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Ten geleide
Synergie blijft een intrigerend onderwerp voor iedereen die in fytotherapie is geïnteresseerd. Eigenlijk onderstreept de
term synergie dat het effect van fytotherapie gebaseerd is op samenwerking van een groot aantal variabelen, die kenmerkend zijn voor fytotherapeutica. Uit recent verschenen artikelen wordt duidelijk dat het fenomeen synergie niet alleen
interessant is voor de fytotherapie. Op het terrein van de celbiologie is onlangs duidelijk geworden dat synergistische
responsen betrokken zijn bij vrijwel alle celfuncties, bijvoorbeeld de controle van gentranscriptie, ionkanaalactiviteit,
activatie van receptoren, schadelijke mutaties en non-covalente interacties tussen membraanlipiden en eiwitten. Ondanks
dit wijdverspreide voorkomen van synergisme zijn de mechanismen die eraan ten grondslag liggen nog grotendeels onbekend. In dit eerste NTvF-nummer van 2010 wordt in een hoofdartikel, gebaseerd op twee zeer recent verschenen artikelen over dit onderwerp, door Van Meer een aantal mechanismen besproken die mogelijk ten grondslag liggen aan synergie in fytotherapeutica. In dit artikel wordt verder ingegaan op de rol die de recent ontwikkelde “omics”-technologieën
als onderdelen van de systeembiologie kunnen spelen bij de opheldering van de complexe werkingsmechanismen van
fytotherapeutica en daarmee wellicht ook nader inzicht kunnen verschaffen in de betekenis van synergie voor fytotherapeutica. Van den Worm sluit in het tweede verhaal hier nauw bij aan, als hij op basis van een ander recent artikel over
synergie de rol van vrije radicalen en antioxidanten bespreekt in de handhaving van het redox-evenwicht en de cellulaire
communicatie. Een belangrijke conclusie die hij trekt is dat het erop lijkt dat een multi-target aanpak (synoniem voor synergie?) in dit verband een betere strategie is dan een enkele interventie. Verwacht mag worden dat er de komende jaren
nog veel meer over synergie zal worden geschreven en dus ook in dit tijdschrift aan de orde komt.
Naast synergie wordt in dit nummer uitvoerig aandacht besteed aan de NVF-bijdragen tijdens de laatst gehouden
FIGON-geneesmiddeldagen middels een verslag door Van Asseldonk en verschillende bijdragen van sprekers. Zo is er
een korte samenvatting van het onderzoek van Balvers en Witkamp, waarin wordt onderzocht in welke mate (vis)vetzuren kunnen worden omgezet in endocannabinoïden en of dit gezondheidsbevorderende effecten oplevert. Drie andere
bijdragen zijn afkomstig van studenten die hun onderzoek hebben gepresenteerd tijdens het FIGON-congres. Zo is er
een (vertaalde) bijdrage van Evelyn Keuben die onderzoek heeft gedaan naar de immunomodulerende en bloedsuikerverlagende eigenschappen van Moringa oleifera bladextracten. De andere (vertaalde) bijdrage is afkomstig van Yao Liu
en heeft betrekking op de activiteitsgeleide isolatie van een complementremmende stof uit Prunella vulgaris. Een interessante bijdrage is ook geleverd door Den Hertog met een samenvatting van haar onderzoek met nieuwe kwantitatieve
analysemethoden voor de bepaling van de effecten van kruidenpreparaten die de darmgezondheid verbeteren. Als laatste
onderdeel van het FIGON-congres is er de vertaalde afsluitende presentatie van de Duitse arts en onderzoeker Beer over
de problematiek van het aantonen van werkzaamheid van complexe geneesmiddelen. De conclusie van zijn verhaal is dat
er om de acceptatie van de fytotherapie te vergroten meer klinische studies uitgevoerd moeten worden naar zowel werkzaamheid als naar klinische effectiviteit van fytotherapeutica en nauw samengewerkt dient te worden tussen klinische en
experimentele onderzoekers.
Ten slotte is er nog een interessant artikel over fytotherapie in Honduras van de zelf uit Honduras afkomstige Melina
Donaire. Zij biedt inzicht in de snel verdwijnende traditionele kruidenkennis van de Maya’s en de wijze waarop zij mogelijkheden ziet via een door haar ter plekke te verzorgen cursus die inheemse kennis in stand te houden ten behoeve van
de lokale bevolking.
Zoals altijd zijn er natuurlijk ook de gebruikelijke rubrieken met NVF-nieuws, agenda en andere korte berichten.
Ondergetekende deelt u mede dat hij, na vele jaren van intensieve betrokkenheid bij het tijdschrift, met dit nummer zijn
redactionele werkzaamheden voor het NTvF afsluit.
De redactie wenst u weer veel leesgenot.
Johan van Meer
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Onderzoek naar mechanismen van synergie
in fytotherapeutica;
een multifactoriële benadering
J.H. van Meer
Enkele jaren geleden is in dit tijdschrift uitvoerig aandacht besteed aan het fenomeen synergie als zijnde
een essentieel aspect in de werking van fytotherapeutica [1] . Inmiddels heeft het synergieonderzoek in de
fytotherapie zich verder ontwikkeld tot een belangrijke kernactiviteit. Een hoofddoel van dit onderzoek is het
vinden van een wetenschappelijke verklaring voor de therapeutische superioriteit van veel plantaardige extracten uit de traditionele geneeskunde in vergelijking met daaruit geïsoleerde verbindingen. De effectiviteit
van deze al eeuwen gebruikte plantaardige extracten is in veel gevallen geverifieerd door middel van klinische
studies. Voor de grotere effectiviteit van veel extracten worden synergie-effecten van het mengsel van bioactieve verbindingen en eventuele nevenproducten daarvan in de extracten geclaimd verantwoordelijk te zijn.

Inleiding

Tot voor kort bleven de mechanismen die ten grondslag
zouden liggen aan synergie effecten onverklaard. Slechts
met een exacte kennis van deze mechanismen zal het
mogelijk zijn om een nieuwe generatie van gestandaardiseerde optimaal effectieve plantaardige extracten te
ontwikkelen, die niet alleen voldoen aan de hedendaagse
standaarden voor kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid
van (reguliere) geneesmiddelen, maar ook in het ideale
geval gebruikt kunnen worden voor de behandeling van
ziekten die nu uitsluitend behandeld worden met synthetische middelen of antibiotica.
De eerste impuls voor dit synergieonderzoek is afkomstig uit de geneesmiddelwetgeving, waarin wordt geëist
dat elke component van een samengestelde farmaceutische bereiding bijdraagt aan de geclaimde totale effectiviteit. In de 70-er en 80-er jaren van de vorige eeuw was
het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, om aan deze
eis te voldoen, vanwege het ontbreken van high-tech
analytische en moleculairbiologische methoden alsmede
de immense inspanningen en kosten die dat zonder
die methoden met zich zou hebben meegebracht. Veel
plantaardige geneesmiddelen in die tijd waren ook nog
niet geschikt om er klinische studies mee te verrichten,
dat wil zeggen dat zij nog niet voldoende analytisch of
toxicologisch waren onderzocht. Bovendien ontbrak het
de kleinere farmaceutische firma’s aan adequate financiële middelen om alle noodzakelijke studies uit te voeren
met meestal zeer beperkt gestandaardiseerde plantaardige preparaten. Toen, evenals nu, waren de grote
farmaceutische bedrijven niet geïnteresseerd in klinische
effectiviteitsstudies met complexe plantaardige mengsels
(bereidingen).
Twee gebeurtenissen hebben het synergie-onderzoek
in fytotherapeutica geïnitieerd: in de eerste plaats de
nieuwe methoden in de analytische chemie en in de
moleculaire biologie die gedurende het afgelopen decennium beschikbaar zijn gekomen, en in de tweede plaats
een onverwachte verandering van paradigma in de far-

macotherapie die heeft plaatsgevonden zonder dat daar
veel aandacht aan werd geschonken. De paradigmaverandering in de farmacotherapie hield in dat er een geleidelijke verschuiving plaatsvond van de gedurende lange
tijd hartstochtelijk verdedigde monotherapie naar een
therapie waarbij meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd
worden toegediend. Deze zogenaamde multi-drug therapie wordt al wereldwijd toegepast bij de behandeling
van aids en andere infectieziekten, hypertensie, talloze
vormen van kanker en reumatische aandoeningen. De
gedachte achter het multi-drug therapieconcept in de
huidige kankertherapie is de tumor te bestrijden met een
soort van gezamenlijke actie: niet door directe vernietiging van de tumor maar meer door onderdrukking of
activering van verschillende processen die essentieel zijn
voor het overleven van de tumor (bijvoorbeeld via remming van angiogenese en oncogenen, inductie van apoptosis, activatie van het immuunsysteem of bestrijding
van ontstekingsprocessen). Dit concept komt overeen
met de multi-target therapie die later in dit artikel zal
worden besproken. Een dergelijke paradigmaverandering was voor de fytotherapie niet nodig, omdat daar al
vanaf het allereerste begin de geneesmiddeltherapie met
extracten en combinaties van extracten de voorkeur had
boven het gebruik van enkelvoudige stoffen daaruit.
Waarom nu deze voorkeur voor farmaceutische
(geneesmiddel)-combinaties? De multi-drug strategie
is gebaseerd op een reeds lang bestaand besef dat veel
ziekten een multi-causale etiologie hebben en een complexe pathofysiologie. Uit klinische studies is inmiddels
ook helder geworden dat ziekten duidelijk beter kunnen
worden bestreden met goed gekozen geneesmiddelcombinaties dan met een enkelvoudig geneesmiddel. Het
aantonen van een verhoogde effectiviteit van geneesmiddelcombinaties in de farmacotherapie is relatief eenvoudig, omdat daarbij gebruik wordt gemaakt van mengsels
van enkelvoudige zuivere stoffen, waarvan de farmacologie in de meeste gevallen bekend is. Bovendien zijn er
al verscheidene voorbeelden van synergie-effecten in de
klassieke farmacologie bekend, hoewel het exacte me-
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chanisme daarvan nog steeds niet precies is opgehelderd.
Het bewijzen van deze synergie-effecten in de fytotherapie is veel moeilijker, omdat plantenextracten niet alleen
bestaan uit complexe mengsels van enkele werkzame
hoofdcomponenten, maar daarnaast nog talloze andere
componenten bevatten die betrokken kunnen zijn bij de
synergie-effecten. Daarom moet de onderzoeksstrategie
voor het bewijzen van synergie effecten in fytotherapeutica anders zijn dan die van de klassieke reguliere
geneeskunde.
In dit artikel zal nader worden ingegaan op een aantal
mogelijke mechanismen die ten grondslag (kunnen) liggen aan het fenomeen synergie in de fytotherapie en de
recente ontwikkelingen in onderzoeksmethoden. Daarbij wordt uitgegaan van een ruime definitie van synergie
(letterlijk: samenwerken) als zijnde de situatie waarin
het effect van twee of meer stoffen groter is dan de som
van de effecten die elk van de stoffen afzonderlijk zou
kunnen bewerkstelligen. Voor een uitgebreide bespreking van de definities van synergie en de problematiek
daarvan wordt verwezen naar het eerder in dit tijdschrift verschenen artikel van Wiegant en Surinova [2].

