
AHCC, nutriëntencomplex met krachtige 
immunologische werking

AHCC (Active Hexose* Correlated Com-
pound) is binnen de Japanse complemen-
taire en integratieve geneeskunde één van 
de meest gebruikte nutriënten voor men-
sen met kanker. AHCC is een plantaardig  
α-glucaanrijk extract met immunologische 
effecten na orale inname. In het land van de 
rijzende zon wordt AHCC in meer dan 700 
kankerklinieken ingezet om het immuun-
systeem te ondersteunen van kankerpa-
tiënten, die chemotherapie of bestraling 
ondergaan. Er zijn aanwijzingen dat AHCC 
de levenskwaliteit bij kanker aanmerkelijk 
kan verbeteren. Met zeker 30 klinische 
studies en 40 dier- en in-vitro-studies uit 
onder meer Japan, Korea, China, Thailand 
en de Verenigde Staten groeit de weten-
schappelijke onderbouwing voor de werk-
zaamheid van dit nutriëntencomplex.(1,2) 

De eerste onderzoeken eind jaren ’80 wa-
ren gericht op de werking van AHCC bij 
hypertensie. Wetenschappers ontdekten 
echter dat het extract sterke immunomo-
dulerende eigenschappen bezit. AHCC 
bleek onder meer de activiteit van natu-
ralkillercellen (NK-cellen*) en het effect 
van killer T-cellen (cytotoxische* T-cellen) 
bij kankerpatiënten te verhogen. Hierdoor 
verschoof het onderzoek in de richting van 
het onderbouwen van de effectiviteit van 
AHCC bij de ondersteuning van het im-
muunsysteem.(1,2) AHCC wordt inmiddels 
al langer dan 25 jaar in meer dan 25 landen 
in voedingssupplementen gebruikt. In Eu-
ropa is het nutriëntencomplex nog relatief 
onbekend.

Vervaardigd uit het gekweekte myce-
lium (schimmeldraden) van de Lentinula 
edodes (shiitake-paddenstoel), is AHCC 
een krachtig en veelzijdig geschenk uit 

de natuur. Mede door aangetoonde im-
munomodulerende, afweerversterkende, 
anti-inflammatoire en antioxidatieve ei-
genschappen is AHCC een veelbelovend 
nutriëntencomplex dat ingezet kan wor-
den bij onder meer kanker, chronische 
hepatitis, verminderde weerstand en 
infecties (waaronder besmetting met het 
humaan papillomavirus).
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AHCC behoort waarschijnlijk tot de 
natuurlijke biologische response mo-
difiers (BRM), natuurlijke endogene (in 
het lichaam gemaakte) of exogene (van 
buitenaf toegediende) substanties met 
immunomodulerende eigenschappen 
die de algehele weerstand verbeteren (in 
de winter, bij ziektegerelateerde immu-
nodeficiëntie), het immuunsysteem ge-
richte ondersteuning bieden bij infecties 
of kanker, chronische ontstekingen tot 
rust brengen, auto-immuunprocessen 
remmen en immunosenescentie (verou-
dering van het immuunsysteem) tegen-
gaan.(2,3) AHCC balanceert het immuun-
systeem zonder het te sterk te stimuleren. 
Vooralsnog is AHCC met name bij kanker 
en (preventie van) infecties onderzocht.

Figuur 1: α-1,4 glucaan, het belangrijkste bio-
actieve bestanddeel in AHCC. Een glucaan is 
een polysacharide bestaande uit een keten van 
glucosemoleculen.

* = Zie verklarende woordenlijst achterin.



Samenstelling AHCC
AHCC staat voor ‘Active Hexose Correla-
ted Compound’. Eigenlijk gaat het niet 
om één verbinding (‘compound’) maar 
is AHCC een complex van meerdere voe-
dingsstoffen. Alhoewel AHCC uit shiitake 
wordt gewonnen, is de samenstelling van 
AHCC significant anders dan van het 
vruchtlichaam. Terwijl de belangrijkste 
werkzame bestanddelen van deze pad-
denstoel β-glucanen zijn, zijn die van 
AHCC geacyleerde* α-glucanen. Boven-
dien heeft AHCC een hoger koolhydraat- 
en een lager vezelgehalte; ongeveer 74% 
van AHCC bestaat uit oligo- en polysacha-
riden, waarvan een belangrijk deel α-1,4-
glucaan (circa 20% van het drooggewicht 
van AHCC).(1,2,5) Verder bevat AHCC onder 
meer sterolen, adenosine, aminozuren, li-
piden, vitamines, mineralen en een kleine 
hoeveelheid β-glucanen.(2) Er zijn sterke 
aanwijzingen dat de gezondheidseffecten 
van AHCC groter zijn dan die van shiitake-
paddenstoelen.

