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Visolie in de strijd tegen
dikkedarmkanker

In het normale geval is in de dikkedarm-
crypten de celdeling, nodig om bescha-
digde en verouderde cellen op te ruimen,
in evenwicht. Dikkedarmkanker kan ont-
staan wanneer, onder invloed van
schadelijke invloeden, de balans tussen
celdeling en celdood verstoord raakt.
Overmatige celdeling of onderdrukking
van celdood in dikke darmcellen leidt
dan tot de vorming van een tumor.
Bij het merendeel van tumoren in de dik-
ke darm speelt erfelijkheid geen rol van
betekenis. Er zijn echter twee genetische
ziektebeelden die het risico op dikke-
darmkanker wel kunnen verhogen: ‘Her-
editair Non-Polyposis Colorectum Carci-
noom’ (HNPCC) en ‘Familiaire Adenoma-
teuze Polyposis’ (FAP). HNPCC wordt
gekarakteriseerd door mutaties in ‘mis-
match repair’-genen op vroege leeftijd.
Patiënten met FAP ontwikkelen honder-
den goedaardige poliepen, ook op jonge
leeftijd, door mutaties in het Apc-gen.

N-3-vetzuren uit vis
Naast genetische predispositie zijn onze
voedingsgewoonten ook zeker van
invloed op dikkedarmkanker. Het risico
op dikkedarmkanker hangt zeer waar-
schijnlijk nauw samen met de hoeveel-
heid en het type vet in onze voeding. Uit
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epidemiologisch onderzoek is gebleken
dat onder Japanners en Eskimo’s de inci-
dentie van dikkedarmkanker veel lager
is. Beide populaties eten veel vis, dat rijk
is aan n-3-vetzuren. Ook experimenteel
onderzoek met dieren geeft aan dat een
hoogvetvisoliedieet met veel n-3-vetzu-
ren het ontstaan van het aantal tumoren
in de dikke darm van ratten kan remmen
ten opzichte van een hoogvetmaïsolie-
dieet, met veel n-6-vetzuren.
N-6- en n-3-vetzuren zijn essentiële
meervoudig onverzadigde vetzuren
(MOV). Aangezien ons lichaam ze niet
zelf kan maken, is het noodzakelijk dat
we deze vetzuren via de voeding binnen-
krijgen. Het n-6-vetzuur linolzuur (LA;
18:2n-6) komt veel voor in plantaardige
oliën, zoals maïsolie of zonnebloemolie.
Het n-3-vetzuur, alpha-linoleenzuur
(ALA; 18:3n-3) komt voor in lijnzaad, wal-
noten en in mindere mate in groene
bladgroente. Ons lichaam kan uit deze
vetzuren hoger onverzadigde vetzuren
vormen, zoals arachidonzuur (AA; 20:4n-
6) uit LA en eicosapentaeenzuur (EPA;
20:5n-3) uit ALA (figuur 1). AA komt nau-
welijks in voeding voor, slechts in
beperkte mate in vlees. Vette vis daaren-
tegen, zoals zalm, tonijn, haring en
makreel, is een belangrijke bron van EPA.

De prostaglandine-hypothese
AA en EPA kunnen beide door hetzelfde
enzym, cyclooxygenase (COX), worden
omgezet in prostaglandines. AA (20:4n-6)
is het precursorvetzuur van bijvoorbeeld
prostaglandine E2 (PGE2) en EPA is het
precursorvetzuur van prostaglandine E3
(PGE3).
Verondersteld werd dat n-6-vetzuren het
risico op dikkedarmkanker kunnen ver-
groten via een toename van de PGE2-
productie, een stof die de celdeling van
dikkedarmcellen zou kunnen verhogen.
Daarnaast werd vaak gesuggereerd dat
het mechanisme dat verantwoordelijk is
voor het beschermend effect van n-3-vet-
zuren op dikkedarmkanker gerelateerd is
aan een remming van de PGE2-synthese.
EPA kan namelijk een competitie aan-
gaan met het COX-enzym en op deze

manier zorgen voor een afname van de
PGE2-productie en een toename van de
productie van PGE3, een stof die minder
biologisch actief is [1].
Uit dierstudies blijkt inderdaad dat hoog-
vetvisoliediëten met een hoog gehalte
aan EPA (20:5n-3) resulteren in lagere
hoeveelheden PGE2 in het bloedplasma
van ratten, vergeleken met hoogvetmaïs-
oliediëten met een hoog gehalte aan
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linolzuur (18:2n-6) [2]. Ook humane dik-
kedarmkanker Caco-2 cellen, die veel
COX tot expressie brengen, blijken dosis-
afhankelijk PGE2 te produceren na bloot-
stelling aan AA. Tevens blijkt EPA de AA-
geïnduceerde PGE2-synthese competa-
tief te remmen in Caco-2 cellen.
Remming van PGE2-synthese door EPA
ten opzichte van AA leidt echter niet tot
een verschillend effect op de celdelings-
activiteit van Caco-2 cellen. Deze resulta-
ten komen niet overeen met eerder
genoemde hypothese en trekken de rol
van PGE2 in de anticoloncarcinogene
effecten van n-3-vetzuren in twijfel [3].

