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Een poging tot een westerse Medische beschrijving van het 
mechanisme van acupunctuur.  

Invloed van koper-, zink- en magnesiumionen op mitochondrien en regulatie van ROS, afhankelijk van 
gedrag en circadiaans ritme. 

- Voor intercollegiaal overleg en voor geinteresseerden -    

Karin Krommenhoek, acupuncturiste, dr.  14-1-2019 

 

De inhoud van dit verhaal is geschreven aan de hand van persoonlijke inzichten. Gedeeltelijk is het 
weten-schappelijk 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.  

Er wordt een poging ondernomen om het mechanisme van acupunctuur volgens de Traditioneel 
Chinese Geneeskunde (TCG) uit te drukken in koper-, zink-, en magnesiumion afhankelijke 
mechanismen. Gesteld wordt, dat de wetmatigheden in de Traditionele Chinese Geneeskunde waar 
zijn. Wanneer deze TCG wetmatigheden worden uitgedrukt in de Reguliere Biochemie en Fysiologie, 
welke nieuwe uitspraken levert dit op voor de Reguliere Biochemie en Fysiologie? Voor acceptatie van 
TCG door de Reguliere Genees-kunde kan het bijdragen, als deze nieuwe uitspraken bevestigd 
worden door toekomstig onderzoek. Enige kennis van biochemie en fysiologie en van de traditionele 
Chinese geneeskunde kan nodig zijn om het verhaal beter te kunnen volgen. 

Uitgangspunt is het wetenschappelijke resultaat dat rond een geprikt acupunctuurpunt een toename 
van koper-, zink en ijzerionen ontstaat [1]. Deze ionen zink-, koper- en ijzerionen, spelen een 
belangrijke rol spelen als cofactor bij enzymen, en versnellen chemische reacties of maken deze 
mogelijk. Elk ion speelt bij andere enzymen - en daarom bij andere biochemische reacties - een rol.  

Bij insertie van een naald tijdens een acupunctuurbehandeling wordt de huid en onderliggen weefsel 
een klein beetje beschadigd en speelt daarom het immuunsysteem een rol. Het gaat hier met name 
over macrofagen die een belangijke rol spelen bij het aangeboren immuunsysteem als bij het 
adaptieve immuunsysteem [44-46]. Twee typen macrofagen spelen hier een rol. In een eerste fase 
produceren de type M1 macrofagen bepaalde moleculen, NO en radicalen zoals waterstofperoxide en 
superoxide, waarmee ze bacterien, virussen en andere lichaamsvreemde deeltjes aanvallen. Bij de 
vorming van NO-radicalen staat het sleutelenzym NOsynthase centraal, een enzym dat afgeremd 
wordt door zinkionen. 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 een vroeg stadium overheersen de M1 macrofagen, later nemen de M2 macrofagen het 
over. Zowel M1 als M2 ontwikkelen zich uit dezelfde macrofaag. M2 produceert het efficientst 
ornithine, bij voldoende zinkionen in zijn cytoplasma, M1 wordt door deze zinkionen wat minder 
efficient in de productie van NO.  

Omdat rond een geprikt acupunctuurpunt ook zinkionen ontstaan [1], kan acupunctuur bijdragen aan 
de optimale werking van M2 macrofagen. M1 en M2 komen vaak tegelijk voor. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft een toename van M2/M1 gevonden, na acupunctuur [44]. Bijlage 10 beschrijft de 
samenwerking van milt en lever in het immuunsysteem. Interessant is dat er een circadiaans ritme is 
in meridiaan activiteit, daarom in orgaanactiviteit, waarbij beschikbaarheid van zink-, koper- en 
magnesiumionen moduleert gedurende 24 uur, dit geldt waarschijnlijk ook voor het immuunsysteem. 
Prikken laat ROS (reactive oxygen species) in de mitochondrien ontstaan. Bijlagen 2-6 beschrijven de 
bijdrage van deze ROS in het werkings-mechanisme van het prikken. 
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Regulier gemeten deficienties in koper- zink- en magnesiumionen passen (in milde vorm) bij 
een aantal vragen die in de TCG anamnese gesteld worden, leidend tot TCG diagnostiek 

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 TCG kenmerken van maag- en milt meridiaan. Het maagslijm beschermt de 
maagwand tegen maagzuur. Zinkionen spelen een rol bij de synthese van maagslijm. Bij voldoende 
maagzuur is er een betere opname van zink-, magnesiumionen en vitamine B12 (vorming van 
intrinsieke factor) [71,72]. 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, zie Bijlage 4.  

Een koper deficientie kan samen gaan met anemie, leukopenia (tekort aan witte bloedcellen), 
neuropathie en optische neuropathie. Koper speelt een rol bij de synthese en afbraak (en dus timing) 
van dopamine en (nor)adrenaline. Dopamine speelt een rol bij beloning van doelgericht gedrag, bij 
pijnvermindering en bij onrust. Voor de synthese van dopamine speelt tyrosinehydroxylase een rol en 
voor de afbraak van dopamine is dit monoamineoxidase. Voor de omzetting van dopamine naar 
noradrenaline is het koperafhankelijke enzym dopamine beta hydroxylase nodig [93]. 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]. 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 TCG kenmerken van lever en 
galblaas meridiaan en op het TCG begrip bloedleegte.  

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 TCG 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 TCG begrip ''Yin'' past.  

 

Voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek van het effect van een acupunctuurbehandeling 
op koper- en zinkionen: 

(1) Acupunctuur kan een verzachtende werking hebben bij depressie. In de hersenen is bij depressie 
een toename van de ratio van concentratie koper/zink gemeten. Acupunctuur verlaagde deze ratio. 
Ook een antidepressivum verlaagde deze ratio [4].  

(2) Acupunctuur verbetert de menstruatiecyclus (qua regelmatigheid en bloedverlies). In de 
baarmoeder is er een verlaagde cu/zn gemeten in de periode tussen menstruatie en ovulatie (de 
periode van oestroge-nen) en een verhoogde cu/zn in de periode tussen ovulatie en menstruatie 
(minder oestrogenen, meer progesteron) [5]. Oestrogenen hebben een positieve invloed op de 
koperabsorptie via de darmwand [6].  

 

Reguliere fysiologie van zinkionen: 

(1) 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 speelt zink ook een belangrijke rol. Bij diabetes 
mellitus type 2 (DM2) treedt insuline ongevoeligheid op: de receptor voor insuline werkt minder goed. 
Voldoende lichaamsbeweging kan het ontstaan van diabetes mellitus 2 (DM2) vertragen [7][8]. Bij 
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voldoende lichaamsbeweging zijn er meer mitochondriën in de spieren van het lichaam [9]. Er 
bevinden zich dan ook veel koper-, zink- en magnesium ionen in de mitochondriën. De mitochondriën 
vormen een reservevoorraad van koper zink en magnesium, die tijdelijk vrijkomen bij toename van 
lichaamsbeweging en bij prikken.  

(2) Het limbische systeem in de hersenen, dat controle uitvoert over emoties, cognitie en motor 
functie, en gerelateerd is aan depressie, angst, aandacht en geheugenprocessen, heeft een relatief 
hoge concentratie ijzer, zink, koper en selenium [10].  

(3) Veel zinkionen komen voor in de spieren, hersenen, in de darmen, en in ogen. Ook spieren 
bezitten veel mitochondriën. Zie ook bijlage 4. 

 

Gedrag, sets van spierbewegingen en associatie met meridianen 

Centraal in de beschrijving staat het schema van Wu Xing, dat in Figuur 1 is weergegeven. Elk van de 
vijf fasen beschrijft een tweetal meridianen, welke in lengte-richting over het lichaam lopen, over 
armen of benen. Een van de vijf fase beschrijft vier meridianen. Het vijf fasen model van Wu Xing 
beschrijft relaties tussen meridianen.  

Verschillende scholen relateren meridianen en acupunctuur aan beweging. Bijvoorbeeld, een 
onderdeel van de pijnbehandeling volgens de methode van Tan, is beweging van het pijnlijke 
lichaamsdeel, direct na het prikken van een acupunctuurpunt. Als bij deze methode binnen een minuut 
de pijn afneemt, mag de naald in de behandeling blijven zitten, 40 min. Als de pijn niet afneemt, wordt 
de naald verwijderd en een nieuwe lokatie uitgeprobeerd.  

De vijf fasen water, hout, vuur, aarde en metaal worden in verband gebracht met vijf verschillende 
gedragingen: water met slapen, hout met jagen, vuur met relatie tot groep, aarde met voeding dat 
klaar voor je staat om gegeten te worden, en metaal met sorteren: wat kan opgeruimd worden en wat 
mag blijven. Fase water is geassocieerd met de blaasmeridiaan: liggen slapen versus opstaan. Hierbij 
ontspannen en activeren de spieren rondom de blaasmeridiaan. Fase hout is geassocieerd met de 
spieren rondom de galblaasmeridianen gelegen aan de zijkant van het lichaam: in dit gedrag wordt 
gekozen of het lichaam zich naar links of naar rechts verplaats, met als doel om een doel te vangen, 
te jagen op een doel. Fase aarde is geassocieerd met de spieren rondom de maagmeridiaan: in dit 
gedrag wordt er bewogen naar het eten dat zich voor je bevindt. Fase metaal is geassocieerd met de 
spieren rondom de dikkedarm meridiaan die op de armen gelocaliseerd is. 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. 
Fase vuur is geassocieerd met spieren rondom dunnedarm meridiaan en driewarmermeridiaan. 
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 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. Deze indeling is  vereenvoudigd beschreven: in 
feite gaat het per element of fase om koppels van twee meridianen, een yinmeridiaan en een 
yangmeridiaan. Elk van de zes yangmeridianen is gekoppeld met een andere yinmeridiaan. 
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Figuur 1: Tussen de fasen vinden diverse competities plaats (rode pijlen), namelijk tussen zink- en 
koperionen*, en tussen zink- en magnesium ionen (controle stappen). Tijdens fase water en metaal 
neemt de hoeveelheid mitochondriën toe. Tijdens fase hout en vuur neemt de hoeveelheid 
mitochondriën af. Prolactine stimuleert mitogenese (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]. Prolactine en dopamine zijn antagonisten [27]. Dopamine gaat samen 
met afname van mitochondriën [28]. Dopamine remt serotonine [29]. Serotonine productie is 
afhankelijk van zinkionen. Zinkionen in de mitochondriën bevorderen de citroenzuurcyclus, zodat 
citroenzuur naar het cytosol gaat en gebruikt wordt voor de synthese van cholesterol. 
Steroidhormonen zoals cortisol, oestrogenen, progesteron (van oestrogenen gesynthetiseerd) en 
testosteron hebben cholesterol als bouwsteen.  

Doel van hormonen is een bepaald gedrag op te wekken, samengaand met een bepaalde 
lichaamsbeweging. Wanneer de spieren vermoeid raken, is het zinvol om een ander gedrag te 
generen (inclusief aanmaak van andere hormonen) . 

Bijlage 5 beschrijft enkele kenmerken van fase Aarde gerelateerd aan (o.a.) zinkionen. 

*) Op bepaalde bindingsplaatsen van het celmembraan vind er competitie plaats tussen zinkionen en 
ijzerionen, en tussen zinkionen en koperionen [147]. 

 

Het werkingsmechanisme: rol van mitochondriën. 

Normaal gesproken wordt de stevigheid van de lokale bindweefselstruktuur beinvloed door de activiteit 
van spieren in de buurt van het acupunctuurpunt (Zie verderop in de tekst: het koperion-afhankelijke 
lysyloxidase speelt hierbij een rol). Hersenen ontvangen via zintuigen (proprioceptie) informatie over 
stand en beweging van lichaam en ledematen. Hersenen herleiden uit de activiteit van groepen 
spieren, een bepaald gedrag, dat heeft plaatsgevonden. Als reactie hierop, sturen de hersenen het 
lichaam bij, door middel van hormonen en neurotransmitters, waardoor nieuwe spieren geactiveerd of 
geinactiveerd worden, of andere spieractiviteiten ontstaan. Een meridiaan wordt beschouwd als een 
set van spiergroepen die relatief meer actief zijn bij het gedrag dat geassocieerd wordt met deze 
meridiaan.  

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 
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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 kan een indicatie 
zijn voor geschiktheid van het punt om te prikken. 

Rond een geprikt acupunctuurpunt is een toename van koper-, zink en ijzerionen gemeten [1]. Dit kan 
leiden tot verbetering van stevigheid en elasticiteit van het lokale bindweefsel rond het 
acupunctuurpunt. Bij dit proces spelen mitochondriën een rol. Mitochondriën in de cel kunnen zowel 
energie (in de vorm van het te gebruiken energierijke molecuul ATP) als warmte produceren. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor bindweefselcellen, spiercellen, zenuwcellen, levercellen, niercellen, en cellen in de 
pancreas. Hoeveel warmte er nodig is, wordt mede bepaald door de locatie van de cel en 
mitochondriën in het lichaam. Op een voet is meer behoefte aan lokale warmteproductie dan in de 
huid op de romp. De benodigde energie (in de vorm van ATP moleculen) ter plekke van de cel, is 
afhankelijk van lokale spieractiviteit, en daarom ook van het type gedrag.  

Voor de productie van energie en warmte hebben de mitochondriën de ionen koper, zink, ijzer en 
magnesium nodig. (Van de oxidatieve fosforylering heeft complex 4 koperionen als cofactor, en 
complex 5 magnesiumionen als cofactor). 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''.  

 

Cytosol 

In het werkingsmechanisme voor TCG wordt onderscheid gemaakt tussen de ruimte in de 
mitochondriën in de cel en in het cytosol (met de andere compartimenten, zoals celkern en 



6 
 

golgiapparaat) in de cel. Wanneer mitochondriën meer behoefte hebben aan bijvoorbeeld zinkionen, 
zullen er meer zinkionen van cytosol naar de mitochondriën verplaatsen, en zal in het cytosol minder 
zinkionen overblijven. Hetzelfde geldt ook voor koperionen en voor magnesiumionen. 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. (Bijlage 4 beschrijft dit proces in meer biochemische details, in termen van 
''voorkoming van vorming van vrije radikalen ROS'' in het mitochondrium, in termen als fission, fusion.) 

Diverse hormonen worden in (de organellen in) het cytosol gemaakt. Ook worden in de organellen in 
het cytosol proteinen gemaakt. 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). Een bijzonder type organel vormen de mitochondriën, die 
een wisselende behoefte hebben aan koper- en zinkionen, wiens activiteit aangepast wordt aan de 
fysiologische behoefte passend bij het gedrag van dat moment.  

Een ander proteine dat in het cytosol van de bindweefselcel (fibroblast) wordt gemaakt is 
lysylsoxidase. 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. 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. Deze hypothese is als volgt in te zien. Na prikken in een 
acupunctuurpunt is een toename in metallothioneine gemeten [17]. Zinkionen stimuleren de synthese 
van metallothioneine (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]. De competitie tussen zink- en magnesiumionen, 
zorgt ervoor dat magnesium de synthese van metallothioneine remmen [144]. In onderstaande twee 
tabellen is het effect van ionen in het cytosol op de vorming van lysyloxidase samengevat. 

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''. Volgens de 
beschrijving van het voorgestelde TCM werkingmechanisme kan dit letterlijk opgevat worden als de 
structuur (vastheid, elasticiteit) van het bindweefsel. 

 

Tabel 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 
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effect per ion op deze snelheid.

 

                                    

 

                                         

 

Verband tussen lokatie van meridianen op het lichaam en hoeveelheid ionen of mitochondriën 
in die lokatie (hypothetisch). 

Figuur 3 laat zien dat de lokatie van een meridiaan (aan de zijkant, achterkant of voorkant van het 
lichaam) aangeeft, of er relatief behoefte is aan opwarming. Meer algemeen gezegd: aanpassing aan 
veranderingen in de omgevingstemperatuur. De galblaasmeridiaan aan de zijkant is het verst 
verwijderd van het middelpunt van het lichaam, en is relatief het snelst onderhevig aan afkoeling 
(waardoor behoefte aan warmteproduktie door de mitochondriën in de spieren langs dit traject, en 
mogelijk behoefte van deze mitochondriën aan koperionen). De niermeridiaan aan de voorkant is 
relatief het warmst en meest beschermd. 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 (maagmeridiaan) is een tussenpositie: de koperionen in de mitochondriën worden geremd 
door zinkionen. Ter hoogte van de blaasmeridiaan naast het ruggemerg (backshu punten) bevinden 
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zich wat meer zinkionen [43,85]. Deze beschrijving van een verband tussen lokatie van meridiaan op 
het lichaam, behoefte aan opwarming bij afkoeling van omgevingstemperatuur, gebaseerd op de 
bekende rol van cofactoren: koper-, zink- en magnesiumionen binnen mitochondriën, is gebaseerd op 
redenatie en uiteraard hypothetisch. Zie voor meer biochemische details van dit proces, Bijlage 7.  

 

 

Figuur 3 meridianen, lokatie op lichaam en kans op afkoeling bepaald koper-, magnesium- en 
zinkgehalte. 

 

Toepassing van werkingsmechanisme op shu transporting punten, polsdiagnose en diverse 
TCM variabelen 

Het - hypothetische - werkingsmechanisme kan nu toegepast worden op een bepaalde groep 
acupunctuurpunten: de shu transporting points. Elk van de 12 meridianen bevat deze vijf punten. 
Figuur 1 beschrijft dat elk van de 12 meridianen toegewezen wordt aan 1 van de 5 elementen in het 
Wu Xing schema. Binnen het traject van elke meridiaan, dat wil zeggen op onderarm of bovenarm, is 
er een extra bijdrage, of accent op een van de vijf elementen. 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. In Figuur 4 is de locatie van deze punten weergegeven.  

