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Methylering van:
• Fosfolipiden
• DNA
• Neurotransmitters
• Receptoren en
transportkanalen
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Wanneer deze patiënten SAMe gaan nemen, blijkt er een duidelijk

methyleringsproces, de productie en effectiviteit van stemmings-

significant verband te zijn tussen de SAMe-spiegels in het plasma

bepalende neurotransmitters als noradrenaline, dopamine, seroto-

en de mate van klinische vooruitgang. Ook stijgt bij hen de hoeveel-

nine en melatonine [3]. SAMe verbetert zowel de productie van deze

heid serotonine en dopamine, evenals de binding van deze neuro-

neurotransmitters als de gevoeligheid van de receptoren [4]. Ook

transmitters aan hun receptoren [4]. Stemmingsverbetering als

andere stoffen die belangrijk zijn voor de stofwisseling van hersen-

gevolg van reguliere antidepressiva blijkt ook te kunnen worden

en zenuwcellen, worden positief beïnvloed [5,6].

gelinkt aan stijging van de SAMe-spiegels [4].

• Myelinisatie en regeneratie van zenuwweefsel: een gestoorde methy-

Een derde van de patiënten met depressie blijkt deficiënt te zijn

lering is waarschijnlijk één van de belangrijkste oorzaken van demy-

aan foliumzuur (gemeten in de rode bloedcellen in plaats van in

elinisatie, de degeneratie van de beschermende myelineschede die

het serum!) en/of vitamine B2 [5,7,8]. Dit kan leiden tot een

zenuwcellen omringt [6]. Mogelijk is SAMe ook op andere manieren

verhoogd homocysteïnegehalte. Bij patiënten waar dat het geval
is, blijkt ook vaker depressie voor te komen [8,9]. Ook blijkt bij

belangrijk voor regeneratie van zenuwweefsel [7].
• Leverstofwisseling: in de lever is SAMe nodig als methyldonor

depressieve patiënten significant vaker een mutatie voor te komen

bij de productie van glutathion, een belangrijke antioxidant en

van het gen dat codeert voor het enzym dat zorgt voor de vorming

ontgifter. Glutathion inactiveert toxische stoffen zoals alcohol,

van 5-MTHF (het methyleen-tetrahydrofolaat reductase-enzym,

en beschermt zo de lever. SAMe-tekort blijkt de celgroei en

MTHFR). De effectiviteit van dit enzym is daardoor meer dan
de helft minder [9,20]. Diverse grote review-artikelen en meta-

-reparatie in de lever negatief te beïnvloeden [8,9].

analyses komen tot de conclusie dat SAMe beter is dan placebo en

• Genexpressie: aangezien genexpressie een proces is dat voor een
belangrijk deel gereguleerd wordt door methyleringsprocessen,

even effectief als tricyclische antidepressiva [3-5,2-25]. Gecombi-

ligt het voor de hand dat SAMe hierin een belangrijke rol speelt.

neerd gebruik versterkt de werking van reguliere antidepressiva

Methylatie van RNA, vooral transfer-RNA, is net zo belangrijk als

[23]. De antidepressieve werking van SAMe is meestal al in de eerste

DNA-methylatie bij de proteïnesynthese. Aandoeningen die samen-

week te merken [2,26], in tegenstelling tot veel reguliere antide-

hangen met overproductie door genen als gevolg van verlies van

pressiva, die soms pas na weken effectief zijn.

de ziekte van Alzheimer [0,].

sleutelfuncties in de menselijke biochemie [,2] doordat het de belang-

• Celgroei en celdifferentiatie: SAMe en arginine katalyseren de

rijkste methyldonor is. Na het doneren van een methylgroep kan de

productie van diverse stoffen die belangrijk zijn voor celgroei en
celdifferentiatie.
• Kraakbeenstofwisseling: SAMe is essentieel bij de productie van
kraakbeen, de exacte mechanismen moeten echter nog worden

Methionine synthase

De methylgroepen die SAMe kan doneren, zijn belangrijk in een groot

MAT
Met

SAMe

Methylcobalamine (B12)
SAH
SAHH
5-MTHF
MTHFR
Met
MAT

=
=
=
=
=
=

aantal metabolische processen. SAMe functioneert als methyldonerende cofactor voor tyrosinehydroxylase, het snelheidsbepalende enzym

