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Lijst van afkortingen: 
 
ATP: adenosine trifosfaat 
amu: atomic mass units 
As: arsenicum 
Cd: cadmium 
CDC: Centers for disease control and prevention 
CFTD: myopathy with congenital fiber type disproportion 
CVB: Coxsackievirus B (enterovirus van de picornaviridae familie) 
CVB3/0: Coxsackievirus B3 stam die geen myocarditis veroorzaakt 
C.V.S: chronisch vermoeidheidssyndroom 
cys: cysteïne 
EBV: Epstein-Barr Virus (humaan herpesvirus 4) (familie van de herpesviridae) 
EIPS: energy index point score 
ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay 
FT4: vrij T4 (niet gebonden aan eiwitten) 
GSH: glutathion 
GSHPx: glutathionperoxidase 
GTP: guanosinetrifosfaat 
Hg: kwik 
HGR: Hoge Gezondheidsraad 
HHV: Humaan Herpes Virus 
HCMV: Humaan cytomegalovirus (familie van de herpesviridae) 
HIV-1: Humaan Immunodeficiëntie Virus-1 
HTLV-1: Humaan T-cel Lymfotroof Virus-1 (retroviridae) 
I.C.P-M.S.: inductief gekoppeld plasma - massaspectrometer 
ICD-10: International statistical classification of diseases and related health problems, 
10de editie 
IgG: immunoglobuline G 
IgM: immunoglobuline M 
IL : interleukine 
LDL: low density lipoprotein 
LOAEL: Lowest adverse effect level 
MB-DRM: Mallory body-like desmin-related myopathy 
MDA: malondialdehyde 
M.E.: myalgische encephalomyelitis 
MEAB: Myalgic Encephalopathy Association Belgium 
MmD: multiminicore disease 
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mRNA: messenger RNA 
NADPH: nicotinamide adenine dinucleotide fosfaat 
NERC: Natural Environment Research Council 
Nf-κB: Nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B-cells 
NOAEL: no observed adverse effect level 
PCR: polymerase chain reaction 
ppm: parts per million 
RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
RNA: ribonucleïnezuur 
ROS: Reactive Oxygen Species 
RSMD: rigid spine muscular dystrophy 
RT-PCR: Reverse Transcriptase-polymerase chain reaction 
SBP2: SECIS Binding proteïn 2 
Se: Selenium 
sec: selenocysteïne 
SECIS: selenocysteïne insertion sequence 
SPS 1-2: selenofosfaat synthetase 1-2 
SRE: selenocysteine codon redefinition element 
TR: thioredoxinereductase 
TNF: tumor necrosis factor 
tRNA: transfer RNA 
TSH: thyroid-stimulerend hormoon 
UL: Tolerable Upper Intake Level 
VLFP: Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-Patiënten 
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1. Inleiding 

 
1.1. Chemische eigenschappen van selenium 
 
Selenium is een scheikundig element met symbool Se en atoomnummer 34, het is een  
niet-metaal.  Er bestaan zowel organische als anorganische verbindingen van 
selenium. Organische verbindingen zijn bijvoorbeeld methylselenol, dimethylselenide 
of trimethylselenonium.  Voorbeelden van anorganische verbindingen zijn seleniet 
(SeO3

2-), selenaat (SeO4
2-) en waterstofselenide (H2Se).  Er bestaan 6 isotopen van 

selenium die in een verschillend percentage in de natuur voorkomen (zie tabel 1).  
  
Tabel 1: Natuurlijke isotopen van selenium  
(Bron: http://www.tracesciences.com/se.htm, (28/09/2012)). 

 
Isotoop Exacte Molaire Massa (g/mol) Natuurlijk voorkomen (%) 
74 Se 73.9224746 0.89 
76 Se 75.9192120 9.37 
77 Se 76.9199125 7.63 
78 Se 77.9173076 23.77 
80 Se 79.9165196 49.61 
82 Se 81.9166978 8.73 
 
De oxidatietrappen waarin selenium kan voorkomen zijn  –II, +IV of +VI.  De 
chemische eigenschappen van selenium komen grotendeels overeen met die van 
zwavel waardoor planten geen onderscheid maken tussen de twee bij incoporatie in 
aminozuren.  Tot slot bestaat er nog elementair selenium (Se0) dat in verschillende 
allotropische vormen kan voorkomen:  zwart glasachtig, grijze kristallijne vorm, 3 
rode kristallijne vormen (α, β, en γ) en rood amorf.  Selenium werd in 1817 door de 
zweedse chemist Jöns Jacob Berzelius voor het eerst geïdentificeerd als een rode 
afzetting tegen de wanden van loden kamers bij de productie van zwavelzuur (Combs 
G., 2000).  De nano-vorm van selenium (nano-red selenium) wordt nader bestudeerd 
omdat nano selenium minder toxisch is in grote hoeveelheden, maar toch de goede 
eigenschappen van selenium behoudt in het lichaam (Sarin, 2010 Zhang et al., 2001 
Zhang et al., 2005). 
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1.2. Geochemische eigenschappen en biobeschikbaarheid van selenium 
 
De concentratie aan selenium kan zeer sterk verschillen van gebied tot gebied.  De 
hoogste concentraties worden vooral teruggevonden in gesteenten zoals leisteen, 
steenkool, vulkaansteen en kalksteen.  De seleniumconcentratie in de bodem ligt 
gemiddeld tussen 0.01 ppm en 2 ppm, maar hoge waarden tot 1200 ppm komen ook 
voor in sommige gebieden (Fordyce. 2007).  Gezien de zeer nauwe marge tussen 
deficiëntie (inname <40µg/dag) en toxiciteit (inname >900 µg/dag ->NOAEL is 850 
µg/dag) van selenium (Kolanowski et al., 2009) is het belangrijk een beeld te hebben 
van de opname in gewassen en accumulatie in dierlijk weefsel zoals vee en het 
verband met de initiële bodemconcentraties.  De zuurtegraad en het gehalte aan 
organische stoffen in de bodem zijn belangrijke factoren die de biobeschikbaarheid 
van selenium bepalen.  De bodem kan een adequate hoeveelheid selenium bevatten 
maar door een slechte biobeschikbaarheid onvoldoende selenium overdragen in de 
gewassen (Johnson et al., 2000, Combs, 2000) (zie bijlage 1).  In een alkalische goed 
gedraineerde grond wordt selenaat gevormd (Se6+) dat goed opneembaar is voor 
planten.  Een zure slecht gedraineerde grond daarentegen geeft aanleiding tot 
complexatie met vooral ijzer en aluminium waardoor de plant dit veel moeilijker 
opneemt.  Elementair selenium dat voorkomt in de bodem is vrij stabiel en heeft zo 
goed als geen biologische beschikbaarheid (Fordyce et al., 2000).  De belangrijkste 
natuurlijke bron voor de verspreiding van selenium is de selenium cyclus (Fig.1).  De 
selenium cyclus is een biologische cyclus analoog aan de koolstof-, stikstof- en 
zwavelcyclus. Jaarlijks komen grote hoeveelheden selenium via oppervlakte- en 
grondwater in de oceanen terecht.  Uit de oceanen komt selenium, eveneens in grote 
hoeveelheden vrij in de atmosfeer onder vorm van dimethylselenide.  Industriële 
activiteiten zorgen echter voor een veel groter aandeel in het vrijkomen van selenium.  
Zo wordt selenium bijvoorbeeld gebruikt als pigment in de productie van glas, als 
halfgeleider in elektronische componenten, in fotocopiemateriaal en in fungiciden, 
evenals pesticiden.  De grootste hoeveelheden komen vrij bij verbranding van 
steenkool in elektriciteitscentrales en smeltovens.  Vulkaanuitbarstingen verspreiden 
eveneens grote hoeveelheden selenium maar gebeuren minder frequent (Johnson et al., 
2009).  Gebieden met een van nature hoog seleniumgehalte in de bodem zijn te vinden 
in de U.S.A. (Great Plains), Canada, China (Enshi en Hubei Provincie), delen van 
Ierland, Colombië en Venezuela.  De meest seleniumdeficiënte gebieden zijn te vinden 
in China (gebied van ziekte van Keshan dat zich uitstrekt tussen de Heilongjiang 
provincie en Yunnan provincie, opgenomen in figuur 2), oost -en centraal Siberië, 
Denemarken, Finland (zie bijlage 2), en Nieuw zeeland (Oldfield, 2002, Larisa et al., 
2009, Fordyce. 2007).  
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Fig.1: Selenium cyclus 

(Bron: open source E-book: Amr El-Missiry, 2012).  
 

 
Fig.2: Prevalentie ziekte van Keshan (gearceerde gebieden) 

(Bron: Fordyce et al., 2000). 
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1.3. Selenium in ons lichaam 
 
1.3.1. Absorptie en metabolisme 
 
1.3.1.1. Beschikbaar selenium uit de voeding 
 
Aangezien selenium in planten en dieren vooral onder de vorm van 
seleniumbevattende aminozuren voorkomt en deze ook gemakkelijk worden 
opgenomen (selenomethionine iets beter dan selenocysteïne) via onze spijsvertering, 
zijn de beste bronnen van selenium eiwitrijke producten zoals vlees, melkproducten, 
eieren, zeedieren,  graanproducten en bonen.  In Europa leveren eiwitten van dierlijke 
oorsprong ons 66% van de selenium die opgenomen wordt (Larisa et al., 2009). Naast 
eiwitrijke producten zijn er nog de seleniumaccumulerende groenten zoals de familie 
van de Brassicaceae (kruisbloemfamilie) b.v. broccoli en de familie van de Alliaceae 
(lookfamilie) b.v. knoflook.  Vervolgens zijn er nog een aantal paddenstoelsoorten die 
door de mens geconsumeerd worden die eveneens selenium kunnen accumuleren b.v. 
Agaricus bisporus  of de champignon zoals wij hem kennen en de Boletus edulis of 
eekhoorntjesbrood (John, 2005).  Tot slot zijn er nog de Braziliaanse noten die hoge 
gehaltes aan selenium kunnen accumuleren. Zeedieren bevatten veel selenium maar 
ook andere zware metalen zoals kwik.  Doordat selenium als chelator fungeert voor 
enkele van deze zware metalen zal de beschikbaarheid dalen.  De laatste jaren rijst er 
bezorgdheid in Europa over dalende seleniuminname. Europa voerde vroeger grote 
hoeveelheden tarwe in uit Noord-Amerika waar het geteeld werd op prairiegrond die 
zwarte leisteen bevat (rijk aan selenium).  Sinds de Europese Unie bestaat komen de 
meeste granen vanuit de meer lokale omtrek.  In de U.K. bijvoorbeeld is de 
gemiddelde inname over een periode van 4 jaar gedaald van 43 µg/dag in 1991 tot 29 
à 39 µg/dag in 1995 (Fordyce, 2007).  Deze waarde ligt ver onder de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid.  
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Tabel 3: Seleniumgehalte van enkele seleniumrijke voedingsmiddelen uit Belgische 
supermarkten (Bron: Waegeneers et al., 2013). 
 

Product Se concentratie (mg/kg) 
nieren van rund 1.9 
mosselen 1.0 
krab 0.90 
tonijn 0.82 
makreel 0.55 
champignons 0.18 
pasta 0.17 
varkensvlees 0.15 

 
De voedingsaanbevelingen in België voor volwassenen zijn 70µg/dag voor mannen en 
60µg/dag voor vrouwen en de UL (Tolerable Upper Intake Level) wordt vastgelegd op 
300 µg/dag (Kolanowski et al., 2009). 
 

 
 

Fig.3: Gemiddelde inname van selenium in België 
(Bron: Thiry C., 2012). 
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1.3.1.2. Opname en metabolisme van selenium 
 
Selenium komt voornamelijk in organische vorm voor in onze voeding.  De meest 
voorkomende vormen zijn in de eerste plaats selenomethionine en vervolgens 
selenocysteïne.  Selenomethionine nemen we vooral op uit plantaardige voeding 
terwijl selenocysteïne voornamelijk uit dierlijke producten opgenomen wordt.  
Selenium zowel in organische als anorganische vorm wordt vrij efficiënt opgenomen.  
In het duodenum vindt de grootste opname plaats, maar ook in het jejunum en ileum 
wordt nog in mindere mate selenium opgenomen.  Men vermoedt dat de opname van 
selenoaminozuren op dezelfde wijze gebeurt als de opname van hun zwavelbevattende 
analogen aangezien vastgesteld is dat bij een hoge concentratie aan methionine, 
selenomethionine minder goed opgenomen wordt.  De absorptie van de 
selenoaminozuren wordt geschat op 80% en de opname van Seleniet is meer dan 85%.  
Selenaat wordt verondersteld nog beter opgenomen te worden dan seleniet.  Factoren 
die de opname van selenium verhogen zijn: vitamine C, A en E evenals gereduceerd 
glutathion in het intestinaal lumen.  Zware metalen (zoals kwik) en fytaten (vooral 
aanwezig in granen en noten) zouden de opname van selenium bemoeilijken door 
chelatie en precipitatie (Gropper et al., 2009). 

