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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 door mij in 2011 afgeronde acupunctuur opleiding en in 2008 afgeronde 
Shiatsu opleiding.  

 

 

Hoofdstuk 1: meridianen, acupunctuurpunten en de koper-, zink- en magnesiumionen 

De onderliggende theorie van acupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde in het algemeen is 
nog niet verenigbaar met reguliere fysiologie, biochemie en geneeskunde. Dit kan een belemmering 
vormen voor het gebruik van acupunctuur. 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 leidt deze tekst een stapje verder naar de zoektocht naar het 
werkingsmechanisme. 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). 

Geprobeerd word, om het mechanisme van acupunctuur volgens de Traditioneel Chinese 
Geneeskunde (TCG) uit te drukken in koper-, zink-, en magnesiumion afhankelijke mechanismen. 
Gesteld wordt hierbij, dat de wetmatigheden in de Traditionele Chinese Geneeskunde waar zijn. Voor 
acceptatie van TCG door de Reguliere Geneeskunde dienen deze nieuwe uitspraken bevestigd te 
worden door toekomstig onderzoek. Enige biochemische kennis helpt bij het begrip van de tekst. 

 

Inleiding  

Geprobeerd wordt om het werkingsmechanisme van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) 
zoals in acupunctuur geldt, te beschrijven in termen van koper-, zink en magnesiumionen. Deze drie 
typen ionen staan centraal in de beschrijving van het werkingsmechanisme van TCM. Deze ionen 
zink-, koper- en magnesiumionen, spelen een belangrijke rol spelen als cofactor bij enzymen, en 
versnellen chemische reacties of maken deze mogelijk (omdat er bij voldoende cofactor, voldoende 
enzym kan worden aangemaakt door DNA af te lezen). Elk ion speelt bij andere enzymen - en daarom 
bij andere biochemische reacties - een rol. In het werkingsmechanisme van TCM spelen onder 
anderen de volgende enzymen een belangrijke rol: (a) Het zinkafhankelijke metallothioneine dat zowel 
zink-, als koperionen vervoert in de cel. (b) Het koperafhankelijke lysyloxidase dat betrokken is bij 
bindweefselvorming, en (c) het zinkafhankelijke carboanhydrase, betrokken bij homeostase van 
vloestof en zuurgraad. Binnen de mitochondrien speelt het koperion een rol in het koperafhankelijke 
cytochroom c oxidase, het zinkion een rol in cytochroom bc1 (dat door zinkionen aan de buitenkant 
geremd wordt) en het magnesiumionen een rol in het magnesiumafhankelijke ATP synthase. 



 

Mitochondrien 

Centraal in deze beschrijving van het werkingsmechanisme van TCM staan de mitochondrien, waarin 
deze ionen een rol spelen. 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). Melatonine accumuleert in de mitochondrien, versterkt fusion, 
reduceert fission, vangt ROS . Het zinkafhankelijke OMA1 eiwit remt het OPA1 eiwit, dat fusion 
stimuleert. 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 membraanpotetiaal te verwijderen. De hoeveelheid (effectiviteit) van de 
mitochondrien overdag in het licht neemt af (activiteit), en snachts in het donker weer toe (rust).  

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 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].  

Wat dit hoofdstuk wil beschrijven is dat een cel tijdens het eten, tijdens het werken en tijdens het 
slapen andere eisen stelt aan de mitochondrien. Bij een slechte afstemming ontstaan radikalen (ROS), 
en ik probeer hier te beschrijven hoe zink-, koper- en magnesiumionen de mitochondrien kunnen 
bijstellen.  

Figuur 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 (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]. 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: 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''. 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. (zie Figuur 2). 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 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. 

 

Eten  

Bijvoorbeeld 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. 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 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. 

 

Fysieke arbeid verrichten 

Een tweede voorbeeld: men arbeid verricht, 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. 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. Een bron van afval is 
bijvoorbeeld CO2 dat door carboanhydrase wordt omgezet waardoor het gemakkelijker naar de 



longen kan worden vervoerd. Carboanhydrase ‘’merkt’’ als de omgeving meer zuur wordt, als gevolg 
van de produktie van ATP. Gelukkig wordt het zuur gebufferd, doordat carboanhydrase CO2 omzet in 
HCO3-. Eerder is beschreven dat carboanhydrase een factor is die bij de nieuwvorming van 
mitochondrien is betrokken. 

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. 

