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Deze uitgave van het NTvF heeft als thema het verschijnsel hormesis. Hormesis laat ons onder andere zien dat zowel natuurlijke als synthetische (ook sterk giftige) stoffen,
afhankelijk van de dosis naast een negatief, remmend
of schadelijk, effect ook een positief stimulerend effect
kunnen veroorzaken. Het fenomeen hormesis betekent
ook dat bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de algemeen
aanvaarde aanname, kankerverwekkende stoffen niet bij
elke dosis schade behoeven te genereren. Dat maakt de
wereld om ons heen er niet eenvoudiger op en zeker niet
voor die wetenschappers en wetenschappelijke instellingen die gewend zijn om de wereld om ons heen in te
delen in schadelijk en onschadelijk. Ondanks het feit dat
er talloze onderzoekingen zijn gedaan die erop wijzen
dat dit fenomeen wijd verspreid voorkomt is er bij de
meeste wetenschappelijke en beleidsmatige instellingen
sterke terughoudendheid te bespeuren om het hormetische dosis-responsmodel te accepteren als een algemeen
voorkomend verschijnsel.
Door Hanekamp en Bast wordt in het eerste artikel op een
beschouwende wijze vanuit de chemie ingegaan op de
fundamentele betekenis van hormesis en een basis gelegd
voor een beter begrip van het hormetische dosis-responsmodel. Vervolgens gaat ondergetekende nader in op de
problematiek van dosering van fytotherapeutica en de
betekenis van hormesis in de fytotherapie. Daarin wordt
er ook op gewezen dat er nog veel onduidelijk is over de
werking en het gebruik van lage doses in de fytotherapie,
waarbij mogelijk sprake is van totaal andere werkingsmechanismen dan we kennen van de hoog gedoseerde
speciaalextracten in de fytotherapie. Door Vuik en Wiegant wordt vervolgens nader ingegaan op de betekenis
van hormesis voor onze dagelijkse voeding en de fytochemicaliën (natuurstoffen) daarin die in verband worden
gebracht met hormesis. Deze auteurs beschouwen
hormesis vanuit de invalshoek van stress-respons, waarbij
een kleine dosis van een stressor een positief effect heeft
terwijl een hogere dosis schadelijk wordt. Zij wijzen in dit
artikel op de mogelijke consequenties voor onze voeding
en op de noodzaak van verder onderzoek, mede vanwege
het tot dusver ontbreken van het werkingsmechanisme
van hormesis.
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Hormesis als fundamenteel dosisresponsmodel of de zoektocht naar een
veiliger wereld
J.C. Hanekamp en A. Bast
‘Chemie is overal’. Zo heette een Teleac-cursus uit de jaren zeventig, waarin het publiek enig inzicht werd gegeven in de wondere en interessante wereld van de chemie. Als kind was één schrijver dezes geboeid door de
voorbeelden en experimenten die in deze cursus de revue passeerden. Wat verder terug in de tijd, in de eerste
helft van de twintigste eeuw, hadden lokale apothekers allerhande chemicaliën op voorraad. Meiden en jongens
met een avontuurlijke inslag konden voor een appel en ei aan de slag met zelf aangeschafte chemische stoffen.

Zo anders tegenwoordig. Jonge mensen krijgen vanaf de
lagere school ingepeperd dat chemische stoffen voornamelijk giftig en dus gevaarlijk zijn. Milieuorganisaties
bijvoorbeeld nemen elke gelegenheid te baat om de
schaduwkanten van de chemie te benadrukken. Greenpeace verwoordt het op hun website pakkend door te
stellen dat ‘chemische giftige stoffen overal zijn. Van
de Alpen tot het kwetsbare noordpoolgebied vinden
we giftige stoffen terug, die worden geproduceerd in
geïndustrialiseerde landen.’ Lucas Reijnders en Wouter
van Dieren noemden de chemische industrie ooit een
‘historische vergissing’ in een NRC-artikel met de titel
‘Geen nieuwe chemicaliën meer’ [1]. En daarmee werden in feite alle chemische ontwikkelingen, inclusief de
farmaceutische op de schroothoop van de geschiedenis
gewenst. Het Wereld Natuur Fonds stelde de vraag ‘Hoe
giftig ben jij?’ in een quiz die een tijd geleden op het
internet ‘te spelen’ was. We hebben de vragenlijst meerdere malen doorgewerkt met telkens hetzelfde resultaat:
we zijn ‘besmet’ met allerhande giftige synthetisch-chemische stoffen.
Voor de goede orde, het hedendaagse zogenaamde
‘groene’ (negatieve) perspectief op chemie heeft vooral
betrekking op de mens en wat hij in zijn industriële activiteiten produceert. Stoffen zijn bij uitstek giftig als ze
door de mens gemaakt zijn, zo is de notie van de burger
en de politicus. Deze notie wordt constant gevoed en
wordt veelal overgenomen in nationaal en internationaal beleid. REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), het grootscheepse Europese
beleid dat chemische stoffen wil controleren en zoveel
mogelijk uit het milieu en de mens wil houden, is een
omvangrijke expressie van deze notie [2].

Chemie is overal

Maar chemie is meer dan stoffen uit een lab of fabriek,
in tegenstelling tot de gangbare gedachte. Chemie is,
inderdaad, overal. Mensen bestaan uit chemische stoffen (maar daarmee is niet de hele mens beschreven;
integendeel), voedsel is chemie, medicijnen is chemie, en
ga zo maar door. In de ontwikkeling en productie van
medicijnen, als voorbeeld, is (vrijwel) alles chemie dat
de klok slaat. Biochemie –de studie van chemische stoffen en hun omzettingen in levende organismen– speelt

bijvoorbeeld een belangrijke rol in het onderzoek naar
werkingsmechanismen van chemische stoffen –veelal
van natuurlijk oorsprong– die eventueel als medicijn op
de markt gebracht zouden kunnen worden. Organische
chemie –onder andere de studie naar het maken van
chemische stoffen uit andere stoffen– speelt een rol in de
productie van de beoogde stof. Voordat het medicijn bij
de consument of de patiënt als pil, poeder of drankje in
het medicijnkastje terecht is gekomen heeft het de input
van heel wat chemische disciplines achter de rug, inclusief moeder natuur zelf.

T.P.A.B. von Hohenheim (Paracelsus) 1493-1541

Medicijnen, voeding, schoonmaakmiddelen, producten
voor persoonlijke hygiëne (zeep, shampoo, tandpasta en
dergelijke), lakken en verven, kleding, boeken (drukinkt
en papier), speelgoed, auto’s, vliegtuigen (de productie
van aluminium bijvoorbeeld), computers, internet (coating van koperen en glasvezelbekabeling), ruimtevaart,
enzovoort ontlenen allemaal hun bestaansrecht aan de
chemie, en daarmee aan de inventiviteit en het doorzettingsvermogen van vele chemici die de moleculaire werkelijkheid willen doorgronden en zo toegankelijk maken
voor zoveel mogelijk mensen. En die toegankelijkheid is
in de loop van de twintigste eeuw alleen maar toegenomen. De weerstand daartegen evenzeer. En dat behoeft
een nadere beschouwing en misschien een mogelijke
uitweg.
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De dosis en het gif

Het moet gezegd, Europeanen hebben nogal wat Bambigevoelens als het over ‘natuurlijk’ gaat. Natuurlijk is
gezond, het ‘ontgift’ (een ‘begrip’ dat we hier niet nader
zullen bespreken), en het is gewoon natuurlijk. Echter,
niets is zo natuurlijk als chemie, inclusief haar gevaren
en giftigheid. Daarin verschillen natuurlijk en synthetisch in niets van elkaar.
Een voorbeeld van de enorme giftigheid van de natuur
is de schimmel moederkoorn (Claviceps purpurea) die
vooral rogge besmet. Rogge is eenvoudig te verbouwen in een koud klimaat en op arme gronden en is
dus eeuwenlang het belangrijkste voedingsmiddel voor
een groot deel van de Europese bevolking geweest. De
schimmel produceert een aantal gifstoffen (mycotoxinen), waaronder ergotamine, dat als precursor wordt
gebruikt om de qua chemische structuur vergelijkbare
psychedelische drug LSD te produceren. Een uitbraak
van moederkoornbesmetting –ergotisme– betekende
een uitbraak van massapsychose gevolgd door de dood
van velen. In Europa was deze ziekte vooral in de late
Middeleeuwen zeer gevreesd. Dit is slechts één voorbeeld van de natuurlijk risico’s waaraan mensen kunnen worden blootgesteld, dat overigens, onder andere
dankzij de synthetische chemie, beteugeld is in de vorm
van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. Alles bij
elkaar ligt de blootstelling aan natuurlijke chemicaliën
–hoofdzakelijk voeding– zo rond de 99,99% [3]. De rest
van de blootstelling, ruwweg 0,01%, komt voor rekening van de menselijke chemie. En hoewel de publieke
belangstelling en veel belastinggeld wordt gewijd aan
die 0,01%, ligt de wetenschappelijke interesse vooral bij
de 99,99%.
En met reden. Immers de dosis bepaalt of iets giftig is,
niet het natuurlijke of synthetische karakter van de stof.
En dat is al een oude wijsheid, hoogstwaarschijnlijk
voor het eerst geformuleerd door Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, oftewel Paracelsus, in de 16de eeuw: ‘Alle Ding’ sind Gift und nichts
ohn’ Gift; allein die Dosis macht, das ein Ding kein Gift
ist.’ Dat de dosis en niet de stof zelf de giftigheid bepaalt, mag als een bekend gegeven worden beschouwd,
hoewel dat misschien wel weer wat meer onder de
aandacht mag worden gebracht. De vorm van de dosisresponsrelatie echter is aanzienlijk complexer dan op
het eerste gezicht gedacht. Immers, welke curve past bij
welke stof? Dit is een vraag die een lange geschiedenis
kent die we hier helaas niet kunnen bespreken. Inzicht
in deze vraag echter kan oplossingen bieden ten aanzien
van onderzoek en regelgeving. Dit artikel zal nader ingaan op de dosis-responsrelatie en de rol die hormesis
daarin speelt.

Hormesis

Grosso modo zijn er drie onderscheidende dosis-responscurven, waarvan twee het veld van de toxicologie
en de farmacologie domineren te weten curve A en B. In
figuur 1 zijn de drie dosis-responscurven samengebracht.
De meest bekende onderzoeker naar hormesis, Edward
Calabrese, verwoordt het vraagstuk rondom de drie
dosis-responscurven als volgt: ‘The most fundamental
concept used in toxicology to determine risk assessment and regulation is the dose-response relationship,

for which two models have traditionally been used. The
threshold model (B; auteurs) is used in the assessment of
risks for non-carcinogens and the linear non-threshold
(LNT) model (A; auteurs) to extrapolate risks to very
low doses of carcinogens. But we believe the most fundamental shape of the dose response is neither threshold
nor linear, but U-shaped (C; auteurs), and hence both
current models, especially the linearity model, provide
less reliable estimates of low-dose risk. This U-shape is
commonly called hormesis –where a modest stimulation of response occurs at low doses and an inhibition
of response occurs at high ones. The stimulation is often
(but not always) observed following an initial inhibitory
response, appearing to represent a modest overcompensation to a disruption in homeostasis. … Yet virtually
all the leading toxicology textbooks consider only the
traditional threshold and linear models.’ [4]

A
Inhibitie
Stimulatie

B

Controle

C

groep

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Figuur 1. Dosis-responsrelaties.

Hormesis is dus in het kort te definiëren als lage-dosisstimulering en hoge-dosisinhibitie. De definitie die veelal
wordt gebruikt voor hormesis is dat een stof die in hoge
dosis schadelijk is, bij lage dosis positieve effecten kan
hebben. Dit positieve effect, dat onder de NOAEL (No
Observed Adverse Effect Level; het niveau waaronder
geen negatieve effecten worden waargenomen) ligt, heeft
een bescheiden optimum van niet meer dan 60% boven
de controlegroep; bij nog lagere dosis neemt het positieve effect af. De C-curve, ook wel de U-curve genoemd,
is het gestileerde voorbeeld daarvan. De curven A en B,
zoals gezegd, domineren in de toxicologie en farmacologie. A staat voor de lineaire niet-grenswaardecurve en B
staat voor de lineaire grenswaardecurve. Curve A wordt
in hoofdzaak gebruikt voor kankerverwekkende stoffen,
met de achterliggende gedachte dat voor dergelijke stoffen elk blootstellingsniveau tot kanker kan leiden. Dus:
geen blootstelling, geen kanker. Ioniserende (radioactieve) straling wordt altijd op deze manier beschouwd.
Normstelling op grond van deze curve poogt blootstelling van het publiek aan kankerverwekkende stoffen zo
laag mogelijk te krijgen. Nul-tolerantie is voor velen in
de beleidssfeer en het publiek het enige goede perspectief op kankerverwekkende stoffen [5]. Curve B wordt
voor stoffen gebruikt die niet kankerverwekkend zijn en
beneden een bepaalde blootstellingsgrenswaarde geacht
worden geen toxisch effect te vertonen. Voor dergelijke
stoffen wordt veelal het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe toegepast.
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Een complexe chemische wereld

Zuurstof is een kernbehoefte voor ons aërobe bestaan
(en voor dat van vele organismen met ons). Door middel van de longen wordt zuurstof opgenomen en via het
bloed getransporteerd naar alle delen van het lichaam.
Zonder zuurstof geen leven, lijkt de simpele stelling.
Maar er zijn ook anaërobe organismen, die juist onder
zuurstofloze condities gedijen, en niet graag blootstaan
aan zuurstof. Voor hen is zuurstof gewoonweg giftig.
Zuurstofblootstelling is, zo is onze stelling (en niet alleen de onze), een primair voorbeeld van hormesis.
Voor mensen geldt namelijk ook dat zuurstof onder
bepaalde condities giftig is. Zuurstof kan enzymatisch
worden gereduceerd tot het superoxide anion radicaal
(O2-), waterstofperoxide of het hydroxyl radicaal (HO•).
Deze zeer reactieve zuurstofverbindingen (de zogenaamde ROM’s: Reactive Oxygen Metabolites) worden bijvoorbeeld gebruikt door fagocyterende cellen bij ontstekingsreacties om pathogene micro-organismen te doden.
Deze ROM’s kunnen echter bij een uit de hand gelopen
ontstekingsreactie schade berokkenen. De overmatige
productie van reactieve zuurstofverbindingen ligt aan de
basis van heel wat longziekten: COPD (chronic obstructive pulmonary disease), silicose en asbestose zijn slechts
drie voorbeelden daarvan [6].
In feite is zuurstof een centraal voorbeeld van adaptatie
van het leven aan een verbinding die toxische effecten
heeft bij alledaagse blootstelling. Bescherming tegen de
schadelijke effecten van zuurstof, door middel van een
uitgebreid netwerk van enzymatische en niet-enzymatische antioxidanten (bijvoorbeeld flavonoïden), is van
groot belang, en het menselijk bestaan is een voorbeeld
(onder vele) van het succes van adaptatie [7]. De behoefte
aan zuurstof aan de ene kant en zuurstofgeïnduceerde
schade aan de andere kant vormt een klassiek voorbeeld
van een hormetische dosis-responscurve. In algemene
zin is het zo dat de beste strategie ter bescherming tegen
zuurstofschade oxidatieve stress is, oftewel een verhoogde
blootstelling aan zuurstof zelf [8]. Het advies om te sporten, om daarmee de oxidatieve stress te verhogen binnen
de grenzen van het redelijke, is daar een uitvloeisel van.

