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VOORWOORD 

Om de groeiende wereldwijde interesse in voedingssupplementen te schetsen volgen er twee 

interessante citaten. Reeds tientallen jaren geleden stelde Linus Pauling het volgende:”De 

evolutie in de geneeskunde zal bepaald worden door de zogenaamde 'orthomoleculair 

chemie’. Daarbij gaat men ervan uit dat het belangrijkste doel van medische hulp bestaat uit 

het ondersteunen van de cellulaire mechanismen door toevoeging van natuurlijke producten. 

Wanneer deze toegediend worden aan een correcte dosis en op het juiste moment, kan dit 

leiden tot het behouden of herstellen van verschillende mechanismen in het menselijk 

lichaam.” 

Kris Verburgh - schrijver van het alom bekende boek ‘De voedselzandloper- over afvallen en 

langer jong blijven’- zegt het volgende: “Voedingssupplementen zijn een miljardenbusiness. 

En we worden dus van alle kanten aangespoord om ons gezond te slikken. Hebben we wel die 

voedingssupplementen nodig? Ja en nee. Spijtig genoeg wordt deze kwestie vooral zwart-wit 

benaderd. Aan de witte zijde heb je de anti-aging- en gezondheidsgoeroes die zweren bij 

voedingssupplementen en ‘antioxidanten’ in de vorm van heilzaam vitamine E, grammen 

vitamine C en ‘hartversterkend’ co-enzym Q10. Aan de andere kant zijn er de critici die het 

kind met het badwater weggooien en zeggen dat alle voedingssupplementen onzin zijn, en dat 

een voldoende gezonde en gevarieerde voeding volstaat.” De exacte waarheid over 

verschillende voedingssupplementen is nog onvoldoende gekend door gebrek aan goed 

uitgebouwde studies en ligt dus ergens in het midden. Vandaar het idee om aan de hand van 

een degelijke placebogecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde studie het potentiële 

gezondheidseffect van een van de veelbesproken antioxidanten wetenschappelijk te 

onderbouwen.  

Samen met prof. Dr. L. Vanden Bossche ontstond het idee om een gerandomiseerde, 

dubbelblinde, placebogecontroleerde studie op te stellen in het kader van mijn masterproef. 

Het werd een grote en ambitieuze sprong in het onbekende, nu bijna drie jaar geleden. Een 

sprong die ik echter met een blind vertrouwen kon nemen. Er komt heel wat kijken bij het 

opstarten van een onderzoeksproject en ik heb aan den lijve ondervonden dat geen enkel pad 

dat men bewandelt, kaarsrecht naar zijn doel loopt. Jammer genoeg is het initiële opzet niet 

gelukt door administratieve vertragingen met tijdsgebrek als gevolg. Met uw aller hulp en 

bijsturing kon ik uiteindelijk toch een mooi werk afleveren. Vandaar dat een woordje van 

dank hier zeker op zijn plaats is. 

Vooreerst richt ik mijn dank tot mijn promotor, Prof. Dr. L. Vanden Bossche, om me het 

vertrouwen te geven dit onderzoeksproject te starten en me de weg te wijzen in de onbekende 



 

wereld van de RCT’s. Uw ervaring in dit terrein van de geneeskunde bracht mij een 

efficiëntere organisatiezin bij. Ik leerde zelfstandig mijn weg zoeken, met de nodige vrijheid 

van invulling, maar uiteraard met uw hulpvaardige sturing. U maakte er nooit een probleem 

van om me tijdens uw lange werkdagen te ontvangen om duiding te verschaffen of om de 

stand van zaken te bespreken. Die toewijding heb ik nooit als vanzelfsprekend gezien, en 

hiervoor wil ik dan ook graag mijn grootst mogelijke dank en respect tonen.  

Vanzelfsprekend dank ik ook mijn copromotor, Dr. S. Rimbaut, voor zijn klare kijk en de 

blijvende aandacht voor het belang van timemanagement. 

Mijn grote dank gaat ook naar de firma ixX met in het bijzonder Dhr. Geert Deprez en Dhr. 

Danny Bral als efficiënte spilfiguren voor de administratieve, materiële en praktische kant van 

de zaak. Verder ook dank aan Dhr. Koen Decuypere van Bimetra Clinics en enkele mensen 

van Wolfs Laboratoria voor de materiële en administratieve ondersteuning. 

Ik dank ook dr. Katrien Raes en dr. Nika Schuermans voor de nodige hulp bij het 

opzoekingswerk alsook het opstellen van bepaalde documenten tijdens de laatste jaren van 

hun opleiding. 

Mede dankzij al uw inspanningen ben ik geëvolueerd in dit onderzoeksproject, leerde ik 

doelgerichter (samen)werken en kon ik proeven van de methoden, mogelijkheden en 

beperkingen van het wetenschappelijk onderzoek. Het werd in al zijn facetten een verrijkende 

ervaring. 
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1 ABSTRACT 

Alfaliponzuur is een natuurlijk voorkomend product dat essentieel is voor de werking van 

verschillende enzymen die deelnemen aan het oxidatieve metabolisme ter hoogte van de 

mitochondria. Alfaliponzuur en zijn gereduceerde vorm, dihydroliponzuur hebben 

verschillende biochemische functies, waarbij ze optreden als biologisch antioxidant, als 

metaalchelator, als indirect antioxidant (door het reduceren van geoxideerde antioxidanten 

zoals vitamine C en E) en als moderator van signaaltransductie in diverse pathways. 

Oxidatieve stress, zijnde een onevenwicht tussen pro- en antioxidanten met daaraan 

gekoppeld een overmatige productie van reactieve zuurstofradicalen, speelt een belangrijke 

rol in de ontwikkeling van vele ziekten die een grote epidemiologische, economische en 

sociale impact hebben. Het effect van alfaliponzuur wordt toegeschreven aan zijn unieke 

antioxiderende eigenschappen ter hoogte van verschillende weefsels. Talrijke experimentele 

en klinische studies onderzoeken het gebruik van alfaliponzuur als potentieel therapeutisch 

middel voor vele van deze ziekten (o.a. diabetes mellitus, centraal en perifeer neurogeen 

lijden, obesitas, cardiovasculair lijden). Er zijn echter heel wat tegenstrijdige bevindingen met 

betrekking tot de klinische toepassing van alfaliponzuur. De meest voorkomende klinische 

aandoening waarbij alfaliponzuur is onderzocht is de behandeling van diabetische 

polyneuropathie.  

Het doel van deze masterproef is om een up-to-date overzicht te geven over alfaliponzuur en 

het gebruik als potentieel therapeutisch middel in het domein van fysische geneeskunde en 

revalidatie. Na een algemene inleiding wordt het metabolisme, de biologische 

beschikbaarheid, het werkingsmechanisme en het bijwerkingenprofiel belicht. Vervolgens 

wordt het therapeutische effect van ALA op enkele pathologieën binnen het domein van 

fysische geneeskunde en revalidatie besproken. Tenslotte wordt er overgegaan tot de 

discussie. 
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2 INLEIDING 

In het begin van de 20
e
 eeuw dacht men dat medicatie werkte door binding met 

eiwitstructuren in het lichaam. Recentere bevindingen tonen aan dat er ook andere 

mechanismen zijn – door op te treden als antioxidant- waardoor medicatie kan inwerken op 

het metabolisme van een levend organisme. (1) Een belangrijk wetenschapper in de wereld 

van de antioxidanten, B. Halliwel, omschrijft een antioxidant als volgt: “any substance that, 

when present at low concentrations compared with those of an oxidizable substrate, 

significantly delays or prevents oxidation of that substrate”. (2) 

Alfaliponzuur (ALA, ook bekend als thioctic acid) is een natuurlijk voorkomend product dat 

in kleine hoeveelheden gesynthetiseerd wordt door planten, dieren en mensen. In 1950 wordt 

het voor het eerst geïsoleerd uit een runderlever. De daaropvolgende jaren wordt de exacte 

chemische structuur aangetoond. Het is een 1,2-dithiolaan-3-pentaanzuur (C8H14O2S2) dat 

bestaat uit twee thiolgroepen. Beide thiolgroepen kunnen geoxideerd of gereduceerd worden. 

Zoals bij een ander bekend thiolzuur glutathion, is ALA deel van een redox koppel: ALA is 

de geoxideerde partner van de gereduceerde vorm dihydroliponzuur (DHLA). Anders dan bij 

glutathion, waarbij enkel de gereduceerde vorm als antioxidant kan werken, heeft bij ALA 

zowel de gereduceerde als de geoxideerde vorm een antioxidante werking. ALA kan door zijn 

chemische samenstelling in 2 mogelijke optische isomeren voorkomen. Het natuurlijk 

voorkomend ALA heeft een R-configuratie en is rechtsdraaiend. Alleen dit laatste endogeen 

voorkomend ALA kan binden aan eiwitten. Exogeen toegediend ALA, als in 

voedingssupplementen, bestaat uit zuiver R-ALA of uit een racemisch mengsel (50/50) van 

R- en L-ALA. Endogeen gesynthetiseerd ALA wordt gebonden aan specifieke eiwitten, die 

functioneren als cofactor voor mitochondriale enzymcomplexen. Naast de ontdekking van de 

fysiologische eigenschappen is er de afgelopen tiental jaar een toenemende wetenschappelijke 

en medische zoektocht naar de mogelijke toepassingen van farmacologisch gedoseerd (vrij) 

ALA. Vanuit de hedendaagse geneeskunde is er voornamelijk interesse in de unieke kracht 

van ALA om te reduceren. Het ALA/DHLA-systeem heeft enerzijds een laag redoxpotentiaal 

waardoor gereduceerd ALA deelneemt in zowel het neutraliseren van reactieve 

zuurstofradicalen (ROS) als geoxideerde vormen van andere antioxidantia kan reduceren. 

Anderzijds is ALA water- én vetoplosbaar, wat een unieke eigenschap is binnen de groep van 

antioxidantia. ALA is dus zowel actief in het cytosol als in het plasmamembraan (water- en 

vethoudende media in een cel), het serum en de lipoproteïnen (water- en vethoudende media 

in het bloed). Dit in tegenstelling tot vitamine C (hydrofiele eigenschappen) en vitamine E 



 

3 

(hydrofobe eigenschappen) die slechts in een van beide milieus actief kunnen zijn. Omwille 

van al deze gunstige kenmerken wordt ALA hét antioxidant onder de antioxidanten genoemd. 