Een toepassing van deze shu transporting punten is de volgende. Het is een Japanse techniek. Dit 
kan de situatie zijn dat er een ''stagnatie'' langs het traject van bijvoorbeeld de niermeridiaan optreedt. 
(Dit kan een litteken zijn, of een blessure. Hierdoor worden bepaalde lichaamsbewegingen relatief 
beperkt). Dat er wat ''energetisch'' aan de hand is met de 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 wordt al eeuwenlang op deze manier toegepast. Deze strategie is als uit te 
drukken in het beschreven werkingsmechanisme van TCM in dit verhaal.  

Vergeleken met de romp zijn onderarmen en onderbenen relatief meer onderhevig aan de omgevings-
temperatuur, zodat er andere eisen aan de (hoeveelheid) mitochondriën - in de spieren ter plekke - 
gesteld worden. De yangmeridianen met hun traject over de spieren bovenop de voet en de handrug, 
koelen het sterkst op bij de toppen van vingers en tenen. Op teentoppen bijvoorbeeld, zullen de 
meeste mitochondriën nodig zijn voor opwarming, met de meeste behoefte aan koperionen. Het 
cytosol kan koperionen afstaan aan deze mitochondriën. Omdat deze situatie continu plaatsvindt, 
kunnen koperionen van wat verderaf migreren (locatie van de yin meridiaan) naar deze mitochondriën 
van vingertoppen (traject van de yang meridiaan). Met koperionen van wat verderaf wordt bedoeld: de 
koperionen van de corresponderende yinmeridiaan (de blaasmeridiaan in het geval van de 
niermeridiaan). Zie rode pijlen in Figuur 4. 

Vanuit voeten en handen beschouwd, geldt, dat hoe verder richting knie of elleboog men gaat, hoe 
minder snel daar afkoeling plaatsvindt. De benodigde hoeveelheid mitochondriën neemt bij de 
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yangmeridianen af (zie blauwe stippen in Figuur 4 onder kopje yangmeridiaan). Richting knie zullen er 
daarom meer mitochondriën richting bijhorende yin meridiaan aanwezig blijven (zie blauwe stippen 
onder kopje yinmeridiaan). Prikken in een locatie met veel mitochondriën zal relatief veel koper- , ijzer- 
en zinkionen vrij laten komen. De acupunctuurpunten in figuur 4 met relatief veel blauwe stippen zijn 
de metaal en waterpunten op de yin meridiaan.  

De reden dat een vuurpunt diagnostische waarde heeft is de volgende. Wanneer een type gedrag 
behorende bij de betreffende meridiaan minder voorkomt, of algemener: wanneer deze set van 
spieren (bijvoorbeeld door een litteken) minder gebruikt wordt, zal de hoeveelheid mitochondriën op 
dat traject laten afnemen. Minder spiergebruik dat wil zeggen een kleinere ATP behoefte geeft een 
kleinere hoeveelheid mitochondriën, minder conditie. In deze situatie zal eerder stagnatie optreden: 
wanneer er ineens toch meer ATP behoefte is, zal er te weinig productie zijn van ATP. De 
mitochondrien zullen sneller ''uitgeput'' zijn. Het cytosol zal de ATP productie deels overnemen, 
waarbij lactaat ontstaan, dat mogelijk bij palpatie enige drukpijn oplevert. Omdat van de vijf shu 
punten op een meridiaan, het Vuurpunt (zie figuur 4) het punt is met de minste mitochondriën, zal dit 
het eerst deze gevoeligheid bij palpatie vertonen. Het vuurpunt heeft daarom een diagnostische 
bijdrage. 

In dit stukje draagt de hypothese over het werkingsmechanisme bij aan begrip voor het ontstaan van 
de shu transporting punten. Voor details wordt verwezen naar bijlage 7. 

Figuur 4: Shu Transporting punten en hoeveelheid mitochondriën. Vuurpunten zijn diagnostisch. 
Water en metaal-punten zijn geschikte punten om te prikken indien het vuurpunt gevoelig is bij 
palpatie. Opmerkelijk is, dat de volgorde van de elementen in de shu transporting punten voor 
yinmeridianen anders is, dan voor yangmeridianen. In deze uitleg staat de hoeveelheid mitochondriën 
centraal.  
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Polsdiagnose. 

Ook kan het voorgestelde TCM werkingsmechanisme gebruikt worden om de polsdiagnose te 
beschrijven. Een aantal zaken zijn hierbij van belang: 

(1) 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. Zie Figuur 5. De 
uitvoering van spierbewegingen zal omringend bindweefsel in het traject van de spieren (meridiaan) 
wat laten slijten. Bindweefselcellen produceren met regelmaat wat lysyloxidase, en scheiden deze 
uit.  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 een end verderop van de bindweefselcel, wordt 
het lysyloxidase daar actief gemaakt. Ditzelfde verhaal geldt voor het bindweefsellaagje rond het 
bloedvat dat om het polsbot van polsdiagnose ligt. Omdat spierbeweging dit bindweefsel om het bot 
laat glijden, zal hier meer wrijving zijn, en deze lokatie eerder slijten, door het drukverschil dat tijdens 
de beweging ontstaat. Lysyloxidase zal het bindweefsellaagje bij locatie waar de polsdiagnose 
plaatsvindt aanpassen. 

(2) Armbewegingen zijn er in drie soorten: een met gebruik van spieren langs traject van dikke darm 
meridiaan, een langs het traject van de dunne darm meridiaan en een langs het traject van de 
driewarmer meridiaan. Volgens de polsdiagnose leidt dit tot beinvloeding van drie verschillende 
locaties op het bloedvat waar deze diagnose plaatsvindt. De drie soorten bewegingen meer in detail 
beschreven zijn: een armbeweging die de armen naar boven beweegt (dunne darm meridiaan), een 
armbeweging die de armen naar voren en opzij (keuze naar links of naar rechts) beweegt, en een 
armbeweging die de armen naar voren (sorteren, opruimen) beweegt.  

Duizenden jaren geleden is proefondervindelijk gevonden, dat bij de polsdiagnose er drie posities van 
belang zijn, passend bij de beschreven meridianen: (a) distaal, de duimpositie: armen naar beneden, 
(b) middenpositie: armen naar opzij, en (c) proximaal, de armen naar boven. Dit zegt dit iets de locatie 
van de slijtage / waar de reparatie plaatsvindt, en waar de geactiveerde lysyloxidase zijn werk kan 
doen. De diffusie van de door de bindweefselcel uitgescheiden lysyloxidase via lichaamsvocht (niet via 
bloedvaten) wordt mogelijk moeizamer als de armen omhoog staan of bewegen. Dit heeft als gevolg 
dat de armbeweging omhoog, dus volgens dunne darm- en blaasmeridiaan, de 
bindweefselaanpassing bij het botje op een wat meer proximale positie plaatsvindt. 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. Dit leidt tot de meest 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: 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 proces-sus 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.  
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(3) Bij de polsdiagnose speelt balans een rol: de handhaving van de stand van het lichaam, zonder te 
vallen. Wanneer de armen van het lichaam af bewogen worden, is het daarom 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, ter handhaving van balans. 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). De romp buigt wat naar voren 
(maagmeridiaan). Dit betekent dat het hersencommando voor een armbeweging ook 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. Bijvoorbeeld, een pijnlijke locatie langs het traject van de beenmeridiaan 
zal 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 deze verzwakte beenmeridiaan zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld: een pijnlijke heup 
voorkomt dat het lichaam veel draait, zodat de galblaasmeridiaan minder gebruikt wordt. Dit zal op de 
lokatie van de driewarmermeridiaan in de polspositie zichtbaar zijn (de middenpositie in de linkerpols 
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 is niet erg balansverstorend: de distale positie van de polsdiagnose wordt niet 
beinvloed door een beenmeridiaan. In deze redenatie is er nog geen beschrijving van het verschil 
tussen polsdiagnose van de linkerpols en polsdiagnose van de rechterpols. Dit wordt in punt (5) 
beschreven. Daarna komen andere meridianen in beeld bij de polsdiagnose. 

Het is nog relevant, te melden dat de tonische spanning van de beenmeridiaan 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. 

(4) De polsdiagnose geeft informatie over de conditie van de meridiaan: is de blaasmeridiaan yinleeg 
of juist yangleeg? De conditie van een meridiaan is nu 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. 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 
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van de hoeveelheid koperionen in het cytosol (zie Tabel 1). Eerder is beschreven dat ook zink- en 
magnesiumionen invloed hebben op hoe snel de bindweefselcel de lysyloxidase produceert. 

De conditie van het lichaam is overigens ook waar te nemen in het spierlaagje rondom het bloedvat 
van de polsdiagnose. Ook speelt hier de aanname dat de conditie van de armspier een grote invloed 
heeft op de conditie van de bindweefselcellen in de buurt van de armspier. 

Invloed van biochemie in mitochondrien wordt nu in beschouwing genomen. 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 [161]. 

(5) Een verschil tussen linker- en rechterpols kan als volgt ontstaan. De lever ligt asymmetrisch in het 
lichaam: 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 (zie Bijlage 7 voor details). In de linkerpols lenen de mitochondrien meer koperionen, zodat 
er in het cytoplasma minder koperionen overblijven voor de productie van lysyloxidase (zie Tabel 1). 
Dit heeft invloed op het bindweefsellaagje bij de pols. De linkerpolsdiagnose is daarom gevoeliger 
voor een kopertekort.  

Een dergelijke redenatie kan worden gegeven voor zinkionen. 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.  

(6) Hoe komen maagmeridiaan en andere overgebleven meridianen in de polsdiagnose terecht? 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 vertering via darmen (zinkafhankelijke 
verteringsenzymen). Dit is de reden dat de maagmeridiaan in de middenpositie van de rechterpols 
waargenomen wordt. 

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. 

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. Blijkbaar is het hart meer beinvloed door een kopertekort. Mogelijk speelt 
adrenaline hier een rol: de vorming van adrenaline heeft koperafhankelijke enzymen nodig. Blijkbaar 
zijn de longen meer beinvloed door een zinktekort. De behoefte aan ademhalen is afhankelijk van de 
concentratie CO2 in het bloed. Het enzym (carbonic anhydrase) dat de omzetting van CO2 naar 
HCO3- regelt is een zinkafhankelijk enzym [142]. Deze omzetting vindt plaats in de longblaasjes (van 
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HCO3- naar CO2) en bij de cellen (van CO2 naar HCO3-) en is nodig om CO2 te vervoeren van de 
cellen naar de longen en naar buiten. (Vermoedelijk: "Meer zink in de cellen die carbonic anhydrase 
produceren"). 

(7) 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. 

(8) 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 (zie Bijlage 7).  

(9) Er zijn geen zes meridianen maar 12 meridianen: 6 yinmeridianen en 6 yangmeridianen. Een diepe 
pols staat voor yangleegte. Een oppervlakkige pols staat voor yinleegte. 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. Aan de oppervlakte moeten de mitochondriën meer stoken, meer koperionen gaan 
naar de mitochondriën. Er blijven minder koperionen over om lysyloxidase te produceren. 
Oppervlakkig is er meer afkoeling dan in de diepte, oppervlakkig is het bindweefsel van het bloedvat 
slapper dan diep: vandaar de diepe 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 voldoen, zal er relatief veel hitte door de mitochondrien geproduceerd worden 
(zie Figuur 2). Neemt hierdoor de ATP behoefte van de diepere laag af? Met als rede dat de 
oppervlakkige laag mogelijk zijn warmte niet kwijt kan? Is deze steviger oppervlakkige laag dan 
diepere laag meer bepaald door het spierweefsel rondom het bloedvat? Meer ATP in de oppervlakkige 
laag betekent grotere spierspanning waardoor de vatwand beter gevoeld wordt bij de palpatie? 

(10) 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 
als EPF op de distale positie, en als de pathogene factor hitte meer intern gaat kan dit op de midden 
positie waar te nemen zijn als een grote pols. 

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.. 

 

Seizoensinvloeden op de pols 

De vier seizoenen winter, herfst, zomer en lente geven elk een ander effect bij het polsbeeld, wat als 
normaal wordt verondersteld. Winter, herfst, zomer en lente geven respectievelijk: een diepe pols, 
oppervlakkige pols, grote pols en stagnatie in de pols. TCM beschouwt nog een vijfde seizoen, de 
nazomer met een glijdende pols. Deze polsbeelden kunnen ook beschreven worden in koper-, zink- 
en magnesium termen. De metaalionen beinvloeden metallothioneine en lysyloxidase, en dus de 
stevigheid van de wand van het bloedvat (zie Tabel 1). 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. Dit bepaalt de mitochondriele 
activiteit. Wat over blijft (aan koper, zink en magnesiumionen) maakt in het cytoplasma (een voorloper 
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van) lysyl oxidase dat de stevigheid van de bloedvatwand bepaalt. Het polsbeeld wordt beinvloed door 
de stevigheid van de bloedvatwand en door de beschikbare ATP voor de spieractiviteit rondom het 
bloedvat. Zie Figuur 6. Voor biochemische details wordt verwezen naar Bijlage 7.  

Zonlicht stimuleert de vorming van vitamine D. Vitamine D remt het ontkoppelingseiwit in de 
mitochondriën (zie Figuur 2). Hierdoor wordt sneller ATP gevormd, met minder warmteproductie. Dit is 
een situatie die bij warm weer voorkomt: minder behoefte aan warmteproductie, en normale behoefte 
aan ATP. 

 

Figuur 6: 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. Zie bijlage 7 (hypothese 1). 

In de winter is het koud. Bij kou is een grotere warmteproductie in de mitochondrien nodig. Ook een 
grotere warmte productie (rillen kost energie). De mitochondrien hebben daarom veel koperionen 
nodig. In het cytoplasma bevindt zich daarom minder koper, waardoor er een lagere productie van 
lysyloxidase is, en daardoor zowel diepe als oppervlakkige vaatwand slap zijn. Ter voorkoming van 
verlies van warmte in de winter zal het vat dieper liggen. Mogelijk speelt een toename van UCP 
(ontkoppelingseiwit) ook een rol, waardoor er relatief meer warmte dan ATP wordt gevormd in de 
mitochondrien. De lever is een opslagplaats voor koperionen, geeft ceruloplasmine (waaraan 
koperionen gebonden) af aan het bloed, en zal de behoefte aan koperionen vermoedelijk bijstellen, 
afhankelijk van grote verschillen in weersomstandigheden, zoals zomer en winter. 

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. 
Bindweefselcellen kunnen daardoor meer lysyloxidase produceren: de polswand is stevig voelbaar. 
Stagnatie is : ATP behoefte bij te weinig aanvoer van nutrienten. Dit kan zijn in totale aanvoer (leegte 
maar geen uitputting) of doordat de weg naar de cel gehinderd wordt (bij een lokale ontsteking). De 
pols in de lente heeft strakheid en maar en kleine slag en wordt koordpols genoemd. De te kleine slag 
ontstaat doordat er wat ATP tekort is. De dunne spierlaag in het bloedvat draagt bij aan het 
voortbewegen van het bloed: minder ATP kan blijkbaar leiden tot een kleine slag van de pols. 

De pols in de nazomer is ''slippery'' : een grote wat vertraagde soepele slag. In de nazomer is het 
behalve warm, ook vochtig, waardoor de warmte minder gemakkelijk het lichaam verlaat. Fysieke 
inspanning wordt in een vochtige omgeving vermeden. Er is in de nazomer een overvloed aan fruit 
(fructose). Er is meer voedsel aanbod dan er gebruikt wordt: de mitochondrien dienen afgeremd te 
worden. Dit afremmen gebeurt via opname van zinkionen in de mitochondrien (Zie bijlage 7:, 
hypothese 2. Daar wordt beschreven dat de oorzaak hiervan is, dat bij de combinatie veel nutrienten 
en weinig ATP behoefte, een toename van ROS ontstaat). Hierdoor zijn er minder zinkionen in het 
cytoplasma. 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. De nazomer heeft een glijdende pols: een 
bloedvatwand met slapper, elastischer bindweefsel. In de spierlaag rond het bloedvat bevinden zich 
wel veel mitochondriën, waardoor er wel genoeg ATP is voor een mooie (maar door de slappere 
vaatwand vertraagde) slag .  

Het polsbeeld van het najaar heeft een ''oppervlakkige pols''. In het najaar neemt de hoeveelheid 
zonlicht af, waardoor ook de vorming van vitamine D in de huid afneemt. Vitamine D ondersteunt de 
werking van magnesium in de mitochondrien [112]. Dit gebeurt in de zomer, wanneer onder invloed 
van zonlicht vitamine D wordt gevormd. Door de warme omgeving hebben mitochondrien minder 
behoefte aan warmteproductie en aan koperionen. : er is minder koper aanwezig in het cytosol. De 
ATP behoefte is niet minder geworden. ls er op een dag veel energie nodig is, dan wordt dit 
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opgevangen door een toename aan magnesium. Waardoor afname van magnesium in het cytosol. 
Omdat vitamine D de werking van magnesium in het mitochondrium ondersteunt, verdwijnt er minder 
magnesium uit het cytosol. Er is dan minder magnesium in de mitochondriën nodig, en er blijft meer 
magnesium in het cytosol. 

In het najaar is er echter minder zonlicht, waardoor een kleinere vitamine D produktie in de cel 
plaatsvindt. In dat geval zal er meer magnesium nodig is in de mitochondria. Waarom een 
oppervlakkige pols? Vitamine D wordt in de zomer in de huid gevormd. In het najaar zal het 
oppervlakkige deel daarom meer invloed van vitamine D afname ondervinden. Door afname van 
magnesiumionen in het cytosol wordt er meer metallothioneine in het cytosol geproduceerd. De 
toename van lysyloxidase dat hier een gevolg van is, maakt de vaatwand aan de oppervlakte steviger 
(dan de vaatwand in de diepte, wat leidt tot het beeld van een oppervlakkige pols . 