Mechanismen van synergie effecten

Op basis van recente onderzoeken in de klassiek farmacologische, moleculairbiologische en klinische richting
kunnen vier mechanismen worden onderscheiden die
betrokken kunnen zijn bij synergie effecten:
1. Synergistische multi-target effecten.
2. Farmacokinetische of fysisch-chemische effecten gebaseerd op verhoogde oplosbaarheid, resorptiesnelheid en biologische beschikbaarheid.
3. Interacties van stoffen met resistentiemechanismen
van bacteriën.
4. Eliminatie of neutralisatie van bijwerkingen door
stoffen die in het extract aanwezig zijn, eraan toegevoegd of door verhitting bewerkstelligd zijn, zodat
uiteindelijk een hogere mate van effectiviteit kan
worden verkregen dan zonder die toevoegingen of
manipulaties.
1. Synergistische multi-target effecten
“Synergistische multi-target effecten” betekent dat de
afzonderlijke bestanddelen van een enkelvoudig extract
of een combinatie van extracten niet één afzonderlijk
fysiologisch proces beïnvloeden, maar verscheidene processen, en daardoor samenwerken op een agonistische,
synergistische manier. Door Imming [3] is een lijst opgesteld van mogelijke belangrijke geneesmiddel-targets,
gebaseerd op stoffen die als geneesmiddel zijn toegelaten, zoals enzymen, substraten, metabolieten, eiwitten,
receptoren, ionkanalen, transporteiwitten, DNA/RNA,
ribosomen, monoclonale antilichamen en fysisch-chemische mechanismen. Ook signaalcascades kunnen targets
zijn.
Voor een juist begrip van het fenomeen synergie is het
belangrijk dat men zich realiseert dat indien een mengsel
van stoffen in een extract werkzaam is door beïnvloeding van één fysiologische parameter, er alleen maar

een additief effect kan worden verwacht. Als echter
afzonderlijke componenten van een extract een binding
kunnen
aangaan met verschillende targets dan kunnen
Bijlagen:
3 figuren
meer dan additieve ofwel synergistische effecten worden
bewerkstelligd (zie fig 1).
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Figuur 1. Vereenvoudigde en geïdealiseerde grafische weergave
van één-target en multi-target effecten gegenereerd door een
enkelvoudig extract dat verschillende inhoudsstoffen bevat
Figuur 1. Vereenvoudigde en geïdealiseerde grafische weergave van één-target en multi-target
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Diverse voorbeelden van bewezen synergistische effecten
in fytotherapeutica zijn in een vorig themanummer al
beschreven [1].
In dit artikel zullen enkele nieuwe recente voorbeelden
worden besproken:
Crataegus-preparaten zijn geïndiceerd voor de behandeling van hartfalen klasse 1 en 2 (NYHA I en II). Aangetoond is dat deze preparaten zowel een positief inotroop
effect als een remmende werking op angiotensin converting enzyme (ACE) bezitten alsmede ook een vaatverwijdende werking bij angina pectoris.
Van de actieve verbindingen van knoflook (allicin en
ajoeen) zijn ook verschillende activiteiten aangetoond:
ze bezitten een cholesterol en lipiden verlagende activiteit, werken als antioxidanten, remmen de synthese van
stikstofoxide (NO) en hebben een bloeddrukverlagende
werking. Daarnaast is aangetoond dat ajoeen apoptose
induceert in humane leukemiecellen, waarschijnlijk via
inductie van reactieve zuurstofmetabolieten (reactive
oxygen species, ROS). Deze voorbeelden laten zien dat
actieve verbindingen van een plant kunnen werken via
verschillende werkingsmechanismen die relevant kunnen
zijn voor totaal verschillende aandoeningen.
De goed gedocumenteerde effectiviteit van wortelpreparaten van Urtica dioica bij prostaathyperplasie is waarschijnlijk gebaseerd op synergisme van antiproliferatieve
en anti-inflammatoire effecten veroorzaakt door lectines
en polysacchariden. Interessant is ook dat de bladeren
van U. dioica anti-inflammatoire effecten bezitten, veroorzaakt door de aanwezigheid van oxylipines en koffiezuurderivaten. Deze worden gebruikt bij de behandeling van artritis.
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In het geval van Harpagophytum procumbens zijn veel
hogere concentraties van de “actieve stof” harpagoside
nodig voor down-regulatie van de expressie van induceerbaar NO synthase (iNOS) in de rat dan aanwezig
is in een effectieve concentratie van de totale extracten.
Wat verder interessant is aan dit geval is dat een activiteitsgeleide fractionering van het extract van Harpagophytum een brede verdeling van gewenste activiteiten
liet zien in zowel de polaire als apolaire fracties.
Een ander klassiek voorbeeld is Hypericum perforatum,
waarin een groot aantal zowel polaire als apolaire verbindingen bijdragen aan de totale klinische activiteit. In al
deze gevallen verdient de toepassing van het (min of meer
gezuiverde) extract de voorkeur boven de geïsoleerde
actieve stoffen, gezien de brede therapeutische en farmacologische werking die gerelateerd is aan de speciale samenstelling van de diverse ingrediënten in de plant.
Een bijzonder voorbeeld van het multitarget principe
in de fytotherapie is het uit negen plantenextracten samengestelde preparaat Iberogast dat beschouwd kan
worden als een toonaangevend fytotherapeuticum bij
de behandeling van functionele dyspepsie en motiliteitsstoornissen van het maagdarmkanaal. Twaalf klinische
studies, waarvan twee studies waarin wordt vergeleken
met de synthetische geneesmiddelen cisapride en metoclopramide, laten een volledige therapeutische gelijkwaardigheid zien van Iberogast aan de twee synthetische
middelen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het
fytotherapeuticum geen of minder bijwerkingen liet zien
in vergelijking met de synthetische middelen. Iberogast
laat een multi-target effect zien door het herstellen van
de verstoorde motiliteitsfunctie van het maagdarmkanaal, door vermindering van de overgevoeligheid van
het maagdarmkanaal, door remming van de ontsteking
en onderdrukking van de maagsapsecretie. In contrast
hiermee bestrijden de synthetische middelen als klassieke protonpompremmers slechts één symptoom van de
dyspepsie. Elk extract van dit preparaat is onderzocht in
alle relevante farmacologische in vitro en in vivo modellen, met als resultaat dat alle extracten, waarvan sommige multifunctioneel of synergistisch, betrokken zijn in
het overall farmacologische effect (zie fig 2)[4].
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Figuur 2: Behandeling van dyspepsie en motiliteit-gerelateerde aandoeningen van het maagdarmkanaal met een uit 9 plantenextracten bestaand fytotherapeuticum met
geen
--- matige,
- sterke effecten.