Een breed palet aan positieve 
gezondheidseffecten
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
AHCC op de volgende gebieden gunstige 
effecten heeft:
• immunomodulatie
• weerstand tegen infecties
• ondersteuning bij kanker
• bijwerkingen van chemotherapie
• besmetting met HPV (humane papil-

lomavirus)
• leverbescherming
• ontstekingsziekten

Immunomodulatie
Het immuunsysteem bestaat uit twee 
delen: het aangeboren en verworven 
(adaptieve) immuunsysteem. Het eerste 
bestaat uit cellen en eiwitten (monocyten, 
macrofagen, granulocyten, dendritische 
cellen, NK-cellen, defensinen, comple-
menteiwitten, cytokines*) die pathogenen 
en afwijkende cellen op aspecifieke wijze 
aanvallen. De adaptieve immuniteit richt 
zich op ziekteverwekkers (en afwijkende 
cellen) die ontsnappen aan de aangebo-
ren immuniteit. Al werkt dit systeem (met 
onder meer B- en T-lymfocyten*, immu-
noglobulines) trager, het leidt wel tot een 
doelgerichte aanval.

In-vitro en in-vivo studies laten zien dat 
AHCC, in het bijzonder α-glucanen, de acti-
viteit van naturalkillercellen (NK-cellen) en 
macrofagen sterk verhoogt.(2,8,9) Een kleine 
Amerikaanse studie vond bij 9 van de 11 

kankerpatiënten een toename van NK-
cellen met 250% binnen twee weken van 
suppletie met AHCC (3 gram per dag).(5)  
NK-cellen en macrofagen vormen de voor-
hoede in de strijd van het lichaam tegen 
pathogenen, geïnfecteerde cellen en ab-
normale cellen.

Een andere belangrijke manier waarop 
AHCC het immuunsysteem ondersteunt is 
door het stimuleren van de productie en 
activiteit van dendritische cellen. Deze pre-
senteren antigenen (ziekteverwekkende 
eiwitten) aan het immuunsysteem, waar-
door B- en T-lymfocyten in actie komen. 
In een humane studie met 21 gezonde 
proefpersonen leidde suppletie met AHCC 
(3 gram per dag gedurende 4 weken) tot 
significante toename van het aantal en de 
activiteit van dendritische cellen, verge-
leken met placebo.(10) Dendritische cellen 
spelen een centrale rol in het initiëren en 
moduleren van (adaptieve) immuunre-
acties en bevorderen het opruimen van 
geïnfecteerde cellen en kankercellen.

Preklinische en klinische studies hebben 
aangetoond dat AHCC zowel de aange-
boren als de adaptieve immuunrespons 
verbetert.(2) Dit geschiedt onder meer 
door:(5,8-19)

• verhoging van de productie van cyto-
kines (waaronder IL-12, interferon-γ);

• stijging van de (cytotoxische) activi-
teit van NK-cellen met 250-800%;

• verhoging van het aantal en de activi-
teit van dendritische cellen;

• verhoging van het aantal en de activi-
teit van T-cellen;

• toename van de activiteit van mono-
cyten/macrofagen*;

• verbetering van de communicatie 
tussen darmepitheelcellen en het 
immuunsysteem (via toll-like* recep-
toren);

• stijging van de productie van sIgA* 
(secretoir IgA) door de darmmucosa;

• het bevorderen van een gezonde 
darmflora door te fungeren als prebi-
oticum.