 

 
Fig.4: Selenium opname en transport 

(Bron: Gropper et al., 2009). 
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Het mechanisme waarmee selenium ontkoppeld wordt van plasma-transportproteïnen 
en opgenomen wordt door weefsels is ongekend.  De weefsels die de hoogste 
concentraties aan selenium bevatten zijn de schildklier, nieren, lever, hart, pancreas en 
spieren.  Longen, hersenen, botten en rode bloedcellen bevatten  ook nog vrij veel 
selenium.  In bepaalde weefsels zoals de lever ondergaan selenoaminozuren en 
anorganische vormen van selenium metabolisatie.  Selenomethionine afkomstig uit de 
voeding kan ofwel opgeslagen worden als selenomethionine in de aminozuurpool voor 
proteïnesynthese ofwel gekataboliseerd om selenocysteïne te produceren.  
Selenocysteïne kan omgezet worden naar vrij elementair selenium door het enzyme β-
lyase.  Vrij selenium kan op zijn beurt omgezet (niet enzymatisch gereduceerd) 
worden naar waterstofselenide met waterstoffen afkomstig van glutathion of andere 
thiolen.  Waterstofselenide kan vervolgens gemethyleerd worden en daarna 
geëxcreteerd via de urine of het kan omgevormd worden door selenofosfaatsynthase in 
selenofosfaat.  Selenofosfaat is een belangrijk intermediair in de synthese van 
belangrijke seleniumafhankelijke enzymen.  Hoewel selenocysteïne nodig is voor de 
selenium afhankelijke enzymen kan het niet rechtsreeks uit het dieet of vanuit 
gekataboliseerd selenomethionine gebruikt worden.  Selenocysteïne moet via het 
SECIS-systeem (zie Hoofdstuk 1.3.2.) in deze enzymen geïncorporeerd worden.   
Anorganisch selenium ondergaat eveneens een metabolisatie.  Selenaat uit de voeding 
wordt omgezet naar seleniet dat verder gemetaboliseerd wordt tot selenodiglutathion 
en vervolgens naar waterstofselenide.  Naast methylatie en excretie wordt 
waterstofselenide ook gebruikt om selenofosfaat te vormen dat gebruikt wordt in de 
synthese van selenoenzymen (Bibudhendra, 2002, Gropper et al., 2009). 
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Fig.5: Selenium metabolisme 

(Bron: Gropper et al., 2009). 
 
 
 

1.3.2. Selenoproteïnen 
 
Momenteel zijn er bij de mens 25 genen geïdentificeerd die coderen voor 
selenoproteïnen.  Selenoproteïnen vervullen belangrijke  functies in ons lichaam.  
Velen fungeren als oxidoreductasen.  Ze beschermen tegen beschadiging van cellulaire 
componenten, herstellen beschadigde componenten, reguleren de redoxstatus van 
proteïnen of vervullen andere redoxfuncties.  Volgens een studie van Lobanov et al. 
(2008) zou in de evolutie van waterdieren naar landdieren het gebruik van 
selenocysteïne en selenoproteïne p (voorraad en transport van selenocysteïne) sterk 
verminderd zijn.  Dit wordt bijvoorbeeld aangetoond door een verminderde 
aanwezigheid van selenocysteïne in selenoproteïne p en vervanging van 
selenocysteïne door cysteïne (veel minder actief dan selenocysteïne) in 
selenoproteïnen van vertebraten.  Eukaryoten zoals fungi, vasculaire planten en 
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sommige insecten gebruiken helemaal geen selenocysteïne.  Er zijn verschillende 
mogelijke verklaringen voor dit fenomeen.  Het verlies aan seleniumgebruik zou 
kunnen te wijten zijn aan een lagere biobeschikbaarheid van selenium in de aardse 
habitat.  Hoewel de algemene concentratie aan biobeschikbaar selenium in aards 
milieu niet lager blijkt te zijn dan in aquatisch milieu hebben waterdieren het voordeel 
dat ze een constante blootstelling genieten van hun seleniumbron.  Een andere 
mogelijke verklaring is de hoge reactiviteit van selenocysteïne.  Lucht geeft een 
hogere blootstelling aan zuurstof dan water.  Dit maakt selenoproteïnen vatbaarder 
voor oxidatieve beschadiging waardoor ze ook zelf door nevenreacties beschadiging 
veroorzaken.   Een bijkomende factor voor verhoogde toxiciteit van selenium in het 
aardse milieu zou UV-straling kunnen zijn.  Deze straling kan resulteren in het 
ontstaan van reactieve zuurstof die selenoproteïnen kan beschadigen (Lobanov et al., 
2008).  Selenium kan op een niet selectieve manier als selenomethionine in proteïnen 
worden ingebouwd (geen onderscheid tussen methionine en selenomethionine bij 
translatie).  Selenium wordt echter meestal als selenocysteïne (voornamelijk specifiek) 
ingebouwd in selenoproteïnen.  De incorporatie van selenocysteïne in selenoproteïnen 
kan gebeuren op 3 manieren: posttranslationeel als cofactor, niet-specifieke 
incorporatie en specifieke incorporatie tijdens de translatie.  De posttranslationele 
wijze is momenteel enkel in bacteriële molybdeenbevattende proteïnen waargenomen.   
Toen in de jaren ‘60 het AUG-codon erkend werd als startcodon en als codon dat 
codeert voor methionine, werd aangenomen dat dit het enige codon is met twee 
functies.  In 1989 bleek echter dat het UGA codon, dat codeert als stopcodon, ook 
codeert voor selenocysteïne dat erkend werd als het 21ste in de natuur voorkomend 
aminozuur.  In tegenstelling tot andere aminozuren wordt selenocysteïne 
gesynthetiseerd op het tRNA zelf (Fig.6).   
 
Seryl-tRNA:  tRNA[ser]sec ondergaat eerst een aminoacylatie met serine en vormt seryl-
tRNA[ser]sec, vervolgens wordt dit gefosforyleerd en vormt fosfoseryl-tRNA[ser]sec met 
behulp van fosfoseryl-tRNA kinase.  Daarna wordt de fosfaatgroep vervangen door 
selenium met behulp van selenofosfaatsynthetase 2 (SPS2). 
 
SPS2: Monoselenofosfaat (ontstaan uit selenium + ATP) is de actieve vorm van 
selenium die getransfereerd wordt naar het seryl-tRNA [ser]sec om selenoseryl-
tRNA[ser]sec te vormen, in prokaryoten zowel als eukaryoten, met behulp van 
selenofosfaat synthetase 1 en 2 (SPS1 en SPS2).  Ze werden eerst geïdentificeerd in 
zoogdieren en beschouwd als essentieel voor selenoproteïne synthese. SPS2 is een 
selenoproteïne dat zijn eigen productie autoreguleert samen met de productie van 
andere selenoproteïnen.  SPS2 synthetiseert selenofosfaat in vitro, terwijl SPS1 dat 
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niet doet (Xue-Ming, 2007).  SPS1 wordt gespeculeerd een rol te hebben in 
selenocysteïne recycling.  SPS2 fungeert als actieve selenium donor voor 
selenocysteïne synthese, maar SPS1 doet dit niet.  Meer studies zijn nodig om de rol 
van SPS1 en SPS2 verder te verduidelijken.  Voor het decoderen van selenocysteïne is 
een selenocysteyl-tRNA[ser]sec specifieke elongatie factor (EFsec) nodig. 
 
EFsec brengt selenocysteyl-tRNA[ser]sec naar de ribosomale A site voor selenocysteïne 
incorporatie in het nascent proteïne.  EFsec dissocieert van het ribosoom en het SECIS 
Binding proteïn 2 (SBP2) en wordt opnieuw aan selenocysteyl-tRNA[ser]sec gekoppeld 
voor volgende sec-incorporatie.   
 
Sec-P43: Het RNA bindend proteïne Sec-P43 bindt aan selenocysteyl-tRNA[ser]sec en 
methyleert de 2’ hydroxylribosylgroep in de onstabiele positie van het selenocysteyl-
tRNA[ser]sec en verhoogt daarmee de selenoproteïne expressie. Sec-P43 zou het 
pendelen van selenocysteyl-tRNA[ser]sec complex tussen kern en cytoplasma regelen.     
 
SECIS binding proteïn 2 (SBP2) assisteert de sec incorporatie door te binden met het 
SECIS element en het EFsecselenocysteyl-tRNA[ser]sec complex naar het ribosoom te 
brengen.  SBP2 bindt aan de interne lus in de kern van het SECIS element en aan de 
grote ribosomale subunit.  Recente onderzoeken hebben natuurlijk voorkomende 
mutaties waargenomen die de SBP2-SECIS binding- en de sec decoderingscapaciteit 
beïnvloeden.  Missense mutaties in het RNA domein van SBP2 werden geïdentificeerd 
in patiënten met een abnormaal schildkliermetabolisme en blijken in vitro (Dumitrescu 
et al., 2005) en in vivo (Squires et al., 2007) een verminderde SECIS bindingsaffiniteit 
te vertonen.  Bij patiënten met Rigid Spine Muscular Dystrophy is een homozygote 
puntmutatie in het SBP2 bindingsdomein van het selenoproteïne-N SECIS element 
gevonden.  De mutatie vermindert de SBP2 bindingscapaciteit en zorgt voor 
downregulatie van Selenoproteïne-N expressie (Squires et al., 2007).  De SBP2 
bindingsaffiniteit verschilt voor selenoproteïnen onderling door hun mRNA en is een 
belangrijke factor in de verschillen in translatiefrequentie en gevoeligheid     
voor nonsense-gemedieerde afbraak.  Bovendien reguleert de redox status van SBP2 
zijn subcellulair voorkomen en de sec-decoderingsfunctie.  Oxidatieve stress induceert 
binding van SBP2 en mogelijk het overeenkomstig mRNA hiervan in de kern en 
resulteert eveneens in downregulatie van selenoproteïne synthese.   
 
Het ribosomale proteïne L30 interageert met het SECIS element op een plaats die 
overlapt met de SBP2 bindingsplaats.  L30 bevordert de sec decodering en concureert 
met SBP2 voor SECIS binding onder hoge concentraties aan magnesium.  Magnesium 
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zou een knik induceren in de SECIS RNA structuur en zou de L30-SECIS 
bindingsactiviteit verhogen samen met een verlaging van SBP2-SECIS interactie.  
Tijdens het hercoderen van UGA zou L30 er voor zorgen dat SBP2 van het 
selenoproteïne mRNA ontkoppeld wordt door een  conformatieverandering te 
induceren in het SECIS element en het sec decoderingsapparaat te verbinden met de 
grote ribosoomunit.  Vermoedelijk leidt dit tot de dissociatie van SBP2 van het SECIS 
element, selenocysteyl-tRNA in de ribosomale A site en stimuleert EFsec GTP 
hydrolyse.  Op deze manier zou het deze factoren recycleren voor een volgende sec 
decodering (Chavatte, 2005). 
 
Nucleoline  is beter bekend voor zijn functie in de ribosomale synthese maar fungeert 
ook als selenoproteïne mRNA bindend proteïne.   Recent is ontdekt dat nucleoline 
slechts weinig onderscheid maakt in het binden van mRNA’s.  Het is dus niet 
verantwoordelijk voor de hierarchie in proteïnesynthese, maar speelt een belangrijke 
rol bij translatie en transport (Dumitrescu et al., 2005, Gromer, 2005, Lobanov et al., 
2008, Lobanov et al., 2009, Squires & Berry, 2008).  
 
Selenocysteine codon redefinition element (SRE) is aanwezig in de coderende 
sequentie (cis-acting factor), downstream van het UGA codon en verhoogt de 
selenocysteïne insertie (Howard, et al., 2005).   
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Fig.6: Hypothetisch mechanisme van selenocysteïne biosynthese en incorporatie in 
selenoproteïnen (Bron: Squires  & Berry, 2008). 
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1.3.3. Deficiëntie van selenium 
 

De belangrijkste symptomen van seleniumdeficiëntie zijn verminderde groei, 
spierpijn, verzwakte spieren, verlies van pigmentatie van haar en huid en witter 
worden van het nagelbed (Gropper et al., 2009).  Seleniumdeficiëntie is niet 
rechtstreeks gekoppeld aan een ziekte, maar is wel gekend als cofactor voor de 
etiologie van verschillende ziekten.  De bekendste ziekten die voornamelijk door 
seleniumdeficiëntie veroorzaakt worden zijn de ziekte van Keshan (prevalentie zie 
Hoofdstuk 1.2) en de ziekte van Kashin-Beck.  De ziekte van Kashin-Beck komt voor 
in Siberië, China, Noord-Korea, en mogelijks delen van Afrika.  De ziekte uit zich 
door een osteoarthropathie die degeneratie en necrose van gewrichten en/of kraakbeen 
van de epifysaire schijf van armen en benen veroorzaakt. De ziekte wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door contaminerende factoren in combinatie met 
seleniumdeficiëntie.   Patiënten die parenterale voeding krijgen blijken ook zeer 
vatbaar voor seleniumdeficiëntie en krijgen tegenwoordig preventief 
seleniumsupplementen.    Seleniumsuppletie zou ook een positieve invloed hebben bij 
autoimmuunhypothyreoidie. (zie Hoofdstuk 2.1.5) en bij cretinisme  (Gramm et al., 
2009, Koss & Joshi, 2003, Fordyce, 2000, Fordyce, 2007, Bibudhendra, 2002). 
 
