (soort macrofaag-gliacel) zijn vermeerderd bij neuropathische pijn [275].
Receptor P2X4 speelt een rol bij chronische pijn, bij neuropathische pijn en mechanische
hypergevoeligheid. Ook P2X7 en P2Y12 receptors op de microglia zijn betrokken bij
neuropathische pijn.
ATP signalering is afhankelijk van de hoeveelheid ATP die de cel produceert, de
mitochondriele aktiviteit van de cel die het afgegeven heeft [277]. In de context van het
beschreven TCM werkingsmodel is het interessant, dat ionen koper, zink en magnesium, de
mate van aktiviteit van de mitochondrien reguleren. Deze bijregeling wordt bovendien
verondersteld afhankelijk van gedrag (slapen, eten, werken) te zijn. Naast deze algemene
invloed van koper en zink op de ATP vorming is er ook een meer specifieke werking van
koper en zink bij purinerge receptoren wat in het volgende stukje ter sprake komt.

3.1.3 Koper en zink en purinerge receptoren.
In bepaalde regios van de hersenen worden zink en koperionen opgeslagen binnen de
synaptische blaasjes*. Deze zink en koperionen komen vrij in de synaptische spleet na
electrische depolarisatie van de aanvoerende axon. Hierdoor kunnen zij invloed uitoefenen
op receptoren. Diens effect op glutamaatreceptoren zijn eerder besproken in 3.1.
Zinkblaasjes komen voor bij glutamaat receptoren [37]. Ook bij GABA receptoren worden
zinkblaasjes afgegeven [37]. Zink werkt ook op nicotine receptoren en op glycine receptoren
[37].)

Tabel 3.1: invloed van koper- en zinkionen in de synaps op de diverse purinerge receptoren
[37].De verschillende purinerge receptoren staan in Figuur 3.2 afgebeeld.Zinkionen hebben
invloed op alle in de tabel genoemde purinerge receptoren, bij de ene soort stimulerend, bij
de andere soort purinerge receptor remmend. Koperionen stimuleren of remmen enkele en
magnesium remt de p2x7 receptor.
*) (De gemeten concentratie zink in de hersenen heeft waarden van 100 tot 150 uM. In het bloedplasma is de concentratie zink
15 uM. Zink gaat gemakkelijk door de bloedhersenbarriere [37]. De koperconcentratie in de cerebrospinale vloeistof is rond de
70 uM, en komt met name veel voor in hippocampus, locus coeruleus (waarin synthese van noradrenaline plaatsvindt) en
olfactory bulb [37].. (GABA wordt in de cel geproduceerd uit glutamaat,en heeft een inhiberende werking [37].)
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Ook purinerge receptoren ondergaan invloed van koper en zinkionen, en soms van
magnesiumionen [37]. Bij chronische pijn remmen koperionen beide receptoren P2X4 en
P2X7 af (Hierdoor wordt bij vluchten - stress- minder pijn waargenomen) [37]. Zinkionen
remmen P2X7, maar stimuleren P2X4 [37]. Dus op P2X4 hebben koper en zink een
tegengestelde invloed: koperionen remmen de P2X4 receptor in de dorsale hoorn van het
ruggemerg. Zinkionen stimuleren juist de P2X4 receptor [37].

3.1.4 Acupunctuur laat P2X3 afnemen in de dorsale hoorn van het ruggemerg
Pijn kan P2X3 receptoren in de dorsale hoorn laten toenemen: Bij neuropathie gepaard
gaande met allodynie en hyperalgesie is er een toename van de hoeveelheid purinerge
receptoren in de dorsale hoorn van het ruggemerg gemeten [275]. Acupunctuur laat de
hoeveelheid purinerge receptoren op het nivo van de dorsale hoorn van het ruggemerg
afnemen [109, 110].
Acupunctuur kan de hoeveelheid P2X3 receptoren in de dorsale hoorn laten afnemen.
De pijn neemt dan ook af. Electroacupunctuur (bilateraal: BL-60 en ST-36 op de benen; 100
Hz bij CFA en 15 Hz bij CCI) geeft afname van deze P2X3 purinerge receptoren en afname
van de pijn [274]. Ander onderzoek paste electroacupunctuur op de punten ST-36 en GB-34
toe Ipsilateraal of contralateraal, wat beiden hetzelfde resultaat gaf [110]. [110] en [274]
hebben P2X3 in de dorsale hoorn van het ruggemerg onderzocht.( P2X3 komt ook perifeer
voor in de route van pijnverwerking [275]. )
Na zenuwbeschadiging komt excessief veel interferon-gamma (IFN-gamma) vrij in de
dorsale hoorn van het ruggemerg [279]. IFN-gamma verandert microglia in ruste naar de
geactiveerde toestand. Dit vindt plaats door middel van expressie van purinerge receptoren
P2X4 op de celmembraan van de microglia. Hierdoor ontstaat allodinia. Microglia zijn de
macrogfagen van het centrale zenuwstelsel. De microglia ontvangen IFN-gamma van TH1
leukocyten, waarna allodynia ontstaat [279]. Mogelijk zijn de monocyten (een voorstadium
van macrofagen) aangetrokken tot de toegenomen hoeveelheid metallothioneine in het
ruggemerg. Metallothioneine oefent aantrekking uit op monocyten (chemotaxis) [265] taxis
eigenschappen heeft t.o.v. de leukocyten [265]. Metallothioneine is vermoedelijk
toegenomen door lokale toename van ROS. Deze lokale toename van ROS ontstaat
vermoedelijk door toename van glutamaat op zijn receptor, waardoor veel calcium in de cel
komt en in de mitochondrien ROS laat toenemen. ROS stimuleert de nieuwvorming van
metallothioneine.
Electroacupunctuur op GB-30 (rug) remt het vrijkomen van IFN-gamma, waardoor minder
P2X4 op de microglia ontstaan, en de allodynia blijkt af te nemen [279].Modulatie van de
hoeveelheid P2X receptoren is vermoedelijk de manier waarop de intensiteit van purinerge
codering wordt beinvloedt.

3.1.5 Feedback van adenosine, invloed van koper en zinkionen
In de synaps kan ATP omgezet worden tot adenosine (zie figuur 3.2). Adenosine heeft een
anti-ontstekings effect. Farmacologisch stimuleren (agonist) van de adenosine receptor
tijdens een buitensporige ontstekingsreactie is remmend op de ontsteking en kan
orgaanschade voorkomen. Echter tijdens actieve infecties leidt de farmacologische remming
tot onvolledige vernietiging van pathogenen, en kan de infectie verergeren [283].
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5-Nucleotidase is het enzym dat verantwoordelijk is voor de vorming van adenosine uit
AMP. Koperionen hebben in erythorcyten een remmende werking op 5-nucleotidase [284].
In het plasma van het zaad van een stier leidt het verwijderen van de twee gebonden
zinkionen aan 5-nucleotidase tot een compleet inaktief apo-enzym [285]. Wanneer deze
twee zinkionen op 5-nucleotidase vervangen worden door koperionen is de aktiviteit 65%
van de oorspronkelijke aktiviteit met twee zinkionen [285].
Het enzym adenosine deaminase (ADA) is betrokken bij de intracellulaire afbraak van
adenosine [283]. ADA wordt wat geinhibeerd door zinkionen [288]. Bij een locale toename
van zinkionen, zal er lokaal meer adenosine aanwezig zijn.
Een locale zinktoename vindt mogelijk plaats gedurende fase 2 (de opbouwfase: ‘zinkfase’
passend bij M2 macrofagen, welke volgde op de aanvalfase: ‘koperfase’ passend bij M1
macrofagen). Gedurende fase 2 zal dit leiden tot een toename van adenosine.
Gemeten is bij toediening van LPS (via injectie in diepe vene in onderarm, op tijdstip t=0)
(bacterieresten) aan proefpersonen, dat bij hen de extracellulaire adenosine toenam, na 1.5
uur de enzymatische activiteit van ADA afnam, en dat 5NT toenam [283]. Dit was gemeten
door bloedafname via dezelfde canule in de vene in de onderarm. Bij proefdieren waarbij
E.Coli werd toegediend, dat peritonitis veroorzaakte, werd na 24 uur een toename van de
concentratie 5NT gemeten, en na 12 uur een afname van de aktiviteit van ADA [283].
(Hypoxia remt juist het andere enzym adenosine kinase (AK), dat adenosine intracellulair
kan afbreken. Bij dit enzym is geen zinkafhankelijkheid bekend [283,
298]).Electroacupunctuur heeft een positieve invloed op de adenosine receptor A1 [286].
Het lijkt erop dat als er perifeer een ontstekingspijn is, dit door de hersenen gevolgd wordt.
Dit is niet vreemd, omdat bij pijn in eerste instantie het aangedane ledemaat minder gebruikt
dient te worden. De hersenen nemen de pijn gewaar via zenuwgeleiding, waarbij purinerge
receptoren de signaaloverdracht van glutamaatreceptoren versterken. Na verloop van tijd
wordt de in de synpas vrijgekomen ATP, het molecuul van purinerge signalering, omgezet in
adenosine, dat een ontstekingsonderdrukkend effect heeft. Dit treedt op na verloop van tijd,
dus als de acute fase (M1 macrofagen) voorbij is, en er herstel plaatsvindt (M2 macrofagen).

3.1.6 Chronische pijn op nivo van ruggemerg.
Bij langdurige chronische pijn treedt vaak mechanische overgevoeligheid op. Informatie via
de dorsale hoorn wordt via glutamaat doorgegeven aan het ruggemerg, waarna de informatie
verder naar de hersenen getransporteerd wordt. Overgevoeligheid heeft een relatie met veel
(meer effectieve receptoren voor) glutamaat als neurotransmitter, ook op het nivo van de
hersenen. Eerder is beschreven dat koper-, zink- en magnesiumionen een dempende
werking op de glutamaatreceptor (NMDA) hebben. Dit werkt op alle nivo’s waar sprake is van
regulatie door glutamaat.

3.1.7 Pijn en metallothioneine toename in dorsale en ventrale hoorns
Een diermodel voor ontstekingspijn is injectie van FCA (Freunds adjuvant, geinactiveerde
pathogene bakterien), unilateraal in achterpoot, waarna (alleen ipsilateraal) allodynie en
hyperalgesia ontstaat. Het blijkt dat hierdoor een toename in MT1 en MT2 (twee typen
metallothioneine) ontstaat in de dorsale en ventrale hoon van het ruggemerg hoogt L5, zowel
ipsilateraal als contralateraal [271]. Het maximum hiervan treedt op na een 12-24 uur. Een
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diermodel voor neuropathie, bij ratten wordt ter hoogte van L5 een zenuw enigszinds
omsloten, waarna allodynie en hyperalgesie ontstaat. Na zeven dagen treedt hier ook een
maximum in MT1 en MT2 op, waarna afname tot een zekere verhoogde waarde [271].
Mogelijk heeft MT een stress waarnemende functie en bovendien via chemotaxis een
aantrekkende actie op leukocyten (monocyten) [265]. Bij neuropathie treedt een verhoogde
doorlaatbaaheid (voor albumine) van de bloedhersenbarriere op [271]. Mogelijk speelt MT
een rol in het tegenhouden van deze doorlaatbaarheid: zinkionen verlagen de ontsteking en
neuropathie [271],

3.1.8 Discussie: purinerge receptoren en acupunctuur xxxx
De beschreven wetenschappelijke resultaten roepen een aantal vragen op.
(1) Hoe ontstaat uit perifeer opgewerkte pijn een toename van ATP als neurotransmitter op
het nivo van de dorsale hoorn in het ruggemerg? Directe cellulaire schade induceert het
vrijmaken van ATP uit de mitochondrien [277]. (vooral bij ischemie [277]). De ATP kan zich
hechten aan perifere purinerge receptoren, op uiteinden van vrije zenuwen die naar de
dorsale hoorn van het ruggemerg geleiden. Hoe uit deze door pijn gestimuleerde vrijmaking
van ATP in de synaps in de dorsale hoorn van het ruggemerg is niet duidelijk. Duidelijk is
wel, dat dit plaatsvindt bij chronische pijn.
(2) wat is de functie van toename van ATP en glutamaat? P2X3 purinerge receptoren
werken samen met de neurotransmitter glutamaat. Samen zorgen zij ervoor dat er meer
calcium de zenuwcel instroomt via de NMDA receptor. Een versterkte werking van
glutamaat is een waarschuwing bij pijn (danger-molekuul, evolutionair belang). Het
pijnsignaal komt nu duidelijker via het ruggemerg uiteindelijk in de hersenen terecht.
(3) Hoe ontstaat de (gemeten) toename van metallothioneine op het nivo van het
ruggemerg? Bij veel glutamaat zal er meer calcium de zenuwcel binnengaan en de
mitochondrien activeren. Hierdoor wordt er meer potentiaalverschil gegenereerd over het
binnenmembraan van de mitochondrien, wat de kans op vorming van ROS vergroot. ROS
kan lokaal de zinkionen (en koperionen) van metallothioneine verdringen. De vrijgekomen
zinkionen kunnen in de dorsale wortel van het ruggemerg de vorming van nieuwe
metallothioneine stimuleren.
(4) Bij stress (adrenaline) komen koperionen (gebonden aan ceruloplasmine) vrij uit de lever
naar de bloedsomloop. Koperionen remmen de P2X4 receptor. Het nut van demping van pijn
door stress is, dat bij vechten of vluchten (overlevingsmechanisme) de pijn niet gevoeld
wordt. Zinkionen stimuleren juist de P2X4 receptor [37]. Mogelijk heeft dit te maken met het
(meestal ongewenste) leerproces van chronische pijn in het ruggemerg.
(5) Acupunctuur laat de door de chronische pijn vergrote hoeveelheid P2X3 purinerge
receptoren weer afnemen. Hoe dit tot stand komt is niet duidelijk. Wel zal acupunctuur
uiteindelijk als effect hebben dat ROS afneemt. Wanneer er geprikt wordt, ontstaat er
extracellulair ROS en komt er zink vrij, dat nieuwe metallothioneine vormt waaraan de zink
weer gebonden wordt. De vrijgekomen zink kan de cel binnengaan en gebruikt worden voor
superoxide dismutase en voor de synthese van glutathion, die beiden ROS onschadelijk
maken. Ook zal de zink mogelijk de afbraak van adenosine afremmen, waardoor er meer
adenosine in de receptor blijft om ATP af te breken in de synaps. De afname van ATP in de
synaps geeft blijkbaar een afname van de hoeveelheid purinerge receptoren in de synaps.
(6) Passen deze meetresultaten bij pijnonderzoek in het voorgestelde TCM
werkingsmechanisme? Dit model voor pijnverwerking in de dorsale wortel van het ruggemerg
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is toepasbaar op alle meridianen via diens ‘’backshu acupunctuurpunten’’ die gelegen zijn
langs het ruggemerg ter hoogte van de dorsale wortel. Vanuit de hersenen zijn er
verschillende projecties van zenuwen op de diverse dorsale wortels van het ruggemerg, wat
in 3.2 beschreven zal worden. Een goedeinhiberende projectie, met goed functionerende
neurotransmitters is van belang. In de appendix en in 3.2 wordt beschreven dat een goede
zink, magnesium en koper balans nodig is voor een goede productie van de
neurotransmitters noradrenaline en serotonine.

3.2 Centrale verwerking van pijn
3.2.1 Methode van Tan: prikken in andere meridiaan dan waar de pijn is
Bij de pijnbestrijdingsmethode van dr Richard Tan wordt juist niet geprikt in de meridiaan
waarop de pijn zich bevindt []. Prikken vindt plaats in een geheel andere meridiaan, vaak
(maar hoeft niet) contralateraal ten opzichte van de meridiaan waarop de pijn zich bevindt.
Bij pijn op een armmeridiaan kan de beste keus zijn om te prikken op een beenmeridiaan, en
vice versa. De lokatie van de prik op de meridiaan ten opzichte van deze meridiaan als
geheel past bij de lokatie van de pijn op de (andere) meridiaan als geheel waarop de pijn
zich bevindt. Dit wordt spiegeling of reversed spiegeling genoemd. Er wordt pas geprikt als
bij palpatie van de te prikken meridiaan het punt specifiek gevoelig is, en als na de prik, de
pijn inderdaad bij bewegen van de ledemaat waarin de pijn zich bevindt verdwijnt.

Tabel 3.2: Meridiaan (2e kolom), geassocieerd met bewegingsrichting van het lichaam en
gedrag. Ter handhaving van de balans is de meridiaan gekoppeld met een contralaterale
andere meridiaan (4e kolom). Pijn in het traject van de meridiaan in de 2e kolom beperkt het
bewegen van spieren langs diens traject. Dit betekent dat de spieren die voor
balanscorrectie zorgen langs de meridiaan in kolom 4 ook beperkt worden gebruikt/de pijn
kunnen representeren (blijkbaar op een gespiegelde plek). Zo gebruikt de Tan methode nog
4 andere manieren van koppelen van meridianen. Een van de koppelingen die het meest
vreemd aandoet is de koppeling waarbij yin verandert in yang (en omgekeerd) en
beenmeridiaan in arm meridiaan (en omgekeerd).
De geselecteerde acupunctuurpunten op locaties zonder pijn, maken vaak deel uit van een,
regelmatig gemaakte, gemeenschappelijke beweging met (spieren langs de meridiaan van)
de pijnlijke locatie. Dit kan bijvoorbeeld lopen zijn, waarbij arm en contralaterale been tegelijk
worden bewogen. Het gemeenschappelijk neurale traject – in ruggemerg of mogelijk ook
verderop in de hersenen – kan bij chronische pijn geleerd hebben de pijn te blijven
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waarnemen. Zie Tabel 3.2 waarin een aantal keuzestrategieen van Tan in verband worden
gebracht met balans en met antagonistische spier.

Tabel 3.3: agonist-antagonist koppeling tussen meridianen. Dit betekent dant de
blaasmeridiaan (been, tai yang) verandert in longmeridiaan (arm, tai yin). Dit is te begrijpen
met de volgende logica: Blaasmeridiaan en miltmeridiaan zijn antagonistisch ten opzichte
van elkaar. Vaak bewegen spieren in koppels, waarbij de ene spier zich inspant en de ander
spier ontspant. Een pijn in de blaasmeridiaan (tai yang) zorgt voor beperkte beweging daar,
maar ook in de contralaterale miltmeridiaan (tai yin). (tai yin en tai yang zijn beiden ‘’groot’’ in
energie). De miltmeridiaan heeft de longmeridiaan als gekoppelde qua balanscorrectie. Een
beperkt bewogen miltmeridiaan kan samengaan met een beperkt bewogen longmeridiaan.
Op deze manier zou een pijn in de blaasmeridiaan een palpatie pijn in de longmeridiaan
kunnen geven. Volgens de Tan methode is deze palpatiepijn lokatie geschikt om te prikken
ter bestrijding van de pijn. Pijn op de blaasmeridiaan kan zich dus verplaatsen naar de
dunnedarm meridiaan en/of naar de longmeridiaan (er zijn nog 2 of 3 meridianen mogelijk,
waar we hier niet op ingaan). Gekozen wordt voor de meridiaan met het gevoeligste punt.

Mogelijk veroorzaakt de Tan methode een reset van dit gemeenschappelijke deel, door
informatie van de nietpijnlijke lokatie te laten concurreren (winnen) van de route van de
pijnlijke locatie. De aandacht wordt verschoven van de oude pijnlocatie naar de nieuwe nu
gepirkte locatie.
In het model voor het pijnmechanisme, de gate-control theorie’’ van Melsack en Wall,
onderdrukt de ene informatie de andere informatie [215]. Deze competitie tussen, of
modulatie van informatie vindt ook plaats in de hersenstam en cortex tussen de mediale
route (cognitief en motivatie) en de laterale route (sensorisch) van de pijninformatie [214].
Het model voor pijn van Melzack en Casey beschrijft dat pijn een sensorische, een affectieve
en een cognitief-evaluatieve kant heeft [214,215].
Bij de methode van Tan blijkt het niet te werken als je OOK de meridiaan prikt waar de pijn
zich bevindt. Daar is het model van Melzack, de gate-control, vermoedelijk van belang.
Mogelijk bevindt dit gate-control mechanisme zich op het nivo van de thalamus (3.2.2). Een
andere optie is vanuit de hersenkernen vanwaaruit een centrale projectie wordt gestuurd
naar de dorsale hoorn van het ruggemerg waar de oorspronkelijke pijn informatie het
ruggemerg intreedt (3.2.3). Het is voorstelbaar dat de methode van Tan dat over
bewegingspatronen inclusief balans gaat, via deze projecties vanuit de hersenen naar de
dorsale hoorn werkt.
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3.2.2 Glutamaat en purinerge receptoren op centraal nivo en ROS
Teveel neurale geleiding via glutamaat in de hersenen is toxisch en veroorzaakt ROS [276].
Via de NMDA receptor veel calcium de zenuwcel binnen, dat het mitochondrium
binnendringt, waar het ROS genereert [276]. In reactie hierop werkt in de
zenuwcelmembraan de cysteine/glutamaat antiporter (die cysteine de cel binnen laat gaan,
tegelijk met glutamaat naar buiten) minder goed. Hierdoor ontstaat een intracellulair
cysteinetekort, waardoor ook een tekort aan glutathion [276]. Glutathion is erg belangrijk voor
het afvangen van ROS. Er kan een lichte ontsteking plaatsvinden. Aktivatie van het (of
diverse) pijncentra in de hersenen laat pijn bewustworden.

3.2.3 Chronische pijn op nivo van de thalamus
Centrale neuropathische pijn, is een vorm van pijn, waarbij de thalamus het overneemt van
de periferie en pijn genereert. Paracetamol heeft hier geen werking. Interessant om te
onderzoeken zou zijn, om te zien of de methode van Tan invloed uitoefend op de thalamus.
Bij centrale neuropathische pijn wordt er getest of antidepressiva of antiepileptica een
verlichtende werking hebben. Elders in dit boek, in hoofdstuk 2 is beschreven dat zowel
antidepressiva als antiepileptica invloed hebben op koper- en zinkconcentratie in het serum
[246,253,254]. Dit roept de vraag op of deze ionen inderdaad een rol kunnen spelen bij
pijnbestrijding.

3.2.4 Centrale projectie op dorsale hoorn met neurotransmitters
Vanuit de hersenen dalen diverse projecties af op de dorsale hoorn van het ruggemerg.
Deze projecties maken gebruik van de neurotransmitters noradrenaline, serotonine,
acetylcholine en opioide stoffen. Gemeten is dat bij pijn een belangrijke rol wordt gespeeld
door het endogene afdalende inhibitaire systeem in het centrale zenwustelsel [289]. Bij
het doorsnijden van de dorsale laterale funiculus van het ruggemerg bij wervels T2-3 bij de
kat, werkte acupunctuur (ST-36) niet meer, of verminderd [289].
Er zijn veel hersengebieden betrokken bij deze inhibitoire route vanuit het centrale
zenuwstelsel: rostrale ventromediale medulla (waaronder nucleus raphe magnus),
periaquaduct grijs, locus coeruleus en arcuate nucleus, en m.b.v. fMRI (functional imaging)
bovendien preoptic area, centromedian nucleus, nucleus submedius, anterior pretectal
nucleus, nucleus accumbens, caudate nucleus, septal area, amygdala, anterior cingulated
cortex en hypothalamic paraventricular nucleus [289]. Stimulatie van betreffende
hersengebiedjes stimuleert (potentieert) de met electroacupunctuur opgewekte analgesia.
Laesie vermindert de met electroacupunctuur opgewekte analgesia [289]. fMRI studies lieten
zien dat naaldstimulatie van LI-4, ST-36 of GB-34 resulteerden in activiteit van cerebrale
limbische systeem en subcorticale delen. Wanneer ‘’de-Qi (een pijnloze sensatie)’’ gevoeld
werd bij de naaldstimulatie, werden de volgende hersengebieden aktief: periaquaduct grijs,
nucleus raphe magnus, insula, dorsomediale nucleus van thalamus, hypothalamus, nucleus
accumbens en primaire somatosensorische cortex. Andere hersenregios vertoonden daarbij
een afname van aktiviteit: rostrlae deel van anterior cingulate cortex, amygdala,
hippocampus, frontale gebieden van de cortex, reticulaire formatie en cerebellaire vermis.
Via PET scans is gemeten dat acupunctuur als effect heeft dat onder andere het cerebellum
bilateraal aktief wordt [289]. Met fMRI is gemeten dat het ene acupunctuurpunt een ander
effect (met overlap) kan hebben dan het andere acupunctuurpunt.
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-stimulatie van ST-36/SP-6 (wu xing fase aarde) activeert de orbitale frontale cortex
(en deactiveert de hippocampus).
-stimulatie van GB-34/BL-57 activeert de dorsale thalamus en remt de primaire
motor area en premotor cortex. (GB-34 wu xing fase hout; Blaasmeridiaan verloopt
op de achterzijde van hoofd, rug en benen)
-Stimulatie van ‘’vision related acupoint’’, aan laterale zijde van de voet activeerde
bilateraal de occipitaal lobben (visuele cortex) [289].
-Klassieke acupunctuurpunten vertoonden een grotere activatie in hypothalamus en
primaire somatosensorische-motor cortex en sterkere deactivatie van het rostrale
segment van de anterior cingulate cortex dan stimulatie van nietacupunctuurpunten.
Gemeten is dat acupunctuur (in feite de pijnloze sensatie de_Qi) effect heeft op de activiteit
van diverse hersengebiedjes. Ook de thalamus, zoals beschreven in 3.2.2 kan hierbij
betrokken zijn. Mogelijk maakt de methode van Tan gebruik van een gate-control
mechanisme in de diverse hersengebieden.

3.2.5 Neurotransmitters en opioiden
Een interessant experiment is uitgevoerd bij konijnen met neuropathische pijn [289]. Bij
groep A ondergingen konijnen met neuropathische pijn een serie acupunctuurbehandelingen. Konijnen uit groep B met neuropathische pijn ondergingen geen
acupunctuurbehandeling. Vervolgens werd bij groep A de cerebrospinale vloeistof verwijderd
en in de centrale ventrikels geinjecteerd van konijnen uit groep B met neuropathische pijn,
zonder acupunctuurbehandeling. Bij groep B was hierna de pijndrempel verhoogd. Dit
experiment suggereert dat centraal gelokaliseerde chemische stoffen een rol spelen bij de
analgesia.
Neurotransmitters zoals opioiden (beta-endorfinen, enkefalines en dynorfines) en hun mu,
delta en kappa receptors in perifeer en centraal zenuwstelsel vertonen activiteit bij
nociception [289]. Naloxone, een antagonist van opioid receptoren, heft het analgetische
effect van acupunctuur op. Dit geldt voor perifere injectie en voor centrale injectie. Centrale
injectie van naloxone in preoptic area, septal area, nucleus accumbens, amygdala en
caudate nucleus remt analgesia dat door electroacupunctuur is opgewekt [289]. Hetzelfde
effect is gemeten bij injectie van antagonisten van mu-receptoren in de caudate nucleus
[289]. Ook perifere injectie van antilichamen tegen beta-endorfines remt het analgetische
effect van electroacupunctuur [289].
Het analgetisch effect opgewekt door electroacupunctuur (ST-36 bij neuropathie
opgeroepen door beschadiging op nivo T2-3) werkt via de afdalende pijnremmende routes
[291]. Dit systeem bevat spinale opioiden, adrenerge, serotonerge en cholinerge
receptoren [291]. Cholinerge receptoren zijn aanwezig in de oppervlakkige en diepe dorsale
hoorn van het ruggemerg [291]. Dit is gemedieert door spinale mu en delta opioide
receptoren, alfa2-adrenerge receptoren en 5-HT1a en 5-HT3 receptoren [290, 291, 292].

85

Figuur 3.3: lokatie van een aantal genoemde hersengebieden.
Figuur 3.4 lijkt weer te geven dat koperionen invloed uitoefenen op de vorming en afbraak
van noradrenaline en adrenaline, maar geen invloed hebben op serotonine vorming (wel de
afbraak van serotonine). Magnesium heeft een remmende werking op de functie van
acetylcholine. Voor zink ligt het minder duidelijk. Magnesium en zink spelen een rol bij de
synthese van serotonine, melatonine en de catecholamines (hier gaat het mogelijk meer om
de timing van de sythesesnelheid, het zijn geen snelheidsbepalende enzymen).
melatonineproductie start bij het donker worden. Serotonine speelt een rol bij het gevoel van
verzadiging, nadat er voldoende gegeten is [267]. Het lijkt erop dat serotonine en melatonine
eerder startpunten respectievelijk eindpunten van slapen en eten zijn, en dat de productie
van serotonine en melatonine plaatsvindt bij zowel voldoende zink als magnesium,
misschien te vertalen in de voorwaarde dat er voldoende gegeten en geslapen is. Het helpt
dat melatonine in de pijnappelklier gemaakt wordt en serotonine in de nucleus raphe
magnus. De voorgestelde modulatie van koper, zink en magnesium vindt in Figuur 3.4 plaats
op enzymen die niet snelheidsbepalend zijn. Ijzer moduleert wel de snelheidsbepalende
enzymen: tijdens de evolutie wordt ijzer op een eerder tijdvak in het organisme ingebouwd
dan koper en zink. Zie hoofdstuk 7.
Acetylcholine, serotonine en noradrenaline spelen elk een rol bij nociception. Het
spinale cholinerge systeem bemiddelt het analgetisch effect van electroacupunctuur in een
rat met allodynia bij warmte en koude, als model voor neuropatie. Atropine, een antagonist
voor muscarine en pirenzepine een M1 antagonist blokkeert het analgetische effect van
acupunctuur [291].
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Figuur 3.4 op vorige bladzijde: Kolom 1: synthese en degradatie van serotonine en
melatonine uit tryptofaan. Kolom 2: synthese en degradatie van dopamine ,noradrenaline en
adrenaline uit fenylalanine.Kolom 3: synthese en degradatie van acetylcholine. De
snelheidsbepalende stap bij de synthese van serotonine is afhankelijk van ijzer (niet van
koper). De snelheidsbepalende stap van dopamine is afhankelijk van ijzer, en de e stap van
noradrenaline en adrenaline is afhankeijlk van koper. NB: zink en magnesium zijn cofactor bij
een enzym die niet snelheidsbepalend is. Het schema illustreert tevens het idee, dat de
ionen bijregelen, en dat de enzymen zelf (de snelheidsbepalende) vermoedelijk het meest
bepalend zijn. De enzymen met zink en magnesium als cofactor zijn – volgens het
voorgestelde regulier TCM model - mogelijk wat meer actief tijdens eten en slapen. *)
[327],**) [328]. De receptoren voor de neurotransmitter acetylcholine bevinden zich op de
motorische eindplaatjes van de skeletspieren, in parasympatische en sympatische ganglia
en bij de parasympatische eindsynapsen. Zowel de nicotinerge acetylchollinereceptoren als
de muscurinerge acetylcholinereceptoren worden geremd door magnesiumionen [325],[326].

Noradrenaline bevattende neuronen in de hersenenstam projecteren bilateraal naar de
frontale cortex. Injectie (intrathecal – in ruggemergkanaal of in subarachnoidale ruimte) van
een precursor van noradrenaline DOPS potentieert het effect van electroacupunctuur, de
opgewekte analgesia.
Serotonine (5-HT) komt veel voor in het centrale zenuwstelsel en moduleert nociception. De
nuclei raphe magnus bevat veel 5-HT. Electroacupunctuur laat 5-HT toenemen in het
centrale zenuwstelsel. Laesie van nucleus raphe magnus verzwakt het analgetische effect
van electroacupunctuur. Blokkade van biosynthese van 5-HT remt acupunctuur analgesia
[289]. Receptoren voor serotonine, types 5-HT1A en 5-HT3 spelen een belangrijke rol in het
analgesia effect bij electroacupunctuur [289].
Deze inhibitoire invloed van het centrale zenuwstelsel via de neurotransmitters acetylcholine,
serotonine en noradrenaline op pijnbeleving kan mogelijk een route zijn, waarop de
acupuntuur methode van Richard Tan haar invloed – mede? – uitoefend.

3.2.6 Glutamaat en dopamine.
Glutamaat. Opioiden, acetylcholine, serotonine en noradrenaline stimuleren
electroacupunctuur (EA) analgesia, terwijl voor glutamaat werking geldt, dat remmen ervan,
de EA analgesia stimuleert: blokkade van glutamaatreceptoren (NMDA en AMPA/KA)
stimuleert EA analgesia [289]. Ketamine, een NMDA receptor antagonist geeft EA meer
potente anti-allodynische effecten. Tenslotte: dopamine receptor antagonisten potentieren
EA analgesia [289]. Activiteit van DA receptoren (m.n. DA1 receptor) kan EA analgesia
reduceren [289].
Zowel dopamine als glutamaat kunnen bij zowel te grote hoeveelheden als bij te kleine
hoeveelheden oxidatieve stress veroorzaken, cellulaire dysfunctie en spelen een rol in
ontsteking van het centrale zenuwstelsel. Anderszijds: deze twee neurotransmitters
afremmen kan niet ongestraft, omdat beiden betrokken zijn bij leerprocessen. [lit].
De stimulerende werking van glutamaat op pijnperceptie, past bij de gedachte dat
deremmende invloed van koper, zink en magnesiumionen op de glutamaatreceptor
pijndempend kan zijn.
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3.3 Samenvatting
Purinerge codering bij pijn
De werking van een prik in een acupunctuurpunt is in hoofdstuk 2 beschreven als een
verandering van de stevigheid van het lokale bindweefsel. Hier in hoofdstuk 3 wordt het
effect van acupunctuur beschreven door een verandering van de neurale geleiding van dat
acupunctuurpunt naar de hersenen.
Zintuigen in huid en spieren ontvangen informatie van drukverschil (tast), pijn en stand van
spieren, die de zijntuigen doorgeven aan de hersenen. Bij deze signaaloverdracht wordt (ook
op het nivo van de dorsale hoorn van het ruggemerg) de neurotransmitter glutamaat
gebruikt. Bij teveel glutamaat in de synaps, komt er teveel calcium de zenuwcel in, en
ontstaat ROS in deze cel.
Hoofdstuk 3 beschrijft de informatie van de pijn route in het ruggemerg, en hoe purinerge
signalering (ATP) de glutamaat overdracht zodanig kan stimuleren, dat neuropathische pijn
ontstaat. Lokaal kan (intra- en extracellulair in de synaps) ATP omgezet worden in adenosine
dat een remmende werking heeft op de pijnwaarneming.
Bij chronische pijn is er sprake van toename van purinerge receptoren in de dorsale wortel
van het ruggemerg. Acupunctuur laat de hoeveelheid purinerg receptoren weer afnemen,
tegelijk met afname van de pijn. Dit is gemeten. Hoe het signaal van een perifere prik naar
het ruggemerg komt om daar de purinerge receptoren te laten afnemen is nog niet
opgehelderd.
Rol van koper, zink en magnesium. In de synapsen in ruggemerg en hersenen waarin
glutamaat werkzaam is, worden tegelijk met glutamaat ook blaasjes gevuld met zinkionen
respectievelijk koperionen in de synaps afgegeven. Deze zink- en koperionen remmen de
glutamaatreceptoren enigszinds af, in feite moduleren ze de aktiviteit van de
glutamaatreceptoren. Gemeten is, dat een tekort aan koper of zink de pijn kan versterken.
Een lokaal tekort kan een weerspiegeling van een totaal tekort. Ook purnerge receptoren
worden gemoduleerd door koper, zink en sommigen door magnesium. Hoe het komt dat de
hoeveelheid purinerge receptoren verandert is hiermee niet verklaard.
Mogelijk is deze route van pijnwaarneming ook aktief zonder dat er sprake is van pijn. Als de
hoeveelheid glutamaat in de signaaloverdracht in het ruggemerg niet te groot is, maar wel
voldoende als indicatie voor de hersenen dat ‘’de meridiaan wordt gebruikt’’. Stel de vrije
zenuwuiteinden die pijn waarnemen, meten in feite de lokaal vrijgekomen ROS, dat niet altijd
tot pijnsensatie hoeft te leiden. Vrije zenuwuiteinden, die betrokken zijn bij de waarneming
van pijn, zouden dan ook betrokken zijn bij waarneming van meridianen in het algemeen.
Centrale verwerking van pijn
Vervolgens wordt beschreven wat het centrale zenuwstelsel via inhibitie projecteert op het
nivo van de dorsale wortels van het ruggemerg, via de neurotransmitters noradrenaline,
serotonine, acetylcholine en opioide stoffen. Bekeken wordt hoe zink, koper en magnesium
invloed uitoefenen op synthese en degradatie van deze neurotransmitters. Koper heeft met
name invloed op noradrenaline en adrenaline, en magnesium op acetylcholine.
De stimulerende werking van glutamaat op pijnperceptie, past bij de gedachte dat
deremmende invloed van koper, zink en magnesiumionen op de glutamaatreceptor
pijndempend kan zijn.
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Een regulier-medische beschrijving van het mechanisme van
acupunctuur.
Hoofdstuk 4: TCM termen

4.1 Inleiding
Meridianen, eigenschappen van shu transporting acupunctuurpunten en polsdiagnose
kunnen beschreven worden in termen van koper-, zink, en magnesiumionen. Dit zou je ook
verwachten bij de TCM termen zoals Yin en Yang, of Wind. In dit hoofdstuk worden een
aantal TCM variabelen gerelateerd aan koper-, zink- en/of magnesium ionen. In de Tabellen
4.1,4.2,4.3, en 4.4 staat kort omschreven hoe deze relatie gelegd wordt. De TCM termen
Yin, Yang, hitte, kou, damp, slijm, wind, bloedleegte en droogte worden uitgedrukt afhankelijk
van koper-, zink- of magnesiumionen. Uiteraard zijn er andere belangrijke factoren die deze
variabelen beinvloeden, maar hier gaat het om de bijdrage van acupunctuur m.b.t. de
bijdrage van de zink-, koper- en magnesiumionen.