 

 

 

 

Yin, Yang, hitte, kou, damp, slijm, wind, bloedleegte en droogte in termen van koper-, zink- of 
magnesiumionen. 

Tenslotte worden een aantal TCM variabelen gerelateerd aan koper-, zink- en/of magnesium ionen. In 
Figuur 7 staat kort omschreven hoe deze relatie gelegd wordt.  

In de tongdiagnose staan cracks, of barstjes in de tong staan 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. B12 tekort kan de tong een ''biefstuk achtige indruk'' geven: veel 
fissuren en een rode tong. Magnesium deficientie verslechtert de opname van vitamine B. Maar 
omgekeerd kan het slikken van veel vitamine B ook magnesium ''verbruiken''. Volgens TCM kan de 
lever ook yinleegte hebben: een aantal vitamine B's zoals B6, spelen een belangrijke rol bij goed 
functioneren van de lever. Dit geeft een beschrijving dat cracks in de tong en yinleegte in de lever, via 
vitamine B tekort, met magnesiumtekort kunnen samenhangen..  

Figuur 7: Enkele TCG variabelen uitgedrukt in koper-, zink- en magnesiumionen. De eerste tabel 
beschrijft twee yin-yang koppels: zinkion-koperion en magnesiumion-zinkion. In het tweede koppel is 
droogte geassocieerd met een magnesiumtekort.  

De tweede tabel beschrijft de TCM begrippen ''hitte'' en ''kou''. Beide termen zijn onder te verdelen in 
''een leeg'' en een ''vol'' type. Deze redenatie is gebaseerd op de rol van koper, zink en 
magnesiumionen in mitochondrien. Figuur 2, het laatste schema met de pijlen vormt de basis van 
deze redenatie. De derde tabel beschrijft een aantal aspecten van het TCM begrip damp en het TCM 
begrip slijm. Damp is een aspect van ontsteking, waarbij vocht wordt vastgehouden. Damp kan 
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geassocieerd zijn met synthese van lipiden en cholesterol, welke start in de mitochondrien door de 
aanwezigheid van extra zinkionen in de mitochondrien (waardoor mogelijk weinig zinkionen in het 
cytosol). Slijm ontstaat, als er teveel glycoproteinen in het bloed komen, wat ontstaat bij teveel glucose 
in het bloed. Zinkionen stimuleren de opname van glucose in elke cel. De vierde tabel beschrijft de 
TCM termen wind, bloedleegte en bloedhitte. Wind is een symptoom dat zich telkens verplaatst en kan 
veroorzaakt worden door een slechtere leverfunctie (TCM aspect van lever). Bij geleiding van 
zenuwen spelen koperionen en vitamine B12 een rol. Mitochondrien spelen een belangrijke rol bij 
geleiding [115]. Bovendien maakt 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. Bloedleegte kan betrekking hebben op het gegeven dat door een 
koperiontekort een ijzeriontekort kan ontstaan. Om ijzer te laten opnemen is een redox reactie nodig 
van ijzer, wat gebeurt via koperionen, gebonden aan hun tranporteiwit in het bloed, ceruloplasmine. 
Het TCM begrip bloedhitte kan samengaan met het snel ontstaan van bloedingen. Bloedstolling is een 
koperafhankelijk proces. Gelet op de metaalionen waar de termen van afhankelijk zijn, is af te leiden 
dat damp eerder in de rechterpols gediagnosticeerd wordt en bloedleegte, en yinleegte eerder in de 
linkerpols. Eerder is beschreven dat zinktekort kan leiden tot het snel ontstaan van bloedingen. 
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Wetenschappelijk onderzoek 

Tenslotte worden enkele wetenschappelijke onderzoeken geinterpreteerd volgens bovenstaand 
verhaal [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 en lever cirrhose zijn zink, ijzer, koper en magnesium gemeten. De TCG 
diagnose van deze hepatitis patiënten was divers, wat vaak voorkomt in TCG. Van alle TCG 
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diagnoses had de diagnose ''damp'' de laagste zink concentratie in het bloed. TCG beschrijft dat damp 
samengaat met Yangleegte. Van alle TCG diagnoses had de diagnose ''toxische hitte'' de laagste 
magnesium concentratie in het bloed. Dit past bij het idee dat er lege hitte is gevormd kan worden 
door een magnesium deficientie. Het chronische karakter van de ziekte en de bijbehorende verhoging 
zal vermoedelijk koper uitputten, en magnesium uit het cytosol naar de mitochondriën laten gaan. 
Hierdoor ontstaat in het cytosol, maar blijkbaar ook in het serum een magnesiumtekort. 

Dat acupunctuur bij pijn werkzaam is, is het meest bekend. Pijn kan acuut zijn, zoals bij spierpijn, na 
langdurig gebruik van betreffende spier, en daarbij lactaat ontstaan is, of bij ontsteking. In principe 
heeft pijn een beschermende werking, opdat de locatie van de pijn minder gebruikt 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, toegepast perifeer (ledematen), 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.  

Wat is het fysiologische nut van het effect van acupunctuur? Acupunctuur staat voor een tweede 
beschadiging wat het immuunsysteem moet aanpakken. Dit zou kunnen dienen om de aandacht te 
verschuiven 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 betrokken zijn bij een gemeenschappelijke beweging, bijvoorbeeld lopen, waarbij armen en 
contralaterale benen tegelijk worden aangestuurd. Het gemeenschappelijk neurale traject - in 
ruggemerg en hersenen - kan bij chronische pijn geleerd hebben de pijn te blijven waarnemen. 
Mogelijk is het resultaat van de Tan methode een reset van dit gemeenschappelijke deel. 

Wat zou de rol kunnen zijn van koper-, zink- en magnesiumionen in de waarneming van pijn? Zoals 
hier eerder beschreven is, bepalen deze ionen via lysyloxidase de stevigheid van het bindweefsel in 
elk acupunctuurpunt. De hersenen lezen via proprioceptie (tastzin, spierspanning) de mate van 
elasticiteit, volte of leegte in elk acupunctuurpunt en interpreteren dit. Welke spierbewegingen zijn 
recent veel gebruikt (overbelast) en welke zijn lang niet gebruikt (slap)? Dit kan geassocieerd zijn met 
welk gedrag en met welke bijpassende fysiologie en organen die relatief meer werken in de context 
van deze beoordeelde set spierbewegingen (zie Wu Xing schema met vijf elementen in Figuur 1). Een 
pijnlijke lokale ontsteking beinvloedt de lokale elasticiteit van het bindweefsel, waarbij koper- zink- en 
magnesiumconcentratie in de cellen meedoen. Organen beinvloeden deze ionconcentraties: tijdens 
de spijsvertering komen veel enzymen en zinkionen vrij in de darmen. Deze zinkionen worden mee 
opgenomen in de bloedsomloop, en komen op gegeven moment ook bij het bindweefsel bij 
acupunctuur-punten. Als op dat moment - tijdens of vlakna het eten - de spieren net belast zijn, kan 
lysyloxidase de locale elasticiteit van het bindweefsel bijsturen. Een ander voorbeeld is dat stress 
(adrenaline) de lever aanzet tot de afgifte van koperionen aan het bloed. Spieren die tijdens deze 
stress gebruikt worden - wegduiken of je juist goed links en rechts in de ruimte bewegen voor de 
lichamelijke activiteit die je hebt te doen - worden via lysyloxidase in de buurt van de gebruikte spieren 
bijgesteld. Koper-, zink- en magnesiumionen dragen op deze manier indirect bij aan het 
pijnmechanisme. Zoals eerder beschreven, draagt magnesium ook direct bij aan chronische pijn door 
Bij chronische pijn is het magnesiumion uit de glutamaatreceptor (de NMDA soort onder de glutamaat-
receptoren) vertrokken [106].  

In detail: Koperionen remmen de P2X4 receptor in de dorsale wortel van het ruggemerg. Zinkionen 
stimuleren juist de P2X4 receptor [111]. Zinkionen (behorende bij fase Aarde) spelen een rol bij leren, 
het versterken van de synaptische verbinding tussen twee neuronen [113]. Glutamaat speelt bij dit 
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leren een rol via diens glutamaat (NMDA) receptoren [113]. Een acute locale beschadiging met acute 
pijn vertoont eerst een fase waarbij macrofagen type M1 lichaamsvreemde deeltjes en het weefsel 
aanvallen (en beschadigen, met NO). Vervolgens - geleidelijk aan steeds meer - treedt er een 
herstelfase op, waarbij macrofagen type M2 groeihormoon afstaan [44-46]. M2 gedijt beter in een 
omgeving met meer zinkionen. Tijdens de M2, met herstel, is het van belang voorzichtig te bewegen, 
zodat het herstel passend is bij lichaamsbewegingen. Als het lichaam dan nog pijn ervaart, dan kan de 
acupunctuur de pijn laten afnemen, zodat de oefeningen wel goed kunnen worden uitgevoerd.  

Over de ''zinkfase'' M2: tijdens voorzichtige spierbewegingen hoeft zink de mitochondriën niet af te 
remmen, want er is behoefte aan ATP bij spierarbeid. Zink kan vervolgens vertrekken naar het cytosol 
en misschien van daaruit naar de extracellulaire ruimte en de bloedsomloop. Over de ''koperfase'' M1: 
door stress, adrenaline, kan de lever koper aan het bloed afgeven. Koperionen remmen de P2X4 
receptor. Het nut van demping van pijn door stress is, dat bij vechten of vluchten de pijn niet gevoeld 
wordt.  

In de anamnese van acupunctuur wordt de pijn onderverdeeld, onder anderen, in pijn dat afneemt 
tijdens beweging en pijn dat afneemt tijdens rust. Dat dit tot een keuze van andere punten leidt in de 
acupunctuur behandeling, daarvan is nu een beeld bij te vormen met een rol in dit beeld voor koper-, 
zink- en magnesium ionen. Ervarings-deskundigen weten allang dat pijn je leefwijze beinvloedt, 
slapen, bewegingspatroon, stress, gezonde voeding, een regelmatig leven. Van belang is een go ede 
conditie door regelmatig (passende) lichaamsbeweging te doen, en met regelmaat te ontspannen en 
te slapen. 

 

Samenvatting en discussie 

Samenvatting. in dit verhaal is geprobeerd om het werkingsmechanisme van acupunctuur en shiatsu, 
ofwel 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. Een minder functionerend orgaan (b.v. door afname van mitochondriën) oefent ook 
invloed uit op de stevigheid van een acupunctuurpunt in de buurt van het orgaan. Dit is wat TCM 
veronderstelt. Anderszijds, de hersenen worden verondersteld de ''actieve meridiaan als geheel'' te 
interpreteren als een bepaald gedrag en fysiologie. Hierdoor kan prikken op een gestagneerd of leeg 
punt, effect hebben op de meridiaan (waar het punt op ligt) als geheel. ''Distaal prikken'' aan het 
andere uiteinde van de meridiaan dan waar op de meridiaan de aangedane locatie zit (b.v. een pijnlijk 
punt), maakt de meridiaan als geheel ''gevoed'', zodat deze set spieren behorende bij gedrag en 
bepaalde fysiologie, zich kunnen 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, indien het lichaam deze capaciteit bezit. 

Uiteinden van meridianen op vingers, tenen, oksel, zij of bij zintuigen zijn vaak gevoelig voor 
aanraking. Vingers en tenen zijn bevattelijk voor afkoeling van de omgeving, en hebben in de 
hersenen een grotere representatie. 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 vrijkomen in de extracellulaire ruimte. Tijdens de slaap worden 
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. Bij 
voldoende lichaamsbeweging leidend tot een goede conditie zijn er uiteindelijk meer mitochondrien in 
de spieren van het lichaam [9]. De mitochondrien vormen een reservevoorraad van koper zink en 
magnesium, die tijdelijk vrijkomen bij toename van lichaamsbeweging en bij prikken.  

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''.Ook draagt 
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deze manier van proprioceptie bij aan de waarneming van pijn. De kleine hersenen, betrokken bij 
timing van diverse processen die elders in de hersenen geinitieerd worden, spelen hierbij een 
belangrijke rol, wat in Bijlage 9 wordt toegelicht.  

Het TCM werkingsmechanisme beschrijft de volgende onderdelen van TCM behandeling. De 
polsdiagnose binnen TCM kan met dit TCM werkingsmechanisme uitgedrukt in koper-, ijzer-, zink- en 
magnesiumionen worden beschreven. Normale variatie, zoals circadiaans ritme en invloed van 
seizoenen. Bij natuurlijke variaties in hoeveelheid mitochondriën zoals bij seizoenen (zie 
polsdiagnose), is op het maximum van de hoeveelheid mitochondriën, enerzijds een maximum 
hoeveelheid ionen (koper, zink en magnesium) in de mitochondriën en anderzijds een minimum 
hoeveelheid mitochondriën in het cytosol. Dit zijn hypotheses in het werkingsmechanisme. Bijlage 3 
beschrijft biochemische details, en gaat in op fusion en fission processen bij mitochondrien. Bijlage 7 
beschrijft de gebruikte onderliggende hypotheses betreffende verbanden tussen ionconcentratie in 
cytosol en ionconcentratie in mitochondrien in een cel, m.b.t. koper-, zink en magnesiumionen. 

Ook levert dit werkingsmechanisme een beeld op waarom bij de Shu Transporting Punten juist 
palperen van het vuurpunt diagnostisch is voor betreffende meridiaan waarop dit punt zich bevindt. 
Met daarbij het beeld voor de regel, dat bij een gevoelig vuurpunt het de bedoeling is om op dezelfde 
meridiaan het metaal - en waterpunt te prikken. Voor zover mij bekend, is nog geen andere reguliere 
uitdrukking voor deze gedetailleerde TCM polsdiagnose bekend.  

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. 

 

Discussie.  

Uitgangspunt vormden de mitochondriën, die verantwoordelijk zijn voor de productie van warmte, 
en energie (ATP). Deze twee begrippen staan ook centraal in de TCG. De 'thermostaat'' van de 
lichaams-temperatuur bevindt zich in de hypothalamus in de hersenen, dat hormonen afgeeft via 
hypofyse in de hersenen aan het bloed. Deze hormonen beinvloeden het activiteitsnivo van diverse 
hormoonklieren. Fijnregeling vindt echter ook plaats in elke cel in het lichaam met mitochondriën. In de 
mitochondriën bepaalt de verhouding tussen koper, zink en magnesium de productiesnelheid en 
daarom de hoeveelheid warmte en energie, en of er meer warmte of juist meer energie gevormd 
wordt. Belangrijkste aanname in het verhaal is dat deze drie ionen de warmte en ATP productie 
kunnen bijregelen. Of er op een bepaald moment meer warmte nodig is, of juist meer energie, is 
afhankelijk van het fysiologische proces op dat moment, passend bij een bepaald gedrag. Deze 
behoeften varieren over een etmaal, en zodoende zijn er bepaalde gewoontes en ritmes, net als bij 
fysiologie gerelateerd gedrag. Wetenschappelijk onderzoek heeft in het bloed een circadiaans ritme 
(24 uurs-) in koper, zink en magnesiumionconcentraties gevonden. 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. 's Nachts neemt koper in het serum af, 
vermoedelijk door de mitogenese. Ook het messenger RNA voor metallothioneine (type MT-1) 
vertoont een circadiaans ritme met een maximum in de namiddag [69]. Behalve een circadiaans ritme 
is er ook een ritme in de menstruatiecyclus gemeten. Zink en oestradiol nemen in het plasma toe in de 
periode tussen menstruatie en ovulatie [61]. In de daarop volgende periode van ovulatie naar 
menstruatie neemt koper toe [61] en gaat het gele lichaam in de eileider progesteron en oestradiol 
produceren. In termen van werkingsmechanisme: in de eerste periode zit veel zink in de mitochondria, 
waardoor er de novo cholesterol synthese kan plaatsvinden. Uit dit cholesterol wordt oestradiol 
gemaakt. Oestradiol heeft een positieve invloed op de koperabsorptie via de darmwand [62]. In de 



21 
 

tweede periode neemt koper toe in het serum. Uit oestradiol kan progesteron worden gemaakt. 
Acupunctuur kan een regulerend effect op menstruatie hebben.  

Relatie tussen zinkionen en hormoonproductie. Net als oestradiol en progesteron wordt ook 
cortisol ook uit cholesterol gemaakt. Gemeten is dat depressie samengaat met een verlaagde 
zink/koper in het serum, vermoedelijk een verlaagde zinkion-concentratie in zowel mitochondrien als 
cytosol. Weinig zink in mitochondrien betekent dat de citroen-zuurcyclus minder gestimuleerd wordt 
om citroenzuur naar het cytosol te laten vertrekken voor cholesterol synthese in het cytosol. Vertaald 
in het TCM-werkingsmechanisme zou dit misschien betekenen dat er teweinig mitochondrien als 
geheel aanwezig zijn. De circadiaanse toe- en afname van koper, zink en magnesium in het cytosol is 
dat ook klein, en het circadiaans ritme kan dempen.Dit kan een beeld geven van langdurige stress, 
burnout en cortisol uitputting. Een beperking van de hoeveelheid dopamine en serotonine kan 
misschien ook mede veroorzaakt worden door een kleinere voorraad aan mitochondrien (in bepaalde 
delen van de hersenen).  