MTHFR
Folaat

spiegels in de hersenvloeistof en het bloed voor te komen [5,6].

hersenbarrière passeren. In de hersenen beïnvloedt SAMe, via het

SAMe-toediening. Dit wordt momenteel onder meer onderzocht bij

SAHH
Homocysteïne
+
5-MTHF

Depressie: SAMe speelt een belangrijke rol bij de regulatie van de
stemming. Bij patiënten met zware depressie blijken lage SAMe-

• Productie en effectiviteit van neurotransmitters: SAMe kan de bloed-

Het belang van SAMe voor het lichaam wordt door biochemici vaak
vergeleken met dat van ATP. SAMe vervult namelijk een groot aantal

•

bieden van SAMe velerlei:

epigenetische controlemechanismen, zijn waarschijnlijk gebaat bij

en vitamine B2 aanwezig is (zie afbeelding ).

SAH

Gezien het fundamentele belang van methylering zijn de functiege-

8FSLJOH

verbruikte SAMe weer hergebruikt worden, mits voldoende foliumzuur
SAH

'VODUJFHFCJFEFO

S-adenosylhomocysteïne
S-adenosylhomocysteïne hydroxylase
5-methyltetrahydrofolaat
methyltetrahydrofolaat reductase
methionine
methionine adenosyltransferase

in de synthese van serotonine, noradrenaline en dopamine [3]. SAMeafhankelijke methyleringsreacties zijn ook nodig bij de synthese van

opgehelderd [2-4].

®3FWJFXBSUJLFMFOFONFUBBOBMZTFT
DPODMVEFSFOEBU4".FCFUFSJTEBOQMBDFCPFO
FWFOFGGFDUJFGBMTUSJDZDMJTDIFBOUJEFQSFTTJWB¯

adrenaline en melatonine. Verder levert SAMe methylgroepen voor
de activatie van talloze andere essentiële stoffen, zoals hormonen,

*OEJDBUJFT

eiwitten, fosfolipiden, DNA-regulatieproteïnen, spermidine, spermine

Verstoringen van het methyleringsproces gaan gepaard met een

en de zwavelhoudende aminozuren cysteïne en taurine.

verhoogd homocysteïnegehalte en liggen aan de basis van een groot

hersenvloeistof aangetroffen. Veranderingen in DNA-methylering

•

Dementie: bij dementie worden vaak lage SAMe-spiegels in de

aantal ziektebeelden, waarvan atherosclerose en de ziekte van Alzheimer

als gevolg van veroudering, spelen een belangrijke rol in de etio-

"GCFFMEJOH%FNFUIZMFSJOHTDZDMVT

de bekendste zijn. Vanwege het fundamentele belang van dit proces

logie van dementie, met name die van het Alzheimer-type. Een

/BIFUEPOFSFOWBOFFONFUIZMHSPFQXPSEU4".FWJB4BEFOPTZMIPNPDZTUFuOFPNHF[FUJOIPNPDZTUFuOF6JUIPNPDZTUFuOFLBO

zijn de gevolgen van een verstoring ook nog op veel andere manieren

tekort aan methyldonoren, zoals SAMe, speelt daarbij een belang-

4".FXPSEFOUFSVHHFWPSNE%BBSCJKXPSEUIPNPDZTUFuOFFFSTUPNHF[FUJONFUIJPOJOF EPPSEBUIFUFFONFUIZMHSPFQLSJKHUWBO

terug te vinden. SAMe is daardoor breed inzetbaar. Met name in de

rijke rol [,6,0,]. >>

FFO WBO GPMJVN[VVS BGHFMFJEF WFSCJOEJOH NFUIZMUFUSBIZESPGPMBBU .5)'  7JUBNJOF # USFFEU EBBSCJK PQ BMT DPGBDUPS &FO

therapie van depressie, leverziekten en gewrichtsaandoeningen zijn

GVODUJPOFMFEF¹DJqOUJFWBOGPMJVN[VVSPGWJUBNJOF#MFJEUEBOPPLUPUFFOWFSIPPHEIPNPDZTUFuOFHFIBMUF

hoopgevende resultaten bereikt.
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Leveraandoeningen: patiënten met leveraandoeningen, zoals