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. ROS stimuleert vorming van UCP2 [152]. Gemeten is dat 
schildklierhormonen invloed hebben op de vorming van UCP [49]. Thermogenese bij de mens bestaat 
uit een deel verkregen door rillen, een een deel, ''nonshivering thermogenesis'' uitgevoerd door UCP1 
in het bruine vet [185,186]. Andere weefsels dan bruine vet hebben UCP2 of UCP3, waar de rol nog 
onduidelijk van is, mogelijk ook betrokken bij de thermogenese. In een koude omgeving is er meer 
expressie van UCP1. 

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]. 

(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. 

Dopamine speelt een rol bij beloning van doelgericht gedrag, bij pijnvermindering en bij onrust. Voor 
de synthese van dopamine speelt het koperionafhankelijke 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]. Serotonine productie is 
afhankelijk van zinkionen. 

 

Slapen 

Een derde voorbeeld is de situatie waarbij de mitochondrien worden bijgesteld, oude mitochondrien 
vernietigt, en nieuwe mitochondrien gevormd. Dit vindt plaats terwijl men slaapt. Opmerkelijk is dat 
tijdens slapen (REMslaap) ontkoppeling niet 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, met behulp van magnesiumafhankelijke enzymen. 
Prolactine stimuleert mitogenese: de vorming van nieuwe mitochondriën [24]. Prolactinesynthese heeft 
magnesium nodig als cofactor [25]. Tijdens het begin van de slaap is er een toename van prolactine 
[26].  

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-O-methylering-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 om homocysteine weer om te zetten naar methionine: B12 is een 
cofactor bij het voor deze reactie benodigde enzym methionine synthase. 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. 

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].  

Ook serotonine speelt een rol in de slaapwaak cyclus, m.n. in het arousal aspect. Serotonine speelt 
o.a. een rol in beloning/aversieve ervaring, geduld en arousal (regulatie van slaapwaak cyclus) [165]. 
Seretonine is betrokken bij aspecten van motor control. 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).  

 

 

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 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 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.  

 

Spieren, gedrag en meridiaan 

Kenmerkend voor TCM is de aanwezigheid van meridianen, die over de lengterichting van het lichaam 
verlopen. Gedrag uit zich door beweging van een set spieren. Naar voren bewegen past bij het gedrag 
eten, het voedsel naderen, of informatie tot je nemen (voeding, object van studie: boek dat voor je ligt, 
geheugen). Gedrag door beweging naar opzij linksrechts (manouvrerenstaat voor aanval en 
ontwijken, strategie hoe te ontsnappen als prooi voor de predator, of hoe een prooi te vangen die wil 



ontsnappen. Gedrag door beweging overeind gaan staan, staat voor alertheid, of juist ontspannen om 
toe te geven aan het slapen. 

Naar voren bewegen past bij de lokatie van de maagmeridiaan. Naar opzij bewegen bij de lokatie van 
de galblaasmeridiaan. Opstaan, bij de lokatie van de blaasmeridiaan.  

Bij gedrag zijn zowel beenspieren als armspieren van belang. Ter handhaving van balans, zal de een 
de ander corrigeren. De spieren rondom de dikkedarm meridiaan die op de armen gelocaliseerd is, 
draagt bij aan balanscorrectie tijden gedrag ‘’eten’’. Tijdens het sorteren van objecten voor je, worden 
de armen een klein beetje opgetilt voor het verplaatsen van de objecten, een 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 betrokken bij de spieren op de benen rondom de 
blaasmeridiaan. Armen omhoog oprichtend is de houding van een kind dat contact zoekt met zijn 
verzorger. Dit gaat over de keuze voor het delen van een emotie. Volgens de TCM is de functie van 
de dunne darm ''het goed waarnemen van een relevante emotie, geselecteerd tussen alle 
waarnemingen''.  

Bij de beweging van beide armen opzij worden de spieren rondom de driewarmer meridiaan 
geactiveerd: dit gaat over de keus of de armen hierbij naar links of naar rechts bewegen beschrijft het 
volgende gedrag: wil je iemand of een object ontmoeten of juist op afstand houden. Bovendien wordt 
er afgestemd, of de behoefte van de omgeving bij jouw behoefte past. In het groot zijn de spieren 
betrokken bij het jagen op een prooi, of het wegrennen, weg van de jager. 

 

Meridiaaninterpretatie, hormonen en neurotransmitters 

Op verschillende manieren nemen de hersenen waar dat een bepaald gedrag heeft plaatsgevonden. 
Via efference copy van de spiercommando’s. Via de zintuigen. Via vermoeide spieren, volle maag of 
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.  

 

Bindweefsel 

Beschreven is dat bindweefsel invloed heeft op de proprioceptie van de hersenen dat een meridiaan 
actief is (geweest), dat staat voor een bepaald gedrag en fysiolische toestand van het lichaam. 
Spieren zijn via bindweefsel verbonden aan de rest van het lichaam. 