Tabel 4.1: Yin en Yang

4.2 Concurrentie tussen zinkionen en koperionen
Behalve in de snelheid van ATP productie in de mitochondrien, vindt concurrentie tussen
zinkionen en koperionen ook plaats op de binding op metallothioneine: koperionen binden
sterker (dan zinkionen) aan metallothioneine, het transporteiwit in de cel voor zowel koper
als zinkionen. Koper verdrijft de zinkionen van metallothioneine. De vrijgekomen zinkionen in
het cytoplasma hebben als effect dat in de kern meer metallothioneine wordt gevormd: Het
molecuul MTF-1 (metal response element-binding transcription factor 1) neemt waar of de
zinkconcentratie in het cytoplasma toeneemt, en coordineert de expressie van (twee
onderdelen van) metallothioneine en zinktransporter ZnT1 [130].
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In het cytoplasma is de concentratie van vrij zink extreem laag. Zink wordt zo snel mogelijk
opgeslagen in mitochondrien, celkern, golgiapparaat, endoplasmatisch reticulum en
zinkblaasjes (zinkosomen), waarvan sommigen speciaal bedoeld voor exocytose (zink
uitstoten uit de cel) [133]. Korte veranderingen in de zinkconcentratie van het cytosol heeft
een signalerende functie, onafhankelijk van de signalerende functie van calciumionen. Zink
wordt zo snel mogelijk opgeslagen in mitochondrien, celkern, golgiapparaat,
endoplasmatisch reticulum en zinkblaasjes (zinkosomen), waarvan sommigen speciaal
bedoeld voor exocytose (zink uitstoten uit de cel) [133]. Korte veranderingen in de
zinkconcentratie van het cytosol heeft een signalerende functie, onafhankelijk van de
signalerende functie van calciumionen.

Figuur 4.1: concurrentie tussen koper en zinkionen vindt op kleinere tijdschaal plaats dan
concurrentie tussen zink en magnesiumionen. Magnesiumionen binden niet aan MT, omdat
deze ionen groter zijn door de grotere watermantel, en daardoor intracellullair minder reactief
zijn dan koper en zinkionen.

Concurrentie tussen zinkionen en magnesiumionen
De vorming van metallothioneine wordt gestimuleerd door zinkionen en geremd door
magnesiumionen [222]. Zie Figuur 4.1.
Concurrentie tussen koperionen en intracellulair magnesiumionen (indirect)
Bij stress - dit kan zijn dat er een tekort is aan nutrienten in de cel en behoefte aan ATP komt adrenaline vrij. Adrenaline heeft op de lever als effect, dat er meer koperionen door de
lever wordt afgegeven aan het bloed [200]. Dit kan bijdragen aan volle hitte. Adrenaline heeft
bovendien als effect dat magnesiumionen (tijdelijk) van de cel (en uit mitochondrien) naar het
bloed gaan voor bloedvatverwijding (aanvoer van nutrienten) [179]. Wanneer de stress
langdurig is kan de magnesium minder goed terug naar de cellen [179]. Deze regel wordt
toegepast om verderop in de tekst hitte te beschrijven.
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4.3 Droogte en Yintekort
TCM beschrijft als kenmerken van droogte: droge keel lip, constipatie, droge gefissuurde
tong. Het kan ontstaan uit Yinleegte. Nieren en maag kunnen een rol spelen bij het ontstaan
van droogte [54]. Tot zover TCM.
Magnesiumionen zijn nodig om de Na-K ATPase kanaaltjes en de K-Ca kanaaltjes goed te
laten werken. Nieren staan in de TCM aan de basis. Nieren zijn verantwoordelijk voor de
handhaving van de osmotische balans. Nieren maken veel gebruik van deze kanaaltjes om
onder anderen natruim terug te resorberen uit de urine. Bij een magnesiumtekort is dit
proces minder efficient en zullen en minder ionen terug worden geresorbeerd: er zal meer
urine verlies optreden. Dit verhoogt de kans op droogte. Er ontstaan dorst. Het natrium tekort
kan worden aangevuld door het eten van zout, NaCL. Er kan een behoefte aan zout ontstaan
[lit]. Zie tabel 4.1.
Ook kan de tong droog worden als gevolg van tekort aan magnesium. In de tongdiagnose
staan cracks, of barstjes in de tong voor yinleegte [54]. In de huid van de tong bevinden zich
sneldelende cellen, waarbij conditie van de mitochondrien een rol spelen, en wat
vermoedelijk de reden is dat de tong voor TCM diagnostische waarde heeft. Een deficientie
in vitamine B (B1, B2, B3, B6 of B12) kan glossitis veroorzaken [9]. Glossitis is een
ontsteking van de tong, wat ook pijnloos kan zijn. Verder kan een B12 tekort de tong een
''biefstuk achtige indruk'' geven: veel fissuren en een rode kleur. Een magnesium deficientie
(staand voor yinleegte in het TCM model) verslechtert de opname van vitamine B. Maar
omgekeerd kan het slikken van veel vitamine B magnesium ''verbruiken''. Volgens TCM kan
de lever een yinleegte vertonen. Een aantal vitamine B's zoals B6, spelen een belangrijke rol
bij goed functioneren van de lever. Yinleegte weerspiegelt zich daarom in de tong met
cracks, omdat een magnesiumtekort, yinleegte, kan bijdragen aan een vitamine B tekort.
Omdat de lever relatief veel vitamine B's nodig heeft om zijn functies uit te oefenen, kan daar
gemakkelijk een yinleegte ontstaan.

4.4 Hitte en Kou (Tabel 4.2): koperionen, magnesiumionen en rol van adrenaline
De TCM begrippen ''hitte'' en ''kou'' zijn onder te verdelen in ''een leeg'' en een ''vol'' type. Dit
is het ''Ba Gang schema, zie Tabel 4.2. Deze redenatie is gebaseerd op de rol van koper, en
magnesiumionen in mitochondrien. In Figuur 4.2, het laatste schema met de pijlen, staat de
basis van deze redenatie.
Eerder is al beschreven dat bij stress adrenaline vrijkomt dat koperionen in de cel laat
toenemen en magnesiumionen laat afnemen [200,179]. Het mitochondrium heeft altijd een
hoeveelheid complex 5 (ATP synthase) dat geremd wordt door binding met IF1 [173]. Bij
arriveren van adrenaline en noradrenaline in de cel wordt IF1 geinactiveerd, en complex 5
meer aktief, zodat meer ATP gevormd wordt. Voor binding van IF1 (interne factor 1) aan
complex 5 zijn magnesiumionen nodig. Langdurige stress, gepaard gaand met adrenaline,
kan leiden tot een magnesiumtekort [200,179]. TCM: Langdurige hitte geeft yinleegte. Het
wordt ook wel ‘’lege hitte’’ genoemd. Het ontstaan van ‘lege hitte kan als volgt plaatsvinden:
als er veel koperionen zijn in de mitochondrien en minder magnesium, is er eerder een grote
membraanpotentiaal in de mitochondrien (gesteld). Een grote membraanpotentiaal kan veel
ROS genereren, daarom wordt UCP (ontkoppelingseiwit) vrijgegeven. UCP ontkoppelt de
protonengradient, waardoor warmte gegenereerd wordt door de mitochondrien. UCP vormt
een defensie mechanisme tegen teveel ROS. IF1-magnesium speelt bovendien een rol bij de
nieuwvorming van complex 4 en complex 5, welke beiden uit zowel kern DNA als
mitochondrieel DNA bestaat [174]. Minder magnesium in het mitochondrium betekent
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daarom een lagere productie van ATP. Bovendien speelt magnesium een rol bij allerlei
vormen van ATPafhankelijke kanaaltransport (Ca/Na, Na/K, Ca/Mg) in de cel [172]. Deze
twee verschijnselen bij magnesiumtekort passen bij de TCM term ‘’leeg’’ bij ‘’lege hitte’’.
TCM term ‘’lege kou’’. Kou kan ontstaan door teweinig koperionen in de mitochondrien
ingebouwd, waardoor kans op bloedarmoede (uit kopertekort kan ijzertekort ontstaan, zie
Tabel 4.4). Koperionen en de verhouding ADP/ATP in het cytoplasma bepalen de snelheid
van vorming van complex 4 (cytochroom c oxidase) [198,199]. Minder koperionen leiden tot
een langzamere vorming van complex 4. Omdat complex 4 zowel bijdraagt aan energie als
warmteproductie, zal een tekort leiden tot ‘’lege kou’’.
Zinkionen hebben ook een verkoelend aspect, omdat zinkionen binnen de mitochondrien de
OXFOS afremmen. Hierdoor is er relatief minder energie en warmteproductie. Voldoende
zink voorkomt enigszinds dat er hitte optreedt. Bij een hoge membraanpotentiaal in de
mitochondrien kan zink dit afremmen. Minder zink zal de kans op hitte en energie (en ROS)
vergroten. Als zink kan voorkomen dat er een te hoge membraanpotentiaal in de
mitochondrien ontstaat, hoeft minder UCP te worden ingezet (bij UCP aktiviteit zou warmte
vrijkomen), en dit voorkomt ook warmteontwikkeling. Zinkionen vervullend hun remming bij
de oxidatieve fosforylering door hechting aan de buitenkant van enzymen, waardoor een
kleine conformatie verandering optreedt. Dit is een aanpassing die sneller is, dan via koper
of magnesium. Zinkionen tekort zou in theorie verband kunnen houden met wat minder
snelle aanpassing aan temperatuurwisseling. Dit is redenatie en overigens niet aangetoond.

Figuur 4.2: Oxidatieve fosforylering in de binnenste membraan van het mitochondrium. Eerst
wordt energie van protonengradient opgebouwd, met behulp van complex I, II, III en IV. Zink
remt complex III, Koper stimuleert complex IV. Hierna is er de keus uit twee opties: twee
reacties zijn mogelijk, waarbij de enerige van de protonengradient wordt verbruikt: (1) de
vorming van ATP met het magnesiumion-afhankelijke complex V. (2) de vorming van warmte
met behulpt van het ''ontkoppelingseiwit''.
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Tabel 4.2: beschrijft twee yin-yang koppels: zinkion-koperion en magnesiumion-zinkion.
Koperionen zijn relatief yang ten opzichte van zinkionen. Zinkionen zijn relatief yang ten
opzichte van magnesiumionen.
TCM term ‘’volle kou’’, wordt geassocieerd met de TCM term ‘’stagnatie’’. Er is voldoende
energie, maar dit is geblokkeerd. Vaak treedt dit op in het kader van een externe pathogene
factor kou, zie verderop in de tekst bij ‘’externe wind’’. Hierbij is het immuunsysteem erg
aktief , en b.v. spieren mogelijk stijf, koud, pijnlijk. Het immuunsysteem vraagt alle energie,
en is aktief. Het is niet de bedoeling dat de spieren van armen en benen veel gebruikt
worden.

4.5. Damp, Slijm en zinkionen
Tabel 4.3 beschrijft een aantal aspecten van het TCM begrip damp en het TCM begrip slijm.
Damp
TMC definieerd damp als een vertragende factor, een zwaartegevoel gevend. Een vol gevoel
in borst en buik, moe, watten in hoofd. Zie tabel 4.3. Er is een onderverdeling in twee
soorten: externe en interne damp. Bij externe damp is er een plotseling begin, doffe pijn en
bijpassende pols en tong diagnose. Bij interne damp is er leegte in milt of nieren [54]. Damp
is een TCM term die kan wijzen op ontsteking, op vocht vasthouden en op vetophoping.Tot
zover TCM.
Damp is een aspect van ontsteking, waarbij vocht wordt vastgehouden, als nuttig onderdeel
van het ontstekingsproces. Damp wordt binnen TCM ook geassocieerd met synthese van
lipiden en cholesterol, welke start in de mitochondrien door de aanwezigheid van extra
zinkionen in de mitochondrien (dit kan samengaan met minder zinkionen in het cytosol).
Wanneer dit in relatief grote mate plaatsvindt, kunnen deze vetten het vetgehalte in bloed
beinvloeden. Vetten worden o.a. gebruikt voor membraansynthese: het proces kan nuttig zijn
bij nieuwvorming van cellen.
Tenslotte associeert TCM damp ook met het vasthouden van vocht (zonder duidelijke
ontstekingsverschijnselen). Een zinkdeficientie kan een abnormale waterbalans veroorzaken
[122]. De verstoorde waterhuishouding bij zinkdeficientie is gerelateerd aan het effect op
kalium kanalen in de cel. Een ernstige afname van zinkionen kan leiden tot een tekort aan
calciumionen. Zie *.
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Een afname van de hoeveelheid calcium die de cel binnengaat, inactiveert kalium kanalen
en daarmee de osmotische regulatie. Dit kan te maken hebben met het een verschuiving van
extracellulair water naar de intracellulaire ruimte (waar de Kaliumionen zich ophopen). Door
de osmotische werking houdt extracellulair zout het extracellulair water relatief meer vast
[122]. Bij proefdieren ontstaat in dit geval een voorkeur voor zout water.
*) Wisselwerking tussen zinkionen en calciumionen: Bepaalde kenmerken van ernstige
zinkdeficientie kan beschreven worden door de eigenschap dan zinkionen bepaalde
calciumkanalen afremmen. In dat geval neemt de efffectiviteit van (calcium kanaaltjes in)
twee calcium bronnen af: SOCE (store operated calcium entry) en ROCE (receptor operated
calcium entry). Hierbij zijn twee soorten calcium kanaal eiwitten betrokken: Orai 1 en TRPC,
die beiden slechter gaan functioneren bij zink deficientie. Malfunctie van deze twee kanalen
SOCE en ROCE bij genetische manipulatie bij proefdieren resulteert in immunodeficientie en
myopathie (spierziekte, verlamming), ectodermale dysplasie (afwijkingen in ectoderm, dunne
huid, ontbreken van zweetklieren, afwijkende pigmentcellen in de huid), maar ook netvlies
van ogen en onderdelen van binnenoor. Dit zijn allen kenmerken van zinkdeficientie [122].

Slijm, Flegma
TCM: [54]: zwaartegevoel, beneveld mentaal, duizelig, eventueel knobbels in huid. Flegma
kan veroorzaakt worden door long, hart nieren, de Yin organen. Op den duur kan uit damp
slijm ontstaan. Tot zover TCM.
Slijm ontstaat als er teveel glycoproteinen in het bloed aanwezig zijn. Dit treedt op bij teveel
glucose in het bloed. Zinkionen stimuleren de opname van glucose in elke cel. Dit kan een
rol spelen bij de vorming van damp. In een chronische situatie ontstaat op den duur uit
damp: slijm. Zie tabel 4.3.

Tabel 4.3: TCM variabele damp en slijm.
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Bij onvoldoende insuline kan er een magnesiumtekort ontstaan: bij stress komt adrenaline
vrij, dat koperionen laat toenemen en magnesiumionen van de cel naar het bloed verhuist
[179,200]. Als de stress voorbij is, zal magnesium terugkeren naar de cel, met behulp van
insuline en/of vasopressine [179]. Een tekort aan insuline kan leiden tot een
magnesiumtekort in de cel. Dit artikel associeert magnesiumionen met yin. Het past dat
yinorganen onbalans kunnen leiden tot flegma. (terwijl damp veroorzaakt wordt door
dysbalans in yangorganen (maag, galblaas, darmen).
Vasopressine wordt door de hypothalamus aan het bloed afgegeven, bij een hoge
osmotische druk in het bloed [179]. Het stimuleert de nieren tot de terugresorptie van water
terug het lichaam in, om de osmotische druk te laten afnemen.
TCM beschouwd kanker als een vorm van slijm, chronische damp dat door chronische hitte
is ingedikt. Bij schildklier kanker is gemeten dat er in het serum een toename van koperionen
optreedt (stimuleert angiogenese), en afname van zinkionen en magnesiumionen (en
afname van seleniumionen die een rol spelen bij ROS vanger: glutathion en bij p53) [323].
Magnesium stabiliseert nucleinezuren en is betrokken bij DNA replicatie, herstel en
genexpressie. Een deficientie in magnesium kan bijdragen aan het ontstaan van DNA
mutaties. Magnesium deficientie kan geassocieerd zijn met ontsteking en toename van vrije
radikalen, toename van oxidatieve stress [323].

4.6 Wind, bloedleegte en bloedhitte
Wind
TCM definieert wind als een pathogene factor die veranderlijk is, plotseling rigiditeit kan
veroorzaken [54]. Zie tabel 4.4. Wind kan van buitenaf, via de omgeving het lichaam
binnendringen en combineren met andere pathogenen (Kou, Damp, Hitte), waardoor
‘’’windkou’’, ‘’windhitte’’ of winddamp’’ kan ontstaan. Deze vorm wordt externe wind
genoemd. Dit kan samengaan met gewrichtspijn, migraine,of jeuk. Een andere vorm van
wind is de interne wind, die kan leiden tot paralyse, tremoren, convulsies. Interne wind kan
ontstaan hitte of bloedleegte (doof gevoel in armen of benen, tremor), wat in TCM termen
beschouwd wordt als pathologie van de Lever. Wind is een symptoom dat zich telkens
verplaatst en kan veroorzaakt worden door een minder functionerende leverfunctie [54].
Verwarrend hierbij is, dat de TCM een andere omschrijving voor de lever gebruikt, dan de
reguliere geneeskunde. Tot zover TCM.

4.7 Externe wind
Externe wind, dat ontstaat doordat een pathogeen van buiten naar binnen komt, kan
ontstaan als microorganismen (bacterien, schimmels, virussen) het lichaam binnendringen
en bijvoorbeeld griep veroorzaken. In de verdediging door het lichaam, de niet specifieke
afweer, spelen koperionen een belangrijke rol [243]. Macrofagen gebruiken de antimicrobiele
eigenschappen van koperionen [243]. De macrofaag slokt de bakterie op en omsluit deze
bakterie met een membraan waardoor een fagolysosoom ontstaat. Hierin bevindt zich een
hoge koperion concentratie (en ROS, RNS, een lage pH en proteasen) [243]. Lymfocyten (en
bepaalde andere weefsels) hebben receptoren voor ceruloplasmine, het transporteiwit in het
bloed met koperionen, dat de lever aan het bloed afgeeft [243].
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Zouden door deze aktivteit van het immuunsysteem er minder koperionen voor de andere
lichaamscellen overblijven? Zijn daardoor de mitochondrien in deze cellen minder aktief?
Men kan moe en kouwelijk zijn, de mitochondrien in fibroblasten en spiercellen en neuronen
zijn mogelijk minder aktief. Afvalstoffen worden mogelijk minder snel verwijderd, hopen zich
gemakkelijker op, en spieren kunnen stijf worden.

Van acute infectie naar chronische infectie
Ook microorganismen hebben koperionen nodig als nutrient [243]. Gemeten is, dat bepaalde
micro-organismen verdedigingsmechanismen bezitten, tegen de koperion bombardementen
van macrofagen [243]. De schimmel C. Albicans kan zich verdedigen tegen zowel hoge
koperconcentratie als tegen lage koperconcentratie [243]. In de schimmel meet een
transcriptiefactor de koperconcentratie. Wanneer een hoge concentratie aan koperionen
wordt waargenomen, gaat deze transcriptiefactor van het DNA MT en ATPase (Crp1)
aflezen. Bij weinig koperionen wordt de DNA aflezing van Cu/Zn SOD onderdrukt en de DNA
aflezing van Mn-SOD gestimuleert. Bovendien wordt bij weinig koperionen de DNA aflezing
van de kopertransportkanalen die zorgen voor de instroom van koperionen in de
schimmelcel gestimuleerd [243]. Men heeft (door meting van het messenger RNA) gemeten
dat in een chronische situatie (nier ontsteking) de schimmel zich in de situatie bevindt dat het
zich verdedigd tegen te lage koperconcentratie [243]. Is in deze situatie het immuunsysteem
van de gastheer uitgeput? Of is de beschikbare hoeveelheid koperionen uitgeput? Of is de
hoeveelheid metallothioneine afgenomen, zoals bij chronische reuma het geval is [266]?

4.8 Interne wind
Interne wind gaat gepaard met convulsies, tremoren, paralyses, die een neurale oorsprong
hebben. Wanneer iemand vaak convulsies of tremoren heeft, is dit zeer vermoeiend, en kan
er uitputting ontstaan, bijvoorbeeld een yinleegte. Acupunctuur kan het lichaam laten
ontspannen en yin voeden. De oorzaak wordt in deze beschrijving niet aangepakt.
Neurodegeneratieve ziektes zoals ziekte van Menke, Alzheiemr en Parkinson gaan samen
met een lagere hoeveelheid koper [344].
Hoe gaan de hersenen om met ontstekingsprocessen? Een ontsteking kan ontstaan door
een beschadiging zonder dat er micro-organismen aan te pas komen, zoals bij
neurodegeneratieve ziektes als Alzheimer of Parkinson, waarbij de mitochondrien
beschadigd raken en veel ROS kan ontstaan.

Metallothioneine en neurodegeneratie [282]
Bij neurodegeneratie speelt metallothioneine een belangrijke rol. In de hersenen vormen
astrocyten (soort gliacellen) de belangrijkste bron van MT-1 en MT-2 [282]. Ofschoon
celepitheel van de choroid plexys ook MT-1 en MT-2 vormt. De astrocyten kunnen MT1/2
afscheiden aan de extracellulaire ruimte, waarna de neuronen de MT1/2 weer opnemen
[282]. Een brain insult kan zijn trauma, ischemie, MS, ALS, AD, PD en perifere
zenuwbeschadiging [282]. Een dag na het brain insult is er toename van mRNA MT1/2
gemeten. 1-3 dg na het brain insult is er een toename van MT eiwitten gemeten [282].
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MT1/2 knockout muizen ontwikkelen zich normaal en zijn vruchtbaar. Echter bij
neurodegeneratieve processen treedt bij hen meer destructie van hersenweefsel op, meer
clinische symptomen en ontstaan er meer ontstekingsfactoren zoals bijvoorbeeld IL-6 en
TNF-alfa [282]. Genetisch gemanipuleerd muizen met overexpressie van MT1 vertonen na
hersenpathologie minder neuropathologische schade, en verbeterde vasculair herstel door
angiogenese [282]. Zij vertonen een afname van proinflammaire cytokines, en toename van
o.a. IL-10, NGF, en BDNF [282]. Metallothioneine is essentieel voor de recruitment van
neuroglia precursorcellen en hun migratie naar beschadigd gebied (chemotaxis). Peritoneale
injectie van MT geeft in hersenen, milt en beenmerg een afname van macrofagen en T-cel
lymfocyten. Mogelijk doordat MT oxidanten vangt, is er in dit geval minder oxidatieve stress
en daardoor monder snel neurodegeneratie [282].

Bloedhersenbarriere en magnesium
De ziekte van Alzheimer heeft een laag magnesiumgehalte in bloed en in cerebrospinale
vloeistof als risicofactor. Magnesium reduceert de permeabiliteit van de blood-brain barrier.
Bovendien stimuleert magnesium de verwijdering van amyloid beta peptide van hersenen
naar bloed via de blood-brain barrier (via transcytose) [297]. Factoren die bijdragen aan
magnesium deficientie zijn malnutrition, ontsteking en sarcopenia, die bij Alzheimer patienten
vaak voorkomen [297].

Zinkionen, superoxide dismutase en glutathion.
ROS kan in de cel bestreden worden door superoxide dismutase en door glutathion. Electroacupunctuur (op punten ST-36 en SP-6 op het ‘’onderbeen’’ deel van de
poot) laat superoxide dismutase en glutathion toenemen in de substantia nigra pars
compacta in de hersenen van een diermodel voor de ziekte van Parkinson [234]. Dit is
vergeleken met een controlemeting op hetzelfde diermodel met Parkinson. De gebruikte
punten staan voor fase Aarde (zie wu xing in figuur 2.7a in hoofdstuk 2). Interpreteren de
hersenen een ‘’aktieve fase aarde’’ als een situatie waarin veel zinkionen in de hersenen (in
de S.Nigra) mogen vrijkomen. Het enzym superoxidedismutase heeft een zinkion als
cofactor, en glutathion wordt gemaakt door een zinkafhankelijk enzym. Zowel superoxide
dismutase als glutathion zijn betrokken bij het afvangen van ROS.
Interessant in deze context is dat wetenschappelijk onderzoek beschrijft dat bioenergetische
eigenschappen (mitochondria) van perifere fibroblasten van PD correleren met die van cellen
uit de Substantia Nigra bij idiopathische PD patienten [245]. Dit betekent mogelijk dat als
mitochondrien in cellen zich in de hersenen (of op een andere locatie in het lichaam) zich
moeten aanpassen aan een pathologische situatie, mitochondrien in de rest van het lichaam
vermoedelijk meedoen. Het hier beschreven TCM model kan dit duiden als verandering in
koper-, zink en of magnesiumionen in de mitochondrien, globaal, hormonaal geregeld. De
‘’wind’’ ontstaat a.h.w. intern in de hersenen.

Koperionen en verdediging tegen micro-rganismen bij meningitis
Bepaalde microorganismen worden door de hersenen bestreden door juist de
koperhoeveelheid in de buurt van het organisme te laten afnemen [243]. Er kan een situatie
ontstaan dat micro-organismen de hersenen binnenkomen, wat kan leiden tot meningitis.
Deze micro-organismen hebben zich via het bloed van elders in het lichaam b.v. longen, zich
verplaatst naar de hersenen. De cellen in de hersenen, neuronen, bevinden zich in een
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byzonder milieu waarin een specifieke balans tussen de verschillende electrolieten wordt
gehandhaafd. Door de aktiepotentialen en synaptische transmissie wordt deze balans
continu verstoord en gecorrigeerd door de gliacellen. Gespecialiseerde gliacellen vervullen
de rol van macrofagen. Een immunologische reactie door bepaalde gliacellen die
koperionen laat toenemen, is mogelijk riskant in deze neurale omgeving. Gemeten is dat in
de hersenen (bij bepaalde micro-organismen) bij een bepaalde schimmel juist koperionen
door de hersenen worden weggepompt (mogelijk via metaalbindende extracellulaire s100
proteinen) [243].

4.9 Epilepsie (interne wind), koper, zink- en magnesiumionen.
Diverse genetische afwijkingen leidend tot epilepsie, hebben betrekking op receptoren voor
de neurotransmitter glutamaat, NMDA [250]. Zowel koper-, zink- als magnesiumionen
hebben een remmende invloed op NMDA [251]. Magnesium is zelfs een kanaalblokker voor
NMDA: Pas na verwijdering van magnesiumion is ionflow en aktiviatie van NMDA mogelijk
[251]. Zinkionen hebben een directe bindingsplek op NMDA (werking afhankelijk van de
soort receptor en subunit). Zinkionen hebben ook een indirecte route om NMDA te remmen
[251]. De hersenen (m.n. frontale cortex, amygdala en hippocampus) hebben een receptor
voor zinkonen als neurotransmitter: GPR39. (GPR39 aktiveerd CREB expressie, en CREB
laat expressie van BDNF toenemen, en glutamaat neurotransmissie. Bovendien heeft
GPR39 als effect dat K+/Cl- cotransporter 2 (KCC2 kanaaltje) toeneemt, dat op zijn beurt
GABA stimuleert (langer handhaaft) [251].
Epilepsie en epilepsie medicatie beinvloeden koper-, zink en magnesium [246]. Mensen met
epilepsie zonder gebruik van anti-epileptica hebben een hogere zinkconcentratie in het
serum dan mensen met medicatie en controles zonder epilepsie [246]. De koperconcentratie
gemeten in het haar is bij epileptici lager dan bij controles [246]. Ook de magnesium
concentratie gemeten in het haar is lager bij epileptice (met medicatie) dan bij controles
[246]. Zink kan proconvulsant en anticonvulsant zijn, afhankelijk van de hoeveelheid zink
[246]. Dat TCM (tijdelijk) invloed heeft op epilepsie is duidelijk. Contact met de behandelend
neuroloog is van belang, omdat antiepileptica en TCM mogelijk interactie kunnen hebben.

4.10 Gliacellen en koperionafname als verdediging tegen micro organismen
In de hersenen is de balans tussen de diverse ionen erg relevant voor de juiste neurale
geleiding en overdracht via synapsen. Bij een infectie (meningitis) proberen de gliacellen
eerder de hoeveelheid koperionen af te laten nemen dan toe te laten nemen. Dit is althans
gemeten bij infectie van de hersenen door de schimmel C. Neoformans [243]. Mogelijk wordt
de mitochondriele activiteit hieraan aangepast in de hersenen. Gemeten is dat niet alleen de
mitochondrien van de neuronen zich aanpassen, maar ook mitochondrien in perifere cellen,
zoals in fibroblasten []. Aanpassing via koper, zink en magnesiumionen, volgens het
hypothetische werkingsmechanisme van TCM uit dit boek, via eten, werkstress en slapen,
zou invloed kunnen hebben op alle cellen tegelijk (inclusief diens mitochondrien in het
lichaam. Waar ook hormonen een rol bij zullen spelen.
Bij neurodegeneratieve processen komen er echter veel te veel koper- en ijzerionen vrij,
ontstaan diverse neerslagen in de neuronen [248], [260], mitochondrieel transport van kern
naar synaps en terug, zal verslechteren, omdat ROS ook het cytoskelet en diverse peptiden
betrokken bij het mitochondrieel transport beschadigen, dat te veel ROS genereert [252].
TCM bepaalt wat de disbalans is, via anamnese en via polsdiagnose, en komt daarbij tot een
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(volgens het reguliere beschrijvingsmodel van TCM) koperdeficientie (waardoor bloedleegte).
Dit is gebaseerd op de nog functionele koperionen in mitochondrien en andere
functionerende biochemie.
Mogelijk werkt de (eerder beschreven) aanpak van [234] vertragend op het ziekteproces,
waarbij acupunctuur de glutathion en superoxide dismutase laat toenemen.

4.11 Koperionen en neuropathie.
Minder aktiviteit zou ook een rol kunnen spelen bij zenuwgeleiding. Bij geleiding van
zenuwen spelen koperionen en vitamine B12 een rol. Mitochondrien spelen een belangrijke
rol bij deze geleiding [115]. Mitochondrien zijn ook betrokken bij actiepotentialen. Een
actiepotentiaal gebruik van natrium- en kalium kanaaltjes, in de vorm van actief transport.
Actief transport is een proces dat energie nodig heeft, ATP, welke door de mitochondrien
geproduceerd wordt.

4.12 Zinkionen en neuropathie [122]
Neuropathie gaat samen met afname van zenuwtransmissie [122]. Experimenten bij
proefdieren laten zien, dat bij zinkdeficientie de snelheid van neurale geleiding afneemt,
waardoor stijfheid, hyperalgesia (toename pijngevoeligheid) en ataxia (verstoring van
evenwicht en bewegingscoordinatie) kan ontstaan. Toename van zinkionen laat deze
symptomen weer verdwijnen. De neurotransmittter glutamaat kan hier mogelijk een rol bij
spelen. Glutamaat komt veel voor en speelt een belangrijke rol in zenuwgeleiding. De
werking van de neurotransmitter glutamaat gaat samen met opname door de synaps, van
blaasjes gevuld met calcium, wat door de zinkdeficientie vertraagd wordt [122]. Een tragere
geleiding kan een van de processen zijn die bij neuropathie plaatsvinden.

4.13 Brain derived neural factor
BDNF (brain-derived neural factor) en GDNF (glia-derived neural factor) stimuleren de
neurogenese: nieuwvorming van neurale cellen. Gemeten is dat acupunctuur BDNF en
GDNF laten toenemen in diermodellen voor ischemie (met GV-20, GV-14, ST-36), Alzheimer
en Parkinson en depressie (met GV-20, GB-34 of GV-20 en an-mian), dat geheugentaken
(ST-36, LI-11) verbeteren [304, 305]. BDNF wordt gestimuleerd door zinkionen [306, 307] en
geremd door koperionen [308]. Neurale degeneratieve ziekten gaan vaak samen met een
toename van koperionen in de hersenen [307]. BDNF en GDNF worden ook aktiever bij
airobic physical exercise, cognitieve stimulatie en bepaalde restricties in het dieet [304]. Dit is
niet tegenstrijdig met het in dit verhaal beschreven hypothetische werkingmechanisme voor
TCM.
Intracellulair magnesium heeft een stimulerende rol op BDNF. Er is gevonden dat
magnesiumthreonate verhoogt intracellulair magnesium, waarbij de mitochondriele
membraanpotentiaal toeneemt en de synapsdichtheid toeneemt [311]. Bij het magnesium is
het suikermolekuul threonate nodig voor dit effect, dat via glucose receptoren de cel
binnenkomt [311]. Magnesiumthreonate toevoegen aan het dieet een positieve invloed heeft
op BDNF (brain-derived neurotrophic factor), dat neurogenese en plasticiteit van synapsen
positief beinvloedt van de prefrontale cortex en hippocampus [310] (en vermoedelijk ook de
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anterior cingulate cortex). Dit leidt daar tot een toename van NMDA receptoren voor
glutamaat (glutamaatreceptoren zijn betrokken bij leren). Gemeten is dat dit tot een meer
(leerbare) efficiente extinctie van angst leidt (vermindering van angst) [310].