Weerstand tegen infecties
AHCC heeft geen directe antimicrobiële 
activiteit, maar dierstudies hebben aange-
toond dat AHCC de weerstand verhoogt 
tegen diverse pathogenen, waaron-
der:(2,7,13,15,20-25)

• influenzavirus
• HPV-virus (humaan papillomavirus)
• vogelgriepvirus
• herpesvirus
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• Klebsiella pneumoniae-bacterie
• Candida- en Aspergillusschimmel
• Trichinella spiralis-parasiet (rondworm)
• Pseudomonas aeruginosa-bacterie
• Chlamydia trachomatis-bacterie
• MRSA-bacterie (meticilline-resistente 

Staphylococcus aureus)
• West-Nijlvirus

In dieronderzoek is bijvoorbeeld aange-
toond dat AHCC de beschermende, speci-
fieke immuunrespons tegen het West-Nijl-
virus verhoogt.(24) Het West-Nijlvirus kan 
griepachtige verschijnselen veroorzaken, 
maar ook encefalitis of meningitis. AHCC 
verbetert niet alleen de immuunrespons 
bij een acute infectie (zoals met het in-
fluenzavirus), het nutriëntencomplex is 
ook als profylaxe van grote waarde. Bij 
muizen die voorafgaande aan besmetting 
met pathogenen (zoals influenzavirus of 
vogelgriepvirus) met AHCC behandeld 
waren, constateerden onderzoekers dat 
de (acute) ziekteverschijnselen veel milder 
waren, de dieren sneller herstelden en bo-
vendien een veel grotere overlevingskans 
hadden.(20-22) Dieronderzoek suggereert 
tevens dat suppletie met AHCC helpt bij 
de preventie van postoperatieve wondin-
fecties.(25) Infectiepreventie met AHCC is 
onder meer zinvol bij een verhoogde kans 
op opportunistische infecties (Candida al-
bicans, Aspergillus niger, Klebsiella pneu-
moniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA) 
door een (sterk) verlaagde weerstand door 
bijvoorbeeld kanker, diabetes mellitus, 
taaislijmziekte of aids.(2,20,27) Suppletie met 
AHCC kan ook worden overwogen bij een 
verminderde weerstand door stressgere-
lateerde aandoeningen zoals PTST (post-
traumatische stress-stoornis), depressie en 
angststoornis.(2)

AHCC verhoogt de weerstand ook bij ge-
zonde volwassenen.(9,28) Onderzoekers van 
de Yale School of Medicine in de Verenigde 
Staten hebben in een humane studie de 
effecten van AHCC onderzocht op het im-
muunsysteem van gezonde volwassenen 
van 50 jaar en ouder. De onderzoekers 
zagen verbetering van T-celgemedieerde 
immuunreacties na 30 dagen suppletie 
met AHCC tot 30 dagen na het staken van 
suppletie.(9)

In een andere humane studie is gekeken 
of AHCC de weerstand tegen (luchtweg)
infecties, die in het najaar en de winter 
verlaagd is, kan ondersteunen.(28) Aan het 
begin van de winter namen 34 gezonde 
volwassenen (30-73 jaar) gedurende 4 

weken AHCC (1 gram/dag) in of placebo. 
AHCC-suppletie zorgde ervoor dat de 
hoeveelheid NK-cellen op peil bleef, de 
activiteit van NK-cellen sterk toenam en 
de weerstand niet achteruit ging. In de 
placebogroep daalde het aantal NK-cellen 
en nam de infectiegevoeligheid toe.(28)

In twee humane placebogecontroleerde 
studies is aangetoond dat AHCC (3 gram/
dag gedurende 2 of 3 weken vanaf het 
moment van vaccinatie) de effectiviteit 
van griepvaccinatie verhoogt, met name 
bij mensen boven 60 jaar.(29,30)

AHCC kan (natuurlijke) veroudering van 
het immuunsysteem (immunosenescen-
tie) remmen. AHCC-suppletie kan van 
waarde zijn bij de preventie en behande-
ling van (ernstige) ziekten die met ver-
oudering (van het immuunsysteem) zijn 
geassocieerd, waaronder kanker en long-
ontsteking.(14,31)