Natuurlijk is het zo dat zuurstof een noodzakelijke chemische stof is voor tal van organismen. Hetzelfde kan
worden gezegd van micronutriënten (vitaminen en mineralen) waarvan al decennia lang bekend is dat ze een
U-curve hebben en dus een bepaalde vorm van hormetisch gedrag vertonen. In figuur 2 wordt de curve voor
micronutriënten gegeven.
Ziekte
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Laag

Ondergrens van essentialiteit

Essentialiteit
Deficiëntie

Conflict
zone
(schijnbare
gezondheid)

Homeostase

Conflict
zone
(schijnbare
gezondheid)

Bovengrens van essentialiteit

Afgezien van de wetenschappelijke vragen die gesteld
kunnen worden bij beide lineaire curven (daar komen
we straks nog kort over te spreken) is het perspectief
dat curven A en B voorstellen, dat stoffen alleen schadelijke gevolgen hebben voor het organisme als gevolg
van een bepaalde blootstelling, of beneden een bepaalde
grenswaarde geen meetbare schadelijk effecten meer
hebben. De wereld is op die manier overzichtelijk ingedeeld in schadelijk en onschadelijk. Dat de wereld van
chemische stoffen –natuurlijk, man-made, noodzakelijk,
niet-noodzakelijk– aanzienlijk ingewikkelder is dan het
eenvoudige schadelijk –onschadelijk dualisme zullen we
aan bod laten komen in het resterende deel van onze
bijdrage. Hormesis lijkt een aanzienlijk betere verklaring te geven voor de interactie van levende organismen
(zoals de mens) en het ‘chemische milieu’ waarin zij zich
bevinden. En dat geldt zowel voor stoffen die we nodig hebben als voor stoffen die slechts als een toxische
belasting worden beschouwd. Voorbeelden van zowel
noodzakelijke als niet-noodzakelijke stoffen zullen in
het vervolg aan bod komen.

Exces

Intake (concentratie)

Figuur 2. De micronutriënten curve.

Desalniettemin wordt de U-curve van micronutriënten
grotendeels onbenut gelaten in onderzoek en beleid. In
de wijze waarop Europa de inname van micronutriënten
via voedingssupplementen wenst te reguleren bijvoorbeeld, speelt het criterium van de Upper Limit (UL) een
hoofdrol. De UL is het niveau van dagelijkse inname
waarboven ongewenste effecten zouden kunnen optreden (de exceskant van figuur 2). Op basis van de UL’s
zullen maximumgehaltes voor voedingssupplementen en
aan normale voedingsmiddelen toegevoegde vitamines
en mineralen worden vastgesteld om te waarborgen dat
consumptie ervan geen risico oplevert. In Europa worden micronutriënten beoordeeld op hun potentie om
boven een bepaalde dosis schade te berokkenen. Omdat
de regelgeving ervan uitgaat dat een gezonde en gevarieerde voeding alle voedingsstoffen in voldoende mate
levert behoeven voedingssupplementen en verrijkte voeding alleen op hun veiligheid bij overdosering te worden
beoordeeld [9].
De gekozen UL-benadering voor micronutriënten heeft
iets eigenaardigs. Als men in Europa al bezorgd is om
de gezondheid van haar burgers, waarom dan alleen
bezorgd over een eventuele overdosering met micronutriënten? Immers, een onderdosering met micronutriënten is problematischer [10]. In feite wordt met de
huidige benadering de U-curve, met behulp van de UL’s,
omgesmeed naar een lineaire curve waarin schadelijke
effecten moeten worden geminimaliseerd via een gemodificeerd ALARA-principe dat misschien als ‘As Low As
Deficiency Allows’ gedefinieerd zou kunnen worden.
De hormetische U-curve, waarvan we in te kort bestek
twee voorbeelden hebben gegeven, wordt ook gevonden
bij stoffen die als niet-noodzakelijk te boek staan [11].
Traditioneel bevinden zich die stoffen in het gebied van
man-made chemicaliën, die vrijwel altijd als ‘giftig’ worden omschreven. Ioniserende (radioactieve) straling kan
als voorbeeld fungeren van de wijze waarop het debat
zich de laatste jaren ten aanzien van hormesis heeft ontwikkeld, aangezien de schade aan organismen wordt gemedieerd via ROM’s, de reactieve zuurstofmetabolieten.
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(Zeer)
Hoog

Chemie is overal – 2

De blootstelling aan tal van man-made chemicaliën is
een ‘fact of life’ en vraagt feitelijk, zoals eerder opgemerkt, een omvangrijke beleidsmatige en wetenschappelijke aandacht. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat
blootstelling schadelijk of onschadelijk is naar gelang de
dosis, uitgezonderd kankerverwekkende stoffen die bij
elke dosis geacht worden schade te kunnen genereren
(zie curve A in figuur 1).
Toch stapelt het wetenschappelijk bewijs zich op dat
ook hier hormesis de dosis-respons domineert, zelfs
voor kankerverwekkende stoffen. Ioniserende straling
bijvoorbeeld, die als model kan staan voor kankerverwekkende agentia van chemische aard, heeft veel
aandacht, zeker als het gaat om lage dosering en de effecten daarvan op organismen. De Franse Academie van
Wetenschappen, samen met de Académie Nationale de
Médecine, hebben in 2005 afstand genomen van lineaire
niet-grenswaardecurve (A) voor ioniserende straling
omdat deze niet strookt met de wetenschappelijke gegevens omtrent blootstelling aan lage doses daarvan [12].
Daarnaast stellen beide onderzoeksinstellingen dat de
fundamentele gedachten achter de lineaire niet-grenswaarde curve (A), namelijk dat (i) elke DNA-beschadiging resulteert in hetzelfde risico op kanker, ongeacht
andere DNA-beschadigingen in dezelfde cel of nabijgelegen cellen en (ii) dat DNA-reparatie niet variabel is met
de mate van DNA-beschadiging, onhoudbaar zijn (zie
verder [13]). We zouden daaraan willen toevoegen dat
de lineaire niet-grenswaardecurve in wezen stelt dat elke
beschadiging in het DNA voldoende aanleiding kan zijn
voor mutatie en daarmee kanker. Gezien onze eerdere
analyse van zuurstof is dat een onverdedigbaar perspectief. En dat niet alleen; het is in feite onbewijsbaar.
Indien we voor wat betreft ioniserende straling afscheid
behoren te nemen van de toch axiomatische lineaire
niet-grenswaardecurve (A), hoe is het dan gesteld met
de chemische stoffen en beide lineaire curven? Ook hier
stapelt het bewijs zich op dat voor de meeste stoffen
een hormetische dosis-responsrelatie geldt (zie voor een
overzicht [14].) Ftalaten bijvoorbeeld, dat zijn stoffen
die voornamelijk worden gebruikt in PVC als weekmakers, vormen al jaren een discussiepunt in de EU. Tal
van verschillende ftalaten worden gebruikt in consumentenproducten. DEHP is de meest gebruikte weekmaker in plastics. Er is binnen de EU-landen een verbod
op het op de markt brengen van speelgoed en kinderverzorgingartikelen, die bestemd zijn om door kinderen
jonger dan drie jaar in de mond gestopt te worden, en
vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten
bevat, waaronder DEHP.
Ondanks dit verbod geven tal van risico-analysestudies
nauwelijks aanleiding tot zorgen, uitgezonderd wellicht de allerjongste [15]. Wat de meeste studies echter
ontgaan is, zo blijkt, is dat hormetische effecten voor
DEHP zijn waargenomen. Ratten die gedurende zwangerschap werden blootgesteld aan een bepaalde ‘lage’
dosis DEHP, in een reeks van toenemende doseringen,
gaven een lagere (negatieve) respons te zien dan de controlegroep die niet werd blootgesteld aan DEHP [16].
Het aantal aangetaste foetussen was beduidend kleiner
bij lage DEHP dosering dan bij de niet-blootgestelde

controlegroep. Bij stijgende dosering werden er uiteraard, zoals verwacht, in toenemende mate nadelige
effecten waargenomen ten opzichte van de controlegroep. Om één en ander verder te compliceren wordt
ook steeds duidelijker dat medicatie ter bestrijding van
tumoren (cytostatica) bij lage concentraties tumorgroei
bevordert [17]. Blootstelling aan chemicaliën, met andere woorden, vraagt in het licht van hormesis een genuanceerde blik. Vanzelfsprekend kan hierover veel meer
worden gezegd, maar daarvoor ontbreekt de ruimte. Ter
afsluiting zullen we in het kort enkele observaties op een
rij zetten.

Enkele afsluitende observaties

Hoewel hormesis nog steeds in debat is binnen de
toxicologie, niet in het minst vanwege het feit dat hormesis in wetenschappelijk onderzoek een interpretatie
aanzienlijk compliceert, stapelen de wetenschappelijke
bewijzen zich op dat de wereld van de chemie en de
blootstelling daaraan complexer is dan, misschien, velen
lief is. We formuleren deze observatie met reden op deze
manier, aangezien wijzelf hebben laten zien dat wetenschappelijk bewijs zelf niet altijd de doorslag geeft in de
keuze voor een dosis-responsrelatie. ‘Worldviews’ (politiek, ideologisch, godsdienstig) bepalen in hoge mate de
wijze waarop wetenschappelijk bewijs wordt gewaardeerd [18]. Dat blijkt zonneklaar uit het debat over
hormesis, dat niet zelden in politieke en morele in plaats
van wetenschappelijke termen wordt besproken [19].
Het dualisme schadelijk/onschadelijk, waarmee we al
decennia lang vertrouwd zijn, vraagt in het licht van
hormesis om een herwaardering. Zoals blijkt uit deze
(te) korte bespreking lijkt hormesis een aanzienlijk
betere beschrijving van de werkelijkheid dan de twee
andere lineaire modellen. Jonathan Wiener beschrijft
dit als volgt: ‘... hormesis redefines our notion of “pollution” and “contamination.” It questions the premise
that “pollutants” are unmitigated bads. This is radical
because modern environmentalism is built in large part
on the dichotomies of good versus evil, clean versus
dirty, natural versus unnatural…’ [20].
Maar dat is niet alles. De ethische kant van de zaak is
veelal in het voordeel van het lineaire perspectief beslecht. Immers, zo is de stelling, hoe minder blootstelling
aan ‘giftige stoffen’ hoe beter het is. Hormesis laat zien
dat ook op dit vlak de zaak complexer is en de veilige
wereld niet in een rechte (dalende) lijn naar de toekomst
loopt. In een recente speciale uitgave van het American
Journal of Pharmacology and Toxicology, waarin één
schrijver dezes een bijdrage aan het debat over hormesis
heeft geleverd [21], bespreekt de bekende Duitse socioloog Ortwin Renn de ethische implicaties van hormesis
[22]. Zijn stelling is aan de ene kant verrassend, aan
de andere kant het logische gevolg van de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van hormesis.
Het geeft, afsluitend, precies aan in welke richting ons
inziens het wetenschappelijke en politieke debat over
chemische stoffen behoort te gaan: ‘With respect to
hormesis it is ethically mandated that potential beneficial aspects of low exposure to potentially hazardous
material are incorporated in the risk-benefit balancing
procedure. The potential harm done by pollutants does
not justify the invocation of a categorical principle.
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Korte berichten (1)
Plantaardige alternatieven ter vervanging van
antibiotica in de veehouderij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een ALTANT programmasubsidie ter
beschikking gesteld van in totaal ongeveer drie miljoen
euro voor het genereren van innovatieve oplossingen
als alternatieven voor antibiotica in de veehouderij. Dit
geld is ter beschikking gesteld aan Immuno Valley, een
consortium van circa 30 bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen en universiteiten van Amsterdam, Utrecht
en Wageningen. Ondanks het verbod op het preventief
gebruik van antibiotica in veevoer stijgt het gebruik nog
steeds en gezien het feit dat de resistentie hiertegen bij
verschillende bacteriesoorten toeneemt, is het van groot
belang naar alternatieven te zoeken. Drie projecten zijn
inmiddels toegekend en starten op 1 januari 2009. Zij
betreffen: de ontwikkeling van een vaccin tegen Staphylococcus aureus, die mastitis veroorzaakt, fagenthe-

rapie voor de bestrijding van Streptococcus suis-infectie
(meningitis) bij biggen en onderzoek naar peptiden die
bijdragen aan de natuurlijke afweer van kip en varken.
Voor een vierde project, Fyto-Farmaceutica als Alternatief voor Antibiotica, is de inschrijving nog gaande en
wordt verwacht dat begin maart 2009 bekend is welk
onderzoeksvoorstel wordt gehonoreerd.
Het eind 2006 opgestarte en ook door het ministerie
van LNV gesubsidieerde Fyto-V project dat voor de
biologische veesector naar nuttige toepassingen van
kruidenpreparaten zocht, is inmiddels afgerond. De resultaten van het Fyto-V project zijn in een eindverslag
samengebracht dat eerdaags aan de Tweede Kamer aangeboden wordt.
Bron: www.immunovalley.nl en www.fyto-v.nl
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Dosering, hormesis en toxiciteit van
fytotherapeutica
J.H. van Meer
De juiste dosering van een fytotherapeuticum is waarschijnlijk een van de meest controversiële aspecten van
de hedendaagse westerse fytotherapie [1]. Het vaststellen van de juiste dosering vereist namelijk dat de eigenschappen van de verschillende werkzame stoffen van een fytotherapeuticum bekend zijn. Het probleem is
echter dat voor de meeste fytotherapeutica nog niet bekend is wat precies de actieve inhoudsstoffen zijn, laat
staan wat de werking hiervan is. Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat de werkzaamheid van fytotherapeutica niet terug te voeren is op de werking van een enkel bestanddeel en berust op de synergetische werking
van diverse inhoudsstoffen. Een exacte vergelijking van fytotherapeutische bereidingen op basis van de hoeveelheid (voor zover bekende) werkzame inhoudsstoffen is derhalve in het algemeen eigenlijk niet mogelijk.

