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Een kankermedicijn uit spieren?
Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

Wetenschappers wisten al tientallen jaren dat een relatief grote spiermassa het risico
op kanker vermindert en de prognose van kankerpatiënten verbetert, maar tastten
in het duister over de manier waarop spieren beschermen tegen kanker. Door de
recente ontdekking van het hormoon irisin is dat misschien veranderd.
De relatie tussen de lichaamssamenstelling en het risico op kanker is niet zo
sterk als die tussen enerzijds beweging
en dieet en anderzijds kanker. Epidemiologische studies vinden echter wel degelijk significante verbanden. Een klassieke
studie in dat opzicht is de Paris Prospective Study, waarin epidemiologen een
groep van bijna tienduizend mannen
volgden vanaf de late jaren zestig en
de vroege jaren zeventig van de vorige

Spiermassa en spierkracht

eeuw. Toen de studie begon waren de
mannen 40 jaar of ouder.

den van de jaren tachtig van de twintigste eeuw tot 2003.2 Toen de studie van
start ging, ondergingen de mannen een
sportkeuring, waarbij onderzoekers de
spierkracht van de mannen bepaalden.
Hoe groter die spierkracht was, des te
geringer was in latere jaren het risico
op sterfte door kanker. De onderzoekers vonden het verband zo overtuigend
dat ze een lans braken voor krachttraining als strategie om het kankerrisico te
verminderen.

Paris Prospective Study
• Eén van de factoren die uit deze
studie naar voren kwam was de
geschatte hoeveelheid visceraal vet
die de mannen in hun buikholte hadden opgebouwd. Hoe groter die was,
des te hoger was het risico op dodelijke vormen van kanker.1
• Spiermassa had precies het tegenovergestelde effect. Hoe meer spiermassa de mannen op hun benen en
armen hadden, des te kleiner was
hun risico op dodelijke vormen van
kanker.

Een verhoudingsgewijs grote spiermassa gaat samen met een verhoogde
spierkracht. Als spiermassa enige
bescherming biedt tegen kanker, dan
zou spierkracht dat dus ook moeten
doen. Onderzoekers van de University of South Carolina stuitten op een
dergelijk verband in een epidemiologische studie waarvoor ze een groep van
meer dan tienduizend mannen volg-

Ook in kankerpatiënten speelt spiermassa een rol van betekenis. In studies onder patiënten met bijvoorbeeld
dikke darmkanker3,4, borstkanker5 en
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slokdarmkanker6 verhoogt een grotere
spiermassa de overlevingskansen.
Tot voor kort hebben behandelaars

irisin door onderzoekers van het Amerikaanse Dana-Farber Cancer Institute in 2012.7 Irisin wordt aangemaakt

weinig met deze bevindingen gedaan.
Een belangrijke reden daarvoor was
dat niet duidelijk was hoe het verband
tussen gezondheid en spieren nu precies in elkaar zat. Beschermden spieren
tegen kanker? Of hadden gezonde mensen gewoon meer spieren dan vóór hun
ziekte en verzwakte therapie kankerpatiënten? Dat laatste leek het meest
waarschijnlijk, en dus was er weinig
wetenschappelijke interesse in onderzoek naar het inzetten van spiermassa
als wapen tegen kanker.

door spierweefsel, en wordt afgegeven
aan de bloedbaan. Het hormoon reist
door het lichaam en blijkt in recente
studies een breed spectrum aan positieve gezondheidseffecten te hebben.
In de hersenen activeert irisin bijvoorbeeld de groeifactor BDNF, die hersencellen stimuleert om onderling nieuwe
verbindingen te maken en daarmee
informatie vast te leggen.8 Tegelijkertijd stimuleert irisin de werking van de
alvleesklier en verhoogt het de gevoeligheid voor insuline van cellen. Een bijzondere eigenschap van irisin is dat het
in proefdieren de vorming van bruine
vetcellen stimuleert en die van witte
vetcellen afremt. Bruine vetcellen kunnen vetzuren omzetten in energie, witte
niet. Dat impliceert dat irisin in theo-

Spiermassa als wapen tegen
kanker
Die situatie is in korte tijd veranderd,
en dat komt niet in de laatste plaats
door de ontdekking van het hormoon
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rie misschien een diabetesmedicijn is
dat ook nog eens gewichtsverlies kan
veroorzaken doordat het de verbran-

die niet meer optimaal op hun medicijnen reageren. Die hoop is onder meer
gebaseerd op studies waarin mensen

ding van vet stimuleert. Dat effect is in
mensen tot dusverre alleen aangetoond
in experimenten waarin onderzoekers
proefpersonen blootstelden aan kou,
en vervolgens konden vaststellen dat irisin leidde tot de ontwikkeling van bruine
vetcellen.9,10

met overgewicht extra veel irisin aanmaken als de werking van hun endogene
insuline door vetzucht en ontstekingen
vermindert.11,12

Slinken van vetmassa
In dierstudies werkt synthetisch irisin
als een diabetesmedicijn dat - anders
dan veel andere diabetesmedicijnen de vetmassa doet slinken. De ontdekkers van irisin hebben die toepassing
gepatenteerd en onderzoeken binnen
het onderzoeksbedrijf Ember of synthetisch irisin nuttig kan zijn voor mensen met diabetes type-2. Onderzoekers
hopen dat irisin nuttig is voor diabetici