Kanker
De associatie tussen het immuunsysteem 
en kanker is bekend. De Japanse arts Kat-
suaki Uno beschreef haar als volgt: ‘kanker 
ontstaat door disfunctie van het immuun-
systeem dat het ontstaan van ziekten 
bevordert - het is een ziekte van het im-
muunsysteem’. Daarom richten veel kan-
kerbehandelingen zich op elementen van 
het immuunsysteem (zoals interferon-α, 
interleukine-2, en monoklonale* antili-
chamen) die helpen bij het bestrijden van 
kanker. Tenslotte verschillen kankercel-
len van normale cellen en kunnen aldus 
door het immuunsysteem geregistreerd 
en bevochten worden. Witte bloedcellen 
kunnen de zeer gemakkelijk beschikbare 
α-glucanen uit AHCC gebruiken om beter 
te functioneren en tumoren te bestrijden. 
Er is toenemend wetenschappelijk bewijs 
dat AHCC ter ondersteuning ingezet kan 
worden om tumorvorming en -progressie 
en metastasering tegen te gaan.(2,7,12,32,33) 

Klinisch onderzoek suggereert dat AHCC 
de prognose en de kwaliteit van leven 
kan helpen verbeteren bij verschillende 
vormen van kanker.(2,34) Onderzoekers aan 
de universiteit van Tokyo hebben sterke 
aanwijzingen dat AHCC de productie van 
cytokines met antikanker-eigenschappen 
(interferon-γ, IL-12, TNF-α) en killer T-cellen 
bevordert; daarbij is het belangrijk dat 
AHCC de activiteit van NK-cellen verhoogt.(9)  
Toename van de productie van IL-12 kan 
de effectiviteit van reguliere kankerthera-
pie verhogen.
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Bij kanker van lever, long, borst, maag, 
dikke darm, prostaat, alvleesklier, gal-
blaas, hoofd en nek zijn positieve effec-
ten van AHCC op de gezondheid waar- 
genomen.(1,2,7,34)

Wetenschapper Yoichi Matsui van de 
Kansai Medische Universiteit in Japan on-
derzocht de effecten van AHCC-suppletie 
(3 gram per dag) bij 113 patiënten met 
leverkanker; 156 leverkankerpatiënten 
vormden de controlegroep. Allen waren 
geopereerd voor hepatocellulair carci-
noom. De tijd tot recidivering van hepato-
cellulair carcinoom (HCC) nam significant 
toe in de AHCC-groep. Aan het einde van 
de studie was tumorrecidivering opge-
treden bij 34,5% van de patiënten in de 
AHCC-groep vergeleken met 66,1% in de 
controlegroep. Vooral dankzij het rem-
men van recidivering verbeterde ook de 
overlevingskans in de AHCC-groep. Aan 
het einde van de onderzoeksperiode was 
79,6% van de AHCC-groep nog in leven, 
vergeleken met 53,2% van de controle-
groep.(3)

Bij de meeste patiënten met leverkanker 
wordt de ziekte gediagnosticeerd als ope-
ratieve verwijdering van de lever niet meer 
mogelijk is. Deze patiënten ontvangen 
palliatieve zorg die niet is gericht op gene-
zing. Een prospectieve cohortstudie van 
44 patiënten met voortgeschreden lever-
kanker suggereert dat suppletie met AHCC 
(6 gram per dag) leidt tot een betere kwa-
liteit van leven en langere overleving.(35) 

Bij een 66-jarige man met castratieresis-
tente prostaatkanker (uitgezaaide pros-
taatkanker waarbij hormoontherapie niet 
meer werkt) leidde AHCC-suppletie bin-
nen een maand tot spectaculaire daling 
van de PSA*-spiegel met 95% van 69,3 
ng/ml naar 3,35 ng/ml (zie figuur 2).(36) De 
man bleef AHCC gebruiken en gedurende 

de 6 maanden follow-up daalde de PSA-
spiegel nog iets verder, was zijn toestand 
stabiel en waren pijnklachten door bot-
metastasen afgenomen. Het artikel over 
deze casus vermeldt niet hoeveel AHCC de 
66-jarige man iedere dag innam. In twee 
humane studies met mannen met begin-
nende tot gevorderde prostaatkanker 
was een dagdosis van 4,5 gram AHCC niet 
voldoende voor daling van de PSA-spiegel 
met minimaal vijftig procent.(37,38) De on-
derzoekers zagen wel dat AHCC verdere 
toename van de PSA-spiegel remde. Bo-
vendien zagen ze dat het angstniveau na 6 
maanden significant was gedaald bij man-
nen, die bij aanvang van de studie veel last 
hadden van angstgevoelens.(37) Er zijn aan-
wijzingen uit dierstudies dat AHCC hyper-
activiteit van het stress-systeem (HPA-as, 
hypofyse-hypothalamus-bijnieras) remt, 
geïnduceerd door psychische of fysieke 
stressoren (met oxidatieve stress en/of 
ontsteking).(7,39-41)

