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Voorwoord 
 
In de voorliggende onderzoeksrapportage is het onderzoek beschreven dat is uitgevoerd door de 
Universiteit Maastricht in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende het 
onderzoeksproject: Gezonde blauwe bessen, 25-11-2008. Partners in deze samenwerking zijn het 
Dutch Blueberry Collective (DBC), Blueberry World, FruitWorld, de Coöperatieve veiling Zuidoost 
Nederland (ZON), Plant Research International (PRI), de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), 
het Innovatie Centrum Gezonde Voeding (ICGV), en Best Fresh Functional Foods (BF3) als 
penvoerder. 
Deze rapportage heeft betrekking op het onderzoek naar de biologische activiteit en de mate van 
antioxidantwerking van verschillende blauwe bessen rassen en bioactieve stoffen, en de moleculaire 
mechanismen die betrokken zijn bij de bescherming van de mens tegen oxidatieve DNA 
beschadiging.  
De resultaten van het onderzoek naar de chemische samenstelling van de verschillende blauwe 
bessen rassen en de invloed van verwerkingstechnologieën op de stabiliteit van bioactieve stoffen is 
eerder gerapporteerd door PRI. 



 

Verklarende begrippenlijst 
 
Antioxidant Stof die in staat is de door vrije (zuurstof) radicalen in het organisme 

veroorzaakte beschadigingen te neutraliseren of te verminderen. De 
vrije radicalen zijn met name verantwoordelijk voor de oxidatie van de 
cellen, een belangrijk verschijnsel bij het verouderingsproces. 

Apoptose Gecontroleerde celdood; dit proces zorgt ervoor dat beschadigde 
cellen op een gecontroleerde manier worden verwijderd en 
opgeruimd zonder dat daarbij het omliggende weefsel wordt 
beschadigd. Dit proces kan bijdragen aan de bescherming tegen 
kanker door potentiele kankercellen op te ruimen.  

DNA een verzameling van moleculen waarin de informatie voor erfelijke 
eigenschappen opgeslagen ligt. 

Gen Stukje DNA met een specifieke erfelijke eigenschap. 
Genexpressie De mate waarin een gen tot uitdrukking (expressie) gebracht word in 

een cel. De activiteit van genen kan verschillend zijn van cel tot cel, en 
wordt op allerlei manieren gereguleerd. Zo kunnen ook verschillende 
voedingsstoffen invloed uitoefenen op de mate waarin een gen actief 
of inactief is.  

Genexpressie profiel Het totaal van het tot expressie gebrachte genen; dit wordt vaak 
gezien als een soort biologische vingerafdruk die iets zegt over de 
conditie of mate van activiteit van een cel of weefsel.  

Microarray techniek Een techniek die gebruik maakt van zogenoemde DNA microarrays; 
deze techniek maakt het mogelijk om de genexpressie van ongeveer 
30.000 genen tegelijkertijd te bepalen.  

Pathway Een complexe reeks van processen waarin verschillende genen en 
andere factoren gezamenlijk betrokken zijn en die leidt tot een 
bepaalde functie of effect.  

Radicaalvorming Allerlei normale processen in het lichaam kunnen leiden tot de 
vorming van (zuurstof)radicalen; blootstelling aan schadelijke stoffen 
kunnen de radicaalvorming stimuleren waardoor schade in het 
lichaam ontstaat.  

Zuurstof radicalen  Zuurstof radicalen zijn zeer reactieve zuurstof verbindingen die snel 
reageren met belangrijke molecurlen in het lichaam zoals eiwitten, 
vetten en DNA 

 
 
 



 