(3, 4) 

Antioxidantia bewijzen hun nut in situaties waarin er verhoogde oxidatieve stress aanwezig is. 

Oxidatieve stress wordt geïnduceerd door een onevenwicht in de cellulaire redox status, dit 

ten gevolge van een overproductie van reactieve zuurstofradicalen of door het 

dysfunctioneren van het antioxidatieve systeem. (5, 6) ROS en reactieve stikstofradicalen zijn 

zeer reactieve componenten die potentieel schade kunnen toebrengen aan het DNA, de 

proteïnen en aan de vetten in het celmembraan. 

ALA is een sleutelelement voor enkele mitochondriale enzymatische mechanismen die een 

belangrijk rol spelen in het oxidatieve metabolisme. De studie van Memeo et al toont aan dat 

ALA de hoeveelheid oxidatieve stress ten gevolge van een radiculopathie kan verminderen 

waardoor het schade, geïnduceerd door vrije zuurstofradicalen, voorkomt. (7) ALA staat 

bekend als ROS-scavenger alsook voor zijn mogelijkheid tot interactie met andere 

antioxidantia (vitamine C en vitamine E). ALA wordt daardoor naar voor geschoven als de 

behandeling voor oxidatieve aandoeningen (in o.a. het zenuwstelsel) die gekarakteriseerd 

worden door gestegen vrije zuurstofradicalen. (8) Door de hoge concentratie aan lipiden in het 

centrale en het perifeer zenuwstelsel blijken beide kwetsbaar te zijn voor vrije radicalen 

gemedieerde aanvallen. De peroxidatie van lipiden leidt tot microvasculaire schade en 

hypoperfusie, wat in tweede tijd zorgt voor ischemie ter hoogte van de weefsels. (1,5, 6, 7, 8, 

9) 

Uit bovenstaande gegevens wordt geconcludeerd dat producten met antioxidatieve 

eigenschappen nuttig kunnen zijn binnen een klinische setting met neurologische schade. We 

beperken ons in dit overzicht tot ALA daar het omschreven wordt als een neuroprotectief 

metabolisch antioxidant met bewezen immunomodulerende werking. (9) 

Het doel van dit literatuuroverzicht is om dieper in te gaan op de (antioxidatieve) werking van 

ALA, alsook om zicht te krijgen op het effect van ALA op aandoeningen binnen het domein 

van de fysische geneeskunde en revalidatie.  

3 METHODOLOGIE 

Dit literatuuroverzicht kwam tot stand na een intensieve literatuurstudie die begon in januari 

2014 en afgerond werd eind 2015. Initieel was het doorzoeken van de literatuur gecorreleerd 

aan het opzetten van de dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT. Vanaf maart 2015 wordt 

er in de elektronische database Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) gezocht naar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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relevante artikels over ALA binnen het domein van de fysische geneeskunde en revalidatie. 

Dit gebeurt aan de hand van de PICO-vraag (populatie (P), interventie (I), 

comparison/vergelijking (C), outcome (O). Ook op basis van relevantie, status van het 

tijdschrift, publicatiedatum en artikeltype worden artikels geselecteerd. Er wordt gezocht aan 

de hand van volgende termen: alpha lipoic acid en thioctic acid. De titels en abstracts worden 

allemaal doorgenomen en alle artikels die als relevant werden beschouwd worden 

weerhouden. Er moet een Engelstalige of Nederlandstalige full-text beschikbaar zijn vooraleer 

de studies geïncludeerd worden. Van deze artikels wordt de referentielijst gescreend naar 

bijkomende nuttige artikels. 

4 RESULTATEN LITERATUUROVERZICHT 

4.1 MOLECULAIRE MECHANISMEN VAN ALA 

4.1.1 Metabolisme en biologische beschikbaarheid 

ALA is een natuurlijk voorkomend product dat in het menselijk lichaam de novo 

gesynthetiseerd wordt in de mitochondriën ter hoogte van de lever uit een octaanzuur en 

cysteïne. Het wordt opgenomen vanuit de voeding uit zowel dierlijke als plantaardige 

bronnen, waar het gebonden voorkomt. ALA wordt vlot geabsorbeerd ter hoogte van het 

gastro-intestinaal stelsel en verder snel omgezet naar DHLA in verschillende weefsels.  

De hoogste concentratie ALA vindt men in dierlijke bronnen met een hoge metabole activiteit 

zoals het hart, de lever en de nieren. Plantaardige bronnen – opgesomd van hoogste naar 

laagste concentratie- zijn spinazie, broccoli, tomaten, doperwten, spruiten en rijstzemelen. 

Wanneer ALA ingenomen wordt via voedingssupplementen is het de vrije niet gebonden 

vorm. De beschikbare hoeveelheid in deze supplementen (200-600mg) bedraagt 1000 keer 

meer dan wat er via de voeding kan worden opgenomen. De endogene concentraties in het 

plasma bij gezonde menselijke vrijwilligers bedragen 1 tot 25ng/ml ALA en 33 tot 145ng/ml 

DHLA. Het menselijk lichaam is in staat om ALA te produceren opdat er voldoende 

voorradig is voor het onderhouden van de enzymatische reacties en om gebruikt te worden als 

cofactor. Door het ouder worden en bij mensen met een gecompromitteerde gezondheid, zoals 

bij diabetes en de geassocieerde afwijkingen, vermindert de productie van ALA. (10, 11) 

De opname via het voedsel reduceert de biobeschikbaarheid, waardoor het algemeen 

aanbevolen wordt om ALA in te nemen op een nuchtere maag (1u voor het eten of 2u na het 

eten). (12) 
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ALA bestaat uit twee isomere vormen: de R-enantiomeer en de L-enantiomeer. Het natuurlijk 

voorkomend ALA is de R-vorm, maar synthetisch ALA kan uit beide vormen bestaan. Beide 

vormen hebben elk hun sterkte: het is aangetoond in een in vitro model dat de R-vorm een 

krachtiger vermogen heeft om de opname van glucose ter hoogte van skeletspieren te 

stimuleren, alsook om de insuline gestimuleerde opname van suiker bij obese ratten te 

verhogen. (13, 14) Anderzijds heeft de S-vorm een licht gestegen affiniteit voor de 

enzymatische reactie glutathion reductase, wat een belangrijke reactie is in het behouden van 

een optimaal milieu ter hoogte van de cel doordat het oxidatieve stress kan verminderen. (15) 

Er is tot op heden geen consensus over welke van de twee vormen leidt tot de beste 

biologische beschikbaarheid. (16) 

Na opname via het gastro-intestinaal stelsel en het verschijnen in het plasma volgt er een even 

snelle klaring. Enkele in vitro studies tonen aan dat ALA zeer snel gereduceerd wordt tot 

DHLA, wat opnieuw snel uitgescheiden wordt. (17) Uit verschillende in vivo experimentele 

studies blijkt dat de excretie van ALA en voornamelijk zijn metabolieten grotendeels gebeurt 

via de urine. (1, 18) Dit alles weerspiegelt de korte halfwaardetijd van ca.30minuten. (19) 

ALA accumuleert tijdelijk in de lever, het hart en de skeletspieren maar is terug te vinden in 

zo goed als alle weefsels. Het is in een beperkt aantal studies aangetoond dat ALA de bloed-

hersenbarrière doorkruist na intraveneuze of intra-peritoneale toediening. Een recentere studie 

kan geen significante concentraties ter hoogte van de hersenen aantonen na orale toediening. 

(20) Er is verder onderzoek nodig dat zowel ALA als zijn gereduceerde vorm DHLA en zijn 

metabolieten bestudeert met het oog op een therapeutisch effect ter hoogte van de hersenen. 

Ook de manier van administratie en het effect op weefseldistributie moet daarbij vergeleken 

worden. (16) 

4.1.2 Werkingsmechanisme 

ALA is in het menselijk lichaam een noodzakelijke cofactor voor de enzymatische reactie met 

alpha-ketonzuur dehydrogenase, een belangrijk enzym ter hoogte van de mitochondriën.  Het 

heeft daardoor een kritische rol in het mitochondriale energiemetabolisme. Er is toenemende 

evidentie dat ALA na orale supplementatie - ondanks zijn tijdelijke en beperkte cellulaire 

accumulatie- niet gebruikt wordt als metabole cofactor maar een reeks cellulaire reacties 

uitlokt; dit gaande van een krachtig antioxidant tot metaal-chelator tot mediator van signaal-

pathways in de cel. (16) 
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4.1.2.1 ALA als direct antioxidant  

Het geoxideerde ALA en het gereduceerde DHLA vormen een krachtig redoxkoppel, waarbij 

DHLA een van de krachtigste natuurlijk voorkomende antioxidanten is. Beide zijn in staat om 

verschillende soorten reactieve zuurstofradicalen te vangen. De concentratie van ALA/DHLA 

is na orale inname veel lager dan de plasmaconcentratie aangetoond in een in vitro studie, 

doordat er een snellere klaring is. Na orale inname is 98% binnen 24u geëxcreteerd via de 

urine. Deze bevindingen kunnen de directe antioxidatieve capaciteit van ALA/DHLA na orale 

inname overschatten. (16, 21) 

4.1.2.2 ALA als metaalchelator 

Zowel ALA als DHLA kunnen in vitro en in vivo een chelaatcomplex vormen met 

metaalsubstraten. ALA bindt preferentieel met Cu2+, Zn2+ en Pb2+, maar kan niet binden 

met Fe3+. DHLA vormt eerder een complex met Cu2+, Zn2+, Pb2+, Hg2+ en Fe3+. Het is 

niet volledig opgehelderd of LA/DHLA in vivo ook zo doeltreffend chelaatcomplexen kan 

vormen. (16) 

4.1.2.3 ALA als inductor van endogene antioxidanten 

Mogelijks is het vermogen van ALA om op indirecte wijze het endogene niveau van 

antioxidanten te induceren of te behouden relevanter dan zijn directe antioxidatieve werking. 