Ondersteuning tijdens chemotherapie 
of bestraling
In verschillende humane studies met 
kankerpatiënten is AHCC gecombineerd 
met cytostatica (waaronder phenethyl 
isothiocyanate, leuprolide, irinotecan, 
5-fluorouracil, cisplatine, paclitaxel, car-
boplatine, docetaxel). De resultaten laten 
zien dat suppletie met AHCC een veilige 
en zinvolle aanvullende behandeling is 
bij chemotherapie (of bestraling) en de 
prognose kan verbeteren.(2,3,11,42,43) Weten-
schappers aan de universiteit van Osaka 
in Japan gaven 24 patiënten met verschil-
lende soorten kanker (pancreas-, eierstok-, 
long- of colorectaalkanker) in verschillen-
de ziektestadia een cyclus chemotherapie 
zonder, en een cyclus met AHCC (3 gram/
dag).(43) Mede door het ondersteunen van 
de bloedaanmaak en lever- en nierfunctie 
zorgde AHCC voor afname van bijwerkin-
gen van chemotherapie en verbetering 
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Figuur 2: Dramatische daling PSA-waarde, gerelateerd aan AHCC-suppletie vanaf maand 4, bij man 
met uitgezaaide prostaatkanker.(36)



van het gevoel van welzijn.(43)

Een Japanse studie concludeerde dat sup-
pletie met 3 gram per dag (of meer) aan te 
bevelen is aan kankerpatiënten. AHCC on-
dersteunde de algehele conditie waardoor 
patiënten beter in staat waren opeenvol-
gende cycli van chemotherapie te verdra-
gen. De onderzoekers zagen onder meer 
verbetering van de eetlust, een minder 
snelle hemoglobinedaling en daling van 
het totale aantal leukocyten in het bloed, 
afname van misselijkheid, braken en con-
stipatie en een korter ziekenhuisverblijf.(44) 
Patiënten met kanker aan het hoofd of nek 
hadden minder last van maagklachten en 
gebruikten minder antibraakmiddelen als 
ze vanaf 3 dagen voorafgaande aan che-
motherapie tot een week na afloop van de 
kankerbehandeling AHCC (3 gram/dag) 
innamen.(44)

In een recente Japanse studie kregen 75 
patiënten met inoperabel (ductaal) pan-
creasadenocarcinoom naast gemcitabine 
gedurende 2 maanden AHCC (6 gram/
dag) of placebo.(45) AHCC-suppletie ver-
beterde de algehele conditie tijdens che-
motherapie en verminderde bijwerkingen 
zoals een veranderde smaak.

Besmetting met HPV
Tot nu toe zijn er geen (genees)middelen 
bekend die effectief zijn in het bestrijden 
van het humaan papillomavirus (HPV). 
Deze door seksueel contact overgedragen 
virusinfectie (op enig moment aanwezig 
bij 60-80% van alle vrouwen) kan genitale 
wratten en (op termijn) baarmoederhals-
kanker veroorzaken en een rol spelen 
bij het ontstaan van andere vormen van 
kanker.(46) Nu genezen de meeste HPV-
infecties vanzelf binnen ongeveer ander-
half jaar, maar soms wordt het virus niet 
door het lichaam opgeruimd waardoor er 
(meestal na 15 jaar of langer) kanker kan 
ontstaan. Een recente pilotstudie van de 
Universiteit van Texas met 10 HPV-positie-
ve vrouwen suggereert dat suppletie met 
AHCC (3 gram per dag, gedurende 3 tot 6 
maanden) de eradicatie van het HPV-virus 
verbetert.(47) Daarbij kan AHCC tumorgroei 
remmen.(46) Meer (placebogecontroleerde) 
studies zijn nodig om dit te bevestigen.