Samenvatting 
 
De blauwe bes staat bekend om zijn hoge gehalte aan antioxidanten en andere bioactieve stoffen. 
Algemeen wordt aangenomen dat deze stoffen gunstige effecten hebben op de menselijke 
gezondheid. In dit onderzoek is onderzocht in welke mate verschillende bioactieve stoffen en 
verschillende blauwe bessen rassen in staat zijn bescherming te bieden tegen beschadigingen van 
het DNA in de mens en welke biologische processen daarbij betrokken zijn. Beschadiging van het 
DNA wordt gezien als een belangrijke factor in het ontstaan van verschillende chronische ziekten en 
veroudering.  
Het onderzoek richt zich specifiek op de rassen Aurora, Elliot, Draper en Bluecrop, en de bioactieve 
stoffen cyanidine, peonidine, quercetine en vitamine C. Een serie experimenten met menselijke 
gekweekte cellen laten zien dat een blootstelling gedurende 2 uur met de verschillende extracten al 
zorgt voor een dosis-afhankelijke bescherming tegen DNA schade geïnduceerd door een sterke 
oxidant (TBH). Van de verschillende rassen blijkt Elliot het grootste beschermend effect te laten zien 
al is het verschil in het beschermend effect van de verschillende sappen niet heel erg groot. De 
resultaten laten zien dat ook een blootstelling gedurende 2 uur zorgt voor een dosis-afhankelijke 
bescherming tegen DNA schade geïnduceerd door TBH. Cyanidine en quercetine laten hier het 
sterkste effect zien. 

Het onderzoek naar de vorming van zuurstof radicalen laat zien dat sap van Aurora, Elliot , Bluecrop 
en het sap dat in de humane interventiestudie is gebruikt allen zorgen voor een dosisafhankelijke 
afname in de hoeveelheid gevormde zuurstofradicalen. Dit betekent dat stoffen in deze sappen in 
staat zijn zuurstofradicalen in het lichaam onschadelijk te maken. Het positieve effect van de 
voedingsinterventie zou dus (gedeeltelijk) verklaard kunnen worden door dit effect. Van de 
individuele bioactieve stoffen laat alleen cyanidine een lineaire dosis afhankelijke afname zien van 
de radicaalvorming.  
 
Vervolgens is in de witte bloedcellen van mensen die gedurende een periode van 4 weken dagelijks 
een liter blauwe bessen/appelsap hebben gedronken, onderzocht wat het effect is op bescherming 
tegen DNA schade en welke moleculaire processen hierbij betrokken zijn. Dit is gedaan met behulp 
van zogenoemde Genomics technieken om het effect van de voedingsinterventie op de activering 
van 30.000 biologische eigenschappen (genen) tegelijkertijd te onderzoeken. Deze genen kunnen 
geactiveerd of geïnactiveerd worden en de verandering van het geheel (het genexpressie profiel) 
kan worden vertaald naar een stimulering of remming van bepaalde biologische processen. De 
manier waarop gen expressie werd beïnvloed door de interventie gaf aan dat: 

1. Een bescherming tegen DNA schade gepaard gaat met een gunstige beïnvloeding van processen 
die betrokken zijn bij ontstaan van kanker (apoptose pathway en immuun respons pathway).  
Dit toont aan dat de consumptie van blauwe bessen kan bijdragen aan een verlaagd 
kankerrisico; 

2. Er een gunstig effect is op processen die betrokken zijn bij de bloedstolling. Dit betekent dat de 
consumptie van blauwe bessen kan bijdragen aan een verminderd risico op hart- en 
vaatziekten; 

3. Er een gunstig effect is ten aanzien van het vetzuurmetabolisme dat een belangrijke rol speelt in 
het ontstaan van obesitas en diabetes. 

Om de resultaten van de interventiestudie te kunnen vertalen naar de effecten van de bioactieve 
stoffen in de blauwe bessen rassen is een vergelijking gemaakt met de genexpressie profielen die 
geïnduceerd worden in gekweekte cellen. De resultaten leiden tot de volgende conclusies:  
 



1. De genexpressie effecten voor de verschillende extracten komen voor een groot gedeelte 
overeen met de genexpressie effecten gevonden in de humane interventiestudie; 

2. Het extract van Elliot induceert voor bijna 80% van de geselecteerde genen uit de humane 
interventiestudie dezelfde effecten, en is hiermee nog beter vergelijkbaar dan het extract van 
het interventiesap; 

3. Het extract van Draper resulteert in de minst vergelijkbare genexpressie effecten met de 
humane interventiestudie, maar nog altijd voor ruim 40%; 

4. De individuele bioactieve stoffen zijn over het algemeen niet goed in staat om dezelfde 
genexpressie effecten te bewerkstelligen als in de humane interventiestudie. Dit betekent dat 
een mix van bioactieve stoffen in een biologische matrix zoals in de blauwe bes beter in staat is 
om gezondheidsbevorderende genexpressie effecten te induceren. 