-

Het bestaan van synergistische effecten heeft belangrijke consequenties voor de bepaling van de actieve

verbinding(en) van een plant. Door Williamson [5] is
dit dilemma als volgt omschreven: “Als een combinatie
van stoffen nodig is voor een effect, dan is de methodiek
van activiteitsgeleide isolatie, waarbij de activiteit eerst
wordt beperkt tot een bepaalde fractie en ten slotte
moet leiden tot een enkelvoudige stof, gedoemd om te
mislukken, omdat dan gemakkelijk wordt geconcludeerd dat de betreffende plant of een extract daaruit
geen activiteit bezit vanwege het ontbreken van die enkelvoudige actieve stof daarin.”
2. Farmacokinetische effecten gebaseerd op verhoogde
oplosbaarheid, resorptiesnelheid en biologische beschikbaarheid
Binnen de fytofarmacologie is algemeen bekend dat bepaalde inhoudsstoffen van een extract, bijvoorbeeld polyfenolen of terpenoïden, die op zich vaak niet-specifieke
farmacologische eigenschappen bezitten, in staat zijn
om de oplosbaarheid of de resorptiesnelheid van actieve
componenten in het extract te vergroten en daarmee de
effectiviteit van het extract te verhogen in vergelijking
met de geïsoleerde actieve component. Polyfenolen bezitten een sterk bindend vermogen met verschillende
moleculaire structuren zoals eiwitten of glycoproteïnen.
Vanwege hun sterk lipofiel karakter hebben terpenoïden
een sterke affiniteit voor celmembranen en daarmee een
hoge capaciteit om celwanden van het lichaam of van
bacteriën te passeren. Omdat veel plantenextracten rijk
zijn aan deze twee groepen van verbindingen, kunnen
deze stoffen een aanzienlijke versterking van de effectiviteit bewerkstelligen, mits zij een voldoende mate van
biologische beschikbaarheid bezitten.
Het bladextract van Atropa belladonna met als hoofdcomponent het l-hyoscyamine laat bijvoorbeeld een sterkere activiteit zien als gevolg van de aanwezigheid van
flavonoltriglycosiden in het extract, die als resorptiekatalysatoren werken. Een ander voorbeeld vormt het
extract van Ammi visnaga. De werkzame hoofdcomponent daarin, khellin, is in het extract al na 10 minuten
volledig biologisch beschikbaar, terwijl eenzelfde hoeveelheid van het geïsoleerde khellin pas na 60 minuten
volledig geresorbeerd wordt.
Een vergelijkbare verhoging van de biologische beschikbaarheid van een stof als gevolg van de aanwezigheid van polyfenolen in een extract, werd gevonden bij
onderzoek van een Hypericum-extract. Hypericin, de
stof die vóór de ontdekking van het hyperforin lange
tijd werd beschouwd als de belangrijkste antidepressief
werkzame verbinding in Hypericum perforatum, bezit
op zich slechts een zwak antidepressief effect omdat de
biologische beschikbaarheid extreem laag is. Als evenwel hypericin wordt gecombineerd met de polyfenolen
epicatechin, procyanidin, hyperosid of rutin, die normaal in het extract aanwezig zijn, dan wordt de plasmaspiegel van het hypericin duidelijk verhoogd en wordt
een sterk antidepressief effect verkregen, zoals bij muizen werd aangetoond. Dit systematisch onderzoek laat
zien dat een additioneel farmacokinetisch synergie-effect
kan participeren in het overall effect van Hypericum
extracten. In dit geval zou het multi-target synergisme
van Hypericum beschreven kunnen worden als een agonistische combinatie van verschillende synergistische
werkingsmechanismen.
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3. Interacties van stoffen met resistentiemechanismen
van bacteriën
Een derde mogelijkheid van synergie-effecten is al tientallen jaren bekend en treedt op als antibiotica worden
gecombineerd met stoffen die in staat zijn om geheel
of gedeeltelijk bacteriële resisistentiemechanismen
te onderdrukken. Het meest bekenste voorbeeld van
een dergelijke combinatie is de co-medicatie van het
ß-lactam antibioticum penicilline met clavulaanzuur,
dat succesvol de penicillinaseresistentie antagoneert.
Bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica op
drie manieren:
a. modificatie van de actieve bindingsplaats van de target, hetgeen resulteert in een reductie van de effectieve
geneesmiddelbinding;
b. directe afbraak of modificatie van het antibioticum
door enzymen die door het micro-organisme worden
geproduceerd; of
c. uitstroom van antibiotica uit de cel door verhindering
van de penetratie van het antibioticum in de celwand
van de bacterie of het verdrijven van het geaccumuleerde antibioticum uit de bacteriecel na penetratie.
Figuur 3: Strategieën van bacteriën om effecten van antibiotica
Figuur 3.teStrategieën
van B,
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om effecten
van antibiotica tegen
gaan (A, B, C, D) en
tegen
gaan (A,
C, D)
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vantenatuurstoffen
voorbeelden van natuurstoffen die resistentieproblemen teniet kunnen doen (A*, B*, C*,D*).
die resistentieproblemen teniet kunnen doen (A*, B*, C*,D*).
A: Modificatie van receptor of actieve bindingsplaats
B: Enzymatische afbraak of modificatie van antibioticum
C: Verminderde penetratie
D: Verhoogde uitstroom
C*

D*

C
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a. Een target voor interventie op de actieve bindingsplaats vormen bijvoorbeeld de zogenaamde penicilline bindende eiwitten (PBPs). Uit literatuurstudie
blijkt dat er veel natuurlijke stoffen bestaan die
gespecialiseerd zijn in het ongedaan maken van resistentie van micro-organismen. Zo werkt epigallocatechinegallaat (EGCG) uit (groene) thee (Camellia
sinensis) samen met het ß-lactam antibioticum via
een directe of indirecte aanval op het peptidoglycaan
gedeelte van de bacteriecelwand.
b. Een tweede mechanisme bestaat uit remming van
lactam- of ester-afbrekende enzymen die door bacteriën gevormd worden voor het onwerkzaam maken
van antibiotica. Ook hier schijnt het EGCG een adequate natuurlijke verbinding te zijn voor het behoud
van de activiteit van penicilline tegen bijvoorbeeld
Staphylococcus aureus.
c. Een derde optie zou kunnen zijn het blokkeren van
een pompsysteem dat door verscheidene bacteriën
wordt ontwikkeld om penetratie van stoffen in de
bacterie te remmen of om antibiotica die al in de
bacteriecel zijn binnengedrongen te verwijderen.
Gewoonlijk zijn de remmende stoffen zelf geen effectieve antibiotica.
Andere voorbeelden van antibacterieel synergisme:
Thymol en carvacrol, twee hoofdcomponenten in de
vluchtige olie van Thymus vulgaris, kunnen als zogenaamde “membraandoorlaatbaarheid verhogende stoffen” de penetratie van antibiotica in Gram-negatieve
bacteriën faciliteren. De bladeren van diezelfde plant
bevatten nog een andere stof, het 5,6,7-trihydroxyflavon
baicalein, een stof die ook in Scutellaria-soorten wordt
gevonden. Dit flavon laat opmerkelijke synergie-effecten
zien met tetracycline en ß-lactam antibiotica tegen methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).
Een positief synergie-effect werd ook gevonden tussen
de antibacteriële inhoudsstoffen van hop (Humulus lupulus), xanthohumol en lupulon en sommige antibiotica
tegen Gram-positieve en in mindere mate ook tegen
Gram-negatieve bacteriën.

B
A*

B*

: antibiotica;
: enzym;

: receptor;

: gemodificeerde receptor;

: uitstroompomp;

: afbraak van geneesmiddel

A*: Catechin, EGCG en baicalin remmen PBP 2a, een gemodificeerde receptor
B*: EGCG remt ß-lactamase
C*: Thymol, carvacrol en galluszuur verhogen de permeabiliteit van de buitenmembraan
D*: EGCG, reserpine en carnosinezuur remmen de uitstroompompsystemen

Inmiddels is van veel natuurlijke verbindingen is bekend
dat zij interacties met resistentiemechanismen van bacteriën kunnen aangaan [6]. Hier zullen voor elk van de
hierboven genoemde mechanismen enkele voorbeelden
van natuurstoffen worden gegeven, die daarop van invloed zijn (zie fig. 3) alsook specifieke voorbeelden van
synergisme in dit verband:

Diverse vluchtige oliën worden al eeuwenlang vanwege
hun antimicrobiële effecten gebruikt bij infecties van
de ademhalingswegen en bij huidinfecties. Daarom zijn
recentelijk in diverse onderzoeken vluchtige oliën gecombineerd met antibiotica, met als doel het mogelijk
versterken van het antimicrobiële effect en tegelijkertijd
wellicht een reductie van de concentratie aan antibiotica
te kunnen bewerkstelligen. In de eerste in vitro experimenten met vluchtige oliën van Origanum vulgare,
Pelargonium graveolens en Melaleuca alternifolia in
combinatie met norfloxacin en amfotericine B, konden
duidelijke synergie-effecten tegen Bacillus cereus, B.
subtilis, E. coli, Staphylococcus aureus en verscheidene
Candida stammen worden gedetecteerd bij een gelijktijdige reductie van antibioticaconcentraties.
Tuberculostatica [7]
Als gevolg van de toenemende multi-drug resistentie van
tuberculosebacteriestammen, is tuberculose, na malaria,
een van de ernstigste bedreigingen geworden voor de
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mensheid. Per jaar overlijden twee miljoen mensen aan
deze ziekte. Een van de problemen bij de bestrijding
van tuberculose is het vermogen van de tuberkelbacil
om gedurende lange tijd te overleven in macrofagen.
Dit wil zeggen dat een tuberculostaticum in staat moet
zijn om ook deze “slapende bacteriën” in macrofagen te
doden. Ondanks de al decennia durende zoektocht naar
effectieve natuurstoffen hiervoor is er nog steeds geen
succes geboekt. Ook het gebruik van high-throughput
screening methoden bij het zoeken naar combinaties
die effectiever zijn dan synthetische middelen heeft geen
duidelijke resultaten opgeleverd. Daarom wordt er nu
ook in de tuberculosetherapie meer vertrouwd op het
gebruik van geneesmiddelcombinaties om zo gebruik te
maken van mogelijke synergie-effecten.
De eerste experimenten waarbij natuurstoffen worden
gebruikt in combinatie met synthetische middelen zoals
isoniazide, ethambutol, streptomycine of pyrazinamide
zijn inmiddels gestart en de eerste resultaten daarvan zijn
ook al beschikbaar. Daaruit blijkt dat als een naftochinon, namelijk het 7-methyljuglon (7-MJ), geïsoleerd uit
de wortels van Euclea natalensis, een boom die algemeen
voorkomt in Zuid Afrika, werd gecombineerd met rifampicine en met isoniazide (INH) en de minimaal inhibitoire
concentratie (MIC) en fractioneel inhibitoire concentratie
(FIC) werden bepaald voor Mycobacterium tuberculosus,
er een duidelijke synergie was waar te nemen, met name
voor de combinatie van 7-MJ met INH. Interessant hierbij is dat subinhibitoire concentraties van 7-MJ gecombineerd met INH een meer uitgesproken synergistische activiteit laten zien. Het exacte synergiemechanisme is niet
bekend, maar aangezien plumbagin (2-methyljuglon) ook
synergistische activiteit vertoont in combinatie met INH,
en het bekend is dat plumbagin de superoxide anionconcentratie intracellulair verhoogt en zo INH omzet in de
actieve vorm, zou de werking van 7-MJ analoog kunnen
zijn. Verder is bekend dat veel chinonen van zichzelf directe antimicrobiële en cytotoxische effecten bezitten.
Een ander voorbeeld van een synergie-effect tussen een
plantaardig extract en rifampicine is de combinatie
met het waterig extract van de zaden van Cuminum
cyminum. Hierbij wordt het flavonglycoside, 3’, 5dihydroxyflavon 7-O-ß-D-galacturonide 4’-O-ß-Dglucopyranoside, verantwoordelijk gehouden voor de
35% stijging van de rifampicine plasmaspiegel, waarbij
aangenomen wordt dat dit glycoside de resorptie en
daarmee de biologische beschikbaarheid van het antibioticum verhoogt.
4. Eliminatie of neutralisatie van bijwerkingen door
stoffen die in het extract aanwezig zijn, eraan toegevoegd zijn, of via andere bewerkingen.
Dit vierde effect dat wordt geassocieerd met het synergie
onderzoek is niet een echt synergie-effect. Dit effect kan
worden verkregen als een bestanddeel van een extract
of een stof die er kunstmatig aan wordt toegevoegd, een
toxische inhoudsstof neutraliseert of afbreekt en daarmee een gunstiger effect genereert in vergelijking met het
oorspronkelijke ruwe extract. Dit betekent dat er extra
bewerkingen nodig zijn. Dergelijke bewerkingen zijn bijvoorbeeld al heel lang bekend in de traditionele Chinese
geneeskunde onder de term “voorbehandelde geneesmiddelen” (pretreated drugs), wat simpelweg betekent