Leverbescherming
Preklinisch onderzoek heeft aangetoond 
dat AHCC leverbeschermende effecten 
heeft.(48) AHCC heeft ontstekingsremmen-
de activiteit in de lever door het remmen 
van de genexpressie van het enzym iNOS 

(inducible NO synthase) in hepatocyten, 
waarvan de activiteit (sterk) verhoogd is bij 
onder meer hepatitis, cirrose en sepsis, en 
na ischemie en reperfusie. Adenosine (een 
purine nucleoside) is (mede)verantwoor-
delijk voor dit effect van AHCC en remt 
iNOS in ontstoken levercellen via inhibitie 
van NF-κB, een transcriptiefactor die een 
centrale rol speelt bij ontstekingen.(48)

Er zijn sterke aanwijzingen, onder meer 
uit humane (pilot)studies, dat AHCC (1-6 
gram/dag) leverdisfunctie tegengaat, 
de lever beschermt tegen toxiciteit van 
onder meer cytostatica en alcohol en 
ziekteprogressie van chronische hepatitis 
remt.(31,49,50) Pilotstudies met patiënten met 
chronische hepatitis C of B laten zien dat 
(aanvullende) behandeling met AHCC (3-6 
gram/dag) kan zorgen voor afname van 
de virale belasting, daling van biomarkers 
voor leverschade en vermindering van 
ziekteverschijnselen zoals gebrek aan 
energie en geelzucht.(2,14,31,51,52) Mogelijk 
verkleint AHCC hiermee de kans op late 
complicaties zoals cirrose en leverkanker.

Ontstekingsziekten
AHCC heeft niet alleen ontstekingsrem-
mende en immunomodulerende effecten 
in de lever, maar ook elders in het lichaam 
zoals in het maagdarmkanaal.(53) Dieron-
derzoek toonde aan dat voorbehandeling 
met AHCC darmontsteking remt, geïn-
duceerd door LPS (bacteriële lipopoly-
sacharide), met daling van de productie 
van pro-inflammatoire cytokines (TNF-α, 
TGF-β, IL-1), afname van oedeem en min-
der beschadiging van de darmmucosa.(54)  
De ontstekingsremmende werking in 
het maagdarmkanaal heeft vermoedelijk 
mede te maken met de prebiotische wer-
king van AHCC.(53,55)

In een diermodel (hapten*-geïnduceerde 
colitis) voor chronische inflammatoire 
darmziekten is aangetoond dat preventie-
ve AHCC-suppletie zorgt voor afname van 
de intestinale ontstekingsactiviteit (met 
afname van de expressie van pro-inflam-
matoire cytokines en chemokines) en leidt 
tot minder weefselschade, weefselnecrose 
en daling van het lichaamsgewicht van 
de proefdieren.(55) Het ontstekingsrem-
mende effect van AHCC was vergelijkbaar 
met sulfasalazine. Onderzoekers van een 
andere dierstudie concluderen eveneens 
dat AHCC een ontstekingsremmende acti-
viteit heeft in een aanverwant diermodel 
(T-celgemedieerde colitis) voor chronische 
inflammatoire darmziekten.(56) Klinisch on-
derzoek zal moeten uitwijzen of AHCC ook 
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gunstige effecten heeft bij mensen met 
chronische inflammatoire darmziekten 
(ziekte van Crohn, colitis ulcerosa).

Oxidatieve stress
Oxidatieve stress speelt een rol bij veel 
chronische (leeftijdsgerelateerde) ziekten 
zoals kanker, diabetes en hart- en vaat-
ziekten.(57,58) Uit preklinische studies is ge-
bleken dat AHCC beschermt tegen oxida-
tieve stress. In een dierstudie beschermde 
AHCC de nieren en lever tegen oxidatieve 
beschadiging, geïnduceerd door ijzerni-
trilotriacetaat.(59) Andere in-vivo studies 
bevestigden dat AHCC krachtige antioxi-
dantactiviteit heeft; mogelijk beschermt 
AHCC tegen ziekten die mede door oxi-
datieve stress worden veroorzaakt.(39,60) 
In een diermodel voor diabetes type 1 is 
aangetoond dat toediening van AHCC 
met het drinkwater het ontstaan van di-
abetes type 1 (een auto-immuunziekte) 
significant remt, mede door β-cellen in de 
alvleesklier te beschermen tegen oxida-
tieve beschadiging en apoptose.(61) In een 
andere dierstudie remde AHCC verstoring 
van de hormoonhuishouding (cortisol, 
ACTH, testosteron, thyroxine) als gevolg 
van oxidatieve stress.(39)