Nieuwe inzichten over spierfunctie
De ontdekkers van irisin staan hoog aangeschreven in de wetenschap, maar dat
is niet de voornaamste reden dat tientallen universiteiten en onderzoeksinstituten het nieuwe hormoon op dit
moment intensief bestuderen. De werkelijke reden is dat de ontdekking past
in recente populaire wetenschappelijke
theorieën over de functie van spieren.
Volgens die denkbeelden zijn spieren
niet alleen nodig om het lichaam te
laten bewegen, maar hebben spieren
hebben ook een endocrinologische rol
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van betekenis.13 Spieren produceren
een paar honderd eiwitten, en geven
die af aan de bloedbaan. Een aantal van

kers van Harvard Medical School publiceerden in 2014 een in vitro-studie
waarin een half dozijn kankercellijnen

die eiwitten zijn cruciaal voor een goede
gezondheid. Die theorie zou moeten
verklaren waarom lichaamsbeweging
in epidemiologische en kinische studies
zulke overtuigende positieve en brede
gezondheidseffecten heeft.
“We hadden eigenlijk al jaren het vermoeden dat lichaamsbeweging ‘praat’
met diverse weefsels in het lichaam”,
vertelde de Amerikaanse celbioloog
Bruce Spiegelman, de onderzoeksleider
van het team dat irisin ontdekte, in een
persbericht. “Maar hoe dat precies in
zijn werk ging, dat was de grote vraag.”
Toen Spiegelman en zijn collega’s irisin
ontdekten, vonden ze een stukje van
de puzzel waarnaar honderden wetenschappers op zoek waren.

niet reageerden op irisin.14

Opmerkelijke studies
De vraag dringt zich op of irisin ook de
beschermende werking van spieren
tegen kanker kan verklaren. Het onderzoek naar irisin en kanker staat echter
nog in zijn kinderschoenen. Onderzoe-

“Irisin kan een sleutelrol
spelen in de behandeling
van kanker”
Moleculaire biologen van de University of New Mexico rapporteerden
daarentegen zeer recent hoopgevende
resultaten in de International Journal
of Cancer.15 De onderzoekers stelden
agressieve MDA-MB-231-borstkankercellen bloot aan irisin, en ontdekten dat
irisin de vitaliteit van de kankercellen
verminderde, en sommige cellen zelfs
doodde. Daarnaast verminderde irisin
het vermogen van de cellen zich uit te
zaaien, en maakte het de cellen kwetsbaarder voor het medicijn doxorubicin.
“Uit onderzoek wisten we al dat
lichaamsbeweging het risico op kanker
vermindert en de vooruitzichten van
kankerpatiënten verbetert”, schreven
de onderzoekers. “Deze gegevens leggen mogelijk het mechanisme achter dat
verband bloot. Bovendien ondersteunt
dit onderzoek de theorie dat irisin een
sleutelrol kan spelen in de behandeling
van kanker.”

De mogelijke rol van irisin bij
kanker
Als de onderzoekers het bij het rechte
eind hebben, kunnen interventies die
de concentratie irisin verhogen een
positief effect hebben op vrouwen met
borstkanker, en misschien ook op men-
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sen met andere vormen van kanker.
Voor zover we dat uit het gepubliceerde
onderzoek kunnen afleiden, zijn het
vooral de totale hoeveelheid spiermassa
en de leeftijd die de concentratie irisin
in het lichaam bepalen.16 Hoe hoger de
leeftijd, des te lager is de concentratie
irisin; hoe groter de spiermassa, des te
hoger is de concentratie irisin.

Concentratie van irisin
Lichaamsbeweging kan de afgifte van
irisin acuut maar tijdelijk met enkele
tientallen procenten verhogen. Hoe
intensiever de inspanning, des te sterker is het effect.17 Ook bij matig-intensieve inspanning geven spieren irisin af
aan de bloedbaan, maar de verhoging
van de spiegel van irisin bedraagt in dat
geval slechts enkele procenten. Bovendien zakt het niveau van afgifte door de
spieren na langdurige continue matig-intensieve inspanning terug naar het
niveau in rust.18 Krachttraining, fitness
of kortdurende maar redelijk intensieve
cardiotrainingen van een half uur lijken
dus bij uitstek geschikte bewegingsvormen te zijn om de concentratie irisin te
verhogen. Leeftijd en fitheid lijken geen
invloed te hebben op de afgifte van irisin
door intensieve inspanning.19

Voeding en de aanmaak van irisin
Dieet heeft voor zover bekend geen
invloed op de aanmaak van irisin door
de spieren, maar mogelijk zijn er wel
voedingsinterventies die dat wel hebben. In de herfst van 2014 publiceerden
Koreaanse onderzoekers een onderzoek waarin jonge mannelijke krachtsporters meer irisin aanmaakten door
suppletie met 450 milligram ursolic acid

per dag.20 Ursolic acid is een stof die van
nature in kleine hoeveelheden aanwezig is in de schil van appels en kruiden
zoals rozemarijn. Makers van sportsupplementen gebruiken ursolic acid wel
eens in producten die de spiergroei zouden moeten versnellen. Onderbouwing
voor die claim vonden de Koreanen trouwens niet. Hun proefpersonen bouwden niet meer spiermassa op door het
supplement. Ze verloren overigens wel
lichaamsvet.

Tot slot
Het onderzoek naar irisin is jong maar
beloftevol, en het is niet onwaarschijnlijk dat wetenschappers in de nabije
toekomst nog meer positieve gezondheidseffecten van irisin op het spoor zullen komen. Dat suggereert onder meer
een studie die Spaanse wetenschappers
in 2014 publiceerden in de American
Journal of Medicine. De Spanjaarden
bestudeerden een kleine groep mannen en vrouwen die erin waren geslaagd
ouder te worden dan 100, en desondanks in een goede gezondheid te verkeren. De Spanjaarden waren op zoek
naar factoren die mensen in staat stellen zo oud te worden en toch gezond te
blijven. De onderzoekers vonden in het
bloed van hun ‘super-agers’ een ongewoon hoge concentratie irisin.
∞
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