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Hoofdstuk 2: Resultaten van andere vergelijkingsstudies over
belangrijke biologische functies

De invloed van verschillende
microvoedingsstoﬀencombinaties
op de verzorging van onze cellen
met bio-energie (ATP)
Nagenoeg alle biologische processen in
onze cellen verbruiken bio-energie. Het belangrijkste molecuul voor die energie is
adenosinetrifosfaat (ATP). Dat zeer eﬃciënte molecuul is in staat bio-energie op
te slaan. Het wordt in de mitochondriën,
de krachtcentrales van onze cellen, aangemaakt als algemene energiedrager.
Het hoogste bio-energieverbruik vindt
plaats in die systemen van cellen en organen die voortdurend actief zijn, zoals de
hartspiercellen en hersencellen. Ook bewegen van onze spieren, bij lopen en
sport, is uitsluitend mogelijk met behulp
van ATP-moleculen.

spiercel onder de
microscoop
Vooral hartspiercellen
hebben op grond van
de voortdurende
pompfunctie van het
hart een hoog bioenergieverbruik.
Cel-krachtcentrale
(mitochondrium)
onder de elektronenmicroscoop
In deze celstructuren
wordt de bio-energie
gemaakt en opgeslagen.
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Absoluut belangrijk voor de aanmaak en
het beschikbaar stellen van bio-energie in
de vorm van ATP, is de aanwezigheid van
microvoedingsstoﬀen in de cellen.

Verbeteren microvoedingsstoﬀencombinaties de ATP-aanmaak in de cellen?
De onderzoeken met betrekking tot de werking van geselecteerde microvoedingsstoffencombinatie op de ATP-aanmaak zijn uitgevoerd met gladde spiercellen van slagaderwanden. Deze hebben een bijzonder
grote energiebehoefte en bevatten daarom
een grote hoeveelheid mitochondriën (de
krachtcentrales van de cel). De aanmaak van
bio-energie in de vorm van ATP onder invloed van de desbetreﬀende geadviseerde
dagdosering werd gemeten met behulp van
een specifieke manier (calorimetrie). Deze
meet de aanwezige concentratie van ATP.
Met een gemiddelde waarde van bijna 10%
tonen de vergelijkingscombinaties een geringe ondersteunende werking op de aanmaak van ATP (rode kolom).
Bij de wetenschappelijk ontwikkelde microvoedingsstoﬀencombinaties liet de basiscombinatie ten opzichte van de vergelijkingscombinaties een lichte toename van
de ATP-concentratie zien (kolom A). Bijzonder eﬀectief was een microvoedingsstoﬀencombinatie die speciaal ontwikkeld was
voor verbetering van de bio-energieaanmaak. Hier was een verbetering van de ATPaanmaak met 44% zichtbaar (kolom B).
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ATP-productie [%]

In vergelijking met de controle-opstelling

Aanmaak van bio-energie (ATP) in vaatwandcellen

Nullijn = controleopstelling
Gemiddelde van de
vergelijkingscombinaties

onderzochte microvoedingsstoﬀencombinaties bestaand uit:
A: Diverse vitamines, mineralen, spoorelementen, aminozuren, secundaire plantenstoﬀen
B: Vitamine C, vitamine E, vitamine B1-B12, biotine, carnitine, coënzym Q10, taurine
C: Coënzym Q10, vitamine E

Samenvattend kunnen we vaststellen dat
microvoedingsstoffen de aanmaak van bioenergie in de vorm van ATP kunnen verbeteren.
Het is echter goed om te weten welke combinatie daarbij bijzonder effectief is.
Sporters en mensen die dagelijks veel lichamelijke arbeid verrichten, kunnen van deze kennis
profiteren.
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