Voor de meeste aandoeningen is 200 tot 600 mg actieve SAMe per dag

cirrose, hebben vaak lage concentraties methionine in hun bloed,

voldoende, eventueel voorafgegaan door een aantal weken hoog doseren

mogelijk als gevolg van een verminderd vermogen om SAMe

(800 tot 200 mg per dag). Een effectieve dosering voor depressie is

te vormen. Onderzoek heeft aangetoond dat SAMe de lever kan

echter 800-600 mg per dag. Hoge doseringen moeten geleidelijk

helpen in geval van hepatitis, levercirrose en bij leverbeschadiging

worden opgebouwd in verband met het vermijden van misselijkheid en

door medicijnen [9,27,28].

gastrointestinale storingen. Oraal toegediende SAMe wordt goed opgenomen en is na inname in significante hoeveelheden in het bloed terug

•

Artrose: SAMe wordt ook veel ingezet bij gewrichtsaandoeningen.

te vinden [29].

Het is een belangrijke stof in de synoviaalvloeistof. Toediening van

SAMe kan het beste worden ingenomen op een lege maag. Een maagsap-

SAMe blijkt pijnstillend en ontstekingsremmend te werken bij

resistente coating biedt bescherming tegen afbraak in de zure maag.

artrose. Daarnaast stimuleert het op een nog niet opgehelderde
manier de synthese van proteoglycanen en langs deze weg mogelijk ook de hersynthese van kraakbeen. In een overzichtsartikel
over een onderzoek onder in totaal 22.000 artrosepatiënten, werd

®0SBBMUPFHFEJFOEF4".FXPSEUHPFE
PQHFOPNFOFOJTOBJOOBNFJOTJHOJ¹DBOUF
IPFWFFMIFEFOJOIFUCMPFEUFWJOEFO¯

niet-steroïde anti-ontstekingsmedicatie, maar dat het beter wordt

,XBMJUFJUTBTQFDUFO

getolereerd [2-4].

In het lichaam komt SAMe uitsluitend in een bepaalde ruimtelijke
configuratie (S,S-vorm) voor. De synthetische R,S-vorm heeft deze ruim-

$POUSBJOEJDBUJFT

telijke configuratie niet, waardoor het niet werkzaam is. In voedings-

Patiënten met een bipolaire stoornis kunnen door het gebruik van

supplementen is het daarom belangrijk dat SAMe wordt verwerkt die

SAMe (net als bij reguliere antidepressiva) in een manische fase

afkomstig is uit fermentatie. Bij fermentatie wordt uitsluitend S,S-

geraken. Dergelijke patiënten kunnen een ziekelijke opgewektheid

SAMe geproduceerd. Tijdens productie en opslag is het helaas (nog)

vertonen, die gepaard gaat met sterke ongeremdheid in tal van psychi-

onvermijdelijk dat circa 20% van deze S,S-vorm zich omvormt tot de

sche functies. Als het gebruik van SAMe wordt gestopt, verdwijnt deze

R,S-vorm. Daarna ontstaat een evenwicht.

toestand weer. Het gebruik van SAMe bij deze patiënten wordt daarom

Het is ook belangrijk dat de SAMe gestabiliseerd is. Onbeschermde

afgeraden [5,29]. Overigens kan ook bij patiënten bij wie nooit eerder

(kristallijne) SAMe is erg gevoelig voor warmte en vocht en zal snel

manie of een bipolaire stoornis is geconstateerd, in sommige gevallen

zijn werking verliezen. Omdat kwalitatief goede, gestabiliseerde SAMe

na gebruik van SAMe een manische toestand optreden [30].

moeilijk te produceren is, is het nogal kostbaar. Het is daarom belangrijk om SAMe van gegarandeerde kwaliteit te kopen. Goedkoop kan
betekenen dat het een inferieur, onstabiel product betreft dat geen
resultaat zal opleveren.
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Een goedkoper alternatief dat op eenzelfde manier werkt als SAMe, is

BEKVODUGPSSFTJTUBOUNBKPSEFQSFTTJWFEJTPSEFSBOPQFOUSJBMGPMMPXJOHQBSUJBMPSOPOSFT
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het nutriënt trimethylglycine (TMG, ook wel betaïne genoemd), maar