 

Op grond van de geïdentificeerde mechanismen wordt een causaal verband tussen inname van de 
blauwe bes en gezondheids-bevorderende effecten aannemelijk gemaakt. Dit geldt nadrukkelijk voor 
de vermindering van de risico’s op kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. 

Deze bevindingen versterken de basis voor het onderbouwen van een gezondheidsclaim en biedt 
een goede wetenschappelijke basis voor verdere promotie van de blauwe bes. 
 

 



 

Inleiding 
 
Een gezonde voeding wordt in verband gebracht met een verlaagd risico op verschillende chronische 
ziekten zoals kanker, hart en vaat ziekten, diabetes en veroudering. Grote bevolkingsonderzoeken 
hebben door de jaren heen aangetoond dat vooral de consumptie van groeten en fruit bijdragen aan 
het voorkomen van deze ziekten. Vooral groeten en fruit met hoge gehalten aan vitamines, 
antioxidanten en andere zogenoemde bioactieve stoffen lijken bij te dragen aan dit beschermende 
effect (de Kok et al 2010, 2012). In dit opzicht trekt de blauwe bes volop de aandacht vanwege de 
grote verscheidenheid aan belangrijke stoffen die hierin te vinden zijn. In het verleden heeft Plant 
Research Institute (PRI) aangetoond dat de blauwe bes een zeer hoge antioxidantcapaciteit heeft die 
vooral wordt veroorzaakt door de aanwezige anthocyanen en andere polyphenolen zoals 
quercetine, en in mindere mate door vitamine A, C en E (Helsper 2008).   
De chemische samenstelling van de blauwe bes, en dus ook de mate van gezondheidsbevordering, 
wordt door verschillende factoren bepaald, waaronder de variatie die bestaat tussen verschillende 
rassen maar ook klimaat- en teeltomstandigheden. In het kader van dit onderzoek heeft PRI analyses 
gedaan op de meest gangbare rassen die in Nederland geteeld worden onder Nederlandse klimaat- 
en teeltomstandigheden om de verschillen in gehaltes aan bioactieve stoffen en de totale 
antioxidant waarde te bepalen (Helsper 2008). Op basis van dit type onderzoek kan vastgesteld 
worden welke rassen of kweekomstandigheden het meest gunstig zijn om bij te dragen aan de 
inname van antioxidanten, maar dit onderzoek maakt het niet mogelijk om uitspraken te doen over 
feitelijke gezondheidseffecten. Daarvoor is onderzoek in mensen nodig. 
 
In 2007 is aan de Universiteit Maastricht een voedingsonderzoek met blauwe bessen uitgevoerd in 
gezonde vrijwilligers. Dit onderzoek toonde aan dat na een periode van 4 weken waarin dagelijks 
een liter blauwe bessen-appelsap werd gedronken, er een sterk verhoogde bescherming tegen 
oxidatieve stress was geïnduceerd (Wilms et al 2007). Dit werd gemeten in witte bloedcellen die na 
het drinken van het sap veel minder gevoelig bleken te zijn voor beschadiging van het DNA. Deze 
DNA beschadigingen worden gezien als belangrijke factor bij het verouderingsproces en bij het 
ontstaan van ziekten zoals kanker, hart- en vaatzieken en diabetes. Om aan te tonen dat het 
beschermend effect toe te schrijven is aan de bioactieve stoffen in de blauwe bes is het nodig om 
inzicht te krijgen in de moleculaire processen die tot het effect in de mens hebben geleid. Het 
aantonen van een causaal (oorzakelijk) verband op basis van inzicht in de betrokken processen is een 
cruciale factor bij de onderbouwing en acceptatie van uitspraken over de gezondheidseffecten van 
voedingsmiddelen en dus ook voor de blauwe bes.  
 