ALA kan de cellulaire antioxidatieve status behouden door het bevorderen van de opname of 

door het verbeteren van de synthese van endogene LMW-antioxidanten of antioxidatieve 

enzymen. Zo zijn er studies die aantonen dat ALA de intracellulaire hoeveelheid van vitamine 

C kan doen stijgen door opname uit bloedplasma. Daarnaast is er ook evidentie dat ALA de 

intracellulaire concentratie van glutathion in diverse soorten cellen en weefseltypes 

opmerkelijk kan doen toenemen. (16) 

4.1.2.4 ALA als signaaltransductor 

Door veranderingen in de intracellulaire redox-status kan de eiwitstructuur van 

signaalmoleculen veranderen, wat resulteert in een wijziging van de activiteit van 

transcriptiefactors. Men beschrijft in de literatuur o.a. een modulerend effect op de 

intracellulaire glutathion-concentratie, een interactie met verschillende enzymen (kinasen, 

fosfatasen), een invloed op de insuline pathway via recrutering van bepaalde transporters 

(GLUT1, GLUT4). De interactie van ALA met enkele belangrijke regulatoren in de insuline 

signaalcascade leidt tot een globale verbetering van het glucosemetabolisme bij mensen met 
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diabetes. Meer specifiek zorgt het voor een verbeterde glucoseopname ter hoogte van 

skeletspieren, voor een verbeterde glucosetolerantie in het lichaam en het helpt tegen insuline-

resistentie in diermodellen. Ook bij mensen met diabetes type II wordt er een verbetering van 

de beschikbaarheid van glucose gezien na intraveneuze of orale toediening van ALA. (16) 

4.1.3 Veiligheid en toxiciteit 

Tot op heden is er nog geen maximaal verdraagbare dosis van ALA bij de mens beschreven. 

Bij dieren zijn er verschillende studies die de veilige dosissen van acute orale toediening van 

ALA onderzoeken; er is echter een grote verscheidenheid afhankelijk van diersoort tot 

diersoort. Bij honden bedraagt de LD50 (=de hoeveelheid van een stof die bij 50% van een 

populatie tot de dood leidt) 400-500mg/kg lichaamsgewicht; bij muizen 502mg/kg 

lichaamsgewicht en bij ratten bedraagt de LD50 >2000mg/kg lichaamsgewicht. Wanneer we 

kijken naar het effect van chronische inname bij ratten bedraagt het NOAEL (= no observed 

adverse effect level) 60-61.9mg/kg/dag. Het LOAEL (= lowest observed adverse effect level) 

bij ratten bedraagt 121mg/kg/dag, dit op basis van het ontstaan van gestegen leverenzymen. 

Aanvullend toont de studie van Cremer et al aan dat er geen potentieel carcinogeen effect 

noch orgaantoxiciteit te weerhouden is na toediening van ALA gedurende 2 jaar aan dosissen 

tot 180mg/kg/dag bij ratten. (16, 18, 22) 

Er zijn een aantal klinische trials met ALA in het kader van diabetische polyneuropathie die 

bijkomend de schadelijke gezondheidseffecten evalueren. Globaal gezien wordt er geen 

significant verschil gezien wat betreft bijwerkingen ten opzichte van placebo. (23,24, 25, 26, 

27, 28). In de review door Han et al wordt maaglast als meest voorkomende bijwerking (10%) 

beschreven. Er is ook een dosisafhankelijk effect. (29) 

Men kan besluiten dat de inname van ALA zeer weinig ernstige bijwerkingen heeft. Hogere 

dosissen kunnen aanleiding geven tot voornamelijk gastro-intestinale symptomen zoals 

nausea, maaglast, braken en diarree maar ook jeuk, ulceratie van de huid en een 

anafylactische reactie zijn gerapporteerd. (30) De mogelijkheid tot het verlagen van de 

glycemie wordt als positief beschouwd, maar dit kan in sommige gevallen (vb. patiënten die 

insuline of andere antidiabetica gebruiken) leiden tot een hypoglycemie waardoor monitoring 

van de glycemie zinvol is. Algemeen wordt 600mg/dag beschouwd als de veilige en 

aanbevolen dosis bij mensen met diabetes. 
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4.2 KLINISCHE EN THERAPEUTISCHE EFFECTEN VAN ALA BINNEN FYSISCHE 

GENEESKUNDE EN REVALIDATIE 

4.2.1 ALA en polyneuropathie 

4.2.1.1 ALA en diabetische polyneuropathie 

Diabetes mellitus en de complicaties ervan kunnen beschouwd worden als een ernstige 

bedreiging voor de wereldgezondheid. Het exacte onderliggende mechanisme is nog niet 

bekend, maar er is meer en meer evidentie dat er een associatie is met gestegen oxidatieve 

stress. Vele van de biochemische processen geassocieerd met hyperglycemie resulteren in 

vrije zuurstofradicalen. De interactie van glucose met zuurstof leidt onder andere tot de 

vorming van het radicale superoxide anion en een glucose radicaal. Deze reactie vindt plaats 

bij zowel de gezonde populatie als bij mensen met diabetes, maar bij deze laatsten ontstaan er 

ontzettend hoge hoeveelheden vrije radicalen door de veel te hoge concentratie aan glucose. 

Dit leidt tot beschadiging van endotheelcellen alsook van neuronen. Naast de aanwezigheid 

van verhoogde oxidatieve stress hebben diabetici - in vergelijking met de gezonde populatie- 

ook een verminderd antioxidatief afweermechanisme door een significant verminderde 

aanwezigheid van antioxidanten (glutathion, vitamine C, vitamine E) intracellulair en in het 

plasma. (31) 

Diabetische polyneuropathie is een van de diabetes gerelateerde complicaties, die zorgt voor 

een ernstige morbiditeit en een negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit. De hiermee 

gepaard gaande neuropathische pijnklachten is moeilijk te behandelen en reageert niet altijd 

op de standaard analgetica (antidepressiva, anti-epileptica en opioïden). Er is daarom een 

aanhoudende zoektocht naar medicatie die deze complicatie kan behandelen en eventueel 

voorkomen. 

De pathofysiologie van diabetische polyneuropathie is te verklaren door een verstoorde 

microvascularisatie. Experimentele diermodellen bij diabetes tonen een verminderde 

endoneurale doorbloeding aan alsook een verminderde zuurstofspanning. Deze endoneurale 

hypoxie is geassocieerd met gestegen oxidatieve stress, wat leidt tot endotheliale celschade en 

vasculaire dysfunctie. Deze status van hypoxie met perifere zenuwischemie zorgt voor een 

verstoring van de zenuwgeleidingssnelheid. Dit laatste kan verklaard worden door het 

mechanisme van lipiden-peroxidatie van het membraan van de zenuwcel. Gezien de rol van 

oxidatieve stress zou dit kunnen voorkomen worden door de toediening van antioxidanten. 

Aangezien ALA beschouwd wordt als een van de sterkste antioxidantia is het een logische 
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keuze om dit te kiezen als eventuele behandeling voor diabetische polyneuropathie. Daar het 

aangetoond is dat er ook een daling is van de glycemie door ALA kan het naast pijnstillend 

ook mogelijks werken op de zenuwfunctie. (32) 

In Duitsland wordt ALA voor het eerst gebruikt als therapeutisch middel bij diabetische 

polyneuropathie in 1966, ondanks het gebrek aan informatie over de oorzaak van deze 

pathologie op dat moment. De rationale achter deze behandeling was het ontdekken van een 

verminderde concentratie aan ALA bij mensen met o.a. diabetische polyneuropathie. Men 

ging ervan uit dat ALA in het zenuwweefsel opgenomen wordt en zorgt voor een toegenomen 

verbruik van glucose in de perifere zenuwen. Op die manier voorkomt ALA glucose-

gerelateerde oxidatieve schade. (1) 

Een experimenteel diermodel met diabetes toont een verbeterde neurale bloeddoorstroming en 

een verbeterde zenuwgeleiding na behandeling met ALA. (33) 

Uit verder literatuuronderzoek worden verschillende klinische studies weerhouden. De eerste 

studies van rond 1980-1993 zijn meestal studies van minder goede methodologische kwaliteit. 

De sterkste evidentie voor een klinisch therapeutisch effect van ALA bij distale symmetrische 

polyneuropathieën, meer specifiek bij diabetische polyneuropathie, is gebaseerd op enkele 

relatief grote gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde trials vanaf de jaren ’90. 

(16, 34) 

De eerste ALADIN (‘alpha-lipoic acid in diabetic polneuropathy’)-studie is een korte (3-

weken) multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie, waarbij er 3 

verschillende dosissen (100, 600 of 1200mg/dag) van ALA IV gegeven worden aan 328 

diabetici (DMII) met een bewezen polyneuropathie. Er is een significante verbetering op de 

totale symptoomscore (TTS) en meer specifiek op pijn, het verdoofd gevoel en paresthesieën 

bij de groepen die de hogere dosissen (600 of 1200mg /dag) kregen. (23) Volgend op de 

eerste bekijkt men in de ALADIN II studie het lange termijneffect van ALA (600mg/dag of 

1200mg/dag) bij 65 diabetici (DMI en DMII) na 5 dagen i.v. toediening met daaropvolgend 

een periode van ALA p.o. gedurende 2 jaar. Er is geen significant effect op de Neuropathy 

disability score (NDS), maar wel op de sensibele conductiegeleiding bij beide groepen ten 

opzichte van placebo. Het uitblijven van het effect op de NDS wordt geweten aan de beperkte 

groep die geïncludeerd wordt voor de finale analyses, zijnde 65 van de 299. (24) 

Omwille van deze relatief gunstige resultaten wordt een volgende studie opgezet, de ALADIN 

III trial. 509 diabetici (DMII) krijgen 600 of 1200mg/dag ALA i.v. of placebo gedurende 3 

weken met nadien een periode van 1800mg/dag ALA p.o. of placebo gedurende 6 maanden. 

Als outcome-parameters berekent men de Neuropathy Impairment Score (NIS) en de TSS na 
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de parenterale fase en na de orale fase. De orale fase toont in tegenstelling tot de initiële 

intraveneuze fase geen significante verbetering van de NIS. De TSS is niet significant gedaald 

na parenterale toediening. Dit zou kunnen verklaard worden door een grotere bio 

beschikbaarheid na i.v.-toediening of door een slechtere opname na perorale inname. Op het 

einde van de studie is er een net niet significant verschil tussen de groep die zowel i.v. als p.o. 

