Vitamine C tegen kanker?
Een halve eeuw onderzoek, nog steeds geen
duidelijk resultaat
Door: Willem Koert

In het alternatieve circuit en op het internet waart de geest van Linus Pauling nog
steeds rond. Nog altijd geloven duizenden alternatieve behandelaars en kankerpatiënten in het door Pauling geformuleerde idee dat vitamine C kanker kan afremmen.
Recente studies lijken die theorie te bevestigen. Op het eerste gezicht, tenminste.
Net als in Nederland mogen in de Verenigde Staten alternatieve behandelaars hun cliënten niet met stoffen
injecteren – en dus ook niet met vitamine C. In ieder geval in de VS lappen
de behandelaars dat op grote schaal
aan hun laars, ontdekten onderzoekers

van de Amerikaanse National Institutes of Health zeven jaar geleden tot hun
grote schrik.1 Uit enquêtes onder bezoekers van symposia over kanker bleek dat
maar liefst 86 procent van hen geregeld
cliënten injecteerde met vitamine C.
Daarbij zaten veel kankerpatiënten.
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Volgens de leerboeken speelt vitamine C
een sleutelrol bij de aanmaak van collageen, het belangrijkste bestanddeel van
huid en bindweefsel, en van neurotransmitters als dopamine en noradrenaline.
Daarnaast is vitamine C een antioxidant
die voorkomt dat agressieve moleculen
cellen beschadigen. Het idee dat vitamine C ook zou beschermen tegen kanker is een geesteskind van de chemicus
Linus Pauling (1901-1994), één van de
grondleggers van de orthomoleculaire
geneeskunde.
Halverwege de jaren zeventig publiceerde Pauling, samen met de Schotse
arts Ewan Cameron, een aantal studies
waarin vitamine C in hoge doses volgens
de auteurs het leven van ernstig zieke
kankerpatiënten verlengde.2 Cameron
experimenteerde al sinds de jaren zestig met vitamine C als wapen tegen kanker, en had naar eigen zeggen ongeveer
duizend kankerpatiënten via een injectie of infuus vitamine C toegediend,
meestal in een dosis van 10 gram vitamine C per dag.
Hij had ontdekt dat in de door hem
behandelde patiënten met een gevorderde vorm van kanker de overlevingstijd gemiddeld 210 dagen was, schreven
hij en Pauling in 1976 in het prestigieuze
wetenschappelijke tijdschrift PNAS.
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De gemiddelde overlevingstijd in een
andere groep kankerpatiënten die geen
vitamine C kreeg toegediend was slechts
50 dagen. Tegelijkertijd verminderde de
vitamine de bijwerkingen van de reguliere medicijnen, aldus de auteurs.
Pauling en Cameron schreven een boek
over de kankerremmende eigenschappen van vitamine C: Cancer and Vitamin
C. Dat boek, verschenen in 1979, is nog
steeds in de handel. Het zorgde ervoor
dat legio alternatieve behandelaars en
kankerpatiënten gingen experimenteren met injecties en supplementen met
hoge doses vitamine C.
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Ook in een andere, later gepubliceerde
trials moesten de onderzoekers constateren dat in ieder geval supplementen
met vitamine C darmkankerpatiënten
niets te bieden hadden.4 De studies
van Mayo Clinic, hoewel die betrekking
hadden op het gebruik van vitamine C
in een orale vorm, zorgden ervoor dat
oncologen hun handen aftrokken van
vitamine C.

Bescherming van kankercellen

Teleurstellende trials
In de reguliere geneeskunde waren de
bevindingen van Pauling en Cameron
echter omstreden. Medische wetenschappers vonden hun publicaties slordig, en stelden vragen bij hun manier
van onderzoek.
In hetzelfde jaar dat Cancer and Vitamin C verscheen, publiceerden artsen
van Mayo Clinic een trial waarin ze een
groep kankerpatiënten dagelijks supplementen met in totaal 10 gram vitamine C
lieten slikken, en een controlegroep een
placebo gaven.3 Van positieve effecten
was geen sprake.

In het alternatieve circuit bleef vitamine
C echter onverminderd populair, en bleven behandelaars hoge doses vitamine
C in orale of injecteerbare vorm voorschrijven, soms (in het geval van supplementen) met maag- en darmklachten als
gevolg. In de 21ste eeuw toonde laboratoriumonderzoek aan dat die praktijk
een averechts kan hebben.5 Onderzoekers van het Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center (MSKCC) in New York
hadden op de valreep van de twintigste
eeuw al ontdekt dat veel kankerceltypes
een verhoogde behoefte aan vitamine C
hebben, en de vitamine zelfs accumuleren.6 In latere in vitro-studies toonde het
MSKCC aan dat een aantal veelgebruikte
middelen in chemokuren, zoals doxorubicine, cisplatine, vincristine, methotrexaat
en imatinib, 30 tot 70 procent minder
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effect hebben op kankercellijnen in een
omgeving met veel vitamine C.
Dat is niet verwonderlijk. Vitamine
C is immers een antioxidant. In hoge
doseringen beschermt de vitamine
waarschijnlijk kankercellen tegen de
medicijnen waarmee oncologen proberen kanker te bestrijden. In proefdieronderzoek van het MSKCC versnelden
injecties met vitamine C zelfs de groei
van de tumoren. Het humane equivalent van de doses die de onderzoekers
gebruikten ligt in de orde van grootte
van enkele grammen vitamine C per dag.