Inleiding

Onder westerse fytotherapeuten en herbalisten worden
verschillende doseringsbenaderingen gehanteerd, die van
land tot land of zelfs binnen een land kunnen verschillen. Ten grondslag aan deze verschillen liggen de zeer
uiteenlopende filosofieën over de therapeutische werking
van medicinale plantaardige bereidingen. Aan de ene
kant is er de moderne (reguliere) aanname dat het therapeutisch effect berust op een specifieke dosis van de
farmacologisch actieve bestanddelen in de plant. Daarbij
gaat de voorkeur uit naar gestandaardiseerde bereidingen waarvan de werkzaamheid wordt onderbouwd of is
bewezen via reguliere klinische studies. Hiertoe behoren
dan natuurlijk ook de als reguliere geneesmiddelen geregistreerde fytotherapeutica.
Vanuit een heel andere benadering wordt gesteld dat
een fytotherapeuticum –omdat het afkomstig is van een
levend organisme– een zekere energie of levenskracht
bevat [1]. De kwaliteit van deze energie zou binnen deze
benadering verantwoordelijk zijn voor het therapeutisch
effect, waarbij de feitelijke hoeveelheid niet zo belangrijk is zolang het betreffende middel maar in enige mate
aanwezig is. Daarbij wordt vaak verondersteld dat de
actieve componenten als katalysatoren functioneren
om de gezondheid te herstellen en dus niet noodzakelijkerwijs in grotere hoeveelheden behoeven te worden
gebruikt. Deze lage-dosisbenadering moet niet worden
verward met homeopathie. Een belangrijk verschil met
homeopathie is dat de therapeutische indicaties niet
worden afgeleid van het similia-principe maar grotendeels berusten op traditionele toepassingen. Het gaat
bij de lage-dosisbenadering dan ook om de traditionele
bereidingen. Dit zijn veelal extracten en tincturen, waarbij de (al dan niet bekende) werkzame stoffen in lage
concentraties aanwezig zijn. Deze bereidingen worden in
de literatuur ook wel aangeduid met de term low-dose
fytotherapeutica.
Over een mogelijk werkingsmechanisme van deze traditionele bereidingen wordt in de literatuur van diverse hypothesen uitgegaan. Een veel gehanteerde hypothese is die
van regulatie via secundaire werking [2]. Met name op
deze benadering zal vanwege de relatie met de dosering in
dit artikel nader worden ingegaan.

Het principe van autoregulatie in de fytotherapie

Volgens het principe van autoregulatie via ‘secundaire
werking’ van geneesmiddelen zoals geformuleerd door
Wagner wordt er vanuit gegaan dat de laag gedoseerde
fytotherapeutica geen directe farmacologische verandering afdwingen via een moleculaire interactie met receptoren maar wel op enigerlei wijze leiden tot een reactie
via autogene regulatiesystemen in het lichaam [2]. De
intensiteit van deze reactie is daarbij niet alleen afhankelijk van de intensiteit van de prikkel maar ook van
het reactievermogen van het organisme. In tegenstelling
hiermee brengen hoge doseringen van (zuivere) plantenstoffen een primaire, directe of organotrope werking
tot stand. Die werking is sterk concentratie-afhankelijk,
is in veel gevallen suppressief en onderdrukt autogene
regulatiesystemen. Deze verklaring zou overeenstemmen met het gegeven dat fytotherapeutica bij een te
hoge dosering en een te langdurige toepassing evenals
bij synthetische middelen aanleiding kunnen geven tot
bijwerkingen. Volgens deze hypothese zou de werking
die een geneesmiddel tot stand brengt (directe of secundaire werking) afhangen van de gekozen dosering. De
conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat voor
de werking van de meeste (traditionele) fytotherapeutica
uitgegaan moet worden van de secundaire werking van
deze middelen. Als uitzonderingen in dit verband zouden bijvoorbeeld de coffeïne bevattende stimulerende
preparaten en de antrachinonen bevattende laxeermiddelen kunnen worden beschouwd. Toch is in de meeste
gevallen een scherpe scheiding tussen de beide soorten
werking niet mogelijk omdat het behoren tot een van
beide therapieconcepten afhankelijk is van de specifieke
dosis-werkingsrelatie van een geneesmiddel en de werking van fytotherapeutica per definitie afhankelijk is
van meerdere inhoudsstoffen, die in verschillende, veelal
onbekende, concentraties aanwezig zijn.
De secundaire werking van laag gedoseerde fytotherapeutica wordt verondersteld tot stand te komen via een
niet-specifiek mechanisme. Dat betekent dan dat geen
directe farmacologische functiecorrecties plaatsvinden,
maar modulatie of regulatie van organismen plaatsvindt
via bepaalde zuiver fysiologische of immunologische of
adaptatiereacties. De beïnvloeding van een ziekteproces
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vindt in deze benadering dan niet plaats door middel
van een direct aangrijpen op een doelorgaan (ziek orgaan), maar indirect via beïnvloeding van regelsystemen.
Dit zou het geval kunnen zijn bij fytotherapeutica die
werken op immunologische en endocriene systemen,
zoals immuunmodulatoren en adaptogenen. Dergelijke
aspecifieke reacties zijn door zeer lage doseringen te
bewerkstelligen. Daarmee zou verklaard kunnen worden hoe doseringen die op zich geen direct (klassiek farmacologisch) effect te zien geven toch een ziekteproces
kunnen beïnvloeden.
Deze voorstelling van een mogelijk werkingsmechanisme voor laag gedoseerde fytotherapeutica leidt tot de
volgende conclusies:
De lage-dosis-therapie, die gebruikmaakt van traditionele fytotherapeutische bereidingen (onder andere maceraten en tincturen) kan aangeduid worden als een actieve
regulatietherapie, die bij de ‘juiste’ dosering lichaamseigen systemen intact laat maar deze toch beïnvloedt. Het
succes van een dergelijke therapie die het lichaamseigen
zelfgenezend vermogen mobiliseert is afhankelijk van
het vermogen van die systemen om nog te kunnen reageren. Toepassing daarvan is dan ook zinloos bij shock,
coma, ernstige hartinsufficiëntie, ernstige infecties, chirurgisch noodzakelijke ingrepen, vergiftigingen, ernstige
(reguliere) geneesmiddelbijwerkingen en dergelijke.
De toepassing van hoge doses plantenstoffen (en dus
ook de hooggeconcentreerde extracten die binnen de
reguliere geneeskunde worden toegepast) kan in dit verband worden gezien als een passieve regulatietherapie
omdat het organisme dan passief blijft ten aanzien van
zelfregulerende impulsen. Dat geldt ook voor de meeste
synthetische verbindingen. Zeer sterk werkende geneesmiddelen (die bij ernstige ziekten vaak noodzakelijk
zijn) kunnen het lichaamseigen regelsysteem –voorzover
dit nog tot reactie in staat is– zelfs onderdrukken of
beschadigen doordat deze geneesmiddelen vaak ook op
regelsystemen inwerken die geen afwijking vertonen.
Wanneer van het belang van autoregulatie door het
organisme wordt uitgegaan, dan dient veel aandacht te
worden gegeven aan de individuele uitgangspositie van
een ziek organisme en het tijdstip van medicatie.
Een zeer reactief systeem (bijvoorbeeld bij een ontstekingsproces) zal namelijk op dezelfde hoeveelheid van
een geneesmiddel anders reageren dan een verminderd
reactief systeem of een systeem dat in homeostase verkeert. Ook het tijdstip waarop een geneesmiddel wordt
toegediend, krijgt –afhankelijk van profylactische of therapeutische toediening aan het begin, op het maximum
of bij afname van het ziekteproces– met betrekking tot
een mogelijke regulerende functie van het fytotherapeuticum een extra betekenis.

Hormesis in de fytotherapie

Het hormesisconcept was al bekend bij de oude Grieken [3]. Hippocrates stelde vast dat hoewel nieskruid
(Helleborus-species) bij gebruik in hoge doseringen
cholera-achtige diarree kon veroorzaken, het in lage
doseringen ook succesvol kan worden gebruikt om cholera te behandelen. Daarnaast werd ook in die tijd al de
tinctuur van Spaanse vlieg (Cantharis) –waarvan bekend
was, dat deze in hogere dosering cystitis en hematurie
veroorzaakte– gebruikt om cystitis te behandelen. Ook

Paracelsus was op de hoogte van het fenomeen hormesis, wat blijkt uit zijn gebruik van nauwkeurig afgemeten lage doses van toxische verbindingen als arseen en
kwik. Volgens Paracelsus was namelijk datgene wat een
mens ziek maakt, indien in lage doses gegeven, ook hetgeen wat hem geneest.
De herkomst van het hedendaagse hormesisfenomeen
is toe te schrijven aan het werk van Hugo Schulz en
Rudolph Arndt in de 80er jaren van de 19e eeuw, later
bekend geworden als de Arndt-Schulz regel [3]. Daarin
wordt gesteld dat van stoffen die in subletale dosering
een remmende werking uitoefenen op biologische processen, mag worden verwacht dat diezelfde stoffen bij
veel lagere doses een stimulerende werking hebben. De
gedachte hierachter was afkomstig van het werk van
Schulz uit 1888, waarin hij ontdekte dat veel chemische
verbindingen in lage dosering de groei en ademhaling
van gist stimuleerden. Deze waarnemingen werden bevestigd en uitgebreid naar andere stoffen die eenzelfde
effect lieten zien. Later toonde Hueppe in 1896 aan dat
bacteriën zich op dezelfde manier gedragen. Omdat geen
verklaring voor dit fenomeen kon worden gevonden, en
vanwege de veronderstelde overeenkomsten met homeopathie (zie kader), raakte dit langzamerhand in onbruik.
Niettemin werden steeds nieuwe voorbeelden gepubliceerd en niet alleen in de toxicologische literatuur. Zo
beschreven Southam en Ehrlich in 1943 het effect van
een natuurlijk antibioticum in cederhout dat de groei
van schimmels remde maar bij lagere doseringen een
omgekeerd effect vertoonde. Zij stelden als eersten de
term hormesis (of omkeereffect) voor om daarmee te
omschrijven: ‘een stimulerend effect van subinhibitoire
concentraties van een toxische verbinding op een organisme’ [6]. Uit talrijke publicaties die daarop volgden
(zie ook de artikelen van Hanekamp en Bast en Vuik
en Wiegant elders in dit nummer) –met name ook in de
laatste decennia– wordt steeds duidelijker dat hormesis
een wijdverbreid fenomeen is dat niet alleen optreedt bij
chemische verbindingen, maar ook wordt geconstateerd
bij fysische prikkels als straling, hitte en koude. Een
bekend voorbeeld is de zogenaamde photo repair, een
in alle levende organismen optredend herstelproces na
beschadiging door UV-straling. Als men celweefsels die
door hoge doseringen ioniserende UV-straling genetisch
zwaar beschadigd zijn met een geringe dosis van dezelfde straling na bestraalt, herstelt het beschadigde weefsel
zich binnen enkele uren praktisch volledig. Zonder deze
nabehandeling treedt de zogenaamde dark repair op met
een belangrijk geringere mate van herstel [7]. Al de bovenstaande onderzoeksresultaten lijken een onderbouwing te vormen voor de oorspronkelijke aanname die
besloten ligt in de Arndt-Schulz-regel dat hormesis een
fenomeen is dat klaarblijkelijk in verschillende organismen op dezelfde wijze plaatsvindt als reactie op blootstelling aan (lage doseringen van) verschillende soorten
van potentieel toxische agentia.
Resultaten verkregen bij immunologisch onderzoek van
plantenstoffen bieden ook aanwijzingen voor een mogelijk optreden van hormesis. Een interessant voorbeeld
hiervan is de werking van emetine, één van hoofdcomponenten van de braakwortel (Cephaelis ipecacuanha).
Wanneer emetine bij veel lagere concentraties dan gebruikelijk werd onderzocht, bleek een immuunstimule-
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rend effect op te treden, terwijl bij hogere concentraties
een cytostatisch, respectievelijk immuunsuppressief
effect werd waargenomen. Deze resultaten leveren een
aanzienlijke bijdrage tot de verklaring van een vroeger
al bij lagere doseringen waargenomen antivirale werking van emetine. Dit zou nu op basis van dit onderzoek
geheel of gedeeltelijk kunnen worden toegeschreven aan
een aspecifieke stimulatie van het cellulaire of humorale
deel van het immuunsysteem.
Van een groot aantal plantaardige extracten of hieruit
geïsoleerde stoffen is de invloed op (delen van) het immuunsysteem onderzocht [8]. Hierbij is gebruik gemaakt van testmethoden die berusten op het meten van
onder andere de invloed op:
- complementactiviteit,
- fagocytoseactiviteit en de
- inductie van interferon.
Uit deze studies is gebleken dat extracten of fracties van
verschillende plantensoorten in lage doseringen een immuunstimulerende activiteit te zien geven in de verschillende testmodellen (zie tabel 1). Uit de resultaten van
deze experimenten kan evenwel niet worden geconcludeerd dat in een therapeutische situatie deze preparaten
eveneens immuunstimulerend werken. Welke werking
een bepaalde stof op het immuunsysteem heeft, is niet
alleen een eigenschap van het betreffende middel. Eén en
dezelfde stof kan nu eens immuunstimulerend werken en
in een andere situatie immuunsuppressief werken. Wezenlijk daarbij is naast de dosis, de wijze van toediening, het
tijdstip van toediening en de duur van toediening.
Tabel 1.

zoveel mogelijk gelijk gedragen, vooral met betrekking
tot vochtconsumptie en de tijden waarop gedronken
werd. Verboden waren alcohol, gezoute vleeswaren,
koffie na 6 uur ’s avonds, zware lichamelijke inspanning
en saunabezoek. Het avondeten werd door iedere deelnemer op beide dagen op hetzelfde tijdstip genuttigd.
Om 8 uur ’s avonds werd 300 ml gekookte lindebloesemthee gedronken. Daarna mocht tot aan de volgende
dag niets meer gedronken worden, met uitzondering
van de voor inname van het geneesmiddel vastgestelde
hoeveelheid water. Om 22 uur werd de blaas geledigd
en aansluitend werd daarna 100 ml water gedronken.
Op de eerste avond werd dit water zonder en op de
tweede avond met drie ml van het geneesmiddel of de
placebo gedronken. Het totale urinevolume na inname
van de geneesmiddelen (of de placebo) werd de volgende
morgen om zeven uur gemeten. De nacht na de eerste
dag diende daarbij als controle en in de tweede nacht
werd het eventueel optredende diuretische effect gemeten. Op deze wijze werd bij de 22 proefpersonen in drie
afzonderlijke sessies het diuretisch effect van de twee
extracten en van een placebo bepaald. De studie werd
dubbelblind uitgevoerd en volgens algemeen aanvaarde
statistische criteria geanalyseerd.
Uit de resultaten van deze studie bleek dat de oertinctuur de diurese verhoogde met 38,3 %. Het meer geconcentreerde vloeibare extract gaf slechts een verhoging
van 17,8 % te zien en de placebo een stijging van 2,9
%. De door de oertinctuur teweeggebrachte stijging van
de diurese was in vergelijking met de placebo statistisch
zeer significant. De diuresestijging van het vloeibare
extract was niet significant ten opzichte van de placebo.
Het paradoxale resultaat van deze studie is dat de oer-

Plantensoorten met immuunstimulerende
eigenschappen
Echinacea purpurea
Eupatorium cannabinum
Eupatorium perfoliatum
Matricaria chamomilla
Arnica montana
Calendula officinalis
Sabal serrulata
Althaea officinalis
Baptisia tinctoria
Eleutherococcus senticosus

Klinische studie

Een voorbeeld van een in dit verband interessante klinische studie is het onderzoek van Kalbermatten waarbij
een alcoholisch vloeibaar extract van guldenroede (Solidago virgaurea) wordt vergeleken met een S. virgaurea
oertinctuur [9]. In deze klinisch-farmacologische studie uit 1989 werd de diuretische werking van de twee
verschillende Solidago-preparaten vergeleken met een
placebo. De oertinctuur was bereid uit vers plantenmateriaal en het vloeibaar extract was verkregen door
concentratie met een factor 10 van de oertinctuur. Bij
chemische analyse van de bereidingen bleek dat het
spectrum van inhoudsstoffen –afgezien van de concentratie– identiek was. De 22 vrouwelijke proefpersonen
moesten zich steeds op twee achtereenvolgende dagen

Solidago virgaurea L. (guldenroede)
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tinctuur een twee keer zo sterke werking laat zien terwijl
de concentratie aan inhoudsstoffen tien keer lager is dan
in het vloeibare extract. De oertinctuur had daarmee
een ongeveer 20 keer sterkere werking dan het extract.
Dit resultaat kan wellicht gezien worden als een klinisch
fytotherapeutisch voorbeeld van een hormesiseffect.