In TCM diagnose is met name van belang hoe de stevigheid lokaal van bindweefsel is rond een 
acupunctuurpunt. 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 (proteasen, 
verteringsenzymen) ([131]. Bekeken wordt welke rol koper-, zink- en magnesiumionen hierbij kunnen 
spelen.  

 

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]. 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). 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 stoten M1 macrofagen 
een hoop vrije radicalen uit (stikstofmonoxide NO, waterstofperoxide, superoxide) om beschadigde 
onderdelen verder af te breken. 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 cytoplasma van de macrofagen de zinkionen van metallothioneine 
verdringen. In M1 bevinden zich dan minder vrije zinkionen om NOsynthase 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 bij aan de optimale werking van M2 macrofagen. 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.  

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 eerst meer koperionen vrij, dan meer zinkionen. Later zal bij 
de beschrijving van pijn ook een verandering van de neurale geleiding van dat acupunctuurpunt naar 
de hersenen. 

 

 

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 gelocaliseerd zijn op 
zo'n punt van schuifspanning. De door het prikken vrijgekomen koperionen kunnen in de 
bindweefselcel de productie van lysyloxidase efficienter versnellen.  

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]. 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. 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 Tabel 1 is het effect van ionen in het cytosol op de 
vorming van lysyloxidase samengevat.  

Figuur 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. 

 

                  

 

                      

 

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''.  



 

Meridiaanligging  

Lokatie van meridianen op het lichaam beinvloedt lokale activiteit van mitochondriën  

Niet alleen gedrag en bijbehorende fysiologie, maar - als een extra variabele - ook de lokatie 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 3 
laat zien dat de lokatie 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). 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 (niermeridiaan) koelt het minst af. Halverwege (lokatie 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 lokatie van meridiaan op het lichaam, behoefte aan 
opwarming bij afkoeling van omgevingstemperatuur, en een rol van cofactoren: koper-, zink- en 
magnesiumionen binnen mitochondriën.  

 

 

Figuur 4: Meridianen, lokatie op lichaam en kans op afkoeling bepaald koper-, magnesium- en 
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. 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 lokatie 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 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 (bc1-center) 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]. 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 eetlust 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. 

 

Verband tussen gedrag en organen. 

In acupunctuur zijn meridianen elk gekoppeld met een ander meridiaan. Wanneer gelet wordt op het 
type ion, en welk orgaan deze concentratie het meest laat veranderen kom je op de volgende 
verbanden: 

De lever geeft koperionen aan het bloed af, en dit is meer, als er een toename van adrenaline in het 
bloed aanwezig is.  



De pancreas geeft verteringsenzymen met zinkionen aan de darmen af. Dit is in de ochtend het 
moment dat de concentratie van zinkionen in het bloed maximaal is, en nog niet veel spieraktiviteit 
heeft plaatsgevonden. 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. 

De nieren proberen de homeostase van diverse ionen te handhaven. M.b.t. magnesium zijn de nieren 
de belangrijkste factor, om niet teveel magnesium te verliezen, na een periode van arbeid, waarbij 
adrenaline de magnesium uit de cel laat stromen naar het serum. 

Tenslotte speelt mogelijk het enzym carboanhydrase een belangrijke rol tussen de associatie van 
meridiaan met orgaan. TCM beschrijft een orgaanklok, waarbij orgaan en meridiaan een optimale 
werking hebben binnen het circadiaans ritme. Voor elk van de 12 meridianen zijn dat een tweetal 
uren, ieder op zijn eigen stereotype tijdstip.  

Tijdens het tweetal uren dat meridiaan A aktief is, zullen de spieren langs het traject van deze 
meridiaan in eerste instantie zinkionen in het serum laten toenemen. Het met meridiaan A 
geassocieerde orgaan A zal tijdens deze twee uren (m.b.t. bijbehorend ‘’ion’’ variatie) het meest aktief 
zijn. Een aktief orgaan, orgaan A, zal eerder zijn tekorten voelen, dan een inaktief orgaan. Het 
zinkafhankelijke carboanhydrase speelt hier een rol. Carboanhydrase bespeurt of de zuurgraad 
toeneemt, door het ATP vormingsproces. Als dit het geval is, zal carboanhydrase de vorming van 
nieuwe mitochondrien in het orgaan, orgaan A stimuleren.  