De oxidatieve stress-hypothese
De meervoudig onverzadigde vetzuren AA
(20:4n-6) en EPA (20:5n-3) remmen de
celdeling van humane Caco-2-cellen wel
ten opzichte van de langere keten vetzu-
ren LA (18:2n-6) en ALA (18:3n-3) (figuur
2). Dit suggereert dat het aantal dubbele
bindingen in de koolstofketen van vetzu-
ren belangrijker is voor de antiprolifera-
tieve en cytotoxische effecten op dikke-
darmtumorcellen dan de plaats van de
dubbele binding (n-3; eerste dubbele
binding op het derde C-atoom vanaf de
methyl-uiteinde, n-6; eerste dubbele bin-
ding op het zesde C-atoom vanaf de
methyluiteinde).
Meervoudig onverzadigde vetzuren
(MOV) met meerdere dubbele bindingen
in de koolstofketen, zoals AA en EPA, zijn
erg gevoelig voor vetzuuroxidatie. Peroxi-
datieproducten van MOV hebben daarom
waarschijnlijk een belangrijke rol

gespeeld in de AA en EPA-geïnduceerde
antiproliferatieve en cytotoxische effec-
ten, omdat malondialdehyde (MDA), een
van de eindproducten van vetzuuroxida-
tie, verhoogd is in Caco-2-cellen na
blootstelling aan AA en EPA. Na toevoe-
ging van antioxidanten, zoals vitamine E,
is de MDA vorming door n-3-vetzuren in
humane dikkedarmkanker-Caco-2-cellen
verminderd. Daarnaast bleek dat na toe-
voeging van vitamine E de darmtumor-
celgroeiremmende effecten van EPA
gedeeltelijk werden opgeheven. Deze
resultaten suggereren ook dat oxidatie
van vetzuren, wat kan leiden tot een
afname van de celdelingsactiviteit en een
toename van de celdood in darmtumor-
cellen, mogelijk verantwoordelijk is voor
de antikankereffecten van n-3-meervou-
dig onverzadigde vetzuren.

Visolie en antioxidanten
Naast deze aanwijzingen uit in vitro-
onderzoek met humane darmkankercel-
len, blijkt uit dierstudies ook dat visolie-
diëten met een hoog gehalte aan EPA
(20:5n-3) de initiatie van AOM-geïndu-
ceerde aberrante crypt foci (voorstadia
van darmkanker) in de dikke darm van
ratten remmen ten opzichte van maïs-
oliediëten met een hoog gehalte aan
linolzuur (18:2n-6). Het feit dat visolie-
vetzuren ook in het lichaam gevoeliger
zijn voor oxidatie dan vetzuren uit maïso-
lie, blijkt uit het gegeven dat de hoeveel-
heid MDA verhoogd is in de lever en de
ontlasting van met visolie gevoerde rat-
ten ten opzichte van met maïsolie
gevoerde ratten. Ook lagere hoeveelhe-
den aan vitamine E in het plasma van met
visolie gevoerde ratten kan duiden op
een hoger gehalte aan oxidatieve stress
in het lichaam van deze ratten, wat
mogelijk kan resulteren in oxidatieve
stressgeïnduceerde celdood in bijvoor-
beeld darmkankercellen.
Het definitieve in vivo-bewijs voor deze
nieuwe hypothese omtrent het werkings-
mechanisme van de beschermende wer-
king van n-3-vetzuren op het ontstaan en
de ontwikkeling van dikkedarmkanker
moet nog worden geleverd. Maar inmid-
dels zijn er wel onderzoeken gepubli-
ceerd die aantonen dat extra toevoeging
van vitamine E aan hoogvetvisoliediëten,
de antikankereffecten van n-3-vetzuren
in muizen met borstkanker of longkanker
kan verminderen, wat ook een aanwijzing
is voor de hypothese dat oxidatie van vet-
zuren verantwoordelijk is voor de chemo-
preventieve werking van n-3-meervoudig
onverzadigde vetzuren op dikkedarm-
kanker.

Fig. 1   Metabolisme van n-6 en n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren.

Fig. 2   Effecten van n-6- en n-3-meervoudig onverzadigde vetzuren op de celdeling
van humane darmkanker-Caco-2-cellen.
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Familie
∆6-Desaturatie  Elongatie  ∆5-Desaturatie

n-6 18:2n-6 → 18:3n-6 → 20:3n-6 → 20:4n- 6
 LA AA

n-3 18:3n-3 → 18:4n-3 → 20:4n-3 → 20:5n-3
ALA EPA
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