Het voorliggende onderzoek richt zich daarom op het verkrijgen van inzicht in de moleculaire 
mechanismen die betrokken zijn bij de bescherming door de bioactieve stoffen in de blauwe bes in 
de eerder genoemde voedingsinterventie studie. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwste DNA 
microarray technieken die hiervoor beschikbaar zijn. Deze techniek houdt in dat de invloed van de 
voedingsinterventie met het bessensap kan worden vastgesteld op ongeveer 30.000 biologische 
eigenschappen (genen) tegelijkertijd, dit in tegenstelling tot de eerdere technieken die slechts het 
effect op één of enkele genen tegelijkertijd konden bepalen. Deze genen kunnen geactiveerd of 
geïnactiveerd worden en de verandering van het geheel (het genexpressie profiel) kan worden 
vertaald naar een stimulering of remming van bepaalde biologische processen. Als een proces dat 
bijvoorbeeld betrokken is bij het ontstaan van kanker door de voedingsinterventie wordt geremd 
dan kan dit worden geïnterpreteerd als een beschermend effect. 
 
De onderzoekshypothese van dit onderzoek is dat bioactieve stoffen in de blauwe bes effecten 
uitoefenen op de expressie van verschillende genen en dat deze ‘genexpressie-profielen’ 



karakteristiek zijn voor het beschermende effect. 
Dit onderzoek richt zich op de betrokkenheid van het totale palet van bioactieve stoffen in de 
blauwe bes, waaronder anthocyanen, quercetine en andere flavonoiden, en vitamine C. Door zowel 
de antioxidantwerking van deze stoffen in de blauwe bes als het effect op de genexpressie vast te 
stellen, is het mogelijk om verbanden te leggen tussen (combinaties) van stoffen die meer of minder 
specifiek zijn voor de blauwe bes en het chemopreventieve effect dat eerder is vastgesteld in de 
mens 
 
Doelstellingen 
1. Het verkrijgen van inzicht in de werkingsmechanismen van de bescherming door antioxidanten 

in de blauwe bes, en vergelijking tussen verschillende individuele stoffen en bessen rassen.  
2. Het verkrijgen van inzicht in de mechanismen die betrokken zijn bij het antioxidanteffect dat 

gevonden is in het voedingsinterventie onderzoek. 
3. Het leggen van een verband tussen bioactieve stoffen in de blauwe bes en het beschermende 

effect in de interventie studie. 
 
Deze resultaten zijn van belang voor de wetenschappelijke onderbouwing van de 
gezondheidseffecten die samenhangen met de consumptie van de blauwe bes en kunnen als basis 
dienen voor promotie activiteiten ten behoeve van de blauwe bes.  
 
 

Onderzoeksopzet en resultaten 
  
1. Bescherming van darmcellen tegen zuurstof radicalen en DNA beschadiging.  
 
Menselijke darmcellen (Caco-2 cellen) zijn in het laboratorium gekweekt in aanwezigheid van 
verschillende bioactieve stoffen en extracten van verschillende bessenrassen. Deze pre-incubatie is 
uitgevoerd met de rassen Aurora, Bluecrop, Draper en Elliot, die verkegen zijn van dhr. T. Douven, 
van het Dutch Blueberry Collective, en de bioactieve stoffen cyanidine, peonidine, quercetine en 
vitamine C. Dit is gebeurd bij verschillende concentraties en gedurende verschillende tijdsperioden. 
De condities zijn zo gekozen dat ze niet schadelijk zijn voor de cellen. Vervolgens zijn de cellen 
blootgesteld aan TBH, een stof die zuurstof radicalen genereert en daardoor breuken of andere 
beschadigingen aan het DNA kan aanbrengen. Na deze blootstelling is gekeken naar de mate van 
DNA-beschadiging met behulp van de zogenoemde COMET-assay en is de hoogte van de zuurstof 
radicaalvorming bepaald met behulp van Electron Spin Resonantie spectroscopie (ESR). Deze 
methoden zijn kort toegelicht in bijlage 1 en 2.  
 