Hormesis is geen homeopathie

Vanaf het begin is het begrip hormesis nauw
geassocieerd geweest met homeopathie, niet alleen
vanwege de naam maar zeker ook vanwege de
veronderstelde overeenkomst in werking.
Calabrese, de grote specialist op het terrein van
hormesis, heeft er meerdere malen op gewezen dat
de sterke associatie van hormesis met homeopathie
beschouwd moet worden als de belangrijkste
reden voor de marginalisatie van hormesis door de
medische wetenschap [4].
Hoewel zowel in de homeopathie als in het
hormesisconcept het gebruik van de lage doses
als kenmerk wordt gehanteerd zijn er volgens
Oberbaum echter diverse
verschillen aan te geven [5]:
1. In tegenstelling tot het niet-specifieke effect
van hormesis, geïnduceerd door een grote
verscheidenheid aan chemisch niet gerelateerde
stoffen, wordt binnen de homeopathie het effect
van een middel als zeer specifiek beschouwd. Een
homeopathisch middel dat niet passend is volgens
het similia-beginsel zal geen biologische activiteit
vertonen.
2. Binnen de homeopathie wordt in tegenstelling tot
hormesis naast lage doses ook gebruik gemaakt
van verdunningen voorbij het getal van Avogadro
(met name binnen de klassieke homeopathie).
3. Het hormetisch effect is reversibel, het houdt
op zodra de toediening stopt. Binnen de
homeopathie wordt het effect als blijvend gezien.
4. Voor een hormetisch effect is geen speciale
bereiding vereist zoals bij homeopathische
middelen het geval is.

Hormesis en toxiciteit van fytotherapeutica.

Wat betekent het fenomeen hormesis nu voor de fytotherapie? Van fytotherapeutica wordt algemeen aangenomen dat het mild werkende geneesmiddelen zijn met
een grote therapeutische breedte en meestal geen of milde bijwerkingen. Van een groot aantal plantensoorten
is echter reeds lang bekend dat toxische verschijnselen
kunnen optreden na gebruik van soms al kleine hoeveelheden. In principe wordt het gebruik van deze toxische
plantensoorten in de fytotherapie dan ook vermeden. Er
verschijnen echter in de laatste jaren ook in toenemende
mate publicaties over mogelijke toxiciteit van andere tot
dusver als veilig veronderstelde plantensoorten, bereidingen daaruit of geïsoleerde inhoudsstoffen. Het is nu
de algemene opinie dat indien men deze plantensoorten
zou willen blijven gebruiken in fytotherapeutica het
plantenmateriaal of de hieruit bereide extracten zodanig dienen te worden bewerkt –bijvoorbeeld via een zo
volledig mogelijke eliminatie van de mogelijk toxische
verbindingen– dat er geen gevaar meer aanwezig is voor
het optreden van schadelijke effecten. In het licht van

het hierboven beschreven hormesiseffect is het echter de
vraag of dat wel terecht is.
Niet alleen Paracelsus heeft er al op gewezen dat alleen
de dosis maakt of iets giftig is, maar ook de bekende
Amerikaanse biochemicus Bruce Ames (ontdekker van
de Ames-test ter vaststelling van carcinogeniteit) wijst er
in diverse studies in wetenschappelijke toptijdschriften
op dat het wel meevalt met die toxiciteit van stoffen in
onze leefomgeving, met name in voedsel maar ook in
fytotherapeutica. Volgens Ames heeft de mens in de evolutie blijkbaar een algemeen verdedigingsmechanisme
ontwikkeld tegen de talloze agressieve stoffen die voortdurend endogeen worden gevormd of die via het voedsel
(en daarop gelijkende fytotherapeutica) worden ingenomen. Volgens Ames en zijn medewerkers zijn mensen
bij lage concentraties van agressieve stoffen dus goed
beschermd [10,11].
Ondanks deze sterke argumenten is de heersende opvatting (ook in wetenschappelijke kringen) nog steeds dat
kankerverwekkende stoffen tot elke prijs uit de leefomgeving moeten worden gebannen. Nog steeds wordt
algemeen aangenomen dat voor carcinogene chemicaliën
een lineaire dosiseffect relatie bestaat en dat bij zeer lage
concentraties het kankerrisico laag is, maar pas geen
risico meer bestaat als de stof niet meer aantoonbaar is.
Daarnaast is het natuurlijk ook nog mogelijk dat in
een (complex) voedingsmiddel of fytotherapeuticum de
schadelijke werking van de ene stof wordt gecompenseerd door de tegengestelde werking van andere stoffen.
Een interessant voorbeeld hiervan is gember, dat zowel
in de voeding als in de fytotherapie wordt gebruikt.
Een hoofdbestanddeel in gemberwortel, 6-gingerol, laat
in de Ames-test een sterk mutagene activiteit zien. Als
daarentegen het gehele gemberwortelextract wordt getest, dat een zelfde hoeveelheid 6-gingerol bevat, worden
anti-mutagene effecten waargenomen [12].

Conclusies

Wat betekent het bovenstaande voor de fytotherapie?
Dosisafhankelijke omkeereffecten zijn voor talloze stoffen, zowel natuurlijke als synthetische, beschreven (zie
hiervoor onder andere ook de artikelen van Hanekamp
en Bast en Vuik en Wiegant elders in dit nummer).
Afgaande op de gegevens die de laatste jaren in toenemende mate in de literatuur verschijnen over hormesis,
zijn er sterke aanwijzingen dat een positief (beschermend) effect te verwachten is van die (zeer) lage concentraties van in hogere doseringen schadelijke, agressieve
stoffen. Gezien de nauwe relatie tussen fytotherapeutica
en de complexe plantaardige bestanddelen van ons
voedsel kan tenminste worden gesteld dat grote terughoudendheid dient te worden betracht ten aanzien van
uitspraken over toxiciteit van fytotherapeutica. Dit geldt
in het bijzonder wanneer gegevens, verkregen uit invitro-studies met enkelvoudige geïsoleerde stoffen, worden geëxtrapoleerd naar de in-vivo-situatie bij de mens.
In veel gevallen leidt dit tot volstrekt onjuiste conclusies
waarvan hierboven enkele voorbeelden zijn gegeven.
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NVF-nieuws

Agenda

Nieuw NVF-bestuur

6 maart 2009
Traditional herbal medicines: Opportunities and
challenges in a regulatory environment
Plaats: London, UK
Informatie: (pdf Brochure) http://www.ga-online.org/
files/London2009/herbal_medicines.pdf

Tijdens de NVF-ledenvergadering van 24 november
2008 werd bij het einde van hun termijn afscheid
genomen van de bestuursleden dr. F.M. van den
Dungen, dr. C.W. Kramers en drs. Ch. Wauters. De
NVF-voorzitter dr. C.J. Beukelman dankte hen hartelijk
voor hun grote inzet tijdens meerdere zittingstermijnen.
De kandidaat-bestuursleden prof. dr. J. Fink-Gremmels,
dr. S.F.A.J. Horsten en dr. M.T.I.W. Schüssler-van Hees,
werden met algemene instemming in het NVF-bestuur
benoemd. Het bestuur zal onderling de bestuurstaken
verdelen op de eerstkomende bestuursvergadering (eind
januari 2009).

Ledenvergaderingen 4 april en 12 oktober 2009

De NVF-ledenvergaderingen in 2009 zullen gekoppeld
zijn aan twee symposia die de NVF organiseert samen
met andere verenigingen.
Op 4 april 2009 voorafgaand aan het symposium
over Chinese Geneeskunde, dat door de NVF samen
met NVA en NAAV is georganiseerd in Breukelen (zie
aankondiging elders in deze editie).
Op 12 oktober 2009 zal de NVF waarschijnlijk samen
met de NVFW en GA een sessie over Natural Products
Research organiseren tijdens de FIGON geneesmiddelen dagen in Lunteren. Hier is ook een gelegenheid om
posters te presenteren en net als in 2004 zal vanuit het
R.P Labadiefonds een posterprijs ter beschikking worden
gesteld. Leden en andere belangstellenden die onderzoek
willen presenteren of een suggestie voor een spreker willen doen worden verzocht zo snel mogelijk contact op
te nemen met het NVF-bureau. De voertaal is Engels.
Abstracts voor lezingen graag indienen vóór 1 augustus
2009; abstracts voor posters kunnen tot 1 oktober 2009
worden ingediend bij het NVF-bureau.

(zie ook www.fyto.nl)

4 april 2009
Symposium NVF, NVA en NAAV:
TCM: Quality of individual prescriptions
Plaats: Breukelen, Van der Valk hotel
Informatie: NVF-bureau nvf@fyto.nl of 024-6844301
31 mei – 4 juni 2009
SEB 2009 - 50Th Annual Meeting of the Society for
Economic Botany
Plaats: Charleston, South Carolina, VS
Informatie: http://2009.sebconference.org
17-21 juni 2009
4th International Symposium Breeding Research on
Medicinal and Aromatic Plants (ISBMAP2009)
Plaats: Ljubljana, Slovenia
Informatie: http://www.isbmap2009.si
29-31 juli 2009
13th International Congress “Phytopharm 2009”
Plaats: Bonn, Duitsland
Informatie: http://www.adaptogen.ru/phyto2009.html ;
e-mail: phyto2009@mail.ru
16-20 augustus 2009
7th International Congress & Annual Meeting of the
Society for Medicinal Plant Research (Gesellschaft für
Arzneipflanzenforschung)
Plaats: Genève, Zwitserland
Informatie: http://www.ga2009.org
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Traditional Chinese Medicine:
Quality of individual prescriptions
A joint conference of the
Netherlands Association for Phytotherapy (NVF)
Netherlands Medical Association for Acupuncture (NAAV)
Netherlands Association for Acupuncture (NVA)

April 4th 10.00-17.30, Breukelen (in Pagode, Stationsweg 91)
INTRODUCTION
From a western scientific point of view the most intriguing and
challenging part of Traditional Chinese Medicine (TCM) is the
individualised diagnosis of the patient. The TCM expert interprets
the disease symptoms of the patient in terms of specific syndromes,
referring to an energetic disbalance. This diagnosis leads to
personalised treatments with acupuncture and patient-specific
medicine prescriptions.
Certainly the patients are satisfied with this procedure; but can
science show that all this extra work has benefits for patients, or
explain why this is so? And what scientific input can improve the
quality of work of the traditional Chinese practitioners?
The quality of the work of the TCM practitioner prescribing TCM
medicines depends on two factors:
- the choice of the suitable medicine(s) and the appliance of the
correct dosage(s) –which in fact is a result of the quality of the
education of the prescriber– and
- the quality of the medicine itself, which is controlled by the
dispensing pharmacist and his suppliers.
Safety and efficacy, the two things patients rightfully demand from
treatments they pay for, are built on the two qualities mentioned
above.
The involvement of science in both of these topics has moved
forward during the last years. At this conference exciting recent
results will be discussed between scientists and clinicians.
Science has contributed successfully to safe and effective prescribing
in the past years. Important issues are the methods for good
agricultural and manufacturing practises, authentication procedures,
identification of active compounds, standardisation, pharmacological
proof of efficacy of remedies, advanced knowledge of dosages and
possible interactions. Equally important and perhaps more exciting
are new scientific contributions to the core of individual subscribing
from informatics and systems biology.
It’s important to connect parties working on both ends: the scientific
researchers and the clinicians. NVF has always promoted this and
will continue to do so.
Ten years ago NVF organised a TCM conference that has led to a
clinical pilot study that was published in 2007 in the peer reviewed
journal Maturitas.
We hope that this conference will once more serve two purposes:
to inform each other –in an enjoyable atmosphere– of the new
developments in science that are related to traditional medicine;
and give rise to new fruitful cooperation between scientists and
clinicians.
Tedje van Asseldonk, coordinator
Kees Beukelman, NVF
Harm Elsinga, NVA
Chun Lee Oei Tan, NAAV
Charles Wauters, conference chairman

PROGRAM
Saturday April 4 2009, Breukelen
9.00 - 10.00	Meeting for members of the NVF 		
(Netherlands Association for Phytotherapy)
10.00 – 10.30

Conference registration and coffee/tea

10.30 – 11.00

Opening and welcome by
Dr. Kees Beukelman, Chairman NVF
	Dr. Chun Lee Oei Tan, Chairperson NAAV
Harm Elsinga, Chairman NVA
Drs. Charles. Wauters, pharmacist, NVF,
chairman of the conference.
11.00 – 11.30	Dr. Mei Wang, TNO/SU biomedicine, Leiden
University
TCM and systems biology: towards better care for
the individual patient’s health
11.30 – 12.00	Drs. Jan Schroën, International Lectures
Individual diagnoses correlate with biochemical
findings
12.00 – 12.15

Discussion

12.15 – 13.30

Lunch break

13.30 – 14.00	Dr. H.H. (Aitje) Tan, physician and TCM expert
How to modify TCM recipes for the application in
individual patients
14.00 – 14.30	Prof. Dr. Peter Hylands, King’s College London
Phytochemical informatics of TCM and therapeutic
relevance: Syndromes, remedies and their
compounds related
14.30 - 15.00	Prof. Dr. K. Chan, University of Wolverhampton
Interactions between TCMs and conventional drugs
15.00 – 15.30	Prof. Dr. Peter Houghton, King’s College London
Polyvalence in Chinese materia medica used to treat
cognitive decline associated with old age
15.30 – 16.00	Coffee/tea break
16.00 – 16.30	Dr. You Ping Zhu
Plant chemistry and safe use of Chinese herbal
medicine
16.30 – 17.00	Yifan Yang
Dynamic characteristics of herbs and dosage
management in the practice
17.00 – 17.15

Discussion

17.15 – 17.30

Closing remarks by the chairman

17.30 – 19.00

Drinks and dinner
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LECTURERS
Drs. Charles Wauters, pharmacist
As a graduate pharmacy of Amsterdam University in 1975 he
specialised in Eastern and Western phytotherapy. In 1981 he
founded a specialised department for herbal prescriptions in a
public pharmacy that from 1991 onwards was registered as an
independent pharmacy. From 1990 to 2008 he was a member of
the NVF-board. He initiated the RCT “The effect of Chinese Herbal
Medicine on menopausal symptoms compared tot hormone
replacement therapy and placebo” (Maturitas 2007).
Dr. Mei Wang, TNO/SU biomedicine
Reaching a top 50 position in the Chinese national contest for obtaining a study grant abroad, she was awarded a PhD study position
at the Cell Biology and Genetics Department of Leiden University in
1983. Since 1990 she is with TNO in a senior scientist position. Currently she is the head of Plant Systems Biology at TNO and associated professor at Leiden University. She is co-director (with professor
van der Greef) of SU BioMedicine, a TNO spin off company.