ALA kreeg en de placebogroep betreffende de NIS. (25) 

Er is een korte pilootstudie, de Oral Pilot (ORPIL-) studie, bij 46 patiënten die wel een 

reductie aantoont van de symptomen (aan de hand van de TSS, de NDS en de Hamburg pain 

adjective list (HPAL)) na 3 weken perorale toediening van ALA 1800mg/dag ten opzichte van 

placebo. (28) 

In de monocentrische SYDNEY (‘symptoms of iabetic polyneuropathy’) -studie wordt er bij 

120 diabetici 600mg/dag ALA i.v. toegediend gedurende 3 weken (5 dagen/week). Er is een 

significante verbetering van de TSS. In de multicentrische SYDNEY II studie wordt ALA p.o. 

gegeven aan 3 verschillende dosissen (600, 1200 of 1800mg/dag) gedurende 5 weken bij 181 

patiënten. Er is een significante verbetering op verschillende sensorische symptomen, 

gebaseerd op verschillende score-systemen (o.a. de TSS, de NIS lower limbs (LL)). (26, 27) 

De langste RCT - de internationale, multicentrische NATHAN (‘Neurological Assessment 

of Thioctic Acid in Diabetic Neuropathy’) I trial- onderzoekt het effect van orale inname van 

600mg/dag ALA bij 460 patiënten gedurende 4 jaar bij milde tot matige diabetische 

polyneuropathie. Hier kan men geen significant verschil aantonen op een samengestelde score 

(NIS-LL+7 neurofysiologische tests), ze toont wel een klinisch relevante verbetering aan op 

de NIS alsook een preventie op de progressie van neuropathische achteruitgang. (35) 

Een meta-analyse van Ziegler in 2004 bekijkt het effect van IV-toediening van ALA. 

Volgende studies worden weerhouden: ALADIN, SYDNEY, NATHAN II en de eerste 3 

weken van de ALADIN III studie. In totaal worden er 1258 patiënten geïncludeerd, waarvan 

716 behandeld worden met IV ALA en 542 met placebo. De primaire analyse bestaat uit een 

vergelijking van het verschil in symptomen (aan de hand van de TSS) in het begin en op het 

einde van de studie. De secundaire analyse bekijkt meer de individuele veranderingen op 

kortere termijn en de bijwerkingen. Er wordt besloten dat een i.v. behandeling met ALA 

(gedurende 3 weken, 600mg/dag) veilig is en leidt tot een significante en klinisch relevante 

verbetering van de neuropathische symptomen. In de studie is er geen vermelding van de 

zoekstrategie, is er geen selectie van studies door 2 onafhankelijke personen en is er geen 

evaluatie van de kwaliteit van de geïncludeerde studies. De methodologische kwaliteit van 

deze review is door deze beperkingen minder goed. (36) 
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De meta-analyse van Mijnhout includeert ook 4 RCT’s met in totaal 653 patiënten: de 

ALADIN, de ORPIL, de SYDNEY I en II studies. De TSS wordt gebruikt als primaire 

outcome parameter. Op basis van deze 4 studies is er evidentie dat 600mg/dag ALA zorgt 

voor een significante en klinisch relevante vermindering van de neuropathische pijnklachten 

na intraveneuze toediening gedurende 3 weken. Er kan geen dosisafhankelijke verbetering 

weerhouden worden naar effect, echter wel naar bijwerkingen. Het is niet mogelijk te 

concluderen dat er een klinisch significante verbetering is na perorale toediening van ALA 

gedurende 3-5 weken aan >600mg/dag aangezien de verbetering van de TSS niet significant 

beter is dan in de controlegroep. (32) 

4.2.1.2 ALA en niet-diabetische polyneuropathie 

Chemotherapie geïnduceerde polyneuropathie (CIPNP) is een vaak voorkomende bijwerking 

ten gevolge van de toediening van neurotoxische chemotherapeutische agentia.  CIPNP 

vermindert significant de kwaliteit van leven alsook de fysieke capaciteiten van 

kankerpatiënten. Tot op heden is er ook hiervoor nog geen optimale behandeling voorhanden 

dewelke voldoende symptoomcontrole geeft zonder te veel hinderlijke bijwerkingen.  

Schloss et al bekijken in hun systematische review het mogelijke adjuvante effect van 

verschillende voedingssupplementen op CIPNP. Na evaluatie van de methodologische 

kwaliteit en beperkingen worden er uiteindelijk maar 24 studies weerhouden; daarbij gaat er 1 

over ALA. Het betreft een open-label studie waarbij 15 patiënten simultaan ALA krijgen 

naast Oxaliplatin. De gecombineerde behandeling toont een positieve trend, in die zin dat er 

bij 8/15 patiënten een vermindering is van de Oxaliplatin-geïnduceerde CIPNP, het is echter 

niet statistisch significant. (37, 38)  

Een iets recentere RCT uit 2014, waarbij er gedurende 24 weken 1800mg/dag ALA p.o. 

gegeven wordt ter preventie van Oxaliplatin – of Cisplatin-geïnduceerde PNP, besluit dat er 

geen preventief effect is door gecombineerde toediening van ALA bij de chemotherapie. Er is 

echter een enorm grote drop-out zowel bij de controle- als placebogroep (slechts 29% 

vervolledigde de studie), waardoor nieuwe studies in de toekomst nuttig kunnen zijn. (39) 

4.2.2 ALA en het effect op enkele neurologische aandoeningen 

4.2.2.1 ALA bij niet- aangeboren hersenletsels (NAH) 

De hersenen worden beschouwd als een van de grootste verbruikers van glucose en zuurstof 

in het lichaam, waardoor ze zeer gevoelig zijn aan een tekort van 1 van deze beiden. (40) 
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Hersenschade ten gevolge van een CVA, een hartstilstand of een hersentrauma is het resultaat 

van een plotse reoxygenatie van het hersenweefsel (reperfusie) na een periode van hypoxie. 

(4) Er is redelijk wat wetenschappelijke evidentie dat oxidatieve stress een fundamentele rol 

speelt in het mechanisme dat hersenschade alsook neurodegeneratieve aandoeningen 

veroorzaakt. (40) Het exacte mechanisme is nog niet gekend, maar het is wel aangetoond dat 

vrije zuurstofradicalen een rol spelen tijdens de reperfusiefase volgend op de ischemische 

fase. Zowel bij globale als focale ischemie is er een significante daling van de 

bloedvoorziening naar die hersengebieden die voorzien worden door het geoccludeerde 

bloedvat. Reoxygenatie tijdens de reperfusiefase zorgt enerzijds voor toevoer van zuurstof 

noodzakelijk voor het vitaal houden van de neuronen. Anderzijds wordt zuurstof gebruikt als 

substraat voor verschillende enzymatische reacties die reactieve oxidantia produceren. Reflow 

na een periode van occlusie veroorzaakt soms een te hoge concentratie van zuurstof, waardoor 

mitochondria deze hoeveelheid niet kunnen metaboliseren. Er is aangetoond dat 2-5% van de 

elektronenflow in de hersenen wordt omgezet naar superoxide radicalen en H2O2 in de 

mitochondria. Deze vrije zuurstofradicalen worden normaal gezien geneutraliseerd door een 

antioxidatief verdedigingsmechanisme. Tijdens de reperfusiefase wordt dit proces echter 

verstoord door overproductie van vrije zuurstofradicalen, door de inactivatie van 

detoxificatiesystemen, door het verbruik van antioxidantia (o.a. depletie van glutathion) en 

door het falen van het adequaat aanvullen van antioxidantia ter hoogte van het ischemische 

hersenweefsel. (41) Dit alles zorgt voor oxidatie van proteïnen, voor rechtstreekse schade aan 

het DNA en voor inductie van peroxidatie van het vetrijke celmembraan. De hypothese is dat 

wanneer deze vrije zuurstofradicalen door antioxidanten geneutraliseerd worden de 

overleving van neuronen na hersenischemie verbetert. (42) 

Een betere kennis over de onderliggende factoren die bijdragen tot hersenschade na ischemie 

kan leiden tot een significante invloed op het klinische beleid, de prognose en een betere 

functionele outcome. Het is technisch echter zeer moeilijk om de exacte hoeveelheid vrije 

zuurstofradicalen te meten gezien hun zeer korte halfwaardetijd. Vandaar dat de meeste 

studies gebruik maken van exogene farmacologische agentia en antioxidanten om op indirecte 

wijze een correlatie te vinden tussen deze toegevoegde radical scavengers en hun 

beschermende rol op het hersenweefsel na een periode van ischemie. Deze indirecte methode 

bestaat uit het analyseren van de lipide peroxidatie, de proteïnen oxidatie en de eventuele 

DNA-schade. (41)  
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De sterke antioxidatieve kenmerken van ALA alsook de mogelijkheid om de cellulaire 

concentratie van een ander oxidant – glutathion- te doen stijgen, maken ALA tot een van de 

meest bestudeerde producten. (34) 

Enkele in vitro studies op cellulaire modellen tonen een beschermende werking van ALA-

pretreatment op hypoxische schade ter hoogte van neuronen. (34) Er zijn ook verschillende 

experimentele studies op (knaag)dieren die een neuroprotectief effect van ALA aantonen 

wanneer dit toegediend wordt voor het ischemisch event. (42, 43, 44, 45, 46) De studie van 

Prehn et al op muizen besluit dat DHLA in staat is om neuronen te beschermen tegen de 

gevolgen van ischemie (A. Media occlusie) door de accumulatie van reactieve 

zuurstofradicalen te verminderen. Daarnaast toonden ze ook aan dat de grootte van de 

infarctzone verminderde. (47) Ook Connel toont in zijn studie aan dat een voorbehandeling 

met ALA (5 of 50mg/kg, 30 minuten voor occlusie van de A. Cerebri media) bij ratten leidt 

tot een significant dosis-afhankelijke afname van het infarctvolume. (46) Bij een onderzoek 

op muizen en ratten vinden Wolz en Krieglstein dat er een protectief effect van ALA is op een 

focale hersenischemie wanneer het subcutaan toegediend wordt. Bijintra-peritoneaale of 

intracisternale toediening kan dit niet weerhouden worden. (42) Het onderzoek van Panigrahi 

et al op ratten illustreert dat een pretreatment met ALA (25mg/kg, intraveneus net voor de 

ischemie) de mortaliteit vermindert van 78 naar 26% gedurende de eerste 24u volgend op de 

reperfusiefase. Daarnaast is er ook een daling van het ischemie-reperfusie geïnduceerde 

verlies van glutathion ter hoogte van de hersenen, alsook een afname van de 

lipidenperoxidatie. (43) 