In figuur 1 is het effect te zien van de verschillende bessen extracten en het blauwe bessensap uit de 
interventiestudie op de vorming van DNA-breuken door TBH. De resultaten laten duidelijk zien dat 
een pre-incubatie gedurende slechts 2 uur met de verschillende extracten al zorgt voor een dosis-
afhankelijke bescherming tegen DNA schade geïnduceerd door TBH. Elliot blijkt het grootste 
beschermend effect te laten zien al is het verschil in het beschermend effect van de verschillende 
extracten gering.  
In figuur 2 is het effect te zien van verschillende bioactieve stoffen op DNA-schade. De resultaten 
laten zien dat ook een pre-incubatie gedurende 2 uur zorgt voor een dosis-afhankelijke bescherming 
tegen DNA-schade geïnduceerd door TBH. Cyanidine en quercetine laten hier het sterkste effect 
zien.  
 
 

 



 
 
Figuur 1: Beschermend effect van verschillende sap extracten op de vorming van DNA-breuken door 
TBH in de COMET assay; DNA-schade uitgedrukt als tail moment. BB/AJ: Blueberry Apple juice uit de 
interventie studie, A: Aurora, B: Bluecrop, D: Draper, E: Elliot. Concentraties zijn het onverdunde 
extract (max) en 2 verdunningen hiervan (1/2 of 1/4).  
 
 

 
 
Figuur 2: Beschermend effect van verschillende bioactieve stoffen op de vorming van DNA-breuken 
door TBH in de COMET-assay; DNA-schade uitgedrukt als tail moment. 
 
Figuur 3 laat zien dat een pre-incubatie, gedurende 2 uur met het extract van het sap uit de humane 
interventiestudie, zorgt voor een dosisafhankelijke afname in de hoeveelheid gevormde 
zuurstofradicalen. Dit betekent dat stoffen in het sap in staat zijn zuurstofradicalen in het lichaam 
onschadelijk te maken waardoor het positieve effect van de interventie gedeeltelijk verklaard zou 
kunnen worden.  
 



In figuur 4 staat het effect voor de verschillende sappen op de radicaalvorming aangegeven. Pre-
incubatie gedurende 2 uur met de verschillende extracten (behalve voor Draper) zorgt voor een 
afname in de hoeveelheid zuurstofradicalen. Van de individuele bioactieve stoffen laat alleen 
cyanidine een lineaire dosis afhankelijke afname zien van de radicaalvorming (figuur 5).  
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Figuur 3: Effect van het extract van het blauwe bessen – appelsap dat gebruikt is in de humane 
interventie studie op de vorming van zuurstof radicalen. Max is het effect van het onverdunde sap;  
½max en ¼max zijn respectievelijk de effecten van 2 en 4 x verdund sap.  



 

 
 

 

Figuur 4: Effect van de verschillende blauwe bessen rassen op de vorming van zuurstof radicalen 

 

 



Figuur 5: Effect van de verschillende bioactieve stoffen op de vorming van zuurstof radicalen.



 

2. Moleculaire mechanismen in de humane interventie studie. 

In een grootschalige interventiestudie met 168 personen naar het effect van een blauwe 
bessen/appelsap is aangetoond dat het drinken van 1 liter blauwe bessen/appelsap per dag 
gedurende vier weken leidt tot een afname van DNA-schade door zuurstof radicalen in witte 
bloedcellen van gezonde vrijwilligers. Deze oxidatieve DNA-schade is gemeten met behulp van de 
eerder genoemde COMET-assay. Daarnaast is aangetoond dat personen met een specifieke 
genetische variant voor een zestal genen meer profijt van het beschermend effect hebben van de 
interventie dan mensen die deze eigenschappen niet hebben. Dit betrof met name personen met de 
‘wildtype’ variant voor de genen ‘GSTT1*0’ en ‘XRCC1*4’.  

In de huidige studie is met behulp van de genomics-techniek onderzocht wat het effect is op de 
activiteit van genen in de witte bloedcellen vóór en na de vier weken durende interventie. Om te 
bepalen wat de belangrijkste biologische processen zijn die bijdragen tot het beschermende effect 
zijn vier subgroepen gedefinieerd die een significante afname lieten zien in oxidatieve DNA schade 
na de interventie. Deze vier subgroepen zijn:  

1) de gezonde vrijwilligers die gemiddeld een afname vertoonden in oxidatieve DNA-schade na de 
interventie;  

2) de personen die een zeer sterke afname lieten zien in oxidatieve DNA-schade na de interventie;  
3) de mensen met de GSTT1*0 wildtype variant;   
4) de personen met de XRCC1*4 variant.  
 