1.3.4. Toxiciteit van selenium 
 
Symptomen van seleniumintoxicatie zijn overgeven, misselijkheid, misvormde nagels 
en haarverlies.  Chronische blootstelling aan hoge concentraties selenium is 
vastgesteld in South Dakota, Venezuela, en het Enshi departement in de Hubei 
provincie.  De steenkoolontginning in het gebied rond het Enshi departement is 
verantwoordelijk voor het massaal vrijkomen van selenium dat er terechtkomt in de 
bodem en zo voor verontreiniging zorgt.  De omwonenden werden blootgesteld door 
gecontamineerd drinkwater en lokaal geteelde gewassen.  Chinese wetenschappers 
hebben een LOAEL van 1540 µg/dag voorgesteld (Gropper et al., 2009, Bibudhendra, 
2002).   
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1.4. Myalgische encephalomyelitis of Chronisch vermoeidheidssyndroom   
 

1.4.1. Diagnostische criteria 
 

In 1993 werd ME/CVS in de ICD-10 geclassificeerd als ‘neurologische aandoening’ 
onder de benaming ‘Benign Myalgic Encephalomyelitis/Post-viraal 
vermoeidheidssyndroom’.  Dit betekent dat de ziekte beschreven is en er een 
diagnostisch model en behandelingen voorhanden zijn.  België is als lidstaat aan dit 
internationale verdrag gebonden en dient dus de erkenning van ME/CVS als 
neurologische aandoening na te volgen.  Momenteel wordt de benaming CVS en ME 
door mekaar gebruikt, doch CVS klinkt pejoratiever (geen enkele andere ziekte heeft 
‘vermoeidheid’ in zijn benaming) en myalgische encephalomyelitis geeft beter de 
onderliggende pathofysiologie aan.  In 1994 werden de Fukuda-criteria ontwikkeld 
voor wetenschappelijke doeleinden.  Hoewel de Fukuda-criteria bedoeld zijn voor 
wetenschappelijke doeleinden worden ze door de CVS-centra nog steeds gebruikt als 
criteria voor klinische diagnose terwijl sinds 2003 de Canadese consensus, en sinds 
2011 een internationale consensus bestaat voor klinische diagnose van ME/CVS 
(Carruthers et al., 2011).  Omdat de Fukuda-criteria niet bedoeld zijn voor klinische 
diagnose zijn de patiëntengroepen in de CVS-centra zeer heterogeen.  Het aantal vals 
positieven zou er volgens MEAB vzw 55% bedragen.  De behandeling bestaat uit 
cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie.  Sinds de Fukuda-criteria zijn er 
door onderzoeken en nieuwe technieken meer inzichten en mogelijkheden om een 
meer efficiënte, doeltreffende en geïndividualiseerde diagnose en behandeling toe te 
passen.  Ondertussen blijkt meer en meer uit onderzoek dat ME/CVS meestal een 
oorzaak zou vinden in een immuunsysteemdysfunctie  getriggerd door multiple 
factoren als infecties, stress en neuro-endocriene dysfuncties. De nieuwe, dure 
diagnoses en behandelingen worden echter door het RIZIV afgehouden. 
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In de internationale criteria consensus  van 2011 (Carruthers et al., 2011) wordt ME 
beschreven als een dysregulatie van het centraal zenuwstelsel en immuunstelsel met 
een dysfunctie van energiemetabolisme en ionentransport.  De onderliggende 
pathofysiologie veroorzaakt meetbare abnormaliteiten in fysiek en cognitief 
functioneren.  De symptomen worden onderverdeeld per pathofysiologische categorie.  
De patiënt moet aan alle criteria voldoen van categorie A.  De patiënt moet minstens 1 
symptoom van categorie B, 1 symptoom van categorie C, en 1 symptoom van 
categorie D vertonen. 

 
A. Neuroimmuunuitputting na inspanning 
 

1. Uitgesproken, snelle fysieke en/of cognitieve vermoeidheid als gevolg van 
inspanning 

2. Plotse verergering van de symptomen na inspanning 
3. Uitputting na inspanning 
4. Herstelperiode is langer geworden 
5. Lage drempel voor fysieke en mentale vermoeidheid (gebrek aan uithouding) 

resulteert in aanzienlijke vermindering in activiteits niveau  
 
B. Neurologische afwijkingen 
 

1. Neurocognitieve afwijkingen 
a. Moeilijk informatie verwerken 
b. Verminderde functie van korte termijngeheugen 

2. Pijn 
a. Hoofdpijn 
b. Uitgesproken pijnen 

3. Slaapproblemen 
a. Verstoord slaappatroon 
b. Slaap die niet verkwikkend is 

4. Neurosensoriële, perceptuele- en bewegingsverstoring 
a. Neurosensoriële problemen 
b. Bewegingsproblemen 
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C. Immuun-, gastro-intestinale, genito-urinaire afwijkingen 
 

1. Griepachtige symptomen  die regelmatig kunnen terugkomen en typisch 
geactiveerd worden of verergeren bij inspanning 

2. Vatbaarheid voor virale infecties met langere herstel periodes 
3. Gastro-intestinale problemen 
4. Genito-urinaire problemen 
5. Gevoeligheid aan voeding, medicatie, geuren en chemicaliën 

 
D. Afwijkingen in energiemetabolisme en -transport 
 

1. Cardiovasculaire problemen 
2. Ademhalingsproblemen 
3. Verlies van thermostatische stabiliteit 
4. Intolerantie van temperatuurextremen 

 
Comorbiditeiten van ME/CVS zijn: fibromyalgie, myofasciaal pijnsyndroom (pijnlijke 
knopen in bepaalde spieren), temporomandibulair gewrichts syndroom (problemen 
met het kaakgewricht), prikkelbare darm syndroom, interstitiële cystitis (pijn aan de 
blaas), fenomeen van Raynaud (koude handen en/of voeten), mitralisklepprolaps, 
migraine, allergiën, verhoogde sensiviteit voor chemische stoffen, Hashimoto’s 
thyreoïditis, Sicca syndroom (droge ogen, droge mond), terugkomende depressies 

De symptomen worden in de consensus aangevuld met voorbeelden en bij elke 
categorie staat een nota met meer uitleg voor een optimalisatie van de diagnose.  Ook 
voor speciale aandacht bij kinderen met ME is een nota voorzien (Carruthers et al., 
2011). 
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1.4.2. Prevalentie ME/CVS 
 

Gezien de complexiteit van de aandoening, het verschil in diagnostische criteria en het 
spiegelbeeldeffect met fibromyalgie is het voor de prevalentie moeilijk om een 
nauwkeurig cijfer te bekomen.  Er bestaan ook geen studies voor België over 
prevalentie van ME/CVS.  Bij een schatting op basis van een Nederlands rapport 
(Knottnerus J.A., 2005) zou in België het voorkomen van CVS geschat worden op 
20000 – 25000 personen (RIZIV, 2002-2004).  In Nederland wordt het aantal geschat 
op 17000 personen (Bazelmans et al., 1997), en in een latere studie 30000 – 40000 
personen (Knottnerus, 2005). In de VS zou er volgens CDC een prevalentie van 4 
miljoen bestaan.   
 

 
Fig.7 CVS-patiënten in België opgenomen in CVS-centra 

(Bron: RIZIV Dienst geneeskundige verzorging). 
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1.5. Fibromyalgie 
 
1.5.1. Diagnostische criteria 
 

Ook voor fibromyalgie zijn er recentelijk nieuwe criteria opgesteld wegens 
ontevredenheid over de oude (Geenen & Jacobs, 2010).  Volgens de oude criteria 
worden 18 tenderpoints gemeten.  Deze worden in de praktijk vaak verkeerdelijk of 
niet vastgesteld.  Het is een alles of niets fenomeen waarbij mensen met 11 
tenderpoints wel tot de groep van fibromyalgie zouden behoren en mensen met 10 
tenderpoints niet, terwijl hun klachten niet zoveel zullen verschillen.  Sommige 
patiënten en artsen vinden dat de oude criteria te eenzijdig gericht zijn op pijn.  
Daardoor lijkt het dat fibromyalgie een spier- of gewrichtsziekte is terwijl er steeds 
meer aanwijzingen zijn dat voornamelijk de waarneming van de symptomen in het 
brein afwijkend is.  De nieuwe criteria worden als voorlopig aangeduid.  De tijd zal 
uitwijzen of de nieuwe criteria algemeen geaccepteerd worden.   
 

Voor het stellen van de diagnose fibromyalgie moet worden voldaan aan al deze drie 
voorwaarden volgens de nieuwe criteria: 

� Pijn en andere symptomen zijn op een min of meer gelijkblijvend niveau al 
gedurende minimaal drie maanden aanwezig. 

� Er is geen andere aandoening waarmee de pijn verklaard kan worden. 
� De fibromyalgiescore (de som van de pijnscore en de symptoomscore) is 

minimaal 12, de pijnscore is minimaal 3 en de symptoomscore is minimaal 5. 
 
De pijnscore 
 
Er wordt gescoord in welke negentien gebieden van het lichaam sprake was van pijn 
gedurende de afgelopen week (voor elk pijnlijk gebied een score van 1). Iemand met 
pijn in vier gebieden van het lichaam heeft dus een pijnscore van 4. De volgende 
negentien gebieden tellen mee in de score: borst, buik, bovenrug, onderrug, nek en 
zowel de linker als rechter schoudergordel, bovenarm, onderarm, heupgebied (bil, 
trochanter), bovenbeen, onderbeen en kaak. De laagst mogelijke pijnscore is 0 en de 
hoogst mogelijke score is 19. 
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De symptoomscore 
 
Van elk van de drie onderstaande symptomen wordt gescoord of en zo ja hoe erg het 
aanwezig was gedurende de afgelopen week: 

� moeheid; 
� niet uitgerust ontwaken; 
� moeite met nadenken en concentreren. 

 
Elk van deze drie symptomen wordt als volgt gescoord: 
 
0 = afwezig 
1 = in lichte of milde mate, meestal of periodiek in milde mate 
2 = in matige tot aanzienlijke mate: vaak aanwezig en/of van aanzienlijke ernst 
3 = in ernstige mate: ingrijpend, continu het leven verstorend. 
 
Verder wordt gescoord hoeveel extra symptomen iemand heeft. Daarbij wordt een lijst 
gebruikt met 42 voornamelijk lichamelijke symptomen.* Het scoren gaat als volgt: 
 
0 = geen van deze symptomen 
1 = weinig van deze symptomen 
2 = aanzienlijk aantal van deze symptomen 
3 = veel van deze symptomen 
 
De symptoomscore is de som van de ernst van de drie symptomen (moeheid, niet 
uitgerust ontwaken en moeite met nadenken en concentreren) plus het aantal extra 
symptomen en heeft dus een bereik van 0 tot 12 punten. Als iemand bijvoorbeeld erg 
moe is (score 3), in matige tot aanzienlijke mate niet uitgerust ontwaakt (score 2), 
geen problemen met nadenken en concentreren heeft (score 
0) en veel extra symptomen (score 3), dan is de symptoomscore 8. 
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De fibromyalgiescore 
 
De fibromyalgiescore ontstaat door de pijnscore en de symptoomscore op te tellen. De 
fibromyalgiescore loopt van 0 (geen enkel symptoom van fibromyalgie) tot en met 31 
(heel erge fibromyalgie). 
 
*De 42 lichamelijke symptomen die in aanmerking komen zijn: spierpijn, spastische 
darmklachten, moeheid, denk- en geheugenproblemen, spierzwakte, hoofdpijn, 
buikpijn en buikkrampen, doof gevoel/tintelingen, duizeligheid, slapeloosheid, 
depressie, hardlijvigheid, pijn in epigastrium, misselijkheid, nervositeit, pijn op de 
borst, vaag zien, koorts, diarree, droge mond, jeuk, piepende ademhaling, syndroom 
van Raynaud, urticaria, oorsuizen, braken, zuurbranden, zweertjes in de mond, 
verdwenen/veranderde smaak, toevallen van de ogen, droge ogen, kortademigheid, 
verminderde eetlust, huiduitslag, zonlichtallergie, gehoorstoornissen, snel blauwe 
plekken, haaruitval, vaak plassen, pijn bij plassen en blaaskrampen (Geenen & Jacobs, 
2010). 
 

1.5.2. Prevalentie van fibromyalgie 
 

Voor België zijn er geen gegevens  beschikbaar.  In Nederland wordt de prevalentie 
van fibromyalgie geschat op 24000 personen (Bazelmans et al., 1997).   
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2. Doel van het onderzoek 
 
2.1. Verbanden tussen seleniumdeficiëntie en ME/CVS en/of fibromyalgie 
 

2.1.1. Overzicht van selenium in verband met ME/CVS en/of fibromyalgie 
 
Uit de literatuur blijkt dat biomarkers (niveau 1), en symptomen die gelinkt zijn aan 
ME/CVS en fibromyalgie (niveau 2) negatief kunnen beïnvloed worden bij 
seleniumtekorten. Er bestaat dus mogelijks een verband tussen seleniumdeficiëntie en 
symptomen van ME/CVS en/of fibromyalgie, rechtstreeks en/of onrechtstreeks via 
bepaalde biomarkers (Fig. 8). De verschillende onderdelen worden vervolgens 
uitgediept.  
 

 
 
 

Fig.8: Overzicht van selenium in verband met ME/CVS en fibromyalgie. 
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2.1.2. Selenium en immuniteit 
 
Selenium is essentieel voor een optimale immuniteit.  De mechanismen hiervan zijn 
echter nog niet goed gekend.  Selenium heeft invloed op het verworven 
immuunsysteem, zowel als het aangeboren immuunsysteem.  Selenium deficiënte 
lymfocyten hebben een verminderde capaciteit om te prolifereren als reactie op 
mitogenen.  In macrofagen komt de leukotriene B4 synthese (die essentieel is voor 
neutrofiele chemotaxis) in gedrang door deze deficiëntie.  De humorale componenten 
worden eveneens beïnvloed door selenium deficiëntie; bv. IgM, IgG en IgA titers zijn 
verminderd in ratten en IgG en IgM titers bij de mens (Arthur et al., 2003).   
 
2.1.2.1. Virale infecties 
 
Seleniumdeficiëntie heeft als gevolg dat virussen de kans krijgen om virulenter te 
worden.  Virale infecties blijken (hoewel het verband soms nog onduidelijk is) uit 
recente studies een belangrijke factor te zijn in de etiologie van ME/CVS.  Ook studies 
waarin er verbetering blijkt te zijn bij ME/CVS na behandeling met antivirale 
middelen impliceren een verband met virale infecties.    
 
In een studie van Beck & Levander (2003) wordt aangetoond dat een 
seleniumdeficiënte gastheer, de mogelijkheid biedt aan een Coxsackievirus B3 
(enterovirus van de picornaviridae familie) waar hij mee geïnfecteerd is om te 
muteren naar een virulentere stam.  Als deze stam geïsoleerd wordt uit de gastheer en 
geïnocculeerd wordt bij een seleniumadequate gastheer ontwikkelt deze ook 
myocarditis: een ontsteking van het myocard of het hartspierweefsel, terwijl deze 
seleniumadequate gastheer geen myocarditis ontwikkeld bij infectie met de niet-
gemuteerde stam.  Na sequencing van de oorspronkelijke stam en de stam die 
verondersteld was gemuteerd te zijn, werd de mutatie bevestigd (zie bijlage 3).  Een 
gelijkaardig onderzoek werd uitgevoerd met een influenza A virus (A/Bankok/1/79 
(H3N2), familie van de Orthomyxoviridae).  Ook hier stelde men vast dat de groep 
seleniumdeficiënte muizen veel ernstigere symptomen ontwikkelden in vergelijking 
met een seleniumadequate groep (Beck et al., 2001).   
 