Prof. Dr. Kelvin Chan, University of Wolverhampton
Was appointed as Professor of Pharmacy and Pharmacology at
Wolverhampton in 2005. Formerly he worked at Liverpool John
Moores University (1992-1997) and in Abu Dhabi UAE and Baptist
University in Hong Kong (1997-2005). He has several Visiting
Professorships at Universities in China and in several European
countries, won several awards and has over 480 publications,
including the co-authorship and editorship of three drug
monographs and three specialist books on Chinese Medicine.
Prof. Dr. Peter Houghton, King’s College, London
Pharmacognosist, specialised in compounds of pharmaceutical
interest from natural sources, especially from flowering plants used
in traditional medicine. Published numerous ethnopharmacological
and in vitro studies. Major interests in activities relevant to the
treatment of neurodegenerative disease, particularly Alzheimer’s
disease, diabetes, cancer, fungal and bacterial infections and woundhealing.
Dr. You Ping Zhu, pharmacognosist
A graduate of pharmaceutical sciences (B.Sc., 1982) and
pharmacognosy (PhD, 1989) of SMMU University, Shanghai,
China, Dr. Zhu is quality control and regulatory affairs manager
at CMC Tasly Group, Amsterdam and director of the Hwa To
Centre for Chinese Medicine located at the University Medical
Centre Groningen, Groningen, The Netherlands. He is the author
of “Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and
Applications” (Harwood Academic Publishers, 1998).
Yifan Yang, TCM-expert, author
Studied traditional Chinese medicine and western medicine in
Beijing Universities of Traditional Chinese Medicine from 1977 to
1982. After graduation, she worked there as a doctor and a teacher.
Since 1991, she works as a TCM practitioner in Chinese herbal
medicine in the Netherlands and teaches Chinese herbal medicine
in several European countries. She is the author of Chinese Herbal
Medicine - Comparisons and Characteristics (Elsevier 2001) and
Chinese Herbal Formulas - Treatment Principles and Composition
Strategies (Elsevier 2009) and co-author of several other books.
Conference fee ex BTW (VAT)
Members of participating organisations: € 85,(€ 120,- including dinner)
Others: € 150,- (€ 190,- including dinner)
Students € 30,- (only full time students from (professional)
universities in medicine / pharmacy / biology / food science / natural
products and related)

Drs. Jan Schroën, TCM-expert
Studied biochemistry and graduated in natural health care therapies
and TCM. A MSc in TCM was added in China. He owns a private
TCM clinic and lectures at several TCM schools in Europe and China.
As TCM expert he is part of the scientific board of the Sino-Dutch
Centre for Preventive and Personalized Medicine.
Dr. H.H. (Aitje) Tan, physician and TCM expert
Studied medicine in Amsterdam (VU) and TCM at the Capital
Inst. Med. in Beijing and completed the NAAV course. Works
as a physician in the Centre for Allergies in Amsterdam, as an
acupuncturist/herbalist in his private clinic in The Hague and as a
TCM teacher for physicians. Participated in the study “The effect of
Chinese Herbal Medicine on menopausal symptoms compared tot
hormone replacement therapy and placebo” (Maturitas 2007).

Registration:
NVF-bureau nvf@fyto.nl TEL 024-6844301 / FAX 024-6843939
Rijksstraatweg 158, 6573 DG Beek-Ubbergen, NL.
Use enclosed registration form or get it from the website www.
fyto.nl
Accreditatie is aangevraagd bij ABNG, KNMP, NAAV, NVA, NWP.
Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door de NatuurApotheek
in Pijnacker

Prof. Dr. Peter Hylands, King’s College, London
Head of the Pharmacy Department. Many years experience in
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Voedingshormesis: gunstige werking van
schadelijke fytochemicaliën?
S.I. Vuik en F.A.C. Wiegant
Groente en fruit staan erom bekend dat ze gezondheidsbevorderend werken. Aan de speurtocht naar
verklaringen voor dit gunstige effect is onlangs een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Werden in eerste instantie
vitaminen, mineralen en voedingsvezels als verantwoordelijke factoren aangewezen, tegenwoordig wordt er
veel nadruk gelegd op de antioxidatieve werking van verschillende secundaire plantenstoffen (hier
aangeduid met de verzamelterm ‘fytochemicaliën’). Onlangs zijn ook schadelijke plantenstoffen in verband gebracht met een gezondheidsbevorderend effect.

Inleiding

Het wegvangen van schadelijke vrije radicalen werd
en wordt als het belangrijkste effect gezien dat
fytochemicaliën uit groente en fruit hebben. Een
interessante recente ontwikkeling wijst echter op een
paradoxaal gezondheidsbevorderend effect van een
groep fytochemicaliën die in hoge dosis een toxische
werking hebben. Tot die groep worden onder andere
de stoffen gerekend die de plant beschermen tegen
insecten (ook wel met ‘biopesticiden’ aangeduid).
Ook veel fytochemicaliën hebben in lage doses een
anti-carcinogene werking, terwijl ze in hoge dosis juist
een carcinogeen effect hebben. Deze paradox zien we
terug in het veld van onderzoek dat met hormesis en
voedingshormesis wordt aangeduid, waar stoffen die
in hoge dosis toxisch en carcinogeen werken juist een
gunstig effect hebben indien in lage doses toegediend.
In dit artikel wordt het concept hormesis kort
toegelicht, wordt ingegaan op de achtergrond en
gunstige werking van verschillende fytochemicaliën
in cel- en dierstudies en wordt het mogelijk
werkingsmechanisme nader beschreven. Tevens wordt
het effect van alcohol in deze context toegelicht en
wordt ingegaan op de wijze waarop stress veroorzaakt
door calorierestrictie (dieetbeperking) leidt tot een
verlenging van de gezonde levensduur.

Hormesis en adaptieve stress-respons

Hormesis is het verschijnsel waarbij een kleine
dosis van een stressor een positief effect heeft op
het organisme, terwijl een hogere dosis schadelijk
wordt [4,7]. Hormetische stoffen veroorzaken een
cellulaire stress, hetgeen in hoge dosis de cellen
kan schaden. Als de stof echter in lage dosis wordt
toegediend, is er slechts een milde vorm van stress
en schade en een geringe verstoring van de cellulaire
homeostase. Hierdoor zullen cellulaire mechanismen
worden geactiveerd die gericht zijn op herstel van de
schade, op het in stand houden van de herwonnen
homeostase en op de opbouw van resistentie tegen
nieuwe verstoringen. Kortom, allerlei cellulaire
herstel-, onderhouds- en beschermmechanismen, die
de gunstige hormetische effecten kunnen verklaren)
[14]. Deze specifieke stress-responsmechanismen
omvatten een aantal karakteristieke gebeurtenissen,
zoals het tot expressie brengen van stress-eiwitten (heat

shock proteins (hsps) die aan beschadigde eiwitten
binden en deze herstellen of opruimen), het activeren
van DNA-herstelmechanismen, het optreden van
veranderingen aan de chromatinestructuur om het
aflezen van genen te vergemakkelijken die bij herstel en
onderhoudsprocessen betrokken zijn, een stimulering
van de aanmaak van Fase II detoxificatie enzymen en
van enzymen die betrokken zijn bij een anti-oxidatieve
respons (waaronder catalase, superoxide dismutase,
heme oxygenase en glutathione transferase).
De hormetische effecten kunnen ook opgevat
worden als een soort ‘training’, waarbij een milde
vorm van stress onze cellen prikkelt om herstel- en
onderhoudsactiviteiten te verhogen. Zo is de cel beter
voorbereid op volgende uitdagingen [15]. Dit effect kan
ook vergeleken worden met de training van spieren met
kleine gewichten zodat ze worden voorbereid op het
hanteren van zwaardere gewichten, of milde stress die
de geest prikkelt en alert houdt.
Kenmerkend voor een hormetische respons zijn de twee
fasen, die van de lage dosis en van de hogere. Een lage
dosis heeft een positief effect terwijl een hogere dosis
schadelijk wordt voor het organisme. In een grafiek zou
dit eruit zien als een U- of een J-vormige curve. In de
Hormesis Database [6] zijn meer dan 6000 hormetische
dosis-responscurven verwerkt en geanalyseerd die
allen dezelfde responskarakteristieken laten zien. Dit
lijkt erop te duiden dat één universeel mechanisme de
hormetische respons kan verklaren.

De Plant Paradox

Groente en fruit staan algemeen bekend als gezond
voedsel dat tegen een breed scala aan ziektes
beschermt. Volgens het Voedingscentrum beschermt
de inname van een ruime dosis aan groente en fruit
per dag onder andere tegen hart- en vaatziektes,
diabetes, oogaandoeningen, chronisch obstructief
longlijden, neurodegeneratieve aandoeningen en
tegen kanker [21]. Groente en fruit bevatten naast
bouwstoffen, vitaminen, mineralen, voedingsvezels en
macromoleculen voor energie, tevens een intrigerende
groep fytochemicaliën.
Fytochemicaliën zijn een groep stoffen die de plant
aanmaakt om zich te verdedigen. Dat kunnen
antioxidanten zijn, bedoeld om de plant bijvoorbeeld

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 21e JAARGANG, NR 4, dec 2008/jan 2009, 14

tegen de vrije radicalen te beschermen die als
gevolg van blootstelling aan UV ontstaan. Deze
antioxidanten kunnen wij goed gebruiken om onze
cellen te beschermen tegen de vrije radicalen die tijdens
metabole processen ontstaan. De door deze reactieve
moleculen aangerichte schade wordt immers gezien
als belangrijkste oorzaak van het verouderingsproces
in het algemeen, evenals ten grondslag liggend aan het
ontstaan van chronische (verouderings-gerelateerde)
aandoeningen zoals diabetes, neurodegeneratieve
aandoeningen, hart- en vaatziekten, en kanker.
Een andere groep moleculen die planten aanmaken om
zich te beschermen, zijn de zogenaamde natuurlijke
pesticiden, stoffen die vraat door insecten of invasie
door schimmels tegengaan dan wel een antibacteriële
werking hebben. Deze groep van toxische stoffen
krijgen wij binnen als we groente en fruit eten, maar
ook wanneer we plantenextracten als geneesmiddel
slikken. De milde stress die deze componenten
veroorzaken zou wel eens verantwoordelijk kunnen zijn
voor een adaptieve respons, voor het in gang zetten van
stress-gestuurde mechanismen die ten grondslag liggen
aan een verhoogde weerstand, actievere onderhoudsen herstelmechanismen en een langere en gezondere
levensduur. Veel biopesticiden die door de plant worden
aangemaakt blijken tegenwoordig kankerverwekkend
te zijn. Deze giftige fytochemicaliën zitten vooral in de
schillen van vruchten en in de groeiende knoppen van
groentes [16,19]. Ook al zijn niet al deze verschillende
biopesticiden getest, van diegene die getest waren, bleek
de helft carcinogene eigenschappen te hebben.
Het concept hormesis wordt vaak aangedragen om de
schijnbaar paradoxale gezonde effecten van groentes
en fruit te verklaren [2,10,17,19]. De schadelijke
chemicaliën die de plant aanmaakt om zichzelf te
beschermen tegen aantasting, veroorzaken een lichte
stress in ons lichaam. Dit zorgt ervoor dat de cellulaire
beschermingsmechanismen tegen stress worden
gestimuleerd en aangesterkt, wat ertoe leidt dat we
minder schade oplopen door latere stressoren. Als
de cellen minder schade ondervinden van stressoren,
vermindert de kans op mutaties en dus op kanker. Op
deze manier zouden carcinogene stoffen die in lage
doses in groentes en fruit voorkomen door middel van
hormesis kanker juist tegengaan.

Brassica oleracea L. var. botrytis (broccoli)

Eén groep van fytochemicaliën die in verband wordt
gebracht met hormesis zijn de isothiocyanaten,
waaronder sulforafaan uit broccoli, stoffen die erom
bekendstaan dat ze tegen kanker beschermen [13].
Uit onderzoek van Kraft et al. [11] blijkt dat deze
isothiocyanaten inderdaad een stimulerend effect
hebben op de transcriptie van genen voor antioxidanten ontgiftingsenzymen. Zij beschreven dat sulforafaan
de transcriptiefactor NRF2 activeerde, wat daarna
bond aan ARE (het Antioxidant-Response Element).
Dit resulteerde in de productie van antioxidantenzymen
die helpen tegen oxidatieve stress. Dit kan erop
wijzen dat isothiocyanaten via een hormetisch effect
de cellulaire beschermingsmechanismen versterken.
Hierdoor kan de cel beter omgaan met dit soort stress
en is er een verbeterde bescherming tegen andere
carcinogenen. Dit leidt tot een kleinere kans op het
ontstaan van tumoren.