Acupunctuur en in wezen TCG in het algemeen proberen de verhouding tussen koper-, zink- en 
magnesiumionen weer te optimaliseren. Hiermee kunnen hormonen en neurotransmitters gemaakt 
worden. Melatonine en prolactine worden optimaler aangemaakt, waardoor slapen in principe beter zal 
gaan. Gedurende de slaapperiode worden meer mitochondrien gemaakt. Na een 
acupunctuurbehandeling is er vaak meer behoefte aan rust, en er wordt geadviseerd, om hieraan toe 
te geven. Uitgaande van voldoende beweging overdag, zullen de minder goed functionerende 
mitochondrien afbreken, om 's nachts tijdens de slaapperiode weer te worden vervangen. Voldoende 
mitochondrien betekent vermoede-lijk voldoende MAO in de buitenste membraan van de 
mitochondrien, zodat adrenaline (maar ook de andere catecholamines, zoals dopamine en 
noradrenaline, en ook serotonine) weer afgebroken wordt, en men goed zich kan ontspannen. 

Onderwarmer, middenwarmer en bovenwarmer. De drie ionen die de productiesnelheid van 
warmte (en energie) mitochondrien ieder op een andere manier beinvloeden kunnen beschouwd 
worden als het TCM begrip ''drie warmers''. De middenwarmer (spijsver-tering) reguleert de zinkionen. 
Tijdens de spijsvertering neemt de zinkconcentratie af in het bloedplasma [145]. Zinkionen van de 
spijsverteringsenzymen gaan met het voedsel mee via de darmen naar het bloed en naar de lever. De 
bovenwarmer (de hersenen, waarbij men gewaarwordt dat hart meedoet) reguleren de koperion 
hoeveelheid in het bloed, via stress - aansturing van bijnieren - waardoor adrenaline de lever aanzet 
tot afgifte van koperionen aan het bloed. Met betrekking tot de onderwarmer: de nieren bezitten zeer 
veel magnesiumkanalen, en hebben daarom vermoedelijk een grote bijdrage aan de regulering van de 
totale hoeveelheid magnesium in het bot. Zo nodig, dan wordt bij een magnesium-tekort het bot 
aangesproken. Voldoende rust (slapen) is mogelijk als tegelijkertijd het parasympathische 
zenuwstelsel voldoende magnesiumionen bezit om acetylcholine af te remmen tijdens de 
slaapperiode. Het blijft moeilijk om in termen van oorzaak en gevolg te denken, zowel regulier 
(feedback) als in TCM (yin yang). Volgens TCM kan slaaptekort of langdurig te hard werken leiden tot 
een yintekort. Blijkbaar hebben de nieren nodig dat er voldoende rust (en slaap) is. 

Details over metallothioneine regulatie van koper en zinkionen. Benadrukt dient te worden, dat dit 
voorgestelde TCM werkingsmechanisme hypothetisch is. Wanneer een metaalion, zoals zink in een 
molecuul is ingebouwd, betekent het niet dat dit snel als regulerende factor van fysiologie vrij kan 
komen [130]. Dit hangt af van de bindingsconstante van het enzym met zink. Bovendien, als een 
zinkafhankelijk enzym snel door zinkionen gereguleerd wordt, met een symptoom van zink deficientie, 
dan zou dit enzym een sleutelenzym moeten zijn [145]. De zinkconcentratie in het cytoplasma wordt 
extreem laag gehouden (zie bijlage 1). Metallothioneine heeft een zeer grote bindingsconstante met 
zink en koper, maar ook met ROS. Metallothioneine kan echter ook zink gemakkelijk afstaan onder 
bepaalde omstandigheden. Dit gaat gepaard met een redox reactie, waar het zwavelatoom waar de 
zink in het metallothioneine aan gebonden is, een rol speelt. Wanneer ROS in de buurt van het 
metallothioneine komt, zal ROS eraan binden en de zink van metallothioneine losmaken. In het 
cytoplasma kan ook glutathion een rol spelen bij het losmaken van zinkionen van metallothioneine 
[141]. Een andere manier van regulatie door zinkionen is door middel van nieuwe of versnelde DNA 
expressie van het enzym. Dit gebeurt via een zinksensor in het cytoplasma. Vrije zinkionen in het 
cytoplasma worden gedetekteerd door deze zinksensor. De zinksensor (MTF-1) stimuleert de DNA 
expressie van metallothioneine en van ZnP, een zinktransporter die zinkionen vervoert uit het 
cytoplasma naar buiten en naar organellen [145]. Binding van koperionen aan metallothioneine 
verdrijft zinkionen ervan, welke door de zinksensor waargenomen worden, waardoor meer 
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metallothioneine ontstaat [146]. Ditzelfde effect heeft binding van ROS en van NO aan 
metallothioneine [146]. Metallothioneine heeft daarom behalve een rol als opslag voor koper en 
zinkionen, ook een regulerende functie bij het koper en zink metabolisme [146]. In de beschrijving van 
dit artikel over het TCM werkingsmechanisme wordt deze eigenschappen van metallothioneine 
toegepast op de beinvloeding van de activiteit van mitochondrien door koper, zink en 
magnesiumionen. Hierdoor is zowel de energieproductie als de warmteproductie van de 
mitochondrien afzonderlijk aan te passen aan de wisselende fysiologische behoefte en gedrag. 

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. Het is daarom van belang om alleen 
tekorten aan te vullen, bij een regulier aangetoond serum tekort. Het hypothetische TCM mechanisme, 
dat uitgedrukt wordt in de onderlinge verhoudingen tussen een aantal metaalionen geeft aan dat 
acupunctuur niet zomaar toegepast dient te worden, maar een diagnose nodig heeft, in de vorm van 
anamnese, polsdiagnose en tongdiagnose. Bij een acupunctuur behandeling is geen sprake van 
''dagelijkse toediening'' van eenzijdig bepaalde ionen. Vooralsnog is het eerst van belang dat meer 
onderzoek wordt verricht naar het effect van acupunctuur op de diverse ionconcentraties, om het 
model aantoonbaar te maken.  

Hoewel het hier beschreven TCM werkingsmechanisme vol hypotheses is, geeft het een beeld, hoe 
het zou kunnen zijn in wester-fysiologisch-biochemische termen. Dit geldt voor het begrip meridianen, 
maar ook met name voor polsdiagnose en kenmerken van acupunctuurpunten op onderarmen en 
onderbenen. Vooral polsdiagnose maar ook shu transporting punten hebben binnen TCM spelen een 
belangrijke rol. TCM wordt toegepast in een context van westerse denkwijzen: de client is vaak al bij 
huisarts geweest en gebruikt vaak medicatie gebruiken. Het is zinvol om te onderzoeken, niet alleen in 
de praktijk maar ook theoretisch, wanneer beide methoden elkaar tegenwerken, en wanneer beide 
methoden elkaar aanvullen. .  
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Bijlage 1: Koper- en zinkionen in de evolutie [96,131,133,139] 

Hoe in de evolutie koper- en zinkionen werden betrokken in het celmetabolisme, geeft een indruk van 
hun bijdrage aan de cel, en met name aan de extracellulaire activiteiten, zoals bij hormonen, 
neurotransmitters, en de regulatie van bindweefsel. Koper- en zinkionen zijn gedurende een 
verschillende periode in de evolutie in het organisme terecht gekomen [96]. In de meest primitieve 
eencelligen waren echter nog nauwelijks zink- en koperionen aanwezig. In het cytoplasma worden uit 
kleine moleculen,  zoals H2S, NH3, CO, HCl, H2S ketens van moleculen gemaakt: proteines (keten 
aminozuren), saccharose (keten suikermoleculen) en DNA (keten van nucleotiden). Dit vindt plaats 
d.m.v. reductie, een chemische reactie die energie nodig heeft [131]. IJzerionen worden hierbij als 
katalysator gebruikt [131]. Energierijke fosfaatverbindingen (thioesthers of gebonden fosfaat zoals 
ATP) worden de energieleveranciers. (C,H,N,O,P,S). Magnesiumionen worden 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. Wel was de hoeveelheid veel lager, ter voorkomen van een 
te grote osmotische druk. Zie figuur 8. Natrium, kalium en calciumionen reageren niet met organische 
moleculen, maar hebben wel een invloed op de osmotische druk. Natrium en Chloorionen worden 
relatief buiten de cel gehouden. Ook calciumionen werden relatief uit het cytoplasma geweerd, omdat 
anders een neerslag in het cytoplasma zou ontstaat van calcium gebonden aan organische 
moleculen. Kaliumionen blijven relatief in de cel, omdat de meeste organische moleculen in de cel 
anions zijn bij PH=7. Op gegeven moment komt calcium meer in beeld in het cytoplasma, als er meer 
compartimenten in het cytoplasma ontstaan. Dit is calcium als boodschappermolecuul, second 
messenger, voor de communicatie tussen de compartimenten en de omgeving van de cel.  

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 dus zeer zeer weinig voor in het cytoplasma. De cel 
was gereduceerd ten opzichte van de omgeving, de zee. In de cel werd het zwavelatoom uit H2S 
ingebouwd in een organisch molecuul, door middel van reductie.  

Tijdens de evolutie kwam er steeds meer zuurstof in de atmosfeer. De cel werd steeds reductief en de 
zee steeds oxidatief. Mogelijk werd in de zee, H2O tot H2 en zuurstof omgezet, met behulp van 
zonlicht en ijzerzouten, een oxidatieve reactie [131]. Door de zuurstof werden zinksulfide en 
kopersulfide in de zee omgezet in het meer oplosbare zinkoxide en koperoxide [131]. Zink- en 
koperionen waren echter toxisch voor het cytoplasma (omdat zij een binding aangaan met organische 
moleculen), en om hun concentratie minimaal te houden, loste de cel dit op door compartimenten in 
het cytosol te laten ontstaan, deels door endosymbiose. 
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Zinkionen werden gebruikt in de periode dat multicellulaire organismen ontstonden met een 
spijsverteringskanaal (en immuunsysteem om met het voedsel meegekomen toxische onderdelen te 
verwijderen). Koperionen kwamen in het organisme terecht in de periode dat de multicellulaire 
organismen zich begonnen te bewegen [96].  

 

Figuur 8: (a) Vrije ionconcentratie in cytoplasma van de primitieve cel: deze concentratie blijft 
gedurende de evolutie vrij constant. (b) Concentratie van vrije ionen in de zee, zwarte stip: zeer lang 
geleden, witte stip: recenter. ''Recenter'' is 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 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). 
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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]. Zinkdeficientie kan een langzamere groei van het organisme veroorzaken.  

In het cytoplasma wordt de concentratie vrije zinkionen en vrije koperionen zeer laag gehouden, 
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 vonden relatief 
oxiderende reacties plaats, waarbij zink- en koperionen een rol kunnen spelen als catalysator. Deze 
reacties vinden bijvoorbeeld plaats in het golgiapparaat, waar het koperion in een eiwit wordt 
ingebouwd. 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. Een 
ervan is calciumionen: worden kortdurende piekconcentraties van calciumionen gebruikt als 
communicatiemiddel [131]. Als er een hormoon op de receptor aan de buitenkant van de 
celmembraan arriveert, wordt intracellulair calcium vrijgemaakt.  

In multicellulaire eukaryoten spelen zink- en koperionen een rol bij enzymen die een extracellulaire 
functie hebben. Zinkionen zijn betrokken bij hormoonproductie en bij de productie van 
neurotransmitters [131]. Hormonen en de (voor nog efficientere communicatie) neurotransmitters 
functioneren in de extracellulaire ruimte. 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 rol bij de introductie van dit fysische proces, de electrochemische 
depolarisatie, een zeer snel communicatiesysteem [131]. 

Terwijl het cytoplasma reducerend is, vinden in de celcompertimenten oxidatieve reacties plaats, 
m.b.v. koperionen. Zinkionen zijn betrokken bij hydrolyse [131]. Vaak zijn koper en zinkionen 
betrokken 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 een rol bij de vorming van binding tussen in het collagene weefsel, bij herstel van 
het bindweefsel en zinkionen (proteasen, die ook een rol spelen bij de vertering) spelen een rol bij 
afbraak van bindweefsel [131]. 

Een van de  compartimenten in de cel, het mitochondrium speelt een centrale rol in de cel. Behalve 
dat deze verantwoordelijk is voor de grootste hoeveelheid energie in de cel, is het mitochondrium in 
balans met de vorming van de bouwstoffen: koolhydraten, vetten en aminozuren. Er is een intensieve 
feedback en feedforward tussen deze vorming van bouwstoffen en energieproductie door de 
mitochondria. Zoals gebruikt in het werkingsmechanisme van TCM in dit artikel spelen koper-, en 
zinkionen ook een centrale rol in de regulatie van mitochondrien.  

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. Eerst wordt in bijlage 2 en 3 
dieper ingegaan op mitochondrien, vervolgens in bijlage 4 op een aantal andere functies van zink in 
detail. In bijlage 7 wordt geprobeert een link te leggen tussen de ionregulatie van het mitochondrium 
en de andere compartimenten zoals in het TCM artikel toegepast in de beschrijving van het ontstaan 
van de polsdiagnose. In de volgende bijlagen wordt er verder op mitochondrien ingegaan. 
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Figuur 9: Mitochondria spelen een centrale rol in het metabolisme, niet alleen via de vorming van ATP, 
maar ook in de vorming van koolhydraten, vetten en aminozuren. Beide processen dienen op elkaar 
afgestemd te zijn. Deze chemische reacties dienen met elkaar in balans te zijn, wat gebeurt via allerlei 
feedback en forward mechanismen. Mitochondrien nemen deel aan deze regulatie. Zowel de 
organische moleculen als de metaalionen (metalloom, anorganische elementen) spelen er 
waarschijnlijk een op elkaar afgestemde rol in [131]. (a) glycolyse uit koolhydraten. (b) 
citroenzuurcyclus. 1-5: de vijf complexen van de oxidatieve fosforylering.  

 

Bijlage 2: Mitochondrien, fusion en fission [126]. Rol van metallothioneine in twee gebruikte 
hypothesen. 

Mitochondrien worden continu aangemaakt en afgebroken, via fission (splitsing) en fusion 
(samensmeltings) processen. Deze processen zijn complex, en ondergaan diverse regulaties, 
afhankelijk van fysiologische processen, temperatuur, redox gehalte en afhankelijke van de 
beschikbare hoeveelheid nutrienten. Fission hoort bij mitochondriele kwaliteitscontrole. Fission leidt tot 
vele kleine ronde mitochondrien en treedt op bij verhoogde stress en celdood, maar ook als het 
belangrijk is dat mitochondrien beweeglijk zijn, naar gebieden die veel energie nodig hebben, 
bijvoorbeeld in de axonen van neuronen.  

Bij fusion ontstaan netwerken van verlengde mitochondrien. Bij fusion is er een snellere 
mitochondriele ademhaling (oxidatieve fosforylering), en toename van membraanpoteintiaal van 
mitochondrien [138]. Knockout (uitschakelen) van complex 4 in de mitochondria geeft relatief meer 
fusion (waardoor efficientere ATP vorming) [129]. Fusion komt voor bij bijvoorbeeld een gebrek aan 
nutrienten bij overlevings mechanismen [138]. Een gebrek aan nutrienten geeft een laag nivo aan 
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cellulaire stress ((ROS)) [138]. Gemeten is dat ontstekingsprocessen gepaard gaan met degradatie 
van fusion proteines (die het fusion proces van mitochondrien sturen) [].  

Fission. Bij fission neemt het ER (endoplasmatisch reticulum in de cel) waar hoeveel ROS er 
aanwezig is bij het aan de ER aangehechte mitochondrium [127]. Bij fission van de binnenste 
membraan van het mitochondrium vertrekken calciumionen (en zink) vanuit ER naar het 
mitochondrium [128]. Als relatief veel calcium de mitochondrium binnenkomt is er een afname in 
mitochondrieel membraan potentiaal, wat leidt tot de activatie van de proteine OMA1 (dat fission 
regelt) en waardoor toename van fission optreedt [128].  Bij fission wentelt het ER zich om het 
mitochondrium op de locatie waar de fission plaatsvindt. Overproductie van ROS correleert met fission 
[134]. Fission is een proces dat delen van een mitochondrium zonder membraanpotentiaal (waarin 
o.a. goede of minder goed werkende complex 4 met koperionen zitten) kan verwijderen. 
Metallothioneine dat zich behalve in het cytoplasma ook tussen de binnen- en buitenmembraan van 
het mitochondrium bevindt [130], kan het koperion (afkomstig van de te verwijderen complex 4) 
oppakken (koper bindt sterker dan zink aan MT, metallothioneine) en naar het cytoplasma (en via het 
cytoplasma naar andere compartimenten) brengen. Een andere optie is, dat binnen lysosomen (een 
ander deeltje in de cel) eerst delen van het mitochondrium afgebroken wordt, waarna de vrijgekomen 
koperionen door MT worden gevangen. Binnen lysosomen is metallothioneine gemeten, waaraan 
koper is gebonden [146]. Metallothioneine in het cytosol heeft vaker zink als gebonden ion [146]. 

Afname van MT in de cel, geeft een grotere hoeveelheid ROS in de cel, waardoor risico op 
celbeschadigingen vergroot wordt [128]. Calciumionen spelen ook een rol. Calciumionen toename 
gaat samen met toename van fission [128]. ROS reguleert fission via calcium kanaaltjes en contact 
tussen endoplasmatisch reticulum en mitochondrien [127]. 

Fusion is een proces om mitochondrien efficienter te maken. Bij fusion vindt een toename van de 
membraanpotentiaal plaats [138]. Bij fusion spelen OPA1 proteinen een rol (GTPase optic atrophy 1). 
Fusion (in feite het OPA1 proces) wordt afgeremd door OMA1 (metallo endopeptidase mitochondrial 
1) (onder anderen) [129]. OMA1 is een eiwit dat van zinkionen afhankelijk is. Dit zou kunnen 
betekenen dat zinkionen het fusie proces kunnen remmen, wat past bij het idee dat zinkionen 
mitochondrien afremmen via complex 3 in het mitochondrium.  

 

                                        

            Figuur 10: Biogenese, fusion, fission en fagie van mitochondrien; rol van PGC-1alfa. 