Per orgaan heeft carboanhydrase ook nog een andere voor het orgaan specifieke werking. 
Carboanhydrase speelt een rol bij de gaswisseling (CO2) afgifte in de longen, en bij metaboliserende 
weefsels, waar CO2 vrijkomt (bij de mitochondriele vorming van ATP), en via H2CO3 protonen [213]. 
Protonen, zuur milieu worden opgevangen in de buffer van het bloed, carboanhydrase wordt hierdoor 
wel geactiveerd door de vrijgekomen protonen [213]. Carboanhydrase speelt verder een rol bij de 
ontgifting in de darmen (zuur houden van lysosomen), bij de zuurvorming in de maag, en bij de 
vloeistofbalans via HCO3- in de nieren, en bij het soepel houden van het gebied tussen de 
ruggewervels. Carboanhydrase speelt een rol bij osteoporose: het helpt in het bot calciumionen vrij te 
maken [213]. Het speelt ook een rol bij de secretie van electrolieten in weefsels en organen [213]. In 
de hersenen zou carboanhydrase een rol kunnen spelen bij geheugenvorming: de overgang van het 
korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen (via Extracellular signal Regulated Kinase 
(ERK) route in cortex en hippocampus [210]. Bij ratten is gemeten dat carboanhydrase betrokken is bij 
het geheugen voor lokaties waar gevaar dreigt, waardoor het voor het dier duidelijker is waar het veilig 
is en waar niet [210]. Carboanhydrase speelt een rol bij botresorptie, bij lipogenese en bij 
oedeemvorming [210, 213]. Ook speelt carboanydrase een rol in de hartspier [211]. Tenslotte speelt 
carboanhydrase een rol bij de bestrijding van infecties door protozoa, fungi en bacterien [213]. 
Carboanhydrase is een van de snelst werkende enzymen [213]. In alle cellen heeft carboanhydrase 
vermoedelijk een stimulerende invloed op mitochondriele biogenese. De vele functies van 
carboanhydrase leveren daarom argumenten voor een bijdrage van carboanhydrase aan de link 
tussen de meridiaan activiteit met orgaanactiviteit. 



 

Figuur 5: Eerst wordt in de hersenen het soort gedrag bepaald. Dan wordt een set spieren 
geactiveerd, passend bij het gedrag. Proprioceptieve informatie (waarin de kwaliteit van het 
bindweefsel aan bijdraagt) geeft terugkoppeling aan de hersenen hoelang het gedrag is vol te houden. 
De koppeling tussen meridianen en organen wordt als volgt verondersteld. De fysiologie waar de 
organen bij betrokken zijn kan bij het gedrag passen (of juist bij afwezigheid van betreffend gedrag, 
zoals tijdens slaap bij ontspannen blaasmeridiaan), of omdat dit het best past in het circadiaans ritme. 
Hierbij is van belang dat passende fysiologie ook betekent dat de aktiviteit van de mitochondrien 
passend zijn: hoeveel ATP heeft de cel nodig, en hoeveel nutrienten komen op dat moment aan bij de 
mitochondrien, om ATP van te maken. In figuur 7 is ook zichtbaar, hoe zinkionen vrijgekomen uit 
kleine spierletsels bij het (door de hersenen hormonaal geactiveerde) orgaan arriveren, en daar - 
indien nodig - de mitochondrien biogenese laten toenemen, via het enzym carboanhydrase. De lever 
is verantwoordelijk voor de zinkhomeostase in het bloed, en regelt de afgifte van albumine met 
zinkionen aan het bloed. Vermoedelijk zijn de toenames en afnames in het zinkgehalte van het bloed 
marginaal. De hersenen bepalen via hormoonafgifte de orgaanactiviteit. Uiteraard zijn de zinkionen uit 
de homeostase in het serum beschikbaar voor de organen. Armen en benen werken samen ter 
handhaving van balans tijdens de beenbewegingen. 

 



 

Figuur 6: De hersenen maken de keuze, welk gedrag wordt gestart. Een set spieren passend bij het 
gedrag wordt geactiveerd. Via terugkoppeling nemen de hersenen waar, of de spieren betreffend 
gedrag al lang uitvoeren en vermoeid raken, en wat de conditie van de spieren is. Hierbij speelt de 
kwaliteit van het bindweefsel een rol.  

Bij een gedrag werken armen en benen samen, zodanig dat er geen balansverstoring tijdens de 
beenbewegingen plaatsvindt. Omdat de benen de grootste verstoring van balans geven, vergeleken 
met de armen, worden de armen het eerst geaktiveerd. De hersenen nemen waar dat de armen klaar 
zijn om zich aan te spannen (in de figuur de regel: yang arm -> van hoofd naar voet). Vervolgens start 
de yang been meridiaan. Deze volgorde: eerst arm meridiaan, dan beenmeridiaan is ook in de 
orgaanklok zichtbaar.  