Nieuwe ontwikkelingen
In dezelfde tijd dat oncologen begonnen te beseffen dat antioxidante stoffen
als vitamine C bij kanker een averechts
effect kunnen hebben, kwam ook aan
het licht dat in nog hogere doseringen vitamine C mischien toch een kankerremmende werking kon hebben.
In 2007 lieten Amerikaanse moleculaire wetenschappers, verbonden aan
de National Institutes of Health, zien
dat vitamine C in de aanwezigheid van
metalen waterstofperoxide kan laten
ontstaan.7 Waterstofperoxide is schadelijk voor alle cellen, maar vooral voor
kankercellen. De concentratie waarbij
vitamine C kankercellen het vuur aan
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de schenen legt, ligt echter vele malen
boven het niveau dat met voedingsmiddelen en supplementen haalbaar is,
en waarschijnlijk ook boven het niveau
dat met een injectie veilig te bereiken
is. Daarvoor werken de mechanismen
die in het lichaam de concentratie vitamine C reguleren te precies. De vitamine
moet waarschijnlijk via een infuus in het
lichaam worden gebracht.
In 2015 toonden oncologen van Weill
Cornell Medical College in New York
aan dat op die manier vitamine C in een
bijzonder hoge concentratie sommige
types darmcellen kan doden.8 De effecten van vitamine C waren echter wel van
zo’n aard dat de onderzoeksleider Lewis
Cantley het nodig vond om te waarschuwen voor een verkeerd gebruik van vitamine C. “Deze therapie kun je alleen
overwegen als je precies weet hoe een
tumor op vitamine C reageert”, vertelde hij in een persbericht, refererend
aan onder meer het onderzoek van het
MSKCC.
Een andere manier waarop vitamine C
in extreme doseringen kankercellen de
das kan omdoen heeft betrekking op het
saboteren van hun energievoorziening.
Engelse onderzoekers, verbonden aan
de University of Manchester, publiceerden in 2017 een reageerbuisonderzoek
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waarin vitamine C in kankerstemcellen
de werking van de mitochondria verstoorde.9 De vitamine blokkeerde een
sleutelenzym voor de omzetting van
koolhydraten in energie. In combinatie
met weer een andere middel slaagden
de onderzoekers er zelfs in om de cellen te doden.
Kankeronderzoekers van New York University School of Medicine vertelden in
de herfst van 2017 in het wetenschappelijke tijdschrift Cell dat ze waren gestuit
op een derde manier waarop vitamine C
kankercellen kan afremmen.10 De onderzoekers hadden dierproeven gedaan
met leukemiecellen met een beschadiging in het gen voor het enzym tet-methylcytosine-dioxygenase-2 (TET2). Door
die beschadiging werkte het DNA van
stamcellen niet meer goed, en veranderen ze in kankercellen. Een extreme
dosis vitamine herstelde de werking van
het DNA. Omdat dezelfde genetische
afwijking ook kan voorkomen bij andere
vormen van kanker, hopen de onderzoekers dat hun werk inzichten oplevert die
op de langere termijn ook bijvoorbeeld
sommige vormen van borst-, prostaaten dikkedarmkanker onder controle kan
helpen krijgen.

Eerherstel voor Linus Pauling?
De hierboven beschreven ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er in
wetenschappelijke tijdschriften alweer
artikelen verschijnen die pleiten voor
een eerherstel voor Linus Pauling. Zijn
idee dat het met een infuus onder
gecontroleerde omstandigheden toedienen van torenhoge hoeveelheden
vitamine C kanker kan afremmen is, in
ieder geval bij sommige kankertypes,
misschien helemaal niet zo ver gezocht.
Of dat eerherstel er ook echt gaat
komen, hangt onder meer van een half
dozijn lopende trials, waarin oncologen nogmaals het effect van hoge doses
vitamine C op kankerpatiënten bestuderen.11 Als al die studies zijn afgerond,
weten we meer.
De uitkomsten van een enkele trial
zijn trouwens al gepubliceerd – en die
geven geen aanleiding tot optimisme.
In 2015 publiceerden Canadese artsen
een studie in PLoS One, waarin ze vitamine C tijdens chemokuren toedienden
aan kankerpatiënten, op een manier die
dicht in de buurt komt bij de regimes
die Pauling en Cameron ontwierpen. De
Canadezen moesten constateren dat de
patiënten die vitamine C kregen toegediend het niet beter of slechter deden
dan patiënten in de controlegroep. ∞
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