Inzoomend op het eiwit PCG-1alfa in Figuur 10:  Mitochondrien passen de snelheid van vorming van 
ATP aan de omstandigheden aan. Dit kunnen zijn: een toename van verbruik van ATP door fysieke 
lichaamsoefeningen, exercises; een gebrek aan nutrienten in de cel, als input in mitochondrien om 
ATP te genereren [155]. Het kan ook een temperatuurverandering zijn in de omgeving: afkoeling, of 
een korte warmtepuls [155]. Ook hypoxia en hormonen beinvloeden de activiteit van mitochondrien 
[155],[156]. De transcriptie factor PGC-1alfa staat centraal voor de aflezing van kernDNA voor 
proteinen betrokken bij de mitochondrien (> 1000). PGC-1alfa stimuleert de aflezing van DNA voor 
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een set andere transcriptiefactoren. Figuur 10 geeft de context weer van biogenese van mitochondrien 
binnen fusion en fission, en de plaats van PGC-1alfa in deze processen. Fysieke lichaamsoefeningen 
veroorzaken een toename van [ADP]/[ATP] in het cytoplasma. Dit wordt opgemerkt door het molecuul 
AMPK. AMPK stimuleert op zijn beurt de DNA expressie van PGC-1alfa [155]. Een kortdurende hoge 
omgevingstemperatuur veroorzaakt een toename van [ADP]/[ATP].        

 

Bijlage 3: Circadiaans ritme in fission en fusion: overdag fission, 's nachts fusion [134]. 

In de retina komen veel mitochondrien voor in de retinale fotoreceptoren [134]. Mitofagie (afbraak van 
mitochondrien), fission en fusion vertonen een circadiaans ritme. In de retina van de ogen is gemeten 
dat mitofagie een piek heeft in de lichtperiode [134], wat te maken kan hebben met het feit dat licht de 
retina wat beschadigd, en er ROS ontstaat. Tijdens de lichtfase is er veel fission proteine DRP1 
aanwezig. Tijdens de donkerfase is er veel fusion proteine MFN2 [134] aanwezig.  

De retinale fotoreceptoren hebben een hogere metabolische activiteit in het donker (hoger ATP 
verbruik), waardoor de mitochondriele enzymen meer actief zijn in het donker. Terwijl in het licht, de 
hogere lichtintensiteit complex 3 remt van de oxidatieve fosforylering. Fission correleert met 
overproductie van ROS [134]. Tijdens de lichtfase is er veel fission proteine DRP1, en tijdens de 
donkerfase is er veel fusion proteine MFN2. Dit circadiaans ritme past bij allerlei moleculaire 
processen, zoals bij dopamine, melatonine en UCP. In de retina wordt in de lichtfase dopamine 
afgegeven, dat het vrijmaken van melatonine remt [134]. Melatonine accumuleert in de mitochondrien, 
versterkt fusion, reduceert fission, vangt ROS (stimuleert bovendien genexpressie van anti oxidant 
enzymen) , remt de mitochondriele permeabiliteits transitie porie (pmtp) en activeert UCP 
(ontkoppelings eiwitten). Activatie van UCP reduceert de ROS vorming. Melatonine geeft daarom een 
toename van efficientie van ATP vorming (bescherming van complex 1 en 4) [135]: UCP toename 
door melatonine laat ATP dus niet afnemen, wat experimenteel bevestigd wordt [135]. ATP blijft nodig 
voor de herstelprocessen 's nachts. 

Deze meer gedetailleerde beschrijving past bij het centrale idee in het beschreven TCM mechanisme 
dat de hoeveelheid (effectiviteit) van de mitochondrien overdag in het licht afneemt (activiteit), en 
snachts in het donker weer toeneemt (rust). Een groot deel van de mitochondriele eiwitten en 
enzymen worden in de kern en cytoplasma gevormd. Bijvoorbeeld (onderdelen van) cytochrome c 
oxidase met als cofactor een koperion, zal gebruik maken van metallothioneine in het cytoplasma om 
het koperion in te bouwen. Mogelijk wordt cytochrome c oxidase in de namiddag (toename van 
koperionen) geproduceerd en is fusion in de nacht alleen gebruikt voor herrangschikking tot een 
uniforme verdeling van gezonde efficiente mitochondrien. Hoe meer arbeid er overdag verricht wordt, 
hoe meer het lichaam de conditie zal vergroten en de hoeveelheid mitochondrien snachts zal laten 
toenemen. De productie van cytochrome c oxidase in het cytoplasma, waarna incoorperatie van 
cytochrome c oxidase inclusief ingebouwd koperion in het mitochondrium laat de hoeveelheid 
koperionen in het cytoplasma afnemen. Bijlage 7 linkt dit proces met de hypotheses in het TCM 
mechanisme.  

Behalve de hoeveelheid spierarbeid overdag, hebben andere fysiologische processen ook een rol in 
fission en fusion. Zoals de hoeveelheid nutrienten die in de cel aangekomen zijn, op basis waarvan de 
mitochondrien energie en warmte produceert. De hoeveelheid nutrienten kan passend zijn bij de 
behoefte van de cel, kan teveel zijn, en kan te weinig zijn. In de laatste twee situaties is er een 
toename van ROS vorming. Deze verschillende situaties beinvloeden de relatieve hoeveelheid van 
koperionen, zinkionen en magneisiumionen in het cytoplasma ten opzichte van in de mitochondrien. In 
beide locaties hebben de ionen diverse functies. Sterker uitgedrukt nog: 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) van het circadiaans 
ritme voor. 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. 
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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. 's 
Nachts neemt koper in het serum af, vermoedelijk door de mitogenese. Ook het messenger RNA voor 
metallothioneine (type MT-1) vertoont een circadiaans ritme met een maximum in de namiddag [69]. 

Het proces in moleculair detail: 's Nachts: vermoedelijk treedt in de nacht afname van koper en zink 
en toename magnesium op. Stel, dat de concentratie binnen de cel in hetzelfde ritme beinvloed wordt 
door de concentratie van deze moleculen in het bloed. Als 's nachts intracellulair magnesium afneemt, 
zal MT afnemen, zodat minder MT het mitochondrium beinvloedt: ROS opvangt, zink afgeeft, om te 
remmen. Melatonine in de mitochondrien kan 's nachts de ROS vangen. MT hoeft minder koperionen 
te vangen in het mitochondrium, want tijdens fission zal meer koper vrijkomen dan tijdens fusion en 's 
nachts is de periode van fusion, niet van fission. 

Overdag: Is dit compatibel met de meting dat de zinkafhankelijke OMA1 enzymen de fusion remmen? 
Fusion treedt 's nachts op, dan is er in het circadiaans ritme verondersteld dat er minder zink in de cel 
is. Overdag, de periode van fission, dient er geen fusion op te treden, OMA1 remt fusion. Overdag bij 
fission dienen de vrijgekomen koperionen door metallothioneine opgevangen te worden, en is er 
voldoende metallothioneine. Gedurende de dag neemt MT toe, er komen meer koperionen vrij, fission 
neemt toe. De koperionen verdrijven zink van MT, waardoor vrij zink in het cytoplasma waargenomen 
wordt door de zink sensor, die de DNA expressie van MT laat toenemen. Door gebruik van de 
mitochondrien en variabele activiteit en eetmomenten op de dag, is er meer kans op ROS vorming in 
de mitochondrien en is fission van belang, om de kwaliteit van de mitochondrien te handhaven. In dit 
verhaal staan zink en metallothioneine centraal, en het past hierin dat zink de fusion wat afremt. 

Het fission/fusion proces correleert met het circadiaans ritme van koper, zink en magnesium in de cel. 
Er zijn fysiologische processen die van buitenaf het circadiaans ritme van koper, zink en magnesium 
beinvloeden: bijvoorbeeld door stress geeft de lever gedurende de dag onder invloed van adrenaline, 
steeds meer ceruloplasmine met koperionen aan het bloed af. Zink afkomstig van verteringsenzymen 
worden meeverteerd en komen in de lever terecht. De lever reguleert de zinkconcentratie in het bloed 
vermoedelijk bij, door middel van de productiesnelheid en afgifte van albumine dat zink vervoert in het 
bloed.  

Mitochondrien worden voortdurend aangemaakt en afgebroken, waarbij fission en fusion een rol 
spelen. Eiwitten in de mitochondrien, waaronder de vijf complexen van de oxidatieve fosforylering, 
bestaan uit delen die uit aflezing van kernDNA ontstaan, en delen die uit aflezing van mitochondrieel 
DNA ontstaan. Hoe de eiwitten van de kern naar de mitochondrien vervoerd worden is niet duidelijk. 
Mogelijk speelt het endoplasmatisch reticulum dat voor fission contact maakt met mitochondria, en 
daarbij calciumionen verplaatst naar de mitochondria, een rol. Het endoplasmatisch reticulum speelt 
een rol bij de vorming van eiwitten in het cytoplasma.  

Centraal in het onderzoek naar het circadiaans ritme staan clockgenen. Het circadiaans ritme wordt 
instand gehouden door zogenaamde clockgenen: circadian locomotor output cycles kaput, een 
transcriptiefactor die het circadiaans ritme handhaaft. Twee voorbeelden: Bmal1 en Clock. Mutatie van 
deze genen verandert de dynamiek van mitochondrien.  

 

Bijlage 4: Nauwe samenwerking tussen zinkionen en calciumionen. Hiermee worden een aantal 
kenmerken van fase Aarde beschreven.  

Zink en expressie van metallothioneine. [130] 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. Metallothineine speelt bovendien een rol bij 
redox signalering. Zinkionen zelf hebben geen biologische redox activiteit, maar wel de combinatie 
van zinkionen met de thiolaat groep in metallothioneine. De zinkionen worden verplaatst naar 
subcellulaire structuren, zoals mitochondrien, de celkern, het golgi apparaat blaasjes en lysosomen 
[130]. Korte veranderingen in de zinkconcentratie van het cytosol heeft een signalerende functie, 
onafhankelijk van de signalerende functie van calciumionen. Het molecuul MTF-1 (metal response 
element-binding transcription factor 1) neemt waar of de zinkconcentratie in het cytoplasma toeneemt, 
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en coordineert de expressie van (twee onderdelen van) metallothioneine en zinktransporter ZnT1 
[130]. (Uitschakeling van MT genen bij de levercellen van muizen maakt ze gevoelig voor zink 
deficientie).  

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]. Dit 
laatste gebeurt in synapsen in de hersenen, 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]. Deze cellen betrokken bij zink exocytose 
hebben een grotere behoefte aan zink [133]. Macrofagen hebben zink nodig voor productie van 
cytokines [136].  

Zink heeft een signalerende functie in de cel: er kunnen korte zinkpieken ontstaan. Zinkionen 
verwijderen een fosfaatgroep van tyrosine fosfatase, waardoor dit enzym minder aktief wordt. Tyrosine 
fosfatase speelt een belangrijke rol in diverse signaleringsroutes in de cel [133].  

Zinkionen als second messenger. 95% van de totale zinkhoeveelheid bevindt zich in de 
lichaamscellen [145]. Een zinkdeficientie door te weinig zink in de voeding laat direct een zinkafname 
in het bloedplasma zien, en in urine en faeces, ook neemt de eetlust periodiek af [145]. Tijdens de 
anorectische periode worden spieren. afgebroken: spieren bevatten veel zinkionen [145]. Dit, om te 
voorkomen dat er te weinig zink in de cellen ontstaat [145]. In de cel is de totale zink concentratie 
geschat op gemiddeld 100-200 micromol [130]. Vrije zinkionen komen minder voor in cytosol, namelijk 
in de orde van nano of picomol [130]. Vrije koperionen komen in het cytosol voor in de orde van 
femtomolaire concentraties [146].  Zink reguleert diverse processen, activiteit van diverse enzymen, 
en heeft een signaalfunctie, is een second messenger [130]. Sommige cellen stoten zink, omhuld door 
een blaasje (vesicle) uit in de extracellulaire ruimte (neuronen, pancreascellen) [130]. In synapsen in 
de hersenen kan de zinkconcentratie 1-100 micromolair worden [130] . Vanuit de extracellulaire ruimte 
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. Metallothioneine komt ook in de celkern (De kern bezit geen zinktransporters (ZnT en ZIP) 
heeft [130]. Dit doet vermoeden dat metallothioneine waarschijnlijk ook een regulerende functie heeft 
in de celkern. 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]. 

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. (Zinkionen zijn bij 
veel processen betrokken, zoals oxidoreductases, transerases, hydrolases, lyases, isomerases and 
ligases [130]). 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]. (Het lijkt erop dat een redox reactie nodig is om zink van een 
enzym te laten overgaan naar metallothioneine: hierbij speelt glutathion een rol [141]). 

Zinktransport van en naar de cel (endocytose); o.a. rol van calciumkanalen [121]. 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 in het cytoplasma. 

Naast deze vorm van zinktransport is gemeten dat 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 
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(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 metaal transport. TRPA1 speelt een rol in dorsale wortel 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]. De meeste benodigde 
zinkionen in het cytoplasma komen vanuit interne opslagplaatsen, zoals in macrofagen[130]. 

Nauwe samenwerking tussen zinkionen en calciumionen. Calciumionen staan bekend als second 
messenger, voor communicatie tussen celmembraan en organellen, en organellen onderling. In het 
cytosol is de concentratie vrij calciumionen groter dan dat van zinkionen, zie figuur 8, mogelijk omdat 
zinkionen zich sneller binden aan proteinen, waardoor een conformatieverandering zou kunnen 
optreden bij deze proteinen. Calciumionen worden opgeslagen in mitochondrien en in 
endoplasmatisch reticulum [155].  

Calciumionen komen in het cytoplasma vrij als er een hormoon op zijn receptor in het 
plasmamembraan aankomt. (Zinkionen remmen het calciumtransport via het calciumkanaal af, maar 
tegelijkertijd komen zinkionen via het calciumkanaal in het mitochondrium). Calciumionen kunnen ook 
opgeslagen zijn in het endoplasmatisch reticulum (ER). Ook zinkionen kunnen opgeslagen worden in 
het endoplasmatisch reticulum [145]. Als het hormoon op zijn receptor arriveert, en zowel ER als 
mitochondrium zijn daar aan de binnenzijde van de celmembraan arriveren via het cytoskelet, kunnen 
calciumionen vanuit ER verhuizen naar het mitochondrium. Calcium ionen bevorderen de ATP 
synthese (door de citroenzuurcyclus te bevorderen, waar het op drie enzymen hiervan 
(dehydrogenasen) een positieve invloed heeft) []. (Bij de verbinding tussen deze drie celonderdelen 
(plasmamembraan, endoplasmatisch reticulum en mitochondrium) kan onder bepaalde 
omstandigheden fission van de mitochondrium optreden [126].) 

Evolutie van zink en calcium. Theorie over de ontwikkeling van het metalloom in de evolutie 
beschrijft dat de ontwikkeling van de regulatie van calcium van het cytoplasma eerder is gevormd in 
de evolutie, dan de regulatie van zink [131]. Het gegeven dat bij de calciumkanaaltje zink de 
calciumtransport beinvloed, kan een indicatie zijn voor een secundiare rol van zink als 
signaalmolecuul. Zink in het bloed heeft een circadiaans ritme, en geeft de fysiologische toestand 
weer (zoals activiteit van spijsvertering en immuunsysteem) soms correlerend met gedrag. Zink komt 
in het bloed na vertering: verteringsenzymen (o.a. proteasen) bezitten vaak een zinkion, dat mee 
verteerd wordt en in de darmen wordt opgenomen. Dit past bij het idee dat zink ionen correlerend met 
een verschillende fysiologische toestand een invloed hebben op de calciumtransport. Via de interactie 
van zink met de calciumkanaaltjes, zal zinkfluctuatie resulteren in wat calciumfluctuatie bij de 
calciumpiek. De calciumpiek ontstaat als reactie op hormonale stimulatie aan de buitenkant van de 
cel. Mogelijk heeft zink in deze context een rol als derde messenger, voor calcium als tweede 
messenger. 

Rol van calcium ionen bij mitogenese [155]. De meeste mitochondriele proteinen worden in de 
nucleus afgelezen van het DNA. Als mitochondrien te snel werken (bij stimulering van de mitochondria 
door een grote ATP behoefte), ontstaat een te lage membraanpotentiaal. Hierdoor verhuizen 
calciumionen uit het mitochondrium weg naar het cytosol en vervolgens naar de celkern. In de celkern 
wordt de productie van mitochondriele proteinen versneld, door stimulatie van de synthese van PGC-
1alfa.          

In de mitochondriele matrix stimuleren calciumionen drie enzymen van de citroenzuurcyclus, wat het 
electronentransport versnelt [155]. Transport van calcium naar en van mitochondrien heeft twee 
stappen: van cytosol naar intermembraanruimte en van intermembraanruimte naar matrix (in het 
centrum van het mitochondrium). Het calciumtransport van intermembraanruimte naar matrix verloopt 
via de calcium-uniporter, dat gebruik maakt van de uitwisseling van natriumionen en protonen tegen 
calciumionen [155]. Het calciumtransport van cytosol naar intermembraan ruimte en vice versa vindt 
plaats via VDAC (voltage dependent anion channel) in de buitenste membraan van het 
mitochondrium.  
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Het VDAC kanaal is open als de membraanpotentiaal kleiner dan 30-40 mVolt is. Bij een grotere 
membraanpotentiaal, ofwel een goed werkende oxidatieve fosforylering gaat het kanaal dicht [155]. Bij 
een slecht werkende oxidatieve fosforylering, bijvoorbeeld door te weinig nutrienten, kunnen 
calciumionen uit de intermembraanruimte weglekken vai het VDAC kanaal naar het cytosol. In het 
cytosol stimuleert een toename van calciumionen AMPK, dat op zijn beurt PGC-1alfa stimuleert, voor 
de biogenese van nieuwe mitochondrien [155].  