Andere toepassingen
Gezien de betrokkenheid van het im-
muunsysteem bij veel chronische aandoe-
ningen is het goed denkbaar dat AHCC 
bij een grote diversiteit aan ziekten kan 
worden ingezet. Om dit te weten te komen 
is meer preklinisch en klinisch onderzoek 
nodig. Er zijn individuele patiënten met 
hypertensie, hartritmestoornissen, astma, 
ulcus pepticum, de ziekte van Sjögren of 
epilepsie beschreven, die baat hadden bij 
AHCC.(2,5) Bij een meisje van 11 jaar met 
idiopathische trombocytopenische pur-
pura (ITP), een auto-immuunziekte waarbij 
bloedplaatjes worden afgebroken, norma-
liseerde de bloedplaatjesspiegel toen ze 
AHCC (1,5 gram/dag) ging innemen.(62) Een 
pilotstudie met 13 proefpersonen met di-
abetes type 2, die gedurende 6 maanden 
AHCC innamen (3 gram/dag), suggereert 
dat AHCC leidt tot een betere glycemische 
controle.(63)

Dosering en veiligheid
De aanbevolen dosis voor algemene (pre-
ventieve) ondersteuning en regulatie van 
het immuunsysteem (bij veroudering, ont-
stekingen, infectie(preventie), vaccinatie) 
is 1-3 gram AHCC per dag. Voor ondersteu-
ning van de leverfunctie kan 1 tot 6 gram 
AHCC per dag worden gebruikt. Kankerpa-

tiënten (die al dan niet chemotherapie of 
bestraling ondergaan) wordt geadviseerd 
3-6 gram AHCC per dag in te nemen. Bij een 
HPV-infectie is de aanbevolen dosis 3 gram 
per dag gedurende 3 tot 6 maanden (of 50 
mg/kg/dag).(46) Of een dosis van 1 gram 
AHCC per dag gedurende een jaar ook 
effectief is tegen HPV, is in onderzoek.(64) 

AHCC wordt bij voorkeur verdeeld over 
de dag (bij een maaltijd) ingenomen met 
een ruime hoeveelheid water. AHCC is 
een zeer veilig voedingssupplement met 
een goede verdraagbaarheid en zonder 
significante bijwerkingen (anders dan pla-
cebo).(2,6,9,11,16) Sommige mensen hebben 
AHCC zonder problemen 9 tot 12 jaar lang 
gebruikt.(3,11) Er is veel klinische ervaring 
met AHCC, dat al sinds 1989 in Japan en 
andere landen wordt ingezet. Mensen 
met een auto-immuunziekte wordt des-
ondanks aangeraden voorzichtig te zijn 
met AHCC-suppletie omdat het effect van 
AHCC bij auto-immuunziekten in beperkte 
mate is onderzocht.(7)

Interacties
• AHCC heeft geen interacties met de 

belangrijkste CYP450 leverenzymen 
(fase I ontgifting) maar induceert 
mogelijk wel CYP450 2D6. AHCC kan 
(theoretisch) de bloedspiegel ver-
lagen van medicijnen (waaronder 
doxorubicine, ondansetron, SSRI’s, 
tamoxifen) die door CYP450 2D6 
worden afgebroken.(65) Daarnaast kan 
AHCC (theoretisch) een interactie 
hebben met medicijnen die door de 
fase II detoxificatieroutes UGT1A3* 
(waaronder amitriptyline, clozapine, 
diclofenac, oestrogeen), UGT1A6 
(waaronder paracetamol, morfine, 
raloxifen, valproaat) of QOR* (waar-
onder paracetamol, fenobarbital) 
worden afgebroken.(66) Aanvullend 
onderzoek is nodig om vast te stellen 
of deze mogelijke interacties klinisch 
relevant zijn. Vooralsnog zijn in klini-
sche studies geen significante interac-
ties gerapporteerd.(2)

• Het is mogelijk dat AHCC de werking 
vermindert van immunosuppressiva 
zoals corticosteroïden, cyclosporine 
en tacrolimus.(7)