dat het geneesmiddel een voorbehandeling van verhitten
ondergaat of dat bepaalde stoffen zoals alcohol, aluin of
andere stoffen worden toegevoegd [8]. Voor Radix Aconiti alleen al bestaan er tenminste vier methoden om
het percentage van de toxische inhoudsstof aconitine tot
~0,02% te reduceren en daarmee dit geneesmiddel therapeutisch bruikbaar te maken.

Fytotherapeutica als adjuvanttherapie

De potentie van fytotherapeutica als co-medicatie om
bijwerkingen te reduceren of zelfs de effectiviteit van
synthetische geneesmiddelen te verhogen is tot op heden
nog niet systematisch onderzocht. Een eerste stap zou
kunnen zijn de identificatie van ziekten, in het bijzonder
multifactoriële ziekten, waarbij de co-medicatie van synthetische geneesmiddelen met fytotherapeutica succesvol
zou kunnen zijn. Door Yance en Sagar is een uitgebreide
lijst opgesteld van plantensoorten die traditioneel werden
gebruikt voor antikankerbehandeling, en die nu zouden
kunnen worden gebruikt als adjuvanttherapie in combinatie met chemotherapie en bestraling [9]. In de lijst komen bekende plantensoorten voor zoals Viscum album,
Artemisia annua, Curcuma longa, Camellia sinensis,
Taxus brevifolia, Silybum marianum, Magnolia officinalis
en Ginkgo biloba. Deze planten hebben gemeenschappelijk dat zij in vitro antiangiogene activiteiten laten zien via
verschillende mechanismen (zoals remming van vasculaire
endotheliale groeifactor (VEGF), epidermale groeifactor
(EGF)of ontstekingsroutes beïnvloeden zoals COX-2 en
NF-κB. Gesuggereerd wordt dat juist het gebruik van
fytotherapeutica in synergistische combinaties grote mogelijkheden voor de toekomst biedt. Daarbij zouden de
“omics”-technologieën als adequaat gereedschap kunnen
dienen voor de beoordeling van de resulterende complexe
werkingswijze van dergelijke combinatietherapieën.

De belofte van de “omics”-technologieën voor de
fytotherapie

De recente introductie van de “omics”-technologieën
(genomics, transcriptomics, proteomics en metabolomics) stelt ons wellicht voor het eerst in staat om complexe werkingsmechanismen te analyseren en daarmee
ook synergistische effecten te begrijpen. “Omics”-technologieën zijn high throughput technieken. Gecombineerd met bioinformatica worden zij ook wel samengevat onder de naam systeembiologie. In 2007 is in dit
tijdschrift aan dit onderwerp middels een themanummer
ook al extra aandacht besteed [10,11].
Systeembiologie is op alle terreinen van biologisch onderzoek min of meer binnengedrongen. Verwacht wordt dat
het bijvoorbeeld unieke inzichten zal kunnen opleveren
in de moleculaire mechanismen van hartfalen, reumatische aandoeningen, maar ook dat het een fundamentele
bijdrage zal kunnen leveren aan geneesmiddelontwikkeling. In relatie tot fytotherapeutica zal deze benadering
wellicht nieuwe perspectieven bieden voor ons begrip van
het werkingsmechanisme van de voor fytotherapeutica
zo kenmerkende complexe mengsels en daarmee ook een
verandering bewerkstelligen in de algemene houding tegenover fytotherapie en fytotherapeutica.
“Omics”-technologieën maken het mogelijk om tegelijkertijd complexe werkingscascades te analyseren en
hebben de potentie om complexe mengsels te relateren
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aan complexe effecten op verschillende niveaus van metabolisme. Het verband tussen reproduceerbare gen/eiwitexpressieprofielen en fytotherapeutica zal in hoge mate
de ontwikkeling van een rationele fytotherapie kunnen
ondersteunen. De toepassing van “omics”-technologie
biedt tevens de mogelijkheid om fytotherapeutica te onderzoeken zonder eerst actieve verbindingen te isoleren en
zou ons kunnen helpen om de therapeutische superioriteit
van veel plantenextracten ten opzichte van enkelvoudige
actieve stoffen te rationaliseren. Doordat het werkingsmechanisme van een geneesmiddelcombinatie aanzienlijk
kan verschillen van het werkingsmechanisme van dezelfde geneesmiddelen als die afzonderlijk worden toegepast,
verliest het zoeken naar de afzonderlijke werkzame stof
wellicht zijn betekenis, wat het onderzoek eenvoudiger en
effectiever zou kunnen maken. Fytotherapie zal dan een
nieuwe uitdaging worden in de richting van het begrijpen
van de effecten van complexe mengsels op moleculaire en
biochemische processen in ziekte en gezondheid en daarmee een nieuw onderzoeksveld openen van phytogenomics, phytoproteomics en phytometabolomics. Dan zal er
echt een nieuwe tijd voor de fytotherapie aanbreken.

Slotopmerkingen en conclusies

In dit artikel is een overzicht gegeven van farmacologische in-vitro en in-vivo onderzoeken door middel
waarvan synergie-effecten van (combinaties van) fytotherapeutica kunnen worden gedetecteerd en vastgesteld. Deze resultaten leveren geen 100% bewijs voor de
therapeutische meerwaarde van de daaraan gerelateerde
middelen zoals die in de praktijk worden gebruikt.
Daarom moeten deze bevindingen worden geverifieerd
door middel van gecontroleerde klinische studies. Het
belangrijkste criterium daarbij zal moeten zijn een duidelijke therapeutische gelijkwaardigheid met evenveel of
minder bijwerkingen dan het referentie geneesmiddel.
Van de ongeveer 200 placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde klinische studies die in de afgelopen tien
jaar met gestandaardiseerde plantenextracten zijn uitgevoerd, zijn ten minste 50% uitgevoerd in vergelijking
met reguliere standaardgeneesmiddelen. Uit de resultaten van deze studies blijkt dat de meeste plantaardige
extracten therapeutisch gelijkwaardig zijn. Sommige
ervan laten ook een significante meerwaarde zien in
termen van bijwerkingen en verdraagzaamheid. Zo
vertoont bijvoorbeeld een gestandaardiseerd Hypericum-extract (in Nederland als regulier geneesmiddel
geregistreerd voor de behandeling van milde en matige
depressie), een zeer lage mate van bijwerkingen (1-3%)
in vergelijking met de synthetische tricyclische antidepressiva (30-60%) en ook in vergelijking met de specifieke serotonineheropnameremmers (15-30%).