Al deze studies zijn beperkt doordat ze zich richten tot een zeer specifiek anti-oxidatief 

mechanisme, tot het toedienen van ALA voor de ischemische fase of tot een evaluatie van het 

effect in het begin van de ischemische fase en niet op langere termijn. De studie van Choi et al 

in 2015 bekijkt het neurorestoratieve effect van ALA op langere termijn en bij toediening 

onmiddellijk na de ischemische hersenschade. De toediening van ALA resulteert in een 

significant gereduceerde mortaliteit, infarctgrootte en functionele score (NDS). Ook de 

functionele outcome (getest aan de hand van de rotarod-test) op lange termijn (na 56 dagen) is 

duidelijk beter bij de groep die ALA kreeg. Dit wordt niet alleen verklaard door een bekende 

vermindering van de oxidatieve stress, maar ook door de stimulatie van neuroproliferatie en 

een toegenomen insulinereceptor activiteit. Er wordt besloten dat er bij urgente toediening van 

ALA (20mg/kg) na een ischemisch event bij ratten significante neurorestoratieve effecten 

kunnen worden bekomen. (48) 
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De indirecte methode heeft verschillende beperkingen (onvoldoende kennis in verband met de 

hemodynamica, farmacokinetiek, toxiciteit, permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière, ect.) 

die de interpretatie van de data bemoeilijken. Als alternatieve aanpak wordt er gewerkt met 

genetisch gemanipuleerde muizen, waarbij bepaalde enzymen/proteïnen gemodifieerd 

worden. De review van Chan in 1996 bekijkt de rol van zuurstofradicalen bij hersenischemie 

aan de hand van enerzijds de ‘transgenic mutants’ en anderzijds de ‘knockout mutants’. Bij de 

eerste betreft het muizen waarbij er een over-expressie van specifieke antioxidantia aanwezig 

is; de tweede ‘knockout’ muizen zijn niet in staat bepaalde antioxidantia (enzymen, proteïnen) 

te produceren. Er wordt aangetoond dat een verhoogde concentratie aan superoxide mutase en 

bepaalde anti-apoptotische proteïnen ter hoogte van de hersenen neuronen kan beschermen 

tegen de schade die ischemie/reperfusie kan aanrichten. Bij afwezigheid van o.a. superoxide 

dismutase ziet men een toename van de ischemische hersenschade. Het is een succesvol 

begin, verder wetenschappelijk onderzoek is echter nodig vooraleer deze informatie kan 

worden gebruikt om het klinische effect van exogeen toegediende antioxidantia te evalueren. 

(41) 

We kunnen uit deze studies besluiten dat de hersenen extreem gevoelig zijn aan oxidatieve 

stress. De vrije zuurstofradicalen kunnen beschouwd worden als zeer schadelijk daar ze reeds 

zeer vroeg na de reperfusiefase in een ischemisch gebied weefselschade kunnen aanbrengen 

aan verschillende factoren die net een beschermende, pro-oxidatieve functie hebben tijdens de 

cascade volgend op een CVA. (48) De bovenstaande studies tonen aan dat toediening van 

ALA zorgt voor een significante daling van markers van oxidatieve stress volgend op een 

hersenberoerte en/of een traumatisch hersenletsel. Er is ook een significante reductie van het 

volume van de infarctzone na behandeling met ALA. Het betreft echter experimentele studies, 

waardoor er nog een lange weg af te leggen is vooraleer dit kan worden toegepast op de mens.  

4.2.2.2 ALA bij dwarslaesies – spinal cord injury (SCI) 

Een SCI is een zeer invaliderende aandoening met aanzienlijke weerslag op zowel het 

individu als de maatschappij. De pathofysiologie van een SCI is gekarakteriseerd door een 

primair (traumatisch of niet traumatisch) letsel van het ruggenmerg gevolgd door het 

activeren van endogene substanties die een cascade van biochemische, moleculaire en 

cellulaire veranderingen teweegbrengt. Dit alles zorgt voor secundaire schade ter hoogte van 

het letsel. (9) Het is aangetoond dat deze secundaire reactie 6-8u na het primaire trauma in 

gang wordt gezet en het ontstaan van oedeem en hemorragie bevordert. Deze zogenaamde 

secundaire reacties stimuleren o.a. lipiden peroxidatie van het celmembraan wat uiteindelijk 
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leidt tot celdood en afbraak van het axonale bindweefsel. Er zijn verschillende hypothesen 

beschreven die het mechanisme van deze secundaire reacties kan verklaren: 

ischaemia/reperfusion disability theory, free radicals theory, exototoxicity theory, 

immunological destruction theory, apoptosis theory. Heden wordt voornamelijk de theorie 

van de vrije radicalen, de lipiden peroxidatie reactie en de apoptose theorie aangenomen. 

Vertrekkende van de vrije radicalen theorie wordt er verondersteld dat ALA een therapeutisch 

effect kan hebben door deze secundaire reacties na een SCI te verminderen of eventueel zelfs 

tegen te houden.  

De studie van Tas et al in 2010 onderzoekt het protectieve effect van ALA bij een traumatisch 

SCI bij 48 ratten. De ratten worden onderverdeeld in 2 groepen met daarin elk 3 subgroepen 

(ALA 0.3cc versus methylprednisolone 0.3cc versus geen toediening). In de eerste groep 

wordt het effect bekeken in de hyperacute fase (na 6u); in de tweede groep, de subacute 

groep, wordt het effect vergeleken na 7 dagen. Er wordt zowel op histopathologische 

kenmerken geanalyseerd (graad van weefseldestructie) als op biochemische kenmerken 

(niveau van lipidenperoxidatie en myeloperoxidatie). Histopathologisch nazicht toont geen 

significant verschil op weefseldestructie door ALA noch door methylprednisolone in de 

hyperacute of subacute fase. In de hyperacute groep ziet men dat zowel toediening van ALA 

als methylprednisone leidt tot een afname van het lipidenperoxidatie niveau. Er is geen 

onderling significant verschil tussen deze beide groepen te weerhouden. Wat myeloperoxidase 

betreft, wordt er geen significant verschil gezien na toediening van ALA; dit wordt wel gezien 

na methylprednisolone. In de subacute fase wordt er alleen een significant effect gezien van 

ALA: een daling van het lipidenperoxidatieniveau. Er is geen effect op het niveau van 

myeloperoxidatie. (50) Een andere studie onderzoekt het vroege protectieve effect van ALA 

op basis van biochemische en histopathologische parameters, alsook de neurologische status 

na een SCI bij ratten. De ratten worden onderverdeeld in 4 groepen: controlegroep die sham 

chirurgie ondergaat en intra-peritoneaal NaCl 0.9% krijgt, een groep die 50mg/kg ALA intra-

peritoneaal krijgt, een SCI-groep die intra-peritoneaal NaCl 0.9% krijgt en een laatste SCI-

groep die intra-peritoneaal 50mg/kg ALA. De studie toont aan dat het primaire letsel van een 

SCI een significante daling van de concentratie van glutathione met zich meebrengt, terwijl 

een behandeling met ALA dit effect juist tegengaat. Uit deze resultaten kan er een voordelig 

effect van ALA in het beginstadium na een SCI weerhouden worden. (9) Ook een studie bij 

24 konijnen waarbij er een ischemisch SCI wordt aangebracht door het afklemmen van de 

abdominale aorta (spinal cord ischemia-reperfusion) toont een gunstig effect van ALA 
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(100mg/kg intraperitoneaal) op verschillende biochemische, histopathologische en 

immunohistochemische parameters; dit in het voordeel van de antioxidatieve activiteit. (50) 

Dit alles geeft aan dat ALA een gunstig effect heeft op een experimenteel toegebracht SCI. 

Vermoedelijk zijn er daarbij nog meerdere mechanismen betrokken, maar uit al het 

bovenstaande zou er kunnen overwogen worden om ALA toe te voegen aan de acute 

behandeling van een SCI, dit als adjuvante therapie. Er is echter nog nood aan verder 

experimenteel onderzoek vooraleer er aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de 

toepassing/testing van ALA bij de mens. Zo zou er nog meer moeten onderzocht worden wat 

het lange termijneffect is op functionaliteit; ook het effect van verschillende doseringen, het 

tijdstip van toediening en een langere toediening. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar er 

zijn reeds belangrijke stappen ondernomen. (50) 

4.2.3 ALA bij (chronische) lage rugpijn met of zonder radiculopathie 

Chronische lage rugpijn met/zonder radiculopathie is een wijdverspreide problematiek met 

nadelige effecten op zowel fysieke, emotionele als cognitieve functies. Radiculopathie is een 

vorm van perifere neuropathie; het is zelfs een veel voorkomende oorzaak van neuropathische 

pijn. De voorkeurstherapie is tot op heden multimodaal en bestaat o.a. uit verschillende 

medicamenteuze opties, actieve oefentherapie, cognitieve gedragstherapie en 

multidisciplinaire revalidatie. De symptomen van een radiculopathie worden gekarakteriseerd 

door neuropathische pijn  ter hoogte van de onderste ledematen. Ook bij chronische lage 

rugpijn zonder radiculopathie zorgen neuropathische mechanismen voor het ontstaan van de 

pijn. Oxidatieve stress zorgt bij chronische (rug)pijn voor een verminderde functionaliteit van 

neuronen, een verminderde lokale bloedtoevoer met als resultante een verminderde aanvoer 

van nutriënten naar de ondersteunende weefsels. Daarnaast is een toename van de 

concentratie van reactieve zuurstofradicalen ter hoogte van de wervelzuil gecorreleerd aan het 

fenomeen centrale sensitisatie. (6) Dit alles heeft implicaties op de keuze van therapie bij 

patiënten met chronische lage rugpijn met of zonder radiculopathie.  