Figuur 1:
De NRF2/ARE route en zijn routes van activatie (direct of
via een upstream kinase) met Keap1 als remmend complex
(Bewerking van ‘Model of activation of the Nrf2-ARE
pathway’. Naar: [19].

Het NRF2/ARE model voor hormesis

Niet alleen broccoli werkt via deze NRF2/ARE route.
Er zijn vele plantaardige producten en extracten die de
NRF2 transcriptiefactor beïnvloeden. Het wordt zelfs
als het prototype mechanisme achter de hormetische
werking van fytochemicaliën gezien [19]. Planteneters
hebben een complex mechanisme ontwikkeld dat
hen beschermt tegen de giftige fytochemicaliën die
ze binnenkrijgen via hun voeding. Eén van de meest
belangrijke routes binnen dit ontgiftingsmechanisme
is de NRF2/ARE route. Deze stimuleert de productie
van antioxidant enzymen (waaronder catalase,
glutathione S-transferase, superoxide dismutase en
heme oxygenase-1) en fase II enzymen in respons
op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. De
geproduceerde enzymen gaan oxidatie tegen en
ontgiften [19,9]. De NRF2/ARE route is dus een
algemeen beschermingsmechanisme van de cel tegen
chemische stress, en groente en fruit hebben hierop een
hormetische werking. De lage dosis fytochemicaliën
uit een dagelijkse portie groente en fruit zet deze
mechanismen in werking en traint ze. In geval van
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zwaardere stress zijn de cellen beter voorbereid
en kunnen ze adequaat reageren. Dit leidt tot het
verminderd voorkomen van ziektes en aandoeningen.
Sulforafaan in broccoli activeert NRF2 direct, maar
er zijn ook fytochemicaliën die eerder in de route
effect uitoefenen, zoals curcumin. Curcumin is de
gele kleurstof van geelwortel (koenjit), een Indische
specerij die wij vooral kennen als basisbestanddeel
van kerriepoeder. Ook deze specerij heeft vele
voordelen voor de gezondheid. Zo zou deze naast het
verminderen van depressies en angsten tevens cellulaire
stress tegengaan [16]. Uit experimenten blijkt dat ook
curcumin via de NRF2 route werkt, wat ertoe leidt
dat fase II enzymen geproduceerd worden. Curcumin
activeert NRF2 echter niet zelf, maar werkt eerder in
de signaaltransductieroute in op p38 MAP kinase, een
enzym dat erom bekend staat geactiveerd te worden
door stress omstandigheden. Deze kinase zet vervolgens
de rest van de NRF2/ARE route in werking [19].

mechanismen te versterken. Deze hormetische werking
van rode wijn wordt gezien als belangrijkste reden
achter het verminderde risico op kanker [8]. Omdat
de cellen beter in staat zijn met stress om te gaan en
de schade te verhelpen, is de kans op mutaties in het
DNA door stress minder, wat leidt tot minder kans op
het ontstaan van tumoren. Door Morris [17] wordt
resveratrol beschreven als één van de meest duidelijk
hormetisch werkende moleculen.

Vitis vinifera L. (druif)

Allium sativum L. (knoflookbol)

Ook knoflook heeft een scala van positieve effecten
op het menselijk lichaam; het vermindert de kans
op trombose, arteriosclerose, diabetes en werkt
als een antioxidant. Daarbovenop vermindert
dagelijkse consumptie van knoflook de kans op
maag- en darmkanker. De werkzaamheid van
knoflook wordt toegeschreven aan de vele organische
zwavelverbindingen, die overigens grotendeels ook
in uien te vinden zijn [20]. Van deze componenten
is inmiddels bekend dat ze de transcriptie van fase II
ontgiftingsenzymen stimuleren door zowel synthese als
translocatie van NRF2 naar de kern te stimuleren [19].

Wijn en Alcohol

Het is algemeen bekend dat een glas rode wijn per
dag gezond is, een excuus dat door velen gretig wordt
gebruikt. Als de belangrijkste gunstige stof in rode
wijn wordt resveratrol beschouwd, dat in staat is vrije
radicalen weg te vangen en de activiteit van antioxidant
enzymen te stimuleren. Onder andere als gevolg
hiervan is er een aanzienlijk kleinere kans op hart- en
vaatziektes wanneer dagelijks een glas rode wijn wordt
gedronken [10]. Echter, naast deze antioxidatieve
werking heeft resveratrol ook een pro-oxidatieve
kant. In dit geval zou resveratrol oxidatieve stress juist
veroorzaken in plaats van tegengaan, waardoor histon
Sir2 wordt geactiveerd en zo een route in werking
wordt gezet die de cellen stimuleert om hun antistress

Quercetin dat onder andere in de pitten van druiven
voorkomt, is een component die ook een rol speelt
in het tot stand brengen van het gezonde effect van
rode wijn. Quercetin is een bioflavonoid dat vooral
voorkomt in uien, appels, rode wijn, druiven, tomaten
en rode kool. Het is een antioxidant dat vrije radicalen
wegvangt en waarvan bewezen is dat het de kans op
ontsteking, diabetes en hart- en vaatziekten verkleint
[10]. In 2007 stuitten Boots et al. [3] echter op een
paradox in de werking van quercetin. Nadat het vrije
radicalen heeft geneutraliseerd, wordt quercetin zelf
reactief en ondergaat het verscheidene oxidatiereacties.
In hun experiment zorgde dit voor aanzienlijke schade
in de cellen waaronder aan het DNA. Echter, gezien
vanuit het concept van hormesis hoeft dit verschijnsel
niet als paradoxaal geïnterpreteerd te worden. Zoals
de onderzoekers zeggen in hun discussie, was de
concentratie quercetin die zij gebruikten vele malen
hoger dan een mens normaal binnen krijgt via voedsel.
Ook al is een hoge dosis toxisch en nadelig, een lagere
dosis kan dan juist een positief hormetisch effect
hebben, hetgeen de gunstige effecten van quercetin in
het dagelijks leven zou kunnen verklaren.
Maar niet alleen rode wijn zou gunstig zijn voor de
gezondheid, álle alcoholische dranken hebben een
positief effect wanneer deze in kleine hoeveelheden
geconsumeerd worden [5]. Het lichaam reageert
op ethanol in de karakteristieke hormetische
tweefasenreactie. Bij te grote concentraties heeft
alcohol een negatief effect, zoals wordt gezien bij
chronische alcoholisten in de vorm van een verminderd
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functionerend immuunsysteem in combinatie met
neurologische en psychologische problemen. Aan
de andere kant, mensen met een lage alcoholinname
hebben een betere immuunwerking en een verminderd
risico op dementie, diabetes en hart- en vaatziektes,
inclusief een verlengde levensduur in vergelijking
met een controlegroep zonder alcoholinname [10].
Dit positieve effect van gematigd alcoholgebruik,
zijnde 10 tot 40 gram of 1 tot 3 glazen per dag, heeft
meerdere oorzaken. De voornaamste oorzaak is de
verandering in plasmacholesterol die alcohol met zich
meebrengt. De concentratie HDL wordt verhoogd en
die van LDL verlaagd, wat verstopping en vernauwing
van de aderen tegengaat en hart- en vaatziektes helpt
voorkomen. Maar daarnaast heeft alcohol ook nog
een hormetisch effect dat het lichaam ten goede komt.
De (oxidatieve) stress die alcohol met zich meebrengt
stimuleert en versterkt de antistress- mechanismen van
cellen, wat de kans op aandoeningen vermindert. Dit
is onder andere aangetoond in ratten, waar alcohol
een oxidatieve stress veroorzaakte die in lage dosis
de cellen stimuleerde om heat shock proteïnes en
antioxidantenzymen te produceren [18].

Caloriebeperking

Verschillende soorten voedsel bevatten chemicaliën en
pro-oxidatieve stoffen die cellulaire stress veroorzaken,
wat een hormetische reactie op gang brengt. Echter ook
de vermindering van de hoeveelheid voedsel die gegeten
wordt, zorgt voor stress en kan daarom positieve,
hormetische gevolgen hebben. Bij caloriebeperking
wordt de inname van voedsel zodanig verlaagd dat
men slechts 60% van de normale hoeveelheid binnen
krijgt. Het gaat hier uitsluitend om een vermindering
van de hoeveelheid calorieën, waarbij inname van
de hoeveelheid vitaminen en mineralen op het oude
peil blijft, zodat ondervoeding (‘malnutrition’) wordt
voorkomen. Er is inmiddels veel literatuur verschenen
waarbij is aangetoond dat deze maatregel leidt tot een
aanzienlijke verlenging van de gezonde levensduur in
verschillende modelsystemen (waaronder in wormen,
vliegen, muizen en ratten). In ratten en muizen is
bewezen dat caloriebeperking leidt tot een verhoogde
productie van het stresshormoon corticosteron.
Dit duidt erop dat verminderde calorie inname
inderdaad stress veroorzaakt. Daarbij is bewezen dat
caloriebeperking ook een beschermend effect had tegen
schade door giftige stoffen en intense hitte. Door het
hormetische effect van de caloriebeperking kunnen
de cellen beter met stress omgaan en staan allerlei
herstel-, onderhouds- en beschermingsmechanismen op
een hoger peil. Ook bij primaten zijn al veel gunstige
effecten van caloriebeperking op de algehele gezondheid
beschreven [12].
Als de antistress-mechanismen tijdens caloriebeperking
een hogere activiteit vertonen, dan kan de cel ook
beter moleculaire schade voorkomen die tijdens het
metabolisme ontstaat. De ophoping van dergelijke
schade wordt gezien als een cruciale factor die
ten grondslag ligt aan veroudering. Daarom helpt
caloriebeperking het lichaam dit verouderingsproces
tegen te gaan en zo de gezonde levensduur van het
organisme te verlengen. Interessant in dit verband
is dat Anderson et al. [1] hebben aangetoond

dat caloriebeperking het Sir2 activeert. Via deze
weg stimuleert caloriebeperking eiwitten die de
chromatinestructuur reguleren en daarmee de
toegankelijkheid en productie van antistress- en
antioxidantenzymen bepalen. Caloriebeperking maakt
overigens van hetzelfde mechanisme gebruik als
resveratrol in rode wijn om Sir2 te activeren.

Discussie

Mogelijke gevolgen van voedselhormesis
Het groeiende bewijs voor het bestaan van een
hormetische werking van voedsel op het menselijk
lichaam kan grote gevolgen hebben. Met deze nieuwe
kennis in het achterhoofd zou er opnieuw gekeken
moeten worden naar de effecten van bepaalde
voedselsoorten. Ook is het mogelijk dat de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheden herzien moeten worden, met
eventueel het aangeven van een maximum hoeveelheid
om te voorkomen dat toxische fytochemicaliën te veel
cellulaire schade aanrichten. Ook moet er gekeken
worden naar de frequentie van blootstelling aan
hormetische stoffen. Nu wordt aangeraden iedere dag
groente en fruit te eten, maar het zou kunnen zijn
dat consumptie op interval (bijvoorbeeld om de dag)
effectiever is [15].
Nog belangrijker is te kijken naar de effecten van de
hormetische stress in geval van ziekte. Voor mensen met
een verminderde immuunfunctie of een andersoortige
verminderde weerstand zou de normale dosis stress
die via het voedsel ‘binnenkomt’, teveel kunnen
zijn. Bij gezonde mensen werkt een lage dosis stress
gunstig en stimuleert en versterkt het de herstel- en
beschermingsmechanismen, maar is het goed mogelijk
dat een verzwakt lichaam diezelfde dosis stress niet
aankan. Dit kan tot celschade leiden en gevolgen
hebben voor de al zwakke gezondheid van het individu.
Kanttekeningen bij het concept voedingshormesis
De werking van vele hormetische stoffen is aangetoond
en bewezen op cellulair niveau en in veel gevallen ook in
diermodellen. Echter, het is goed mogelijk dat de effecten
van deze stoffen in een menselijk lichaam anders zijn
dan de theorie voorspelt. Bijvoorbeeld bij het tegelijkertijd innemen van een antioxidant en van een hormetisch
werkende pro-oxidatieve stressor, zouden deze stoffen
elkaars effect kunnen opheffen. De hormetische stof die
juist oxidatieve stress veroorzaakt zal het neutraliserende
effect van de antioxidant tenietdoen, en andersom kan
het antioxidant voorkomen dat de hormetische stof zijn
gunstige milde vorm van stress uitoefent op de cel. Wijn
en broccoli bevatten zelf al die combinatie van prooxiderende en anti-oxiderende stoffen, maar ook door
het gevarieerde voedselpatroon dat we hebben, zullen
dit soort combinaties snel kunnen optreden. Het is dan
nog maar de vraag welke activiteit overheerst en in welke
mate dit tot het eindresultaat zal bijdragen. Daarbij is het
tevens de vraag of een stressor, ingenomen via voedsel,
wel bij alle cellen in het lichaam terechtkomt. Aangezien
vele fytochemicaliën giftige stoffen zijn, is het goed mogelijk dat deze na opname meteen door de lever aangepakt
en verwijderd worden. De vraag is dan ook terecht of
de hormetisch werkende fytochemicaliën wellicht alleen
levercellen stimuleren of dat ze ook nog in staat zijn om
andere lichaamscellen te stimuleren.
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Ten slotte is het interessant dat gewezen wordt op het feit
dat planten die groeien onder stressvolle omstandigheden,
of planten die meer door insecten worden aangevreten
(zoals bijvoorbeeld de groente en fruit die onder
organische of biologische omstandigheden geteeld worden
en meer door insecten worden aangevreten), een hogere
concentratie aan fytochemicaliën zouden hebben die
voor ons gunstig kunnen uitpakken [17]. Daarentegen
is niet uit te sluiten dat dergelijke teeltomstandigheden
ook kunnen leiden tot een te hoge concentratie van
fytochemicaliën en daardoor juist weer een ongunstig
eindresultaat tot gevolg hebben.
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Bepaalde stoffen oefenen een positief effect uit op
de cellen van een organisme door lichte stress te
veroorzaken. Dit stimuleert de cel om zijn antistressdefensiemechanismen te versterken om zo beter te zijn
voorbereid op latere, zwaardere stress.
Groente en fruit staan er algemeen om bekend dat
ze kanker tegengaan, maar ze bevatten tevens veel
carcinogenen. Deze worden geproduceerd door planten
zelf in de vorm van biopesticiden om aantastingen
tegen te gaan. Na het eten van groente of fruit activeren
deze fytochemicaliën in de cellen van het menselijk
lichaam direct of indirect de NRF2/ARE route wat leidt
tot verhoogde productie van antioxidantenzymen en
van fase-II ontgiftingsenzymen, die stress tegengaan en
schade verhelpen. De positieve effecten van sulforafaan
in broccoli, curcumin in geelwortel en de organische
zwavelverbindingen in knoflook en ui lijken via
deze signaaltransductieroute verklaard te kunnen
worden. Doordat deze stoffen tevens de productie
van hsps verhogen is er een verminderde kans op de
ontwikkeling van aandoeningen die het gevolg zijn
van overmatige cellulaire stress waarbij moleculaire
schade langzamerhand ophoopt en leidt tot chronische
(verouderings-gerelateerde) aandoeningen.