De oorsprong van influenza epi- en pandemiën is vaak afkomstig uit dezelfde 
geografische regio.  Dit wordt meestal verklaard door de hoge bevolkingsdensiteit en 
het nauwe contact tussen gedomesticeerde dieren.  Als we even kijken naar de 
oorsprong  van de 2 zwaarste pandemiën uit de geschiedenis die gedocumenteerd zijn, 
valt op dat de oorsprong van de pandemiën (is ook de plaats waar het virus de kans 
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kreeg om te muteren in een zeer virulente stam) zich toevallig ook voordoet in zeer 
seleniumdeficiënte gebieden ( Fig.9 en 10)  (Potter, 2000). 
 
 

 
Fig.9: Influenza pandemie van 1918-1920 ■ = plaats van oorsprong 

(Bron: Potter, 2001). 

 
Fig.10: Influenza pandemie van 1957-1958 ■ = plaats van oorsprong 

(Bron: Potter, 2001). 
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Er zijn reeds veel studies gedaan over bepaalde  virussen waar men van vermoedt dat 
ze gelinkt zijn aan ME/CVS die vaak maar niet altijd een verband aantonen.  De 
variabiliteit op de uitkomsten is het gevolg van verschillende factoren die het moeilijk 
maken om een correcte analyse te doen van virale titers.  Eén van de grootste 
problemen is het bepalen van ‘actieve’ pathologische virale infecties of het 
onderscheiden van actieve virussen ten opzichte van latent aanwezige virussen.  Een 
andere grote moeilijkheid is dat sommige virussen weefselspecifiek zijn (zie bijlage 
4).  Het is mogelijk dat een virale infectie niet detecteerbaar is in het perifeer bloed 
maar wel in de hersenen of in het hart, voorbeelden hiervan zijn bv. herpesvirus, 
enterovirus of parvovirus infecties (Frémont et al., 2009).  Virussen die bestudeerd 
worden in verband met ME/CVS zijn bijvoorbeeld: HHV-6, HHV-7, EBV, Parvovirus 
B19, HCMV, Rubella, Coxsackievirus B, en Polio.  Een studie van Cuomo L. et al. 
(1998) toont aan dat er bij co-infectie van EBV met HHV-6 een nauwe samenwerking 
tussen de twee virussen ontstaat. 
 
Uit een studie van Katz et al. (2009) blijkt dat 13% van een groep adolescenten 6 
maanden na een infectie met EBV voldoen aan de criteria van CVS, 7% na 12 
maanden en 4% na 24 maanden.  Deze prevalentie is 20 keer hoger dan in de 
algemene populatie (0.2%). 
 
Uit een aantal studies blijkt dat CVS patiënten met bepaalde virale infecties verbeteren 
na behandeling met een antiviraal middel (neuraminidase-inhibitoren) (Fig.11) of 
immuuntherapie (zie bijlage 5).   
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Fig.11: werking van neuraminidase-inhibitoren 

(Bron: http://homepage.smc.edu/wissmann_paul/anatomy1/1antiviraldrugs.html (4/02/2013)). 

 
Bij immunocompetente patiënten met een enterovirale infectie bestaat de initiële 
ontstekingsreactie o.a. uit een vermindering van de proteïnesynthese in de 
geïnfecteerde cellen en een accumulatie van positieve (genomisch RNA) en negatieve 
(template RNA) RNA ketens die uiteindelijk een dubbele-keten-RNA-complex 
vormen.  
 
Tijdens de acute fase van een enterovirale infectie met een Coxsackievirus stam die 
chronische inflammatoire myopathy veroorzaakt wordt eerst een 75-voudige 
hoeveelheid van positieve RNA-ketens teruggevonden ten opzichte van negatieve 
RNA-ketens.  Eén maand na infectie is de verhouding van beide ketens ongeveer 
gelijk, in tegenstelling tot andere RNA virussen waar de positieve/negatieve-keten 
ratio zeer hoog blijft.  Deze nivelering van de ratio zou niet de oorzaak zijn van 
mutaties zoals eerst verondersteld werd (RNA virussen evolueren snel door de vele 
fouten die gebeuren bij synthese en hun gebrek aan een DNA-template die 
mismatchen corrigeert (Tam PE & Messner , 1999, Cunningham et al.,1990).  Actieve 
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virion-productie is enkel mogelijk wanneer de synthese van VP1 capside proteïne 
gebeurt, gelinkt en simultaan met RNA synthese.  De situatie die gecreëerd wordt is te 
vergelijken met het ‘pat zetten’ bij schaken (de koning staat niet schaak, maar kan 
geen enkele zet doen zonder schaak komen te staan). De dubbele keten RNA is een 
potentiële inductor van pro-inflammatoire cytokines en interferonen die de virale 
persistentie onderhouden door inhibitie van de proteïnesynthese, wat deels de 
verklaring zou kunnen zijn voor de symptomatologie van ME/CVS (Chia  & Chia  
2004).     
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2.1.2.2. Cytokines  
 

Cytokines zijn proteïnen die een boodschapperfunctie hebben tussen cellen. De 
benaming komt uit het Grieks: cyto, cel; kinos, beweging.  Ze komen voor in het 
immuunsysteem bij het op gang brengen van de immuunrespons.  Cytokines worden 
hoofdzakelijk geproduceerd door de T-helper cellen.   Voorbeelden van cytokines zijn: 
interleukinen, chemokinen, interferonen en TNF (Fig.11).   

 
Fig.12: Beknopt schema van enkele componenten in het immuunsysteem 

(Bronnen: http://www.vib.be/nl/mens-en-gezondheid/Pages/Immuunsysteem.aspx (05/10/2012), 
http://www.bioplek.org/animaties/afweer/overzicht.html (05/10/2012), 

http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/6104-functie-van-cytokines.html 07/10/2012)). 
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Hoewel er geen biomarkers voor ME/CVS gebruikt worden voor diagnose van de 
ziekte zijn er verschillende studies die een verandering aantonen in expressie van 
cytokines (Broderick et al., 2010, Broderick et al., 2012, Klimas et al., 2012) bij 
ME/CVS patiënten t.o.v. gezonde controlepersonen.  Het is vooral de cellulaire of T-
celgemedieerde immuniteit  die sterk beïnvloed wordt door de seleniumstatus (Arthur  
et al., 2003, Shirmali et al., 2008, Brown  et al., 2000), wat een mogelijke verklaring 
zou kunnen zijn voor de veranderingen in expressie van cytokinen bij ME/CVS 
patiënten, aangezien cytokines voornamelijk door de T-cellen geproduceerd worden.   
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2.1.2.3. Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B-cells (Nf-κB) 
 

Nf-κB is een proteïnecomplex dat aanwezig is in bijna alle dierlijke cellen en 
betrokken is bij de cellulaire reactie op stimuli als stress, pro-inflammatoire cytokines, 
UV-straling, groeifactoren,  geoxideerd LDL en bacteriële of virale antigenen.  Nf-κB 
werd initieel geïdentificeerd als een centrale regulator van het immuunsysteem omdat 
verschillende van de targetgenen die het controleert, deelnemen in de activatie van 
immuun- en ontstekingsprocessen.  Zo regelt Nf-κB de productie van verschillende 
cytokines en chemokines, receptoren voor neutrofiele adhesie en transmigratie tussen 
bloedcelwanden en receptoren die tussenkomen in immuunherkenning zoals 
componenten van het ‘major histocompatibility complex’ (MHC) (herkenning van 
lichaamseigen/lichaamsvreemde eiwitten), evenals proteïnen die nodig zijn voor 
antigeen binding.  Nf-κB zorgt bv. voor de aanmaak van kappa lichte ketens (Fig.13), 
deze zijn noodzakelijke componenten van immunoglobulinen.  Nf-κB heeft ook een 
functie in de processen van synaptische plasticiteit (functionele veranderingen die 
nodig zijn voor de vorming van synapsen tussen neuronen) en het geheugen en staat in 
voor de regulatie van geprogrammeerde celdood. (Santoro et al., 2003,  Hiscott et al., 
2001).  Selenium reguleert Nf-κB tijdens de acute fase reactie (reactie na acute ziekte 
of trauma) (Maehira et al., 2003).  Gebrek aan bepaalde selenoproteïnen en glutathion 
heeft een verhoogde Nf-κB activiteit en snellere replicatie van influenza virus als 
gevolg (Christophersen & Haug, 2005, Nimmerjahn et al., 2004).    
 

 
Fig.13: Basis-ketenstructuur van een immuunglobuline (antilichaam) 

(Bron: http://www.biology.arizona.edu/immunology/tutorials/antibody/structure.html (29/01/2013)). 
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Uit vorige paragraaf kunnen we concluderen dat Nf-κB belangrijk is voor ons 
immuunsysteem en kan vergeleken worden met een wachttoren die het kasteel 
beschermt en waarschuwt tegen indringers.  De keerzijde van de medaille is echter dat 
sommige virussen in staat zijn om de regulatie van Nf-κB bij te sturen in hun 
voordeel.  Ze bezetten de ‘wachttoren’ en vechten terug met de wapens van de 
gastheer.  
  
Activatie van Nf-κB gebeurt snel en heeft geen proteïnesynthese nodig.  In sommige 
gevallen is binding van het virion aan zijn receptor voldoende om een cascadereactie 
te ontketenen die Nf-κB activeert.  In andere gevallen kan de accumulatie van dsRNA 
of virale proteïnen de oorzaak zijn van de activatie van Nf-κB.  Virussen die van deze 
systemen gebruik maken zijn HIV-1, HTLV-1, influenza virus, hepatitis B en C 
virussen, en herpesvirussen (grotendeels virussen die ook in verband gebracht worden 
met ME/CVS).  Sommige van deze virussen gebruiken de regulatie van apoptose via 
Nf-κB om op die manier veel virusdeeltjes aan te maken alvorens de cel apoptose 
ondergaat.  EBV inhibeert de activatie van Nf-κB in de T-cellen waardoor deze 
gemakkelijker apoptose ondergaan, wat de cellulaire immuniteit vermindert en de 
pathogenese verhoogt.  Inhibitie van  Nf-κB heeft ook een verminderde productie van 
proinflammatoire cytokines als gevolg.  Tachtig tot 90% inhibitie van de activiteit van 
Nf-κB correleert vrij goed met een 10-voudige inhibitie van virusreplicatie in een 
A549 cellijn (Wurzer et al., 2004).  Een lage Nf-κB activatie laat waarschijnlijk toe 
dat sommige virussen hun chronische infectie kunnen voortzetten. Ook oxidatieve 
stress (blootstelling aan ROS zoals H2O2, O2

- of . OH)  zorgt voor de activatie van Nf-
κB (Bowie & O’Neill, 2000, Tolando et al., 2000).  Slechte regulatie van Nf-κB is 
eveneens in verband gebracht met kanker, autoimmuunaandoeningen, septische shock 
en slechte immuunontwikkeling (Santoro et al., 2003, Hiscott et al., 2001).     
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2.1.2.4. Glutathion peroxidases 
 
Glutathion peroxidase-1 (GSHPx-1) is het eerste seleniumbevattende proteïne dat als 
selenoproteïne beschreven werd. Ondertussen is het in vele studies onderzocht evenals  
de 3 andere glutathion peroxidases (GSHPx-2, GSHPx-3 en GSHPx-4).  Ze blijken 
zeer belangrijk voor ons immuunsysteem en de controle van oxidatieve stress.  De 4 
Glutathion peroxidases verschillen lichtjes in structuur en functie (Arthur J.R., 2000). 
Plasma GSHPx activiteit blijkt te verlagen bij seleniumdepletie en te verhogen bij 
seleniumsuppletie tot een bepaald plateau. Daaruit veronderstelt men dat de GSHPx 
concentratie in het bloed een goede maat is voor de seleniumstatus (Whanger et al., 
1988, Nève, 1995).  De maximum activiteit van GSHPx wordt in rekening gebracht bij 
het bepalen van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor voedingsaanbevelingen 
van verschillende landen.   Ondertussen blijkt echter dat ook selenoproteïne-P nog 
meer dan GSHPx een seleniumreserve functie heeft en dat deze bij een nog hogere 
dosis dan bij GSHPx pas een maximum bereikt (Kolanowski et al., 2009).   
 
GSHPx-1: 
 
GSHPx-1 kan waterstofperoxide en een heel gamma aan organische peroxiden  
metaboliseren, inclusief cholesterol en peroxiden van lange-keten-vetzuren.  Het is 
echter zeer specifiek voor glutathion als reducerend substraat.  Glutathion (GSH) 
wordt door GSHPx-1 geoxideerd tot glutathiondisulfide (GSSG), met reductie van 
H2O2 als gevolg (2GSH + H2O2 → GS–SG + 2H2O). Glutathion reductase katalyseert 
de omgekeerde reactie met NADPH als protondonor voor de recuperatie van GSH 
(Schafer & Buettner, 2001).  GSHPx-1 is een tetrameer proteïne met 4 identieke 
subunits.  Elke subunit bevat een selenocysteïneresidu.  Analoog aan andere 
seleniumbevattende proteïnen veroorzaakt het vervangen van selenocysteïne door 
cysteïne op de actieve plaatsen van GSHPx een significante verlaging in 
enzymeactiviteit.  Dit is in overeenstemming met de efficiëntere activiteit van 
selenocysteïne als redox catalyst bij fysiologische pH ten opzichte van cysteïne.   
Overexpressie van GSHPx-1 kan H2O2 geïnduceerde celapoptose inhiberen en 
vermindert de H2O2 en TNF-α geïnduceerde NF-κB activatie in cellijnen. De effecten 
van overexpressie van GSHPx-1 worden omgekeerd bij seleniumdeficïentie in een 
cellijn (Arthur, 2000). GSHPx-1 knockout muizen geïnfecteerd met een goedaardige 
CVB-3 stam ontwikkelen myocarditis, terwijl er geen ontwikkeling van 
ziekteverschijnselen is bij de controlestam.  Er ontstaan zeven veranderingen in het 
viraal genoom op basis van oxidatie.  Deze resultaten demonstreren dat GSHPx-1 
bescherming biedt tegen viraal geïnduceerde schade in vivo veroorzaakt door mutaties 
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in het viraal genoom van een goedaardig virus (Beck et al., 1998).  GSHPx-1 heeft 
ook een belangrijke functie bij de bescherming van neutrofiele granulocyten.  
Neutrofiele granulocyten maken gebruik van afgeleiden van peroxide radicalen voor 
de destructie van micro-organismen.  Bij een seleniumdeficiëntie is er een tekort aan 
GSHPx-1 en worden de neutrofielen zelf vernietigd door eigen radicalen wat een 
verminderde immuunrespons als gevolg heeft.   
 