Bij het starten van de yang been meridiaan staan de zintuigen als eerste scherp. De yangmeridianen 
starten ter hoogte van de zintuigen op het hoofd, waar ook de nummering van de acupunctuurpunten 
begint. Na verrichte arbeid is herstel nodig, de yin beenmeridiaan wordt aktief. Voeten en onderbenen 
ondergaan het meeste effect van de zwaartekracht en lichaamsgewicht. Het bloed en de lymfe dient 
weer terug te vloeien naar het lichaam. Dat vindt sowieso plaats, maar in rust zal dit gemakkelijker 
plaatsvinden. Acupunctuurpunten van de yin beenmeridiaan zullen ter hoogte van voeten en 
onderbenen eerder een ''energetische leegte'', ofwel een drukgevoeligheid of verandering van kwaliteit 
van bindweefsel in de locatie van het acupunctuurpunt bevatten. Daarom zal hier eerst gecheckt 
worden wat de kwaliteit van de punten is, en daarna naar boven richting lichaam oplopen. Dit past bij 
de nummering van de acupunctuurpunten op de meridiaan. 

 



Vijf fasen van Wu Xing 

 

Figuur 7: 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]. Cu, Zn en Mg kunnen mogelijk gezien worden als de drie warmers in TCM. 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]. 

Samenvatting.  

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. De hersenen maken 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.  

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. 

De werking van TCM op pijn is beschreven in termen van koper, zink en magnesiumionen, met 
betrekking op de neurale geleiding in het ruggemerg. De rol van magnesium met betrekking tot pijn 
kan mede vertaald worden in het magnesiumafhankelijke enzym COMT (catechol-o-
methyltransferase), dat catecholamines afbreekt*. 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. 

*) Een ander enzym dat ook catecholamines en steroidhormonen afbreekt is cytochroom P450 (CYP). 
Ook is CYP betrokken bij de vorming van cholesterol, galzuren, eicosanoiden en steroid hormonen 
[167]. Bovendien moduleren  neurotranmitters de activiteit van CYP in de hersenen. (tryptamine, 
serotonine, adrenaline, catecholamine). omzetting van androgenen naar oestrogenen [168].  

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? Behalve het verschil in de route waarin de ionen het 
lichaam in komen, via darmen respectievelijk via lokale activering door prikken in de huid, is een 
waarschuwing op zijn plaats. Driscoll (2010) beschrijft diverse bijeffecten van een overdosis mineralen 
en vitamines. 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. Orale inname van koperionen verbeterde deze klachten. Echter, chronisch kopertoxiciteit 
beinvloed primair de lever, maar ook andere organen, zoals nieren en hersenen. Chronisch gebruik 
van ijzerionen geeft een toename van diabetes mellitus 2, en afname van serum koper en zinkionen. 
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.  

                                 

Cerebellum. De hersenen interpreteren spierbewegingen langs het traject van een meridiaan als 
een van de vormen van gedrag. Het is vermeldenswaard in het kader van nieuwe 



wetenschappelijke ontwikkelingen, wat de rol van de kleine hersenen in deze context kan zijn. 
Het cerebellum (kleine hersenen) neemt 10% in van het hersenvolume, maar bevat meer dan de 
helft van de totale hoeveelheid hersencellen [164]. 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 kan in verband gebracht worden met 
schizofrenie, depressie, bipolaire stoornis, autisme, dementie enepilepsie en syndroom van 
Schmahmann. Kinderen waarbij uit de kleine hersenen een tumor verwijderd werd, vertoonden 
teruggetrokken apathisch gedrag, ontroostbaar jammeren, kinderlijk gedrag, 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. De 
motorcortex geeft eerst de benen de opdracht te gaan lopen, voordat het cerebellum in actie 
komt. Hetzelfde doet het cerebellum bij emoties en cognitieve processen. Een niet goede 
afstemming van het cerebellum op emoties kan bijvoorbeeld leiden tot razernij. Het cerebellum 
hoort op de rem te trappen, passend bij de situatie. De prefrontale cortex stuurt emoties in 
principe aan en reflecteert op gedrag. Dit past in de context van het hypothetische mechanisme 
voor TCM: een acupunctuur behandeling kan als effect hebben dat heft ige emoties tijdelijk 
minder heftig zijn. 