Overigens spelen meer moleculen een rol bij de stimulering van biogenese van mitochondrien, zoals 
NO (dat met superoxide, ROS in de mitochondrien, een radicaal vormt, peroxynitriet), de redoxsituatie 
van de cel (hoeveelheid ROS, [NAD+]/[NADH]), SIRT, en mTOR [155].  

Resumerend: bij een kleine membraanpotentiaal over de binnenste membraan van het mitochondrium 
geven calciumionen (o.a.) een signaal af van mitochondrien naar de nucleus, ter stimulatie van 
biogenese van mitochondrien.  

Een risico van een klein membraanpotentiaal over het binnenmembraan van het mitochondrium is de 
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]. Verder kan een reden zijn: een te laag zuurstof aanbod 
(hypoxia) [156]. 

 

Bijlage 5: Zes kenmerken van zinkdeficientie lijkt op kenmerken van de TCM aarde of milt: 
calciumionen spelen een rol.  

(I) Een aantal van de pathologische kenmerken van een zinkdeficientie hangt samen met het gegeven 
dat zink deficientie het binnenstromen van calciumionen in de cel afremt. Deze pathologische 
kenmerken van een zinkdeficientie zijn: afwijkende smaaksensatie en afname eetlust, abnormale 
waterbalans (TCM Damp) een neiging tot bloedingen door falen van samenklontering van 
bloedplaatjes, afname van zenuwtransmissie, en bij kinderen afremming van groei. Calciumionen 
hebben een rol als second messenger voor hormonen, groeifactoren, bij immuuncellen en bij neurale 
activiteit. 

(II) Zinkdeficientie kan de neiging tot bloedingen vergroten. Het eerst neemt de zinkconcentratie in 
bloedplasma af (en in het celmembraan), terwijl de zinkconcentratie in het cytosol nog constant blijft. 
De bloedplaatjes in het bloedplasma zijn gevoelig voor zinkdeficientie. Bij ernstiger zinc deficientie 
neemt de efffectivieteit 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.  

(III) Dat zinkionen bepaalde calciumkanaaltjes kunnen afremmen, wordt herleid uit onderzoek, waarbij 
(1) malfunctie van deze twee kanalen 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 kenmerken van zinkdeficientie. (2) 
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. Glutamaat speelt als neurotransmitter dat veel voorkomt, 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 zinkdeficientie vertraagd wordt. 
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(IV) De afname eetlust bij zinkdeficientie lijkt op het effect van deprivatie van essentiele aminozuren. 
Proteine synthese neemt in dat geval af, en er is accumulatie van niet geassimileerde aminozuren, 
wat de eetlust indirect beinvloedt. 

(V) De verstoorde waterhuishouding bij zinkdeficientie is gerelateerd aan het effect op kalium kanalen 
in de cel. Afname van hoeveelheid calcium die de cel binnengaat, inactiveert kalium kanalen en 
daarmee de osmotische regulatie. Bij proefdieren ontstaat in dit geval een voorkeur voor zout water. 
Dit kan te maken hebben met het een verschuiving van extracellulair water naar de intracellulaire 
ruimte. Door de osmotische werking houdt extracellulair zout het extracellulair water relatief meer vast. 

(VI) Daarnaast is gemeten dat bepaalde calcium geleidende kanalen in het celmembraan ook 
betrokken zijn bij de cellulaire opname van zinkionen [122], zie ook Bijlage 4. Eenmaal aangekomen 
binnen de cel, is er een synergistische werking (beide versterken bepaalde effecten) tussen calcium- 
en zinkionen [123]. In het betreffende calciumkanaaltje remt zink het calcium vervoer af, maar in de 
cel niet meer.  

 

Bijlage 6: Verschillende aanpak van ROS mogelijk door het lichaam.  

In feite zijn drie organellen in de cel veel betrokken bij de ROS vorming: mitochondrien, 
endoplasmatisch reticulum (ER) en peroxisomen [149]. ER is betrokken bij validatie en eventueel 
degradatie van eiwitten die dienen voor secretie. ER produceert ook vetten, en heeft een belangrijke 
rol voor calciumionen opslag in de cel [149]. Peroxisomen spelen een rol bij de initiatie van de afbraak 
van vetzuren (beta oxidatie van vetzuren), die hierna naar de mitochondrien gaan voor verdere 
verwerking [149]. Deze drie organellen (ER, mitochondrien en peroxisomen) maken contact met 
elkaar: zitten via porien als een soort driehoek aan elkaar vast [149]. ROS laat eiwitten in ER zich 
ontvouwen. Een redox-gecontroleerde reactie binnen ER is de glutathionylatie van calnexin in ER, dat 
de interactie tussen ER en mitochondria regelt [149]. Een redox-gecontroleerde reactie ondergaat ook 
het molecuul mitofusine, dat na glutathionylatie de fusie van mitochondrien stimuleert [149]. Na fusie 
van mitochondrien wordt de oxidatieve fosforylering efficienter. Bij toename van ER stress, neemt het 
mitochondriele enzym (protease) toe, waardoor de oxidatieve fosforylering toeneemt. ER synthetiseert 
peroxisomen (de novo biogenese), ER kan zich om peroxisomen slingeren [149], net als ER doet bij 
het fission proces bij mitochondrien []. ROS kan gemakkelijk door membranen heen: door 
peroxisomale membraan en door mitochondriele membranen [149]. 

ROS kan in de mitochondrien ontstaan in de situatie dat in de cel meer nutrienten aanwezig zijn dan 
nodig is om ATP te maken: de ATP behoefte is relatief klein (zie bijlage 7). ROS kan ook ontstaan als 
de cel een grotere behoefte aan ATP heeft dan er nutrienten zijn (zie bijlage 4). Hypoxie en hyperoxie 
([149] blijven zuurstofradicalen, ROS over) geven ook ROS (zie bijlage 4). 

Het lichaam heeft een aantal manieren om zich te weren tegen het ontstaan van teveel ROS. In de 
situatie dat er meer nutrienten dan ATP behoefte is, is het handig als de protonengradient afneemt. 
Metallothioneine kan in de intermembraanruimte van het mitochondrium komen en daar ROS binden, 
waardoor zinkionen die gebonden waren aan metallothioneine vrijkomen. Deze zinkionen remmen 
complex 3.  

Een alternatief om ROS te vangen is via ontkoppelingseiwitten, UCP, [149] die m.b.v. de 
protonengradient warmte genereren. Hierdoor neemt de protonen gradient ook af. Voor de situatie dat 
er meer ATP behoefte is, en relatief weinig aanvoer van nutrienten kan vitamine B12 een rol spelen. In 
de mitochondrien stimuleert vitamine B12 het vetmetabolisme, waardoor lipiden, vetzuren als bron van 
verbranding kunnen dienen [150,151]. [149] De mitochondrien bevatten bovendien superoxide 
dismutase 1 in de intermembraanruimte en superoxide dismutase 2 in de matrix, die ROS 
onschadelijk kunnen maken. Geassocieerd met de buitenmembraan van het mitochondrium zijn 
glutathion peroxidases aanwezig, die lipiden beschermen tegen oxidatieve modificatie [149]. 

[161,162]: ROS verdringt zink van metallothioneine in het mitochondrium van bepaalde immuuncellen. 
Dit stimuleert het immuunsysteem. [161]: (1): T memory cellen: fusion, supercomplexen bij oxidatieve 
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fosforylering: samenhang met afstemming cu en mg gedurende de REM slaap, als er ook geen 
ontkoppeling is? (2): T effector cellen: fission. ROS heeft bij macrofagen M1 belangrijke functie voor 
productie van NO, en stuurt belangrijke biochemische routes van het native en adaptive 
immuunsysteem aan. Dit artikel: Zink komt vrij als ROS bindt aan metallothioneine en zink vrijmaakt. 
zink remt aconitase, wat een rol speelt bij een biochemische route van het immuunsyteem. Ook 
toename van citraat (zinkionen remmen aconitase) wat een rol heeft in het immuunsysteem.  [162]: 
Chronische biologische stress of acute stress geeft recalibratie van mitochondrien: verandering van 
structuur en functie. Mitchondrien hebben een signalerende functie: hiermee invloed op epigenetica 
en genetische expressie. Verband met ziekte risico en veroudering. Hoge bloedsuiker en hoge lipiden 
concentratie, cannabinoids, angiotensine, oestrogeen en glucocorticoiden beinvloeden fusion / fission 
van mitochondrien. Steroid hormonen worden gereguleerd en geproduceerd binnen mitochondrien. 
Stress, teveel of teweinig cortisol of adrenaline of verlengde tijd van ontstekking heeft effect of 
mitochondrien. Exercise training geven toename van mitochondriele functie. mtDNA invloed op 
krimpen van hippocampus in hersenen, chronische depressie, post traumatische stress. Hierdoor kans 
op toename van ROS in de mitochondrien en ontstekingsreactie. Amygdala wordt groter. Invloed op 
prefrontale cortex. 

Kleine hoeveelheden ROS verlengen de levensduur van de mens [154]. Het is duidelijk dat grote 
hoeveelheden ROS schadelijk zijn voor cel en mitochondrien. Geldt dit ook voor zeer kleine 
hoeveelheden ROS die in de mitochondrien ontstaan? Calorische beperking via dieet verlengt de 
levensduur en activeert de zuurstof consumptie door de mitochondrien: via een toename van de 
oxidatieve fosforylering. Verouderingsziekten, zoals diabetes mellitus 2, cardiovasculaire ziektes, 
neurodegeneratie en kanker starten dan op een latere leeftijd [154]. Terwijl dysfunctie van 
mitochondria leidt tot vroegtijdige veroudering [154].  

Ook twee uur fysieke arbeid, physical excercises, laten de mitochondrien effectiever werken [154]. Het 
molecuul AMPK (amp-activated proteinekinase) neemt in het cytosol waar, of ATP/AMP afneemt, en 
zal in dat geval onder anderen de opname van vetzuren en glucose in de cel stimuleren [154]. (ATP-> 
ADP + P -> AMP + 2P). Ook stimuleert AMPK de transcriptiefactor PGC-1alfa, dat de biogenese van 
mitochondrien stimuleert [154]. AMPK toename gaat samen met een toename van mitochondriele 
activiteit [154]. 

Interessant is dat antioxidant supplementen voorkomen, dat dit gezondheids bevorderend effect van 
calorische beperking optreedt [154]. ROS in milde mate heeft een gezondheidsbevorderende functie. 
Deze ROS geeft een signaal vanuit mitochondria naar de andere cellulaire componenten, om aan te 
geven dat er een fysiologische of pathofysiologische verandering is opgetreden [154]. 

Acupunctuur veroorzaakt vermoedelijk in de geprikte locaties het vrijkomen van ROS in het 
beschadigde gebiedje. Ook macrofagen ter plaatse, of aangetrokken door cytokinen, geven radicalen 
(NO) af. Radicalen dringen gemakkelijk via de membranen de cel binnen en in het cytosol kunnen ze 
zinkionen van metallothioneine verdrijven. Aan metallothioneine is ROS minder schadelijk. 
Metallothioneine zal de ROS transporteren naar lysosomen, alwaar het onschadelijk wordt gemaakt. 
De vrijgekomen zinkionen stimuleren de DNA aflezing van metallothioneine. Een toename van 
metallothioneine zal meer zinkionen vasthouden in de cel, waardoor de potentie om ROS binnen 
mitochondrien af te vangen groter wordt. ROS van de mitochondrien activeert fission, waarna fusion 
weer mogelijk is, een kringloop ter bevordering van de efficientie van de mitochondrien. Dit geeft een 
beeld hoe het locale effect van acupunctuur zou kunnen werken en hoe zinkionen bij het prikken zich 
lokaal kunnen verzamelen. Omdat aan metallothioneine in de cel ook koperionen binden, kan ROS 
ook koperionen verdrijven en daardoor ook de locale toename van koperionen beschrijven tijdens het 
prikken.  

 

Bijlage 7: Toepassing op de gebruikte hypotheses over cel en mitochondrien ter beschrijving 
van de TCM polsdiagnose-afhankelijkheid van seizoenen. 

(Hypothese 1:) Een afname van koperionen in het mitochondrium gaat samen met een toename 
van koperionen in het cytoplasma (gebonden aan MT) beschikbaar voor de andere 
compartimenten. Ook vice versa. 
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Wanneer mitochondrien worden afgebroken via fission en lysosomen, komen koperionen vrij die zich 
aan metallothioneine wrs in het cytosol binden. Omgekeerd, wanneer er nieuwe mitochondrien worden 
gevormd, worden in het cytoplasma onderdelen van cytochroom c (waaraan koper gevonden) 
gevormd. Dit geeft een afname van de hoeveelheid koperionen die aan metallothioneine is gebonden. 

(Hypothese 1b:) Een toename van magnesiumionen in het mitochondrium gaat samen met een 
afname van magnesiumionen in het cytoplasma.  

Deze hypothese is niet verder geillustreert met wetenschappelijk onderzoek. Wel kan deze hypothese 
het ontstaan van Leveryinleegte beschrijven. Namelijk bij een koper'tekort' in de mitochondrien, 
gecombineerd met een grote behoefte aan ATP in de cel. Dit valt eerder op bij grote ATP behoefte, 
ofwel veel werkzaamheden. Door meer complex 5 met magnesium in de mitochodrien te hebben, zal 
de ATP vorming sneller zijn (een hypothese). Hoe deze nieuwe verhouding magnesium : koper 
ontstaat staat beschreven in bijlage 8. Een gevolg van meer magnesium in de mitochondria is, dat er 
minder magnesium in het cytoplasme zit. Een (spier)cel bezit duizenden mitochondrien, en de 
verhuizing van magnesium van cytosol naar mitochondrien kan signifikant zijn. Op deze wijze kan in 
het ''hout'' traject van het lichaam (zijkant, lever- en galblaasmeridiaan) een yinleegte ontstaan.  

(Hypothese 2:) Wanneer meer zink in de mitochondrien komt, zal er minder zink over blijven 
voor de andere compartimenten, zoals kern en golgiapparaat om zinkafhankelijke enzymen te 
produceren. Dit is een van de hypotheses gebruikt in de beschrijving van het 
seizoensafhankelijke TCM-polsbeeld.  

Een toename van zinkionen in het mitochondrium heeft als effect dat deze zinkionen een remmend 
effect hebben op complex 3 [130], betrokken bij de oxidatieve fosforylering en opbouw van 
protonengradient, dus membraan potentiaal. Deze potentiaal neemt af. 

Als de zinkionen de matrix van de mitochondrien binnengaan, zal het de citroenzuurcyclus op een 
bepaald punt afremmen, zodat citroenzuur het cytoplasma binnentreedt, en daar bijdraagt tot de 
vorming van lipiden en cholesterol. Op deze wijze kan dit bijdragen aan de toename van vetzuren in 
het bloed (kans op obesitas).  

Meer aanvoer van nutrienten dan ATP behoefte. In de nazomer met vochtige warme dagen,wordt 
zomin mogelijk fysieke arbeid van skeletspieren verricht, terwijl door de oogst van fruit in de nazomer 
veel nutrienten (koolhydraten) bij de cel komen. Dit kan leiden tot teveel zinkionen in de 
mitochondrien, wat de hoeveelheid ROS vergroot []. Veel nutrienten in de cel leidt tot een grote 
opbouw van de mitochondriele membraanpotentiaal. Dit komt, omdat de activiteit van complex 4 
bijgestuurd wordt door [ADP]/[ATP], zodat een voldoende hoeveelheid ATP in de cel complex 4 in het 
mitochondrium afremt. De protonengradient wordt nu minder verbruikt voor de productie van ATP, en 
de membraanpotentiaal blijft aan de hoge kant. Teveel ROS is ongewenst, omdat ROS het 
mitochondrium en de cel beschadigd, wat kan leiden tot apoptose. ROS vorming wordt afgeremd door 
de mitochondriele membraanpotentiaal te laten afnemen. De mitochondriele membraanpotentiaal kan 
op verschillende manieren afnemen. Een manier is via ontkoppelingseiwitten (UCP). Het ontstane 
ROS (dat m.n. bij complex 3 ontstaat) in de mitochondrien verdringt de zinkionen van metallothioneine 
in de mitochondrien, waardoor de zinkionen vrijkomen. 

Metallothioneine (MT) brengt zink van het cytoplasma naar de mitochondrien. MT dringt gemakkelijk 
door de buitenste membraan van het mitochondrium [130]. In deze ruimte 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. Zink kan nu tussen de twee membranen van het mitochondrium 
complex 3 afremmen [130]. 

Doordat MT hierbij zink vervoerd van cytoplasma naar mitochondrium, zijn er in het cytosol tijdelijk 
minder zinkionen. Zinkionen zijn betrokken bij DNA expressie van enzymen en transporteiwitten zoals 
metallothioneine en lysyloxidase. Een van de hypotheses van het TCMwerkingsmechanisme is dat 
deze vorming trager verloopt bij een tekort aan zink.  
 
UIteindelijk zullen processen zoals biogenese, fusion en mitofage (zie Figuur 10) de zinkionen (en 
koperionen) weer teruggeven naar het cytoplasma.  
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Tenslotte heeft ROS ook een regulerende invloed op fission, via de calcium kanaaltjes in het ER die 
contact maken met het mitochondrium [127]. Bij miscommunicatie in het contact tussen ER en het 
mitochondrium kan dit resulteren in metabolische ziektes, obesitas en type 2 diabetes [126]. Deze 
ziektes gaan samen met een van vetzuren in het bloed van vetzuren (hyperlipidemia).  