Ervan uitgaande dat oxidatieve stress dus een mogelijke oorzaak is van rugpijn wordt ALA 

ook bestudeerd bij symptomen van lumbalgie en/of lumbo-ischialgie. (6, 7) 

Een prospectieve experimentele studie bij 40 ratten van Senoglu et al onderzoekt het vroege 

effect van intra-peritoneale toediening van ALA bij een N. Ischiadicus letsel (crush letsel) 

door meting van de concentratie van 2 cellulaire antioxidantia (superoxide dismutase en 

catalase) alsook de concentratie van malondialdehyde (indicator van lipide peroxidase). De 

ratten worden onderverdeeld in 4 groepen: een sham-groep, een controlegroep en 2 
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behandelingsgroepen (100mg/kg intraperitoneaal ALA; controle na 1u of na 3 dagen na het 

crush letsel). De studie toont enerzijds een gestegen MAL-concentratie en een gedaalde SOD 

en CAT-concentratie na het crushletsel, wat aangeeft dat er na dit letsel een gestegen 

oxidatieve stress aanwezig is. Anderzijds toont ze een significant protectief effect aan door 

afname van de oxidatieve stress 1u en 3 dagen na het aanbrengen van het letsel. Er is geen 

significant verschil tussen de 2 behandelingsgroepen. (51) 

De studie van Memeo en Loiero vergelijkt het effect van een perorale behandeling met acetyl-

L-carnitine (ALC, 1180mg/dag) en ALA (600mg/dag) gedurende 60 dagen bij 64 patiënten 

met perifere neuropathische pijn (ischias) ten gevolge van een lumbale hernia. Het betreft een 

gerandomiseerde dubbelblinde studie met als primaire eindpunten een verandering in 

klinische kenmerken en symptomen. Dit wordt gemeten aan de hand van verschillende 

vragenlijsten (NIS-LL, NSC-LL, TSS). De secundaire eindpunten zijn een verbetering van de 

neurologische aantasting, gemeten aan de hand van EMG (niet verder gespecifieerd). Er 

wordt besloten dat de beide producten een effectieve behandeling zijn gezien er voor beide 

een significante verbetering is op de elektromyografische bevindingen (niet in detail 

beschreven) na 60 dagen.  Er is geen significant verschil tussen beide groepen te weerhouden. 

Wat betreft de primaire eindpunten toont een behandeling met ALA een statistisch 

significante afname van de neuropathische symptomen alsook de neuropathische pijn in 

vergelijking met ALC. Ook de nood aan analgetica is significant gedaald bij de groep die 

ALA kreeg. Hierbij dient wel vermeld te worden dat het een kleine studiepopulatie betreft 

zonder vergelijking met placebo waardoor het niet mogelijk is om het bekomen effect te 

differentiëren van een spontane resolutie van de pijnklachten. (7) 

Battisti et al bekijkt of de inname van een combinatie preparaat van 2 antioxidanten (ALA 

600mg+ 140IU superoxide dismutase/dag) gedurende 60 dagen een effect heeft op de pijn en 

functionele activiteit bij 98 patiënten met chronische lage rugpijn met of zonder radiculaire 

pijn. Deze prospectieve niet gerandomiseerde open-label studie toont aan dat er een 

verbetering is op pijn en functionaliteit, alsook een verminderde inname van analgetica. Ze 

besluiten dat deze therapie zinvol kan zijn als adjuvante therapie, maar dat verder onderzoek 

nodig is gezien de methodologische beperkingen. (6) 

4.2.4 ALA bij carpaal tunnel syndroom (CTS) 

Het carpaal tunnel syndroom is de meest frequente entrapment mononeuropathie ter hoogte 

van de bovenste ledematen met een duidelijke weerslag op het dagelijkse leven alsook de 

kwaliteit van leven. De incidentie bedraagt tot 276/100000 per jaar met een prevalentie tot 
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9.2% bij vrouwen en 6% bij mannen. Het komt vaak bilateraal voor en er is een piekincidentie 

rond 40-60 jaar. De prevalentie bij diabetici loopt op tot 14% en 30%, respectievelijk zonder 

en met diabetische polyneuropathie. De prevalentie tijdens de zwangerschap bedraagt 

ongeveer 2%. (52, 53) De primaire klinische kenmerken zijn pijn in de hand, onaangename 

tintelingen, pijn of een verdoofd gevoel ter hoogte van het distale dermatoom van de N. 

Medianus en een verminderde grijpkracht met daaraan gekoppeld een verminderde 

handfunctie. De klachten zijn meestal ernstiger ’s nachts. Overdag vermelden de patiënten 

vaak onhandigheid tijdens het uitvoeren van fijn motorische zaken. Het schudden van de 

pols/hand zorgt vaak voor verlichting van de symptomen. (52) 

Carpaal tunnel syndroom is in hoofdzaak een idiopathisch syndroom, maar er zijn enkele 

risicofactoren beschreven. Enerzijds weerhoudt men de omgevingsfactoren; waaronder 

langdurige polsflexie of –extensie, het repetitief gebruik van de flexorspieren en blootstelling 

aan vibratie. Anderzijds zijn er enkele medische risicofactoren die ingedeeld worden in 4 

categorieën: de extrinsieke factoren die het volume van de carpale tunnel doen afnemen (o.a. 

zwangerschap en obesitas), de intrinsieke factoren die het volume van de zenuw doen 

toenemen (benigne of maligne tumoren), extrinsieke factoren die de omtrek van de tunnel 

veranderen (o.a. fractuur van de distale radius) en onderliggende neuropathische factoren 

(diabetes, alcoholisme, vitamine toxiciteit of deficiëntie, blootstelling aan toxines). De 

pathofysiologie bestaat uit een combinatie van repetitieve mechanische traumata, een 

verhoogde druk en ischemische schade ter hoogte van de N. Medianus in de carpale tunnel. 

(53) 

Momenteel zijn er verschillende therapeutische mogelijkheden beschikbaar. Ze kunnen 

ingedeeld worden in twee grote groepen: conservatief of chirurgisch. De keuze van therapie 

hangt voornamelijk af van de ernst van de symptomen en de (elektromyografische) aantasting 

van de N. Medianus. In de literatuur varieert de gemiddelde succesratio van een chirurgische 

ingreep van 27% tot 100%. In de studie van Bland et al vermelden ze een succesratio van 

75% bij 32.936 ingrepen. Het bekomen resultaat is sterk afhankelijk van o.a. de gekozen 

populatie en de ervaring van de chirurg. (54) Voor patiënten met een mild tot matig CTS 

(bepaald aan de hand van ENMG) is een conservatieve aanpak algemeen beschouwd de eerste 

optie. In de literatuur worden er succesvolle korte termijneffecten beschreven van 20 tot 93%. 

Daarbij dient vermeld te worden dat weinig van deze bevindingen ondersteund worden door 

kwaliteitsvolle RCT’s. (54, 55) Er is evidentie dat een gecombineerde aanpak effectiever is 

dan monotherapie. (54, 56) 

De meest courante conservatieve therapieën worden hieronder opgesomd: 
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a. Lokale glucocorticosteroïdinfiltratie: Dit is de voorkeurstherapie als alternatief voor 

een operatie. Het is een bewezen effectieve manier met goede resultaten op korte 

termijn. Er zijn echter geen degelijke langetermijnstudies die een accurate beoordeling 

geven over de herval-ratio. (54) Twee gerandomiseerde gecontroleerde studies van 

hoge kwaliteit met in totaal 141 deelnemers tonen een klinische verbetering op één 

maand of minder na een lokale glucocorticoïd-infiltratie in vergelijking met een 

placebo-injectie. (57, 58) Of er een significant bijkomend klinisch voordeel is van een 

tweede infiltratie wordt in geen enkele gerandomiseerde studie bekeken, maar een 

herhaling is courant in de praktijk. (59) 

b.  (Rust)orthese (in neutrale positie): Er is 1 studie die dit vergelijkt met chirurgie, 

waarbij er een besloten wordt dat chirurgie een hogere succesratio heeft. Niet 

onbelangrijk te vermelden is dat het spalken alleen zorgde voor een adequate 

symptoomcontrole bij 37% van de patiënten. (60)  

c. Glucocorticoïden per os: locale glucocorticoïden geven een significante klinische 

verbetering in vergelijking met orale glucocorticoïden, dit tot maximaal drie maanden. 

(59) Een systematische review in 2003 waarbij er gegevens van 3 studies van hoge tot 

matige methodologische kwaliteit werden samengevoegd toont een statistisch 

significante verbetering van de symptomen in vergelijking met placebo na twee weken 

orale glucocorticoïden. (61) 

d. Andere medicamenteuze opties (diuretica, nonsteroidal anti-inflammatory drugs): In 

vergelijking met placebo is er geen significant voordeel van diuretica of NSAID’s. 

(61) 

e. Kinesitherapie:  

i. Ultrasound therapie: over het algemeen is er onvoldoende bewijs voor om het 

even welke vorm van therapeutische ultrasound te verkiezen boven een andere 

of om het gebruik van therapeutische ultrasound als behandeling met een 

grotere efficiëntie te beschouwen in vergelijking met andere niet-chirurgische 

mogelijkheden. (62) 

ii. Elektro-, magnetische of lasertherapie: er is weinig tot geen evidentie voor 

deze technieken. (61) 

iii. Mobilisatie van de carpalen: 1 kleine niet geblindeerde trial met 21 

proefpersonen toont door mobilisatie van de carpalen een significante 

verbetering van de symptomen na 3 weken. (63, 64)  
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iv. Nerve gliding: Er is slechts 1 kleine studie van lage kwaliteit die beperkte 

evidentie aantoont. (64) 

f. Voedingssupplementen: er is geen bewezen effect van Vitamine B-6 of Vitamine B-12 

supplementatie. (61) In de literatuur weerhouden we 2 studies van beperkte kwaliteit, 

waarbij ALA getest wordt bij patiënten met CTS: 

De vergelijkende studie van Di Geronimo et al in 2009 bekijkt het effect van een vaste 

associatie van ALA 600mg/d in combinatie met gamma-linoleenzuur 360mg/d ten 

opzichte van een multivitaminen B-preparaat. De populatie bestaat uit 2 groepen van 

56 personen die gedurende 90 dagen 1 van de 2 preparaten inneemt. Er is een 

significante reductie van zowel de symptoomscore als de functionele score in de 

ALA/GLA-groep; in de vitaminen B-groep is er een beperkt gunstig effect op de 

symptoomscore, daarentegen een verslechtering van de functionele score. 