de problematiek van het op verantwoorde wijze omgaan
met plantenextracten van wisselende samenstelling afhankelijk van seizoen of groeicondities. De uitkomsten
van de expressieprofielen van fytotherapeutica op genetisch, proteoom en metaboloom niveau zal daarbij wellicht een ondersteunende functie kunnen hebben bij het
vaststellen van het concentratiebereik dat noodzakelijk
is voor de gewenste activiteit.
De meest succesvolle route naar de toekomst zal een
multidisciplinaire integratie van standaardtechnieken
moeten omvatten, zoals de standaardisatie van het plantaardige materiaal met conventionele methoden naast het
screenen van genetische modelsystemen in combinatie
met klinische studies na verkregen veelbelovende preklinische resultaten. Deze onderzoeksinspanningen zullen
een langetermijnperspectief van rationele evidence-based
fytotherapeutica kunnen creëren. Die benadering moet
dan ook leiden naar de ontdekking en ontwikkeling van
effectieve fytotherapeutische interventies bij de preventie
en behandeling van verschillende aandoeningen. Dit zal
ongetwijfeld ook inhouden dat we de talloze, voor fytotherapeutica kenmerkende, synergie-effecten meer zullen
kunnen begrijpen en toepassen.
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De rol van vrije radicalen en antioxidanten
in de handhaving van het redox-evenwicht
en de cellulaire communicatie
E. van den Worm
Reactieve zuurstofmetabolieten (reactive oxygen species, ROS), die onder meer gevormd worden
tijdens oxidatieve stress, kunnen schadelijke gevolgen hebben voor allerlei fysiologische en cellulaire functies en kunnen uiteindelijk leiden tot aandoeningen zoals bijvoorbeeld atherosclerose,
kwaadaardige celgroei en versnelde veroudering van weefsels. Daarentegen hebben recente studies aangetoond dat ROS, naast een rol bij de cellulaire afweer, ook een belangrijke rol spelen
in essentiële cellulaire processen zoals celdeling, celgroei en cellulaire communicatie en -overleving. Hiermee lijkt het vaak wat negatieve imago van ROS inmiddels enige nuancering te behoeven. Antioxidanten uit voeding, zoals bijvoorbeeld vitamine C en E, maar ook polyfenolen (zoals
flavonoïden) kunnen ROS neutraliseren en imiddels zijn er aanwijzingen dat er een direct verband bestaat tussen antioxidanten en ROS bij de instandhouding van het redox-evenwicht dat
mogelijk een sleutelrol speelt bij celgroei en het regeneratievermogen van cellen en weefsels.
In dit artikel worden de rol en functies van ROS en nutritionele antioxidanten zoals vitamine C, E en polyfenolen nader toegelicht en wordt hun onderlinge verband bekeken.

Reactieve zuurstofmetabolieten

Vrije radicalen, vaak samengevat onder de term reactieve zuurstofmetabolieten (en afgekort als ROS) zijn uitermate reactieve verbindingen en komen in het lichaam
vrij bij processen waarbij veel zuurstof wordt verbruikt
zoals bijvoorbeeld bij lichamelijke inspanning. Overmatige hoeveelheden ROS kunnen schade aanrichten
aan allerlei weefsels en organen. Externe factoren zoals
roken, blootstelling aan UV-licht en luchtvervuiling kunnen ook leiden tot excessieve productie van vrije radicalen. Een hoge productie van ROS wordt al heel lang
een negatieve rol toegedacht bij de ontwikkeling van
bijvoorbeeld reumatische aandoeningen, respiratoire
infecties, diabetes type 2, versnelde (huid)veroudering
en cardiovasculaire aandoeningen (CVA). Hierbij wordt
vaak een disbalans tussen vorming en eliminatie van
ROS als belangrijkste oorzaak gezien. Zo wordt bij
CVA een overmaat aan ROS beschouwd als voorname
oorzaak van vasculair disfunctioneren en als startpunt
van de ontstekingscascade. Ook bij reumatische aandoeningen worden ROS vaak gezien als initiatoren van het
ontstekingsproces.
Daarnaast is actieve productie van ROS door bepaalde
witte bloedcellen juist ook een biologisch belangrijk
onderdeel van het afweersysteem dat, als een reactie die
gericht is op de bescherming van de gastheer, binnendringende micro-organismen onschadelijk kan maken.
Maar recente onderzoeken suggereren dat ROS-productie
ook een essentiële factor vormt voor de cellulaire communicatie, proliferatie en de overlevingsstrategie van cellen.
Daardoor lijkt binnen de wetenschappelijke wereld het
imago van ROS inmiddels te verschuiven van overwegend schadelijke moleculen naar verbindingen die ook

een belangrijke rol spelen als signaleringsmoleculen bij
cellulaire communicatie en cellulaire overleving [1].
Dit inzicht heeft dan natuurlijk ook consequenties voor
de tegenspelers van deze ROS, de antioxidanten. Antioxidanten zouden wel eens een veel genuanceerdere rol
kunnen spelen dan slechts het wegvangen van ROS en
modulerende effecten kunnen hebben op de signalerende
cellulaire functies van ROS.

Relatie tussen ROS en antioxidanten

Antioxidanten kunnen zowel endogeen aangemaakt
worden als uit een externe (voedings)bron afkomstig
zijn. Bekende antioxidanten uit onze voeding zijn vitamine C en E, maar ook een groot aantal andere verbindingen hebben een antioxidatieve werking. Een belangrijke groep van bioactieve stoffen zijn planteninhoudsstoffen (secundaire metabolieten) zoals carotenoïden en
polyfenolen (o.a. flavonoïden) uit groenten en fruit en
vetoplosbare antioxidanten uit plantaardige oliën.
De hoeveelheid aanwezige ROS wordt in het lichaam
onder controle gehouden door lichaamseigen antioxidatieve enzymen zoals superoxide dismutase (SOD),
catalase en glutathionperoxidase en door de aanwezigheid van niet-enzymatische antioxidanten zoals sommige endogene aminozuren, peptides en eiwitten die
ook een rol spelen bij ROS-neutraliserende activiteit
[2,3]. Daarnaast kunnen uit voeding opgenomen antioxidanten zoals vitaminen, mineralen en polyfenolen
een bijdrage leveren aan het onder controle houden van
ROS-niveaus. In levende, gezonde cellen worden bovenstaande mechanismen gebruikt om een toename in ROS
op te vangen en daarmee oxidatieve stress te voorkomen
en zo het redox-evenwicht in balans te houden. Een ver-

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 23e JAARGANG, NR 1, Januari 2010, 11

storing van het delicate evenwicht tussen ROS-productie
en ROS-eliminatie door bijvoorbeeld een toename in
ROS-productie, of een afgenomen eliminatie door een
deficiëntie in antioxidantcapaciteit, leidt tot een toename van intracellulaire ROS en heeft veranderingen
tot gevolg in signaaltransductie, expressie van bepaalde
genen en een toename in oxidatieve stress-gerelateerde
aandoeningen [1].
Er is toenemend bewijs dat zowel ROS als antioxidanten een effect hebben op aangrijpingspunten van
belangrijke signaaltransductieroutes zoals bijvoorbeeld
mitogen-activated protein kinases (MAPKs). MAPKs
zijn specifieke eiwitkinases die reageren op externe stimuli en die verschillende belangrijke cellulaire processen
reguleren zoals bijvoorbeeld gen-expressie en -transcriptie, mitose, celdifferentiatie en -proliferatie en cellulaire
overleving en apoptose. MAPKs bestaan uit vier sterk
samenhangende families die betrokken zijn bij signaaltransductiesroutes en die verschillende substraatspecificiteit vertonen. Extracellular signal-regulated kinase
1, 2 en 5 (ERK-1,2,5), p38 kinases en c-Jun N-terminal
kinases (JNKs) zijn enkele belangrijke leden van deze families [4,5]. Zo is c-Jun betrokken bij stress-geïnduceerde signaaltransductie [5], wordt ERK-5 geactiveerd bij
oxidatieve stress en hyperosmolariteit en wordt p38 in
verband gebracht met remming van celgroei in sommige
celtypes [4,5]. ERK-1 en ERK-2 worden voornamelijk
geactiveerd als reactie op proliferatiesignalen, terwijl
andere MAPKs geactiveerd kunnen worden door inflammatoire en stress-geïnduceerde prikkels. Alle MAPKs
worden gemoduleerd door ROS en antioxidanten en
vormen daardoor een link tussen de (anti)oxidatieve
status van het plasma en de intracellulaire transcriptiefactoractivatie.

Polyfenolen en MAP-kinases

Polyfenolen zijn secundaire plantenmetabolieten die veel
voorkomen in een gemiddeld voedingspatroon. Door
hun sterke antioxidant activiteit worden deze verbindingen vaak geassocieerd met gezondheidsbevorderende
effecten. Polyfenolen kunnen vrije radicalen onschadelijk maken, inactiveren metaalkatalysoren door chelatie,
reduceren waterstofperoxide tot stabiele hydroxylmetabolieten en hebben synergistische effecten op andere
aanwezige reducerende verbindingen [6]. Ongeveer een
derde van de totale inname van polyfenolen bestaat
uit fenolcarbonzuren. Als meest geconsumeerde fenolcarbonzuren worden koffiezuur en, in mindere mate,
ferulazuur beschouwd. De resterende twee derde wordt
gevormd door flavonoïden [7]. De meest in voeding
voorkomende flavonoïden zijn flavanolen (catechine
en pro-anthocyanidines) en de anthocyanidines en hun
oxidatieproducten. De gemiddelde inname van flavonoïden door middel van voeding ligt gemiddeld rond de één
gram per dag [7]. Van verschillende potentieel gunstige
effecten van polyfenolen is inmiddels aangetoond dat
deze onder meer tot stand komen door interacties met
MAPKs.
Zo verminderde een extract van groene thee dat rijk was
aan polyfenolen bijvoorbeeld de ethanol-geïnduceerde
COX-2 en iNOS expressie in mucosale maagcellen door
remming van ERK1/2 en p38 activatie [8]. Polyfenolen
uit zwarte thee lieten een remming zien van celprolife-