Wetenschappelijk onderzoek over het effect van acupunctuur op diverse hersengebieden, inclusief 
het cerebellum zijn onder meer de volgende artikelen: Prikken van patienten met Parkinson met 
tremor heeft invloed op het cerebello-thalamo-cortical circuit en cognitieve hersenregios [217]. 
Hierbij zijn de punten DM20 (BAI HUI) en GB20 (FENG CHI) en de  chorea tremor zone – allen in de 
buurt of op het hoofd gelocaliseerd) toegepast. In een ander onderzoek is gemeten bij ratten, die 
acupunctuur ondergingen, waarna de rat is gedood en een coupe van de Purkinje cellen in de 
hersenen is gemaakt, welke in een petrischaaltje gestimuleerd is. Gemeten is dat de 
actiepotentiaalfrequentie toeneemt [218]. Tenslotte is bij mensen gemeten wat prikken op ST36 
(ZUSANLI, buiten-onder de knie gelokaliseerd) een effect in het cerebellum is gemeten met fMRI, 
afhankelijk van de drukgevoeligheid (de hoogte van de pijndrempel) op het betreffende punt ST36 
vooraf aan de acupunctuurbehandeling [219]. De fMRI is hier pas twee weken na de 
acupunctuurbehandeling uitgevoerd en vergeleken met de fMRI vooraf aan de behandeling [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 was er 
geen verschil in aktiviteit van het cerebellum gemeten. Bij de medium gevoeligheid (VAS schaal) was 
alleen de rechter posterior lob van het cerebellulm verhoogd in activiteit [219]. Dit onderzoek 
demonstreert ook dat gevoeligheid van een acupunctuurpunt een indicatie kan zijn voor het 
werkzaam zijn van behandelen van dit punt.  (Overigens wordt in sommige situaties gekozen voor 
prikken van andere nog effectievere punten die met betreffend punt samenwerken [58]). 

Binnen het cerebellum, in de cerebellaire cortex bevinden zich purkinje cellen, waarbij de synapsen 
van de parallelle vezels aankomen op de purkinjecel, via glutamaat afhankelijke receptoren met name 
het lerend onderdeel zijn (verantwoordelijk voor ''long term depression'' [166]. Deze synaps wordt 
gemoduleerd door serotonine, noradrenaline en acetylcholine. Bij de mens is de hoeveelheid van 
deze purkinjecel synapsen:10 tot 14e macht. De belangrijkst innervatie van het cerebellum gaat via 
mossy fibers en climbing fibers, Een andere belangrijke input is serotonerg. Experimenten met een 
serotonine antagonist kunnen het leren afremmen en eerder ''freezing'' opwekken bij dieren. Ook 
noradrenaline, geproduceerd in de locus coeruleus arriveert in alle onderdelen van het cerebellum. 
Noradrenaline is betrokken bij arousal, beslissen en geheugen. Noradrenaline remt de CF-PC synaps, 
door de vrijmaking van glutamaat uit climbing fibers (afkomstig van de olijfkern) te remmen. Hier heeft 
arousal invloed op leren. Acetylcholine heeft invloed op cerebellaire cortex en 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 
serotonine afhankelijk is van zink, van noradrenaline van koper en de werking van acetylcholine via 
diens receptor onder invloed staat van magnesium. 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. 

Tenslotte: er zijn in dit model voor het werkingsmechanisme van acupunctuur vele verbanden gelegd, 
op basis van koper, zink- en magnesiumionen. Dit is in vele kleine stappen afzonderlijk,  gesteund 
door wetenschappelijke literatuur, beschreven. Heel belangrijk is, om te meten, of dit ook geldt vanaf 
een acupunctuurbehandeling tot het effect bij de client, in termen van verandering in biochemie van 
mitochondrien, bindweefsel, neurale geleiding. Zoals bij elk onderzoek over de mens, is er in dit 
moeilijke onderzoek sprake van vele factoren. Het beschreven werkingsmechanisme van TCM kan 
pas acceptabel zijn als de uitkomst van deze metingen passen in het model. Acupunctuur wordt 
beschouwd als een bevordering van zelfgenezend vermogen: is het lichaam in staat te reageren met 
een  dusdanig groot verschil in zink-, koper- en magnesium, dat het effect meetbaar is?  De ‘’dosis’’ of 
sterkte is van belang, en zou passend moeten zijn bij verschillen die optreden bij natuurlijke 
gedragsveranderingen en fysiologie. Een kleine opsteker bijvoorbeeld, is dat er gemeten is dat 
acupunctuur een dempende werking kan hebben bij depressie: in de hersenen is bij depressie een 
toename van de ratio van concentratie koper/zink gemeten; acupunctuur verlaagde deze ratio; en: ook 
een antidepressivum verlaagde deze ratio [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 2: Pijn 

Prikken verandert geleiding van informatie van huidsensoren naar hersenen: over pijn, purinerge 
receptoren in het ruggemerg en rol van zinkionen. 