4.

Resveratrol en quercetin zijn beide te vinden in rode
wijn. Deze antioxidanten werken ook als pro-oxidant,
en produceren zo een oxidatieve stress, hetgeen een
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Serumfarmacologie; een nieuwe methode
ter onderbouwing van de traditionele
fytotherapie?
S.B.A. Halkes
De voor- en nadelen van wetenschappelijk onderzoek naar fytotherapeutica en fytotherapeutische interventies zijn in het vorige nummer van dit tijdschrift uitgebreid besproken [1]. Uit dit artikel kwam naar voren
dat de fytotherapeutische praktijk –met zijn patiënt-specifieke benadering en complexe bereidingen– vaak
moeilijk blijkt te kunnen worden onderzocht met de gebruikelijke onderzoekstechnieken zoals klinische studies en dierproeven. Ook in-vitro-onderzoek naar de werking van fytotherapeutica kent de nodige beperkingen. Met name het feit dat de omzetting van plantenstoffen door het menselijke lichaam (metabolisatie)
buiten beschouwing wordt gelaten, kan de extrapolatie van de resultaten uit laboratoriumproeven naar de
klinische praktijk bemoeilijken. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, is door enkele Chinese onderzoekers in de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de zogenaamde serumfarmacologie. In aanvulling op de eerder gepubliceerde bijdrage over wetenschap en fytotherapie en ter voorbereiding op het komende voorjaarssymposium [2] zal hier wat dieper worden ingegaan op deze nieuwe onderzoeksmethodiek.

Inleiding

Traditionele Chinese kruidengeneesmiddelen zijn vaak
complex van samenstelling en er wordt verondersteld dat
veel van dit soort bereidingen pas een geneeskrachtige
werking laten zien na vertering in en opname uit
het maag-darmkanaal. Het inhoudsstoffenpatroon
van het kruidenmengsel als zodanig is daarom niet
noodzakelijkerwijs representatief voor de metabolieten
die daadwerkelijk bijdragen aan de klinische
werkzaamheid (maar kan hier ook niet los van worden
gezien, aangezien de metabolieten alleen maar kunnen
ontstaan uit de inhoudstoffen die in de kruiden
aanwezig zijn). In vitro onderzoek waar dit metabole
aspect buiten beschouwing wordt gelaten, kan dan ook
leiden tot vals-positieve of vals-negatieve resultaten.
Bij de serumfarmacologie wordt het te onderzoeken
kruidenmengsel oraal toegediend aan proefdieren,
waarna het serum van de behandelde dieren wordt
gebruikt voor in vitro studies. Bij deze manier van
onderzoek wordt dus rekening gehouden met eventuele
metabolisering van plantenstoffen in het lichaam
(farmacokinetiek). Serumfarmacologie zou daarom
kunnen leiden tot betrouwbaardere onderzoeksresultaten
en de vertaalslag van in vitro experimenten naar de
toepassing van (Chinese) kruidenproducten in de kliniek
kunnen vergemakkelijken.
De kruidenformule Yang Wei Kang Liu en maagkanker
Zeer recent is een Chinese studie uitgevoerd naar het
effect van de kruidenformule Yang Wei Kang Liu op de
overlevingsduur van patiënten met een vergevorderd
stadium van maagkanker. Yang Wei Kang Liu bevat
Astragalus mongholicus, Panax notoginseng, P.
ginseng, Paris polyphylla var. chinensis, Caesalpinia
sappan en Oldenlandia diffusa en wordt traditioneel
toegepast ter verbetering van de bloedsomloop en
ter verhoging van de lichamelijke weerstand tegen

pathogenen en kanker. In combinatie met de regulier
gegeven chemotherapeutica bleek Yang Wei Kang Liu
bij 33,8% van de behandelde maagkankerpatiënten
te leiden tot een afname van de grootte van de
primaire tumor met meer dan 50%. Van de alleen
met chemotherapie behandelde patiënten vertoonde
13,0% een vergelijkbaar effect. De kruidenformule
verlengde eveneens de mediane overlevingsduur
met ruim 50%; 21,5 maanden bij de met Yang Wei
Kang Liu behandelde patiënten ten opzichte van
14 maanden bij de controlegroep. Het serum van
konijnen die gedurende drie dagen tweemaal daags
Yang Wei Kang Liu toegediend hadden gekregen,
bleek in vitro de groei van een maagkankercellijn
met ongeveer 45% te remmen. De celdeling van deze
maagkankercellen bleek onder invloed van dit serum
te worden onderbroken in de S-fase van de celcyclus,
waardoor de mitotische activiteit sterk daalde. In dit
opzicht vertoonde het serum overeenkomst met het
chemotherapeuticum cisplatine. Het serum van met
Yang Wei Kang Liu behandelde konijnen induceerde
ook de activatie van intracellulaire activatieroutes
voor apoptose (geprogrammeerde celdood), onder
meer door een verlaging van de mitochondriale
membraanpotentiaal en door een verhoogde productie
van het apoptose regulerende eiwit Fas. De beïnvloeding
van de expressie van het Fas-eiwit was al eerder
waargenomen bij met Yang Wei Kang Liu behandelde
patiënten met maagkanker, zodat uit deze resultaten
kan worden geconcludeerd dat serumfarmacologie
kan bijdragen aan het ophelderen van het moleculaire
werkingsmechanisme van een kruidenformule, zonder
dat hiertoe voor de patiënt belastend onderzoek hoeft te
worden uitgevoerd.

Ginkgo, ginseng en stikstofoxide

In een ander onderzoek werd het effect van extracten
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uit twee planten op de afgifte van stikstofoxide
(NO) door vasculaire endotheelcellen onderzocht,
waarbij de resultaten van het serumfarmacologische
onderzoek werden vergeleken met de met traditionele
farmacologische methoden verkregen gegevens. NO
is een belangrijk fysiologisch boodschappermolecuul
dat een potente vaatverwijdende activiteit bezit
en een belangrijke rol speelt bij ontstekingen en
cardiovasculaire aandoeningen. Omdat bekend is dat
Ginkgo biloba en P. ginseng een invloed hebben op
hart en bloedvaten, werden extracten van deze planten
getest. Serummonsters van konijnen die gedurende
drie dagen extracten van G. biloba (meer dan 30%
flavonoïden) of P. ginseng (98% ginsenosiden)
toegediend hadden gekregen, bleken de door oxidatieve
stress geïnduceerde verlaging van de NO-productie
tegen te kunnen gaan. De hoeveelheid NO bleek zelfs
te worden verhoogd tot ver boven het niveau dat
normaal door endotheelcellen wordt geproduceerd. Dit
stimulerende effect op de vorming van NO was groter
voor het serum van de met ginsenosiden behandelde
konijnen dan voor het ginkgoserum (respectievelijk een
toename van ongeveer 210% en 100% ten opzichte van
het basale NO niveau). Toevoeging van de extracten
direct aan endotheelcellen –zonder voorafgaande
metabolisatie– had daarentegen slechts een marginaal
beschermend effect op de verlaagde NO-afgifte ten
gevolge van oxidatieve stress. Met deze studie is
aangetoond dat de metabolisatie van plantenstoffen
inderdaad van grote invloed kan zijn op het uiteindelijke
fysiologische en/of therapeutische effect.

en fytotherapeutische interventies. Er zal echter nog
moeten worden aangetoond dat het gebruik van
konijnenserum in de experimenten volstaat of dat er
in de toekomst wellicht moet worden overgestapt naar
humaan serum dat wordt afgenomen van vrijwilligers
die gedurende enige tijd een kruidenpreparaat hebben
geslikt. Hoewel dit consequenties zal hebben voor het
serumfarmacologische onderzoek –vooral ten aanzien
van veiligheid en wettelijke aspecten– is het namelijk
aannemelijk dat de vertaalslag van de in vitro studies
naar de fytotherapeutische praktijk (nog) beter kan
worden gemaakt als humaan serum wordt gebruikt in
plaats van serum van proefdieren. In dit geval zijn interspecies-verschillen in metabolisme immers niet langer
bepalend voor de onderzoeksresultaten.
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Grootschalige Ginkgo-trial (GEM-studie)
laat geen effect zien bij dementie
L.K. de Munck-Khoe
Tot op heden is er nog geen medicijn om de ontwikkeling of de progressie van dementie tegen te gaan.
Ginkgo biloba is een intensief bestudeerde kandidaat met veelbelovende neuroprotectieve eigenschappen. Diverse preklinische studies hebben werkingsmechanismen van G. biloba aan het licht gebracht, op
grond waarvan gunstige klinische effecten verwacht worden bij dementie. Het klinische effect is echter
niet eenduidig. Er zijn veel studies verricht met een gestandaardiseerd en goed gekarakteriseerd ginkgoextract (EGb761) en er is een aantal meta-analyses uitgevoerd. Toch heeft dit nog niet geleid tot overtuigende resultaten. Te kleine studiegroepen in combinatie met een te korte studieduur spelen daarbij een rol.
Twee grote studies werden opgezet in de VS (2000) en
in Frankrijk (2002), met een studieduur van 5-6 jaar
met ruim 3000 en 2800 personen, om duidelijkheid
te krijgen over het klinische effect van EGb761 (240
mg/d) ter preventie van dementie en in het bijzonder

van Alzheimer, bij ouderen met normale cognitie en
met een milde cognitieve stoornis. De hier besproken
Amerikaanse studie, de GEM-studie [1], en de Franse
studie, de GuidAge studie, zijn de grootste studies tot
nu toe. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bij
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aanvang van de studie was 79, respectievelijk 77 jaar.
In 2010 worden de resultaten verwacht van de Franse
studie [2].

Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Study

De GEM-studie werd uitgevoerd in vijf academische
ziekenhuizen in de VS tussen 2000 en 2008 met een
follow-up periode van gemiddeld 6,1 jaar en maximaal
7,3 jaar.
In deze studie kregen 3069 deelnemers van 75 jaar en
ouder (gemiddeld 79,1 jaar), tweemaal per dag 120 mg
EGb761 of een placebo. Aan het begin van de studie
hadden 2587 ouderen een normale cognitie en 482
ouderen (15,7%) een mild verstoorde cognitie. Het
primaire eindpunt was de vermindering van de totale
incidentie van dementie en meer specifiek de incidentie
van dementie van het Alzheimertype. De deelnemers
werden elke 6 maanden getest op cognitieve functies,
waarbij tevens de therapietrouw werd vastgelegd.
Kenmerkend voor deze studie is de intensieve
monitoring en begeleiding van de therapietrouw.
Bij personen die volgens de scores van verschillende
cognitieve testen dementie bereikten werd uitgebreid
neurologisch onderzoek gedaan en werden de hersenen
met MRI gescand, om dementie te kunnen bevestigen
en om kenmerken van vasculaire aandoeningen en van
Alzheimer vast te kunnen stellen.

1,56 was, terwijl bij de deelnemers zonder deze
aandoeningen de relatieve kans lager lag, namelijk op
0,98. Daarentegen was de trend voor Alzheimer bij
deelnemers met cardiovasculaire aandoeningen hoger in
de ginkgogroep.
De auteurs concluderen dat in deze studie Ginkgo
biloba (240 mg/d) niet effectief is tegen het optreden
van dementie of Alzheimer bij ouderen met normale
cognitie of met mild verstoorde cognitie. Secundaire
eindpunten waren de achteruitgang in totale cognitie
en functioneren, totale mortaliteit en incidentie van
cardiovasculaire aandoeningen. Er werden geen
verschillen gezien in beide groepen in cardiovasculaire
incidentie of mortaliteit. Er werden wel tweemaal zoveel
hemorragische beroertes gezien in de ginkgogroep
als in de placebogroep (16 versus 8), een verschijnsel
dat ook in een eerdere studie werd waargenomen.
Over het geheel genomen was deze bevinding niet
significant vanwege de kleine aantallen. De uitkomsten
met betrekking tot de overall cognitie en het dagelijks
functioneren zullen door de auteurs apart gepubliceerd
worden.
Voorbeelden van positieve studies die uitgevoerd zijn
met ginkgo zijn een studie van korte duur (22 weken)
waarin EGb761 een even groot effect laat zien als de
cholinesteraseremmer donepezil [3] en de GINDEMNP-studie. De GINDEM-NP-studie laat gunstige
effecten zien van EGb761 bij neuropsychiatrische en
andere niet-cognitieve aandoeningen bij dementie, zoals
apathie, angsten, prikkelbaarheid en labiliteit, depressie,
slaap en nachtelijke onrust [4].
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Na de follow-up periode werd in totaal bij 523 personen
dementie geconstateerd, waarvan 277 deelnemers in de
ginkgogroep en 246 in de placebogroep. De gevallen
van dementie werden voor 92% geclassificeerd als
mogelijk of waarschijnlijk van het Alzheimertype, of als
Alzheimer met vasculaire aandoeningen in de hersenen.
In de ginkgogroep kwam dementie voor met 3,3
gevallen per 100 persoonsjaren en in de placebogroep
met 2,9 gevallen. De relatieve kans (hazard ratio, HZ)
op dementie was 1,12 voor ginkgo ten opzichte van
placebo en 1,16 voor Alzheimer. Ook bij de deelnemers
met milde cognitieve stoornissen liet ginkgo geen effect
zien. In deze groep was de HZ voor ginkgo 1,13. De
relatieve kans op vasculaire dementie zonder Alzheimer
was in de ginkgogroep wel lager (HZ = 0,41) ten
opzichte van de placebogroep. Opmerkelijk was dat
bij deelnemers met cardiovasculaire aandoeningen bij
aanvang van de studie de hazard ratio voor dementie
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De invloed van Lycopus europaeus
(wolfspoot) op de schildklierfunctie en
schildkliergeassocieerde symptomen
Vertaling en bewerking van: Lycopus europaeus (Gypsywort): Effects on the thyroidal parameters and symptoms associated with thyroid function, door A.M. Beer, K.R. Wiebelitz en H. Schmidt-Gayk [1] door A.G.M. van Asseldonk
De klinische diagnose ‘milde hyperthyreoïdie’ en de behandeling hiervan met fytotherapeutica bestond al
voordat er een exacte meetmethode was voor de betrokken hormonen en hun precursors. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden enkele experimenten uitgevoerd die lieten zien dat Lycopus europaei herba
extracten de schildklierhormoonactiviteit verminderden. In de 80-er en 90-er jaren werd dit verder onderbouwd met farmacologische studies bij ratten. Echter toen in het begin van de 21e eeuw enkele klinische
studies bij mensen werden uitgevoerd, werden geen wijzigingen in schildklierparameters vastgesteld, wel
verbeterden de cardiacale parameters in één observationele studie. De tegenstrijdigheid tussen de duidelijke
effecten op de schildklierhormonen bij dierexperimenten (met hoge doseringen) en het uitblijven van dergelijke effectiviteit in het klinische onderzoek bij mensen vormt de achtergrond voor de hier beschreven studie.