Met behulp van software-programma’s zijn de genen geïdentificeerd waarvan de activiteit 
veranderd was na de interventie. Deze veranderingen zijn vergeleken tussen de 4 genoemde 
subgroepen. Deze genen zijn vervolgens geanalyseerd op hun betrokkenheid in verschillende 
biologische processen.  
De resultaten laten zien dat een zeer groot aantal genen worden beïnvloed door de interventie. In 
tabel 1 is te zien dat duizenden genen zijn beïnvloed en dat de mensen met GSTT1 -/- genotype  een 
veel sterkere respons laten zien dan GSTT1 wild-types. Verder zijn de meeste genen op-gereguleerd, 
wat betekent dat dit biologisch kenmerk sterker tot uitdrukking word gebracht na de interventie.  

 

Tabel 1: Effect van de interventie op de verandering van genexpressie (geactiveerd: up-gereguleerd 
of geïnactiveerd: down gereguleerd) voor de verschillende GSTT1 genotypen.  

 
Door het identificeren van overeenkomstige effecten in de verschillende subgroepen, zijn de 
biologische processen geselecteerd die relevant zijn voor de beschermende werking van het blauwe 
bessensap. Deze processen zijn: 
 
- immune respons (afweer reactie); 
- cel adhesie (samenklonteren van cellen); 



- vetzuurmetabolisme (omzetten van vet); 
- apoptose (gecontroleerde)  celdood van beschadigde cellen).  
 
De gedetailleerde vergelijking tussen de groepen is te vinden in bijlage 3. De genactiviteiten die 
veranderd zijn in deze processen kunnen leiden tot veranderingen in biologische activiteiten en 
omvatten verbeterde controle op celgroei, geïnduceerde immuniteit, verminderde samenklontering 
van bloedcellen, afname in de productie van reactieve zuurstofvormen door bloedplaatjes, regulatie 
van vetniveaus in het bloed, en toename in verwijdering van beschadigde cellen (apoptose).  
 
De manier waarop genexpressie wordt beïnvloed door de interventie geeft aan dat: 

1. Een bescherming tegen DNA-schade gepaard gaat met een gunstige beïnvloeding van 
processen die betrokken zijn bij ontstaan van kanker (apoptose pathway en immuun 
respons pathway): Dit betekent dat de consumptie van blauwe bessen kan bijdragen aan 
een verlaagd kankerrisico; 

2. Er een gunstig effect is op processen die betrokken zijn bij de bloedstolling: dit betekent 
dat de consumptie van blauwe bessen kan bijdragen aan een verminderd risico op hart- 
en vaatziekten (verbeterde cardio-vasculaire gezondheid); 

3. Er een gunstig effect is ten aanzien van het vetzuurmetabolisme dat een belangrijke rol 
speelt in het ontstaan van obesitas en diabetes. 

De gedetailleerde beschrijving van de genetische processen voor de processen apoptose en 
bloedstolling is te vinden in bijlage 4. Verdere details over de studie opzet en de wetenschappelijke 
interpretatie is te vinden in de publicatie in Antioxidants & Redox Signaling (van Breda et al. 2014). 
 
Conclusies: De resultaten van deze studie identificeren de relevante biologische processen die 
beïnvloed worden na een interventie met blauwe bessen/appelsap in gezonde humane vrijwilligers. 
De resultaten tonen aan dat de beschermende eigenschappen van het blauwe bessen/appelsap 
gekoppeld kunnen worden aan processen die biologisch relevant zijn voor de ontwikkeling en het 
ziekteproces van chronische ziekten waarin oxidatieve DNA schade is betrokken zoals kanker, hart- 
en vaatziekten en diabetes.  
 