Dat acupunctuur bij pijn werkzaam is, is bekend. Pijn kan acuut zijn, zoals bij spierpijn, na langdurig 
gebruik van betreffende spier, en daarbij lactaat ontstaan is. Acute pijn kan ook bij een ontsteking 
ontstaan. In principe heeft pijn een beschermende werking, zodat de locatie van de pijn minder 
gebruikt wordt, er minder met de pijnlijke spier bewongen wordt, totdat herstel of genezing is 
opgetreden. Na herstel zou de pijn weer moeten afnemen. Pijn over langere termijn, chronische pijn 
heeft een ander biochemisch mechanisme, dat nog niet geheel duidelijk is.  

Bij pijn is de neurotransmitter glutamaat betrokken. Glutamaat-receptoren worden geremd door koper-
, zink- en magnesiumionen [35, 38]. Bij chronische pijn is het magnesiumion uit de glutamaatreceptor 
(de NMDA soort onder de glutamaat-receptoren) vertrokken [106]. In de dorsale wortel van het 
ruggemerg waar de zenuw loopt die pijngewaar-wording doorgeeft, komen veel glutamaatreceptoren 
en purinerge receptoren (waarop ATP en adenosine de neurotransmitters zijn) voor. Wanneer in een 
celcultuur van cellen uit dorsale hoorn van ruggemerg ATP wordt toegevoegd, wordt glutamaat 
vrijgegeven [107]. Bij chronische pijn ontstaan in de dorsale wortel meer receptoren voor ATP (P2X4) 
[108]. Blokkade van deze ATP receptoren geeft afname van de pijn [108]. Acupunctuur, perifeer 
toegepast (ledematen) verder weg gelegen van de betreffende dorsale wortel, geeft een afname van 
de hoeveelheid ATP receptoren [109, 110]. Dit laat zien dat acupunctuur effect heeft op aspecten van 
het mechanisme van chronische pijn.  

Bij chronische pijn is het magnesiumion uit de glutamaatreceptor (de NMDA soort onder de glutamaat-
receptoren) vertrokken [106]. Een pijnlijke lokale ontsteking beinvloedt bovendien de lokale elasticiteit 
van het bindweefsel, waarbij koper- zink- en magnesiumconcentratie in de cellen meedoen. Eerder is 
beschreven dat koper- en zinkionen invloed hebben op de efficientie van macrofagen type 1 en 2, 
betrokken bij opruimen en nieuwvorming van membranen van cellen [44-46].  

In de anamnese van acupunctuur wordt de pijn onderverdeeld, onder anderen, in pijn dat afneemt 
tijdens beweging (M2 fase) en pijn dat afneemt tijdens rust (M1 fase). Tijdens de M2 tijdens het 
herstel, is het van belang voorzichtig te bewegen, zodat het herstel passend is bij 
lichaamsbewegingen. Glutamaat speelt bij dit leren een rol via diens glutamaat (NMDA) receptoren 
[113]. M2 gedijt bij zinkionen, M1 gedijt minder bij veel zinkionen.  

Zinkionen (behorende bij fase Aarde) spelen een rol bij leren, het versterken van de synaptische 
verbinding tussen twee neuronen [113]. Bij chronische pijn zijn de verkeerde dingen aangeleerd. 
Zinkionen stimuleren juist de P2X4 receptor [111]. Koperionen remmen de P2X4 receptor in de 
dorsale wortel van het ruggemerg. 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. 
Figuur 8 beschrijft de sensorische route van de waarneming van pijn. De locatie van purinerge 
receptoren in deze route is aangegeven. Een dergelijke route zal ook gelden voor de andere 
sensorische waarnemingen, zoals die van tast en mechanische druk. Bovendien zijn er situaties 
waarin pijnreceptoren ook gevoelig worden voor alleen tast (hyperesthesie). In TCM termen: de route 
beschreven in figuur 8 is betrokken bij de vertaling van de hersenen van spiergebruik langs de route 
van de meridiaan in gedrag en fysiologische behoefte.  

Wat is het fysiologische nut van het effect van acupunctuur? Acupunctuur veroorzaakt een tweede 
beschadiging ter activering van het niet specifieke immuunsysteem. De aandacht wordt verschoven 
van de oude pijnlocatie naar de nieuwe pijnlocatie, waarbij het aantal purinerge receptoren in de 
dorsale wortel afneemt, en dan ook de sensatie van de pijn. De pijnbestrijdings-methode van Tan 
maakt hier gebruik van, en selecteert acupunctuurpunten op locaties zonder pijn, die vaak deel 
uitmaken van een gemeenschappelijke beweging met de pijnlijke lokatie. Dit kan bijvoorbeeld lopen 
zijn, waarbij arm en contralaterale been tegelijk worden bewogen. Het gemeenschappelijk neurale 
traject - in ruggemerg en hersenen - kan bij chronische pijn geleerd hebben de pijn te blijven 
waarnemen. Mogelijk veroorzaakt de Tan methode een reset van dit gemeenschappelijke deel.  