4.14 Wind en jeuk (pruritus)
Jeuk (pruritus) roept een krab-beweging op [302]. Hierdoor wordt de aandacht gericht op de
gebieden die jeuken. Irriterende stoffen, zoals afkomstig van insecten en planten kunnen zo
mogelijk makkelijker verwijderd worden. Jeuk wordt als pathologisch, chronisch, beschouwd,
wanneer het intens is en dat meer dat zes weken duurt. Pathologische jeuk wordt
onderverdeeld in vier soorten: (a) dermatologisch, zoals bij atopische dematitis, (b) jeuk
afkomstig van organen, zoals nieren of lever, (c) neurologisch door slecht functioneren van
het perifere of centrale zenuwstelsel (neuropathie) en (d) psychiatrisch [302].
In het perifere zenuwstelsel zijn er specifieke receptoren voor jeuk, net als die er zijn voor
pijn, kou, warmte, tast en proprioceptie [302]. Er zijn interacties tussen deze receptoren van
jeuk (pruriceptors), en deze andere receptoren, zoals voor pijn (nociceptors), vanaf het
dermatoom tot en met de overdracht in het centrale zenuwstelsel, ruggemerg en hersenen
[302]. Welke molekulen in de huid aktiveren de pruriceptors? In de huid (m.b.v. epidermis:
buitenste laag, bevat de cellen: ketatinocyten) bevinden zich mestcellen (een soort
granulocyten) die histamine en andere ontstekings mediatoren (serotonine, leukotrienen,
proteasen (tryptases, chymases en cathepsines), cytokines en chemokines) produceren
[302]. Histamine zorgt voor vaatverwijding, waardoor circulerende immuuncellen
aangetrokken worden naar deze lokatie. Lokale immuuncellen geven ook moleculen af in
respons of irriterende stoffen. (Jeuk kan maar hoeft niet samen te gaan met histamine: jeuk
wordt in het laatste geval niet geblokkeerd door anti-histamines [302]). Sommige
vrijgekomen moleculen uit mestcellen en/of immuuncellen, zoals serotonine activeren zowel
jeuk als (indien in kleine concentraties) pijn [302].
Ad (a): bij pathologische jeuk bij dermatitis verdikt de epidermis, zijn er veel immuuncellen
toegestroomd, is de huid droog (xerosis) en is er chronische jeuk [302]. Pruritus kan
bijvoorbeeld optreden bij bepaalde huidziekten en spataderen, waarbij een relatie met
zinktekort in het serum is gemeten [300]. Dit gaat samen met een te droge huid bij de
hoornlaag [300]. Toevoegen van zinkionen in het dieet kan het zinkgehalte in het serum laten
toenemen en de pruritus (bij deze te droge huid) laten afnemen [300].
Ad (b): bij nier en lever ziektes komt vaak chronische jeuk voor met daarbij huidlaesies [303].
Het is niet bekend, welke molekulen in dat geval de pruriceptoren activeren [302]. Pruritus
kan optreden bij chronisch falende nieren, als dit samengaat met een te groot gehalte van
magnesium in het serum, die men direct relateert aan pruritus [299]. (Hierbij is niet
onderzocht of deze toename van serum magnesium samengaat met een afname van serum
zink (droge huid?) en of zinktoename invloed heeft op pruritus (zinktoename zou deze
falende nieren extra belasten). Bij leverziekte (cholestase) is pruritus een algemeen
symptoom [303].
Ad (c): In het algemeen kan pruritus veroorzaakt worden op minder functioneren op drie
nivo’s: perifeer, ter hoogte van het ruggemerg en centraal in de hersenen. In het dorsale
ruggemerg ganglion bij het ruggemerg (DRG), waar de huidzintuiginformatie aankomt,
bevinden zich – anatomisch te onderscheiden - proprioceptieve neuronen,
mechanoreceptoren, en de groep pijn-, jeuk, en temperatuurgevoelige receptoren [302]. Alle
receptoren voor jeuk bevatten (TRPV1) receptoren voor capsaicine (waar ook de
pijnreceptoren op reageren) [302]. Van deze groep jeuk receptoren zijn een deel specifiek
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voor jeuk (MrgprA3-neuronen) en een deel reageert behalve op jeuk ook op pijn, tast en
temperatuur (MrgprD-NP1 neuronen) [302]. In de DRG bevinden zich de pijn (ook gevoelig
voor jeuk) neuronen die gevoelig zijn voor de neurotransmitter glutamaat. Jeuk receptoren
alleen gevoelig voor jeuk communiceren via neuropeptiden [302]. Simultane perceptie van
pijn en jeuk, remt de jeuk sensatie [302]. In de DRG bevinden zich ook een groep
interneuronen die mechanisch opgewekte jeuk remmen, dat opgewekt was door een lichte
tast [302]. Net als bij de neurale verwerking van pijn, zijn er bij jeuk twee projecties naar de
hersenen: (1) een (topografische) projectie naar thalamus en somatosensorische cortex, die
aangeeft waar de locatie van de jeuk zich bevindt [302]. Een tweede projectie verloopt naar
de hersenstam, naar de parabrachiale nucleus (die ook op pijn en temperatuur stimuli
reageert), met glutamaat en histamine als neurotransmitters [302]. Route 1 vervolgt vanuit de
primaire somatosensorische cortex naar de secundaire somatosensorische cortex en de
emotie en beloning gerelateerde gebieden: cingulate en prefrontal cortex, amygdala en
andere limbische onderdelen, en gebieden voor evaluatie en zelfbewustzijn: insular cortex).
Tenslotte is er via route 1 ook een projectie nin het kader van de krab reflex, connectie met
premotor, motor en supplementary notor areas. Echter bij chronische pruritus is dit patroon
veranderd. Route 2 (?) naar de periaqueductal gray wordt geactiveerd gedurende krabben,
en is vermoedelijk gecorreleerd met dalende projectie om jeuk te onderdrukken (met
enkefaline).
Net als bij pijn oefent het centrale zenuwstelsel een remmende invloed uit op de
interneuronen op het nivo van de DRG [302]. Twee routes worden genoemd: (1)
serotoninerge neurons in de hersenstam (nucleus raphe magnes) hebben een dalende
projectie naar het ruggemerg en versterken de jeuk. (2) Noradrenerge projecties vanuit de
hersenstam (locus coeruleus hebben) een tonische dalende projectie naar het ruggemerg
die de jeuk remmen [302].
In deze laatste context is er misschien een associatie met het TCM model te maken: jeuk
wordt geassocieerd met de TCM term wind. Wind is afkomstig van de (TCM) lever, die het
model associeert met koperionen. Bepaalde leverziektes kunnen samengaan met jeuk. De
lever bevat een voorraad koperionen, die gebonden aan hun transporteiwit ceruloplasmine
vrijkomen, in meerdere mate wanneer adrenaline verhoogd is. Koperionen bepalen (mede)
de snelheid van de oxidatieve fosforylering van mitochondrien. Mitochondrien komen in bijna
alle lichaamscellen voor en zijn verantwoordelijk voor de energie en warmte productie in de
cel. Mogelijk is de snelheid van vorming van ceruloplasmine door de lever een maat voor de
fitheid van de lever. De vorming van (nor)adrenaline heeft een enzym met koperion als factor
nodig. Aangetoond zou dan moeten worden, dat acupunctuur invloed kan hebben op jeuk via
versterking van de dalende projectie via noradrenaline.
Eerder is al beschreven dat neuropathie kan samengaan met pruritus. Ook restless legs
wordt soms beschouwd als een centrale vorm van pruritus [301]. Hoest is mogelijk een
vergelijkbaar reflex, dat zowel met als zonder histamine kan optreden [302].
Tenslotte: net als bij de verwerking van het pijn signaal in het ruggemerg, is gemeten dat bij
een bepaalde vorm van ( niet histamine bepaalde) pruritus adenosinetrifosfaat betrokken
[309].
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4.15 Bloedleegte en koperionen
TCM definieert bloedleegte als de situatie waarbij men een dof en bleek gelaat heeft, bleke
lippen, wazig zicht, droog haar, depressie, vermoeidheid, slecht gehuegen, stijfheid,
insomnia [54]. Tot zover TCM.
De kenmerken doen denken aan anemie door ijzertekort, maar dit hoeft niet per definitie het
geval te zijn. Bloedleegte kan betrekking hebben op het gegeven dat een koperiontekort een
oorzaak kan zijn voor ijzeriontekort. Om ijzer te laten opnemen is een redox reactie nodig
van ijzer, wat gebeurt via koperionen, gebonden aan hun tranporteiwit in het bloed,
ceruloplasmine. In dit geval kunnen wel voldoende ijzerionen aanwezig zijn, maar worden
deze slecht opgenomen door de cel, vanwege een laag koperion gehalte.
Het past bovendien bij het TCM gegeven bij de tongdiagnose, dat yangleegte past bij een
bleke tong: een tekort aan koperionen kan leiden tot een tekort aan aanvoer van ijzerionen
naar de cel binnen.

Tabel 4.4: de TCM termen wind, bloedleegte en bloedhitte.

4.16 Bloedleegte. zinkionen, metallothioneine en ijzerionen.
Een andere reden (in koper, zink of magnesiumtermen) voor bloedleegte kan een tekort aan
metallothioneine zijn (en indirect een tekort aan zinkionen). Het transporteiwit voor zinkionen
is metallothioneine. Ongebonden – van metallothioneine vrijgekomen - zinkionen stimuleren
de productie van metallothioneine. Behalve voor intracellulair transport van koper en
zinkionen heeft metallothioneine meer functies. Metallothioneine heeft als proteine diverse
proteine-proteine interacties, waardoor het zijn werking uitvoert [229]. Een voorbeeld is de
interactie van MT met ferritine, een opslagmolecuul voor ijzer, dat voorkomt in bloed en in
cellen, zoals lever en beenmerg. Ferritine is een proteine dat ijzerionen opslaat als Fe3+
ionen. Door de interactie van MT met ferritine wordt Fe3+ gereduceerd tot Fe2+, wat
gemakkelijker vrije radicalen vormt in de cel dan Fe3+. Fe2+ komt in de cel voor in de
cofactor ‘’heem’’, in cytochromen in in hemoglobine.
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Omdat Fe2+ zo gemakkelijk vrije radikalen vormt, en Fe2+ niet aan MT bindt, is dit een van
de redenen dat de hoeveeleheid MT sterk gereguleerd wordt [229]. Zinkionen stimuleren de
synthese van nieuwe MT, zodat zink (die eventueel verdreven was van een ander MT
molekuul) weer aan MT kan binden. In de cel is altijd een fractie MT ongebonden
(apoenzym-MT) en een fractie MT-Zn, gebonden met zink. Het apoenzym MT remt vaak
processen, die door MT-Zn juist gestimuleerd worden [229].
Ook hier kan er voldoende ijzer in de cel aanwezig zijn, maar niet in de goede vorm.
Bloedleegte hoeft daarom niet samen te gaan met bloedarmoede. Het hier beschreven
gegeven dat zinkionen een invloed hebben in het gebruik van ijzerionen in de cel voor de
productie van hemoglobine, past bij het TCM idee om bloedleegte aan te pakken door ‘’Milt
te voeden’’, ofwel – als dit artikel klopt – door invloed op zinkionen uit te oefenen.

4.17 Bloedhitte: neiging tot bloeden en zinkionen
Het TCM begrip bloedhitte kan samengaan met het snel ontstaan van bloedingen, droge
mond, warmtegevoel, huidaandoening met rode uitslag, angst, mentale problemen [54].Tot
zover TCM.
Bloedstolling is een koperafhankelijk proces. Ook een zinktekort kan leiden tot het snel
ontstaan van bloedingen. Dit laatste wordt in TCM eerder geduid als miltzwakte, in plaats
van bloedhitte.
Een neiging tot bloedingen kan veroorzaakt worden door falen van samenklontering van
bloedplaatjes. Zinkdeficientie kan de neiging tot bloedingen vergroten [122]. De bloedplaatjes
in het bloedplasma zijn gevoelig voor zinkdeficientie. Het eerst dat afneemt bij een
zinkdeficientie is, een afname van de zinkconcentratie in het bloedplasma, terwijl de
zinkconcentratie in het cytosol nog constant blijft. Bij ernstiger zink deficientie is er invloed
binnenin de bloedplaatjes in het bloedplasma. In dat geval neemt de efffectiviteit van
(calcium kanaaltjes in) twee calcium bronnen af: SOCE (store operated calcium entry) en
ROCE (receptor operated calcium entry). Hierbij zijn twee soorten calcium kanaal eiwitten
betrokken: Orai 1 en TRPC, die beiden slechter gaan functioneren bij zink deficientie.
Bloedplaatjes in het bloedplasma bezitten beide typen calciumkanaaltjes. Een zinkdeficientie
kan daarom leiden tot bloedingen door falen van samenklontering van bloedplaatjes [122].
Dat zinkdeficientie kan resulteren in een toename van bloedingen heeft te maken met de
eigenschap dat zinkionen bepaalde calciumkanalen afremmen. Zie tabel 4.4.

4.18 Shen
Shen is een TCM variabele die staat voor hete geheel aan emotionele, mentale en spirituele
aspecten van de ment, geassocieerd met met name de Yinorganen. Het staat voor een
helder bewustzijn, goede slaap en emotionele evenwichtigheid (Maciocia [54]). Het wordt
met Hart(meridiaan) gekoppeld, maar in feite doet pericard(meridiaan) die het hart
beschermt ook mee. Beide meridianen bevinden zich in fase Vuur van de Wu Xing cyclus,
zie hoofdstuk 2. De drie warmers van fase vuur wordt volgens het reguliere TCM model
beinvloed door koper, zink en magnesium. Beter is om hier het woord ‘’correleert met een
evenwichtige uitgekiende balans in’’ te gebruiken. De concentraties van deze ionen in het
bloed vertonen een circadiaans ritme. Het lymbische systeem in de hersenen omgeeft
ruimtes in de hersenen (3e en 4e ventrikel) gevuld met vocht (cerebrospinale vloeistof),.
Wanneer aangenomen wordt dat de ionconcentraties in dit vocht lijkt op dat in het bloed dan
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hebben neuronen van het limbische systeem daar relatief gemakkelijker toegang tot. In de
appendix wordt hier nader op ingegaan.

4.19 Seizoenen en TCM termen
Seizoenen verschillend onderling qua temperatuur (cu-mg) en qua vochtigheid (zn). Ook de
mogelijkheid om vitamine D uit zonlicht te verkrijgen, en de beschikbaarheid van voedsel, de
behoefte aan lichaamsbeweging kan in principe afhankelijk van het seizoen zijn.Zie Tabel
4.5. In de zomer is het warm. In de winter is het koud en moeten de mitochondrien meer
stoken. In de nazomer is het vochtig en warm, en zal er, om teveel hitte te voorkomen,
minder intensief bewogen, gewerkt worden. In zomer en nazomer is er veel zonlicht,
waardoor vitamine D beschikbaar komt om magnesium in de mitochondrien bij te staan. In
het najaar neemt de hoeveelheid zonlicht af, maar is er nog veel aktiviteit. In hoofdstuk 5
(polsdiagnose) staat in detail beschreven hoe de verdeling van koper zink en magnesium in
het cytoplasme en in de kern verdeeld zijn, als gevolg van deze seizoensvariatie en
veranderde behoefte aan ATP en warmte. Seizoenen hebben ook invloed op de TCM
termen.
Onderstaande tabel beschrijft de associatie tussen seizoen en bevattelijkheid voor een
TCMterm. Deze bevattelijkheid is bepaald door weersomstandigheden en beschikbaarheid
van voeding. In het polsbeeld dat bij polsdiagnose wordt verkregen is dan soms een
weerslag van deze TCM term waar te nemen. Dit is een normale situatie. Wanneer juist in
andere seizoenen het polsbeeld van een TCMbeeld niet past bij het seizoen, is er een
disbalans.
Er was beschreven: de relatie tussen de TCM term Wind en Koude en koperdeficientie, de
relatie tussen de TCM term Damp en zinkdeficientie, en de relatie tussen Yinleegte en
magnesiumdeficientie. In tabel 4.5 zijn de diverse TCM termen toegewezen aan het seizoen,
waarin de meeste kans is, dat de TCM term zich ontwikkeld.
Tabel 4.5: Elk seizoen heeft een andere gevoeligheid voor het ontwikkelen van een
pathogeen, TCM term.

4.20 Schildklierhormonen bij extra energie, rol van zinkionen en koperionen
Zinkionen zijn betrokken bij de vorming van schildklierhormonen door de schildklier. In de
TCM onderscheidt men verschillende vormen van vermoeidheid. Ten eerste kan een
zinkdeficientie resulteren in malaise en apathie [145]. Zinkionen zijn betrokken bij de werking
van de schildklierhormoon T3 receptor: zink suppementen verbeteren de thyroid functie in
hypothyroid patienten met een laag serum zink nivo [212]. Zink heeft daarom invloed op
symptomen als vermoeidheid.
Ten tweede hebben ook koperionen een rol bij de werking van schildklierhormonen.
Schildklierhormonen (T3, T4) verhogen de productie van ceruloplasmine en andere koper
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chaperones (ATPase7A en ATPase7B) in de lever [102]. De lever zet T4 om in T3. Een van
de functies van de lever is ontgifting, want onder meer plaatsvindt via de het
koperafhankelijke (en zinkafhankelijke) enzym superoxide dismutase [73]. Mogelijk past dit
bij de tweede vorm van vermoeidheid binnen TCM, samengaand met stagnatie,
geirriteerdheid. Wisselingen van seizoenen kan leiden tot vermoeidheid. Binnen de TCM kan
vermoeidheid een leegte aspect hebben en/of een stagnatie aspect.

4.21 Zinkdeficientie en gebrek aan eetlust.
Een aantal van de pathologische kenmerken van een zinkdeficientie hangen samen met het
gegeven dat zink deficientie het binnenstromen van calciumionen in de cel afremt
[122],[121]. Deze pathologische kenmerken van een zinkdeficientie zijn: afwijkende
smaaksensatie en afname van eetlust [122]. Zinkdeficientie kan leiden tot een afwijkende
smaaksensatie en afname eetlust [122]. Een zinkdeficientie kan leiden tot anorexia [145]. De
afname van eetlust bij zinkdeficientie lijkt op het effect van deprivatie van essentiele
aminozuren. De proteine synthese neemt in dat geval af, en er is accumulatie van niet
geassimileerde aminozuren, wat de eetlust indirect beinvloedt [122]. Ook het hormoon
ghreline speelt een rol: bij een dieet met veel zinkionen, wordt de aanmaak van ghreline
geremd. Ghreline geeft een hongergevoel [247].

4.22 Lever Qi stagnatie, zink en magnesium
De lever vervult een immunologische rol, als eerste station waar het verteerde en
opgenomen voedsel terecht komt. Belangrijke enzymen die gerelateerd zijn aan deze
beschermende rol van de lever en aan koperionen zijn katalase en superoxide dismutase.
Wanneer verdediging nodig is, bijvoorbeeld door lipopolisacchariden (afkomstig van ‘’foute’’
bakterien die onbedoeld verder zijn gedrongen in de darmen van het lichaam en door de
darmwand), en andere pathogenen kunnen binnen de lever de hoeveelheid metallothioneine
verhogen [259]. Ditzelfde treedt op bij virussen, zoals influenza, en hepatitis C [259].
Hierdoor gaat de lever meer zinkionen opnemen. Dit kan leiden tot een afname van
zinkionen in de bloedsomloop en in de interstitiele ruimte in de omgeving van de lever. Dit
kan leiden tot irritatie en depressie, zie hoofdstuk 2,23.
Dit kan mogelijk bijdragen aan wat in TCM bekend staat als ‘’stagnatie van lever Qi’’. De
energie stagneert. De lever werd geassocieerd met koperionen, maar de ratio koper/zink in
serum en spiercel is vermoedelijk ook belangrijk. Interessant is in deze context dat de
vorming van MT ook gestimuleerd wordt via glucocorticoiden, zoals cortisol [263]. Wanneer
in het bloed (in het hele lichaam) de cortisol toeneemt, zal MT overal, maar ook in de lever,
waar veel MT zit, toenemen, en bovenstaand effect, de leverQi stagnatie versterken. Bij
chronische stress zal langdurig cortisol in het bloed verhoogd zijn.
Er is gemeten dat een magnesiumdeficientie, verkregen door magnesiumarm dieet aan
ratten te voeren, als resultaat heeft dat de lever meer metallothioneine gaat produceren
[257]. Hierbij is ook gemeten dat dit effect veroorzaakt wordt doordat in de lever een
zinktransporteiwit, ZIP14, meer in expressie komt [257]. Daardoor komen er meer zinkionen
in de lever terecht. Deze zinkionen stimuleren de vorming van nieuwe metallothioneine.
Een afname van magnesium in het serum kan ontstaan bij langdurige stress, waarbij
langdurig adrenaline vrijkomt [200]. Adrenaline laat de cellen magnesium afstaan aan het
bloed. Hierdoor past de bloeddruk zich aan [179]. Normaal gesproken komt het magnesium
in rustiger periodes met behulp van insuline of vasopressine weer terug de cel in. Echter, bij
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aanhoudende stress is er op den duur de kans dat een magnesiumtekort optreedt [200].
Insuline is betrokken bij de heropname van magnesium in de cel, en draagt bij aan het
voorkomen van het magnesiumtekort [200].
Het is voor te stellen, dat bij een ernstig magnesiumtekort er minder goede reparatie van de
mitochondrien optreedt, waardoor eerder ROS (zie hoofdstuk 2). Uiteindelijk komt de ROS
via het bloed ook de lever in, waar ontgifting plaats zal vinden. Dit kan bijdragen aan de lever
Qi stagnatie. Resumerend zijn er verschillende oorzaken voor het ontstaan van lever Qi
stagnatie: Als de lever het te druk heeft met ontgiften, er pathogenen in de lever zijn, zal de
lever zinkionen uit de omgeving aantrekken. Dit effect kan ook optreden bij langdurig te hoge
cortisol (stress). Uiteindelijk kan een magnesiumtekort (door langdurig verhoogd adrenaline
of te weinig insuline) ook aanleiding geven tot lever Qi stagnatie. Het TCM beschouwd
magnesium deficientie als yinleegte. Yinleegte kan leiden tot lever Qi stagnatie. Langdurige
stress (TCM stijgend yang) kan ook leiden tot lever Qi stagnatie. Tenslotte kan damp ook
leiden tot lever Qi stagnatie: insulineongevoeligheid geeft meer glucose in bloed en vorming
van slijm (proteinen waaraan veel glucose molekulen zijn gekoppeld) en te weinig insuline
effect laat te weinig magnesium terug naar de cel terugstromen.
We zijn in dit boekje gewend geraakt dat lever geassocieerd wordt met fase hout en met
koperionen. Als de lever ontstoken is, zal het diens functies die niet met de ontsteking te
maken hebben slechter uitvoeren. Mitochondrien kunnen een bijdrage leveren aan de
ontsteking, waardoor ze minder energie over houden om ATP te genereren. ATP is voor
allerlei biochemische reacties van belang, zoals de vorming van ceruloplamsine om de eraan
gebonden koperionen vrij te geven aan de bloedsomloop, in tijden van st ress (met
adrenaline). De koper-gerelateerde biochemie zal dan ook minder zijn.
Een andere redenatie is via de acupunctuurbehandeling: welke strategie werkt bji de klacht
die omschreven kan worden als Qi stagnatie. Hoofdstuk 1 beschrijft dat prikken de
monocyten stroom langs de meridiaan verbetert, inclusief de monocytenstroom naar het
orgaan, waarmee betreffende meridiaan geassocieerd wordt. Een ‘’licht ontstoken lever’’ zal
meer monocyten aantrekken (ontsteking->ROS->metallothioneine-> chemotaxis van
monocyten; acupunctuur lost andere hindernissen van de meridiaan, zoals littekens in diens
traject op.

4.23 Hepatitis: TCM diagnose ‘’damp’’ versus TCM diagnose ‘’lege hitte’’
Hepatitis en acupunctuur. Enkele wetenschappelijke onderzoeken worden geinterpreteerd
volgens bovenstaand hypothetisch werkingsmechanisme van TCM [11-17]. Recent
onderzoek toont een verband aan tussen een zinktekort en Yang leegte, en tussen een
magnesiumtekort en Yin leegte met lege hitte (Teng, 2015, [11]). In het bloed van patiënten
met hepatitis B met lever cirrhose zijn zink, ijzer, koper en magnesium gemeten. De TCM
diagnose van deze hepatitis patiënten was divers, wat vaak voorkomt in TCM.
Van alle TCM diagnoses had de diagnose ''damp'' de laagste zink concentratie in het bloed.
TCM beschrijft dat damp samengaat met Yangleegte. Van alle TCM diagnoses had de
diagnose ''toxische hitte'' de laagste magnesium concentratie in het bloed. Dit past bij het
idee dat er lege hitte is gevormd als gevolg van een magnesium deficientie. Het chronische
karakter van de ziekte en de bijbehorende verhoging zou koper uitgeput kunnen hebben.
Sress (de hepatitis) kan leiden tot verhoogde adrenaline in het bloed, en vertrek van
magnesiumionen uit de cellen [179]. Als dit chronisch is, kan dit leiden tot afname van
magnesium [179]
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4.24 Samenvatting
Zinkionen concurreren met koperionen, waarbij zink yin is ten opzichte van koper. Zinkionen
concurreren met magnesiumionen, waarbij zink yang is ten opzichte van magnesium. Hierbij
wordt vooral gelet op de werking van deze ionen binnen de oxidatieve fosforylering in de
mitochondrien. De TCM termen hitte en kou worden herleidt uit de warmteproduktie in de
mitochonidrien. Bij volle hitte is er veel koper, bij lege hitte weinig magneisum. Bij kou is er
weinig koper. Yinleegte kan samengaan met droogte. Droogte kan veroorzaakt worden door
magnesium tekort. Magnesium vervolt een belangirijke rol bij Na-K ATPase kanaaltjes en bij
K-Ca ATPase kanaaltjes. Damp wordt geassocieerd met zinktekort. Zinktekort kan leiden tot
een abnormale waterbalans: een calcium tekort geeft inaktivatie van de kaliumkanalen, wat
de osmotische regulatie beinvloedt. Damp wordt ook toegewezen aan obese mensen, in het
kader van zinktekort. Als er meer voeding bij de mitochondrien aankomt dan dat er behoefte
aan ATP productie is in de cel, zal in de mitochondrien ROS ontstaan. ROS bindt aan MT,
zodat zink vrijkomt. Zink remt in de citroenzuurcyclus in de mitochondrien een enzym,
waardoor een intermediair uit de citroenzuurcyclus zich ophoopt en vertrekt naar het cytosol.
Hierdoor versnelt de lipidevorming en cholesterol vorming in het cytosol. Slijm ontstaat bij
glycoproteine, waarbij glucose zich bindt aan een proteine. Bij een zinktekort zal insuline
mogelijk minder goed werken en zal er eerder teveel glucose in het bloed aanwezig zijn, wat
de vorming van glycoproteinen bevorderd. Wind kan zijn: externe wind of interne wind. Bij
externe wind is er een invasie van pathogenen (bakterien, virussen, schimmels). Koperionen
hebben antimicrobilele eigenschappen, en worden gebruikt in macrofagen om de
microorganismen te bestrijden. Als macrofagen veel koper gebruiken, is er elder in het
lichaam minder koper ter beschikking. Interne wind is complex en alle drie (koper, zink en
magnesium) zijn hierbij betrokken. Bij epilepsie is sprake van te aktieve glutamaat receptor.
Koper, zink en magnesium vervullen elk een remmende werking op deze receptor.
Magnesium is nodig voor een goed werkende bloed-hersenbarriere. Zink speelt een rol in de
antioxidanten superoxide dismutase en glutathion. Koper speelt een rol in macrofagen
(gliacellen in de hersenen) die koperionen vuren op microorganismen. Bij neuropathie
kunnen zink en koper betrokken zijn Bloedleegte kan te correleren zijn aan ijzer (wiens
celopname beinvloed wordt door koper en ceruloplasmine). Bloedleegte kan ook verband
houden met zink. Bloedhitte (snel bloedingen) kan temaken hebben met een ernstig
zinktekort, waardoor slechter bloedstolling optreedt.LeverQi stagnatie is gerelateerd aan zink
en magnesium, en aan stress en/of ontsteking in de lever. Hierdoor heeft de lever moeite
met produceren van ceruloplasmine om daardoor koperionen af te staan aan het bloed.
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Een regulier-medische beschrijving van het mechanisme van
acupunctuur.
Hoofdstuk 5: Polsdiagnose en verschil tussen linkerdeel en
rechterdeel van het lichaam

Hoofdstuk 5.1: Normale polsbeelden in de TCM polsdiagnose.
In Figuur 5.1 staat beschreven hoe de polsdiagnose verricht wordt en hoe dit geinterpreteerd
wordt in termen van de meridianen. Het voorgestelde TCM werkingsmechanisme kan
beschrijven hoe de kenmerken van de polsdiagnose ontstaan, en hoe het komt dat de
polsdiagnose een indruk van meridianen geeft. Dat polsdiagnose beschreven kan worden in
termen van het voorgestelde TCM werkingsmechanisme is een bevestiging van dit
voorgestelde TCM werkingsmechanisme.

Figuur 5.1: locatie van de polsdiagnose. De polsdiagnose wordt uitgevoerd bij een deel van
het bot, gelegen aan de binnenzijde van de pols aan de duimzijde (de processus styloideus
radii). De polsdiagnose verschaft informatie over meridianen, die zowel over armen als
benen verlopen. Hoe dit via de pols kan is in reguliere termen een grote vraag. Er bestaan
meer dan 28 polsbeelden [66]. Bij de polsdiagnose wordt in feite de elasticiteit van het
bindweefsel rond het bloedvat, samen met de activiteit van het spierlaagje rond het bloedvat
waargenomen. N.B.: De interpretatie van de linkerpolsdiagnose is verschillend van de
interpretatie van de rechterpolsdiagnose. Met interpretatie wordt bedoeld: de meridianen die
de polsdiagnose beschrijft in termen van energie, yin en yang, leegte en volte.

Bij de polsdiagnose staat het bindweefsellaagje en het spierlaagje rond het bloedvat
centraal. Zie figuur 5.2. De stevigheid en elasticiteit van dit bindweefsel wordt mede bepaald
door het enzym lysyloxidase. Verderop in de tekst zal ingegaan worden in details, waarbij
beschreven wordt dat koper-, zink- en magnesiumionen invloed hebben op de productie van
lysyloxidase in het cytosol van de bindweefselcel (fibroblast). Ook hebben deze ionen
invloed op de productie van ATP in spierlaagje.
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Figuur 5.2: bloedvatwand van arterie: bindweefsellaagje en spierlaagje hebben invloed op de
slagkracht en elasticiteit van de wand.

Bindweefsel: De elasticiteit en stevigheid van het bindweefsel om het bloedvat is afhankelijk
van de hoeveelheid van het enzym lysyloxidase. De bindweefselkwaliteit is afhankelijk van
het enzym lysyloxidase, dat verschillende bindweefselvezels met elkaar verbindt en zo stevig
en elastisch maakt. Lysyloxidase wordt in de bindweefselcel (fibroblast) gevormd in
inactieve vorm, en als zodanig uitgescheiden. Wanneer verderop (t.o.v. de bindweefselcel)
een beschadiging van het bindweefsel plaatsvindt, zal op de plek van beschadiging bepaalde
stoffen worden vrijgegeven die de lysyloxidase aktiveren. De synthese van lysyloxidase vindt
plaats in het cytoplasma van de bindweefselcel. Lysyloxidase heeft een koperion als
cofactor. Het proteinedeel wordt in de celkern gemaakt. Het resultaat wordt vervoert naar
een ander onderdeel van de cel, het golgiapparaat, waar lysyloxidase opgevouwen wordt en
een koperion wordt ingebouwd. De synthese snelheid van lysyloxidase is afhankelijke van de
koper-, zink- en magnesiumconcentratie in het cytoplasma. Verderop in de tekst wordt dit in
detail beschreven.
Spierweefsel: Ook spierweefsel rond het bloedvat draagt bij aan het polsbeeld. De bijdrage
van de spieren aan deze slagkracht is afhankelijk van de hoeveelheid energie, ATP die de
mitochondrien in deze spieren produceert. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid koper, zink
en magnesium. Verderop in de tekst wordt op deze details ingegaan.

Een aantal zaken zijn bij de TCM polsdiagnose van belang:
(A) 5.1.2 Drie armbewegingen
Een armbeweging heeft invloed op het bloedvat rondom het boteinde onder de duim bij de
pols, bij de locatie waar de polsdiagnose plaatsvindt, bij linker- en bij bij rechterpols. Tijdens
diverse armbewegingen glijdt of schuurt het bloedvat langs het bot, waardoor het
bindweefsel rond het bloedvat aan slijtage onderhevig is. Zie Figuur 5.1. Bindweefselcellen
rond de spieren produceren met regelmaat lysyloxidase, en scheiden deze uit in inactieve
vorm. De beschadigde locatie in het bindweefsel kan een eindje verderop liggen, op de
locatie van de toekomstige beschadiging. Het enzym lysyloxidase is daar in geinactiveerde
vorm aanwezig. Pas als er een beschadiging is opgetreden in het bindweefsel verderop ten
opzichte van de bindweefselcel, wordt het lysyloxidase daar actief gemaakt. Dit geldt ook
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voor het bloedvat dat om het polsbot van polsdiagnose ligt. Omdat spierbeweging dit
bindweefsel om het relatief uitstekende bot laat glijden, zal hier relatief meer wrijving zijn.
Deze locatie zal daarom eerder slijten door het drukverschil dat tijdens de beweging ontstaat.
Het daardoor geactiveerde lysyloxidase zal het bindweefsellaagje bij de locatie waar de
polsdiagnose plaatsvindt aanpassen. De armbewegingen hebben dus invloed op de kwaliteit
van het bindweefsellaagje rond het bloedvat waarop de polsdiagnose plaatsvindt.

Figuur 5.3: armbeweging gecombineerd met been-rompbeweging voor handhaving van
balans. In TCM termen uitgedrukt is dit een samenwerking tussen een specifieke
armmeridiaan en een specifieke beenmeridiaan. Hierdoor ontstaan het yangming koppel
(maag- en dikke darm meridiaan); het shao yang koppel (galblaas- en driewarmer meridiaan)
en het tai yang koppel (blaas- en dunne darm meridiaan).