ratie in de epidermis van de muis door deactivatie van
onder andere de signaalkinases c-Jun, ERK en p38 [9].
In een studie naar polyfenolen uit rode wijn bleek dat
de expressie van VEGF (vascular endothelial growth
factor) in vasculaire gladde spiercellen significant afnam
door remming van de redox-afhankelijke activatie van
de p38-MAPK route [10]. Verhoogde VEGF-expressie
wordt als één van de belangrijke oorzaken gezien van
het ontstaan van atherosclerose. Een ander onderzoek
toonde aan dat een polyfenolenfractie uit cacaopoeder
een remmend effect had op de katalytische activiteit
van ERK1/2, wat vervolgens resulteerde in een downregulatie van COX-2 expressie in huidcellen [11]. Ten
slotte liet een studie naar de potente antioxidant chlorogeenzuur (een ester van koffiezuur en kinazuur die in
hoge concentraties in plantaardige voeding voorkomt),
een remmende werking zien op de proliferatie van een
bepaald type humane kankercellen. Dit effect werd
toegeschreven aan de up-regulatie van cellulaire antioxidantenzymen in combinatie met down-regulatie van
ROS-gemediëerde MAPK-activatie [12]. Deze voorbeelden wijzen op een directe relatie tussen polyfenolen
(antioxidanten), ROS- en MAP-kinases.
Om een effect op intracellulair ROS te kunnen hebben, moeten antioxidanten natuurlijk wel opgenomen
worden en systemisch beschikbaar komen. Een factor
als biologische beschikbaarheid is dan ook van groot
belang bij het bestuderen van effecten van antioxidanten. Naar deze systemische effecten van antioxidanten
zijn in de loop der jaren veel (klinische) onderzoeken
gedaan, die echter niet altijd geleid hebben tot eenduidige conclusies. Sommige onderzoeken toonden duidelijk
aan dat een antioxidantrijk dieet leidt tot verhoging van
antioxidantenplasmaspiegels, wat een direct gevolg op
het redoxevenwicht heeft en positieve effecten sorteert
bij het voorkomen van verschillende aandoeningen
waarbij vrije radicalen een rol spelen [7, 13-15]. Echter,
klinische studies naar de effecten van vitaminen (als supplement) op atherosclerose en cardiovasculaire aandoeningen lieten geen eenduidige effecten zien. Sommige
studies lieten namelijk een beschermende werking van
vitaminen zien, terwijl andere studies geen enkel effect
lieten zien [16-19]. Bij deze studies varieerden de doses
van de toegediende vitaminen echter aanzienlijk, en was
niet naar het voedingspatroon (en dus de inname van
bijvoorbeeld polyfenolen) van de deelnemers gekeken.
Dit heeft geleid tot de veronderstelling dat, bijvoorbeeld
bij aandoeningen zoals CVA, polyfenolen wel eens een
belangrijkere rol zouden kunnen spelen dan vitaminen
en dat interacties tussen polyfenolen en de vitaminen de
discrepanties in de resultaten van de vitaminenstudies
zouden kunnen verklaren. Verder geldt voor polyfenolen
dat, naast biologische beschikbaarheid, het ook erg belangrijk is om te beseffen dat de werking van polyfenolen zeer multifunctioneel is en dat combinaties van polyfenolen voor een nog complexer werkingsmechanisme
kunnen zorgen. In het onderzoek naar de relaties tussen
oxidanten (ROS) en antioxidanten is op dit moment
slechts een klein tipje van de sluier opgelicht. Diverse
studies hebben inmiddels wel aangetoond dat toediening
van een combinatie van meerdere antioxidanten vaak
betere resultaten oplevert dan het afzonderlijk toedienen
van individuele antioxidanten [20-24]. Omdat veel aandoeningen ook complex en multifactorieel, zijn zouden

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 23e JAARGANG, NR 1, Januari 2010, 12

multi-target studies, die de relatie tussen polyfenolen en
andere antioxidanten zoals vitaminen op verschillende
niveaus bestuderen, meer licht kunnen werpen op de
werkingsmechanismes van deze interessante verbindingen. Wellicht kan zo de rol van antioxidanten bij
aandoeningen zoals CVA verder opgehelderd worden.
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Provided by nature, approved by science Natural Products Research als onderdeel van de
FIGON-geneesmiddelendagen
A.G.M. van Asseldonk
Voor de tweede keer organiseerde de NVF samen met de sectie Biogene Geneesmiddelen van de NVFW
(Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Wetenschappen) een deelsessie tijdens de FIGON geneesmiddelendagen in Lunteren, op maandag 12 oktober 2009. Was het vijf jaar geleden voor sommige NVF-leden
nog flink zoeken naar de juiste zaal tussen de diverse NVF’s, de NVFG, NVKFB en NVFW (reden waarom
de NVF op deze dagen als NVFyto door het leven gaat), dit jaar voelde het farmacognostisch geschoolde
deel van de NVF-leden zich prima thuis op dit multidisciplinaire symposium. Te meer omdat natuurproducten niet meer uitsluitend bij de NVFW/NVFyto-sessie aan de orde kwamen; ook in de andere sessies werd
onderzoek gepresenteerd naar de gezondheidseffecten van bijvoorbeeld prebiotica, rode wijn of visolie.

Zin en onzin van kruidengeneesmiddelen

De provocerende aftrap van de dag werd gegeven door
Dr. A.J.J. (Bert) van den Berg, Faculteit Farmaceutische
Wetenschappen Universiteit Utrecht en directeur van
PhytoGeniX.
Fytotherapie heeft volgens Van den Berg veel te lijden
van in dit verband niet ter zaken doend scepticisme over
homeopathie, maar er moet wel nieuwsgierig en kritisch
gekeken worden naar de mogelijkheden en beperkingen
die deze groep geneesmiddelen zou kunnen bieden voor
de reguliere gezondheidszorg.

purpurea, vaak als modelverbinding (lead molecule)
voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, in dit geval sumatripan en rizatripan tegen migraine. Het eerste
antipsychosemiddel dat in de westerse geneeskunde gebruikt werd, reserpine, komt uit Rauwolfia serpentina,
een plant die in India al eeuwenlang bij psychische aandoeningen werd voorgeschreven. Verschillende toxische
plantenstoffen, zoals in het pijlgif curare, hebben een rol
gekregen in de farmacologie en de derivaten worden in
de anesthesie gebruikt.

Veel reguliere geneesmiddelen zijn in feite plantenstoffen
(bijvoorbeeld morfine, vincristine, digoxin) of halfderivaten hiervan (bijvoorbeeld codeïne, taxol, oseltamivir).
Op dit moment wordt 80% van de morfine gemethyleerd tot codeïne, alhoewel codeïne zelf, evenals morfine, ook in het melksap van de onrijpe papavervrucht
voorkomt. Paclitaxel (Taxol®) komt voor in de bast van
de Taxus brevifolia; omdat deze erg langzaam groeit is
het product erg duur, en wordt het als halfderivaat gesynthetiseerd vanuit de diterpeenalkaloïden (taxine) in
de Taxus baccata. Oseltamivir fosfaat (Tamiflu®) wordt
gesynthetiseerd uit (-)-shikimizuur, dat uit de zaden van
Chinese steranijs (Illicium verum) wordt gewonnen; het
is echter nu ook beschikbaar uit een genetisch gemodificeerde Escherichia coli stam.

Natuurproducten kunnen flink giftig zijn. Van den Berg
gaf het voorbeeld van het zeer toxische lectine abrine
dat in het zaad van Abrus precatorius (rooserwt of Indisch zoethout genoemd) voorkomt. Alhoewel één van
deze zaden (rozekransboontjes of krabogen genoemd)
bij inwendig gebruik de dood van een kind kan veroorzaken, vind je in India op de markt nog veel kralenkettingen die van de boontjes worden gemaakt, en zelfs
kleine kinderen lopen hiermee rond. Soms worden ze
gemengd met de ook prachtig ogende wonderoliebonen
(Ricinis communis), die in de zaadhuid ricine bevatten.
Ricine is een van de dodelijkste gifstoffen die er bestaan;
op gewichtsbasis is het 6000 keer sterker dan cyanide.
Een enkele ricinemolecuul kan per minuut 1500 ribosomen inactiveren, waardoor het slachtoffer bijna geen
eiwitten meer aanmaakt. Tegen beide vergiften bestaat
geen antidotum.

Daarnaast dienen plantenstoffen, zoals het indolalkaloïde ergotamine uit de roggeschimmel Claviceps

In Europa is de monnikskap (Aconitum napellus), die
in bergstreken voorkomt, de giftigste plant. In alle delen

Evelyn Keuben

Professor Labadie overhandigt de
posterprijs aan Evelyn Keuben

L. Zamora met een van de posters over
antibiotische eigenschappen van honing
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van de plant bevindt zich het gif aconitine; toch is deze
plant populair in tuinen en bij de bloemist.
Als fytotherapeutica (kruidengeneesmiddelen) worden
meestal extracten van planten (gemaakt met behulp van
alcohol, water of andere extractiemiddelen) gebruikt.
Het is erg belangrijk dat deze middelen een goede kwaliteitscontrole ondergaan. Het ene sint-janskruidextract is
het andere niet! Onderzoek toonde aan dat de extracten
sterke verschillen in concentraties hyperforine en hypericine laten zien, die zich vertalen in grote verschillen (tot
een factor 4 à 5) in de hieruit bereide producten. Het is
daarom belangrijk om chemische vingerafdrukken van
planten te gebruiken in het standaardiseringsproces.
Gebleken is dat de factoren plantenras (chemotype), de
groeicondities (bodem, klimaat), het oogsttijdstip, de
aanwezigheid van infecties en de bewaarcondities van
grote invloed zijn op de concentraties aan inhoudsstoffen.
Van den Berg liet aan de hand van het voorbeeld Ginkgo biloba zien wat belangrijke inhoudsstoffen zijn met
hun structuurformules en hoe kwantitatief verschillend
deze aanwezig zijn in diverse cultivars en in diverse lipofiele dan wel hydrofiele extracten. Dus slechts met specifiek omschreven typen extract, goed gestandaardiseerd,
is een bepaalde biologische activiteit herhaalbaar op te
roepen.
Indien fytotherapeutica worden vergeleken met reguliere
geneesmiddelen op een manier die relevant is, bijvoorbeeld op het NNTus (number needed to treat for unqualified success) dan brengt het fytotherapeuticum het er
vaak goed van af. Bijvoorbeeld Imipramine [4,1] versus
LI 160 (een gestandaardiseerd sint-janskruidpreparaat)
3,7; of Tamiflu® (NNT 25) versus CVT-E002 (gestandaardiseerd ginsengextract) met een NNT van 17.
Concluderend stelde Van den Berg dat er geen principieel
verschil is tussen fytotherapeutica en reguliere geneesmiddelen. Wel is extra zorg nodig met betrekking tot de standaardisatie van fytotherapeutica. Indien actieve bestanddelen bekend zijn, kunnen die genormeerd worden. Het is
ook mogelijk extracten op basis van hun biologische activiteit te standaardiseren. Naarmate uit onderzoek steeds
vaker blijkt dat er een aantal zeer effectieve bijwerkingsarme middelen beschikbaar zijn (zoals Sambucol® bij
griep, dat de ziekte met vier dagen verkort en Tamiflu®
slechts met één dag), wordt het steeds moeilijker te begrijpen waarom dergelijke producten zo weinig aandacht
krijgen van de medische professie.