 

                             

Figuur 8 (UIt: [107]): Purinerge signalering bij acupunctuur. ATP is ook een soort neurotransmitter 
(lokaal) met eigen receptoren, purinerge receptoren (P2X). Deze receptoren bevinden zich in de route 
van de verwerking van de waarneming van pijn. Deze route verloopt van huid via zenuw naar dorsale 
hoorn van het ruggemerg, naar het ruggemerg, en uiteindelijk de hersenen. Receptor P2X7 zit op 
macrofagen, dei zelf ook ATP afgeven. Daarmee informeren de macrofagen andere macrofagen in de 
buurt. Receptor P2X7 is betrokken bij ontstekingspijn. Receptor P2X3 zit op de vrije zenuw uiteinden 
die pijn waarnemen, en speelt een rol bij neuropathische pijn. Receptor P2X4 speelt een rol bij 
chronische pijn: bij neuropathische pijn en mechanische hypergevoeligheid. P2X4 zit op interneuronen 
(gliacellen) in de dorsale hoorn van het ruggemerg. Na beschadiging stimuleren Toll Like receptoren 
(betrokken bij ontsteking) de vorming van P2X4 receptoren [108]. Na beschadiging komt ook ATP vrij, 
dat op deze manier zijn informatie gemakkelijker doorgeeft via de dorsale hoorn. 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 huid) geeft ook afname 
van de hoeveelheid purinerge receptoren P2X4 in het ruggemerg [109,110]. In dit model is het model 
voor pijn van Melzack en Casey te herkennen [214, 215]. Zij beschrijven dat pijn een sensorische, een 
affectieve en een cognitief-evaluatieve kant heeft. Dit lijkt op de beschrijving van het mechanisme van 
acupunctuur. 

Interessant bij chronische pijn is dat koperionen beide receptoren P2X4 en P2X7 afremmen (bij 
vluchten voel je minder pijn) [37]. Zinkionen echter doen wat anders: zinkionen remmen P2X7, maar 
stimuleren P2X4 [37]. Het lijkt erop dat in de chronische situatie zinkionen betrokken zijn bij een 
leereffect in de dorsale hoorn, op de route van de pijnlijke locatie naar de hersenen. Nu komt de 
methode van Tan in beeld: bij bestrijding van chronische pijn is het daar van belang om acupunctuur 



toe te passen op een (gerelateerd gebied) dat geen last van pijn heeft. Hiermee wordt een ''gezonde 
route'' bevestigd, en dit leert door het prikken. 

Bij acute pijn wordt wel lokaal geprikt: zinkionen remmen P2X7. Acupunctuur en Tan zijn niet alleen 
werkzaam bij pijn, maar ook bij andere locale verschijnselen, zoals jeuk, tastzin. Mechanische 
overgevoeligheid, dat vaak optreedt bij langdurige chronische pijn: deze waarneming wordt ook via de 
dorsale hoorn aan het ruggemerg doorgegeven. Overgevoeligheid heeft een relatie met veel (of 
effectieve receptoren voor) glutamaat als neurotransmitter, ook op het nivo van de hersenen. 

De purinerge receptoren in Figuur 6 spelen daarom een centrale rol in de vertaling van tastzin en 
pijnzin van de acupunctuurpunten, naar gedrag en fysiologie: de signalen worden doorgegeven aan 
de hersenen (het cerebellum met zijn sterk lerend vermogen en met zijn betrokkenheid bij perceptie 
van beweging) die ''een meridiaan'' vertaalt in een bijdrage aan een bepaalde fysiologie, en productie 
bijstelling van hormonen. De werking van een prik in een acupunctuurpunt is dus niet alleen vertaald 
als een verandering van de stevigheid van het lokale bindweefsel, maar ook door een verandering van 
de neurale geleiding van dat acupunctuurpunt naar de hersenen.  

Het hier beschreven TCM werkingsmechanisme vertoont elementen van het model voor het 
pijnmechanisme, de gate-control theorie'' van Melsack en Wall, die plaats zou vinden in de dorsale 
hoorn van het ruggemerg. [215]. Hierin onderdrukt de ene informatie de andere informatie. 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]. 
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