We bekijken drie vormen van armbewegingen, passend bij de drie yang meridianen op de
arm: (1) langs het traject van de dunne darm meridiaan, een armbeweging die de armen
naar boven beweegt (2) langs het traject van de driewarmer meridiaan: een armbeweging
die de armen naar opzij, naar links of naar rechts beweegt en (3) met gebruik van spieren
langs traject van dikke darm meridiaan: een armbeweging die de armen naar voren
(sorteren, opruimen) beweegt. Zie figuur 5.3.
Volgens de polsdiagnose leiden deze drie verschillende armbewegingen tot beinvloeding
van drie verschillende locaties op het bloedvat waarop de polsdiagnose plaatsvindt. In Figuur
5.2 is te zien dat deze drie armstanden een ‘’slijtageplek’’ genereren op de drie verschillende
polsposities die afgelezen worden bij de polsdiagnose: distaal de duimpositie (dikke darm
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meridiaan), middenpositie (driewarmer meridiaan) en proximaal (dunne darm meridiaan). Zie
figuur 5.4 waarin deze posities staan.
Op de ‘slijtageplek’vindt reparatie plaats: de aldaar ontstane ROS activeert het lysyloxidase
dat eerder door de bindweefselcel was uitgescheiden en gediffundeerd via interstitieel
lichaamsvocht (niet via bloedvaten). Deze diffusie is moeizamer als de armen omhoog staan
of bewegen, een beweging volgens dunne darm- en blaasmeridiaan. De
bindweefselaanpassing zal in dit geval op een wat meer proximale positie plaatsvinden. Bij
de beweging van spieren langs de dikke darm meridiaan staan de armen relatief laag en zal
de uitgescheiden lysyloxidase het makkelijkst verplaatsen via de intercellulaire vloeistof
richting pols. Dit leidt tot bindweefselaanpassing op een meer distale positie in de
polsdiagnose. De beweging van spieren langs de driewarmermeridiaan leidt tot de positie in
het midden van de twee andere posities.

Figuur 5.4: slijtageplek als gevolg van de drie verschillende armbewegingen in Figuur 5.3. Er
ontstaan drie slijtageplekken: op de cun positie, de middenwarmer positie en de
onderwarmerpositie. Dit is een tussenstadium, die niet als zodanig voorkomt. Het is een
schema om te verduidelijken hoe de uiteindelijke polsdiagnose tot stand komt.

(B) 5.1.3 De romp-been beweging die de armbeweging begeleid
Een armbeweging verstoort de lichaamsbalans een beetje, m.n. tijdens het lopen, maar ook
tijdens zitten. Wanneer de armen van het lichaam af bewogen worden, is het belangrijk dat
tegelijkertijd de romp een compenserende beweging in tegenovergestelde richting maakt.
Met andere woorden: een commando voor een armbeweging gaat samen met een tonische
houdingsverandering van het lichaam. Een arm-beweging omhoog (dunne darm meridiaan),
zal een compenserende beweging maken van strekken van de romp (blaas-meridiaan). Een
armbeweging naar opzij, links of rechts, zal een compenserende beweging maken waarbij de
romp gaat draaien (galblaasmeridiaan). Tijdens het nuttigen van de maaltijd zullen de armen
rustig naar voren staan (energie wordt besteedt aan spijsvertering). Deze laatste houding
vindt ook plaats bij koken of bij een boek vasthouden. De romp buigt in dat geval wat naar
voren (maagmeridiaan). Dit betekent dat het hersencommando voor een armbeweging ook
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informatie heeft over de bijbehorende beenbeweging. Deze koppelingen van arm- en
beenmeridianen is herkenbaar in de systemen Tai Yang, Shao Yang en Yang Ming.
Omdat handhaving van balans noodzakelijk is, kan informatie over beenmeridianen in de
polsdiagnose terecht komen. Als er een pijnlijke locatie optreedt langs het traject van de
beenmeridiaan, zullen de hersenen het gebruik van spieren rondom deze beenmeridiaan
beperken. De bijbehorende, balanshandhavende beweging van de armmeridaan zal ook
beperkt zijn. In de polspositie van de armmeridiaan zal het bindweefsel passend bij deze
armmeridiaan minder vaak hersteld worden. Hierdoor wordt deze verzwakte beenmeridiaan
zichtbaar in de polsdiagnose.
Bijvoorbeeld, bij een pijnlijke heup gaan de hersenen voorkomen dat het lichaam teveel
draait, zodat de galblaasmeridiaan minder gebruikt wordt. Dit zal op de locatie van de
driewarmermeridiaan in de polspositie zichtbaar zijn. De middenpositie van de polsdiagnose
staat voor de galblaasmeridiaan.
Een ander voorbeeld: wanneer iemand vanwege rugpijn moeite heeft om rechtop te staan
(blaasmeridiaan), zal de beweging van spieren in het traject van de dunne darm meridiaan
ook beperkt zijn. De blaasmeridiaan is bij de polsdiagnose af te lezen op de meest proximale
positie van de pols.
Het derde voorbeeld: een armbeweging langs het traject van de dikke darm meridiaan laat
de arm nauwelijks van het lichaam af staan. Dit is niet erg balansverstorend: de distale
positie van de polsdiagnose wordt niet beinvloed door een beenmeridiaan. Tijdens het
‘’eetgedrag’’ en vertering is vooral ook het spijsverteringskanaal aktief, wat de balans van het
lichaam minder verstoord.

Figuur 5.5: invloed van beenmeridianen op polsdiagnose. Dit is een tussenstadium, die niet
als zodanig voorkomt. Het is een schema om te verduidelijken hoe de uiteindelijke
polsdiagnose tot stand komt.
Het is relevant hierbij, dat de tonische spanning van de beenmeridiaan in betreffende spieren
meer mitochondriele activiteit heeft dan de fasische spanning van de armmeridiaan,
waardoor de beenmeridiaan de meeste invloed heeft op het gecombineerde arm-been
signaal dat de armbeweging aanstuurt. Dit heeft te maken met de continue productie van
lysyloxidase door de bindweefselcellen.
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(D): 5.1.4 linkerpols diagnose van andere meridianen dan rechterpols diagnose.
In deze redenatie is er nog geen beschrijving van het verschil tussen polsdiagnose van de
linkerpols en polsdiagnose van de rechterpols. Deze asymmetrie is normaal en dient
verwerkt te worden in de beschrijving van de polsdiagnose. Uiteindelijk ziet de polsdiagnose
eruit zoals hieronder wordt weergegeven. Eerst wordt er dieper ingegaan op details van
factoren die invloed hebben op de kwaliteit van bindweefsel en spierlaagje rond het bloedvat.
De rol van koper, zink en magnesium is hierbij van belang. Er wordt uitgegaan van de in
hoofdstuk 2 beschreven hypothese dat koper relatief yang is ten opzichte van zink. Zink is
relatief yang ten opzichte van magnesium. Vervolgens wordt beschreven hoe een
asymmetrie links – rechts kan ontstaan in koper, zink en magnesium, wat zich weerspiegelt
in de asymmetrie in de polsdiagnose.

Figuur 5.6: Definitief stadium van de polsdiagnose: hoe deze in de praktijk bij acupunctuur
wordt gehanteerd. Overigens wordt bij chinese kruiden een iets andere polskaart gebruikt: de
dunne en dikke darm positie bevinden zich hier op de meest proximale positie van de
polsdiagnose, waar in eerste instantie de blaasmeridiaan gelokaliseerd was. Hier wordt
verder niet op ingegaan (Buikpijn kan uitstraling naar de rug hebben, bij buikpijn wil men
liggen – blaasmeridiaan spieren -, dunne darm meridiaan en dikke darm meridiaan hebben in
het Wu Xing schema een controlerende en rebellerende relatie.)

5.1.5 Kwaliteit van bloedvatwand: lysyloxidase in bindweefsel en mitochondria in
spierlaagje
De polsdiagnose geeft informatie over de conditie van de meridiaan. De conditie van een
meridiaan is als volgt af te lezen uit de polsslag ter plaatste van een van de drie polsposities,
passend bij de betreffende meridiaan: Hoe meer de armspier (gecombineerd met balans
handhavende beenmeridiaan) gebruikt wordt, hoe beter de conditie in dat traject is, hoe
meer mitochondriën zich daar zullen bevinden. Tussen de actieve periodes door zal
voldoende voeding en rust (goede slaapperiode) optreden, waardoor de kwaliteit van de
mitochondrien optimaal is (zie hoofdstuk 2).
Goed functionerende mitochondrien, passend bij de warmte en energiebehoefte, is
afhankelijk van koper-, zink- en magnesiumionen. In hoofdstuk 2 is beschreven dat koper
yang is ten opzichte van zink, en dat zink yang is ten opzichte van magnesium. Om
kenmerken van Yang, Yin, koude, hitte etc waar te nemen gaan we in detail de rol van koper,
zink en magnesium in de bloedvatwand van de slagader ter hoogte van de lokatie van de
polsdiagnose benoemen.
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Bindweefsel van het bloedvat: In het bindweefsel speelt de synthese van lysyloxidase de
hoofdrol. Voor de snelheid van deze synthese isj het transporteiwit voor koper en zink,
metallothioneine (mede) bepalend is voor de snelheid.
Een goede conditie van een cel betekent voldoende koperionen in zowel mitochondriën als
in cytosol. De polsslag is beinvloed door de elasticiteit van het bindweefsel rond het
bloedvat, en door de hoeveelheid beschikbare lysyloxidase ter plaatse. Lysyloxidase wordt
door een koperion-afhankelijk enzym geproduceerd in het cytosol van een bindweefselcel.
De hoeveelheid lysyloxidase die een bindweefselcel produceert, is daarom afhankelijk van
de hoeveelheid koperionen in het cytosol (zie Tabel 5.2). Eerder is beschreven dat ook zinken magnesiumionen invloed hebben op hoe snel de bindweefselcel de lysyloxidase
produceert. Zie tabel 5.1.

Tabel 5.1: (a) effect van ionen op de productie van lysyloxidase in bindweefselcellen. (b)
afbeelding van een bindweefselcel waarin lysyloxidase gemaakt wordt. Weergegeven is dat
er uitwisseling van ionen tussen mitochondrien en cytosol plaatsvindt. De hoeveelheid ionen
Cu, Zn, en Mg bepalen de snelheid van vorming van lysyloxidase in het cytosol. (a) geeft een
samenvatting in tabelvorm van het effect per ion op deze snelheid.

Tabel 5.2: effect van koper-, zink- en magnesiumionen in het cytosol op de synthese
snelheid van lysyl oxidase.
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Lysyloxidase wordt in de bindweefselcel (fibroblast) gevormd in inactieve vorm, en als
zodanig uitgescheiden. Wanneer verderop (t.o.v. de bindweefselcel) een beschadiging van
het bindweefsel plaatsvindt, zal op de plek van beschadiging bepaalde stoffen worden
vrijgegeven die de lysyloxidase aktiveren.
De koper-, zink- en magnesiumionen in het cytoplasma beinvloeden de productie van (nog
inactieve) lysylsoxidase in het cytoplasma. Het intracellulaire transporteiwit voor koper en
zinkionen, metallothioneine speelt hier een centrale rol bij (zie ook hoofdstuk 2).
Metallothioneine voert de koperionen aan.
Koperionen binden sterker aan metallothioneine dan de zinkionen, zodat een koperion een
zinkion gebonden aan MT kan verdrijven. In eerste instantie zal er daarna relatief meer
koperionen aan MT gebonden zijn, vergeleken met zinkionen. De vrijgekomen zinkionen
kunnen echter de synthese van nieuw metallothioneine stimuleren, zodat de verhouding
koper:zink gebonden aan MT weer kan normaliseren. Dit betekent dat koperionen op korte
termijn de hoeveelheid MT laat toenemen.
Magnesium ionen remmen de synthese van nieuw metallothioneine, omdat er een competitie
tussen magnesium en zinkionen plaatsvindt (referentie, op eiwit ..).
Zie tabel 5.1 dat het effect van een toename van de ionen op MT heeft, dus op de
aanvoersnelheid van koperionen naar het golgiapparaat, dus op de snelheid van de
synthese van lysyl oxidase. De synthese van lysyloxidase vindt plaats in het cytoplasma van
de bindweefselcel. Lysyloxidase heeft een koperion als cofactor. Het proteinedeel wordt in
de celkern gemaakt. Het resultaat wordt vervoert naar een ander onderdeel van de cel, het
golgiapparaat, waar metallothioneine opgevouwen wordt en een koperion wordt ingebouwd.
Hoeveel lysyloxidase gevormd wordt in deze cel, is afhankelijke van de hoeveelheid koper,
zink en magnesiumionen in het cytoplasma. Hoe meer koperionen aanwezig in het
cytoplasma, hoe meer daarvan aan metallothioneine in het cytoplasma bindt en vervoerd
wordt naar het golgiapparaat. Hoe meer metallothioneine in het cytoplasma aanwezig is, hoe
efficienter en meer koperionen naar het golgi apparaat vervoerd kunnen worden. Hoe meer
vrije zinkionen in het cytoplasma aanwezig zijn, hoe meer metallothioneine gevormd kan
worden (via DNA expressie). En hoe meer magnesiumionen in het cytoplasma aanwezig
zijn, hoe minder metallothioneine aanwezig is.
Spierlaagje in het bloedvat: In deze spierlaag spelen mitochondrien de hoofdrol. De
conditie van het lichaam, vertaalt in de conditie van de armspier/beenspier combinatie
passend bij een bepaald type gedrag, is ook waar te nemen in het spierlaagje rondom het
bloedvat van de polsdiagnose. Hoe meer mitochondrien in het spierlaagje, hoe elastischer
het bloedvat.
De biochemische reacties in de mitochondrien, omzetting van zuurstof, dient in balans te zijn
met de behoefte aan warmte en energie. Deze behoefte is afhankelijk van gedrag: eten,
slapen of fysieke arbeid gaan gepaard met een andere behoefte. Ook het seizoen
(temperatuur, vochtigheid en zon) heeft invloed op de mitochondrien. Een disbalans in vraag
en aanbod van energie en warmte vergroot de kans op het ontstaan van vrije radicalen en
beschadiging van mitochondrien. Zinkionen en metallothioneine spelen hier een rol bij:
metallothioneine vangt in de mitochondrien de vrije radikalen, zodat niet de situatie ontstaat
dat er teveel radikalen zijn die de cel beschadigen [161]. Een andere lokale warmtebehoefte
zal lokaal de mitochondrien bijregelen, in termen van koper, zink en magnesium (een
hypothese in het reguliere model voor TCM). Dit gebeurt om te voorkomen dat er teveel vrije
radikalen in de mitochondrien ontstaan.
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5.1.6 Links rechts asymmetriein de lokatie lever, de warmtebron in de nacht
Bij de polsdiagnose (zie Figuur 5.8) is de informatie van de linkerpols verschillend van de
informatie van de rechterpols.
Een verschil tussen linker- en rechterpols kan mogelijk ontstaan, omdat de lever
asymmetrisch ligt in het lichaam: deze bevindt zich relatief meer rechts dan links. De lever is
verantwoordelijk voor veel biochemische reacties, die vooral 's nachts ook plaatsvinden. Het
feit dat de lever 's nachts de meeste warmte produceert, kan bijdragen aan het verschil
tussen linker- en rechterpols. Omdat de lever relatief rechts ligt, zal 's Nachts zal de
linkerpols die verder van de lever af ligt, relatief ietsje meer afkoelen, dan de rechterpols. Ter
compensatie zullen de mitochondriën bij de linkerpols iets meer stoken (meer koperionen in
de mitochondriën). De mitochondrien in de rechterpols zullen iets minder hoeven te stoken:
in de rechterpols gaan meer zinkionen in de mitochondrien zitten, om de mitochondrien wat
af te remmen. In de linkerpols lenen de mitochondrien meer koperionen, zodat er in het
cytoplasma minder koperionen overblijven voor de productie van lysyloxidase (zie Tabel 5.3).
Dit heeft invloed op het bindweefsellaagje bij de pols. De linkerpolsdiagnose is daarom
gevoeliger voor een kopertekort. De warmte die de lever 's nachts produceert heeft ook
effect op de zinkionen. Dit is een aanname. De rechterpols bevindt zich dichterbij de lever.
De mitochondrien in de bindweefselcellen in de rechterpols trekken relatief meer zinkionen
naar zich toe, zodat er minder zinkionen in het cytoplasma overblijven. De rechterpols zal
gevoeliger zijn voor een zinktekort.
De productie van lysyloxidase is mede afhankelijk van zinkionen: Zinkionen stimuleren de
productie van metallothioneine in het cytosol. Metallothioneine brengt vervolgens koperionen
naar het golgi apparaat, waar de koper wordt ingebouwd in lysyloxidase. De linkerpols en
rechterpols bestaan daarom uit zes verschillende polsposities op, die in principe door zes
verschillende meridianen worden beinvloed.

Figuur 5.7: A. Links-rechts asymmetrie veroorzaakt door warmteproductie in de lever (rood):
er treedt compensatie door warmteproductie in de mitochondrien op (groen) zodat de netto
lichaamstemperatuur gelijk blijft. B. Meer gedetailleerd: lichaamstempertuur in rust (links) en
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bij inspanning (rechts). Bij inspanning zijn de spieren van de ledematen een warmtebron. In
rust vormen de organen de warmtebron. ’s Nachts is de lever het meest aktief.

Tabel 5.3: Links-rechts asymmetrie in koper en zink veroorzaakt door warmteproduktie in de
lever in de nacht. De lever is meer van links verwijderd, zodat aan de linkerzijde meer
warmte productie via de mitochondrien plaatsvindt. Omdat de mitochondrien hiervoor meer
koperionen gebruiken, verhuizen koperionen van cytosol naar mitochondrien. (Met name ‘s
nachts worden de mitochondrien hersteld. Tijdens de REM slaap is UCP minimaal, zodat
UCP geen bron van warmteproductie is. Om de 20 minuten treedt een periode REM slaap
op). In het cytosol spelen koperionen een rol bij de produktie van lysyloxidase, gerelateerd
aan de kwaliteit van het bindweefsel. Een relatief kleinere hoeveelheid koperionen in het
cytosol is bevattelijker voor een koperafname.

Conclusie: een zinktekort wordt eerder gezien in de rechterpols, een kopertekort of een
magnesiumtekort wordt eerder gezien in de linkerpols. (redenatie erbij nog). Alvleesklier
(insuline, verteringsenzymen) en Longen (carboanhydrase) zijn gevoelig voor zinktekort.
Lever (adrenaline, ceruloplasmine) en hart (hartslag, adrenaline) zijn gevoelig voor
kopertekort. (uitleg). De middenpositie van de polsen representeren de asymmetrie in koper
en zink. De lever timed de koperafgifte en de alvleesklier (bij maaglokatie) timed de
zinkafgifte. Het gaat bij de middenpositie van de polsdiagnose minder om de organen, en
meer om het netto effect op koper en zink balans.
Lokatie van maagmeridiaan in de polsdiagnose. Hoe komen maagmeridiaan en andere
overgebleven meridianen in de polsdiagnose terecht? Het volgende wordt voorgesteld. De
galblaasmeridiaan toont zich in de middenpositie van de linkerpols, omdat deze meer
beinvloedt wordt door koperionen. Bij pijn in het traject van de maagmeridiaan is het lastig
om het lichaam te draaien. Zinkionen spelen een belangrijke rol in de maagmeridiaan,
bijvoorbeeld in de (zinkafhankelijke) productie van het maagslijm, en in het algemeen ook de
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vertering via darmen (zinkafhankelijke verteringsenzymen). Dit is de reden dat de
maagmeridiaan in de middenpositie van de rechterpols waargenomen wordt.
Lokatie van nieryin en nieryang in de polspositie van de polsdiagnose. De
blaasmeridiaan op de proximale polspositie weerspiegeld vertoont in de rechterpols meer de
yangleegte - aspecten, en in de linkerpols meer de yinleegte -aspecten. TCM beschrijft hier
de nieryang respectievelijk de nieryin aspecten.
Lokatie van longmeridiaan en hartmeridiaan in de polsdiagnose. Longmeridiaan wordt
gemeten op de distale polspositie van de rechterpols en de hartmeridiaan wordt gemeten de
de distale positie van de linkerpols. Hoe zou dit kunnen ontstaan? Bij problemen in de
borstkas, zoals moeilijk ademhalen, is de borstkas inclusief schouders gespannen. Als er
hartproblemen zijn, wordt zuurstof minder goed rondgepompt, en kan een zuurstof tekort
ontstaan. Dit vergroot de behoefte aan ademhalen, er is benauwdheid en gespannenheid
van de spieren in de borstkas. Ook hier is borstkas inclusief schouders gespannen.
Hartmeridiaan links. Blijkbaar is het hart meer beinvloed door een kopertekort. Mogelijk
speelt adrenaline hier een rol: de vorming van adrenaline heeft koperafhankelijke enzymen
nodig.
Longmeridiaan rechts. Gezien de polsdiagnose wordt de efficientie van gasuitwisseling in
de longen beinvloed door een zinktekort. De behoefte aan ademhalen is afhankelijk van de
concentratie CO2 in het bloed. Het enzym (carboanhydrase) dat de (reversibele) omzetting
van CO2 naar HCO3- regelt is een zinkafhankelijk enzym [142]. Het regelt het vervoer van
CO2 van de cel naar de longen waar het uitgeademd wordt. In de cellen ontstaat CO2 in de
mitochondrien bij het verbranden van zuurstof. Bij de cellen wordt CO2 omgezet naar HCO3dat in het bloed gemakkelijker vervoerd wordt dan CO2. Hier speelt carboanhydrase een rol.
Bij de longen aangekomen vindt omzetting (van HCO3- naar CO2) plaats in de longblaasjes
om erna CO2 uit te ademen. Ook hierbij speelt carboanhydrase een rol. Wanneer de
zinkhoeveelheid optimaal is, heeft dit een positieve invloed op de productie van
carboanhydrase.

Figuur 5.8: definitieve polsdiagnose waarmee bij acupunctuur en shiatsu gewerkt wordt. Dit
wordt beschreven door een verschil in zink en koper tussen de linkerpols en de rechterpols,
dat ontstaat door handhaving van gelijke lichaamstemperatuur op elke plaats, symmetrisch:
links is gelijk aan rechts. Ter compensatie zullen de mitochondrien rechts relatief meer zink
en links relatief meer koper nodig hebben. In de linkerpols zal eerder een zinktekort
waargenomen worden, in de rechterpols zal eerder een kopertekort waargenomen worden.
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In de linksrechts verschillen in de polsdiagnose is per positie een competitie tussen Wu Xing
elementen zichtbaar. Voor de cun positie is dit ‘hart controleert long’, en ‘dunne darm
controleert dikke darm’. Voor de midden positie is dit ‘lever controleert alvleesklier/milt’ en
‘galblaas controleert maag’. Voor de meest proximale positie is dit ‘nier controleert pericard’
en ‘blaas controleert driewarmer’. TCM: driewarmer is sterk gerelateerd aan nieryang.
Het kopertekort heeft invloed op het magnesiumtekort (yinleegte). Uitgedrukt in koper en zink
termen: koper en zink hebben onderlinge competitie. Echter, een kopertekort zal in de
mitochondrien een toename van magnesium induceren, ter handhaving van de produktie van
voldoende ATP. Hiervoor zal magnesium van het cytoplasma naar de mitochondrien
verhuizen. In het cytoplasma zal minder magnesium zijn, wat invloed kan hebben op de
productie van metallothioneine. Er kan indat geval meer metallothioneine gevormd worden.
Veel metallothioneine is gemeten bij manie, dat TCM koppelt aan TCM-hart pathologie [].
Idealiter beschouwd in volledige balans, zijn de resultaten (polsslag op de drie posities links
en rechts) aan elkaar gelijk. Kleine disbalansen uitend in een verschillend polsbeeld dat niet
samengaat met symptomen die in de anamnese nagevraagd worden, kunnen ontstaan en
komen meestal voor. Dit kan ontstaan door het effect van seizoen en van verschil tussen
mannen en vrouwen.

5.1.7 Normaal verschil tussen polsdiagnose van mannen en vrouwen
Su Wen (hoofdsstuk 80 uit Su Wen beschrijft de linkerpols als de Yang pols en de
rechterpols de Yin pols. Over het algemeen is bij (gespierde) mannen de linkerpols sterker
voelbaar dan de rechterpols en bij (niet te dunne) vrouwen juist de rechterpols sterker
voelbaar dan de linkerpols. Dit is een normale situatie en kan als volgt worden herleid uit de
linksrechts asymmetrie van koper en zink.
Vrouwen menstrueren. Na een menstruatie kan er tijdelijk ‘bloedleegte’ optreden en geven
de polsslagen op de linkerpols van de vrouw tijdeijk een minder stevige indruk (zie hoofdstuk
5.2 waarin beschreven wordt dat bloedleegte eerder in de linkerpols zichtbaar is, dan in de
rechterpols).
Bij vrouwen is de polsslag sowieso vaak minder duidelijk voelbaar dan bij mannen. Vrouwen
bezitten meestal meer vetmassa dan mannen en minder spiermassa. Meer vetweefsel
betekent dat er zich meer zinkionen in de mitochondrien bevinden voor de productie van
lipiden en cholesterol. Deze productie wordt gestimuleerd als zinkionen een eiwit (aconitase)
afremmen in de citroenzuurcyclus, zodat het molekuul citroenzuur uit het mitochondrium
naar het cytoplasma verhuist. De lipogenese en cholesterolsynthese start met citraat in het
cytosol. Cholesterol is nodig in membranen (van nieuwe cellen) maar ook nodig voor de
aanmaak van steroidhormonen zoals oestradiol, cortisol. Meer zink in de mitochondrien
betekent minder zink in het cytosol. Zink is betrokken bij de vorming van metallothioneine.
Hierdoor is er minder metallothioneine om de kopermoleculen naar het golgiapparaat te
vervoeren voor de productie van lysyloxidase. Hierdoor hebben vrouwen vaak een iets
minder stevige polsvat dan mannen om te palperen. De lipogenese is voor linker- en
rechterzijde van het lichaam gelijk, en zal daarmee niet bijdragen aan de asymmetrie.
Mannen hebben relatief meer spiermassa. We beschouwen in deze redenatie de
armspieren. Tijdens de afkoeling ’s nachts heeft de linkerzijde ten opzichte van de lever
meer behoefte aan opwarming en zullen daar meer mitochondrien en/of meer koper in de
mitochondrien aanwezig zijn. Omdat spieren relatief veel mitochondrien bevatten, zal er
sneller opgewarmd worden (tijdens de afkoeling ’s nachts) , en minder extra koper nodig zijn
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voor de mitochondrien vanuit cytosol. ‘sNachts treedt bij de rechterzijde van het lichaam
relatief minder opwarming op, en is minder kopertransport nodig. Mogelijk is rechts zelfs
nodig dat het relatief afkoelt, wat optreedt door zinktransport van cytosol naar
mitochondrium. Er blijft dan minder zink over in het cytosol voor de vorming van
metallothioneine, betrokken bij de synthese van lysyloxidase. De rechterpols zou in dat
geval minder stevig zijn.
Een dikkere man die minder gebruik maakt van zijn spieren, en een lage conditie heeft zal
eerder een pols hebben die op de pols lijkt van vrouwen. Een magere gespierde en veel
sportende vrouw met stress zal eerder een polsdiagnose geven die op de polsdiagnose lijkt
van mannen.

E: 5.1.8 Normale polsbeelden: de gemiddelde pols en seizoens invloeden

Figuur 5.9: een evenwichtige pols, bij een persoon met goede conditie die goed uitgerust is.
Een pols geeft vaak kleine disbalansen aan die in principe gezond zijn. Acupunctuur is pas
van belang als de client symptomen beschrijft die passen bij het polsbeeld. De verschillende
seizoenen beinvloeden het pols beeld, zie verderop in de tekst. Dit polsbeeld komt niet vaak
voor. De meeste mensen vertonen wel een lichte disbalans in de pols, die niet samengaat
met symptomen. Dit is geen punt van zorg.

5.1.9 Seizoensinvloeden op de polsdiagnose (normaal)
Een seizoen onderscheidt zich van de andere seizoenen door temperatuur (warmte of kou),
door hoeveelheid zonlicht, en hoeveel voeding er is verzameld, voor de benodigde arbeid.
De vier seizoenen winter, herfst, zomer en lente geven elk een ander effect bij het polsbeeld,
wat in principe – indien niet te extreem - als normaal wordt beschouwd.
De normale seizoenspolsen tijdens winter, herfst, zomer en lente verschillen van elkaar: een
diepe pols in de winter, een oppervlakkige pols in de herfst, een grote pols in de zomer en
een stagnatie beeld in de lente. beschouwt nog een vijfde seizoen, de nazomer met een
glijdende pols. Zie tabel 5.5. De seizoenen zijn verschillend in temperatuur, vochtigheid,
zonlicht, behoefte aan lichaamsbeweging en beschikbare hoeveelheid voedsel. Hierdoor is
er in de cel een verschillende behoefte aan ATP en aan warmte. Beiden beinvloeden de
mitochondriele activiteit.
Deze polsbeelden kunnen ook beschreven worden in koper-, zink- en magnesium termen.
De warmte en energieproductie door de mitochondrien is afhankelijk van de hoeveelheid
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koper, zink en magnesium in de mitochondrien, zie Tabel 5.4. Deze ionen bevinden zich of in
de mitochondrien, of in het cytoplasma, als ze minder nodig zijn in de mitochondrien. In het
cytoplasma beinvloeden deze metaalionen het transporteiwit metallothioneine. Dit
transporteiwit beinvloed de snelheid van produktie van lysyloxidase, dat de stevigheid van
het bindweefsel in de bloedvatwand bepaalt. en het bindweefsel bepalende lysyloxidase. De
stevigheid en dus de polsslag van de wand van het bloedvat wordt bepaald door
bindweefsel en door een spierlaagje in dit vat (zie Tabel 5.1 en 5.2). De dunne spierlaag in
het bloedvat draagt bij aan het voortbewegen van het bloed. Het polsbeeld wordt beinvloed
door de spieractiviteit in het bloedvatwand, door de beschikbare ATP voor de spieractiviteit
rondom het bloedvat. Zie Figuur 5.2.

Tabel 5.4: efffect op koper, zink, magnesium en UCP (ontkoppelingseiwit) op de warmte en
energieproduktie in de mitochondrien. Vitamine D3 remt UCP [112], [112b].

Figuur 5.10: Normale polsbeelden per seizoen. De TCM onderscheid vijf seizoenen, met als
vijfde seizoen de nazomer. Een seizoen kenmerkt zich door buitentemperatuur, vochtigheid,
en hoeveelheid activiteit buitenshuis. De verhouding tussen de behoefte aan bijdrage van
lichaamstemperatuur en de gewenste energiebehoefte van het lichaam speelt hier een
belangrijke rol. Een optimale mitochondriele activiteit voorkomt de ontwikkeling van teveel
vrije radikalen (ROS) dat in de cel slijtage kan versterken.
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Winter. In de winter is het koud. Bij kou is een grotere warmteproduktie in de mitochondrien
nodig. Ook een grotere energie produktie is nodig: rillen kost energie. De mitochondrien
hebben daarom veel koperionen nodig. In het cytoplasma bevindt zich daarom minder koper,
waardoor er een lagere produktie van lysyloxidase is, en daardoor zowel diepe als
oppervlakkige vaatwand slap zijn. Oppervlakkig is er meer warmteverlies dan diep, zodat
diep beter gevoeld wordt dan oppervlakkig.
Een rol kan ook nog weggelegd zijn voor het ontkoppelingseiwit (UCP), waardoor er relatief
meer warmte dan ATP wordt gevormd in de mitochondrien.
Lente. Er wordt in de lente gejaagd/gezocht naar voedsel, waar veel ATP bij nodig is.
Echter, voordat er een prooi gevangen wordt, is er nog weinig voedsel beschikbaar. Hierdoor
ontstaat stress, en door de stress komt er adrenaline vrij dat ervoor zorgt dat er wat meer
suikermoleculen in het bloed komen. Bovendien zet adrenaline de lever aan tot afgifte van
meer koperionen aan het bloed via afgifte van ceruloplasmine (waaraan koperionen
gebonden zijn) aan het bloed [200]. Bindweefselcellen kunnen daardoor meer lysyloxidase
produceren: de polswand is stevig voelbaar. Stagnatie in de polsslag wordt veroorzaakt door
de situatie dat de ATP behoefte relatief groot is vergeleken met de aanvoer van nutrienten.
De pols in de lente heeft strakheid en maar en kleine slag en wordt koordpols genoemd.
Minder ATP geeft een kleine slag van de pols.
Zomer. In de zomer is het warm en hebben de mitochondrien minder koper nodig voor
warmte en energie produktie. De lucht is nog niet vochtig (zoals in de nazomer) dus arbeid is
goed uit te voeren. Er is voldoende ATP voor een grote slag van de spierlaag van de
bloedvatwand en er is ook voldoende koper en zink voor de vorming van lysyloxidase, voor
een mooi elastisch bindweefsel. Op deze manier ontstaat een grote pols.
Wanneer het nog warmer wordt, vertrekken zinkionen uit het cytoplasma naar de
mitochondrien (ter vermindering van warmte en energieproduktie). Hierdoor zal er minder
lysyloxidase gevormd worden in het cytoplasma en wordt het polsbeeld wijder, wat slapper.
Nazomer. In de nazomer is het behalve warm, ook vochtig, waardoor de warmte minder
gemakkelijk het lichaam verlaat. Fysieke inspanning wordt daarom in een vochtige omgeving
nog meer vermeden dan in de zomer. Een ander ‘’kenmerk’’ van de nazomer is dat er in de
nazomer een overvloed aan fruit (fructose) is. Er is meer voedsel aanbod dan er gebruikt
wordt: de mitochondrien dienen afgeremd te worden. De pols in de nazomer is ''slippery''
(ook wel glijdend genoemd): een grote wat vertraagde soepele slag. Het afremmen van de
mitochondrien uit zich door deze vertraagde slag in het polsbeeld.
Mitochondrien worden afgeremd, door zinkionen uit het cytoplasma op te nemen. De situatie
dat er meer aanvoer van brandstof is, dan ATP behoefte kan ROS in de mitochondrien
ontwikkelen welke ook naar het cytoplasma kunnen gaan. ROS verdrijft zinkionen van
metallothioneine, waardoor zinkionen vrijkomen en van cytoplasma naar de mitochondrien
vertrekken waar ze de oxidatieve fosforylering afremmen. Hierdoor zijn er minder zinkionen
in het cytoplasma.
Een relatief slappe bloedvatwand kan als volgt ontstaan. Omdat zinkionen in het cytoplasma
de vorming van metallothioneine stimuleren, zal er minder metallothioneine wordt gemaakt.
Metallothioneine brengt koperionen naar het Golgiapparaat, waar de koperionen in het
lysyloxidase wordt ingebouwd. Minder zinkionen in het cytoplasma betekent daarom minder
lysyloxidase en een slapper bloedvatwand.
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Herfst. In het najaar neemt de hoeveelheid zonlicht af, waardoor ook de vorming van
vitamine D in de huid afneemt. Het polsbeeld van het najaar heeft een ''oppervlakkige pols''.
In de zomer is voldoende vitamine D3 aanwezig in de cel. Onder invloed van zonlicht wordt
vitamine D in de huid gevormd. Vitamine D3 ondersteunt de werking van magnesium in de
mitochondrien [112, 112b]. D3 doet dit door UCP te remmen. Door de warme omgeving
hebben mitochondrien minder behoefte aan warmteproduktie. Op deze manier is voor
dezelfde hoeveelheid ATP minder koper nodig in de mitochondrien. Omdat vitamine D de
werking van magnesium in het mitochondrium ondersteunt, vertrekt er minder magnesium uit
het cytosol naar de mitochondrien. Echter in de herfst neemt de hoeveelheid zonlicht af en is
er minder vitamine D3 aanwezig in de mitochondrien. Hierdoor hebben de mitochondrien
meer magnesium nodig en vertrekt er magnesium uit het cytosol. Dit beinvloedt via
metallothioneine de produktie van lysyloxidase. Een tekort aan magnesium in het cytosol
geeft een toename van lysyloxidase, en dus van de stevigheid van het bindweefsel.
Waarom een oppervlakkige pols? Vitamine D wordt in de zomer in de huid gevormd. Hoe
oppervlakkiger, hoe meer zonlicht er vitamine D kan vormen. Dit proces wordt in de herfst
gestopt: in de oppervlakkige pols zal daardoor eerder het magnesiumtekort in het cytosol
gevoeld worden en het bindweefsel sterker worden. Dit zal minder plaatsvinden in de diepte,
waar in de zomer ook minder vitamine D wordt gevormd.