• AHCC fungeert als prebioticum en 
versterkt de werkzaamheid van (be-
paalde) probiotica. AHCC en een 
probioticum met Bifidobacterium 
longum BB536 hadden een synergeti-
sche, ontstekingsremmende activiteit 
bij experimentele colitis (diermodel 
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voor inflammatoire darmziekten).(5)

• In een diermodel voor vaginale can-
didiasis hadden AHCC en een probi-
oticum met Lactobacillus rhamnosus 
GR-1 en Lactobacillus reuteri RC-14 
synergetische activiteit tegen de 
schimmelinfectie.(67) Er zijn ook aan-
wijzingen uit dieronderzoek dat AHCC 
en GR-1/RC-14 synergetische activi-
teit hebben tegen blaasontsteking, 
veroorzaakt door de E.coli-bacterie 
(dierstudie).(2)

• AHCC beschermt mogelijk tegen 
kaalheid (alopecia), veroorzaakt door 
het cytostaticum cytarabine (dier- 
studie).(44,68)

• AHCC voorkomt mogelijk leverschade 
door mercaptopurine en metho-
trexaat (dierstudie).(68)

• AHCC potentieert de werkzaamheid 
van (een lage dosis) 5-fluorouracil 
(dierstudie).(69)

• AHCC verhoogt de werkzaamheid 
van het cytostaticum cisplatine en 
beschermt beenmerg en nieren tegen 
toxiciteit van cisplatine (dierstudie).(70)

• AHCC kan de werking (synergie) van 
gemcitabine bij pancreaskanker ver-
sterken en resistentie van (pancreas)
kankercellen tegen gemcitabine rem-
men (in-vitro studies).(71,72)

Contra-indicaties
• Overgevoeligheid voor shiitake en 

verwante eetbare paddenstoelen (Ba-
sidiomycetes, steeltjeszwammen), zo-
als reishi, oesterzwam en elfenbankje.

• Door het ontbreken van veiligheids-
gegevens wordt het gebruik van 
AHCC afgeraden tijdens zwanger-
schap en het geven van borstvoeding.

Verklarende woordenlijst
Acyleren: het toevoegen van een acyl-
groep [met formule RCO], waarbij R de 
organische groep is.
Cytokines: chemische boodschappers die 
immuuncellen helpen te communiceren 
en een immuunrespons coördineren.
Cytotoxisch: giftig voor cellen.
Dendritische cellen: witte bloedcellen 
die antigenen en pathogenen naar T- en 
B-cellen transporteren en een adaptieve 
respons initiëren. (B- en T-cellen rijpen 
respectievelijk in het beenmerg en de thy-
mus).
Hapten: een klein molecuul dat een im-
muunreactie uitlokt als het gekoppeld is 
aan een groter molecuul zoals een eiwit.
Hexose: een monosacharide met zes 
koolstofatomen zoals glucose en fructose; 

een bouweenheid van α-glucanen, het 
belangrijkste actieve ingrediënt in AHCC.
Macrofagen: gedifferentieerde monocy-
ten (witte bloedcellen) die bacteriën en 
cellulair afval omsluiten en opnemen.
Monoklonale antilichamen: antistoffen 
die afkomstig zijn van één geactiveerde 
B-lymfocyt.
Naturalkillercellen (NK-cellen): witte 
bloedcellen die geïnfecteerde of abnor-
male cellen herkennen en vernietigen.
PSA: Prostaat Specifiek Antigeen, een 
biomarker voor progressie/prognose van 
prostaatkanker.
QOR: quinone oxidoreductase, fase II de-
toxificatieroute in de lever.
sIgA: secretoir immunoglobuline A be-
schermt de slijmvliezen van onder meer 
het maagdarmkanaal tegen invasie door 
pathogenen.
T-cellen: lymfocyten, witte bloedcellen die 
in staat zijn om indringers op te sporen en 
door een bepaalde reactie te vernietigen.
Toll-like receptoren: receptoren op epi-
theelcellen en bepaalde immuuncellen 
die pathogenen herkennen door herken-
ning van moleculaire patronen.
UGT1A3, UGT1A6: uridine difosfaat glucu-
ronosyltransferase A3 en A6, fase II detoxi-
ficatieroutes in de lever.
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