QPOTFUPTFMFDUJWFTFSPUPOJOSFVQUBLFJOIJCJUPSTPSWFOMBGBYJOF+$MJO1TZDIPQIBSNBDPM

ÕfiX1;XidfZXi\@e]Xek`j#;XidfZXi\<okiX]fik\\e

Afgezien van manie, zijn van SAMe nauwelijks bijwerkingen bekend.

dat is veel minder goed onderzocht [32]. Ook foliumzuur en vitamine

Alleen van hoge doseringen die bij depressies worden gebruikt (600

B2 helpen het lichaam om zelf SAMe aan te maken. <<

mg), zijn in enkele gevallen bijwerkingen als een droge mond en misse-

3FGFSFOUJFT

Omdat SAMe wordt omgezet in homocysteïne, zijn er door sommigen

 #PUUJHMJFSJ54"EFOPTZM-NFUIJPOJOF 4".F GSPNUIFCFODIUPUIFCFETJEFNPMFDV

cysteïnegehalte. Dit effect blijkt echter niet op te treden [29]. Een
verhoogd homocysteïnegehalte kan worden behandeld door additionele
therapie met vitamine B6, vitamine B2 en foliumzuur.
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*OUFSBDUJFT
Er is een geval gerapporteerd van serotoninesyndroom na combinatie
van SAMe en clomipramine [3], maar verder is er nauwelijks informatie beschikbaar over interactie van SAMe met reguliere medicatie of
natuurgeneesmiddelen.
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opgebouwd.
zorgen geuit over een mogelijk verhogend effect van SAMe op het homo-
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lijkheid bekend. Hoge doseringen moeten daarom geleidelijk worden
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geconcludeerd dat SAMe bij deze aandoening even effectief is als

®5PFEJFOJOHWBO4".FCMJKLUQJKOTUJMMFOEFO
POUTUFLJOHTSFNNFOEUFXFSLFOCJKBSUSPTF¯

 $FTUBSP#&GGFDUTPGBSHJOJOF 4BEFOPTZMNFUIJPOJOFBOEQPMZBNJOFTPOOFSWFSFHFOFSB

'BWB. (JBOOFMMJ" 3BQJTBSEB7 FUBM3BQJEJUZPGPOTFUPGUIFBOUJEFQSFTTBOUFGGFDUPG
QBSFOUFSBM4BEFOPTZM-NFUIJPOJOF1TZDIJBUSZ3FT  

N`ck l d\\i `e]fidXk`\ fm\i 9feljXe f] fm\i [\ jg\$
Z`Ô\b\ kf\gXjj`e^j^\Y`\[\e mXe 9feljXe GifY`fk`ZX6
B`abfgnnn%YfeljXe%ec&mX[\d\Zld%
9feljXe 9M  K1 '(/-  -,( '))  <1 `e]f7YfeljXe%ec

-JFCFS$4"MDPIPMJUTNFUBCPMJTNBOEJOUFSBDUJPOXJUIOVUSJFOUT"OOV3FW/VUS

 3BNCBMEJ" (MVVE$4BEFOPTZM-NFUIJPOJOFGPSBMDPIPMJDMJWFSEJTFBTFT$PDISBOF
%BUBCBTF4ZTU3FW  $%
(zSFO+- 4UPMM"- %BNJDP,& FUBM#JPBWBJMBCJMJUZBOEMBDLPGUPYJDJUZPG4BEFOPTZM-
NFUIJPOJOF 4".F JOIVNBOT1IBSNBDPUIFSBQZ  
,BHBO#- 4VMU[FS%- 3PTFOMJDIU/ FUBM0SBM4BEFOPTZMNFUIJPOJOFJOEFQSFTTJPOB
SBOEPNJ[FE EPVCMFCMJOE QMBDFCPDPOUSPMMFEUSJBM"N+1TZDIJBUSZ  
*SVFMB-. .JOHVF[- .FSJOP+ FUBM5PYJDJOUFSBDUJPOPG4BEFOPTZMNFUIJPOJOFBOE
DMPNJQSBNJOF"N+1TZDIJBUSZ  
#FUBJOF.POPHSBQI"MUFSO.FE3FW  

=PKFK?<I8G@<<EFIK?FDFC<:LC8@I<
K?<I8G@<MFFI;<GI8BK@AB

7BO/BUVSFOS