GSHPx-2: 
 
GSHPx-2 of gastrointestinaal glutathion peroxidase reduceert op een zeer snelle 
manier (net zoals GSHPx-1) waterstofperoxide en vetzuurhydroperoxides.  GSHPx-2 
komt echter enkel voor in de lever en het colon.  In sommige omstandigheden wordt 
de transcriptie van GSHPx-2 mRNA als enige verhoogt bij seleniumdeficiëntie.  Dit 
enzyme zou in het bijzonder bij kanker bevorderende veranderingen in het gastro-
intestinale systeem een belangrijke bescherming bieden.   
 
GSHPx-3: 
 
GSHPx-3 is een glycoproteïne met een extracellulaire functie.  Het mRNA voor 
GSHPx-3 wordt voornamelijk gevonden in de epitheelcellen van de proximale tubulus 
in de nieren.  Cellen waar GSHPx-3 nog zou voorkomen zijn cellen van het hart, de 
placenta, de longen, gastro-intestinale cellen en de schildklier.  Het voorkomen van  
GSHPx-3 in melk suggereert dat het ook in melkliercellen gesynthetiseerd wordt.   
 
GSHPx-4: 
 
GSHPx-4 is een monomeer proteïne dat kan reageren met fosfolipide hydroperoxide 
als substraat, maar ook waterstofperoxide en een hele reeks hydroperoxiden van 
vetten.  Door de monomeer structuur is GSHPx-4 in staat om een grotere waaier aan 
substraten te binden.  GSHPx-4 heeft met vitamine-E een synergistische werking bij 
het voorkomen van peroxidatie van vetzuren in de celmembraan. Bij overexpressie 
van GSHPx-4 in de aanwezigheid van seleniet wordt de IL-1-geïnduceerde NF-κB 
activatie in cellen sterker geïnhibeerd in vergelijking met de wild type cellen (Arthur, 
2000).    
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2.1.3. Selenium en hersenfunctie  
 

Het metabolisme van selenium in de hersenen verschilt ten opzichte van andere 
organen in het opzicht dat onze hersenen bij seleniumdeficiëntie veel meer selenium 
weerhouden.  De preferentiële retentie van selenium in de hersenen suggereert dat 
selenium een rol speelt in belangrijke functies in onze hersenen.  
Stemmingsverandering is het meest duidelijke voorbeeld van een aspect uit het 
psychologisch functioneren dat varieert naargelang de seleniuminname.  Lage 
seleniuminname wordt geassocieerd met slechte gemoedstoestand.  Regio’s in onze 
hersenen die meer grijze massa bevatten, blijken hogere seleniumgehaltes te hebben 
dan de witte massa (De Lange et al., 2005). Ondanks het bewijs dat supplementen met 
anti-oxidanten enige verbetering geven bij Alzheimer patiënten, wordt de invloed van 
selenium weinig overwogen.   
 
Genetische inactivatie van cellulair glutathion peroxidase verhoogt de gevoeligheid 
van de hersenen voor neurotoxines en ischemie.  Een overexpressie van glutathion 
peroxidase anderzijds, verbetert de gevolgen van ziekten met gelijkaardige 
symptomen. De hersenen zijn gevoeliger aan oxidatieve stress dan andere organen 
door de hogere zuurstof consumptie.  In onze hersenen wordt veel meer 
waterstofperoxide gevormd en dit wordt in astrocyten en neuronen snel 
geneutraliseerd door aanwezigheid van katalase en glutathionperoxidases.  Astrocyten 
verhogen de overlevingscapaciteit van neuronen door degradatie van extracellulaire 
ROS via het glutathion systeem.  Ook de thioredoxinereductases nemen deel aan het 
neutraliseren van ROS (Ozdemir, 2011).  Overmatige aanwezigheid van ROS heeft 
nadelige gevolgen omdat ze de oxidatie veroorzaken van essentiële macromoleculen 
zoals enzymen en proteïnen van het cytoskelet.  Bij fysiologische concentraties van 
bepaalde vormen van ROS zijn ze nuttig in de synaptische plasticiteit en zijn dus 
nodig voor een normale cognitieve werking.  Pathologische concentraties van ROS 
(zoals voorkomen bij ME/CVS) veroorzaken echter het tegengestelde effect en zorgen 
dus voor een verminderde synaptische plasticiteit en performantie van het cognitieve 
functioneren (Massaad & Klann, 2011, Chen & Berry, 2003).      
 
Knock-out muizen met deleties voor de genen die coderen voor selenoproteïne-P of 
zijn receptor Apolipoproteïne E Receptor-2 blijken verminderde seleniumgehaltes te 
hebben in de hersenen en ontwikkelen ernstige neurologische dysfuncties (Burk et al., 
2007).   
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2.1.4. Selenium en spierfunctie  
 

Seleniumdeficiëntie heeft bij herkauwers White muscle disease als gevolg.  De dieren 
zijn zwak en bewegen zich moeizaam.  De spiermassa is bleek en droog.  Het bleke 
uitzicht komt door een abnormale calciumdepositie.  Een gelijkaardig fenomeen doet 
zich voor bij de mens wanneer er sprake is van een mutatie op het gen dat codeert voor 
selenoproteïne-N1.  Er bestaan 4 selenoproteïne-N1 gerelateerde myopathiën: rigid 
spine muscular dystrophy (RSMD), multiminicore disease (MmD), Mallory body-like 
desmin-related myopathy (MB-DRM) en myopathy with congenital fiber type 
disproportion (CFTD).  Deze stoornissen worden gekarakteriseerd door een 
gemeenschappelijk klinisch fenotype bij aanvang van de aandoening, namelijk 
hoofdzakelijk aantasting van de axiale spieren (spieren van de romp en de nek) en 
daarnaast algemene spieratrofie.  Verzwakking van nekspieren is vaak het eerste 
klinische teken in de kindertijd.  De 4 pathologiën worden onderscheiden op basis  van 
de histologische afwijkingen die geobserveerd werden bij spierbiopten. Verhoogde 
insuline resistentie wordt ook beschreven bij enkele CFTD patiënten. Er wordt 
daardoor gesuggereerd dat selenoproteïnen ook een rol spelen in de regulatie van 
glucose homeostase en ontwikkeling van diabetes.  Selenoproteïne-N1 mutaties zijn 
meestal missense mutaties (translatie van het verkeerde aminozuur als gevolg).  Ook 
nonsense mutaties (stop translatie) en verkeerde splicing zijn waargenomen.  
Voornamelijk een nonsense mutatie die betrekking heeft tot het UGAsec codon  kan 
een premature stop van de translatie betekenen.   Mutaties in de cis-sequentie (SECIS 
en SRE) blijken de efficiëntie van sec incorporatie en proteïne expressie te 
verminderen of in gedrang te brengen.  In deze gevallen blijken de transcriptie 
hoeveelheden verminderd te zijn wat suggereert dat selenoproteïne-N1 mRNA 
herkend wordt door de nonsense-gemedieerde degradatie en/of no-go verval systemen. 
Mutaties in het SBP2 gen dat codeert voor de specifieke translatiefactor SBP2 worden 
ook gelinkt aan selenoproteïne-N1 gerelateerde myopathieën.  Deze nonsense mutaties 
zijn geïdentificeerd bij twee patiënten met een multisystemische ziekte die bestaat uit 
schildklierdysfunctie, spierzwakte,  scoliose en lichte luchtwegeninsufficiëntie.  
Verlies van functie van SBP2 blijkt de translatie van selenoproteïnen te veranderen, 
inclusief selenoproteïne-N.  De ernst van de pathologie, verbonden aan de betrokken 
selenoproteïnen blijkt gerelateerd aan de mutatie.  Mutaties van SBP2 bij patiënten 
met schildklierdefecten werden reeds eerder beschreven maar zonder verandering in 
spierfunctie.  Mutaties in andere transcriptiefactoren die betrokken zijn bij 
selenoproteïnetranslatie zoals SEC-P43 en EFSec (zie hoofdstuk 1.3.2.) zouden 
eveneens moeten overwogen worden (Rederstorff et al., 2006, Lauretani et al., 2007, 
Howard et al., 2005).   



40 
 

 
2.1.5. Selenium en zware metalen 
 

Zware metalen induceren de omzetting van waterstofperoxide naar hydroxyl radicalen 
door een reactie gelijkaardig aan de Fenton reactie (Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH· + OH−, 
Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + OOH· + H+) (Ercal et al., 2001). Selenium is bekend voor zijn 
ontgiftende werking bij intoxicatie door bepaalde zware metalen.  Door chelatie 
binden deze metalen met selenium waardoor ze hun toxiciteit verliezen  enerzijds, en 
neutralisatie van waterstofperoxide en radicalen beperkt de schade anderzijds (Chen & 
Berry, 2003, Chen et al., 2006).  
 
Kwik is als polluent rijkelijk aanwezig in het milieu.  Het is sterk biogeconcentreerd 
door de voedselketen en veroorzaakt vooral schade aan het zenuwstelsel en het 
immuunsysteem.  Selenium is in staat om een Se-Hg complex te vormen dat nadien 
gebonden wordt aan selenoproteïne-P in het plasma.  Er bestaat een sterke correlatie 
tussen Se en Hg in urine.  De activiteit van GSHPx in serum van mijnwerkers uit een 
kwikmijn is significant hoger dan dat van de controlegroep.  Er is eveneens een 
positieve correlatie tussen Hg concentratie en malondialdehyde (MDA). De zuurstof-
afgeleide vrije radicalen kunnen de vetzuurperoxidatie van onverzadigde vetzuren in 
het plasma induceren, en op die manier peroxidatieproducten van veztzuren als MDA 
produceren.  MDA concentraties weerspiegelen op deze manier de graad van 
oxidatieve schade (Chen C. et al., 2006).  Selenium heeft een positief effect op 
arsenicumintoxicatie door complexatie van selenium met arsenicum tot het seleno-bis 
(S-glutathionyl) arsenicumion.  Dit wordt via de gal geëxcreteerd.  Door complexatie 
van Se met As in weefsels wordt een onoplosbaar niet-toxisch selenide gevormd. 
Personen met arsenicumintoxicatie (afkomstig van drinkwater) die selenium 
toegediend krijgen en drinkwater zonder arsenicum  hebben een sterkere daling van 
het arsenicumgehalte in hoofdhaar (73%) ten opzichte van personen met dezelfde 
intoxicatie die enkel arsenicumvrij drinkwater krijgen (Spallholz J.E. et al., 2004).  
Selenium in combinatie met Zink blijkt bij ratten een significante daling van 
cadmiumaccumulatie in de lever te bewerkstelligen, maar niet in de nieren.  Selenium 
helpt eveneens het verminderen van de schade die veroorzaakt wordt door de toxische 
eigenschappen van cadmium (Jihen et al., 2008).  
 
Metalen waar selenium eveneens interactie mee ondergaat zijn: goud, platina, koper, 
zilver, lood, zink, kobalt, bismut, tin, mangaan, tellurium, palladium, wolfraam, 
molybdeen, thallium, chroom, nikkel en ijzer.  De efficiëntie van selenium voor de 
reductie in toxiciteit voor deze metalen is echter veel minder (Bibudhendra, 2002). 
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2.1.6. Selenium en de schildklierwerking 
 
De schildklier bevat meer selenium per gram weefsel dan eender welk ander orgaan.  
Selenium (net als jodium) is essentieel voor een normale schildklierfunctie en 
schildklierhomeostase.  Synthese van schildklierhormoon (Thyroxine of T4) gebeurt 
door het jodineren van tyrosylresiduen van het thyroglobuline dat wordt opgeslagen in 
het lumen van de schildklierfollikel.  Deze jodinatie wordt gekatalyseerd door 
thyroïdperoxidase en heeft behoefte aan de productie van hoge concentraties aan 
H2O2, die potentieel gevaarlijk zijn voor de thyrocyt.  De productie van H2O2 blijkt de 
limiterende stap te zijn voor de snelheid waarmee schildklierhormoon gemaakt wordt 
en wordt gereguleerd door thyroïd-stimulerend-hormoon (TSH), geproduceerd door de 
hypofysevoorkwab, via een complex netwerk.  De schadelijke H2O2 die diffundeert in 
de thyrocyt kan gedegradeerd worden door de intracellulaire GSHPx en 
thioredoxinereductase (TR).  De thyrocyt is in staat om GSHPx-3 te synthetiseren en 
te secreteren op een gecontroleerde manier.  Dit doet vermoeden dat GSHPx-3 een 
additioneel mechanisme zou kunnen bieden om de synthese van T4 te controleren.  
Het iodothyronine deiodinase D1 komt vooral voor in de lever, de schildklier, de 
nieren en de hypofyse.  D1 heeft een selenocysteïne op het actieve centrum.  Het kan 
de 5- of 5’-monodeiodinatie katalyseren van T4 tot het inactieve triiodothyonine (rT3) 
of het actieve isomeer T3.  Deze reactie is belangrijk omdat T3 een veel hogere 
activiteit bevat dan T4 (Beckett & Arthur, 2005).   
 
Auto-immuun hypothyreoïdie type Hashimoto is een vaak voorkomende co-
morbiditeit van ME/CVS.  Suppletie van selenium bij deze vorm van Hypothyreoïdie 
blijkt een significant gunstig effect te hebben op zowel de schildklierfunctie als de 
aanwezigheid van anti-thyroïd peroxidase antibodies, die een indicatie zijn voor de 
mate van autoimmuniteit tegen de schildklier.  Ook de gemoedstoestand en het zich 
goed voelen in het algemeen was beter na selenium suppletie  (Toulis, 2010, Gärtner 
et al., 2002, Köhrle et al., 2009). Mutaties in het SBP2 (zie hoofdstuk 1.3.2.) blijken 
hypothyreoïditis als gevolg te hebben.  Deze vorm van hypothyreoïditis lijkt sterk op 
het type Hashimoto dat vaak bij ME/CVS patiënten voorkomt.  De concentratie aan 
TSH en T4 is verhoogd, terwijl T3 verlaagd is door een verminderde translatie van 
deiodinase-1 (Dumitrescu et al., 2005).    
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2.2. Verbanden tussen Seleniumdeficiëntie en fibromyalgie 
 

Uit een studie blijkt dat serum seleniumgehaltes bij fibromyalgiepatiënten (statistisch 
significant (p <0.05)) lager zijn dan serum seleniumgehaltes van de controlegroep, 
deze tendens is niet leeftijdsgebonden (Reinhard et al., 1998).   
 