3. Genexpressie veranderingen door verschillende blauwe bessenrassen. 

De resultaten van de interventiestudie kunnen vertaald worden naar de effecten van de bioactieve 
stoffen in de blauwe bessen rassen door een vergelijking te maken met de genexpressie profielen 
die geïnduceerd worden in gekweekte cellen. Daarom zijn een aantal genen geselecteerd die 
relevant bleken te zijn in de interventiestudie en is voor deze genen onderzocht wat het effect is van 
de verschillende extracten en bioactieve stoffen op de genexpressie. De onderzochte genen staan in 
tabel 2. De vergelijking tussen de richting van de verandering van de genexpressie (up (activatie) of 
down (inactivatie)) tussen de bevindingen in de human studie en de effecten van de verschillende 
rassen en bioactieve stoffen is te vinden in bijlage 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Overzicht genexpressie effecten humane interventiestudie 

Gen Effect Biologie 

RelB ↑ Immuun respons 

IL8 ↓ Immuun respons (cel groei) 

BCL2 ↓ Apoptose 

MCL1 ↓ Apoptose 

CTNNB1 ↓ Adhesie (cel groei) 

CASP8 ↑ Apoptose 

CASP3 ↑ Apoptose 

PIK3CA ↓ Immuun respons/ Adhesie/ vetmetabolisme 
(signaling) 

CASP10 ↑ Apoptose 

PIK3R1 ↓ Immuun respons/ Adhesie/ vetmetabolisme 
(signaling) 

AKT2 ↑ Immuun respons/ lipid metabolisme (signaling) 

STAT1 ↑ Immuun response(signaling) 

STAT3 ↓ Immuun respons (signaling) 

STAT6 ↑ Immuun respons (signaling) 

JAK1 ↓ Immuun respons (signaling) 

JAK2 ↑ Immuun respons (signaling) 

TYK2 ↑ Immuun respons (signaling) 

HIF1A ↓ Immuun respons (cel groei) 

 
 
Tabel 2: Overzicht van relevante genen uit de humane interventiestudie; een pijl omhoog geeft up-
regulatie aan; een pijl omlaag down-regulatie 
 

Een samenvatting van de resultaten in bijlage 5 staat in tabel 3 en dit leidt tot de volgende 
conclusies:  



1. De genexpressie effecten voor de verschillende extracten komen voor een groot 
gedeelte overeen met de genexpressie effecten gevonden in de humane 
interventiestudie; 

2. Het extract van Elliot induceert voor bijna 80% van de geselecteerde genen uit de 
humane interventiestudie dezelfde effecten, en is hiermee nog beter vergelijkbaar dan 
het extract van het interventiesap; 

3. Het extract van Draper resulteert in de minst vergelijkbare genexpressie effecten met de 
humane interventiestudie, maar nog altijd voor ruim 40%; 

4. De individuele bioactieve stoffen zijn over het algemeen niet goed in staat om dezelfde 
genexpressie effecten te bewerkstelligen als in de humane interventiestudie; 

5. Dit impliceert dat een mix van bioactieve stoffen in een biologische matrix zoals in de 
blauwe bes beter in staat is om gezondheidsbevorderende genexpressie effecten te 
induceren. 

 

 

Tabel 3: Overzicht van de aantallen en percentages van genen die in hun verandering geïnduceerd 
door verschillende rassen of individuele bioactieve stoffen overeenkomen met de resultaten van de 
humane interventie studie. De tijdstippen refereren naar de duur van de incubatie: 2 of 24 uur voor 
de bessen sappen of 2, 6, 24 of 48 uur voor de bioactieve stoffen (zie bijlage 5). 
 
 

Samenvattende conclusies 
 
Op basis van het beschreven onderzoek kunnen we concluderen dat de verschillende blauwe 
bessenrassen allen in staat zijn om het DNA te beschermen tegen beschadigingen door oxidatieve 
processen. Van alle rassen heeft Elliot het grootste effect en is cyanidine de bioactieve stof die het 
sterkst bijdraagt aan het onschadelijk maken van reactieve zuurstof radicalen.  
De genexpressie analyses van de humane voedingsinterventie hebben aangetoond welke 
moleculaire processen verantwoordelijk zijn voor het gezondheidseffect. De aard van deze 
processen, zoals immuun respons en vetzuur metabolisme waarvan bekend is dat ze gerelateerd zijn 
aan de verlaging van oxidatieve stress, benadrukt de biologische relevantie. Op grond van de 
geïdentificeerde mechanismen wordt een causaal verband tussen inname van de blauwe bes en 



gezondheidsbevorderende effecten aannemelijk gemaakt. Dit geldt nadrukkelijk voor de 
vermindering van de risico’s op kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. 
Deze bevindingen versterken de basis voor het onderbouwen van een gezondheidsclaim en biedt 
een goede wetenschappelijke basis voor verdere promotie van de blauwe bes. 
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Bijlage 1: De COMET assay 
 