Tabel 5.5: (5.2 Seizoenspolsen uitgedrukt in koper-, zink- en magnesium. In de zomer is het
warm. Een volle grote pols in de zomer, heeft te maken met het feit dat er weinig verwarmd
hoeft te worden, en de mitochondriën minder koperionen nodig hebben. In het cytoplasma is
nu ruim voldoende koper over voor veel productie van lysyloxidase (waarin een koperion
gebouwd is) en stevige elastisch bindweefsel in de wand van het bloedvat. Dit geeft een
grote polsslag.

Er is beschreven dat de polsen op een disbalans zoals zinktekort, kopertekort en
magnesiumtekort (het gaat hier over een tekort in TCM termen, niet in reguliere termen van
deficientie) te reageren met verschillende gevoeligheid. Hierdoor wijst de gevonden
verandering in de pols op een ander meridiaansysteem wanneer de linkerpols gemeten
wordt vergeleken met de rechterpols. Disbalans in de pols wordt in detail beschreven in
hoofdstuk 5.2.
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Hoofdstuk 5.2 Afwijkende polsbeelden
De seizoenspolsen geven een relatie tussen weertype en polsdiagnose aan. De vijf
polsbeelden - herleid van de vijf seizoenen - kunnen echter ook ontstaan in een er niet bij
passend seizoen, een disbalans in het polsbeeld. Wanneer bovendien de client symptomen
vertoond, die passen bij dit polsbeeld in dysbalans, kan een acupunctuur behandeling een
optie zijn. Elk seizoen heeft bepaalde kenmerkende TCM variabele die gemakkelijk in dat
seizoen kan ontstaan, bijvoorbeeld koude in de winter, en wind in de lente, hitte in de zomer
en vochtigheid in de nazomer, en droogte in de herfst. Het polsbeeld in disbalans kan een
representatie zijn van de TCM variabele die past bij het seizoen dat normaal gesproken bij
dit polsbeeld hoort, en niet bij het actuele seizoen. Ofwel, een koude pols in de zomer, kan
aangeven dat er teveel kou in het lichaam aanwezig is. De polsbeelden tijdens de seizoenen
geven aanwijzingen voor de polsbeelden in disbalans.

Tabel 5.6: Elk seizoen heeft een andere gevoeligheid voor het ontwikkelen van een
pathogeen, TCM term. De TCM term Wind is gerelateerd aan koper. Hitte is ook gerelateerd
aan koper, maar lege hitte heeft een magnesium afhankelijkheid. Kou is gerelateerd aan
koper. Damp is gerelateerd aan zink (uit hoofdstuk 4).

5.2.1 Yinleegte en Yangleegte.
TCM beschouwt dieper liggend in het lichaam als Yin, en oppervlakkiger liggend in het
lichaam als Yang. Yinleegte in een van de zes pols posities (3 links en 3 rechts) is waar te
nemen als een leegte in de diepte: de pols wordt alleen oppervlakkig gevoeld. Bij Yangleegte
is dit precies andersom: Yangleegte in een van de zes pols posities (3 links en 3 rechts) is
waar te nemen als een leegte in de diepte: de pols wordt alleen oppervlakkig gevoeld.
De Wu Xing elementen beschrijven koppels van twee meridianen, een yinmeridiaan en een
yangmeridiaan. Een yangmeridiaan is relatief meer herleid van spierbewegingen, en een
yinmeridiaan is mogelijk relatief meer herleid van het verzorgen van de spieren, toevoer van
voedsel naar de spieren en afvoer van afval. Bij de beschreven fysiologie gerelateerde
gedrag en sets van spierbewegingen gaat het daarom in feite over het koppel yin yang
meridianen. Bij de beschrijving van drie armbewegingen werd drie yangmeridianen
genoemd, maar in feite gaat het om de 6 arm meridianen. Deze 6 arm meridianen worden ter
handhaving van balans bij beweging, gekoppeld met 6 been-romp meridianen. In totaal zijn
er dus 12 meridianen.
Diepe pols. Het verschil tussen een diepe en een oppervlakkige pols ontstaat als volgt. Een
diepe pols staat voor yangleegte. Een kopertekort is een vorm van yangleegte. In de winter
wordt de warmte binnengehouden, bloedvaten versmallen in de oppervlakkige huidlagen,
zodat zij minder warmte afgeven. Bovendien moeten aan de oppervlakte de mitochondriën
meer stoken, en gaan er meer koperionen naar de mitochondriën. Er blijven minder
koperionen over om lysyloxidase te produceren. Oppervlakkig is er meer afkoeling dan in de
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diepte, oppervlakkig is het bindweefsel van het bloedvat slapper dan diep (dat verder van de
huid af ligt): vandaar de diepe pols.
Oppervlakkige pols. Een oppervlakkige pols ontstaat als volgt. Gesteld is dat magnesium
tekort een vorm van yinleegte is. En dat het tekort aan magnesium zowel voor het
mitochondrium als voor het cytoplasma geldt. Om aan de ATP behoefte te bijven voldoen,
zal er relatief veel hitte door de mitochondrien geproduceerd worden (zie Tabel 5.4 en zie
Figuur 2.2 in Hoofdstuk 2). Mogelijk neemt hierdoor de ATP behoefte van de diepere laag af:
de oppervlakkige laag kan zijn warmte beter kwijt dan de diepere laag. Hierdoor is er in de
diepere laag minder energie om ATP van te maken in het spierlaagje Meer ATP in de
oppervlakkige laag betekent grotere spierspanning waardoor de vatwand beter gevoeld
wordt bij de palpatie.

Figuur 5.11: Polsbeeld van Yin leegte: oppervlakkige pols en polsbeeld van Yang leegte:
diepe pols.
Yinleegte en Yangleegte is in elke polspositie afzonderlijk wel of niet aanwezig. Yinleegte
komt wel eerder voor op de linkerpols dan op de rechterpols. Daarentegen ontstaat
Yangleegte weer eerder in de rechterpols. Zie verder in de tekst bij ‘’linksrechts asymmetrie
en afwijkende polsbeelden’’.
Een oppervlakkig polsbeeld kan ook passen bij een externe pathogene factor en heeft dan
geen relatie met yinleegte. Een externe pathogene factor wordt in TCM als een volte
beschouwd. In onderdeel ‘’linksrechts asymmetrie en afwijkende polsbeelden’’ wordt het
ontstaan van de EPF pols in de distale positie van de rechterpols beschreven (EPF: externe
pathogene factor).

5.2.2 Onderscheid in leegte en volte in de polsdiagnose
Volgens de TCM indeling BA GANG, wordt – op basis van symptomen - in eerste instantie
een persoon als geheel ingedeeld met accent op Yin- of Yang kenmerken, met accent op
warmte of koude kenmerken en met accent op volte of leegte patronen. Deze kenmerken zijn
ook per meridiaan toe te passen. Ook zijn de kenmerken zichtbaar in de polsdiagnose. Het
kan gelden voor alle polsposities tegelijk, voor alleen de linker of alleen de rechterpols en het
kan gelden voor een individuele polspositie. Yinleegte en Yangleegte zijn beschreven. Nu
volgend leegte en volte patronen in de polsdiagnose.
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Figuur 5.12: Polsbeeld van leegte en polsbeeld van volte (exces hitte).
Dunne pols en bloedleegte. Bloedleegte kan in de polsdiagnose waargenomen worden als
een lege pols of als een dunne pols. Vergeleken met een lege pols is een dunne pols wat
steviger. Bij een dunne pols kan de spierlaag maar weinig ATP genereren, waardoor er een
afname is van het slagvolume (veroorzaakt door de stugheid van de vaatwand). Alle leegtes
zijn mogelijk: bloedleegte of qi leegte door bloedleegte, of jinye leegte, yinleegte, yangleegte
met onvoldoende yang om bloed te vervoeren, waardoor er een verminderde doorbloeding
is. Bij een dunne pols kan het bloedvolume afgenomen zijn.
Lege pols en bloedleegte. Bij een lege pols is er alleen geen weerstand bij indrukken. Bij
een lege pols is er sprake van een deficientie in Qi, Yin en/of Yang. Bij Yang deficientie is er
ook een tragere frequentie van de polsslag.
Ruwe pols en bloedleegte. In de situatie dat er extra Qi leegte is, kan de dunne pols ook
nog samengaan met een ruw polsbeeld. In deze ruwe pols treedt zowel bloedleegte als
bloedstagnatie op. De spieren om het bloedvat zijn dusdanig verslapt, dat er een
gesaccdeerde contractiecurve is. Door de extra Qi leegte is er bloedleegte en
bloedstagnatie.

Dunne pols

Ruw pols: met stagnatie

Figuur 5.13: Twee polsbeelden die bloedleegte representeren: dunne pols en ruwe pols. Ook
de lege pols in figuur 5.12 kan bloedleegte representeren.

Grote pols. Een grote pols kan ontstaan, als de lever bij een ontsteking meer koperionen
afstaat aan het bloed. Hierdoor zijn er meer koperionen in het cytosol van de bindweefselcel,
waardoor meer lysyloxidase geproduceerd kan worden. Een grote pols ontstaat eerder in de
rechterpols.
Verhoging kan ook te meten zijn als een EPF (externe pathogene factor) op de distale
positie, een oppervlakkige polsEPF ontstaat in de rechterpols bij de longpositie. Dit wordt
vaak bij verkoudheid of griep gemeten. . Distale positie op de pols staat ook voor
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bovenwarmer: relatief het bovenste deel van het lichaam is aangedaan. Als de pathogene
factor hitte meer intern gaat kan dit op de midden positie waar te nemen zijn als een grote
pols.
Koude patroon in de pols. Koude beeld veroorzaakt door stagnatie (is wat anders dan
yangleegte in de winter).

Figuur 5.14: Polsbeeld bij koude, als gevolg van stagnatie.

5.2.3 Andere polsbeelden die op disbalans kunnen wijzen
Het polsbeeld wat normaal gesproken gauw in de lente ontstaat: de snaar, of koordpols, kan
ook ontstaan na een periode van stress of hard werken, terwijl men eigenlijk al moe is.
Het polsbeeld wat normaal gesproken gauw in de nazomer ontstaat, de glijdende pols, kan
ook ontstaan tijdens een ontsteking (in betreffende meridiaan) na voedselretentie en tijdens
zwangerschap. Tijdens zwangerschap zorgt het lichaam ervoor dat er veel voeding aanwezig
is, dat ook nodig is voor het ongeboren kind.

Tabel 5.7 (3: Overzicht van TCM term en polsdiagnose. Zie hoofdstuk 4 waarin de relatie
tussen de diverse TCM termen en koper-, zink- en magnesiumionen beschreven zijn. Het
polsbeeld komt overeen met wat beschreven is voor dit polsbeeld gerelateerd aan deze
ionen. Nu is ook duidelijk waarom in een bepaald seizoen (zie tabel 5.6) eerder kans is op
het aantreffen van betreffende TCM term in de diagnose.
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5.2.4 Linksrechts asymmetrie en afwijkende polsbeelden.
In het algemeen zal de linkerpols eerder dan de rechterpols, tekenen vertonen van
bloedstagnatie, stagnatie of bloedleegte [58], en yinleegte, allen te relateren aan een grotere
gevoeligheid voor koperion deficientie. De rechterpols zal eerder tekenen vertonen van
damp, dat zich uit yangleegte (gevoeligheid voor zinkion deficientie) kan ontwikkelen.
Vertaald in koper en zink termen: de rechterpols vertoont eerder een algemene
zinkdeficientie en de rechterpols vertoont eerder een algemene koperdeficientie.
Bloedleegte. De linkerpols laat eerder een bloedleegte zien dan de rechterpols. Voor de
opname van ijzer in elke lichaamscel zijn koperionen nodig. Dit heeft de maken met het
transporteiwit voor koperionen in het bloed, ceruloplasmine. Bij elke cel aangekomen, zet
ceruloplasmine (samen met koper) ijzer om in een geschikte vorm (Fe2+ naar Fe3+), zodat
de ijzerionen opgenomen kan worden in alle cellen [41]. Bij een kopertekort zal er ook een
tekort zijn aan ijzer in de cellen.
Yinleegte. Ook laat de linkerpols eerder een magnesiumtekort zien (yinleegte) dan de
rechterpols. Als de mitochondriën teweinig koperionen bezitten, zullen de mitochondriën ter
compensatie meer magnesium gebruiken. Magnesiumionen worden vaak toegepast bij
hartklachten [209].
Yangleegte. Een met zinktekort geassocieerde Yangleegte wordt vaker in de rechterpols
gezien dan in de linkerpols. (Su Wen (hoofdsstuk 80 uit Su Wen beschrijft de linkerpols als
de Yange pols en de rechterpols de Yin pols).
Damp. Een zinktekort- gerelateerde damp, zoals in de nazomer kan ontstaan wordt vaker in
de rechterpols gezien dan in de linkerpols.
Pathogene factoren in het polsbeeld: EPF en volte pols. Zowel een grote pols als de EPF
pols ontstaan eerder in de rechterpolsdiagnose. Een grote pols kan ontstaan, als de lever bij
een ontsteking meer koperionen afstaat aan het bloed. Hierdoor zijn er meer koperionen in
het cytosol van de bindweefselcel, waardoor meer lysyloxidase geproduceerd kan worden.
Een grote pols ontstaat eerder in de rechterpols. Wanneer er meer hitte of koorts is, zal de
linkerpols ook mee gaan doen, en een grote pols vertonen).
EPF. Verhoging kan ook te meten zijn als een EPF (externe pathogene factor) op de distale
positie van de rechterpols, een oppervlakkige pols. Distale positie op de pols staat ook voor
bovenwarmer: relatief het bovenste deel van het lichaam is aangedaan. Een EPF wordt vaak
bij verkoudheid of griep gemeten. Als de pathogene factor hitte meer intern gaat kan dit op
de midden positie waar te nemen zijn als een grote pols. Dit kan weer veranderen naar
andere polsbeelden bij ziektes veroorzaakt door pathogenen, waarbij het pathogeen zich
verplaatst van de ene meridiaan naar de andere meridiaan, dieper in het lichaam. In eerste
instantie bevindt de pathogeen zich extern, en is vaak als EPF zichtbaar.
Volte patroon. Bij verergering kan de pathogeen intern komen, in de maagmeridiaan en
samengaan met een voltepatroon in de maagpositie rechts in de pols geven. TCM beschrijft
diverse schema’s in de ontwikkeling van ziektes: zes divisies, drie verwarmers, vier
pathogene syndromen volgens de vier niveaus [54].
Pathologie van het hart zelf heeft uiteraard ook invloed op de golfvorm van de pols. Dit is hier
niet behandeld.
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Gedrag ofwel spieraktiviteit langs det meridiaan beinvloedt de polsdiagnose. Langdurige
inactiviteit, zoals bij rolstoelgebruik, zal middenwarmer en onderwarmer positie (die
beenmeridianen representeren) een kleine of lege indruk geven. Ook een langere tijd slecht
slapen, slecht eten in de TCM polsdiagnose zichtbaar kan worden.

5.2.5 Discussie: verandering van pols gedurende de behandeling
Tijdens een acupunctuur behandeling kan de pols al binnen 10 minuten een verandering
laten zien. De tijd die het kost om nieuw MT te vormen en nieuw lysyloxidase is meer dan 10
minuten, maar op zijn minst in de orde van een aantal uren. In Figuur 5.15 beschrijft het
circadiaans ritme van metallothioneine in de lever. De piek treedt een flink aantal uur na de
piek in het circadiaans ritme van zink in het serum op, bij gezonde stressvrij veronderstelde
proefdieren. De vergelijking is natuurlijk niet rechtstreeks te maken, want bij de reactie van
de pols gaat het om fibroblasten in de armen. Het geeft een indruk van de vorming van MT in
het algemeen.

Figuur 5.15: Circadiaans ritme van mRNA van MT in de lever van ratten (linksboven en
linksonder) en circadiaans ritme van de aktviteit van MT (rechts) [Uit: 262]. De piek van
mRNA is op 18 uur, de piek van de aktiviteit van MT op 22 uur. Ook in nieren en in het bloed
is dit circadiaans ritme van MT gemeten. Het circadiaans ritme in MT geeft een piek voor MT
aan in de namiddag (mRNA om 18 uur). Dit is een aantal uren later na de zinkpiek in de
ochtend [262].
De patient ligt tijdens de behandeling. Vermoedelijk draagt de ontspanning van het liggen,
het autonome zenuwstelsel, op de behandelbank bij aan deze onmiddelijke polsverandering.
Verbetering van pijn vindt soms snel plaats (maar niet altijd), door middel van veranderde
geleiding, zie hoofdstuk 2. Bij een pijnklacht, kan na het prikken de stagnatie wegvallen in de
meridiaan waarop de pijn was gelokaliseert, en kunnen de spieren langs dit meridiaan traject
zich na de behandeling meer ontspannen.
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Hoofdstuk 5.3: tongdiagnose
In de tongdiagnose van TCM staan cracks, of barstjes in de tong voor yinleegte [54]. Cracks
in de tong kunnen wijzen op een deficientie van vitamines B. In de huid van de tong
bevinden zich sneldelende cellen, waarbij conditie van de mitochondrien een rol spelen, en
wat vermoedelijk de reden is dat de tong voor TCM diagnostische waarde heeft. Een
deficientie in vitamine B (B1, B2, B3, B6 of B12) kan glossitis veroorzaken [9]. Glossitis is
een ontsteking van de tong, wat ook pijnloos kan zijn. Verder kan een B12 tekort de tong een
''biefstuk achtige indruk'' geven: veel fissuren en een rode kleur.
Een magnesium deficientie (staand voor yinleegte in het TCM model) verslechtert de
opname van vitamine B. Maar omgekeerd kan het slikken van veel vitamine B ook
magnesium ''verbruiken'', waardoor een magnesiumdeficientie kan ontstaan. Voor een goede
functie van de lever spelen een aantal vitamine B's zoals B6, spelen een belangrijke rol.
Yinleegte weerspiegelt zich daarom in de tong met cracks, omdat een magnesiumtekort,
yinleegte, kan bijdragen aan een vitamine B tekort. Omdat de lever relatief veel vitamine B's
nodig heeft om zijn functies uit te oefenen, kan daar gemakkelijk een yinleegte ontstaan.

Hoofdstuk 5.4 : appendix: Discussie links-rechts asymmetrie
Het lichaam is complex en er kunnen meer redenen zijn voor het ontstaan van links-rechts
asymmetrie in koper en zink. De lever is relatief rechts gelocaliseerd en zowel alvleesklier als
milt zijn relatief links gelokaliseerd. Een aantal koper- en zink- aspecten van deze organen
zijn de volgende. Deze zijn niet direct als oorzaak te relateren aan de asymmetrie. Toch is
het relevant om deze te noemen.
(1) De meeste zink is aanwezig in de pancreas. De meeste koper is gemeten in de lever.
Pancreas en zinkionen. Onderzoek heeft aangetoond dat de pancreas het orgaan is met de
hoogste zink-turnover [269]. Bepaalde cellen in de pancreas, relatief links in het lichaam
gelokaliseerd scheiden zink uit (betacellen: zinkexitose tegelijk met insuline). Pancreas beta
cellen produceren insuline en slaan dit op. De pancreas beta cel is een van de cellen die de
grootste hoeveelheid zink bevatten [268]. In een pancreas cel is de zinkconcentratie in het
cytosol 0.4 nM, en in de uitgescheiden blaasjes door de pancreascel tussen 1-10 microM
[228]. Andere organen met een redelijk hoge zinkflux zijn de darmen, lever, nieren en milt
[269]. Gemeten is bij de rat in cellen in ruste (PC12cel, uit bijnier) dat concentratie van zink in
cytoplasma en nucleus 5-10 pM is, en in HELA cellen (baarmoeder) 0.6-0.9 pM [228].
Zink heeft een nauwe relatie met de pancreas en met diabetes en insuline [269]. Zink is als
cofactor betrokken bij alle processen van synthese, opslag en secretie van insuline, en is
een signaalmolekuul na insuline secretie [269]. Bij diabetici bevat de pancreas de helft van
de hoeveelheid zink, vergeleken bij normale mensen [269]. De hoeveelheid zink in de lever
is bij diabetes gelijk aan die van normale mensen [269]. De aanpassing van de pancreas op
zinkdeficientie blijkt als volgt. Een zinkdeficient dieet bij muizen leidt tot toename van de
zinktransportkanaaltjes Zip4 in de darmen, en tot afname van zinktransportkanaaltjes ZnT1
en ZnT2 van de pancreas [269]. Deze drie zinkkanaaltjes staan centraal bij de regulering van
zink homeostase in darmen en pancreas [269]. Een dieet met veel zink leidt tot een grote
expressie van de ZnT2 zinktransportkanaaltjes in de darmen [269].
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Ook de milt (gelegen achter de pancreas) heeft veel zinkionen nodig. Diverse immuuncellen
scheiden zink af in de vorm van exocytose van zinkblaasjes: mestcellen, granulocyten en
neutrofielen, en door bloedplaatjes [133]. Deze cellen betrokken bij zink exocytose hebben
een grotere behoefte aan zink [133]. Macrofagen hebben zink nodig voor productie van
cytokines [136].
Lever en koperionen. De hoogste koperconcentratie in het lichaam is gemeten in de lever
[37].
(2) Metallothioneine in de lever neemt toe bij ontstekingsprocessen en onttrekt
zinkionen uit het lichaam.
Het verteerde voedsel komt het eerst aan in de lever. De lever is betrokken bij
ontgiftingsprocessen. De lever waarin het verteerde voedsel het eerst aankomt, heeft een
belangrijke ontgiftende rol, waarbij het immuunsysteem een belangrijke rol speelt. ROS en
diverse cytokinen zoals TNF alfa, IL-1 en IL-6, kunnen de hoeveelheid metallothioneine in de
lever laten toenemen. Bepaalde zware metalen laten MT toenemen. Ook een toename van
cortisol, bijvoorbeeld door psychologische stress in het bloed dat de lever bereikt zal MT
vermeerderen. Een belangrijke rol van metallothioneine is gevaarsignalerend bij stress [265].
Langdurige verhoging van cortisol kan leiden tot depressie. Depressieve klachten kunnen
samengaan met een zinktekort in het serum [256].
Door een ontstekings- of ontgiftingsproces in de lever komt het zinktransportkanaal ZIP14
meer tot expressie, zodat meer zink vanuit interstitiele ruimte de levercellen binnenkomen
[222]. (In detail: hierbij hebben de cytokines IL-1beta en IL-6 als effect dat er meer mRNAvan
ZIP14 in de levercellen ontstaat [222].) Hierdoor trekt zink uit het bloed en lymfe naar de
lever en kan in het serum een zinkdeficientie gemeten worden. Hiermee is nog geen
linksrechts asymmetrie te beschrijven, omdat de bloedsomloop (en circulatie van lymfe) de
zinkionen snel over het hele lichaam verplaatst.
Wanneer er door ontstekingsprocessen in de lever dusdanig veel zinkionen aangetrokken
worden door de lever, kan mogelijk in de milt en alvleesklier een tekort aan zink ontstaan.
TCM zou deze situatie benoemen als ‘’lever controleert milt’’.
(3) in de lever bevinden zich relatief meer M1 macrofagen, in de milt relatief meer M2
macrofagen.
In de lever komen meer M1 macrofagen dan M2 macrofagen, voor en in de milt komen juist
meer M2 macrofagen* voor []. De M1 in de lever heeft met de ontgiftende functie van de
lever te maken. Of het verschil tussen M1 en M2 bijdraagt tot de linksrechts asymmetrie is
niet duidelijk.
*) Macrofagen spelen een belangrijke rol zowel in het niet-specifieke
immuunsysteem als in het adaptieve immuunsysteem. M1 en M2 zijn twee
verschillende typen macrofagen, en kunnen zich uit monocyten ontwikkelen.
Wondgenezing gaat in eerste instantie gepaard met een toename van M1
macrofagen (pro-inflammatoir, aanval microorganismen en weefsel) gevolgd
door een afname in M1 en toename van M2 macrofagen (anti-inflammatoir,
weefselopbouw, M2 scheidt het groeihormoon ornithine af). Macrofagen M1
produceren NO om lichaamsvreemde deeltjes en beschadigd weefsel aan te
vallen. Deze NO dringt vrij de membranen in van cellen van
microorganismen[133]. M2 produceert het groeihormoon ornithine. Deze
productie wordt bevorderd door zink. Sowieso hebben macrofagen M1 en M2
beiden zink nodig voor de produktie van cytokinen [136].
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Milt meer M2. De milt (in bovenbuik, relatief links van het midden, ook een beetje rechts) is
het grootste perifere lymfoide orgaan. De milt bevat veel T-cellen en B-cellen, voor de
productie van nieuwe immuuncellen en antilichamen, en is een reservoir voor circulerende
monocyten, die bij een ontsteking snel naar verschillende ontstekingsplaatsen kunnen gaan.
Van milt naar lever loopt een direct bloedvat dat uitkomt in de poortader. De milt maakt zowel
pro-ontstekings-cytokinen (TNFalfa, IL-6) als anti-ontstekings cytokinen (IL-10). De proontstekings cytokinen gaan vanuit milt direct naar lever (via splenic en portal venen). Terwijl
de secretie van anti-ontsteking IL-10 vindt voornamelijk plaatsvindt via de milt. De milt
scheidt IL-10 af aan de interstitiele ruimte, ter stimulatie van de ontwikkeling van M2
macrofagen.
Lever meer M1. Beide types macrofagen M1 en M2 zijn reversibel, en veranderen onder
invloed van bepaalde cytokinen in het andere M type [116]. De lever ontvangt het verteerde
voedsel vanuit de darmen via de poortader [114]. Mogelijk komen microorganismen,
bedorven voedsel of andere toxinen mee met dit voedel, daarom heeft de lever een actief
immuunsysteem. De lever bezit 80-90% van de totale populatie in het lichaam van ‘’fixedtissue’’ macrofagen [114]. M1 wordt geactiveerd bij een wond, infectie of schimmel, bacterie
of virus. M1 produceert o.a. IL-6 [116]. Bij een laaggradige ontsteking van de lever
produceert de lever meer IL-6. Er komt dan ook meer IL-6 in de lever, maar ook in de
circulatie [118].

5.5 Samenvatting
Polsdiagnose vormt een wezenlijk onderdeel in de diagnostiek van TCM zoals bij
acupunctuur. Drie verschillende armbewegingen (overeenkomend met de drie yang
armbewegingen veroorzaken slijtage in het bindweefsel. Met name het bindweefsel rond het
bloedvat bij de pols .. dat door het bewegen van het bloedvat langs het bot gevoelig is voor
slijtage. Gebruik van de ene yang armmerdiaan zal op een net iets andere hoogte ten
opzichte van het bot slijtage geven vergeleken met gebruik van de andere yang
armmeridiaan. Zo ontstaan er drie posities naast elkaar op de pols, die elk door beweging
van een armmeridiaan beinvloed wordt.
Een armbeweging verstoort het zwaartepunt of middelpunt van het lichaam. Daarom zal er
een corrigerende contralaterale beenbeweging nodig zijn, ter handhaving van de balans. In
feite sturen de hersenen een gecombineerd commando naar de spieren: tegelijk voor
bepaalde yange armmeridiaan en yange beenmeridiaan. Zo doet de beweging van de
beenmeridiaan mee aan de slijtage van het bindweefsel van het polsbloedvat.
Asymmetrie tussen linker en rechterpols bij de polsdiagnose ontstaat doordat ’s nachts de
lever het warmste deel van het lichaam is. Mitochondrien passen zich aan de energie en
warmtebehoefte van de lokale cel aan. De lever light relatief rechts in het lichaam. ’s Nachts
is links van de lever een grotere warmte behoefte dan rechts van de lever. ’s Snachts
worden de mitochondrien hersteld. De aanpassing van de mitochondrien wordt
verondersteld via koper, zink en magnesiumionen te gebeuren. Dit is in hoofdstuk 1
beschreven. Het resultaat is dat een kopertekort en magnesiumtekort eerder in de linkerpols
wordt gediagnosticeerd, en een zinktekort in de rechterpols. Magnesiumtekort houdt verband
met yinleegte en zinktekort met yangleegte.
Normale polsbeelden zijn afhankelijk van de vijf seizoenen. Dit heeft te maken dat de
verschillende seizoenen een verschillende temperatuur, voedingsaanbod en
bewegingsdrang (prooi jagen) heeft. Dit stelt andere eisen aan de mitochondrien. De vijf
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seizoenen gaan samen met bepaalde TCM variabelen, zoals kou, wind, hitte, damp en
droogte. Normaal gesproken hebben de polsen een lichte neiging op het seizoen te lijken.
Een pols wordt pas als ‘’uit balans’’ beschouwd als het een beeld oplevert die niet bij het
seizoen passen maar op die van een ander seizoen. Hoofdstuk 3 beschrijft diverse TCM
varlabelen die met disbalansen samengaan. Een TCM variabele heeft meer kans om in het
ene seizoen voor te komen dan in het andere seizoen. Als de pols een beeld vertoont die
niet op het seizoen en op de variabele van het huidige seizoen lijkt, kan dit een reden zijn
om een acupunctuurbehandeling te geven. Tabel 5.7 geeft een overzicht van polsbeelden,
seizoenen en TCM variabelen.
Er zijn overigens meer polsbeelden die op disbalansen wijzen. Er worden in TCM 28
polsbeelden benoemd, meer dan er seizoenen zijn [329].
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Een regulier-medische beschrijving van het mechanisme van
acupunctuur.
Hoofdstuk 6: Shu Transporting punten met diagnostische waarde

6.1 Shu transporting punten
Shu transporting punten zijn acupunctuurpunten die gelokaliseerd zijn op onderarmen en
onderbenen [220, 58]. Deze lichaamsdelen ondervinden relatief meer invloed van de
omgevingstemperatuur. Alle meridianen (verticaal lopend over het lichaam) bezitten deze
shu transportingpunten. Het - hypothetische - werkingsmechanisme kan nu toegepast
worden op deze speciale soort acupunctuurpunten. Elk van de 12 meridianen als geheel
wordt toegewezen aan 1 van de 5 elementen in het Wu Xing schema. Zie Figuur 1.7.a in
Hoofdstuk 2. Binnen het traject van elke meridiaan, namelijk op onderarm of bovenarm, is er
een extra accent, uitgedrukt als een shu transporting bijdrage. Bijvoorbeeld de niermeridiaan
(fase Water) heeft op het onderbeen vijf shu transporting punten, waarbij punt Nier 1 aan
element Hout wordt toegewezen, en punt Nier 10 aan element water, en zo zijn er nog drie
overgebleven fasen die aan nierpunten toegewezen worden. Zie Figuur 5.1.

Figuur 5.1: shu transporting punten op elke meridiaan op het traject op onderarm of
onderbeen worden elk toegewezen aan een fase uit de wu xing cyclus. Als het vuurpunt
(rood rondje) bij palpatie gevoelig is van een meridiaan, is het TCM advies om waterpunt en
metaalpunt op dezelfde meridiaan te prikken. Het vuurpunt geeft aan dat betreffende
meridiaan uit balans is.
Een toepassing van TCM van deze shu transporting punten is de situatie zijn dat er een
''stagnatie'' langs het traject van bijvoorbeeld de niermeridiaan aanwezig is. Dit kan een
litteken zijn, of een blessure. Dit kan een klacht geven. Hierdoor worden bepaalde
lichaamsbewegingen relatief beperkt. Dat er wat ''energetisch'' aan de hand is met de
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niermeridiaan, is te diagnosticeren met het vuurpunt op de niermeridiaan (nier 2). Blijkt het
vuurpunt bij palpatie gevoelig te zijn, dan wordt prikken van het metaalpunt en waterpunt op
de niermeridiaan geadviseerd (nier 7 en nier 10). Dit blijkt proefondervindelijk, en is
eeuwenlang zo toegepast in de Japanse acupunctuur. Geprobeerd wordt om deze strategie
nu te beschrijven in de termen van het werkingsmechanisme van TCM uitgedrukt in koper-,
zink en magnesiumionen.
De yangmeridianen met hun traject over de spieren bovenop de voet en de handrug, koelen
hierbij het sterkst af bij de toppen van vingers en tenen. Daar zullen relatief meer
mitochondriën nodig zijn voor opwarming, met meer behoefte aan koperionen. Zie verder de
tekst bij Figuur 5.2,

Figuur 5.2: Shu transporting punten op onderarm en onderbeen. Blauwe stippen: de
mitochondrien. Rode stippen: ‘’ionconcentratie’’ in het cytoplasma.
Yangmeridiaan. De rechterkolom in Figuur 5.2 laat de yangmeridiaan op onderarm of
onderbeen zien. Rechtsboven in de figuur, op het uiteinde bij vinger- en teennagel aan de
buitenkant, aan de yangzijde, is de meeste opwarming nodig, en daarom meeste
mitochondriele activiteit nodig. Prikken (waarbij mitochondrien beschadigen) laten de meeste
ionen vrijkomen, wat gewenst is als er ‘’TCM leegte’’ is. Als betreffende spieren rondom het
traject van de meridiaan weinig gebruikt worden, bijvoorbeeld om een litteken op dat traject
te sparen. TCM wijst hier ‘’fase metaal’’ aan toe. Naar proximale richting is de toewijzing van
de punten op de yangmeridiaan: water-hout-vuur- en aarde. Meer proximaal op de
yangmeridiaan is minder behoefte aan bij verwarmen, en neemt de hoeveelheid
mitochondrien af. Metaalpunt en waterpunt hebben meer mitochondrien dan houtpunt en
vuurpunt. De buitenzijde van de knie/elleboog is relatief meer afkoelbaar, en bevat relatief
wat meer mitochondrien.
Yinmeridaan. De linkerkolom van figuur 5.1 is de Yinmeridiaan op onderarm of onderbeen.
De volgorde van toewijzing van fase aan acupunctuurpunten bij de yinmeridiaan is vanaf
uiteinde teen of vinger: hout-vuur-aarde-metaal-water. Hoe ontstaat op de yinmeridiaan een
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geheel andere toewijzing van wu xing fases, hout etc? Op de teen op de yangmeridiaan vindt
de meeste afkoeling plaats: de mitochondrien hebben meer behoefte aan koperionen. Stel,
deze koperionen migreren vanaf de yinmeridiaan, vanaf het dichtstbijzijnde punt. Stel dit
heeft invloed op de mitochondrien in de cellen op dat punt van de yinmeridiaan. Op de
yinmeridiaan in proximale richting, richting knie zullen er in dat geval meer mitochondriën
richting bijhorende yin meridiaan.