Redenen voor ontwikkeling van ROS kan zijn: een toevoer van relatief teveel nutrienten, een te groot 
zuurstof aanbod (hyperoxia) [156]* of bij een relatief te lage behoefte aan ATP (te weinig fysieke 
activiteit, actieve skeletspieren). Verder kan een geactiveerd immuunsysteem een toename in ROS 
geven. 

De beste situatie is uiteindelijk: net voldoende eten, maar voldoende ATP verbruik: Bij een sober dieet 
is gemeten bij vissen, dat zij een efficient metabolisme hebben (gemeten aan zuurstof consumptie) 
gecombineerd met weinig ROS [148]. Hier hoeft de oxidatieve fosforylering niet afgeremd te worden. 

Tenslotte m.b.t. hypothese 1 en 2: op orgaannivo: de lever is een opslagplaats voor koperionen. De 
lever geeft ceruloplasmine waaraan koperionen gebonden, af aan het bloed, en zal de behoefte aan 
koperionen vermoedelijk bijstellen, afhankelijk van grote verschillen in weersomstandigheden, zoals 
zomer en winter. Adrenaline versterkt de afgifte van ceruloplasmine aan het bloed.  

Als het effect van de lever niet voldoende is, en de fysiologie meer eist, (b.v.) in de winter (of bij 
stress) zullen koperionen van cytoplasma naar mitochondria verhuizen (hypothese 1). Wanneer de 
vraag naar ATP klein is, vergeleken met de toevoer van nutrienten, zullen zinkionen van het 
cytoplasma naar de mitochondrien verhuizen (hypothese 2). Het seizoenseffect in polsdiagnose 
weerspiegelt dit in het verschil tussen winter- en zomerpols (hypothese 1), nazomerpols (hypothese 2) 
en najaarspols (zie Figuur 6). 

   Hypothesen 3, 4 en 5 zijn toegepast op de ligging van de meridianen op het lichaam. Figuur 3 
beschrijft een relatie tussen de ligging van de meridianen (in lengterichting) op het lichaam en de 
hypothetische (gemiddelde) ion verhouding in de mitochondrien in het bindweefsel en spieren in het 
traject van de meridiaan. De omgevingstemperatuur heeft invloed op de ionverhouding in de 
mitochondrien (of in totale hoeveelheid mitochondrien per cel). Aldus deze hypothesen. 

(Hypothese 3) Hoe meer kans op afkoeling door omgevingstemperatuur, hoe belangrijker de rol 
van koperionen is in de mitochondrien (of meer mitochondrien per cel). De meeste afkoeling 
vindt plaats aan de zijkant van het lichaam, op het traject van de galblaasmeridiaan.  

In de mitochondrien stimuleren de koperionen via complex 4 zowel vorming van ATP als vorming van 
hitte (Figuur 2). 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, dat deels uit 
kernDNA en deels uit mitochondrieen DNA wordt afgelezen.  

Omdat met name de zijkanten en bovenkant van het lichaam het meest aan afkoeling onderhevig zijn 
(de yange gebieden), zal dit proces het hevigst zijn op die gebieden. 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.  

(Hypothese 4) De minste kans op afkoeling als gevolg van omgevingstemperatuur is op de 
buik, waar de renmai en niermeridiaan lopen. Hier zijn minder koperionen in de mitochondrien 
nodig en spelen relatief meer magnesiumionen een rol. 

Als de cel minder opwarming nodig heeft, maar een gelijke behoefte aan ATP dan laat Figuur 2 zien, 
dat dit op te lossen is, met minder koper (complex 4) en meer magnesium (complex 5).  
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Magnesium is een cofactor in complex 5. Complex 5 maakt uit ADP het energierijke molekuul ATP. 
Hierbij maakt het gebruik van de protonengradient, opgebouwd door complex 1-4. (UCP zie Figuur 2) 
blijft gelijk). 

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. 
Dit proces stopt bij voldoende ATP en warmteproductie overdag. De lever reguleert overdag de 
toevoer van koperionen: adrenaline activeert de lever tot afgifte aan het bloed van ceruloplasmine 
waaraan koper gebonden. De hoeveelheid koperionen in het cytoplasma van de cel bepaalt de 
productiesnelheid van complex 4 [125]. Complex 4 is de snelheidsbepalende stap van de oxidatieve 
fosforylering [125]. De norm was (gesteld) door de verhouding [ADP]/[ATP] in de mitochondria. Meer 
koperionen, betekent dat de norm sneller bereikt wordt, en er minder complex 5, met magnesium erin, 
in die tijd gemaakt is.  

Bij een koudere omgevingstemperatuur, bij gelijk blijvende behoefte aan ATP en meer behoefte aan 
warmte is het gemakkelijker in te zien. Kou levert stress en adrenaline op. De lever geeft meer 
koperionen af aan het bloed. Dit geeft een snellere productie van complex 4. De snelheid  van 
complex 5 (met magnesium) is dan relatief lager. Deze redenatie geldt ook voor hypothese 3.  

(Hypothese 5) Traject van maag meridiaan, miltmeridiaan, en blaasmeridiaan: een 
overgangssituatie: zinkionen remmen (relatief snel) de werking van koperionen.  

Bij een tijdelijke afname van stookbehoefte (en ATP voor rillen b.v.). Hier speelt de lever geen rol. De 
lever geeft koperionen af aan het bloed, en alle cellen in alle meridiaangebieden ontvangen dezelfde 
hoeveelheid koperionen. Zinkionen in de cel reageren wel op een afname van stookbehoefte van de 
cel. Dit doen zinkionen, afhankelijk van de locatie van de cel waarin zij zich bevinden. Een ander 
locatie geeft een andere hoeveelheid ROS. Als de plek te warm is, is er ook minder ATP behoefte, en 
zal de situatie ontstaan dat er meer nutrienten dan ATP behoefte is. Dit geeft ROS en een verhoogd 
membraanpotentiaal. Hierdoor komen zinkionen vrij in de mitochondrien.  

De ROS verdringt zink van metallotioneine in het mitochondrium, waardoor zink vrijkomt. De zinkionen 
in het mitochondrium vertragen complex 3, en de energie van complex 2 gaat naar de 
citroenzuurcyclus. Doordat zink het enzym vertraagt in deze cyclus, dat citroenzuur verder omzet in de 
citroenzuurcyclus, zal citroenzuur zich ophopen. Citroenzuur vertrekt daarom gemakkelijker uit de 
mitochondria naar het cytosol, waar het verder omgezet wordt tot vetzuren en cholesterol. Nutrienten 
worden in dit geval voor een deel omgezet in vetten en cholesterol, in plaats van ATP en warmte.  

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]. De binding geeft een afname van mitochondrial membraan potentiaal en 
afname van productie van ROS (reactive oxygen species, zoals peroxide en superoxide) [123]. Het 
komt neer op een verlies aan snelheid van productie van ATP en warmte. De binding van zinkionen 
aan de buitenkant van complex 3 is een relatief snel proces. Zink hoeft niet ingebouwd te worden in 
het molecuul complex 3, en kan snel en gemakkelijk weer loslaten. Dit in tegenstelling tot koperionen 
in complex 4 en magnesiumionen in complex 5. 

 

Bijlage 8: Fasen uit Wu Xing en mitochondriele activiteit. 

Fase water en mitochondriele activiteit tijdens de slaap. 

1. Nacht (slapen) en rol van magnesiumionen op de bijregeling door zink in het mitochondrium. 
Overdag treedt veel variatie op in de ontvangst van nutrienten (ontbijt, lunch en diner). Overdag treedt 
ook variatie op in behoefte aan ATP (fietsen naar het werk, zitten achter buro). Overdag: fission 
correleert met overproductie van ROS [134]. Fusion en fission worden beinvloed door de hoeveelheid 
nutrienten die de cel aangeboden krijgt, ten opzichte van de vraag naar ATP.  
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's Nachts zijn herstelprocessen actief. Het is dan niet de bedoeling dat dit herstelproces wordt 
afgeremd. 's Nachts treedt fusion van mitochondrien op, waarbij de oxidatieve fosforylering het meest 
efficient is. Magnesium speelt een indirecte modulerende rol op het effect van zink in mitochondrien, 
omdat magnesium de vorming van metallothioneine afremt [144]. 's Nachts (wordt gesteld) bevinden 
zich meer magnesiumionen in de cel. Magnesium remt in het cytosol de synthese van 
metallothioneine. Hierdoor zal zink de mitochondrien via MT minder kunnen afremmen (doordat ROS 
op MT bindt en zinkionen in de mitochondrien komen om complex 3 te remmen.  

2. De hoeveelheid magnesium en koperionen worden tijdens de REMslaap (fusion) mogelijk op elkaar 
afgestemd. 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 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. Ander onderzoek laat zien dat bij chronische 
deprivatie van REMslaap er een toename optreedt van expressie van UCP1 in het bruine vetweefsel 
[158]. Wat is de reden dat tijdens REMslaap UCP minder actief is? Figuur 2 laat zien, dat bij lage 
UCP, 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. Is lage UCP 
snachts de omstandigheid waarbij de biogenese van mitochondrien afgestemd wordt op de 
overgebleven ATP behoefte in rust en bij consolidatie van geheugen? De overgebleven ATP behoefte 
geeft aan, wanneer er voldoende mitochondrien in de cel zijn en de biogenese klaar is. Hoeveelheid 
magnesium en koperionen worden tijdens de REMslaap mogelijk op elkaar afgestemd. Een aanloop 
tot inactiviteit en lage UCP vindt misschien al plaats tijdens de nonREM slaap. Hierin past de 
bevinding dat injectie  van magnesium de hoeveelheid REMslaap laat afnemen en de hoeveelheid 
nonREMslaap toenemen [159]. Wanneer deze magnesium ook wordt opgenomen in de mitochondria, 
zal de hoeveelheid gewenste ATP sneller bereikt worden, of zal er UCP bijgemaakt worden om de 
ATP vorming wat af te remmen. Dit verstoort mogelijk de ''reset'' toestand tijdens de REMslaap, en 
blijkbaar remmen de hersenen het ontstaan van de REM slaap af. 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]. Dit past in de hypothetische beschrijving, dat tijdens de 
REMslaap, het lichaam ervoor zorgt dat UCP minimaal blijft. In deze situatie kan de biogenese van 
mitochondrien fitten met alleen magnesium en koperionen, zie schema in Figuur 2. Het past in de 
hypothese van het werkingsmechanisme van TCM dat ATP behoefte stuurt, dat de hoeveelheid 
magnesium en koper in de mitochondrien op elkaar worden afgestemd.  

Fasen hout, aarde, water en mitochondriele activiteit. 

Relatief meer nutrienten dan ATP behoefte in de cel, vergroot de kans op ROS in de mitochondrien. 
Dit past bij fase Aarde in de Wu Xing cyclus. Een tweede situatie die de kans op ROS in de 
mitochondrien stimuleert, is wanneer er relatief meer ATP behoefte is dan nutrienten aanwezig zijn in 
de cel. Dit past bij fase Hout in de Wux Xing cyclus. Tijdens fase aarde komt gedrag voor waarbij 
spieren rond de maagmeridiaan, aan de voorkant van het lichaam, relatief meer actief zijn. Fase hout 
beschrijft gedrag dat gebruikt maakt van spieren rond de galblaasmeridiaan, aan de zijkanten van het 
lichaam. Fase hout uit evenwicht kan zich herstellen door: via fase aarde (qua gedrag door tekort aan 
nutrienten aan te vullen door te eten). Een goede voorbereiding voor fase hout, fysieke activiteit, is 
fase aarde, nieuwe aanvoer van nutrienten in de cel. In de volgorde van deze processen is de Wu 
Xing kringloop zichtbaar. Er treedt herstel op van mitochondrien 's nachts, tijdens het slapen (fase 
water) op door fusion van de mitochondrien.  

Bij pathologie, dit kan pijn zijn door een wondje zijn in het verloop van de meridiaan, of pijn bij 
indrukken van een punt (meestal acupunctuurpunt) in het verloop van de meridiaan, waardoor spieren 
minder belast worden en andere spieren relatief overbelast, worden de fasen niet volledig doorlopen. 
Behalve pijn kunnen ook andere oorzaken een rol spelen, zoals te weinig slaap, teveel stress, of 
ontstekingsprocessen, algemene verstoorde biochemie vertaald naar een effect op verandering in 
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hoeveelheid koper, zink en magnesiumionen. Japanse (zoals Kiiko Matsumoto) en Chinese 
acupunctuur (zoals Richard Tan) maken gebruik van palpatie van acupunctuurpunten.  

Rol van vitamine B12 en folaat beschreven als een voorbeeld van ''Hout voedt Vuur''. 

B12 en folaat supplementen in voeding vergroot mitochondriele oxidatieve capaciteit, en verbetert de 
mitochondriele biogenese via activatie van PGC-1Alfa [150]. Deze activatie vindt plaats door 
methylering. Hartfalen gaat vooraf met een afname in energievoorziening van de hart spiercel, door 
middel van inhibitie van oxidatieve fosforylatie en inhibitie van de oxidatie van vrije vetzuren [150].  

B11 en B12 zijn betrokken in van mitochondrien bij het vervolg van de afbraak van deze vrije vetzuren. 
Dit zijn nutrienten die gebruikt kunnen worden voor de vorming van de protonengradient, waarmee 
ATP geproduceerd wordt. [150]. Zoogdieren hebben twee enzymen die B12 als cofactor hebben: 
methionine synthase in het cytoplasma en methylmalonyl-CoA-mutase (MCM) in het mitochondrium 
[151] . Nadat B12 is opgenomen in de cel, verblijft het in het lysosoom, waar het omgezet wordt tot 
transcobalamine. Indien nodig, verhuist het naar het cytoplasma of naar het mitochondrium [151]. In 
het cytoplasma is het betrokken bij de omzetting van homocysteine naar methionine. In het 
mitochondrium is het betrokken bij de vorming van succynyl-CoA uit de vetzuren: uit beta oxidatie van 
vrije vetzuren, in het stapje van methylmalonyl-CoA naar succinyl-CoA. Succinyl-CoA is een onderdeel 
van de citroenzuurcyclus: dit kan verder gebruikt worden voor vorming van ATP, maar het is ook 
belangrijk bij de vorming van proteines en porphyrinen (basis voor cytochromen en voor haem groep 
in hemoglobine) [153]. 

De activatie (methylering) van PGC-1alfa vindt plaats via het belangrijke molecuul SAM (s-
adenosylmethoinine) dat gevormd wordt met behulp van B12 en folaat , dat homocysteine omzet naar 
methionine, en methionine wordt weer omgezet naar SAM [150]. Een toename van biogenese van 
mitochondrien kan plaatsvinden bij gelijkblijvende mitochondriele massa, omdat biogenese en 
mitofagie gecoordineerd optreden [150]. De mitochondriele turnover wordt efficienter [150]. 

B12 en folaat hebben daarom vermoedelijk een beschermende functie van het hart, gedurende extra 
belasting van het hart [150]. De lever is een belangrijke opslagplaats voor vitamine B12. Dit verhaal 
past bij het idee "hout voedt vuur'': een goede leverfunctie ondersteunt een goede werking van het 
hart. Dit is een van de manieren waarop het plaats kan vinden. De situatie wordt hier beschreven 
waarbij de mitochondrien aangestuurd worden door een grotere ATP behoeft, en een te kleine 
(stagnatie van) aanvoer van nutrienten, wat past bij de beschrijving van de seizoenspols die voor kan 
komen in het voorjaar. 

Fase metaal, longen zuurstofvoorziening en mitochondriele functie. 

Hypoxia, en hyperoxia veroorzaken beiden ROS in de mitochondrien en verlaging van de 
membraanpotentiaal in het mitochondrium. Zowel teveel zuurstof (hyperoxia) als teweinig zuurstof 
(hypoxia) in de cel leidt tot het onstaan van ROS in de mitochondrien [156]. Bij hyperoxia ontstaat 
meer ROS dan bij hypoxia. ROS komt in de mitochondrien tijdens de oxidatieve fosforylering in de 
binnenste membraan vrij: Complex 1 en 2 geven ROS (superoxide) af aan de matrix. In de matrix zet 
SOD-2 (superoxide dismutase met mangaan als cofactor) superoxide om in waterstofperoxide. In de 
matrix remt ROS aconitase, een enzym dat in de citroenzuurcyclus citroenzuur omzet naar 
isocitroenzuur. Een vertraging van deze stap geeft een vertraging van het ontstaan van de 
protonengradient, waardoor de vorming van ATP (en ROS) worden afgeremd. Vermoedelijk speelt 
deze manier van onstaan ROS vooral een rol bij hyperoxia [156]. Dit is herleid uit het effect van 
knockout experimenten van SOD-1 vergeleken met die van SOD-2 [156]. Wanneer er meer zuurstof in 
de mitochondrien komt, dan er nutrienten beschikbaar zijn om mee te reageren, zal de zuurstof 
onvolledig worden omgezet in water, en kan zo superoxide ontstaan. 

Complex 3 geeft ROS af aan de intermembraan ruimte. SOD-1 (superoxide dismutase met koper en 
zinkionen als cofactoren) zet superoxide om in waterstofperoxide. Dit remt complex 4 van de 
oxidatieve fosforylering [156]. Vermoedelijk speelt deze route vooral bij hypoxia. Wanneer er te weinig 
zuurstof is, om de hoeveelheid nutrienten in de mitochondrien om te zetten, ''hoopt de 
protonengradient zich op'', waardoor ook vrije radicalen kunnen ontstaan. Hiermee zal de kleinere 
hoeveelheid zuurstof dat er is, gemakkelijk tot superoxide worden omgezet. 



49 
 

Is hypoxia een situatie die om meer mitochondrien vraagt? Ofwel vertrekken calciumionen naar het 
cytosol? Pas als hierbij ook de ATP behoefte groter dan snelheid waarmee de mitochondrien ATP 
kunnen aanmaken, en er een lage membraanpotentiaal is over het binnenmembraan van het 
mitochondrium. 