De COMET assay is een test om breuken in het DNA van cellen te meten. Door de cellen na 
blootstelling in een elektrisch veld te plaatsen verplaatst het DNA zich in de richting van positieve 
pool. Kleinere DNA fragmenten die ontstaan door breuken zullen sneller bewegen in het veld, en 
kunnen zichtbaar worden gemaakt (figuur 1.1). Onder de microscoop ziet dit eruit als een soort 
komeet-staart. Zie figuur 1.2. 
 

 

Figuur 1.1:  het principe van de COMET assay 

 

 

Figuur 1.2:  het scoren van de COMET assay: van figuur A (onbeschadigd) naar maximale schade 
(figuur F). De score wordt uitgedrukt als tail moment en is afhankelijk van de lengte van de DNA-
staart en de hoeveelheid DNA in de staart ten opzichte van de kern. 



 
 

Bijlage 2: ESR analyse van zuurstof radicaal vorming 
 
Electron spin resonantie spectroscopie is gebruikt om de vorming van zuurstof radicalen te meten. 
Deze radicalen hebben een erg korte levensduur van minder dan een milliseconde omdat ze zo 
reactief zijn. Door deze reactiviteit kunnen ze DNA, eiwitten en andere structuren in de cel en het 
lichaam beschadigen. Antioxidanten vangen deze radicalen weg en voeren zo hun beschermende 
werking uit. Om dit effect te kunnen meten worden de radicalen gestabiliseerd met een 
zogenoemde spin-trap. In het ESR apparaat kan vervolgens gemeten worden in welke mate radicalen 
gevormd worden of juist weg gevangen.  
 
 

 



 

 

Bijlage 3: Vergelijking van veranderingen in biologische processen op basis van gen expressie analyse 

 

De vergeleken groepen zijn de 4 subgroepen: 

1) de gezonde vrijwilligers die gemiddeld een afname vertoonden in oxidatieve DNA schade na de 
interventie;  

2) de personen die een zeer sterke afname lieten zien in oxidatieve DNA schade na de interventie; 
(TM<-2 = tail moment kleiner dan -2, dus met een sterke afname in DNA schade) 

3) de mensen met de GSTT1*0 wildtype variant;   
4) de personen met de XRCC1*4 variant. 
 



 

Bijlage 4: Invloed van de blauwe bessen interventie op de gen expressie van relevante processen. 
 
4A: Apoptose. Het apoptose proces is betrokken bij het onschadelijk maken van cellen die door DNA 
beschadiging tot kanker kunnen leiden. Het down-reguleren van cel-groei en proliferatie (in de 
onderste balk aangegeven als groen (groen = down-regulatie/inactivering) kan geïnterpreteerd 
worden als een bescherming. Ook het stimuleren van apoptose (aangegeven als rood (= up-regulatie 
/activering)) en anti-tumor, kan als bescherming worden gezien.  
 
 
 
 

 



 

4B: Platelet aggregation, is een proces dat betrokken is bij de samenklontering van bloedplaatjes en 
is na de interventie over het algemeen down-gereguleerd (groen =  down-gereguleerd 
/geïnactiveerd). Dit kan geïnterpreteerd worden als een remming op de samenklontering van 
bloedplaatjes en als beschermend effect voor hart-en vaatziekten.  
 
 
 
 

 



 

Bijlage 5: Vergelijking van genexpressie veranderingen in de humane studie en gen expressie 
geinduceerd door verschillende besensappen en bioactieve stoffen.   
Extracten: maximale concentratie, 2 uur en 24 uur incubatie 
Bioactieve stoffen: 50 µM, 2, 6, 24 en 48 uur incubatie.   
Groene markering: effect komt overeen met effect in humane interventie. 
 

 
 

 