Het vervoer van ionen vanaf acupunctuurpunten van de shu transporting punten op de
yangmeridiaan naar die van de bijbehorende yinmeridiaan kan misschien gaan via transport
van blaasjes gevuld met mitochondrien. Dit is gemeten in een andere contex: Gemeten is dat
bepaalde cellen blaasjes (exosomen) afgeven die mitochondrien bevatten [264]. Dit is
gemeten bij MSC (mesenchymale stamcellen: uit deze stamcellen ontstaan onder andere
bindweefsel, botweefsel, bloed- en lymfevaten) [264]. Zij suggereren dat de rol hiervan zou
kunnen zijn, om de aerobe respiratie te redden van de buurcel [264].

6.2 TCM regel: Als palpitatie van het vuurpunt gevoelig is, adviseert TCM om het water
en metaalpunt te prikken.
Water en metaalpunten. TCM: water en metaalpunten voeden de gehele meridiaan bij
prikken. In de mitochondrien verzamelen zich ionen. Bij prikken waarbij cellen beschadigen
komen deze ionen vrij. Water en metaalpunten op de hand en voeten van het verloop van de
yangmeridiaan hebben voedende kenmerken voor de meridiaan als geheel. De water en
metaalpunten zijn de punten met de meeste mitochondrien, waardoor bij prikken de meeste
ionen vrijkomen.
Het idee dat waterpunten voedend zijn, is zichtbaar in de blaasmeridiaan die met fase water
geassocieerd is. (Tai Yang: groot yang, is de energie en naam van de blaasmeridiaan.) De
blaasmeridiaan bevindt zich onder anderen op de rug, waar sterke spieren het lichaam
overeind houden. Back shu punten op de rugspieren zijn krachtige punten om te prikken.
Vuur (en Hout) punten. TCM: wanneer bij palpatie het vuurpunt gevoelig is
(gestagneerd), is de meridiaan ‘’leeg’’ of ‘’vermoeid, weinig energie om spieren te
bewegen’’. Het vuurpunt is het punt met de minste mitochondrien, die het snelst een
verandering waarnemen, wanneer deze minder energie hebben/als de membraanpotentiaal
kleiner is. . De mitochondrien zullen sneller ''uitgeput'' zijn. Het cytosol zal dan de ATP
productie deels overnemen, waarbij lactaat ontstaan, dat mogelijk bij palpatie enige drukpijn
oplevert. Voor het begrip stagnatie is hoofdstuk 1 relevant: bepaalde immuuncellen
(monocyten) dienen hun langs route door het lichaam te kunnen bewegen.
Het idee dat houtpunten eerder stagneren, zodat het door palpatie een pijnlijke sensatie kan
geven is zichtbaar in de galblaasmeridiaan die met fase hout geassocieerd is. (Shao Ynag:
klein yang is de naam en energie van de galblaasmeridiaan). De galblaasmeridiaan bevindt
zich aan de zijkant van het lichaam en ondersteund het lichaam bij het naar links en naar
rechts wenden. Dit is een kleinere kracht uitgedrukt in ATP behoefte van spieren) dan bij de
blaasmeridiaan.
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TCM regel: Als bij palpatie van het vuurpunt gevoelig is, adviseert TCM om het water en
metaalpunt te prikken.
Het punt met de minste mitochondrien, het vuurpunt wordt binnen de TCM diagnostisch
toegepast. Wanneer een type gedrag behorende bij de betreffende meridiaan minder
voorkomt, dat wil zeggen: wanneer deze set van spieren minder gebruikt wordt (bijvoorbeeld
door een litteken), zal de (gemiddelde) hoeveelheid mitochondriën op dat hele traject van de
meridiaan laten afnemen. Minder spiergebruik, dat wil zeggen een kleinere ATP behoefte,
geeft op het traject een kleinere hoeveelheid mitochondriën, en lokaal minder conditie. In
deze situatie zal eerder stagnatie optreden, stagnatie gedefinieerd als meer ATP behoefte
dan aanvoer van nutrienten.
Op de yangmeridiaan bevindt het vuurpunt zich midden op onderarm of onderbeen, en de
metaal en waterpunten op de hand bij de vingers, respectievelijk voet bij de tenen. Op de
yinmeridiaan zal het punt dat bij ‘’leegte’’ het gevoeligst is bij palpitatie het eerste of tweede
punt zijn, waar zich de minste mitochondrien bevinden. Dit is het vuurpunt. Het punt dat bij
prikken de meeste ionen vrij zal geven, zou het punt met de meeste mitochondrien zijn,
water en metaal op de yinmeridiaan, bij knie respectievelijk elleboog.

6.3 Ontstaan van shu transporting punts gebruikt andere redenatie dan elders in dit boek
Andere redenatie voor invloed van seizoenen op de polsdiagnose. Het temperatuurverschil

tussen bovenkant van vinger en onderkant van vinger is tenslotte een continue situatie, die
altijd optreedt. Omgevingstemperatuur laat de punten meestal tegelijk varieren.Omdat deze
situatie continu plaatsvindt, kunnen koperionen van wat verderaf migreren (dichtbij zit de
locatie van de met de yangmeridiaan corresponderende yin meridiaan) naar deze
mitochondriën van vingertoppen (traject van de yang meridiaan). Zie rode pijlen in Figuur
5.1.9. De hoeveelheid ionen in het cytoplasma blijven gelijk voor yin en yangmeridiaan.
Andere redenatie bij ligging van de drie yang beenmeridianen op de romp: De
redenatie hoe shu transporting punten ontstaan is anders dan de redenatie die gebruikt is in
hoofdstuk 2.1.6. over hoe de ligging van de drie yang beenmeridianen op de romp zou
kunnen ontstaan. Vergeleken met de romp zijn onderarmen en onderbenen meer onderhevig
aan verandering in de omgevingstemperatuur. Dit heeft invloed op de (hoeveelheid)
mitochondriën, in de lokale spieren. Bij de ligging van de yange beenmeridianen over de
romp is veel minder sprake van een groot temperatuurverschil en wordt de verschillende
behoefte aan warmteproductie uitgedrukt in de verdeling van koper, zink en magnesium in
de mitochondrien.

6.4 Samenvatting
Japanse acupunctuur werkt met shu transporting punten. Shu transporting punten zijn
acupunctuurpunten die gelokaliseerd zijn op onderarmen en onderbenen [220, 58]. Elke
meridiaan bezit op het onderarm of onderbeentraject vijf punten die een energiecorrectie
hebben passend bij elk van de vijf fasen van Wu xing. Dus de yange dunne darm meridiaan
heeft als eerste punt bij de vingernagel een metaalpunt, het volgende punt bij de overgang
van vinger naar handpalm een waterpunt, etc, tot het aarde punt op de elleboog. Bij de
yinne hartmeridiaan komen de vijf shu punten ook voor, maar in een andere volgorde. Deze
redeniatie geldt voor elk yinyang koppel in elke fase van Wu Xing afzonderlijk. Dit doet
vreemd aan en behoeft een verklaring.
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Het ontstaan van de shu transporting punten heeft te maken met het feit dat deze
lichaamsdelen relatief meer invloed van de omgevingstemperatuur ondervinden. Deze
afkoeling is groter voor de yangmeridiaan dan voor de yinmeridiaan, zie bijvoorbeeld naar
het verloop van de dunne darmmeridiaan en hartmeridiaan op de pink. Hoe meer het punt
kan afkoelen hoe meer mitochondrien er aktief dienen te zijn.
Als de yangmeridiaan meer mitochondrien nodig heeft, zullen mitochondrien uit de
yinmeridiaan vertrekken naar de yangmeridiaan. In feite gaat het hier over de ionen, die
vrijkomen in de cellen bij de yinmeridiaanlokatie als de hoeveelheid mitochondrien daar
afneemt. Op de top van vingers en tenen zal bij de yinmeridiaan minder mitochondrien
overblijven. Op de yinmeridiaan wordt dit fase hout en fase vuur.
TCM: Luo Source koppeling. Er is meer te beschrijven aan Japanse strategieen.
Bijvoorbeeld dat het luopunt zich vaak op een spierbuik bevindt, en daardoor bij stimulatie
veel energie vrij kan maken. Het sourcepunt correleert met gebruikte stand van hand of
voeten die samengaan met de waarneming van de hersenen van een bepaald gedrag. Dit
past bij het idee dat een yang meridiaan gevoed kan worden door de ermee gekoppelde yin
meridiaan te prikken op het luo punt. De te voeden yangmeridiaan wordt geprikt op het
source punt (een belangrijk punt voor aflezen/aansturen van gedrag dat met de meridiaan
geassocieerd is). Hetzelfde is uit te voeren om een yinmeridiaan te voeden, door het luo punt
van diens gekoppelde yangmeridiaan te prikken, gecombineerd met het sourcepunt van de
yinmeridiaan. Een meridiaankoppel is bijvoorbeeld de maagmeridiaan en miltmeridiaan, die
beide tot dezelfde fase in Wu Xing behoren, fase aarde.
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Een regulier-medische beschrijving van het mechanisme van
acupunctuur.
Hoofdstuk 7: Evolutie bij metaalionen
7.1 Ionen
Ionen spelen een belangrijke rol spelen als cofactor bij enzymen, en versnellen chemische
reacties of maken de chemische reactie mogelijk. Elk ion, koperion, magnesiumion, zinkion,
of ijzerion speelt bij andere enzymen - en daarom bij andere biochemische reacties - een rol
en kunnen zo hun invloed uitoefenen. Het is daarom niet verbazingwekkend, dat ionen in de
evolutie een rol kunnen spelen. Hierover zijn de volgende ideeen door wetenschappers zoals
Da Silva [96] geopperd. Na diens ideeen beschreven te hebben, worden een aantal
voorbeelden beschreven hoe verschillende organismen bepaalde enzymen op verschillende
wijze gebruiken en wat de rol van ionen hierbij is. Bijvoorbeeld hoe metallothioneine bij
schimmels gebruikt wordt. Een ander voorbeeld is superoxide dismutase dat voor
verschillende organismen verschillende cofactoren heeft. Bij bepaalde schimmels is de
cofactor van superoxide dismutase afhankelijk van de omgeving van de schimmel.
Caliumionen zijn nauwelijks aan de orde gekomen in het voorgestelde TCM model in
hoofdstuk 2. Daarom wordt tenslotte beschreven hoe calciumionen in de fysiologie passen.
De interactie tussen calciumionen en zinkionen in mitochondrien wordt met name
beschreven.

7.2 Koper- en zinkionen in de evolutie [96,131,133,139]
Primitieve eencelligen
Gedurende de evolutie zijn koper- en zinkionen in het organisme terecht gekomen [96]. Dit
geeft een indruk van hun bijdrage aan de cel en extracellulaire activiteiten, via hormonen,
neurotransmitters, en de rol van bindweefsel. In de meest primitieve eencelligen waren nog
nauwelijks zink- en koperionen aanwezig. De atomen (C,H,N,O,P,S) kwamen wel veel voor
in de cel. In het cytoplasma werden uit kleine moleculen, zoals H2S, NH3, CO, HCl, H2S,
grote moleculen gemaakt. Dit waren ketens van moleculen: proteines (opgebouwd uit een
keten van aminozuren), saccharose (opgebouwd uit een keten van suikermoleculen) en DNA
(opgebouwd uit een keten van nucleotiden). Deze chemische reacties vonden plaats door
middel van reductie: een chemische reactie die energie nodig heeft (heeft electronen nodig)
[131]. IJzerionen worden hierbij als katalysator gebruikt [131]. Energierijke
fosfaatverbindingen (in de vorm van thioesthers of als gebonden fosfaat zoals ATP) werden
hierbij de energieleveranciers. Magnesiumionen werden hierbij gebruikt om ATP te
stabiliseren [131]. In de meest primitieve eencelligen leken de onderlinge concentratie
verhoudingen van ionen Na CL Mg Ca op die in de zee. Alleen was de hoeveelheid ionen in
de cel veel lager, ter voorkomen van een te grote osmotische druk. Zie figuur 7.1. Natrium,
kalium en calciumionen reageerden niet met organische moleculen, maar hadden wel een
invloed op de osmotische druk. Natriumionen en chloorionen werden relatief buiten de cel
gehouden. Ook calciumionen werden relatief uit het cytoplasma geweerd, omdat er anders
een neerslag in het cytoplasma zou ontstaat van calcium gebonden aan organische
moleculen. Kaliumionen bleven relatief in de cel, omdat de meeste organische moleculen in
de cel anionen zijn bij pH=7. Calcium kwam meer in beeld in het cytoplasma, op het moment
dat er meer compartimenten in het cytoplasma ontstonden. Dit was calcium als
boodschappermolecuul, second messenger, voor de communicatie tussen de
compartimenten en de omgeving van de cel.
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De primitieve eencelligen leefden in de zee. In het begin waren zink en koperionen weinig in
oplosbare vorm in de zee aanwezig, omdat zij aan sulfide gebonden waren. Zink en koper
kwamen ook zeer weinig voor in het cytoplasma. De cel was gereduceerd ten opzichte van
de omgeving, de zee. Als energiebron werd nog geen zuurstof gebuikt maar zwavel. In de
cel werd het zwavelatoom uit H2S ingebouwd in een organisch molecuul, door middel van
reductie.

Figuur 7.1 (a) Vrije ionconcentratie in cytoplasma van de primitieve cel. Deze concentratie
bleef gedurende de evolutie vrij constant. 7.1 (b) Concentratie van vrije ionen in de zee.
Zwarte stip: zeer lang geleden. Witte stip: recenter. ''Recenter'' was steeds meer zuurstof
(afgegeven door prokaryoten) in de atmosfeer gekomen, wat koperionen en zinkionen
vrijmaakte. Dit is in sedimenten gevonden. "Lang geleden" waren koperionen en zinkionen
gebonden aan sulfides, onoplosbaar en waren daarom niet beschikbaar als vrije ionen in het
zeewater. De vrijgekomen zuurstof in latere tijden verbrak de binding van sulfides met deze
metaalionen [132]. Het verschil tussen zink en koperionen is dat koperionen een hogere
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bindingsaffiniteit hebben, zodat de zinkionen in een eerdere periode vrijkwamen dan de
koperionen. (Electronegativiteit van zinkionen 1.65 en van koperionen 1.90 op de schaal van
Pauling).
Toename van zuurstof in de atmosfeer veroorzaakte eerst beschikbaarheid van zink en
in een latere periode koperionen
Na verloop van tijd kwam er steeds meer zuurstof in de atmosfeer. Dit vond als volgt plaats.
Mogelijk vond in de zee de volgende oxidatieve reactie plaats, waarin H2O omgezet werd tot
H2 en zuurstof, met behulp van zonlicht en ijzerzouten [131]. De cel bleef dus relatief
reductief. De omgeving van de cel, de zee bleef relatief oxidatief.
De zuurstof in de zee zette zinksulfide en kopersulfide om in de meer oplosbare zinkoxide en
koperoxide [131]. Hierdoor werden zinkionen en koperionen beschikbaar voor de eencellige.
Daarom hield de cel hun concentratie minimaal, door compartimenten in het cytosol te laten
ontstaan (waarin deze ionen werden opgeslagen). Deels ontstonden deze compartimenten
door endosymbiose.
Calciumionen
In het cytoplasma van dierlijke cellen is het belangrijk dat de concentratie vrije zinkionen en
vrije koperionen zeer laag is, omdat deze metalen gemakkelijk binden aan organische
moleculen en daarmee de chemie verstoren [131]. De cel loste dit op door compartimenten
te krijgen, waarin de zink en koperionen werden opgeslagen/ reacties met de koperionen
plaatsvinden [131]. In de compartimenten vinden relatief oxiderende reacties plaats, waarbij
zink- en koperionen een rol kunnen spelen als catalysator. Bijvoorbeeld in het golgiapparaat
wordt het koperion in een eiwit ingebouwd [203]. In de celkern vindt DNA aflezing plaats
waar zinkfingers een rol bij spelen. Voor de communicatie tussen de celcompartimenten en
het cytoplasma zijn communicatiemiddelen nodig. Calciumionen vervullen deze rol in de
vorm van kortdurende piekconcentraties [131]. Als er een hormoon op de receptor aan de
buitenkant van de celmembraan arriveert, wordt intracellulair calcium vrijgemaakt en ontstaat
de piek.
Zinkionen kwamen in beeld in de cel in de periode dat multicellulaire organismen ontstonden
met een spijsverteringskanaal (en immuunsysteem om met het voedsel meegekomen
toxische onderdelen te verwijderen). Koperionen kwamen in een latere periode in het
organisme terecht in de periode dat de multicellulaire organismen zich begonnen te bewegen
[96]. Zinkionen zijn makkelijker te oxideren dan koperionen, waardoor de koperionen in een
latere periode beschikbaar kwamen voor de cel.

Meercellige organismen: zinkionen voor productie van hormonen zoals groeihormoon
en neurotransmitters
In een vroege fase werd zink zeer stabiel ingebouwd in proteinen zoals carboxypeptidase en
carbonzic anhydrase. In een latere fase, in eukaryoten, werd de zink meer flexibel, reversibel
gebonden aan metallothioneine en zinkfingers, zinkpompen, welke gelinkt zijn met
groeihormonen [132]. Een zinkdeficientie heeft meer invloed op de reversibel gebonden zink
en kan een langzamere groei van het organisme veroorzaken.
In multicellulaire eukaryoten spelen zink- en koperionen een rol bij enzymen met een
extracellulaire functie. Zinkionen zijn betrokken bij de hormoonproductie en bij de productie
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van neurotransmitters [131]. Hormonen en de (voor nog efficientere communicatie)
neurotransmitters functioneren in de extracellulaire ruimte.
Dieren: beweging en rol van koperionen bij spieren en bindweefsel
Spieren en zintuigen, en hersenen verzorgen bij de hogere diersoorten de meest efficiente
communicatie op afstand [131]. De natrium- en chloor ionen die voorheen vanwege
osmotische druk buiten de cel werden gehouden, opgeslagen in de extracellulaire vloeistof,
krijgen nu een andere rol erbij: een rol bij de introductie van de electrochemische
depolarisatie bij de zenuwcellen, wat een zeer snel communicatiesysteem is [131]. Dit is van
belang bij beweging.
Het cytoplasma is reducerend, terwijl in de celcompertimenten oxidatieve reacties
plaatsvinden, namelijk via koperionen als cofactor. Zinkionen zijn betrokken bij hydrolyse,
waarbij met behulp van water een organische stof wordt geoxideerd [131]. Vaak zijn koper
en zinkionen betrokken: of bij processen in de compartimenten, of in de extracellulaire ruimte
zoals de matrix van het bindweefsel.
Bij dieren vindt (bij groei) continu afbraak en herstel van bindweefsel plaats [131].
Koperionen spelen hier een rol door een binding te vormen tussen de collagenen in het
bindweefsel. Dit gebeurt met koperion als cofactor bij het enzym lysyloxidase, dat door de
bindweefselcel geproduceerd wordt in inactieve vorm, en als zodanig naar de matrix wordt
uitgestoten. In de matrixruimte wordt lysyloxidase pas actief ter plaatse van beschadiging,
waardoor herstel nodig is. Zinkionen spelen een rol bij afbraak van het bindweefsel
(proteasen, verteringsenzymen) [131].
Een van de compartimenten in de cel speelt een centrale rol in de cel: het mitochondrium.
Behalve dat deze verantwoordelijk is voor de grootste hoeveelheid energie in de cel, is het
mitochondrium in balans met de vorming van de bouwstoffen van de cel: de koolhydraten,
vetten en aminozuren. Zie figuur 7.2. Er is een intensieve feedback en feedforward tussen de
vorming van bouwstoffen en de energieproductie door de mitochondria. In het
werkingsmechanisme van TCM in dit artikel spelen koper-, en zinkionen ook een centrale rol
in de regulatie van mitochondrien.

7.3 Calciumionen
In dit TCM artikel is uitgegaan van een aantal wetmatigheden tussen zink, koper en
magnesium regulatie van mitochondrien, en de daarmee samenhangende regulatie van zink
en koper via andere compartimenten in het cytoplasma, zoals de vorming van het
koperafhankelijke lysyl oxidase en de zink afhankelijke protease, die beiden een rol spelen in
het bindweefsel. Het TCM model legt geen nadruk op calciumionen. Het evolutiemodel van
ionen geeft calciumionen een duidelijke rol. Daarom wordt nu op interacties tussen calcium
en de andere ionen ingegaan.
Calciumionen staan bekend als second messenger, voor communicatie tussen celmembraan
en organellen, en organellen onderling. In de evolutie werd calcium eerder een functie in het
cytoplasma en zink pas later [131]. Vermoedelijk moduleert daarom zink de
calciumkanaaltjes en niet andersom.
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7.3.1 Calciumionen: interactie met zinkionen in het mitochondrium
Zink remt in het celmembraan de calciumopname van de cel.
Zink komt in het bloed na de vertering en geeft de mitochondrien aan dat er voeding arriveert
[187]191]. In dat geval remt zink de calciumionstroom die de cel binnengaat en het
mitochondrium aktiveert. Deze calciuminstroom wordt geinitieerd, als een hormoon op zijn
receptor op de celmembraan arriveert.
Er is een nauwe samenwerking tussen zinkionen en calciumionen door gemeenschappelijk
gebruik van calciumkanaaltjes in het celmembraan. Bepaalde calcium geleidende kanalen in
het celmembraan betrokken zijn bij de cellulaire opname van zinkionen [122]. Zink kan zowel
calciumtransport via het calciumkanaaltje afremmen, als door hetzelfde calciumkanaaltje de
cel binnengaan. Dit is aangetoond bij voltage gated calcium kanalen (type T, N en L) en bij
(glutamaat afhankelijke) NMDA receptoren. Ook is het aangetoond bij acetylcholine
receptoren, die voorkomen op de motorische eindplaatjes op spieren. Het is verder nog
aangetoond bij bepaalde TRP kanalen (trp: transient receptor potential), namelijk TRP (A1,
C6, M3, M6, M7, ML1, V6). TRPM3 bevindt zich in pancreas betacellen, die zowel insuline
als zinkionen uitstoten. TRPML1 speelt een rol bij lysosomaal metaalion transport. TRPA1
speelt een rol in dorsale hoorn en trigeminus zenuw die reageren op pijnstimuli. Niet alle
TRP zijn hetzelfde: TRPM1 is niet zinkdoorlatend, maar wordt wel geremd door zinkionen.
Tenslotte: bij de acetylcholine receptoren en de voor zink gevoelige TRP kanalen hebben
calcium en magnesium geen invloed op de hoeveelheid zink dat binnenstroomt via deze
receptoren. Ook de glutamaatafhankelijke AMPA receptoren laten zinkionen door. Zinkionen
komen de cel binnen via calcium en glutamaat-afhankelijke kanaaltjes [130]. Doordat
zinkionen de calciuminstroom wat afremmen, wordt de situatie afgeremd, dat teveel calcium
in het cytoplasma en mitochondria komen, waardoor ROS zou ontstaan, en daarom, toxiciteit
en kans op celdood. Zinkionen kunnen bijdragen aan het voorkomen dat teveel excitatie door
glutamaat optreedt [276].

Eenmaal aangekomen in de cel, versterken calcium- en zinkionen elkaar.
Bepaalde calcium geleidende kanalen in het celmembraan zijn betrokken zijn bij de cellulaire
opname van zinkionen, maar, eenmaal aangekomen binnen de cel, is er een synergistische
werking (beide versterken bepaalde effecten) tussen calcium- en zinkionen [123]. Met
andere woorden: in het betreffende calciumkanaaltje remt zink het calcium vervoer af, maar
in de cel niet meer.
In het cytosol is de concentratie vrij calciumionen groter dan dat van zinkionen.
Metallothioneine is een transporteiwit voor zinkionen, in het cytosol en in organellen.

Calciumionen aktiveren mitochondrium vanuit het endoplasmatisch reticulum
Calciumionen worden opgeslagen in mitochondrien en in het endoplasmatisch reticulum
[155]. Calciumionen komen in het cytoplasma vrij als er een hormoon op zijn receptor op het
plasmamembraan aankomt. Zinkionen kunnen ook opgeslagen zijn in het endoplasmatisch
reticulum (ER) [145]. Als het hormoon op zijn receptor arriveert, en zowel ER als
mitochondrium zijn daar aan de binnenzijde van de celmembraan gearriveerd via het
cytoskelet, kunnen calciumionen vanuit ER verhuizen naar het mitochondrium. Calcium
ionen bevorderen de ATP synthese in de mitochondrien. Dit gebeurt door de
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citroenzuurcyclus te bevorderen, waar het op drie enzymen hiervan (dehydrogenasen, zoals
glycerophosphate dehydrogenase) een positieve invloed heeft [209]. (Bij de verbinding
tussen deze drie celonderdelen (plasmamembraan, endoplasmatisch reticulum en
mitochondrium) kan onder bepaalde omstandigheden ook fission van de mitochondrium
optreden [126].)

Figuur 7.2: oorzaken van te hoge en van te lage membraanpotentiaal in de mitochondrien
*) Een klein membraanpotentiaal over het binnenmembraan van het mitochondrium geeft
vergrote kans op vorming van ROS. Een kleine membraanpotentiaal is minder effectief in
ATP vorming en gebruikt mogelijk de zuurstof niet volledig, zodat zich zuurstofradicalen
kunnen ontwikkelen. Radiacalen tasten uiteindelijk alle eiwitten aan in de cel en zijn daarom
zeer ongewenst. Een klein membraanpotentiaal kan ontstaan bij een slecht werkend
mitochondrium, maar ook fysiologische omstandigheden zoals vasten (nutrienten tekort),
fysieke oefeningen (grotere behoefte aan ATP), koude of een korte hittepuls [155]. Tenslotte
kan een reden zijn voor een kleine membraanpotentiaal: een te laag zuurstof aanbod
(hypoxia) [156]. Ook bij stimulering van de mitochondria door een grote ATP behoefte
ontstaat een te lage membraanpotentiaal.

Mitogenese
Bij mitogenese worden nieuwe mitochondriele proteinen gesynthetiseerd. Mitochondriele
proteinen kunnen gemaakt worden uit kern DNA en uit mitochondrieel DNA, soms is een
mitochondrieel proteine een combinatie van beide aflezingen. De meeste mitochondriele
proteinen worden echter in de nucleus afgelezen van het DNA. Het kernDNA dient dus
informatie krijgen over de werking van de mitochondria in de cel. PGC-1alpha is een
transcriptiefactor die centraal staat in de aflezing van nieuwe mitochondriele proteinen. PGC1alfa kan op meerdere manieren gestimuleerd worden.
(1) Een kleine membraanpotentieel in de mitochondrien geeft aanleiding tot mitogenese.
Calciumionen spelen een rol bij de mitogenese. Een te grote wens tot ATP vorming
van de cel gecombineerd met een te slechte werking van het mitochondrium zal een
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kleine membraanpotentiaal* over het binnenmembraan van het mitochondrium
ontstaan. Als een klein membraanpotentiaal ontstaat, zullen calciumionen uit het
mitochondrium vertrekken naar cytosol en vervolgens naar de celkern. Bij de celkern
stimuleren de calciumionen AMPK dat PGC-1alfa aktiveert. PGC-1alfa is direct
betrokken bij de mitogenese, bij de productie van mitochondriele proteinen. Nieuwe
mitochondria zijn efficienter in het opbouwen van een membraanpotentiaal, passend
bij de grotere ATP behoefte van de cel. Bij een grotere membraanpotentiaal, ofwel
een goed werkende oxidatieve fosforylering gaat het kanaal dicht [155]. Calciumionen
kunnen nu niet meer naar de celkern ter stimulatie van mitogenese.
(2) Er zijn ook andere factoren die PGC-1alfa stimuleren. Vitamine B12 speelt een rol:
vitamine B12 stimuleert de vorming van nieuwe mitochondrien door activatie van van
PGC-1alfa [150].
(3) Ook NO (dat met superoxide, ROS in de mitochondrien, een radicaal vormt,
peroxynitriet), en de redoxsituatie van de cel (hoeveelheid ROS, [NAD+]/[NADH]),
SIRT, en mTOR stimuleren PGC-1alfa [155].

7.3.2 Calciumionen: interactie met zinkionen in de membranen bij anesthesie
Diverse ionen, zoals zinkionen en calciumionen hebben een invloed op de structuur en
doorlaatbaarheid van de membranen [223]. Calciumionen maken de membranen meer
compact (minder dik). In feite is een optimale concentratie calcium: er is eerst een toename
van compactheid als functie van de hoeveelheid ionen, daarna een afname [223].
Zinkionen hebben ook invloed op de compactheid van membranen. Dit effect is geleidelijker.
Als functie van de hoeveelheid zink ionen is er eerst een toename van compactheid, daarna
een plateau [223]. Mogelijk heeft dit te maken met de grootte van de watermantel om het ion.
Zinkionen binden meer watermoleculen dan calciumionen [223]. Zie Figuur 7.3(a) In de
tweede grafiek 7.3(b) is te zien dat dat effect heeft op de dikte van de membraanlaag.
Het mechanisme van anesthesie (hiervoor worden gebruikt: alkanen en primaire alcoholen)
is nog niet opgehelderd, maar men vermoedt dat de structuur van het membraan hierbij een
rol speelt [223]. De alcoholen in de membranen absorberen meer watermolekulen, zodat er
meer water in de bilipidenlaag komt, wat de doorlaatbaarheid van de membranen laat
afnemen. De dikte van de waterlaag en de totale dikte van de membraan hebben elk hun
eigen effect. Beiden beinvloeden de gevoeligheid van de diverse ionkanaaltjes [223].

157

Figuur 7.3(a) Boven: invloed van hydratatiemantel van zink- en calcium ionen op
membraaneigenschappen. 7.3(b): Onder: invloed van concentratie zinkionen respectievelijk
calciumionen op de dikte van de (kunstmatige) membraanlaag.
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7.3.3 Calciumionen: interactie met magnesiumionen
Een toename van calciumionen kan resulteren in een afname van magnesiumionen.
Toename van calciumionen in het dieet, met name bij veel natriumionen, verhoogt de
uitscheiding van magnesium via urine [299].
Omgekeerd kan een toename van magnesiumionen resulteren in een afname van
calciumionen. Bij hypermagnesemia (chronisch nierfalen) treedt afname van serumconcentratie parathyroid hormoon op [299]. Hypermagnesemia kan samengaan met
hypocalcemia [299]. De wisselwerking kan te maken hebeen met het gegeven dat de
produktie van parathyroid hormoon in de bijschilklieren wordt gestimuleerd door
hypocalcemia [299].

7.3.4 Calciumionen en neurodegeneratieve ziekten
In principe stimuleert calcium de mitochondrien, maar teveel calcium vergroot de
mitochondriale permeabiliteitsporie, waarbij cytochrome c vrijkomt, dat leidt tot
apoptose [280]. Dit proces speelt waarschijnlijk ook een rol bij veroudering en
neurodegeneratie [280]. Calciumionen spelen een cruciale stap in diverse
neurodegeneratieve ziekten, zoals ziekte van Parkinson en Alzheimer. Blootstelling aan een
calcium overload, draagt bij aan de ziekte van Parkinson, waarbij de proteine calcium
sensor-1 een rol speelt [280].
Het proces wordt voorkomen door de plotseling vrijgekomen hoeveelheid calcium
snel te bufferen. Hierbij speelt het contact tussen het endoplasmatisch reticulum en het
mitochondrium een rol [280]. Veel regulator eiwitjes (bijvoorbeeld calmodulin, calretinin en
parvalbumin) die betrokken zijn bij dit contact geven bij mutatie familiaire Parkinson of
Alzheimer [280]. Voor de ziekte van Alzheimer geldt dat bij mutatie van CB-28K in cholinerge
neuronen van basale voorhersenen, deze cellen snel degenereren [280]. Bij Parkinson komt
bij normale activiteit van de dopaminerge neuron veel calcium in de cel, waardoor deze
cellen eerder als gevolg van metabole stress en mitochondriele schade ontsporen.
Celbeschadiging bij Parkinson wordt versterkt door omgevingsfactoren zoals rotenon.
Parkinson kan ontstaan bij mutatie van proteines zoals Alfa-synucleine, parkin, pink1 en dj-1.
Al deze proteinen interfereren met calcuim signalering [280]. Intracellulaire verplaatsing van
alfa-synucleine verhoogt de calcium influx via porien. Dopamine in de ventrale tegmental
area zijn minder kwetsbaar dan de substantia nigra dopaminerge neuronen, omdat deze
cellen in de ventrale tegmental area minder van het molekuul Cav.1.3 bezitten [280]. Deze is
betrokken bij de regeling ter afname van de autoregulatie van dopamine. Vrijlaten van
dopamine zet het afname (autoregulatie) proces van de autoregulatie aan [280].
Epidemiologisch onderzoek toonde aan dat antagonisten van L-type calcium kanaal
(isradipine) voor de behandeling van hypertensie een afname geeft van het risico op
Parkinson. Calcium dysregulatie kan een vroege component zijn in de ziekte van Parkinson
[280]. Gemeten is dat de mitochondriele massa in substantia nigra neuronen een
gereduceerde massa hebben [280]. Dit maakt kwetsbaar voor ontwikkeling van ROS.
Wanneer de DA neuronen continu aktief zijn, verslechtert de mitochondriele functie. Calcium
overload zal dan nog eerder voor neurodegeneratie zorgen [280].
Bij een aantal neurologische ziektes, hartritmestoornissen, schizofrenia en autisme is NCS-1
mRNA toegenomen. Of zijn er mutaties in dit eiwit ontstaan. In neuronen van mensen met de
ziekte van Parkinson is NCS-1 gelokaliseerd (colokalisatie) bij D2 type dopaminerge
receptoren in dendrieten [280]. Deze dopamine receptor bemiddelt bij autoinhibitie van de

159
neuronale activiteit. Deletie van NCS-1 laat DA secretie afnemen [280]. Cav1.3 is nodig om
ca influx te stimuleren, om DA vrijmaken te helpen.
Teveel calciumionen in de cel leiden tot apoptose bij veel neurodegeneratieve ziekten.