2.2.1. Selenium en reumatoïde arthritis 
 
Fibromyalgie gaat vaak gepaard met reumatoïde artritis.  Reumatoïde artritis is een 
ontsteking van het slijmvlies in de gewrichten met vaak ook ontsteking van de 
peesscheden en de slijmbeurzen.  Het is een auto-immuunaandoening met als gevolg 
pijnlijke gezwollen gewrichten en vergroeiingen van het aangetaste weefsel (zie 
Fig.14).  Ook bij deze aandoening blijkt de activatie van Nf-κB opnieuw een 
belangrijke rol te spelen (Makarov, 2001).  Bij reumatoïde artritis is eveneens een 
verhoogde blootstelling aan oxidatieve stress vastgesteld (Mirshafiey A. & 
Mohsenzadegan, 2008).  Er is een verhoogde concentratie gevonden aan plasma 
GSHPx bij patiënten met reumatoïde artritis (Jacobson et al., 2012), en een lagere 
serum selenium concentratie (O’Dell et al., 1991, Heliövaara et al., 1994) ten opzichte 
van controlepersonen.  Opnieuw wordt ook hier een verband gevonden met EBV 
infectie (Takeda et al., 2000) die daarenboven ook gelinkt wordt aan autoimmuniteit 
(Lossius et al.,  2012).   
 
 

 
 

Fig.14: ontstekingsreactie bij reumatoïde artritis 
(Bron: http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vormen-van-

reuma/reumatoide-artritis/over-de-ziekte/oorzaken (13/02/2013)) 
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3. Materiaal en methoden 
 
3.1. Enquête en verzamelen van staal 
 

Een advertentie wordt geplaatst op het forum van de Vlaamse Liga voor 
Fibromyalgie-Patiënten (VLFP), en kennissen met ME/CVS en/of fibromyalgie of 
vrienden van kennissen met ME/CVS en/of fibromyalgie worden gecontacteerd.  Via 
het forum van de VLFP wordt na reactie van 14 personen de advertentie opnieuw 
verwijdert omdat het onderzoek beperkt wordt tot 15 personen per groep.  5 personen 
met ME/CVS en 1 kennis met fibromyalgie stellen zich kandidaat.  Voor de 
controlegroep zijn er 13 gezonde kennisen, collega’s en vrienden  die bereid zijn om 
deel te nemen aan de studie.  Aan elke proefpersoon, zowel patiënt als controlepersoon 
wordt een instructieblad voor staalname en een enquête gegeven (zie bijlage 6), samen 
met een diepvrieszakje voor de collectie van het hoofdhaar.  Drie van de 20 personen 
uit de patiëntengroep haken af.  Personen die niet in aanmerking komen zijn: mannen 
(wegens geen mannelijke kandidaten in de patiëntengroep in deze studie), zwangere 
vrouwen, vrouwen die seleniumbevattende supplementen nemen en vrouwen die 
antiroosshampoo gebruiken (antiroosshampoo’s bevatten selenium). In de enquête 
worden enkele vragen in verband met de levenswijze gesteld om min of meer te weten 
te komen of er een seleniumopname is die abnormaal is ten opzichte van de doorsnee.  
Zo hebben vegetariërs of veganisten een lagere opname van selenium (Roekens, 1986) 
in tegenstelling tot rokers die een lager seleniumgehalte in hun hoofdhaar hebben.  De 
leeftijd heeft geen invloed op de concentratie aan selenium in hoofdhaar (Chojnacka  
et al., 2006, Hosseini et al., 1996).  Andere dieetgebonden factoren zijn te complex 
om mee in rekening te brengen voor deze studie aangezien er in de seleniumrijke 
voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld vis of granen, ook stoffen aanwezig zijn die de 
beschikbaarheid of opname beïnvloeden zoals respectievelijk zware metalen en fytaten 
(zie hoofdstuk 1.3.1.2.).  Ook genetische factoren (vele cis- en transacting factoren bij 
sec incorporatie die mutaties kunnen ondergaan) of pathologieën zouden een invloed 
kunnen hebben op opname en metabolisme van selenium.  Wat echter wel belangrijk 
is om te weten zijn de symptomen  die gelinkt zijn aan ME/CVS (Carruthers et al., 
2011) en fibromyalgie (Geenen  & Jacobs, 2010) om de grens tussen controlepersonen 
en patiëntengroep duidelijk af te bakenen.   
 
Bij de collectie van het staal wordt aangeraden om het hoofdhaar te gebruiken dat 
gedurende 3 maanden geen chemische behandeling ondergaan heeft zoals bleken, 
kleuren, in permanent zetten of ontkrullen (Bass et al., 2001).     
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3.2. Staalvoorbereiding 
 

3.2.1. Staalname 
 
De proefpersonen wordt gevraagd de haren bij te houden die in de borstel of kam 
achter blijven bij het uitborstelen of kammen van het haar.  De collectie dient te 
gebeuren tussen twee kapperbeurten in, om een correct gemiddelde van de lengte te 
verkrijgen voor en na de collectie.  De borstel of kam mag geen haren van andere 
personen bevatten.  Voor en na de collectie wordt de lengte van 1 haar gemeten. 
 
3.2.2. Wassen 
   
Hoofdhaar bevat naast de endogeen gebonden fractie selenium ook een exogeen 
gebonden fractie die afkomstig is uit de omgeving en uit  cosmetische producten zoals 
shampoo, parfum, haarspray en zepen (Morton et al., 2002).  In wasprocedures voor 
bepaling van spoorelementen in hoofdhaar wordt vaak EDTA gebruikt als chelator en 
triton x-100 (niet-ionisch detergent) om grote partikels en vetten  te verwijderen 
(Airey, 1983).  Een organisch solvent zoals alcohol, aceton of isopropanol wordt ook 
vaak toegevoegd om te ontvetten.  Uit de studie van Morton  et al., (2002).  Blijkt dat 
geen enkele van de uitgevoerde wasprocedures in staat was om exogeen gebonden 
selenium te verwijderen.  Bij één van de testprocedures wordt zelfs meer selenium 
teruggevonden, waarschijnlijk door contaminatie vanuit isopropanol.  Als conclusie 
staat er in deze studie dat voor selenium het geen zin heeft om een uitgebreide 
wasprocedure in te lassen als voorbereidende stap.   
 
Omwille van de resultaten uit bovenstaande studies is de wasprocedure in dit 
onderzoek beperkt tot het wassen met een commerciële shampoo (Johnson’s baby 
shampoo) die geen selenium bevat en bigedistilleerd water, om vetten en vuil te 
verwijderen.  
 
- Was het staal met 0,5ml shampoo en 75 ml bigedistilleerd water  
- Spoel 3x met25 ml bigedistilleerd water 
- Droog het staal in een droogstoof bij een temperatuur van 105°C (+/-5°C) 
- Knip het staal in stukjes van ongeveer 3 mm met een schaar van roestvrij staal en 

bewaar het in plastieken potjes met schroefdeksel.     
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3.2.3. Mineralisatie 
 

- Neem 3 buizen als blanco waar niets wordt in afgewogen 
- weeg ongeveer 200 mg referentiestaal af in 3 gereinigde droge destructiebuizen en 

noteer het exacte gewicht 
- weeg ongeveer 200 mg staal af in 3 gereinigde droge destructiebuizen en noteer het 

exacte gewicht 
- Voeg 5 ml geconcentreerd (67-69%) super puur HNO3 toe aan elke buis  
- Sluit de buizen met een gereinigde, droge schroefdop voorzien van een insert 

(conische afsluiting die in de schroefdop zit)  
- Verdeel de destructiebuizen gelijkmatig over de carrousel  
- De microgolfoven (MARS Xpress) doorloopt een programma op een vermogen 

van 1200W waarbij in 45 minuten verwarmd wordt tot 170°C en vervolgens 60 
minuten deze temperatuur aangehouden wordt  

- Laat de buizen afkoelen tot kamertemperatuur 
- Verwijder de schroefdop met insert onder een trekkast (bij het losschroeven 

ontsnappen nitreuze dampen) 
- Voeg 5 ml bigedestilleerd water toe aan elke buis 
- Laat de buizen 1 uur onder de trekkast staan om de gassen die zich in de vloeistof 

bevinden te laten ontsnappen 
- Pipetteer 0.8 ml mineralisaat van de destructiebuizen in proefbuizen en voeg 

telkens 9 ml bigedestilleerd water toe 
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3.2.4. Berekening 
 

De verdunningsfactor  (��) =
	��	
��	���	��	����	(�)���	
��	����������	����
���

��	
��	���	��	����	(�)
 

 
VF1 ontstaat door de toevoeging van 5 ml HNO3 en 5 ml bigedistilleerd water.  De 
dichtheid van HNO3 is 1,4 g/cm3.  Het gewicht van de toegevoegde vloeistof is dus 
(5.1,4) + (5.1) =12g 

    VF1 =
����

�
 

 
Voor de VF in de laatste stap wordt de gemiddelde densiteit van HNO3 en water 
vermenigvuldigd met het volume mineralisaat dat aangelengd wordt:  
 

    VF2 = 
(�,�.�,�)��

(�,�.�,�)
   

   
Het resultaat van de analyse (uitgedrukt in µg/l) dat afkomstig is uit het gemiddelde 
van 3 replica’s wordt vermenigvuldigd met de verdunningsfactoren.   
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3.3. Analyse 
 

De stalen worden geanalyseerd met een inductief gekoppeld plasma– 
massaspectrometer (ICP-MS) Varian 820 MS.  Analyse van spoorelementen op 
haarstalen met een ICP-MS geeft betrouwbare en correcte resultaten. Selenium wordt 
bepaald op de massa 77.  De spike recovery waarden schommelen tussen 90 en 110% 
wat aan de verwachtingen van een analyse met ICP-MS voldoet (Bass et al., 2001).  
 
Werkingsprincipe van de ICP-MS: 
 
Op het einde van de plasmatoorts bevindt zich een spoel die oscillerende elektrische 
en magnetische velden creëert.  Binnenin de toorts vloeit argongas aan een debiet van 
14 tot 18 liter per minuut.  Wanneer een vonk gecreëerd wordt in het argongas, 
worden er electronen van de argon atomen gerukt.  Zo worden argonionen gevormd 
die in de oscillerende elektrische en magnetische velden gevangen worden en botsen 
met andere argon atomen waardoor een argon ontlading of plasma ontstaat.  Het staal 
wordt door de vernevelaar onder vorm van een aerosol in het plasma gebracht, waar 
het volledig desolvateert.  De aerosol wordt omgezet in gasvormige atomen die 
geïoniseerd worden (krijgen positieve lading) aan het uiteinde van het plasma.  De 
ionenstraal passeert door een nauwe opening in twee kegelvormige plaatjes (sample 
cone en skimmer cone) waartussen een vacuum wordt gecreëerd dat nodig is voor de 
werking van de massaspectrometer.  Positief geladen electrostatische lenzen zorgen 
voor het bundelen van de ionenstraal.       
 

 
Fig. 15: Vorming van het plasma en de ionenstraal in een ICP-MS  

(Bron: http://rimg.geoscienceworld.org/content/53/1/243/F3.large.jpg (05/03/2013)). 
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Wanneer de ionen de massaspectrometer binnenkomen worden ze gescheiden volgens 
hun massa-lading verhouding.  De massaspectrometer die in dit toestel gebruikt wordt 
is een quadrupool massaspectrometer die bestaat uit 4 staven. Op de tegenovergestelde 
polen van de staven wordt een wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC) 
aangebracht.  Deze spanningen worden snel gewisseld samen met het 
elektromagnetisch veld dat wordt opgewekt.  Op deze manier wordt een 
elektrostatische filter gevormd die enkel ionen met een bepaalde massa-lading 
verhouding in een rechte lijn tussen de staven laat passeren.  Na het passeren van de 
quadrupool eindigen de ionen op een detector die het signaal versterkt.  Doordat de 
spanningen zeer snel kunnen aangepast worden kan de quadrupool tot 2400 atomic 
mass units (amu) per seconde scheiden.      
 

 
Fig. 16: werkingsmechanisme van een quadrupool massa spectrometer 

(Bron: http://www.fontys.nl/fheng/werktuigbouwkunde/medewerker/gbeukema/vacuum/vtproj97/ 
gasontmenging/gasontmenging.html). 
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4. Resultaten 
 
We ontvangen 17 haarstalen van de patiëntengroep en 13 haarstalen van de 
controlegroep.  Twee resultaten (controlegroep en patiëntengroep) worden uitgesloten 
van personen die hun haar wassen met anti-roosshampoo, omdat deze shampoo’s 
selenium bevatten.  Éen resultaat van een controlepersoon wordt uitgesloten omdat 
deze persoon zwanger was tijdens de staalname en prénatale supplementen nam die 
selenium bevatten, Nog eens twee resultaten worden uitgesloten omdat de waarde 
onrealistisch hoog is door onbekende reden. 
 
In bijlage wordt in tabel 4 de samenvatting van de enquêtes en de resultaten van de 
haarstalen voor selenium 77 weergegeven. Eerst wordt door de Kolmogorov-
Smirnovtoets nagegaan of de verdeling van de resultaten afwijkt van de 
normaalverdeling.  Uit deze toets blijkt dat er geen sprake is van een normaalverdeling 
(figuur 17).  Als we deze toets opnieuw doen met het logaritme van de resultaten 
bekomen we wel een normaalverdeling (figuur 18).   