Plantentraditie als inspiratie en zebravis als model
Na een korte en pittige discussie die volgde op de

nomineerde poster

Toehoorders bij NVF en NVFW
FIGON sessie

openingslezing werd het programma vervolgd met de
lezing van Tom Ehrman (King’s College UK) over lead
finding binnen de Chinese fytotherapie. Met behulp
van computers en grote databases werd opgehelderd
wat qua (hoofd)inhoudsstoffen de structuur is van veel
traditionele Chinese kruidenformules, en veel van de
voorspelde eigenschappen van extracten werden ook in
vitro bevestigd. Omdat dit onderzoek al uitgebreid is
samengevat in de zomereditie [1] wordt hier niet op de
details ingegaan.
In de loop van de dag gaven vier studenten (genomineerden voor de R.P. Labadieprijs) korte presentaties
over hun onderzoekswerk op het gebied van natuurproducten. Deze presentaties zijn door henzelf bewerkt tot
korte artikelen die elders in deze editie zijn opgenomen.
Ook werd na de lunch door professor de Jong (voorzitter NVFW) de PhD thesis prijswinnaar ingeleid (dr.
Kimberley Bonger) die vervolgens haar proefschrift toelichtte.
Professor Jeroen den Hertog van het Hubrecht Instituut
te Utrecht vertelde enthousiast over een model dat in
zijn laboratorium wordt gebruikt om bioactieve stoffen
te zoeken in de grote collectie schimmels die op het Centraalbureau voor Schimmelcultures aanwezig is.
Uit schimmels zijn in het verleden belangrijke geneesmiddelen ontwikkeld, zoals penicillinen, statines en cyclosporine A. Er zijn waarschijnlijk nog veel meer interessante
stoffen te vinden. Het geheel transparante zebravisembryo is geschikt om diverse stoffen aan te wijzen die
op orgaanvorming of op het zenuwstelsel aangrijpen (zebravis is een gewervelde diersoort). Vanuit een screening
van metabolieten van ruim 5000 schimmelsoorten werd
vastgesteld dat meer dan 15% bioactief was. De methode
is goedkoop, een paar vissen legt 1 tot 2 keer per week en
dat levert 100 tot 200 embryo’s per leg op.
Vervolgens gaf René Roth-Ehrang, onderzoeksleider bij
de firma Finzelberg in Andernach, een zeer boeiende
lezing over een op specifieke wijze bereid extract van
valeriaan (Valeriana officinalis). Alhoewel naar de sedatieve werking van valeriaan veel onderzoek is gedaan,
blijft het werkingsmechanisme nog altijd een onderwerp
van discussie. Valeriaan heeft volgens EMEA als wellestablished use slaapstoornissen (dit heeft met nerveuze
spanning te maken) en als traditioneel gebruik hulp bij
inslapen (dit heeft met mentale stress te maken). Nu
kava-kava moeilijk te verkrijgen is, ontstaat er opnieuw
belangstelling voor de eventuele angstremmende werking van valeriaan. Met een specifiek bereid valeriaanextract (gepatenteerd als phytofin Valerian 368) werd
een goede werking bereikt, zowel antidepressief als

Rene Roth-Ehrang

Michiel Balvers
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anxiolytisch. Traditioneel worden waterextracten van
valeriaanwortel gebruikt, maar in dit geval werden mild
polaire extractievloeistoffen gebruikt. Als zodanig was
dit een mooie illustratie van de algemene introductie
die Van den Berg gaf. Wij hopen in een van de volgende
edities meer uitgebreid terug te komen op de therapeutische aspecten van valeriaan.
De afsluitende lezing bij het thema van de dag, door
Andre-Michael Beer, afdelingshoofd van een Duits ziekenhuis, is elders in deze editie integraal weergegeven.
Hij koppelde vanuit de kliniek weer terug naar het belang van onderzoek naar de werkingsmechanismen van
fytotherapeutica om ze effectiever klinisch te kunnen
gebruiken en maakte zo de cirkel weer rond. Tot besluit
overhandigde Stephan Horsten, farmacognost en vicevoorzitter van de ESCOP-monografieëncommissie, met
een korte toelichting het vers gedrukte eerste exemplaar
van het supplement 2009 bij de ESCOP monographs
aan NVF-voorzitter dr. Kees Beukelman.

Prijsuitreiking

De jury van de R.P. Labadie posterprijs had een hele
kluif aan het beoordelen van de posters, want er werden
13 posters van hoge kwaliteit gepresenteerd. Helaas
konden slechts vier korte voordrachten worden ingepland en vielen daardoor twee zeer interessante posters
over de antimicrobiotische activiteit van honing, een
verslag van een etnobotanisch onderzoek in de Italiaanse Alpen, de studies naar synergie in een complexpreparaat voor darmklachten en naar hormesis bij cafestol
uit koffie, twee posters met resultaten van het Fyto-V
project, de antivirale effecten van specifieke Cistus ex-

NVF-nieuws
Algemene Ledenvergadering (openbare bestuursvergadering) juni 2010

De NVF voorjaarsvergadering 2010 zal worden
gekoppeld aan het gezamenlijk NVF/NVGO-congres dat
11 juni in de omgeving van Nijmegen wordt gehouden.
Zoals eerder bericht, ontvangen leden alleen op
verzoek (bel, schrijf of mail aan het NVF-bureau) de
vergaderstukken en het concept jaarverslag.
Niet-leden kunnen het jaarverslag, indien dit is
goedgekeurd (of eventueel gecorrigeerd), op de
ledenvergadering verkrijgen tegen betaling van € 20,-

Thema NVF/NVGO symposium 2010

Het NVF/NVGO-symposium 11 juni zal in het teken
staan van fytotherapie als optie voor het bestrijden van
antibiotica-resistente ziekteverwekkende bacteriën. Wilt
u aan deze dag bijdragen door middel van het geven van
een presentatie of als sponsor, of kunt u een tip geven
voor een spreker?
Bel, schrijf of mail dit aan het NVF-bureau.

Stage op het NVF-bureau

De NVF heeft regelmatig mogelijkheden voor stages
en scripties. Ureninvestering en vorm van begeleiding
kunnen in overleg ingevuld worden, afhankelijk van de
opdracht van de opleiding en de taken. De onderwerpen

tracten en enkele andere interessante thema’s buiten
de boot, maar wij hopen dat de betrokken studenten/
onderzoekers deze zaken op een later moment nog eens
willen toelichten in ons tijdschrift.
Professor Labadie, oprichter van de NVF, overhandigde
de naar hem vernoemde prijs voor de beste poster eigenhandig aan de winnares Evelyn Keuben. Kees Beukelman sloot vervolgens het symposium met een dankwoord aan allen.

NVF-ledenvergadering

Tijdens de NVF-ledenvergadering diende de vraag zich
aan of de NVF zich in de toekomst vaker zou moeten
manifesteren op deze locatie. Anders gezegd: of de
vele onbetaald verrichte inspanningen om deze dag te
organiseren de moeite waard waren geweest. De meerderheid van de aanwezige NVF-leden vond echter dat
fytotherapeutica als innovatieve producten (ook) op de
FIGON-dagen thuishoren en dat ook in de toekomst
gestreefd moet worden naar participatie aan deze wetenschappelijke bijeenkomsten.

Auteursgegevens:
Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk, bioloog en docent fytotherapie, is hoofd
van het NVF-bureau en lid van de redactie van dit tijdschrift. E-mail: info@
ethnobotany.nl.
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die in aanmerking komen voor stageopdrachten zijn
gevarieerd en op diverse opleidingen van toepassing.
Voorbeelden van stageopdrachten zijn: het organiseren
van een congres of een onderdeel daarvan; redactiewerk
voor het NTvF; sponsor-, subsidie- of advertentiewerving;
enquêtes ontwerpen en afnemen; het opzetten van een
website of database; onderzoek doen of meewerken
binnen een onderzoeksgroep. Studenten die interesse
hebben in een stage bij de NVF of zelf ideeën hebben
over een onderwerp, onderzoek of project worden van
harte uitgenodigd om contact op te nemen met het NVFbureau (nvf@fyto.nl). Op verzoek stuurt het bureau een
uitgebreide omschrijving van de mogelijkheden toe.