7.4 complexe enzym – cofactor interakties
Zowel het model van Da Silva over de evolutie van metaalionen als het model dat TCM
beschrijft zijn sterk vereenvoudigd. Om een inzicht in biochemie van ionen te krijgen, worden
hieronder een aantal enzymen beschrijven die in verschillende omstandigheden in hetzelfde
organisme verschillende cofactoren bezitten. Ook kunnen meerdere ionen binden aan
meerdere bindingsplekken op een enzym. Het ene organisme kan hetzelfde enzym op
geheel andere manier gebruiken met andere cofactoren dan het andere organisme.

Voorbeeld 1: het enzym carboanhydrase
Carboanhydrase (CA) komt voor in diverse (ook fotysynthetiserende) bacteriestammen en
bij zoogdieren (die op verschillende periodes van de evolutie zijn ontstaan) en ondergaat
effect van diverse metaalionen [194]. CA zorgt voor de homeostase van de zuurbasebalans
in bloed en lichaamsweefsels. CA is onder anderen belangrijk voor de ademhaling: het
transport van CO2 door het bloed, dat in de weefsels vrijkomt bij energievorming uit voedsel
en dat naar de longen getransporteerd wordt om uit te ademen. Ook bij mitochondrien in de
cel speelt CA een belangrijke rol bij de opbouw van de protonengradient (uit CO2 en H2O ->
HCO3- en H+).
De werking van CA kan op drie wijzen worden gemoduleerd: (1) Via een metaalion als
cofactor (meestal zinkion). Ook cadmium of ijzer kan cofactor zijn, en is van belang als het
organisme een andere omgeving heeft. (2) Modulatie van CA kan ook plaatsvinden via extra
metaalionen die op CA binden op een andere locatie dan de katalytische zijde, waardoor de
activiteit van het enzym toe- of afneemt. (3) Modulatie van CA kan plaatsvinden via
metaalionen die DNA expressie van CA stimuleren of afremmen.
CA is betrokken bij de volgende biochemische reactie: twee moleculen (CO2 en H2O)
worden omgezet naar de twee moleculen HCO3- en H+. CA komt voor in het membraan van
het cytosol en in de mitochondrien [194]. Metaalionen kunnen de werking van CA op drie
nivo's beinvloeden.
(1). Als cofactor in de katalytische holte. Het zinkion is bij CA de cofactor en bepaalt de
katalytische stap: (CO2 en H2O) binden aan het zinkion dat in de enzymholte is ingebouwd.
Zink is relatief stabiel t.o.v. redoxreactie, i.t.t. andere tweewaardige ionen zoals Ti,V,Cr,
Mn,Fe,Co,Ni en Cu. Het zinkion bindt aan het aminozuur cysteine of histine.
Er zijn bactieriestammen met een andere cofactor in CA: Een relatief evolutionair oudere
bacterie levend onder zuurstofarme omstandigheden, heeft in plaats van het zinkion een
ijzerion (2+) als cofactor in plaats van zink. Met het ijzerion blijkt CA meer actief te zijn (3x)
dan met zinkion als cofactor. De bacterie met ijzer in CA leeft in zuurstofarme
omstandigheden: met zuurstof zou het ijzerion oxideren waardoor het niet meer geschikt is
als cofactor [194]. Weer een andere bacteriesoort die ook in de zee leeft, heeft in diens CA
een cadmiumion als cofactor [194]. Bij een andere bacteriesoort in de zee voorkomend, is
gemeten dat cobalt ionen in vivo in CA zinkionen kan vervangen. Met cobalt is CA minder
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actief, dan met zink [194]. In vitro (bij reageerbuis experimenten) blijkt dat in de katalytische
ruimte van CA ook koperionen, mangaan-, cobalt-, nikkel-, cadmium- en kwikionen kunnen
binden. Echter, alleen cobalt- en zinkionen geven een katalytisch functionerend CA (bij pH 8)
[194]. Het koperion heeft dus geen katalytische activiteit [194].
(2). Metaalionen kunnen binden aan locaties buiten de katalytische holte van CA, waar zich
ook de negatief geladen aminozuren, histidines en cysteines (aminozuren) bevinden, die de
tweewaardige ionen gemakkelijk binden (hier ook Ag+, Al3+, Pb2+, Se2+). Op deze wijze
kunnen bepaalde metaalionen de activiteit van CA enigszinds remmen (via een kleine
conformatieverandering). De metaalionen Cu en Al hebben een zwak inhiberend effect, Cd
en Hg wat sterker en Pb het sterkst.
(3). Metaalionen kunnen de synthese de DNA expressie van CA stimuleren of remmen.
Zinkionen stimuleren bij ratten de expressie van CA [194]. Bij mosselen stimuleren
cadmiumionen in de darmen de expressie van CA [194]. Dit heeft mogelijk te maken met het
feit dat darmen eerder met verontreiniging in aanraking komt dan andere lichaamscellen. Het
celorganel lysosoom betrokken bij afvalverwerking heeft een zuur milieu nodig, waar CA een
rol bij speelt [194].
Het kan nog complexer zijn. Het effect van metaalionen is weefselspecifiek [194].Een
bepaald metaalion kan op het ene nivo een remmend effect hebben en op het andere nivo
een stimulerend effect. Bijvoorbeeld: cadmium stimuleert de CA expressie bij lagere
concentraties (nivo 3) en remt de CA activiteit bij hogere concentraties (nivo 2).

Voorbeeld 2: catechol-o-methyltransferase
Catechol-o-methyltransferase (COMT) is onder meer bij slapen relevant omdat het betrokken
is bij de afbraak van adrenaline. Een te hoog adrenaline nivo kan slapen belemmeren.
Behalve adrenaline breek COMT ook ander catecholamines af (dopamine, noradrenaline)
[91]. Cofactor van COMT is een magnesiumion. Echter in plaats hiervan kan ook een
zinkion, of ander tweewaardig ion de rol van magnesium in COMT uitvoeren (Mn2+, Co2+,
Zn2+, Cd2+,Fe2+, Sn2+, Ni2+). Andere ionen remmen juist COMT, zoals Ca2+, Fe3+,en
Al3+) [91]. Dit geeft aan hoe ionen aan de ene kant een specifieke werking hebben, en aan
de andere kant elkaar soms kunnen vervangen of juist dwarsliggen.

Voorbeeld 3: bij bepaalde schimmels superoxide dismutase afhankelijk van omgeving
De schimmel C. Albicans kan zich verdedigen tegen zowel hoge koperconcentratie in de
omgeving als tegen lage koperconcentratie [243]. Deze schimmel kan twee soorten
superoxide dismutase (SOD) produceren [243]. Enerzijds Mn-SOD bij een lage
koperconcentratie, anderzijds Cu/Zn-SOD bij een hoge koperconcentratie in de omgeving.
Welke zij gebruiken is afhankelijk van de situatie. Wanneer de schimmel wordt aangevallen
door macrofagen, die de schimmel met koperionen bombarderen, maakt de schimmel
Cu/Zn-SOD aan. Dit is een verdedigingsstrategie. In de schimmel meet een transcriptiefactor
de koperconcentratie. Wanneer een hoge concentratie aan koperionen wordt waargenomen,
gaat deze transcriptiefactor van het DNA MT en ATPase (Crp1) aflezen. Beide proteines
vervoeren koperionen. Wanneer in de omgeving juist weinig koperionen aanwezig zijn
maakt de schimmel Mn-SOD aan. Bij weinig koperionen wordt de DNA aflezing van Cu/Zn
SOD onderdrukt en de DNA aflezing van Mn-SOD gestimuleert. Bovendien wordt bij weinig
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koperionen de DNA aflezing van de kopertransportkanalen die zorgen voor de instroom van
koperionen in de schimmelcel gestimuleerd [243].
Dit onderzoek is verricht door meting van het messenger RNA, bij chronische nierontsteking
door een schimmel. In deze omgeving dient de schimmel zich te verdedigen tegen te lage
koperconcentratie [243].

Voorbeeld 4: metallothioneine afhankelijk van organisme
Bepaalde gisten en schimmels, Saccharomyces cerevisiae (biergist) en Neurospora crassa
(rode broodschimmel) laten metallothioneine alleen binden met koperionen als cofactor, en
niet zinkionen als cofactor [260]. Hierbij zijn koperionen de stimulerende factor om meer
metallothioneine te vormen, en niet de zinkionen [260].
Bij zoogdieren en de mens, bindt aan de metallothioneine zowel koper als zinkionen, de
zinkionen in de meerderheid. En bij de zoogdieren zijn zinkionen bepalend voor meer
vorming van metallothioneine, niet de koperionen. Bij zinkdeficiente ratten is geen
metallothioneine in de lever gemeten, terwijl er voldoende, een ruime hoeveelheid
koperionen in de lever aanwezig was [260].

7.5 Mitochondrien vervullen een centrale rol in de biochemie van de cel.
Uitgangspunt in het TCM model is de bijregeling van de mitochondrien door koper, zink en
magnesiumionen als functie van temperatuur, energiebehoefte en aanvoer van nutrienten.
De balans tussen koper, zink en magnesium uit zich verder in gedrag, spiergebruik naar
meridianen en hormonen en neurotransmitter vorming en/of afbraak. Mitochondrien die bron
zijn van efficiente energievorming en warmteproductie staan centraal. Figuur 7.4 laat zien dat
mitochondrien sowieso centraal staan in de diverse biochemische routes. Dit past bij het
beschreven uitgangspunt van het TCM model.
Mitochondrien bij ziekten. Ook bij ziekten spelen mitochondrien een rol en wordt de
hoeveelheid ROS in de mitochondrien door het lichaam bijgesteld. Het immuunsysteem kan
gebruik maken van de mitochondrien, en de ROS (de oxidatieve potentie) gebruiken om
radikalen te genereren. Macrofagen (type M1) genereren met hun mitochondrien radikalen
zoals NO en H2O2 om bakterien en andere niet herkende delen aan te vallen. In een acute
fase (EPF) is dit van belang, maar in andere situaties kan het onwenselijk zijn dat er teveel
oxidatieve stress ontstaat. Oxidatieve stress zou de ziekte mogelijk kunnen versnellen.
(Hoewel oxidatieve stress altijd aanwezig is. Tijdens veroudering neemt de oxidatieve stress
langzaam toe).
Voorbeeld van complexe rol van oxidatieve stress bij een neurodegeneratieve ziekte.
Bij een degeneratieve ziekte zoals de ziekte van Alzheimer speelt oxidatieve stress ook een
centrale rol [324]. Cellen komen in aanraking met zuurstof, waardoor oxidatieve stress
ontstaat. Het is onduidelijk of oxidatieve stress oorzak is of gevolg van Alzheimer. Bij
Alzheimer treedt accumulatie op van exces amyloid.beta (Abeta). Dit leidt tot chronische
ontsteking en aktivatie van microglia en astrocyten. Een exces aan glutamaat leidt tot exces
van intracellulair calcium. Hierdoor worden mitochondrien zodanig aktief dat een exces aan
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ROS ontstaat. Dit leidt tot oxidatieve stress (1). Hierdoor wordt het eiwit tau meer
gefosforyleerd, tot tau hyperfosforylatie. Daardoor raakt de tau los van de microtubuli, en
treden tangles op (intracellulaire samenklontering, neerslag en neuronen verlies en
dementie. Een tweede bijdrage van de oxidatieve stress kan als volgt een rol spelen bij
Alzheimer: Het enzym LRP1 (low density lipoprotein receptor-related proteine 1) helpt bij het
opruimen van Abeta, met het transport hiervan van hersenen naar bloed via de
hersenbloedbarriere. Echter, in geoxideerde toestand bindt het enznym LRP1 niet aan
Abeta. Hierdoor wordt Abeta minder snel verwijderd uit de hersenen en treedt eerder
stapeling op (2) [324].

Figuur 7.4: Mitochondria spelen een centrale rol in het metabolisme, en hebben daarbij een
regulerende functie. Niet alleen hebben de mitochondrien de rol tot vorming van ATP, maar
dragen ze ook bij aan de vorming van koolhydraten, vetten en aminozuren. Al deze
processen dienen op elkaar afgestemd te zijn. Dit gebeurt via allerlei feedback en forward
mechanismen. Zowel de organische moleculen als de metaalionen spelen er een op elkaar
afgestemde rol in [131]. (a) glycolyse uit koolhydraten. (b) citroenzuurcyclus. 1-5: de vijf
complexen van de oxidatieve fosforylering.

Een derde bijdrage van oxidatieve stress aan Alzheimer verloopt via AGEs. AGEs zijn
proteines of lipiden die niet-enzymatisch gebonden worden aan glucose molekulen (zie
hoofdstuk 4 bij de beschrijvingvan de TCM variabele ‘’slijm’’).Door oxidatieve stress ontstaan
meer AGEs. Bij Alzheimer patienten zijn meer AGEs in de hersenen gemeten. Bij oxidatie
van AGEs ontstaan superoxide radikalen. Er zijn receptoren in de cel voor AGEs. Ook Abeta
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bindt aan deze receptoren. Bij oxidatieve stress gaat de cel meer cytokines uitscheiden
zoals TNFalfa en NfkBeta. Veel ROS is gelinkt aan ontsteking. Deze cytokinen stimuleren
het enzym nitric oxide synthase, dat Abeta nitreert (met NO bindt). Genitreert Abeta geeft
een sterkere onderdrukking van de longterm potentiatioin van synapsen (een proces dat
betrokken is bij geheugen). [324] beschrijft nog meer vormen. [324] concludeert dat bij de
ontwikkeling van medicatie ter vertraging van Alzheimer, dient deze medicatie meerdere
aangrijpingspunten in de fysiologie te hebben. Mogelijk niet alleen op Abete, maar ook antiontstekings en antioxidant eigenschappen of toevoegingen te hebben [324].

7.6 Modulerend effect van koper, zink en magnesium werkt op onafhankelijke
manier van de snelheidslimiterende enzymen in biosyntjhese.

Figuur 7.5: Biosynthese van diverse neurotransmitters. Het snelheidslimiterende enzym
reguleert de synthese. Te zien is dat de veronderstelde regulering van koper, zink en
magnesium op andere enzymen plaatsvvindt.
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In de biosynthese van neurotransmitters in Figuur 7.5 wordt de snelheid van synthese
bepaald door ‘’snelheidslimiterende’’ enzymen. De veronderstelde corrigerende invloed van
koper, zink en magnesium als gevolg van gedrag en omgevingstemperatuur (seizoen) wordt
in de biosynthese op andere enzymen uitgevoerd. Met andere woorden: zowel het enzym
speelt zijn rol als de cofactor. De cofactor is bijsturend. De snelheidslimiterende enzymen
worden wel bijgeregeld door ijzerionen. De ijzerionen zijn in een vroeger stadium van de
evolutie in het organisme ingebouwd.

7.7 Samenvatting
Dit hoofdstuk beschrijft wat discussiepunten op het voorgestelde TCM model.
Evolutie. Waarom zouden ionen zo’n grote invloed op de fysiologie hebben en mogelijk zelfs
een wat regulerende functie op gedrag (mits passend in het zelfgenezend vermogen)? In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op gedetailleerde biochemie. (1) Eerst wordt het model van Da
Silva beschreven, dat de evolutie van de metaalionen calcium, zink en koper beschrijft, in
termen van beschikbaarheid van zuurstof in de omgeving (de zee). Zink is van belang bij
groei en spijsvertering in de meercellige organen. Koper komt later in de omgeving vrij want
heeft meer zuurstof nodig om los te raken van zijn vaste ion-verbinding met sulfide. Koper is
van belang bij beweging, bij snelle informatieverwerking tussen zenuwstelsel en de spieren
(spieren met bindweefsel).
Calcium. Da Silva model beschrijft voor calcium al een rol in het meercellige organisme,
voordat zink een rol kreeg. Bij een meercellige krijgt een cel niet gelijk zijn voeding en
zuurstof, maar is er allerlei regulering tussen de cellen nodig, voordat de voedingstoffen de
cel bereiken. Deze regulering vindt plaats via hormonen en neurotransmitters. Als het
hormoon op de celmembraan bindt (aan zijn receptor) komt er in de cel veel calcium vrij. Dit
vergroot de activiteit van mitochondria, maar ook van mitogenese en van fission (splitsing
van mitochondrien). Een vorm van neuro-degeneratie,is bijvoorbeeld een genetisch defect
aan calciumsignaling. Als er chronisch teveel neurotransmitter vrijkomt (denk aan glutamaat
of dopamine) dan kan dit aanleiding geven tot celbeschadiging en apoptose.
Calcium zit echter niet in het hypothetische TCM model. Calciumionen staan bekend als
second messenger, voor communicatie tussen celmembraan en organellen, en organellen
onderling. In de evolutie kreeg calcium eerder een functie in het cytoplasma en zink pas later
[131]. Vermoedelijk moduleren daarom zinkionen de calcium-kanaaltjes en niet andersom.
In hoofdstuk 2 is gesuggereerd dat zinkionen eerder een soort third messenger zijn, door de
modulerende (remmende) werking van zink op calcium, de second messenger. Het effect
van zink zou volgens het reguliere TCM model een uitdrukking zijn van de som van:
weersomtandigheden, temperatuur, vochtigheid, voor of na de maaltijd, voor of na fysieke
inspanning, slapen, en hoe aktief het immuunsysteem is.
Complexe enzymen zijn beschreven met complexe ion-afhankelijkeheden. Welk ion
gebruikt wordt door het enzym is afhankelijk van soort organisme, van ionen in omgeving of
van weefsel. Het TCM model en het evolutiemodel van Da Silva zijn vereenvoudigde
modellen en proberen een rode draad aan te geven. De werkelijkeheid is uiteraard meer
complex. Vier enzymen worden beschreven: carboanhydrase, meestal zinkafhankelijk,
metallothoineine meestal van zink en koper afhankelijk, catechol-o-methyltransferase
meestal van magnesium afhankelijk en superoxidedismutase meestal van koper en zink
afhankelijk. Het laat zien dat ionen invloed op de snelheid van de enzymen kunnen hebben.
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Centrale rol van mitochondrium in de cel. Uitgangspunt in het TCM model is de
bijregeling van de mitochondrien door koper, zink en magnesiumionen als functie van
temperatuur, energiebehoefte en aanvoer van nutrienten. De balans tussen koper, zink en
magnesium uit zich verder in gedrag, spiergebruik naar meridianen en hormonen en
neurotransmitter vorming en/of afbraak. Mitochondrien die bron zijn van efficiente
energievorming en warmteproductie staan centraal. Figuur 7.4 laat zien dat mitochondrien
sowieso centraal staan in de diverse biochemische routes. Dit past bij het beschreven
uitgangspunt van het TCM model. Het kan niet anders dan dat mitochondrien ook een rol
spelen in ziekteprocessen. Bij acute ontsteking maakt de cel (macrofaag M1) gebruik van de
ROS in de mitochondrien om radikalen te produceren die afgevuurd worden op virussen en
bakterien. Bij andere ziektes die gepaard gaan met chronische ontstekingen kan oxidatieve
stress mogelijk het ziekteproces versnellen. Van belang is dat het zelfgenezendvermogen
goed werkt: het vermogen van mitochondrien om zich aan te passen aan de
omstandigheden en zich weer te herstellen, en indien nodig nieuwe mitochondrien te
vormen.
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Een regulier-medische beschrijving van het mechanisme van
acupunctuur.
Hoofdstuk 8: TCM Model bij shiatsu en bij normale fysiologie

8.1 TCM model bij Shiatsu
Shiatsu is een manier van lichaamstherapie of massage die ontwikkeld is in Japan door
Namikoshi. Bij shiatsu worden duimen, handpalmen en vingers gebruikt om druk uit te
oefenen op bepaalde plaatsen in het lichaam. Dit wordt vaak in de richting van een
meridiaan of meerdere meridianen uitgevoerd. Het kan gecombineerd worden met moxa.
Welke meridianen gekozen worden, is afhankelijk van de diagnose die bestaat uit anamnese
en diagnoses van pols, tong en hara. De diagnose wordt uitgedrukt in termen, zoals gebruikt
in de Traditionele Chinese Geneeswijzen, overeenkomend met acupunctuur. Een gangbare
volgorde van behandeling van een meridiaan is de volgende. Vooraf aan het behandelen van
de meridiaan worden de betrokken gewrichten losgemaakt. Vervolgens wordt de meridiaan
behandeld, met name met aandacht voor de energetisch zwakke of stugge plekken, die
samen kunnen hangen met de klacht. Tenslotte wordt de meridiaan voorzichtig gestrekt.
Het model dat in dit boek beschreven wordt is ook van toepassing op shiatsu. Een meridiaan
uit het vijf fasen model van Wu Xing, staat voor spiergebruik van een set spieren tijdens een
bepaald gedrag. Door een meridiaan te behandelen, ontspannen de spieren en kan voeding
en afval beter naar en van de spier afstromen. Het strekken van de meridiaan is van belang
en past bij het idee, dat de meridiaan als geheel een bepaald effect heeft op spieren, maar
ook op de hersenen, die via proprioceptie de informatie van de toestand van de meridiaan
ontvangen. Volgens het model in dit boek kunnen de hersenen reageren met hormonen en
neurotransmitters op deze veranderde input van de behandelde meridiaan. Als de
uitgangspunten beschreven in hoofdstuk 1 waar zijn, zou bij strekken het beeld toegevoegd
kunnen worden van activeren van het transport van bepaalde leucocyten (monocyten) met
name langs de meridianen.
Een belangrijk mechanisme bij de proprioceptie is gate control. Pijn kan verminderd worden
door aktiviteit van mechanoreceptoren. Bijvoorbeeld als je je elleboog stoot doet dit pijn. Als
je vervolgens erover wrijft, neemt de pijn af. Stoten: acute pijn, stekend, snel gemyeliniseerd.
Wrijven: mechanoreceptors Abeta en A gamma. Het ruggemerg (dorsale wortel van het
ruggemerg) moduleert de pijnprikkels. Het kan de poort meer openzetten of meer
dichtzetten. Het model van Melzack [214, 215] beschrijft de poort theorie (gate control).
Vezels vanuit de hersenen projecteren op de dorsale wortel met als effect modulatie van pijn.
Als je je knie opzettelijk stoot, is dit minder pijnlijk, dan als je je knie per ongeluk stoot.

8.2 TCM model onder normale omstandigheden zonder therapie
Onder normale omstandigheden worden op verschillende tijdstippen op de dag bepaald
gedrag vertoond met bijbehorende activiteit van groepen van spieren. Bij langdurig eenzijdig
gedrag raken spieren uitgeput en kunnen er vrije radikalen ontstaan. Het is belangrijk om
aktief gedrag af te wisselen met uitrusten en voeding innemen. Tijdens het uitrusten m.n. de
slaap, worden de mitochondrien hersteld en ROS vorming neemt af.
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Appendix: orgaanklok
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Appendix: synthese en degradatie van diverse neurotransmitters en Cu,Zn,Mg
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Appendix: synthese van melatonine en prolactine

Stap 1 (tryptophan hydroxylase) is snelheidsbepalend voor de vorming van serotonine (5hydroxytryptamine. De synthese van melatonine vindt met name plaats in de epifyse, waar
serotonine (5-hydroxytryptophan) via een aktief proces wordt opgenomen in de epifyse. Stap
vijf (HIOMT) is snelheidsregulerend in de synthese van melatonine en wordt geremd door
koperionen [336] . Stap vijf maakt bovendien gebruik van vitamine B12: HOIMT voert een
transmethylatie uit, waarbij S-adenosylhomocysteine gebonden is aan HIOMT. Sadenosylhomocysteine wordt daarbij omgezet naar homocysteine. Homocysteine wordt weer
terug omgezet naar methionine met behulp van een enzym (Sadenosylhomocysteinehydrolase) dat als cofactor vitamine B12 heeft [337]. Methionine wordt
weer terug omgezet naar S-adenosylhomocysteine (SAMe), met het enzym methionine
transferase (MAP). SAMe speelt een rol bij een verhoging van serotonine turnover, en
verhoging van nivo van dopamine en norepinefrine. SAMe komt veel voor in de lever: echter
bij acute of chronische leverziekten in mindere mate. SAMe is betrokken bij de synthese van
glutathion.De toename van melatonine is geassocieerd met een piek in serotonine.

Prolactine
Prolactine speelt een rol bij lactatie, maar heeft ook een rol bij de regulering van osmotische
druk [3422]. Lactatie is ook een proces waarbij de osmotische druk goed gereguleerd dient
te worden. Prolactine wordt gesynthetiseerd en uitgescheiden door de anterior lob van de
hypofyse. Dopamine remt deze processen. Behalve bij lactatie speelt prolactine ook een rol
bij het remmen van angst en voorkomt het stress geinduceerde afname in neurogenese in
een diermodel voor chronische stress [338]. Serotonine stimuleert de vrijmaking van
prolactine (PRL) [338]. Prolactine stimuleert de synthese van serotonine. Prolactinereleasing peptide (PRL-P) stimuleert de vrijmaking van PRL. Centrale injectie van PRL-RP in
de hersenen van proefdieren laat de remslaapperiode toenamen tegelijk met toename van
PRL [338]. Tijdens de remslaap vinden geheugenopslag plaats. Hoge concentraties PRL-RP
stimuleert juist het andere deel van de slaap, de nonremslaap [338].
In het Wu Xing schema worden melatonine en prolactine gestimuleerd door serotonine.
Beide hormonen melatonine en prolactine zijn betrokken bij slaap. Een direct verband
tussen melatonine en prolactine en magnesium is niet gevonden. Wel remmen koperionen
de melatonine synthese en remt dopamine de synthese en afgifte van prolactine. Dit
vormden de argumenten om prolactine en melatonine bij fase water (en of fase metaal)
geassocieerd met magnesium te zetten. Serotonine is betrokken bij het verzadigingsgevoel
na de maaltijd. De aanmaak van serotonine is afhankelijk van zink en magnesium en
serotonine beinvloedt de synthese van prolactine en melatonine. De twee laatsten zijn nodig
voor herstel van het lichaam tijdens de slaap.
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Appendix: biochemie van ATP vorming in cytosol en in
mitochondria. A: overzicht, met glycolyse in cytoplasma. B en C in
mitochondrien, B: citroenzuurcyclus, C: oxidatieve fosforylering.
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Appendix: diversiteit van metallothioneine
Metallothioneine (MT) speelt in elk hoofdstuk van dit boek een belangrijke rol. In hoofdstuk 1
bepaalt het de verloop van de meridiaan, door in acupunctuurpunten monocyten aan te
trekken. Beschadiging door prikken of door spiergebruik laat in het acupunctuurpunt ROS
ontstaan, waardoor dit bindt aan de MT ter plaatse. Hierdoor komt zink vrij, wat de aanmaak
van extra MT stimuleert. Hoofdstuk 2 beschrijft de centrale rol van mitochondrien die een
fijnregeling nodig hebben om voldoende maar niet teveel warmte en energie (ATP) te
vormen. De behoefte aan warmte en energie van een cel is afhankelijk van diens lokatie in
het lichaam, de omgevingstemperatuur en de fysiologische toestand van het lichaam: slaapt
het, is het aktief of eet het. De bijsturing vindt onder anderen plaats via zink, koper en
magnesiumionen die vanuit het cytoplasma naar het mitochondrium vertrekken. Wat in het
cytoplasma aan zink, koper en magnesium over is, wordt gebruikt voor de chemische
reacties in cytoplasma en kern. In de snelheid van deze reacties buiten het mitochondrium
speelt de dynamiek van MT in het cytoplasma een rol. Zink versnelt, magnesium vertraagt de
synthese van MT. MT is betrokken bij de snelheid van voming van de koperafhankelijke
enzym productie: MT vervoert koperionen naar het golgiapparaat waar deze ionen in het
enzym worden ingebouwd. De snelheid waarmee dit gebeurt is een belangrijke parameter,
en levert bovendien een beeld op hoe de polsdiagnose, beschreven in hoofdstuk 5 kan
ontstaan. In hoofdstuk 3 is beschreven dat bij chronische pijn de hoeveelheid MT in de
dorsale hoorn van het ruggemerg, een belangrijk schakelpunt voor de doorgifte van het
pijnsignaal naar de hersenen.

Biochemische detail van metallothioneine
Metallothioneine (MT) staat centraal in het werkingsmechanisme van TCM, daarom wordt
hier meer uitgebreid op de eigenschappen van metallothioneine ingegaan. Metallothioneine
is betrokken bij diverse onderdelen van het immuunsysteem en bij reparatie van weefsel. De
zinkionen en koperionen die bij het prikken vrijkomen kunnen gebonden worden aan
metallothioneine. De vrijgekomen zinkionen stimuleren bovendien de synthese van
metallothioneine. Metallothioneine heeft diverse functies.
(1) Ten eerste is metallothioneine betrokken bij zink- en koperhomeostase in het lichaam, en
bij transport en opslag van deze ionen. Deze koper en zinkionen kunnen gedoneerd worden
aan bepaalde enzymen, om deze enzymen te aktiveren.
Apo-metallothioneine. Metallothioneine zonder het ion (vaak zink en koper) wordt ook wel
apo-metallothioneine genoemd. Apo-metallothioneine kan een tegenovergestelde reactie
hebben als metallothioneine waaraan zink en/of koper gebonden is. Apo-metallothioniene
kan het zink of koper ion van een ander enzym verwijderen [229]. In de cel is een balans
tussen apo-MT en Zn-MT. Apo-MT wordt in de cel gemakkelijker afgebroken dan MT
(waaraan een metaal is gebonden) [244]. Thioneine (apo-MT) heeft de grootste
bindingsconstante voor zinkionen in de biologie (> 3.10(13)/M). Zinkionen binden dus eerder
aan MT dan aan een ander molecuul. Zinkionen komen van MT vrij doordat ROS aan de MT
bindt.
(2) Een andere functie van metallothioneine is dat het de cel beschermt tegen teveel ROS
en RNS [229]. Onder normale omstandigheden komen ROS en RNS ook vrij in de cel en
hebben zij een regulerende functie. Er kan ook teveel ROS en RNS vrijkomen, als
mitochondrien niet goed afgestemd is op ATP productie. Ook ontstaat veel ROS bij
ontstekingsprocessen, ontstaan door fysieke schade, en bij de aanwezigheid van toxische
metalen (vrije radikalen, oxidatieve stress veroorzakend), en ontstekingsprocessen
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veroorzaakt door virussen en bacterien [229]. MT bindt OH- 300x zo sterk als glutathion OHbindt [244]. Macrofagen M1 die bakterien, en virussen bestrijden, produceren voor deze
functie ROS en RNS, dat zij afschiten op deze indringers.
Metallothioneine beschermt de cel tegen ROS zowel op direct wijze als indirect. Op directe
wijze bindt ROS aan MT. ROS verdringt het zinkion en/of koperion dat eerst gebonden was
aan metallothioneine. ROS kan vervolgens naar de lysosomen getransporteerd worden door
MT. Op indirecte wijze wordt het zinkion en koperion dat losgekomen is van metallothioninen
gebruikt voor de aktivatie van superoxide dismutase SOD, die deze twee als cofactor
heeft.SOD breekt het radikaal superoxide af. MT kan ook direct zware metalen als cadmium,
kwik en koperionen binden, en transporteren naar lysosomen. Ongebonden zouden deze
zware metalen oxidatieve stress veroorzaken, en zou ROS en RNS ontstaan. ROS bindt aan
metallothioneine, waardoor MT zijn zinkion afstaat. Dit afstaan door MT van zinkionen gaat
samen met een redox reactie met glutathion (GSH/GSSG) [229].
(3) MT als zink (Zn2+) en koperion (Cu1+) donor. MT is een bron van koper en zinkionen
voor verschillende enzymen [229]. Koper bindt aan MT via een redoxreactie, waarbij Cu2+
een electron opneemt, en verandert in Cu1+ [258]. (Cu2+ is de aktieve vorm van koper). Zink
heeft om te binden met MT geen redoxreactie nodig. Dit geldt voor lysyloxidase, maar ook
voor andere enzymen zoals superoxide dismutase, carbonic anhydrase (reguleert pH en
CO2 transport), SDH, alledine fosfatase, en aconitase in de mitochondrien [229]. Cu-MT
doneert Cu aan apo-dopamine beta mono oxygenase. Het apoenzym MT pakt juist Cu van
beta mono oxygenase af [229]. Beta mono oxygenase zet dopamine om in noradrenaline.
Noradrenaline komt net als adrenaline vrij bij stress situaties, verhoogt de bloeddruk en
verlaagt de doorbloeding van het spijsverteringssysteem. (Eerder is in deze tekst beschreven
dat adrenaline de lever stimuleert tot het vrijgeven van koperionen gebonden aan
ceruloplasmine [200]. Koperionen werken hier dezelfde kant op.)
MT doneert zink aan MMP-9. MMP-9 is een proteolytisch enzym met zink als cofactor, dat in
inaktieve vorm gesynthetiseerd wordt in de cel. Het is betrokken bij degradatie van
collagenen en elastine in het bindweefsel, en betrokken bij angiogenese. Door de ruimte die
ontstaat nar de afbraak van collagenen kunnen bij ontsteking de leuocyten makkelijker
migreren naar de locatie van de ontsteking [229]. Zn-MT doneert zink om MMP-9 te
aktiveren voor de degradatie van collagenen.
(4) Ten derde speelt metallothioneine, zelf een proteine, een rol door middel van proteineproteine interacties [229]. Hierdoor beinvloedt MT het membraantransport via endocytose.
MT heeft via proteine-proteine contact invloed op de transcriptiefactor p53, dat met behulp
van zinkionen de groei van kankercellen voorkomt [229]. Ook reguleert MT de aktivatie van
de transcriptiefactor Nfkbeta, dat de cytokine produktie controleert, bij stress, radikalen,
zware metalen, antigenen van bacterien en virussen, en betrokken is bij cell survival [229].
(5) Metallothioneine wordt veel gemaakt door astrocyten in de hersenen en is betrokken bij
regeneratie van neuronen [229]. Metallothioneine speelt een rol bij celreparatie, en bij
regeneratie van organen als een deel van het orgaan verwijderd is [229].
Metallothioneine komt voor in elk weefsel en cellen, maar ook in plasma, urine en vloeistof
afkomstig van de pancreas [229]. Ook is metallothioneine betrokken bij endocytose, het
transport van extracellulaire signalen naar binnen de cel in [229]. Endocytose vindt plaats via
binding van metallothioneine aan specifieke receptoren in membranen, endocytic receptors,
zoals cubilin en megalin voor het transporteren van een extracellulair signaal naar de cel.
Deze receptoren komen veel voor in hepatocyten, neuronen, choroid plexus (dat
hersenvocht produceert. Dit komt voor aan de rand van de ventrikels in de hersenen) en
fibroblasten [229]. Ook is metallothioneine betrokken bij transport van koper- en zinkionen
via de bloedhersenbarriere [229].
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Hyperhomocysteinemie, teveel homocysteine in het serum, kan optreden bij te weinig
vitamine B6, B11 en B12. Bij hyperhomocysteinemie bindt L-homocysteine aan MT,
waardoor MT van struktuur verandert en zijn functie verliest [244]. Hierdoor ontstaat er een
toename van ROS en van ontsteking [244].
Metallothioneine heeft 4 isovormen: MT1, MT2, MT3 en MT4 [244]. Zinkionen kunnen MT1
en MT2 bijregelen, maar niet MT3 en MT4 [244]. MT3 komt in de hersenen voor en wordt
geinduceerd door hersenbeschadiging en slaap deprivatie [271]. MT4 komt in epitheelcellen
voor [244]. Dat MT3 zich niet door de zinkionen laten bijregelen, zou kunnen komen doordat
ionen in de hersenen vele rollen hebben: vanwege de neurale geleiding en synaptische
overdracht moet de ionenbalans in de hersenen moet aan meer voorwaarden voldoen dan
elders in het lichaam.