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test: 
Normal 

For seleniumconc.(µg/kg) (gem.) 
   

 
Cases Mean 

Standard 
Deviation  

Standard 
Error  

seleniumconc.(µg/kg) 
(gem.) 25 625,2933 617,5346 123,5069 

     

 

Maximum 
difference (abs) = 0,3126 

 
 

K-S Statistic = 1,5632 

 

2-Tail Probability = 0,0151 

 

Lilliefors 
Significance = 0,0000 

< 0.05: niet normaal 
verdeeld 

 

 
Fig.17: Histogram van de seleniumconcentratie in hoofdhaar van controle- en 

proefpersonen 
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One Sample Kolmogorov-Smirnov Test: Normal 
For log(Se conc) 

    
   Cases  Mean 

 Standard 
Deviation 

 Standard 
Error 

 log(Se conc) 25 2,6704 0,3165 0,0633 

     

 

Maximum difference 
(abs) = 0,1531 

 

 

K-S Statistic = 0,7656 

 

2-Tail Probability = 0,6009 

 

Lilliefors Significance = 0,1280 > 0.05: normaal verdeeld 

 

 
Fig.18: Histogram van de logaritmen van de seleniumconcentratie in hoofdhaar van 

controle- en proefpersonen 
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Om na te gaan of er een significant verschil is tussen de gemiddelden van de 
controlegroep en de patiëntengroep bepalen we de p-waarde.  Als nulhypothese (H0) 
stellen we dat de gemiddelden van elke groep gelijk zijn.  In de alternatieve hypothese 
(Ha)  gaan we ervan uit dat er een significant verschil is tussen de gemiddelden van de 
2 groepen en deze hypothese geldt wanneer p <0,05.  Uit deze toets (zie figuur 19) 
blijkt dat er net geen significant verschil is tussen de gemiddelde waardes.   

Analysis of Variance 
     Approach: Regression 

 

Volledige dataset 

   Dependent Variable: log(Se conc) Effect van "groep" (= patient of controle) op log(Se in haar) 

Due To 
Sum of 
Squares DoF 

Mean 
Square F-Stat Signif 

 Main Effects 0,349 1 0,349 3,909 0,0601 

 groep 0,349 1 0,349 3,909 0,0601 

 

Explained 0,349 1 0,349 3,909 0,0601 

> 0,05: niet 

significant 

Error 2,055 23 0,089 

 Total 2,404 24 0,100 

  
Fig 19: bepaling van het effect van de groep (patiënt of controle) op  

de log (Se in hoofdhaar) 
 

Persoon 12HH28 uit de controlegroep heeft een zeer lage selenium concentratie in het 
hoofdhaar (141 µg/kg) in vergelijking met de andere personen uit de controlegroep 
(400 – 3100 µg/kg). Deze persoon heeft ook als enige geverfd haar in de 
controlegroep.  Als we de persoon 12HH28 uit de controlegroep weglaten bekomen 
we wel een normaalverdeling voor de twee groepen zonder logaritmische 
transformatie (zie figuur 20). 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test: Normal 
For log(Se conc) 

    1 row(s) omitted due to missing values 

   

 
Cases Mean 

Standard 
Deviation 

Standard 
Error 

log(Se conc) 24 2,6921 0,3037 0,0620 

     

 

Maximum difference 
(abs) = 0,1647 

 

 
K-S Statistic = 0,8070 

 

2-Tail Probability = 0,5327 

 
Lilliefors Significance = 0,0911 

> 0.05, dus normaal 
verdeeld 

 
Fig. 20: Toets voor normale verdeling van de resultaten na weglaten van persoon 

12HH28 
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Door het weglaten van persoon 12HH28 bekomen we ook een significant verschil 
tussen de gemiddelden van de twee groepen (zie figuur 21 en 22).  De patiëntengroep 
heeft een significant lager seleniumgehalte in het hoofdhaar (375 µg/kg) dan de 
controlegroep (775 µg/kg).   
 

Analysis of Variance 
     Approach: Regression 

      Dependent Variable: log (Se conc) 

     1 row(s) omitted due to missing values 

     
 Due To 

 Sum of 
Squares  DoF 

 Mean 
Square  F-Stat  Signif 

  Main Effects 0,559 1 0,559 7,872 0,0103 

  groep  0,559 1 0,559 7,872 0,0103 

  Explained 0,559 1 0,559 7,872 0,0103 < 0.05 significant effect 

 Error 1,562 22 0,071     

  Total 2,121 23 0,092     

  
Fig 21: bepaling van het effect van de groep (patiënt of controle) op  

de log (Se in hoofdhaar) na weglaten van persoon 12HH28 
 

 
 

Fig 22: bepaling van het effect van de groep (patiënt of controle) op  
de log (Se in hoofdhaar) na weglaten van persoon 12HH28 (Tukey-HSD test) 

 
 
 
 
 

Multiple Comparisons
Tukey-HSD
For log(Se conc), classif ied by groep

Mean Square Error: 7.10169874503377E-02, Degrees of Freedom: 22

** denotes signif icantly different pairs.

A pairw ise test result is signif icant if  its q stat value is greater than the table q.

 Group  Cases  Mean  p  c  

 p 15 2,5739  ** | 375

 c 9 2,8892  **  | 775

 Comparison  Difference
 Standard 

Error  q Stat  Table q  Significance  Lower 95%  Upper 9 5%
 

Result

 c - p 0,3153 0,1124 3,9679 2,9329 0,0103 0,0822 0,5483  **
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Het voorkomen van een covariantie met een hoge significantie tussen geverfd haar en 
lage seleniumconcentraties in het hoofdhaar zorgt voor een bijkomende vermindering 
van de betrouwbaarheid omdat deze factor ongelijk verdeeld is tussen de 
controlegroep en de patiëntengroep.  Wanneer we het seleniumgehalte in het 
hoofdhaar van personen met geverfd haar vergelijken met het gehalte in het haar van 
personen die hun haar niet geverfd hebben, zien we dat de p-waarde van deze test veel 
lager is dan 0.05, wat aangeeft dat er een zeer significante corrlatie is tussen deze twee 
factoren.  (zie figuur 23 en 24).  Personen met geverfd haar hebben een significant 
lager seleniumgehalte in hun haar (232 µg/kg) dan personen die hun haar niet gevefd 
hebben (651 µg/kg).  Deze factor kan beter uitgesloten worden in gelijkaardige studies 
in de toekomst. 

Analysis of Variance 
      Approach: Regression 

       Dependent Variable: log(Se conc) 

      
Due To 

Sum of 
Squares DoF Mean Square F-Stat Signif 

  Main Effects 1,089 1 1,089 19,036 0,0002 

  haar geverfd 1,089 1 1,089 19,036 0,0002 

  Explained  1,089 1 1,089 19,036 0,0002 < 0.05: significant effect 

Error 1,316 23 0,057 

  Total  2,404 24 0,100 

   
Fig. 23: Effect van "haar geverfd" op de log(Se conc) in het haar 

 

 
 

Fig. 24: Effect van "haar geverfd" op de log (Se conc) in het haar (Tukey HSD toets) 
 

De statistische analyses werden uitgevoerd door Nadia Waegeneers met het 
programma Unistat versie 5.6. 

Multiple Comparisons
Tukey-HSD
For log(Se conc), classif ied by haar geverfd

Mean Square Error: 5.71987598617774E-02, Degrees of Freedom: 23

** denotes signif icantly dif ferent pairs.

A pairw ise test result is signif icant if  its q stat value is greater than the table q.

 Group  Cases  Mean  j  n  

 j 8 2,3662  ** | 232

 n 17 2,8136  **  | 651

 Comparison  Difference
 Standard 

Error  q Stat  Table q  Significance  Lower 95%  Upper 9 5%  Result

 n - j 0,4474 0,1025 6,1702 2,9255 0,0002 0,2353 0,6595  **



54 
 

5. Nabespreking 
 

Door de beperkte omvang van deze studie is het onmogelijk om een juiste conclusie te 
trekken uit de bekomen resultaten.  Er lijkt een tendens te bestaan dat in de 
patiëntengroep de seleniumconcentraties lager liggen dan in de controlegroep maar  
grotere studies zijn nodig om een eventueel verband te kunnen aantonen. De 
verbanden die gevonden zijn in de literatuur tussen seleniumdeficiëntie en de 
symptomen van ME/CVS en fibromyalgie (zie figuur 25) komen goed overeen met de 
resultaten uit de enquête, maar aangezien er telkens enkele uitzonderingen zijn en de 
groep met proefpersonen zeer beperkt is,  is er opnieuw wel een trend, maar statistisch  
gezien geen verband aantoonbaar met de gevonden concentraties uit de haarstalen. 
Ook hier zou meer duidelijkheid kunnen bekomen worden in een grotere studie.  In de 
patiëntengroep vinden we 3 personen met schildklierproblemen, en niemand in de 
controlegroep.  Meestal wordt enkel TSH en FT4 en/of T4 bepaald terwijl T3 en/of 
FT3 ook belangrijk zijn als het om hypothyreoïdie type Hashimoto gaat.  Zo wordt dit 
pas laat of niet ontdekt en is de kans groot dat enkele personen die meedoen aan de 
studie schildklierproblemen hebben zonder het zelf te weten.  Om dit probleem uit te 
schakelen zou men in een uitgebreide studie de schildklierwaarden voor elke 
proefpersoon kunnen bepalen.  Ook het probleem dat resultaten gestoord worden door 
de factor ‘geverfd haar’ die ook een significante invloed heeft op het selenium gehalte 
in hoofdhaar zou beter uitgesloten worden in eventuele bijkomende studies.   

 

Fig. 25: Verbanden uit de literatuur tussen seleniumdeficiëntie en symptomen die 
voorkomen bij ME/CVS en fibromyalgie  
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7. Bijlagen 
 
Bijlage 1 
 
Een voorbeeld waaruit blijkt dat de pH en het gehalte aan organische stoffen zeer 
belangrijke factoren zijn voor de biobeschikbaarheid van selenium staat beschreven in 
een studie van Johnson et al. (2000).  In deze studie wordt het seleniumgehalte 
bepaald van bodem, graan en hoofdhaar van de inwoners en het water in de regio in 
China waar een hoge prevalentie is van de ziekte van Keshan.  De gebieden met de 
hoogste concentraties van selenium in graan, hoofdhaar en water blijken voornamelijk 
gebieden te zijn waar geen ziekte van Keshan voorkomt.  De gebieden met de hoogste 
prevalentie van de ziekte zijn echter gebieden met een hoog gehalte aan totaal 
selenium in de bodem.  Uit bodemanalyses blijkt dat de bodem in deze gebieden waar 
een hoge prevalentie is van de ziekte van Keshan veel organsiche stof bevat.  De 
prevalentie is eveneens veel hoger in de gebieden waar de bodem een pH heeft lager 
dan 7,6.  
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Tabel 2 : Samenvattende statistieken van alle bovenste lagen landbouwgrond en de 3 
groepen met de ziekte van Keshan (bron: Johnson et al. (2000)). 
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Bijlage 2 
 
Omwille van de zeer lage seleniumwaarden van voedingsmiddelen in Finland is in 
1984 beslist om een Fins seleniumbemestingsprogramma op te starten (Eurola et al. 
2003).  De bemesting gebeurt onder vorm van natriumselenaat (Na2SeO4).  Tussen 
1984 en 1990 werd een hoeveelheid van 6mg Se/kg mest voor hooi en veevoeder en 
16 mg Se/kg voor graan gebruikt.  In 1990 werd beslist om slechts de toevoeging van 
6mgSe/kg te behouden voor alle bemesting.  In 1998 werd echter deze hoeveelheid 
opgedreven naar 10mgSe/kg meststof.  De concentratie verhoging was nodig omdat er 
in de voeding een verlaging van seleniumconcentratie werd vastgesteld door een 
vermindering van gebruik van meststoffen.  Door het seleniumbemestingsprogramma 
heeft men ondervonden dat selenium onder vorm van natriumselenaat heel goed door 
planten opgenomen wordt, maar enkel de eerste zomer.  Het wordt snel omgezet tot 
een onbeschikbare en onoplosbare vorm in de bodem.  Hierdoor moet elk jaar 
opnieuw met selenium bemest worden, hogere concentraties helpen niet.  ‘Precision’ 
bemesting wordt toegepast om een exactere dosering te bekomen en een minium aan 
uitloging en andere milieuproblematieken te voorkomen. ‘Placement’ bemesting is 
bijvoorbeeld een techniek om de bemesting vlak naast het zaadspoor te laten gebeuren 
met een speciale zaai/bemestingsmachine zodat de plantwortels de nutriënten optimaal 
kunnen benutten zonder dat er veel verloren gaat.  De methode geeft een betere 
opbrengst,  er is minder bemesting nodig en de milieubelasting is minimaal.  Op basis 
van de monitoring die gebeurd is tussen 2000 en 2001 kan geconcludeerd worden dat 
de toevoeging van selenium aan meststoffen gecontroleerd en zonder problemen 
gebeurt.  Het is een veilige en goedkope manier om een adequate seleniuminname te 
voorzien voor mens en dier in Finland.   
 