Elektromyografie toont een statistisch significant effect in de ALA/GLA-groep. Ze 

besluiten tot een bewezen effect van de gefixeerde combinatie van ALA/GLA op de 

symptomen van CTS alsook de verdere evolutie bij milde tot matige CTS. (65) 

Een tweede studie, die van Pajardi et al, vergelijkt het effect van een 

combinatiepreparaat bestaande uit ALA, curcumine en vitamine B bij 180 patiënten 

met een CTS die gepland zijn voor een chirurgische release. De populatie wordt 

onderverdeeld in 3 groepen: groep A is de controlegroep, zij krijgen geen extra 

behandeling voor of na de ingreep; groep B krijgt 3 maanden voor en 3 maanden na de 

ingreep 2x/d het combinatiepreparaat en groep C krijgt 3 maanden voor de ingreep het 

combinatiepreparaat 2x/d. De inname van het combinatiepreparaat voor en na de 

ingreep toont significant minder nachtelijke klachten in vergelijking met de 

controlegroep. Daarnaast is er een significant gedaald aantal met een positieve Phalen 

3 maanden na de ingreep. Ze besluiten dat de inname van het combinatiepreparaat 

voor en na een ingreep zowel veilig als effectief is. (66) 

4.3 ALA BUITEN HET DOMEIN VAN DE FYSISCHE GENEESKUNDE EN 

REVALIDATIE 

Naast het domein van de FGR heeft ALA ook veelbelovende effecten op volgende 

aandoeningen: 

- Diabetes en de diabetes gerelateerde complicaties: o.a. cataract 

- Cardiovasculaire aandoeningen 

- Metabool syndroom 
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- Neurodegeneratieve aandoeningen: Multiple Sclerosis, ziekte van Parkinson, dementie 

en ziekte van Alzheimer 

- Anti-inflammatoire werking bij inflammatoire ziekebeelden 

- Migraine 

- Burning mouth syndroom 

- Aangeboren metabole stoornissen (vb.: pyruvaat dehydrogenase deficiëntie, pyruvaat 

carboxylase deficiëntie) 

- Dermatologisch/cosmetisch  

- Afname oxidatieve stress na inspanning en versnelde regeneratie van spieren 

- Overige: cadmium vergiftiging, ziekte van Wilson... 

In de literatuur zijn er zowel in vitro als in vivo experimentele studies over deze 

aandoeningen, alsook enkele studies bij mensen. Gezien het onderwerp van deze Masterproef 

wordt er niet verder ingegaan op deze pathologieën. 

5 DISCUSSIE 

In dit literatuuroverzicht bekijken we het effect van ALA – een natuurlijk antioxidant- op 

verschillende aandoeningen binnen de fysische geneeskunde en revalidatie. Oxidatieve stress 

vindt plaats bij zowel fysiologische als pathologische processen; redox-reacties behoren tot de 

basis van verschillende metabole pathway’s in elke cel van het lichaam. Een verschuiving van 

het evenwicht tussen pro- en antioxidanten kan leiden tot bepaalde mechanismen die de 

etiopathogenese en/of de progressie van verschillende ziektes verklaren. Dit onderlijnt het 

potentiële belang van antioxidanten bij de behandeling van deze ziektebeelden: ze kunnen 

tussenkomen in de agressieve oxidatieve processen en op die manier schadelijke effecten 

ervan vertragen of voorkomen.  

Bovenstaand overzicht toont aan dat de biologische rol van het ALA verkregen vanuit de 

voeding en/of voedingssupplementen zeer divers is. Zoals aangegeven door Packer et al (67) 

moet een ideaal therapeutisch antioxidant voldoen aan volgende criteria: absorptie vanuit de 

voeding, mogelijkheid tot omzetting naar een bruikbare vorm in de cellen of weefsels, een 

verscheidenheid aan antioxidante werkingsmechanismen (met inbegrip van interactie met 

andere antioxidanten) in zowel een waterige als vetrijke omgeving en een lage toxiciteit. ALA 

heeft in vergelijking met andere natuurlijke antioxidanten het unieke vermogen om aan al 

deze eigenschappen te voldoen. Het maakt van ALA een potentieel zeer effectief 

therapeutisch middel voor verschillende aandoeningen waarbij er sprake is van oxidatieve 

stress. De antioxidatieve werking van ALA berust op 4 eigenschappen: als direct antioxidant, 



 

22 

via metaalchelatie, regeneratie van endogene antioxidanten en het induceren van bepaalde 

pathways. Deze eigenschappen werden zowel in vitro als in vivo aangetoond. 

Wanneer we kijken naar het bijwerkingenprofiel dan kan besloten worden dat dit zeer gunstig 

is gezien er in de verschillende uitgevoerde studies relatief hoge dosissen verdragen worden 

met een laag percentage (10%) van voornamelijk gastro-intestinale bijwerkingen. 

In verschillende soorten centrale en perifere neurologische aandoeningen heeft ALA een 

bewezen preventief en therapeutisch effect bij die ziektes gerelateerd aan oxidatieve stress. 

Het betreft voornamelijk experimentele (in vitro en in vivo) studies, waardoor dit tot op heden 

nog niet leidt tot de integratie in de therapeutische aanpak van de verschillende beschreven 

ziektebeelden. Het enige waarover verschillende goed opgebouwde klinische studies bestaan 

is een perifere neuropathie, zijnde symptomatische diabetische polyneuropathie. Ondanks 

enkele tegenstrijdigheden in de literatuur is er globaal gezien sterke klinische evidentie dat 

ALA (voornamelijk 600mg/dag en i.v. toegediend) de symptomen en in mindere mate ook de 

elektrofysiologische kenmerken bij diabetische polyneuropathie significant verbetert. De 

positieve effecten manifesteren zich voornamelijk op subjectieve parameters. Dit kan 

verklaard worden doordat de complicaties ten gevolge van diabetes zich geleidelijk aan over 

verscheidene jaren manifesteren. Het is daardoor niet evident om tijdens de huidige RCT’s 

van meestal korte tot middellange termijn spectaculaire objectieve resultaten te weerhouden. 

Gezien het gunstige bijwerkingenprofiel en het positieve effect op voornamelijk de 

symptomen, zou het overwogen kunnen worden als therapie voor symptomatische diabetische 

polyneuropathie. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat de meeste studies opgesteld 

werden door 1 enkele Duitse onderzoeksgroep en dat deze studies gesponsord werden door 

farmaceutische bedrijven. In de review van Mijnhout et al weerhouden we ook dat enkele van 

de onderzoekers ook een loon zouden krijgen van de desbetreffende farmaceutische firma.  (3, 

32) Het is ook niet onbelangrijk om even stil te staan bij de kostprijs, aangezien het in België - 

in tegenstelling tot in Duitsland- niet terugbetaald wordt. Wanneer we uitgaan van een dosis 

van 600mg/dag bedraagt de kostprijs ongeveer €18/maand (afhankelijk van grootte van de 

doos, de verdeler). Dit is veel duurder wanneer we dit vergelijken met de huidige 

medicamenteuze therapieën, waardoor dit zeker in overweging dient genomen te worden 

wanneer we het zouden voorschrijven.   

Het effect ter hoogte van het centrale zenuwstelsel wordt onder andere bekomen doordat ALA 

de bloed-hersenbarrière kan kruisen en doordat ALA kan accumuleren alsook reduceren ter 

hoogte van hersen-/zenuwweefsel. (34) Ook al betreft het voornamelijk in vivo studies of 



 

23 

studies op diermodellen, de resultaten naar behoud en/of verbetering van de functie van het 

centrale zenuwstelsel zijn veelbelovend. (4) 

 

Globaal besluiten we worden dat er geen twijfel mag zijn over de gunstige potentiële 

preventieve en therapeutische eigenschappen van ALA. Naar analogie met het citaat van 

Pauling, kunnen we ervan uitgaan dat ALA in de toekomst een sleutelrol kan spelen in 

verschillende ziektes waarbij oxidatieve stress een rol speelt in de etiopathogenese. (4) Er is 

echter nog veel onderzoek nodig om een beter zicht te krijgen op de precieze oorzaak-

gevolgrelatie tussen ALA en zijn cellulaire targets; dit zowel in in vivo als in vitro studies. De 

preklinische in vitro trials zullen meer zicht geven op het exacte intracellulaire metabolisme; 

bestaande uit de opname, de accumulatie, het metabolisme alsook de werking van de 

metabolieten. Daaruit moet er dan meer klaarheid komen over de beste manier van toediening 

en de optimale dosis. Huidige evidentie bij in vivo studies is voornamelijk gebaseerd op 

diermodellen, maar goed opgebouwde klinische studies zijn nodig om een implementatie naar 

de praktijk mogelijk te maken. (4, 16) 
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BIJLAGE: Voorstel studie protocol  

1 TITEL VAN HET ONDERZOEK 

Het symptomatische en neurofysiologische effect van alfaliponzuur (= α-lipoïc adic, ALA) bij 

patiënten met carpaal tunnel syndroom (CTS) (mild tot matig): een prospectieve, 

gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie.  

2 DOEL VAN DE STUDIE 

Gezien de beperkte evidentie voor de gekende conservatieve therapieën en de mogelijke 

nadelige effecten van een corticosteroïd-infiltratie is het opportuun verder te zoeken naar niet-

invasieve, effectieve manieren om op een conservatieve wijze CTS te behandelen. Wanneer 

we al de bovenstaande bevindingen over ALA in beschouwing nemen in combinatie met het 

feit dat de klachten van CTS ook een neuropathisch karakter hebben, lijkt het niet onlogisch 

om aan de hand van een goed opgestelde studie het effect van ALA op de symptomen van 

CTS te bekijken.  

2.1 DE PRIMAIRE DOELSTELLING 

Het effect van alfaliponzuur na drie maanden bij patiënten met een bewezen CTS (mild tot 

matig) op subjectieve bevindingen; deze laatste worden geëvalueerd aan de hand van de NRS-

schaal en een functionele vragenlijst (Boston vragenlijst). 

2.2 DE SECUNDAIRE DOELSTELLING:  

Het effect van alfaliponzuur bij patiënten met een bewezen CTS (mild tot matig) op 

neurofysiologische testing (ENMG). 

3 ALGEMENE INFORMATIE 

3.1 ONDERZOEKERS 

Prof. Dr. Luc Vanden Bossche, Dr. Mileen De Vleeschhouwer en Katrien Raes 

3.2 SPONSORS 

UZ Gent (De Pintelaan 185, 9000 Gent, België) 



 

3.3 DEPARTEMENTEN/LABORATORIA BETROKKEN BIJ DE STUDIE 

- UZ Gent, Dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie (De Pintelaan 185, 9000 Gent, 

België) 

- ixX Pharma (Anthonis De Jonghestraat 12, 9100 Nieuwkerken-Waas, België) 

- Laboratoria Wolfs (Westpoort 50, 2070 Zwijndrecht, België) 

 

4 DE VOOROPGESTELDE STUDIE 

4.1 STUDIE DESIGN 

Een prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. 

4.2 MEDICATIE 

4.2.1 Samenstelling en dosering 

 Alfaliponzuur 

Liponixx® tabletten zijn witte omhulde ovaalvormige tabletten met volgende afmetingen: 21 

x 8 mm. 