Studieopzet

De hier beschreven studie vond plaats in 2003-2004 bij
patiënten die in een ziekenhuis (Blankenstein) waren
opgenomen. In deze kliniek wordt aan patiënten met
milde schildklierhyperfunctieklachten een standaard
natuurgeneeskundige behandeling aangeboden die protocollair omschreven is. Tijdens de studieperiode werd
voor de helft van de patiënten die aan de inclusiecriteria
voldeden en mee wilden werken aan de studie, de standaardbehandeling uitgebreid met een Lycopus zelfzorggeneesmiddel (2 x daags 1 tablet van 20 mg). Om economische redenen is geen placebogecontroleerde studie
uitgevoerd, aangezien er dan een uitgebreide gang langs
registratieautoriteiten en ethische commissie nodig zou
zijn, hetgeen voor een observationele studie niet vereist
is.
Er werden 68 patiënten geïncludeerd. De inclusiecriteria
waren: rusteloosheid, hartkloppingen en/of schildkliersymptomen zoals overmatig zweten, intolerantie voor
hitte, enz. met een thyreoïdstimulerend hormoon (TSH)
waarde < 1,0 Um/l. Dit is net onder de mediaanwaarde,
dus niet erg laag. Ook in Duitsland wordt een waarde
beneden 0,3 Um/l gezien als aanwijzing voor hyperthyreoïdie; het is echter bekend dat ook bij een hogere
waarde schildkliergerelateerde functionele klachten
kunnen voorkomen. Patiënten bij wie dit het geval is
worden doorgaans naar de afdeling natuurgeneeskunde
verwezen.
Exclusiecriteria waren: de afgelopen drie maanden
Lycopus-preparaten gebruikt, vastentherapie, schildklierhormonen of andere schildkliermedicatie gebruik,
climacterische klachten (opvliegers), zwanger of zogend,
ernstige vormen van hyperthyreoïdie, communicatieproblemen of niet coöperatief. Zes patiënten trokken tijdens de onderzoeksperiode hun toestemming in en van
drie anderen konden geen 24 uurs-urinemonsters genomen worden, zodat de data van in totaal 59 patiënten

De wolfspoot is een plant uit de lipbloemenfamilie
die ook in Nederland langs sloten en plassen veel
voorkomt. Door de grote grof gezaagde bladranden
lijkt het vanuit de verte vaak of er een pol brandnetels staat. Thee en extracten van wolfspoot zijn
in Europa van oudsher bekende genees- en huismiddelen zowel tegen de verschijnselen van milde
hyperthyreoïdie als tegen pijnlijke en gezwollen
borstklieren. Voor deze indicaties zijn er in Duitsland Lycopus-preparaten in de handel als zelfzorggeneesmiddelen, gebaseerd op een Kommission E
monografie. Welke stoffen verantwoordelijk zijn
voor de werking is nog niet geheel duidelijk; onder
meer zijn uit deze plant geïsoleerd: koffiezuurderivaten zoals hydroxykaneelzuur en lithospermzuur, flavonoïden, cumarinen, tanninen, saponinen, sterolen,
terpenen en etherische oliën. Hoogstwaarschijnlijk
zijn oligomeren van lithospermzuur
betrokken bij
de schildklierremming.

Lycopus europaeus L. (wolfspoot)
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geanalyseerd konden worden bij ontslag uit het ziekenhuis. Hiervan was 79% vrouw en de gemiddelde leeftijd
was 56 jaar. Na afloop van de follow- up fase van 3
maanden konden nog van 42 deelnemers serumwaardes
worden verzameld, de anderen waren om verschillende
redenen uitgevallen. De uitval was niet aan de medicatie
gerelateerd.

a.

b.

Fig. 2.
c.
a. Hoofdingang ziekenhuis 		
b. Kleurcodes verwijzen naar de afdelingen
c. Prof. dr. A.-M. Beer.

In het streekziekenhuis Blankenstein/Hattingen
(Duitsland) neemt de afdeling Natuurgeneeskunde
-waarin opgenomen de afdeling fysiotherapie- sinds
1997 een belangrijke plaats in (fig. 2 a,b) met 60 van
de 400 bedden. Op deze afdeling worden zowel acute
als chronische patiënten behandeld; de nadruk ligt op
patiënten met een acute opleving van een chronische
ziekte. Protocollair omschreven wordt onder
meer voedingstherapie, fysiotherapie (beweging/
massage), hydro/thermotherapie en fytotherapie
ingezet. Hoofd van de kliniek is professor Beer (fig.
2 c). Zijn afdeling verzorgt ook het onderwijs in de
natuurgeneeskunde (sinds 2003 verplicht voor alle
artsen) aan de huisartsenopleiding van de universiteit
Bochem. Op dit moment zijn er in Duitsland acht van
dergelijke ziekenhuizen die als opleidingscentrum in
de natuurgeneeskunde voor huisartsen functioneren.
Wat betreft het onderzoek dat in Blankenstein
wordt gedaan in samenwerking met de faculteit
geneeskunde in Bochem (zowel klinisch als
–farmacologisch– in-vitro-onderzoek) ligt de nadruk
op fytotherapie en turf/modderbaden. Ook worden
kostenaspecten van de behandelingen onderzocht [2].
Bij de patiënten werd als primaire uitkomstmaat de
T3 (tri-jodothyronine) en T4 (thyroxine) excretie in de
urine bepaald. Het bepalen van de hoeveelheid schildklierhormonen in de urine die gedurende 24 uur wordt
verzameld (een test die in Nederland werd ingekocht)
geeft een nauwkeuriger resultaat dan de voorheen gebruikelijke serumbepalingen, die onderhevig zijn aan
circadiaanse ritmiek. De 24-uurs urine werd verzameld
bij opname en ontslag (tijdstippen V1 en V2). Tevens
werd een groot aantal serum- en algemene parameters
bepaald. Op tijdstip V1 en V2 waren dat: vrij trijodiumthyronine (fT3), vrij thyroxine (fT4), 17-betaestradiol, testosteron, follikelstimulerend hormoon
(FSH), luteïniserend hormoon (LH), prolactine en de
gemiddelde ochtendwaarde van pols en bloeddruk op
drie achtereenvolgende dagen drie maal daags gemeten.
Tevens werden op V1 en V2 en nogmaals na de follow
up fase (V3) de waardes verzameld van: serum-TSH,
Bf-S-schaal (een gevalideerde pijnvragenlijst) SF 12 (een
gevalideerde Quality of Life vragenlijst), een klinische

schildkliersymptomen scorelijst en de ervaren bijwerkingen.

Resultaten

De antropometrische data bij de start van de studie
waren voor beide behandelgroepen nagenoeg gelijk.
Gemiddeld verbleven de patiënten 12 dagen in het ziekenhuis, en ze werden daarna nog 97 dagen gevolgd.
Tijdens het verblijf in het ziekenhuis bleek de T4-excretie in de urine significant (p = 0,032) verhoogd in de
Lycopus-groep (fig. 3) en in de controlegroep was deze
juist gedaald.
Wat betreft de T3-excretie bleef de Lycopus-groep vrijwel constant (fig. 4) en daalde de excretie in de controlegroep trendmatig; hierbij werd geen significant verschil
tussen de groepen vastgesteld,.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 3
T3 waardes (pmol/gkreatinine) in de urine tijdens periode van
ziekenhuisopname
Fig. 4
T4-waardes (pmol/gkreatinine) in de urine tijdens periode van
ziekenhuisopname
Legenda bij fig. 3 en fig. 4:
Grijs, ruit: Lycopus-groep
Zwart, driehoek: Controlegroep
V1 = tijdstip opname in kliniek
V2 = tijdstip ontslag uit kliniek (12,3 (+/- 2,2) dagen later)

De parameters fT3, fT4 en TSH veranderden niet significant gedurende deze periode, wel was trendmatig een
kleine stijging van TSH en daling van fT4 te zien. Ook
alle andere metingen lieten geen significante verschillen
zien tussen de behandelgroepen.
De preparaten werden goed verdragen en er werden
weinig bijwerkingen gemeld.
De schildkliergerelateerde symptomen, zoals de hartkloppingen in de ochtend, verdwenen voor een groot
deel in de Lycopus-groep (gemiddelde score 59,05 naar
32,67). Ook bij de standaardbehandeling verminderden
de symptomen (43,21 naar 29,21). Het verschil tussen
beide groepen was niet significant, mede door de ongelijke uitgangswaarden.

Interpretatie

De gevonden effecten van Lycopus op de excretie van
schildklierhormonen zijn interessant maar moeilijk te
interpreteren. De onderzoekers geven dit zelf ook aan.
Niettemin zien zij in deze studie een bevestiging voor
de rationele inzet van Lycopus bij deze problematiek.
Het mechanisme achter de verhoogde T4 uitscheiding
is onbekend. Men zou kunnen denken aan een mogelijk

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 21e JAARGANG, NR 4, dec 2008/jan 2009, 23

effect op de nieren. Inderdaad was de totale hoeveelheid
urine die door de patiënten in de Lycopus-groep werd
uitgescheiden iets groter dan in de andere groep, maar
dit verschil bestond al op V1 (p < 0,05), werd kleiner
tijdens de studie en was niet meer significant op V2.
Wat deze studie vooral laat zien is de belangrijke rol die
zo’n Modellabteilung für Naturheilkunde [2] kan hebben voor de onderbouwing van de wetenschappelijke
fytotherapie. Men bevindt zich in een setting met gemotiveerde patiënten en met verplegend personeel dat goed
opgeleid is in de verschillende aspecten van fytotherapie
(en andere natuurgeneeskundige behandelingen). In deze
klinische setting kan een schat aan data verzameld worden en komen veel interessante vragen naar voren die
door middel van gezamenlijke inspanning van klinische
en universitaire onderzoekers kunnen leiden tot beter
inzicht in de werking van fytotherapeutica.

Korte berichten (2)
Ayurveda tijdschrift RUG

Enkele Nederlandse wetenschappers met een relatie tot
de Universiteit Groningen zijn begonnen met een Electronic Journal of Indian Medicine (EJIM). In de redactie
zitten onder meer Jan Meulenbeld, Friso Smit en Maarten Bode. Dit blad is gratis on line te lezen op http://
indianmedicine.ub.rug.nl/
De website bevat ook een uitgebreide Annotated Bibliography of Indian Medicine (ABIM) die is samengesteld
door Jan Meulenbeld.
Bron: M. Bode.

WHO verklaring CAM

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 8
november 2008 in China een verklaring aangenomen
waarin ze elk land oproept om kennis met betrekking
tot traditionele geneeswijzen te respecteren, te documenteren en te verspreiden. Nogmaals worden regeringen
opgeroepen om nationaal beleid te ontwikkelen om een
correct, veilig en effectief gebruik van deze geneeswijzen
te maken. Hiertoe moeten door de nationale overheden
opleidingseisen en beroepsregisters worden opgezet. Om
de communicatie tussen de verschillende geneessystemen
te bevorderen dient aan dit thema ook aandacht te worden geschonken in de opleiding van gezondheidskundigen, (para)medici en medisch onderzoekers.
Bron: WHO Beijing declaration, november 2008.

Cranberry en blaasontsteking

In het jaarverslag 2008 van SWAB (Stichting Werkgroep
Antibiotica Beleid) komen preventieve kuren tegen
blaasontsteking op de afdelingen urologie en intensive
care als één van de belangrijkste antibioticaresistentie problemen naar voren. Ook buiten het ziekenhuis
krijgen vrouwen die vaak blaasontstekingen hebben
preventief antibiotica voorgeschreven. Een alternatief
is dus welkom en wereldwijd wordt in dit verband veel
onderzoek gedaan naar Cranberrysap. De Cochranegroep vatte in januari 2008 al tien onderzoeken met in
totaal 1049 proefpersonen samen: Cranberry verminderde significant de incidentie van blaasontsteking na
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Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk, bioloog, is directeur van het Instituut voor
Etnobotanie en Zoöfarmacognosie, hoofd van het NVF-bureau en lid van de
redactie van dit tijdschrift.
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12 maanden in vergelijking tot placebo of watercontrole
(RR 0,65, 95% CI 0,46-0,90). Het effect was beter bij
oudere vrouwen en minder duidelijk bij katheterisatie
en oude mannen. Wel maken de auteurs melding van
veel drop-outs tijdens de studie; mogelijk zijn de toedieningsvormen niet patiëntvriendelijk. De conclusie is dat
aanvullend onderzoek gewenst is.
In november 2008 verscheen een nieuwe studie, uitgevoerd
in het academisch ziekenhuis Dundee in Schotland, die
de effectiviteit van cranberry-extract (dosis 500 mg/dag)
vergeleek met 100 mg trimethoprim in een studie van 6
maanden, uitgevoerd met 137 vrouwen boven de 45 die in
het jaar voorafgaand aan de studie twee of meer met antibiotica bestreden blaasontstekingen hadden gehad. Van de
137 deelnemers kregen er 39 (28%) een blaasontsteking,
hiervan 25 in the cranberrygroep en 14 in the trimethoprimgroep); RR 1.616 (95% CI: 0.93, 2.79) P = 0.084.
Gemiddeld trad na 84,5 dag weer een blaasontsteking op
in de cranberrygroep en na 91 dagen in de trimethoprimgroep (U = 166, P = 0.479). Alhoewel trimethoprim dus
nauwelijks effectiever was, had dit middel wel veel meer
dermatologische bijwerkingen (jeuk, uitslag). De gastrointestinale klachten als bijwerking waren gelijk voor beide
groepen. De artsen die in het ziekenhuis werken, bespreken
voortaan met hun patiënten beide opties.
Bronnen: Jepson RG, Craig JC. Cranberries for preventing urinary infections. Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 1, 23 januari 2008.
McMurdo, MET et al. Cranberry or trimethoprim for
the prevention of recurrent urinary tract infections? A
randomized controlled trial in older women. Journal of
Antimicrobial Chemotherapy doi:10.1093/jac/dkn489.

Vaccinium macrocarpon Ait.= Oxycoccus macrocarpus Pers.
(cranberry)
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