Sinds 1970 bestaat er ook een monitoringprogramma voor het serum-seleniumgehalte 
van gezonde Finse volwassenen.  In 1970 werden door de lage inname (25 µg/dag) 
ook lage selenium serumwaarden gevonden (0.63-0.76µmol/l).  De hoogste waarden 
werden gemeten in 1989.  Na 1990 is de toegevoegde hoeveelheid selenium verlaagd 
en zijn ook de serumwaarden gedaald tot een stabiele waarde van 1.10µmol/l in 1999.  
Deze waarde ligt boven de gemiddelde waarde van Europa, maar lager dan gemiddeld 
gevonden wordt in Canada en de U.S.A.  De activiteit van het selenium afhankelijke 
enzyme, glutathionperoxidase (GSHPx) is enkel bij gematigde inname gelinkt met de 
seleniuminname.  Bij hogere inname bereikt het enzyme, evenals vol bloed selenium 
een maximumwaarde die niet verandert als er nog meer selenium wordt opgenomen.  
Voor GSHPx is dit 50µg/dag en voor vol bloed selenium 60-80µg/dag (Eurola et al. 
2003). 
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Bijage 3 
 
Zogende muizen werden een dieet voorgeschoteld deficiënt in selenium gedurende 4 
weken alvorens intraperitoneale innoculatie met een Coxsackievirus B3 (CVB3/0) die 
geen myocarditis veroorzaakt, enkel repliceert in hartcellen.  De serumstalen van de 
muizen werden getest op glutathionperoxidase (GSHPx) activiteit.  De 
seleniumdeficiënte muizen hadden een GSHPx activiteit die 5 keer minder was in 
vergelijking met seleniumadequate muizen. Op verschillende tijdstippen na infectie 
werden de muizen gedood en onderzocht op pathologie in het hart.  Zoals verwacht 
ontwikkelden de seleniumadequate muizen geen myocarditis.  De muizen die een 
seleniumdeficiënt dieet kregen ontwikkelden echter wel myocarditis.  Ook waren de 
virale titers hoger in de seleniumdeficiënte muizen t.o.v. de seleniumadequate muizen.  
Om te bepalen of de seleniumstatus de immuunrespons van de geïnfecteerde muizen 
gewijzigd had, werden serum neutraliserende antilichaamtiters en miltcel 
proliferatierespons getest.  De waarden van de neutraliserende antilichamen van de 
seleniumdeficiënte muizen verschilden niet van de waarden van de seleniumadequate 
muizen.  De mogelijkheid echter van de miltcellen om te groeien in vitro als respons 
op enerzijds mitogenen of CVB3 antigenen was sterk verminderd bij de 
seleniumdeficiënte muizen.  Bovendien werd het mRNA voor het chemokine 
macrofaag chemotaxis proteïne-1 en interferon-γ overmatig tot expressie gebracht in 
de seleniumdeficiënte muizen.  Hieruit blijkt dus dat seleniumdeficiëntie de 
immuunrespons op infectie met CVB3/0 veranderd heeft.  Omdat selenium ook op 
andere plaatsen dan GSHPx een toepassing heeft, wou men ook bepalen of de 
virulentie van CVB3/0 in de seleniumdeficiënte muizen veroorzaakt werd door een 
deficiëntie in GSHPx activiteit.  Om een verband vast te stellen tussen GSHPx 
activiteit en seleniumdeficiëntie werd gebruik gemaakt van GSHPx-1-
knockoutmuizen.  GSHPx-1-knockoutmuizen werden geïnfecteerd met CVB3/0 en 
nadien op verschillende tijdstippen gedood.  Myocarditis ontwikkelde in >50% van de 
knockoutmuizen wat suggereert dat bescherming door antioxidanten belangrijk is voor 
de bescherming tegen CVB3-geïnduceerde myocarditis.  Interessant is dat in 
tegenstelling tot de seleniumdeficiënte muizen, de knockoutmuizen een gereduceerde 
serum neutraliserende antilichaam productie hadden, terwijl hun miltcellen zowel 
mitogeen als antigeen reageerden.   
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Bijlage 4 
 
In een studie van Frémont et al. (2009) wordt de aanwezigheid van HHV-6,    HHV-7, 
EBV, en parvovirus B19 getest in gastro-intestinale biopten en bloedstalen van 48 
CVS patiënten  en een controlegroep bestaande uit 35 gezonde mensen of mensen met 
milde klachten die een routine gastro-intestinale controle lieten uitvoeren.  De 
methode die werd toegepast was een real-time PCR.   
 
De meeste biopten waren positief voor HHV-7 met zeer hoge concentraties.  Er was 
een iets lagere prevalentie bij controlepersonen t.o.v. patiënten, maar deze was niet 
statistisch significant.  De virale titers waren lager in het duodenum dan in de maag.  
Slechts 12 bloedstalen (zowel patiënten als controlepersonen) werden positief getest 
voor HHV-7 
 
HHV-6 werd gevonden in 13-31% van de biopten.  Er was geen significant verschil 
tussen patiënten en controlepersonen.  Opnieuw waren de titers lager in het duodenum 
dan in de maag (significant voor patiënten, niet voor controlepersonen).  Dezelfde 
personen (zowel patiënten als controlepersonen) werden negatief getest op HHV-6 in 
bloed.    
 
EBV werd gevonden in 15-31% van de biopten.  Ook hier waren de titers lager in het 
duodenum dan in de maag maar niet significant.  Er werd geen verschil gevonden 
tussen patiënten en controlepersonen.  EBV infectie werd vastgesteld in 3 bloedstalen, 
deze personen waren ook EBV positief in de biopten.   
 
Het percentage biopten met aanwezigheid van parvovirus B19 was wel significant 
hoger voor CVS patiënten dan voor controlepersonen (38-40% versus 14%).  Slechts 5 
controlepersonen waren positief.  Er was geen verschil tussen maag en duodenum 
biopten.  In geen van de bloedstalen kon parvovirus B19 aangetoond worden hoewel 
11 van de biopten van de overeenkomstige personen wel positief getest waren.   
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Bijlage 5 
 
Twee patiënten met CVS hadden urine stalen positief voor EBV DNA en urine 
culturen met een persisterende groei van HCMV gedurende 6 maanden.  Hun 
bloedstalen werden echter negatief getest voor zowel EBV als HCMV.  Beide 
patiënten verbeterden na intraveneuze toediening van Cidofovir.  (Chia J.K.S. & Chia 
A. (2003)) 
 
Uit een studie van Lerner A.M. et al. (2010) blijkt dat CVS patiënten met een HCMV 
of HHV-6 infectie na behandeling met Valganciclovir en patiënten met EBV infectie 
na behandeling met Valaciclovir een significante verbetering vertoonden in hun 
symptomatologie.  De graad van verbetering werd bepaald door een EIPS (Energy 
Index Point Score) voor de behandeling en na een bepaalde tijdsinterval tijdens de 
behandeling.  De aanwezigheid van de infecties werd bepaald met een specifieke 
ELISA kit.   
 
In een studie van Kogelnik et al. (2006) werden 12 patiënten met CVS die voldeden 
aan de Fukuda criteria Valganciclovir toegediend.  Valganciclovir werd voor 3 weken 
voorgeschreven aan een dosis van 900mg twee maal per dag.  Na deze 3 weken werd 
de dosis gereduceerd naar 900mg per dag zodat in totaal de medicatie 6 maanden 
toegediend werd. Van de 12 patiënten waren er 9 (“responders”) die een uitgesproken 
verbetering vertoonden qua vermoeidheid en symptomen van het centraal 
zenuwstelsel.  De overige 3 (“non-responders”) vertoonden geen verbetering.  Alle 
responders ervaarden initieel een verslechtering van hun reeds ernstige symptomen.  
Deze verergering deed zich voor tussen de 2de en 4de week van de behandeling.  De 
non-responders ervaarden deze verslechtering niet.  Van alle patiënten werd op hun 
bloedserum een PCR gedaan voor EBV, HHV-6 en HCMV maar er werd geen DNA 
van deze virussen gevonden.  Een enkele patiënt was positief voor IgM antilichamen 
voor HHV-6, geen van de patiënten had IgM antilichamen voor EBV en HCMV.  IgG 
antilichamen werden echter wel waargenomen en waren veel lager na de behandeling 
dan voor de behandeling bij de groep van de responders.   
 
Tien van de meest symptomatische patiënten die voldeden aan de CDC criteria voor 
CVS werden geselecteerd op basis van verergerende symptomen en persisterende 
hoge waardes van neutraliserende antilichamen voor Coxsackievirus B-3 (CVB-3) en 
Coxsackievirus B-5 (CVB-5) en werden opgevolgd voor een perioden van 1 tot 2 jaar.  
Honderdvijftig controlepersonen die eveneens positief getest waren op antilichamen 
voor CVB hadden een gemiddelde virustiter van 12 voor CVB-3 en 14 voor CVB-5 
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met respectievelijk een standaarddeviatie van ±16 en ±22.  De patiënten werden 
beschouwd CVB infectie te hebben als de titers herhaaldelijk hoger waren dan 4 keer 
het gemiddelde + twee standaarddeviaties ten opzichte van de controlepersonen.   
 
Enteroviraal RNA werd bepaald met behulp van een hybridization-capture methode.  
De perifeer bloed leukocyten werden geoogst uit 1 ml bloed, binnen de 2 tot 4 uur na 
bloedname.  Het RNA werd geïsoleerd met een Qiagen blood mini kit.  De RT-PCR 
werd uitgevoerd met de Qiagen one-step RT-PCR enzyme kit en de gebiotinyleerde 
primer set van Chemicon enteroviral oligodetect kit.  De sensitiviteit van de assay, 
bepaald door een enteroviraal RNA standaard (Ambion, Austin, Tex) varieerde tussen 
ongeveer 80 tot 800 kopies van enteroviraal RNA per ml totaal bloed.   
 
De klinische criteria voor verbetering werden bepaald door de EIPS beschreven door 
Lerner M. (zie eerder).  Alle patiënten hadden een EIPS van ≤ 4 op een schaal van 0 
tot 10 voor behandeling.  
 
Resultaten: 
Zeven patiënten bleken een duidelijke verbetering te vertonen wat betreft 
vermoeidheid en andere griepachtige symptomen binnen de 2 tot 3 weken na het 
starten van ribavirine behandeling.  Milde hoofdpijn en misselijkheid waren de meest 
voorkomende bijwerkingen.  Drie patiënten hadden een reductie van 11% tot 15% van 
hemoglobine op het einde van de tweede maand, maar waren in staat om de medicatie 
verder te nemen zonder de dosis aan te passen.  Drie van de 7 patiënten begonnen 
opnieuw te verslechteren voor het einde van de 4 maanden behandeling, ze waren 
echter alle 3 na afloop van de behandeling nog steeds beter dan bij aanvang.  Zes 
patiënten hadden een herval met terugkeren van alle symptomen van CVS binnen 1 tot 
2 weken na stoppen van de medicatie. Alle 7 patiënten hadden een viervoudige (of  
groter) reductie van neutraliserende antilichamen tijdens de behandeling.   
 
Enteroviraal RNA werd teruggevonden in perifeer bloed mononucleaire cellen van 
alle 5 patiënten die de combinatietherapie volgden.  Twee tot 8 weken na aanvang van 
de combinatietherapie werd er geen enteroviraal RNA meer teruggevonden in de 
stalen.  Vermoeidheid en griepachtige symptomen verbeterden niet, verslechterden 
eerder bij alle patiënten die interferonen en ribavirine toegediend kregen.  Twee 
patiënten konden de therapie slechts 2 maanden verdragen.  Eén patiënt had een 
serieuze depressie en werd een lage dosis anti-depressiva voorgeschreven.  Ongeveer 
2 tot 4 weken na het voltooien van de therapie voelden 4 van de 5 patiënten zich 
aanzienlijk beter en hun antilichaamtiters daalden voor enkele maanden.  Herval trad 
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op bij 3 van de 4  responders ongeveer 4 tot 5 maanden na de behandeling, bij 2 
patiënten na een forse inspanning.  Het antilichaam peil steeg terug naar de initiële 
waarde bij 3 patiënten, en het enteroviraal DNA werd ten minste 1 maal opnieuw 
positief getest bij deze 3 patiënten.  Een patiënt die behandeld werd met de 
combinatietherapie gedurende 6 maanden bleef veel beter gedurende 6 maanden 
opvolging, maar verdere opvolging was niet mogelijk.  De titer van neutraliserende 
antilichamen bleef laag en enteroviraal DNA werd nog steeds negatief getest 6 
maanden na behandeling.  Eén patiënt reageerde niet op de combinatietherapie en het 
antilichaampeil bleef gelijk voor het volgende 1½ jaar.  
 
In deze studie wordt als hypothese gesteld dat bij CVS patiënten een situatie wordt 
gecreëerd gelijkaardig aan wat het “pat zetten” in schaak wordt genoemd (de koning 
staat niet schaak, maar kan geen zet doen zonder schaak komen te staan (Chia J.K.S. 
& Chia A. (2004)).  
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Bijlage 6: 

Vragenlijst bepaling totaal selenium in hoofdhaar 

Persoonlijke gegevens: 

Voornaam:   *Achternaam:   *e-mailadres: 

Geslacht:   Geboortedatum: 

*niet verplicht maar handig indien je feedback wenst 
 
Kleur het bolletje dat van toepassing is of vul aan: 

Vegetariër      Ja O Nee O 
Veganist      Ja O Nee O 
Ga meer dan 3 keer per maand zwemmen   Ja O Nee O 
Gebruik selenium supplementen   Ja O Nee O 
Haar geverfd laatste 3 maanden  Ja O Nee O 
Haar gebleekt laatste 3 maanden  Ja O Nee O 
Haar in permanent laatste 3 maanden  Ja O Nee O 
Gebruik volgende shampoo: ........................ Ja O Nee O 
Roker       Ja O Nee O 
Aantal sigaretten/dag:              ....   

Klinische gegevens gerelateerd aan C.V.S./M.E.*of Fibromyalgie: 

 *(Chronisch VermoeidheidsSyndroom/Myalgische Encefalomyelitisch) 

C.V.S./M.E. Ja O Nee O 
Fibromyalgie Ja O Nee O 
Gevoel van abnormale vermoeidheid bij normaal dag/nachtritme Ja O Nee O 
Regelmatig vermoeide spieren en spierpijn Ja O Nee O 
Intolerantie van temperatuurextremen Ja O Nee O 
Problemen met korte termijngeheugen Ja O Nee O 
Regelmatig griepachtige symptomen Ja O Nee O 
Momenten van onvermogen om rechtstaande positie te tolereren Ja O Nee O 
Schildklieraandoening  Ja O Nee O 
Maag-darmproblemen vb. prikkelbare darm syndroom Ja O Nee O 
Allergieën Ja O Nee O 
Koude handen/voeten (syndroom van Raynaud) Ja O Nee O 
Overgevoeligheid voor sommige voedingsmiddelen/geneesmiddelen Ja O Nee O 
Slaapstoornissen Ja O Nee O 
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Bijlage 7: 
 

Tabel 4: samenvatting van de resultaten uit de enquêtes en de analyseresultaten 
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