ROS kan ontstaan door meer nutrienten dan zuurstof (hypoxia bv). Bij een niet te grote ATP behoefte 
is het niet zinvol om meer mitochondrien te hebben, de membraanpotentiaal over het 
binnenmembraan van het mitochondrium is hoog. Calciumionen vertrekken niet naar het cytosol. Wel 
maakt ROS zinkionen vrij in het mitochondrium, om het proces van vorming van membraanpotentieel 
(oxfos) af te remmen door binding aan complex 3. En zink wordt gebruikt ter bevordering van 
lipogenese door bepaalde enzymen in de citroenzuurcyclus in de matrix af te remmen, zodat 
citroenzuur naar het cytosol verhuist voor de novo genese van lipiden en cholesterol (gebruikt voor 
vorming van membranen). Hier is een aspect van de regel ''aarde voedt metaal'' zichtbaar: in fase 
metaal spelen zinkionen een rol om het effect van ROS af te remmen. 

 

Bijlage 9: Op grotere schaal: hersenen: acupunctuur kan invloed hebben op het cerebellum 
(kleine hersenen)  

[164]: Het cerebellum (kleine hersenen) neemt 10% in van het hersenvolume, maar bevat meer dan 
de helft van de totale hoeveelheid hersencellen. 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 heftige 
emoties tijdelijk minder heftig zijn. 

[166]: 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''. 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. 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 glutamaat afhankelijk van zowel koper-, zink- als 
magnesiumionen. Input vanuit de zintuigen zijn glutamaat afhankelijk. 
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Serotonine in detail: [165]: Serotonine speelt o.a. een rol in beloning/aversieve ervaring, geduld en 
arousal (regulatie van slaapwaak cyclus). Seretonine is betrokken bij aspecten van motor control. 
Cellichamen van serotonine producerende neuronen liggen vlakbij nucleus raphe en medulla 
oblongata. Alle  componenten van het cerebellaire systeem ontvangen input van serotonerge 
neuronen. 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 in het cerebellum). Andere neuromodulatoren van het cerebellum zijn dopamine, 
acetylcholine. Samen met seretonine beinvloeden ze synaptische plasticiteit in het cerebellaire leren. 
De modulatie van serotonerge neuronen vanaf nucleus raphe kernen hebben effect op het 
motorsysteem, afhankelijk van de gedragscontext. Terwijl een grotere hoeveelheid serotonine een 
remmende werking kan hebben, kan in dezelfde synaps een hele kleine hoeveelheid serotonine juist 
een stimulerende werking hebben. 

Hoewel koper- en zinkionen betrokken zijn bij de synthese van bepaalde neurotransmitters (dopamine, 
noradrenaline, serotonine), zijn er andere factoren die meer bepalend zijn voor de de hoeveelheid 
neurotransmitters. Hetzelfde geldt voor hormonen. Zinkionen zijn betrokken bij de novo synthese van 
het steroidskelet in de mitochondrien. Echter de afbraak van hormonen is net zo bepalend als de 
aanmaak. Afbraak van steroidhormonen vindt plaats via bepaalde isoform van cytochroom 
P450.   [167] :Cytochroom P450 (CYP) vormen komen voor in elke lichaamscel, met name in lever en 
ook in de hersenen, maag, longen. CYP is betrokken bij de vorming van cholesterol, galzuren, 
eicosanoiden en steroid hormonen en bij de afbraak van steroidhormonen. CYP vertoont een 
circadiaans ritme, maar is niet direct afhankelijk van genen die betrokken zijn bij de regulatie van het 
circadiaans ritme (CLOCK,BMAL). [168]: CYP: deactiveert endogene en exogene verbindingen, 
steroiden en neurosteroiden. Sommige hersen regio's hebben meer CYP dan de lever: gebieden die 
niet beschermd zijn door de bloedhersen barriere, zoals choroid plexus en posterior hypofyse., maar 
ook middenhersenen, basale ganglia en cerebellum. In astrocyten in olfactory bulb en corpus callosum 
(veel vezels). In feite in mitochondrien en in endoplasmatisch reticulum., b.v. in purkinjecellen in het 
cerebellum. CYP draagt bij aan metabolisme van steroidhormonen, en vice versa: neurotranmitters 
moduleren de activiteit van CYP in de hersenen. (tryptamine, serotonine, adrenaline, catecholamine). 
omzetting van androgenen naar oestrogenen.  

Andere factoren dan koper zink en magnesium zullen de hoofdrol spelen bij fysiologie. Wel zijn de 
ionen waarschijnlijk betrokken bij vitaliteit, efficientie van mitochondrien, zoals ook in het 
cerebellum.  TCM (zoals acupunctuur) stimuleert het zelfgenezend vermogen, wordt wel gezegd, wat 
hier in de context van koper zink en magnesiumionen geplaatst is. Wanneer het cerebellum voldoende 
zijn werk kan doen, is gedrag, emotie, beweging en balans goed op elkaar afgestemd, of wel getimed. 
Harmonie, het TCM begrip Shen, is hier van toepassing. 

 

Bijlage 10: Bijdrage aan verschil tussen linker en rechterlichaamshelft: macrofagen, lever en 
milt. 

Macrofagen. Macrofagen spelen een belangrijke rol zowel in het niet-specifieke immuunsysteem 
(zoals bij genezing van een wond) als in het adaptieve immuunsysteem. Wondgenezing gaat 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). Normaal 
gesproken vindt bij wondgenezing een toename van macrofagen M1 plaats die NO afgeven aan de 
omgeving om lichaamsvreemde deeltjes en beschadigd weefsel aan te vallen. Deze NO dringt vrij de 
membranen in van cellen [133], om in het cytoplasma zich te binden aan metallothioneine, waardoor 
vrije zinkionen ontstaan. Als deze zinkionen de mitochondrien inkomen, zal dit de vorming van 
membranen stimuleren, wat de bedoeling is bij wondgenezing.  

Acupunctuur heeft als basis, kleine beschadigingen in de huid te genereren door het prikken. 
Acupunctuur kan de omzetting van M1 naar M2 bevorderen [117]. Dit is van belang bij bijvoorbeeld 
het effect van hypoxia bij wondgenezing [119]. In de dermis (onder de epidermis) zijn bij wond 
genezing mesenchymale stromal cellen betrokken bij de omzetting van M1 naar M2 macrofagen. 
Hypoxia onderdrukt dit omzettingsproces in de huid [119]. Acupunctuur kan bijdragen aan het 
genezingsproces bij bepaalde huidziektes. 
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M2 heeft het cytokine interleukine 10 (IL-10) nodig om tot expressie te komen en geeft zelf weer IL-10 
af om extra M2 te laten ontstaan. IL-10 speelt een belangrijke rol in de werking van acupunctuur. 
Wetenschappelijk onderzoek bij spierontsteking [117] demonstreert het effect van acupunctuur: een 
switch tussen veel M1 naar relatief veel M2, met afname pijn en zwelling. Bij proefdieren waarbij IL-10 
niet tot expressie kan komen, treedt dit effect niet op [117]. Naast acupunctuur hebben ook 
lichamelijke oefeningen, excercises, een anti-inflammatoir effect heeft: ook daarbij is gemeten dat een 
verschuiving van M1 naar M2 optreedt. Gemeten is dat ATP toeneemt bij acupunctuur, dat purinerge 
receptoren (P2X7) op macrofagen stimuleert [117].  

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]. Bovendien hebben macrofagen ook receptoren voor catecholamines, zoals 
adrenaline [137]. In reactie op binding van adrenaline aan de macrofaag treedt er toename op van 
productie van cytokine IL-10 [137].  

Lever: incidenteel meer M1 dan M2 macrofagen  

Lever en milt spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem. Een kwart van de bloedtoevoer naar 
de lever wordt aangeleverd via de leverslagader, die rechtstreeks uit de aorta (grote 
lichaamsslagader) komt. De overige driekwart van de bloedtoevoer komt via de poortader (Vena 
Porta), die bloed uit de darmen, milt, alvleesklier en galblaas naar de lever vervoert. Dit bloed bevat 
veel verteerde voedingsstoffen, die de lever verder verwerkt. Wanneer het bloed de lever verlaat, 
wordt het via de leverader in de algemene bloedsomloop teruggevoerd. Zie Figuur 11. 

Figuur 11: Bloedvaten van en naar de lever: Een bloedvat vanaf de milt verloopt via de poortader naar 
de lever: milt en lever zijn nauw verbonden met elkaar. De lever bevat veel macrofagen (en overigens 
- bij ontsteking - ook veel metallothioneine [145]). 

                                                        

 

De lever (in bovenbuik, relatief rechts van het midden) ontvangt het verteerde voedsel vanuit de 
darmen via de poortader [114]. In het verteerde voedsel komen mogelijk verkeerde stoffen voor, 
bedorven, of met resten van darmflora heeft een actief immuunsysteem nodig. M1 macrofagen zijn 
betrokken bij de aanval op deze microorganismen. De lever bezit 80-90% van de totale populatie in 
het lichaam van ‘’fixed-tissue’’ macrofagen [114]. De lever bezit zowel M1 al M2 macrofagen. Beide 
types macrofagen M1 en M2 zijn reversibel, en veranderen onder invloed van bepaalde cytokinen in 
het andere M type [116]. M1 wordt geactiveerd bij een wond, infectie of schimmel, bacterie of virus. 
M1 produceert o.a. IL-6 [116]. De lever is erg gevoelig voor hypoxia, en produeert bij intermittent 
hypoxia (OSAS) meer IL-6. Bij hypoxia ontstaat in de lever een laaggradige ontsteking (met veel M1). 
Hypoxia kan ontstaan bij OSAS (slaap apneu) dat ook bijdraagt aan de kans op ontsteking van de 
lever (NASH: non alcoholic steatohepatitis) [118]. Als  gevolg van intermittent hypoxia komt IL-6 tot 
expressie in hepatocyten en in macrofagen, en komt er vanuit de lever meer IL-6 in de circulatie [118]. 
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M1 produceert o.a. IL-6 [116]. Ook in een celcultuur van levercellen is gemeten dat bij hypoxia 
polarisatie tot M1 macrofagen optreedt [118].  

In TCM is de lever betrokken bij stagnatie, wat hier mogelijk verband mee kan houden. TCM 
associeerd lever met fase hout: plannen, ondernemen, jagen. Bij het jagen kan een situatie ontstaan 
dat er meer energie nodig is, dan aangeleverd wordt Dit kan stagnatie geven.  

Milt: meestal meer M2 dan M1 macrofagen  

De milt (in bovenbuik, relatief links van het midden, ook een beetje rechts) is het grootste perifere 
lymfoide orgaan, en is anatomisch nauw gerelateerd aan de lever. De milt beinvloedt het specifieke en 
het niet-specifiek immuunsysteem. De milt bezit veel fagocytose uitvoerende macrofagen. Doordat de 
milt circulerende apoptotische cellen opruimt, is een fine tuning van het immuunsysteem mogelijk. 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 snel naar verschillende ontstekingsplaatsen kunnen 
gaan, in geval van ontsteking. De milt maakt zowel pro-ontstekings-cytokinen (TNFalfa, IL-6) als anti-
ontstekings cytokinen (IL-10). De pro-ontstekings cytokinen gaan vanuit milt direct naar lever (via 
splenic en portal venen). De secretie van anti-ontsteking IL-10 vindt voornamelijk via de milt plaats. De 
secretie van ontstekings cytokines wordt gehandhaafd door ander organen, zoals vetweefsel en lever 
[114, gemeten bij muizen op een dieet, dat veel vet bevat].  

In TCM hoort de milt bij fase aarde, waar voeding bij centraal staat. Regulier zuivert de milt het bloed. 
Goed bloed brengt de nutrienten efficienter naar de cel. Voeding betekent ook herstel: M2 macrofagen 
zijn betrokken bij dit proces.  

Verschil tussen linkerzijde en rechterzijde van het lichaam is dat de milt IL-10 afscheidt ter stimulatie 
van ontwikkeling van M2 macrofagen (uit M1 macrofagen) en de lever eerder IL-6 past bij deze TCM 
regel.  

Verschil tussen linkerzijde en rechterzijde van het lichaam binnen TCM 

De milt geeft IL-10 afgeeft aan de interstitiele ruimte, de lever IL-6. Wat is het effect op de zinkion 
concentratie in de interstitiele ruimte? 

De milt scheidt IL-10 af, voor ontwikkeling van M2 macrofagen uit M1 macrofagen. M2 gedijt onder 
optimale zink concentraties: Macrofagen type 2 (toename door IL-10, afgescheiden door milt) 
produceren het groeihormoon ornithine, dat helpt in het herstelproces bij bijvoorbeeld wondgenezing. 
De intracellulaire synthese door M2 van ornithine wordt gestimuleerd door zinkionen. Een aantal 
immuuncellen (zoals neutrofielen en granulocyten) kunnen zink uitscheiden (in de vorm van exocytose 
van zinkblaasjes). Onafhankelijk van het immuunsysteem geldt: bepaalde cellen in de pancreas, 
relatief links in het lichaam gelokaliseerd, scheiden zink uit (betacellen: zinkexitose tegelijk met 
insuline).  

De lever bezit vaak meer M1 macrofagen, die IL-6 afgeven aanhet bloed. M1 gedijt minder bij veel 
zinkionen. Macrofagen type 1 worden in hun cytoplasma door zinkionen geremd in hun productie van 
NO (waarmee ze pathogenen aanvallen).  

Mogelijk ontstaat er door asymmetrie in lever en milt qua M1 en M2 balans een zinkgradient in de 
interstitiele vloeistof, oplopend van de rechterzijde van het lichaam naar de linkerzijde. Als rechts 
minder zinkionen bezit, zal de rechterpols eerder een zinktekort meten. Dit past bij het idee van 
kopergradient, waar in de linkerpols eerder een kopertekort gemeten wordt. 

Het hypothetische TCM werkingsmechanisme stelt dat het verschil tussen de rechterzijde en de 
linkerzijde van het lichaam beschreven kan worden als een (intracellulair) afnemende gradient in 
koperionen, van rechts naar links. In het algemeen zal de linkerpols eerder tekenen vertonen van 
bloedstagnatie, stagnatie of bloedleegte [58], dat een relatie heeft met yinleegte. De rechterpols zal 
eerder tekenen vertonen van damp, dat zich uit yangleegte kan ontwikkelen. Eerder in dit artikel is 
beschreven dat de kopergradient mogelijk ontstaat doordat de lever 's nachts de meeste warmte 
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produceert. 's Nachts dient het lichaam daarom de linkerzijde van het lichaam iets meer op te warmen. 
De spieren en bindweefselcellen van de linkerzijde hebben iets actievere of iets meer mitochondrien 
voor dit proces. Een disbalans door kopertekort zal eerder links bemerkt worden, omdat links meer 
nodig heeft in de mitochondrien, en minder koper overblijft voor andere processen, zoals de vorming 
van lysyloxidase. 

Yin en yang zijn ten opzichte van elkaar relatieve termen, en staan ook voor licht en donker, voor 
mannelijk en vrouwelijk. Uiteraard zal niet alles te vertalen zijn in koper, zink en magnesium. Hier 
wordt nog een poging gedaan om mannelijk en vrouwelijk in termen van yang en yin te beschrijven. In 
de TCM geldt, dat de linkerzijde van het lichaam meer ''yang'' is en de rechterzijde van het lichaam 
meer ''yin'' ([Su Wen, hoofdstuk 80]). Met yang en yin wordt hier bedoelt: mannelijk respectievelijk 
vrouwelijk. Deze linksrechts tegenstelling is als volgt in de kopergradient van het hypothetische TCM 
mechanisme uit te drukken. Het idee dat mannen eerder een duidelijke linkerpols hebben en vrouwen 
een duidelijker rechterpols kan beschreven worden, gebruik maken van het hypothetische TCM 
mechanisme van dit artikel: een intracellulaire gradient in koperionen met links meer koperionen, 
rechts meer zinkionen. Meestal hebben mannen relatief meer spierweefsel en vrouwen relatief meer 
vetweefsel. Meer spierweefsel betekent meer mitochondrien die fission ondergaan, waarbij koperionen 
vrijkomen. Meer koperionen zijn dat beschikbaar voor de productie van lysyloxidase, voor een steviger 
bindweefsel, ook het bindweefsel om het polsvat. Bij gezonde mannen zijn beide polsen meestal 
duidelijk. Dat de linkerpols nog iets steviger is, wordt beschreven in de volgende alinea. 

's Nachts produceert de lever de meeste warmte, en dient de linkerzijde van het lichaam iets meer 
opgewarmd te worden. De spieren en bindweefselcellen van de linkerzijde hebben iets actievere of 
iets meer mitochondrien voor dit proces. Bij energie in balans, zal overdag, de periode van fission van 
de mitochondrien, er rechts relatief meer fission zijn, waardoor daar relatief meer koperionen ter 
beschikking komen voor de lysyloxidase produktie. Dit valt bij mannen meer op, omdat zij sterkere 
spieren hebben. 

Meer vetweefsel betekent meer zinkionen in de mitochondrien voor de productie van lipiden en 
cholesterol. Cholesterol is ook nodig voor de aanmaak van steroidhormonen zoals oestradiol, cortisol. 
Meer zink in de mitochondrien betekent minder zink in het cytosol. 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 rechterpols iets steviger want: na een menstruatie kan een vrouw tijdelijk bloedleeg zijn, 
waardoor de linkerpols bij palpatie tijdelijk iets zwakker is. 

Een dikkere man met minder spiergebruik, lagere conditie zal eerder een pols hebben die op de pols 
lijkt van vrouwen. Een magere gespierde veel sportende vrouw met stress zal eerder een pols hebben 
die op de pols lijkt van mannen. 

 