Synthese van metallothioneine
Synthese van metallothioneine vindt plaats onder invloed van verschillende factoren. GRE,
MRE en ARES zijn bindingsplekken op de MT promotor op het DNA. De MT inductie vindt
m.n. in de lever plaats, maar kan ook in lichtere mate bij locale ontstekingen plaatsvinden
[263].
(a) Zinkionen stimuleren de MT synthese via aktivatie van MTF-1 (metal respons
transcription factor 1), die zich daarna bindt aanhet promotorgebied van metallothioneine in
het DNA [229]. De adrenaline die bij stress vrij komt veroorzaakt een toename van
koperionen in het bloed. Deze koperionen kunnen de zinkionen verdrijven van MT. Deze
vrijgekomen zinkionen kunnen de vorming van MT stimuleren, zodat voor zowel koper als
zink voldoende opslagplaats is op de MT. Zinkionen stimuleren de vorming van nieuwe MT
bij de versies MT1 en MT2, niet bij MT3 of MT4 die in de hersenen voorkomen. In de
hersenen vervullen de zinkionen en andere ionen een belangrijke rol bij de synaptische
overdracht ter vorming van actiepotentialen.
Koperionen hebben bij zoogdieren geen directe stimulatie van de vorming van MT: Gemeten
is bij zinkdeficiente ratten, dat in de lever nauwelijk metallothioneine voorkomt [260]. De lever
van deze ratten bevatte wel veel koperionen [260]. (dit in tegenstelling tot bepaalde
schimmels, zie hoofdstuk 7).
(b) Ook wordt de synthese van metallothioneine beinvloed door glucocorticoiden (die zich
verbinden met een andere locatie (dan MTF-1) in de promotor van metallothioneine)
[260,263]. Dierexperimenteel onderzoek naar sociale stress, waarbij corticosteron in het
serum verhoogde, gaf aan dat de hoeveelheid MT in de lever 30x zo groot werd [272],[273].
Ook in longen, hart, en milt verhoogde MT, maar in mindere mate dan in de lever [272,273].
Na dit negen keer herhaald te hebben, keerde MT terug naar het basisnivo. Glucocorticoiden
bevorderen de aanmaak van glucose. De rol van glucocorticoiden past bij stress: als de
voeding opraakt, en er toch gewerkt moet worden. In dat geval maken de glucocorticoiden
glucose vrij.
(c) Als echter een ander type MT stress wordt aangeboden, zoals het zware metaal
cadmium, verhoogde de hoeveelheid MT verder [272]. Stress bij zoogdieren heeft een
acute fase respons in de lever, die correleert met plasma glucocorticoiden en produktie van
proinflammatoire cytokines [273].
(d) Catecholamines zijn waarschijnlijk niet betrokken bij de inductie van MT, want een
agonist van de beta-adrenerge receptor gaf een inductie van MT [273]. Catecholamines,
zoals noradrenaline, aktiveren MT1/2 [282]. MT (m.n. MT3) ondergaat ook epigenetische
modulatie [263].

182
(e) De synthese van MT wordt ook beinvloed door molekulen die de redox status van de
cel weergeven: in het promotor gebied in het DNA waar MT wordt afgelezen, zit een
antioxidant respons element, waar deze moleculen zich aan kunnen binden [229].
(f) Hypoxia induceert expressie van MT1 en MT2 [271].
(g) MT en zink worden gemoduleert door cytokinen: TNFalfa, IL1alfa, IFNgamma, BDNF, MCSF (macrophage colony stimulating factor) [263, 282].
(h) Ook vitamine D promoot de expressie van MT1 en MT2 [263].

Metallothioneine en ontsteking
MT is een belangrijk onderdeel van het aangeboren immuunsysteem en van het aangeleerde
immuunsysteem [263]. MT is gerelateerd aan de fitness van het orgaan. Mtnull muizen
vertonen geen problemen in een onverstoorde omgeving. Problemen ontstaan bij de Mtnull
muizen, als er ontstekingen plaatsvinden [263]. MT heeft een rol bij kanker, atherosclerose,
metabolische ziekten, autoimmuunziekten en infecties [263]. In de lymfeknopen vindt de
interactie tussen het aangeboren en het aangeleerde immuunsysteem plaats. MT bevindt
zich ook aan de buitenzijde van de Tcel [263]. Tcellen presenteren lichaamseigen antigenen
en lichaamsvreemde antigenen aan immuuncellen in de thymus en in lymfeknopen [263].
Verder::
- Zink stimuleert de differentiatie van monocyten naar macrofagen via een zink
afhankelijke transcriptiefactor Egr-1 (early growth response). In de milt vindt de
productie van antilichamen plaats, worden versleten erytrocyten opgeruimd, en worden
pathogenen gefiltreert. MT speelt in de milt een belangrijke rol in de T en B cellen [263].
-MT kan ook immunosuppressief zijn: MT kan IgG onderdrukken.
- MT reguleert de activatie van NfkappaK: betrokken bij de differentiatie van Bcellen naar
plasmacel.
-De immuuncellen circuleren door het gehele lichaam, gaan constant in en uit weefsel,
waardoor het extracellulair biologisch milieu continu verandert: een andere concentratie van
diverse metaalionen, zoals zink (zink fluctueert van 9-520 microgram/cc). [263].
-MT en zink worden gemoduleert door cytokinen: TNFalfa, IL1alfa, IFNgamma, BDNF, MCSF (macrophage colony stimulating factor) [263, 282].
- MT remt macrofagen en T lymfocyten in hun vorming van interleukines [282]. Mtnull muizen
die LPS (een lichaamsvreemd bakterierestant) ontvangen, kunnen niet veel TNFalfa
produceren [263]. Cytokine afkomsting van macrofaag M1 stimuleert in de macrofragen de
MT2 m.n. (MT1 is al hoog). Cytokine van macrofaag M2 (IL4) induceert de vorming van MT3
in de M2 macrofaag [263]. Macrofagen M1 produceren NO dat zink van MT verdrijft. De
vrijgekomen zink induceert vorming van MT1 en MT2.
-ATP en GTP kunnen aan MT-1 en MT-2 binden, wat een structuurverandering en mogelijk
invloed op de functie van MT heeft [282].
-Tijdens zinkdeficientie bindt een bepaalt (zinkdeficientie afhankelijk) eiwit aan MTF-1,
waardoor dit niet bindt met MRE, het promotorgebiedje op het DNA dat de vorming van
mRNA van MT stimuleert [282]. Ook de transcriptiefactoren Fos en Fra-1 hebben een
remmende invloed op de vroming van MT, via interactie met ARE (anti oxidant respons
element).
-MT is mogelijk betrokken bij chemotactische migratie van immuuncellen [263]. Dit kan zijn
naar plaatsen waar ontsteking is, maar kan ook zijn naar plaatsen waar veel groei is [263].
- Metallothioneine aktiveert glutathion en superoxide dismutase [224].
-Gemeten is bij een collageen-geinduceerde arthritis, dat exogeen toegevoegde
metallothioneine de ernst van deze ziekte laten afnemen [266]. Metallothioneine wordt
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daarom genoemd als mogelijk doel voor therapie [265]. Ook acpunctuur kan volgens het
TCM werkingsmodel metallothioneine laten toenemen.
-Het influenza virus stimuleert in de lever en longen de vorming van MT1 en MT2.
-Zink remt het virus betrokken bij verkoudheid (rhinovirus) [263].
-Bij veroudering ontstaat er in de cortex en hippocampus toename van het mRNA van MT3,
en een beetje toename van MT-1 en MT-2 mRNA [281]. Dit is gemeten bij een rattenstam
die a.g.v. genetische manipulatie vroeg verouderde. Acupunctuur (PE-6 en DM-26 of BL-18
en BL-23) had als resultaat dat in cortex en hippocampus een afname optrad van MT-1 [17].

Metallothioneine reguleert zink in de oxidatieve fosforylering in mitochondrien
Het koppel metallothioneine/thioneine (MT/MT zonder zinkionen) moduleert de snelheid van
energieproductie binnen de mitochondrien [287]. Deze beinvloeding van energieproductie
door MT/T is sterker dan de terugkopppeling van [ADP]/[ATP] in het cytoplasma [287]. MT
geeft zinkionen af aan met name complex I en complex III binnen de oxydatieve
fosforylering, waar het een remmende invloed heeft op de vorming van ATP [287]. Wanneer
er in de cel zeer veel zinkionen voorkomen, kan de oxidatieve fosforylering stil komen te
liggen, en kan apoptose optreden (geprogrammeerde celdood) [287]. Toevoeging van
apoenzym thioneine zonder metalen gebonden, kan de respiratie en dus energievorming
herstellen, door de zinkionen van complex I en complex III te verwijderen [287]. Ook in het
cytosol handelt het MT/T koppel op deze manier, door via zinkbinding eiwitten te remmen, en
door zink te van betreffende eiwitten, het eiwit te aktiveren [287].

Metallothioneine en kopertransport
Metallothioneine en glutathion vormen een redox cyclus [331]. Deze is van belang bij het
kopertransport [331]. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is niet duidelijk. Ceruloplasmine
vervoert koper tot aan de cel.
Koper gebonden aan ceruloplasmine arriveert bij de cel via het bloed. Crt1 maakt koper los
van ceruloplamine en brengt koper de cel binnen. Binnen de cel kan koper aan drie soorten
koperchaperones binden, die elk hun eigen doel hebben waar ze koper naartoe brengen:
COX17 brengt koper naar de mitochondria. CCS doneert koper aan superoxide dismutase
(SOD1). ATP7A en ATP7B brengen koper naar het golgiapparaat (TGN) om koper aan een
enzym te binden waarna dit koperenzym de cel uitgescheiden wordt en ATOX1 brengt koper
naar de kern. Om dit in het reguliere TCM model te passen, dient koper van CRT1 eerst naar
metallothioneine te worden overgedragen. Metallothioneine dient in dat geval als voorraad
voor koper en bescherming tegen teveel koper in het cytoplasma. Indien nodig, doneert
metallothioneine de koper aan de drie koperchaperones.
In het reguliere TCM model is de synthese van de koperafhankelijke enzymen op het golgi
apparaat afhankelijk van de hoeveelheid metallothioneine in het cytoplasma en de
hoeveelheid koper (koper:zink) dat aan metallothioneine gebonden is. Daarom is het van
belang dat crt1 eerst de koperion afstaat aan metallothioneine, waarin de koperhoeveelheid
gebufferd wordt. Vervolgens doneert metallothioneine de koper aan de drie
koperchaperones. Deze stap zal de snelheidsbepalende stap moeten zijn.
Bovendien is voor het reguliere TCM model nodig, dat van de drie koperchaperones, COX17
de hoogste prioriteit heeft. In het reguliere model staan de mitochondrien centraal, de
hoeveelheid te vormen ATP en warmte dient te passen bij de aanvoer van nutrienten,
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zuurstof en de behoefte van de cel aan warmte en aan energie. Koper gaat daarom met
prioriteit naar de mitochondrien, daarna komt pas het cytosol en de kern in beeld.

Ceruloplasmine -> crt1 -> metallothioneine -> COX17, CCS, ATOX1, ATP7A/B.
Figuur A1: Koper gebonden aan ceruloplasmine arriveert bij de cel via het bloed. Crt1 maakt
koper los van ceruloplamine en brengt koper de cel binnen. Binnen de cel kan koper aan drie
soorten koperchaperones binden, die elk hun eigen doel hebben waar ze koper naartoe
brengen: COX17 (en Sco1/2) brengen koper naar de mitochondria. CCS doneert koper aan
superoxide dismutase (SOD1). ATP7A en ATP7B brengen koper naar het golgiapparaat
(TGN) om koper aan een enzym te binden waarna dit koperenzym de cel uitgescheiden
wordt. E1 is de conformatie van ATP7B waaraan koper gebonden is, met ATP wordt dit
omgezet naar E2, waarin koper losser gebonden is aan ATP7B. ATOX1 brengt koper naar
de kern. Uit [344].
Om dit in het reguliere TCM model te passen, dient koper van CRT1 naar metallothioneine te
worden overgedragen. In Figuur A1 vervult MT alleen een opslagfunctie. Figuur A2 past
beter in het reguliere TCM model. Metallothioneine dient in dat geval als voorraad voor koper
en bescherming tegen teveel koper in het cytoplasma. Indien nodig, doneert metallothioneine
de koper aan de drie koperchaperones. Cp: ceruloplasmine, Cu-DBH: dopamine beta
hydroxylase. Cu-PAM: peptidylglycine alfa-amidating monooxygenase, CCO: cytochrome c
oxidase. .Maar ook lysyloxidase zou hier getekend kunnen worden.

Ander onderzoek laat CRT1 koper doneren aan MT, en de andere koperchaperones, 5
parallelle routes, zie Figuur A2 [341]. MT kan zich van cytosol naar mitochodria verplaatsen
en vice versa en kan op deze manier koperionen doneren aan de mitochondrien voor het
enzym cytochrome c oxidase, dat werkzaam is in de oxidatieve fosforylering. Dit past goed in
het voorgestelde reguliere TCM model. Wanneer de route van koper via MT naar
mitochondrien het snelst is, past dit precies bij de hypothese dat eerst de (warmte en
ATPvorming in) mitochondrien goed gefit moeten zijn op de behoefte van de cel (ter
voorkoming van teveel oxidatieve stress) en daarna de rest van de cel voorzien wordt voor
koper. Beter uitgedrukt: de rest van de cel ontvangt koper in een langzamere mate.
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De snelheid waarin de mitochondrien de koper ontvangen is afhankelijk van de hoeveelheid
MT en van de ratio koper/zink gebonden aan de MT. Als de cel meer koper ontvangt via
ceruloplasmine (stress, ontsteking, progesteron en oestrogeen) dan zal MT meer koper
binden en de ratio koper/zink op MT toenemen. De koper verdringt wat zink dat aan MT
gebonden zat. De zink zal de expressie van MT laten toenemen. MT zal toenemen en de
ratio koper/zink op MT zal weer afnemen. In de tijd is er als het ware een ‘’puls’’ aan meer
koper op MT waar te nemen. Magnesium laat de synthesesnelheid van MT afnemen. De drie
ionen koper zink en magnesium op MT geven een indicatie van de fysiologische toestand
van de cel (gedrag van het organisme: voeding, fysiek werk, of slapen).
Bij stress komt adrenaline vrij, dat de lever meer koper (gebonden aan ceruloplasmine) aan
het bloed afgeeft. Dit koper bereikt de cel, de metallothioneine en zal in de mitochondrien de
ATP en de warmte productie laten toenemen. Omdat zink en magnesium de hoeveelheid MT
beinvloeden, oefenen zink en magnesium indirect ook invloed uit op de snelheid van vorming
van koperafhankelijke enzymen (zoals lysyl oxidase) op het golgiapparaat.

Figuur A2: Rol van metallothioneine in een hepatocyt (levercel). MT kan zich verplaatsen
tussen cytoplasma en mitochodrium, om de koperionen aan de mitochondria te doneren
(voor incorporatie in cytochroom c oxidase welke gebruikt wordt in de oxidatieve
fosforylering). Uit [341].In dit schema vormt metallothioneine (MT1) geen tussenstap tussen
CTR1 en de copper chaperones. EL: endolysosomes.CP: ceruloplasmine.GST: glutathion.
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Bij een koperdeficientie brengt MT minder koper naar de mitochondrien. Wanneer er
teweinig magnesium terugstroomt van de bloedsomloop naar de cel zal de hoeveelheid MT
afnemen. Magnesium verhuist van cel naar bloedsomloop onder invloed van adrenaline.
Voor het terugverhuizen van magnesium van bloedsomloop worden insuline en
vasopressine gebruikt, welke in voldoende mate aanwezig dienen te zijn. Bovendien is het
belangrijk dat er voldoende tijd is om te ontstressen waarbij minder adrenaline aanwezig is.
Dit geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke (homeostase) stress. Op deze manier is er
een finetuning tussen MT en mitochondrien (energie en warmteproductiie) en gedrag. Wat
over is aan koperionen wordt in het cytoplasma gebruikt voor onder andere inbouw van
koperionen in enzymen zoals lysyl oxidase.
Koper en ijzer ionen zijn de natuurlijk voorkomende ionen in de cel met de meeste invloed op
de redoxsituatie van de cel [333]. Kopertransport door ceruloplasmine bepaalt de
ijzeropname van de cel. Koper is daarom vermoedelijk de grootste variabele van de twee.
Verschillende factoren kunnen de hoeveelheid ceruloplasmine met koperionen die door de
lever wordt afgegeven laten toenemen: Ontsteking (cytokinen IL-1, IL-6 en TNF); een
toename van adrenaline (stress) en een toename van oestogeen en progesteron [333].
Koperionen hebben sterk oxiderende eigenschappen en binden bovendien sterk aan
metallothioneine. Koperionen zijn makkelijk te veranderen in elkaar (cu+ en cu2+) omdat er
maar een klein energieverschil is tussen de 3d en de 4s orbitaal [335]. Om koper los te
maken van de metallothioneine is glutathion nodig [331]. Metallothioneine en glutathion
vormen een redox cyclus [331]. Deze is van belang bij het kopertransport [331]. Zowel
metallothioneine als glutathion (GSH) kunnen gemakkelijk koper binden [335]. Glutathion
bindt Cu+ (GSH-Cu+) en glutathion-disulfide bindt Cu2+ (GSSG-Cu2+). De GSH/GSSG ratio
is een indicatie voor koper intoxicatie en oxidatieve stress [335]. Een glutathion tekort laat de
snelheid van koperopname in de cel afnemen [344]. Overigens kan de redox situatie binnen
een cel op verschillende plaatsen varieren [344].
Metallothioneine heeft de grootste bindingsaffiniteit met koperionen, daarna volgt Atox1, en
daarna glutathion [343]. Dit past bij het idee dat de route van koperionen via metallothioneine
naar de mitochondria (in Figuur A2) voorrang heeft. Dit is nodig in het reguliere TCM model.
[343] stelt bovendien voor dat Atox1 meerdere functies heeft: behalve overdracht van
koperionen van CTR1 naar ATP7A (in golgiapparaat), ook als mede regulator van de redox
potentiaal van de cel, in het kader van buffering van ijzerionen [343]. Diverse
koperchaperones doen ook iets met ijzer (gemeten bij gist: analogen van Atox1 en ATP7A/B
en ferro oxidase Fet3p en ferro permease Ftr1p, waardoor ijzerionen in het cytoplasma ter
beschikking komen voor biochemische reacties, zoals in de mitochondrien) [344]. Ook
glutathion kan koperionen overdragen aan ATP7A, bij wijze van reserveroute [343]. Atox1
en glutathion (GSH/GSSG) voeren met elkaar een redox reactie uit [343]. Omdat de input
van ijzer in de cel gelijk oploopt met de input van koper in de cel (rol van ceruloplasmine) en
zowel koper als ijzerionen belangrijke factoren zijn voor de redox balans in de cel, is het niet
vreemd dat de route van koperionen in de cel aspecten heeft (Atox1) die invloed uitoefenen
op de ijzer homeostase.
In Figuur A2 koper vervoert wordt naar de mitochondrien via twee routes: Cox17 en MT.
Kopertransport staat centraal in de cel. Neurodenegeratieve ziekten en kanker hebben een
verandering in hun kopertransport [344]. Een parallelle route voor het transport van
koperionen naar de mitochondrien is daarom niet verkeerd. Via Cox17 is de
basisvoorziening van koperionen en via metallothioneine de weging naar behoefte aan
extra ATP of extra warmteproductie. Metallothioneine wordt beschouwd als buffer,
wiens genexpressie gewogen wordt door zink en magnesium.
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Al met al betekent het dat acupunctuur, een prik in een acupunctuurpunt ook belangrijk is
voor de koper behoefte van de cel. Bij prikken komt zink vrij. De synthese van glutathion is
afhankelijk van zinkionen. Meer glutathion betekent dat koper makkelijker van
metallothioneine te halen is, voor verder gebruik van koper door de cel. Het idee dat
koperionen lastig van metallothioneine te verwijderen is, maakt deze stap geschikt voor de
hypothetisch langzaamste stap, ofwel de snelheidsbepalende stap.
Metallothioneine is een goede kandidaat voor koperbuffering :
(1): Bij eukaryoten hanteert metallothioneine de excess aan koperionen [335], [343].
(2) Bij vissen is gemeten dat bij een toename van aanbod van koper in het dieet, de
koperionen opgeslagen worden in metallothioneine [334].
(3) Dat metallothioneine een rol kan spelen als buffer voor de koper in de cel past bij het
gemeten effect dat knockout van ceruloplasmine eerder een ijzer tekort veroorzaakt en
nauwelijks een kopertekort. Ceruloplasmine is het enige enzym dat ijzerionen zodanig omzet
dat de ijzerionen de cel binnen kunnen. Ceruloplasmine zet Fe3+ om naar Fe2+ (het
koperion van ceruloplasmine staat hierbij een electron aan ijzer af: Cu+ wordt Cu2+). Zonder
ceruloplasmine kan de cel geen ijzer opnemen [333].
Shen
Wanneer metallothioneine de koper/zink/magnesium concentratie van het bloed volgt, is het
handig dat de cellen goed in contact staan met de bloedsomloop. In deze context is het
interessant dat het limbische systeem in nauw contact staat met de cerebrospinale vloeistof
in de derde en vierde ventrikels (zie hoofdstuk 3). Gesteld dat de koper/zink/magnesium
concentratie in de cerebrospinale vloeistof lijkt op die van het bloed. Het past ook bij het idee
dat de TCM variabele ‘shen’ gelinkt is aan bloed. Volgens het reguliere TCM model gaat het
hier om de koper/zink/magnesiumconcentratie. Het transporteiwit voor koperionen,
ceruloplasmine vervult daar ook een rol in. Een uitgekiende balans tussen koper, zink en
magnesium (in feite in de kringloop van koper, zink en magnesium in het lichaam, die van
diverse enzymen en transporters afhankelijk is en diens genexpressies) en hoe dit verwerkt
wordt in de cel kan bijdragen aan goede shen, volgens het hypothetische reguliere TCM
model.
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Slotwoord
Dit boek beschrijft een mechanisme voor de werking van Traditionele Chinese
Geneeskunde, zoals bij acupunctuur wordt toegepast, in termen van koperionen, zinkionen
en magnesiumionen, en mitochondrien. Het voorkomen van de vorming van teveel reactieve
oxygen species (ROS) staat centraal in het model.
Beschreven is dat koperionen evolutionair in beeld kwamen, bij de ontwikkeling van dieren,
die zich voort kunnen bewegen. Koperionen en zuurstof zijn erg reactief en maken de cel
ook kwetsbaar voor beschadiging door ROS, dat zich uit zuurstof ontwikkelt. Mitochondrien
die bijna in elke cel van het lichaam voorkomen zijn een belangrijke bron van energie en
warmte binnen de cel. Denk aan mitochondrien in de vrijwillige spieren in de ledematen.
Mitochondrien die pyruvaat (een product uit glucose) verbranden tot warmte en energie
bevinden zich bij mens en dier in twee verschillende situaties: tijdens het verplaatsen van het
lichaam dat veel energie kost, het bewegen, is er minder aanvoer van voeding en veel
energiebehoefte. Tijdens de andere situatie, het eten, is er minder energiebehoefte, want het
lichaam wordt niet als geheel verplaatst, maar komt er veel voeding aan bij de cel. Deze
twee situaties ‘eten’ en ‘fysieke arbeid’ ‘stellen’ verschillende eisen aan het mitochondrium.
Als het mitochondrium niet goed is aangepast aan de situatie van het moment, eten of
fysieke arbeid, kan dit aanleiding geven tot meer vorming van ROS binnen het
mitochondrium, wat uiteindelijk tot celdood kan leiden. Tenslotte is er een derde situatie,
waarbij de mitochondrien worden hersteld. Dit is (vaak) de slaapfase. Een centrale
hypothese uit het werkingsmechanisme is, dat koper-, zink- en magnesiumionen ieder op
andere wijze de mitochondrien bijstellen, afgestemd op de behoefte aan warmte, en op de
behoefte aan energie (ATP). Slapen, werken en eten geven de cellen in het lichaam een
fundamenteel andere behoefte aan energie en warmte.
Bij het slaapproces zijn relatief magnesiumafhankelijke enzymen meer aktief, zoals
melatonine en prolactine. Bij eten zijn relatief zinkafhankelijke enzymen meer aktief, zoals
insuline en ghreline. Bij fysieke arbeid waar het lichaam verplaatst wordt zijn
koperafhankelijke enzymen aktief, zoals adrenaline en noradrenalline. De mitochondrien
passen hun snelheid van productie van energie en warmte aan het gedrag aan, d.w.z. tijdens
slapen, eten of werken.
Wanneer de mitochondrien ‘meer ionen van een bepaalde soort, bijvoorbeeld minder zink’,
nodig hebben, zal op dat moment minder zink in de andere ruimte van de cel (cytoplasma,
kern, golgiapparaat, etc.) aanwezig zijn. Dit heeft invloed op de snelheid waarmee
hormonen, neurotransmitters en andere enzymen in het cytoplasma gevormd worden. Het
heeft te maken met het feit dat deze en andere processen gebruik maken van enzymen, met
als cofactor een zink, koper of magnesiumion.
Het begrip meridiaan kan als volgt ontstaan. Spiergebruik van groepen spieren, om het
lichaam voort te bewegen in verschillende richtingen, worden uitgedrukt in coordinaten van
de positie van het lichaam in de buitenwereld. Het gaat hier om een beweging en
balansbijsturing van het lichaam in drie richtingen: naar voren, opzij en naar achteren.
Beenmeridianen en armmeridianen werken in setjes samen ter handhaving van balans.
Hierdoor ontstaan drie koppels van arm en beenmeridianen: yangming, tai yang en shao
yang koppels. De plaats van de meridiaan op het lichaam bepaalt hoe snel het lichaam
afkoelt, en daarmee de verhouding van koper, zink en magnesium in de mitochondria.
Een meridiaan kan beschouwd worden als een hoofdroute van de monocytenstroom
(bepaalde immuuncellen) langs de gebruikte spieren passend bij het gedrag waarmee de
meridiaan geassocieerd wordt. Een prik (in een acupunctuurpunt) veroorzaakt lokale
beschadiging en aktivering van het immuunsysteem, een toename in ROS veroorzaken,
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waardoor lokaal meer metallothioneine ontstaat dat via chemotaxis de rondcirculerende
monocyten kan aantrekken. Een ontsteking of pijnlijke lokatie verderop op dezelfde
meridiaan heeft baat bij een betere toestroom van monocyten.
Prikken heeft als meest directe, primaire nut om de monocytenstroom langs de meridianen te
stimuleren. Een goede monocytenstroom langs het hele traject van een bepaalde meridiaan
leidt tot een goede interpretatie van de hersenen over het uitgevoerde gedrag en eventuele
vermoeidheid. Uit deze waarneming concluderen de hersenen dat er een bepaalde correctie
in neurotransmitters en hormonen dient plaats te vinden. Dit is een belangrijke stap in het
TCM model.
Verder is ook een belangrijk onderdeel van meridianen: de ermee geassocieerde organen.
Als de monocytenstroom naar deze organen verbetert, zal het orgaan beter herstellen en
erna beter zijn werk weer doen. Een belangrijk onderdeel van de functie van het orgaan – in
de context van het TCM werkingsmechanisme – de optimalisering van de homeostase van
koper, zink en magneisumionen. Met homeostase wordt bedoeld, passend bij de behoefte
van het lichaam/omgevingstemperatuur/gedrag.
De in TCM toegepaste polsdiagnose geeft informatie over meridianen, gerelateerd aan
gemaakte bewegingen. Deze karakteristieken van de polsdiagnose kunnen beschreven
worden in termen van koper-, zink- en magnesiumionen. Bovendien interpreteert TCM
polsdiagnose van de linkerpols anders dan die van de rechterpols. Dit kan te maken hebben
met het feit dat de lever zich relatief rechts in het lichaam bevindt en de pancreas en milt
relatief links. ’s Nachts vormt de lever het warmte onderdeel van het lichaam. De lever is de
plaats waar het verteerde voedsel het eerst terecht komt, arriveert via de poortader en waar
de eerste ontgifting plaatsvindt. De lever heeft daardoor in verhouding tot de pancreas
andere hoeveelheden van de verschillende typen immuuncellen dan de pancreas en milt. De
pancreas scheidt tijdens het eten, bij de vertering, zinkionen af (verwerkt in de
verteringsenzymen) en insuline, welke in elke cel een zinkafhankelijke opname vertoont.
Spieren en hersencellen bezitten veel mitochondrien. Mitochondrien hebben grote kans om
ROS te ontwikkelen, wat tot celbeschadigingen leidt, en de cel heeft allerlei mechanismen
om dit te voorkomen. Uiteindelijk is het doel om de ROS ontwikkeling bij de mitochondrien
niet uit de hand te laten lopen. Een belangrijke hypothese is dat dit wordt gedaan via
bijregulering van koper-, zink- en magnesiumionen in de mitochondrien. Alle mitochondrien
in het lijf vertonen in principe tegelijk dezelfde bijregelingen, passend bij de lokale
temperatuur. Het effect van deze bijregeling is in het serum te meten: koper- zink- en
magnesium vertonen een circadiaan ritme, passend bij het circadiaans ritme in eten, slapen
en werken.
Bij fysieke arbeid vergroot de spieraktiviteit in eerste instantie de zinkconcentratie in het
serum, Langduriger spieraktiviteit verlaagt dit weer. Langdurige arbeid verstoort na een tijd
de homeostase, als ATP behoefte groot blijft en de aanvoer van nutrienten naar de
mtichondrien tekort schiet, wat de kans op oxidatieve stress (ROS) vergroot. Wanneer de
homeostase verstoord wordt komt adrenaline vrij, dat de lever stimuleert tot afgifte van koper
aan het bloed, gebonden aan ceruloplasmine. Adrenaline heeft als effect dat magnesium de
cel verlaat en in het bloed terecht komt. Uiteindelijk zorgen insuline (met zink) en/of
vasopressine ervoor, dat magnesium weer terug de cel in komt. De interstitiele vloeistof in
het lichaam weerspiegelt met deze zink- en koperconcentratie of er geslapen, gegeten of
gewerkt is. Uiteindelijk zou magnesium, zink en koper gehalte in cytoplasma en serum aan
kunnen geven of er te lange tijd niet slapen is, te lange tijd niet bewogen is, of te lange tijd
niet gegeten is. Is het tijd om te bewegen, te slapen of te werken? Omgevingstemperatuur,
pijn, ziektes, hebben invloed op de koper, zink en magnesiumconcentratie in het bloed,
doordat daarbij de behoefte aan warmte en energie van cellen verandert.
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De hersenen worden aktief als de koper-, zink- en magnesiumionen binnen proporties zijn.
Deze ionen beinvloeden enigszinds de productie enof werking van de neurotransmitters,
zoals onder andere dopamine, serotonine en noradrenaline (indien passend bij de andere
input, eisen van lichaam, geest en omgeving). Bijvoorbeeld, een ruime hoeveelheid
magnesiumionen zal de neurotransmissie van glutamaat blokkeren. Ook zink en magnesium
heeft een modulerende rol van de receptors van glutamaat, omdat bij teveel aktiviteit ervan,
ROS toeneemt in de cel. De aanname dat activering van neurotransmitters mede gebeurt
door koper, zink en magnisiumionen is een centrale hypothese in het beschreven
werkingsmechanisme. Globale processen: slapen, eten, fysiek werk verrichten, stellen de
koper-, zink- en of magnesiumion concentraties bij.
Een centrale rol in het werkingsmechanisme voor TCM speelt het transporteiwit voor koper
en zinkionen, metallothioneine. Metallothioneine heeft veel functies. Metallothioneine is
betrokken bij de vorming van enzymen die koper of zink als cofactor hebben.
Metallothioneine speelt een belangrijke rol bij bewaking van de redox van de cel, ter
voorkoming van de ontwikkeling van teveel oxidanten zoals ROS. Metallothioneine wordt
bijgeregeld door vrije radikalen die veel in de mitochondrien ontstaan. Ook toxische
metaalionen zoals cadmium en kwik worden door metallothioneine afgevangen.
Metallothioneine wordt vermeerderd via cytokinen afkomstig van immuuncellen en van
beschadigd weefsel. Metallothioneine vervult mogelijk ook een rol bij de aantrekking
(chemotaxis) van leukocyten naar de ontstoken lokatie en naar de lever. De lever ontgift
continu, omdat dit het eerste station is waar het verteerde voedsel terecht komt.
Metallothioneine wordt ook vermeerderd door cortisol. Kortom metallothioneine is een eiwit
dat reageert op stress en is betrokken bij verdedigingsmechanismen in het lichaam. Bij
chronische ziektes kan metallothoineine afnemen [266].
In het hoofdstuk dat pijn beschrijft, wordt pijn geassocieerd met purinerge signalering,
waarbij ATP de neurotransmitter vormt. Purinerge signalering is geassocieerd met
ontstekingsprocessen en functioneert als waarschuwings-signaal, als ‘danger molecule’.
Metallothioneine wordt ook beschouwd als danger molecule. Purinerge receptoren komen
o.a. in het centrale en perifere zenuwstelsel voor, in de huid en in botten. De aktiviteit van
purinerge receptoren worden gemoduleerd door koper- en zinkionen, die opgeslagen worden
in blaasjes in de terminals van neuronen en die tegelijk met neurotransmitters in de synaps
vrijkomen. Wanneer er teveel glutamaat bindt aan de NMDA receptor, zal teveel calcium de
cel en zijn mitochondrien binnenkomen, wat kan leiden tot de vorming van ROS en een
toename van metallothioneine, dat leukocyten aantrekt naar het ruggemerg. Deze
leukocyten kunnen op microglia de hoeveelheid purinerge receptoren laten toenemen. Dit
vindt plaats d.m.v. de productie van bepaalde cytokinen. De purinerge receptoren werken
samen met glutamaat, waardoor nog meer glutamaat en calcium in de cel komt, kans op
meer vorming ROS, waardoor neuropathie kan ontstaan. Acupunctuur remt dit proces.
Samengevat, zou volgens het hier voorgestelde werkingsmechanisme acupunctuur kunnen
werken via het immuunssysteem door manipulatie van koper, zink en magnesiumionen.
Uiteraard zullen meerdere aspecten meespelen. De fysiologie zit vol feedbackmechanismen.
Aansturing en opstarten voor een nieuwe fysiologische situatie zal niet op 1 manier
plaatsvinden. Dit zou het systeem veel te kwetsbaar maken.
Tot slot: In de titel van dit boek staat niet voor niets het woord ‘’hypothetisch’’. Het is bedoeld
als een voorzichtig begin, en onderzoek is nodig ter bevestiging.
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