Ingrediënten Hoeveelheid per 

tablet 

Functie 

Alpha-lipoic acid 600 mg Active component 

Tricalcium phosphate 4 mg Diluent/glidant 

Aeroperl 300 34 mg Anti-caking/glidant 

Potato starch 22 mg Binder/desintegrant 

Low-substituted hydroxypropyl cellulose 

LH-11 

40 mg Binder/desintegrant 

Microcrystalline cellulose 129 mg Anti-caking/glidant 

Magnesium stearate 60 mg Lubricant 

HPMC 13 mg 

Coating components* 
Talc 3 mg 

Propylene glycol traces 

Titanium dioxide 13 mg 

    

Total 918 mg  



 

* Approximate composition 

 Alfaliponzuur – placebo 

De placebo tabletten hebben dezelfde vorm en hetzelfde uitzicht als de originele tabletten 

(witte omhulde ovaalvormige tabletten van 21 x 8 mm) om het verschil tussen de beide 

producten te minimaliseren. 

Ingrediënten Hoeveelheid per 

tablet 

Functie 

Microcrystalline cellulose 803 mg Filling component 

Tricalcium phosphate 4 mg Diluent/glidant 

Potato starch 22 mg Binder/desintegrant 

Low-substituted hydroxypropyl cellulose 

LH-11 

40 mg Binder/desintegrant 

Silicium dioxide 10 mg Anti-caking/glidant 

Magnesium stearate 10 mg Lubricant 

HPMC 13 mg 

Coating components* 
Talc 3 mg 

Propylene glycol traces 

Titanium dioxide 13 mg 

    

Total  918 mg  

* Approximate composition 

4.2.2 Producent 

Laboratoria Wolfs NV (Westpoort 50, 2070 Zwijndrecht, België) 

4.2.3 Verdeler 

Laboratoria Wolfs NV (Westpoort 50, 2070 Zwijndrecht, België) 

4.2.4 Verpakking 

De tabletten worden verpakt in zwarte transparante PET containers met een ‘drying capsule’. 

4.2.5 Manier van toediening 

Per-oraal. 



 

4.2.6 Labeling 

  90 tabletten/comprimés/tabletten 

ENKEL VOOR KLINISCH GEBRUIK - ORAAL GEBRUIK 

POUR UTILISATION CLINIQUE SEULEMENT – USAGE ORAL 

NUR FUR DEN KLINISCHEN GEBRAUCH _ORAL GEBRAUCH 

Protocol nummer/Numéro de protocol/Protokollnummer : AGO/2014/005 

EudraCT nummer/Numéro EudraCT/EudraCTnummer: 2014-004007-76 

  

Naam, adres en telefoonnummer investigator: 

Prof. Dr. L. Vanden Bossche; dr. De Vleeschhouwer M. (09/332.28.60) 

Department of physical and rehabilitation medicin – University of Ghent 

De Pintelaan 185 

9000 Gent 

Belgium 

Bewaring/Conservation/Bewahrung: 15-25°C 

Posologie: 1 tablet per dag  

Posologie:  1 comprimé par jour 

Dosierung: 1 Tablet pro Tag 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden/Tenir hors de la portée et de la vue des 

enfants/ Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren 

LOT:      EXP :  

Patiëntnummer/numéro de patient/Patientennummer :  ID 

4.2.7 Opslag voorwaarden 

De tabletten hebben een goede stabiliteit; ze blijven stabiel gedurende ten minste 4 jaar. De 

stabiliteit van het werkzame product blijft de verantwoordelijkheid van de producteigenaar, 

zijnde ixX Parma. De stabiliteit van de Liponixx tabletten wordt niet gewijzigd tijdens het 

verpakken, de originele afsluitingen worden niet verwijderd en de flessen worden niet 

geopend. 

4.2.8 Bekende bijwerkingen van het product 

Daarvoor wordt er verwezen naar hoofdstuk 3.1.3 



 

4.2.9 Verantwoordelijke voor de bewaring van het product 

De onderzoeker is er verantwoordelijk voor dat alle studiemedicatie ontvangen en 

geïnventariseerd wordt gedurende de gehele studie. De studiemedicatie moet in strikte 

overeenstemming met het protocol en het etiket worden behandeld; de medicatie zal worden 

opgeslagen in een ruimte met beperkte toegang of in een afgesloten ruimte onder geschikte 

omstandigheden. Ongebruikte geneesmiddelen moeten beschikbaar zijn voor tussentijdse 

controles. Studiemedicatie moet worden afgeleverd onder toezicht van de onderzoeker, een 

gekwalificeerd lid van het onderzoeksteam, of door een ziekenhuis/ kliniek apotheker. 

Studiemedicatie zal tijdens deze studie enkel gegeven worden aan patiënten die deelnemen 

aan de studie. Studiemedicatie kan niet opnieuw gelabeld worden of gebruikt worden voor 

andere (niet studie gerelateerde) patiënten. De onderzoeker stemt in om niet af te zien van de 

vooraf afgesproken locatie om de studiemedicatie op te slaan en/of te verdelen. 

4.3 DE DEELNEMERS 

4.3.1 Aantal deelnemers 

De power moet nog berekend worden op basis van bestaande gegevens in de literatuur. 

4.3.2 Inclusiecriteria 

- Man of vrouw 

- 18-65 jaar 

- Symptomen >= 3 maanden 

- Diagnose van CTS op ENMG: mild (graad I en II) tot matig (graad III) stadium op 

basis van de Canterbury schaal 

4.3.3 Exclusiecriteria 

 Voorgeschiedenis of gekende diagnose van: 

- Cervicale hernia met cervicobrachialgie 

- Sensorimotore polyneuropathie; andere mononeuropathieën thv aangetaste lidmaat 

(double crush syndromen) 

- Co-medicatie: gamma-linoleenzuur (omega6), antioxidanten, antidepressiva,  

anticonvulsiva, neuroleptica, vitamine B, NSAID’s (<1 week voor start studie) 

- Neurogene/vasculaire/functionele TOS 

- CTS ingreep 



 

- DM I en II 

- Systeemziekten: RA, SLE, hypothyroïdie 

- Maligniteit 

- Orgaantransplantatie 

- Zwangerschap 

- Polsfractuur 

- ALA of corticosteroïd-infiltratie < 3m voor inclusie van de studie 

- Duidelijke atrofie van de N. Medianus-musculatuur 

 

 Op neurofysiologische basis: 

Actuele denervatietekens in de N. Medianus-musculatuur (M. Abductor pollicis brevis) 

4.3.4 Wegvallen van deelnemers 

Elke proefpersoon mag de studie op elk moment verlaten voor om het even welke reden en dit 

zonder gevolgen.  

De onderzoeker kan beslissen om een proefpersoon terug te trekken uit de studie omwille van 

dringende medische redenen. 

4.3.5 Beperkingen en verboden medicatie/producten voor de deelnemers 

Enige toegelaten medicatie in het kader van pijn is paracetamol 1g tot 4dd.  

Volgende medicatie is niet toegestaan (cfr. exclusiecriteria): gamma-linoleenzuur (omega6), 

antioxidanten, antidepressiva, anticonvulsiva, neuroleptica, vitamine B, NSAID’s (<1 week 

voor start studie). Verder ook: ALA of corticosteroïd-infiltratie < 3m voor inclusie van de 

studie 

4.3.6 Mogelijke voordelen en risico’s voor de deelnemers 

Het voornaamste voordeel is dat op een conservatieve, niet-invasieve manier de typische 

subjectieve klachten van CTS kunnen verminderen, alsook de neurofysiologische bevindingen 

kunnen verbeteren; dit in vergelijking met placebo. 

Als meest frequente bijwerking worden er gastro-intestinale (maaglast tot 10%) ongemakken 

beschreven. (cfr. hoofdstuk 3.1.3) 

4.4 PROCEDURES 

ENMG na 3 maanden 



 

4.4.1 Flowchart 

 Baseline 

Rekrutering via de poli fysische geneeskunde en revalidatie – orthopedie – reumatologie en 

eventueel via huisartsen: uitvoering van een gestandaardiseerd ENMG met vraag naar CTS. 

Indien de persoon een graad I, II of III op ENMG heeft volgens de Canterbury schaal kan 

deze doorgestuurd worden voor een intakegesprek. De in- en exclusiecriteria worden 

nagegaan. Bij inclusie wordt de Boston vragenlijst afgenomen alsook de NRS. 

Nadien gebeurt de randomisatie in 3 groepen (alfaliponzuur 600mg; alfaliponzuur 1200mg; 

placebo). 

 Follow-up 3 maanden na de start  

Gestandaardiseerd ENMG 

Afname Boston vragenlijst 

Afname VAS schaal 

Overlopen medicatie dagboek: navragen bijwerkingen en nood aan paracetamol 1g. 

De verwachte totale duur van de klinische studie is 3-5 jaar. 

4.4.2 Randomisatie / blindering 

De studie is dubbelblind en gerandomiseerd. In de studie zullen er 3 behandelingsgroepen 

zijn: 

1. 600mg alfaliponzuur/d 

2. 1200mg alfaliponzuur/d 

3. Placebo 

De patiënten worden toegewezen aan een bepaalde behandelingsgroep door middel van een 

kans element. De randomisatielijst wordt door Laboratoria Wolfs opgesteld en bijgehouden. 

Elke patiënt krijgt 2 identieke verpakkingen (met elk 90 tabletten) met eenzelfde 

randomisatienummer erop en zal dagelijks 1 tablet uit elke verpakking moeten innemen: 

- 600mg alfaliponzuur+placebo 

- 600mg alfaliponzuur+600mg alfaliponzuur 

- Placebo+placebo 

Op die manier zijn de onderzoeker en de patiënt geblindeerd voor de behandeling. De 

blindering gebeurt door Wolfs Laboratoria onder supervisie van de QP-manager, dit door: 

- identieke verpakkingen 

- identieke labeling 



 

- identieke batchnummers 

Er zullen maatregelen genomen worden ter preventie van het verwisselen van de producten. 

De randomisatie gebeurt door de Universiteit Gent. Op een aparte lijst wordt de naam van de 

patiënt, het identificatienummer van de patiënt, alsook het randomisatienummer genoteerd. 

Alleen de onderzoekers hebben toegang tot deze lijst. De randomisatielijst zal op het einde 

van de studie doorgegeven worden aan de firma Wolfs. 

4.4.3 Qualiteitscontrole en quality assurance 

De studie zal on-site gemonitord worden door Bimetra Clinics (Trial Bureau; De Pintelaan 

185 - 5K4, 9000 Gent). 

4.4.4 Schadeloosstelling verzekering 

UZ Gent, no fault. 