Status lidmaatschap

Bent u lid van de NVF, of abonnee van het NTvF, of
relatie (ontvangt u het blad gratis)? In de praktijk
blijken veel mensen zich hierin te vergissen. Een
mail aan nvf@fyto.nl verschaft duidelijkheid. Als lid
heeft u recht op de kortingen zoals omschreven in de
ledenservice (zie www.fyto.nl onder Vereniging), kunt
u deelnemen aan werkgroepen en commissies, heeft u
inspraak in en bent u medeverantwoordelijk voor het
verenigingsbeleid.
Geeft u als NVF-lid een lezing of cursus, dan kan het
NVF-bureau dit vaak ondersteunen met een aantal
tijdschriften die ons voor promotiedoeleinden ter
beschikking staan. Laat het weten als we u hiermee
kunnen helpen.
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Van vis naar endocannabinoïden –
hoe “visvetzuren” worden omgezet naar
biologisch actieve moleculen
M.G.J. Balvers en R.F. Witkamp
Het endocannabinoïdesysteem doet meteen denken aan Cannabis – en met reden, want de ontdekking
ervan vloeit voort uit onderzoek naar de werkzame stof(fen) uit cannabisextracten en is hiermee een typisch voorbeeld van reverse pharmacology. Dit systeem bestaat uit een groep bio-actieve lipiden die diverse receptoren activeren, zoals de ‘typische’ endocannabinoïdreceptoren CB1 (bekend van ∆9-tetrahydrocannabinol) en CB2, maar ook anderen zoals TRPV-1, PPARα en PPARγ [1−4]. Afhankelijk van het type
receptor dat wordt gestimuleerd en de lokalisatie ervan zijn er verschillende biologische effecten mogelijk. In het brein is vooral CB1 betrokken bij de regulatie van voedselinname; stimulatie van CB1 geeft
(acuut) een verhoogde voedselinname. In vetweefsel echter is CB1 betrokken bij differentiatie van adipocyten en lipogenese [1-2]. Activatie van CB2 wordt vooral in verband gebracht met anti-inflammatoire
eigenschappen in verschillende modellen [5]. De PPAR’s zijn bekend vanwege hun rol in energiehomeostase, insulinesensitiviteit en anti-inflammatoire eigenschappen [4]. Kortom: endocannabinoïden zijn via
activatie van verschillende receptoren betrokken bij verschillende interessante metabole en inflammatoire effecten en worden dan ook veelvuldig bestudeerd door universiteiten en de farmaceutische industrie.
Veruit de meeste endocannabinoïden worden gesynthetiseerd uit meervoudig onverzadigde vetzuren (polyunsaturated fatty acids; PUFAs). Van ω-3 PUFAs, zoals de
vis-vetzuren DHA en EPA is bekend dat ze diverse positieve effecten op de gezondheid hebben. Zo verlagen ω-3
vetzuren het risico op hart- en vaatziekten, verbeteren
ze de insuline-gevoeligheid, en verlagen ze de inflammatoire status in obesitas [6-7]. Het mechanisme hierachter
is echter grotendeels onbekend. Wel is bekend dat ω-3
vetzuren kunnen worden omgezet naar een spectrum
van eicosanoïden. Tot de eicosanoïden behoren onder
andere de prostaglandines en de leukotriënen. Deze
mediatoren hebben belangrijke functies in de regulatie
van onder andere ontstekingsprocessen. De tot dusver
meest bekende eicosanoïden worden vooral gevormd uit
het ω-6 vetzuur arachidonzuur. In vergelijking met deze
groep hebben de eicosanoïden gevormd uit ω-3 vetzuren
relatief meer anti-inflammatoire eigenschappen [8]. Een
andere mogelijkheid is dat de ω-3 vetzuren worden omgezet naar hun endocannabinoïden.
In een samenwerkingsproject tussen de afdeling Humane Voeding van Wageningen UR en TNO Kwaliteit
van Leven wordt onderzocht in welke mate vetzuren
worden omgezet naar hun endocannabinoïden en of dit
gezondheidsbevorderende effecten heeft. Het onderzoek
vindt plaats binnen de groep van prof. dr. Renger Witkamp (WUR en TNO) in samenwerking met dr. Jocelijn
Meijerink en ing. Mieke Poland (beiden WUR) en dr.
Kitty Verhoeckx en dr. Heleen Wortelboer (TNO). Als
AIO is Michiel Balvers (WUR en TNO) werkzaam op
dit project.

Het begin van het project stond in het teken van het
ontwikkelen van een nieuwe analysemethode om endocannabinoïden te kwantificeren in biologische matrices
zoals plasma en vetweefsel. De tot dan toe uit literatuur bekende methoden waren geschikt om slechts een
beperkt aantal endocannabinoïden te meten. Echter, er
waren aanwijzingen dat concentraties van endocannabinoïden onderling afhankelijk zijn, wat het nuttig zou
maken om een analysemethode te ontwikkelen die in
staat zou zijn om meerdere klassen endocannabinoïden
te kwantificeren. Dit vormde een behoorlijke uitdaging
omdat zowel de monstervoorbewerking als de chromatografische condities geschikt moeten zijn voor structureel verschillende verbindingen. Uiteindelijk is het gelukt
om een dergelijke methode op te zetten en te valideren.
Momenteel zijn we in staat om 12 endocannabinoïden
en structureel gerelateerde verbindingen te kwantificeren in humaan plasma en vetweefsel, waaronder vooral
ethanolamides, maar ook monoacylglycerolen, dopaminen en aminoderivaten van vetzuren. Door deze verscheidenheid onderscheidt de analysemethode zich van
eerder gepubliceerde methoden. Daarnaast is de gevalideerde methode uitgebreid met de ethanolamiden van
docosahexaenoic acid (DHA) en eicosapentaenoic acid
(EPA). Medio 2009 is hierover ook een artikel gepubliceerd in The Journal of Chromatography B, een internationaal gerenommeerd tijdschrift op het gebied van
de analytische chemie [9]. De analysemethode wordt
gebruikt binnen het project, maar ook breder binnen
TNO, waar ze een aanvulling vormt op de al aanwezige
analytische platforms voor contractonderzoek. Inmiddels wordt ook volop gewerkt aan een brede analysemethode voor eicosanoïden.
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Het vervolg van het project richt zich vooral op vetweefsel. Vetzucht (obesitas) kent een complexe pathologie.
Er is formeel sprake van obesitas bij een body mass index (BMI) van >30 kg/m 2 Samen met hypertensie, dyslipidaemie en insulineresistentie maakt obesitas deel uit
van het metabole syndroom [3]. Een belangrijke component in het metabole syndroom is de zogenaamde low
grade ontsteking die vast te stellen is in het vetweefsel
en meetbaar is in plasma [10]. Huidige inzichten veronderstellen dat deze ontsteking een sleutelproces is in de
pathofysiologie van obesitas. Remming van deze ontsteking zou gunstig moeten zijn tegen obesitas. Zowel uit
de literatuur als uit eigen experimenten blijkt dat vetcellen in staat zijn om typische ontstekingsmediatoren te
produceren, zoals de cytokines IL-6 en MCP-1, als reactie op stimulatie door bijvoorbeeld de celwandcomponent lipopolysaccharide (LPS). Beide cytokines hebben
een versterkend effect op het metabool syndroom.
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Onderzoek naar de immunomodulerende
en bloedsuikerverlagende eigenschappen
van Moringa oleifera bladextracten
E. Keuben (vertaling M.N. Zijlstra)
Moringa oleifera Lam. (mierikswortelboom of trommelstokboom; fig. 1) groeit in (sub-)tropische gebieden en is daar een zeer gewaardeerde plant. Het is een belangrijk voedingsmiddel in Ghana, aangezien
het een rijke bron is van onder andere aminozuren en proteïnen, vitaminen en mineralen [1]. Daarnaast is
het (traditioneel) medicinaal gebruik beschreven van verschillende delen van de M. oleifera, bijvoorbeeld als
een antimicrobieel- en antimalariamiddel en bij de behandeling van inflammatoire ziekten en diabetes [1].

Het doel van dit onderzoeksproject was het analyseren
van de bladeren van M. oleifera op hun immunomodulerende en antidiabetische eigenschappen om de traditionele werking van deze plant te verklaren. Met betrekking tot het immunomodulerende potentieel werden
bladextracten getest op hun vermogen tot het onderdrukken van 1) de klassieke route van activering van het
complementsysteem, 2) productie van reactieve zuurstof

species (of ROS, reactive oxygen species) door stimulering van polymorfonucleaire leukocyten (PMNs), en 3)
productie van stikstofoxide (NO) door macrofagen. Ter
beoordeling van het antidiabetische potentieel werden
extracten van M. oleifera blad onderzocht op eventuele
remmende effecten van amylase en α-glucosidase enzymactiviteit en op de aanwezigheid van insulinotrope
aminozuren.
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de NO-productie door macrofagen niet, tenminste niet
in concentraties die beschouwd kunnen worden als fysiologisch en/of therapeutisch relevant (figuur 4). Ook
hebben de extracten van M. oleifera geen invloed op
amylase of α-glucosidase enzymactiviteit. Methanol en
waterige extracten bleken lage concentraties te bevatten
van de insulinotrope aminozuren arginine, alanine, (iso)
leucine, en phenylalanine (tabel 1).
ROS-production by stimulated PMNs
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Figuur 3: Remmende activiteit op ROS-productie door gestimuleerde PMNs van verschillende extracten van de M. oleifera
bladeren. De bladextracten zijn bereid zoals beschreven in de
legenda van figuur 2. De ROS-productie door PMNs, gestimuleerd door serum-behandelde gistdeeltjes, werd gekwantificeerd
als door luminol geïnitieerde chemoluminescentie volgens de
methode zoals eerder beschreven door Halkes et al. [3]. De afgebeelde IC50-waarde is de concentratie die 50% remming van
het chemoluminescentiesignaal geeft. IC50-waarden worden
uitgedrukt als gemiddelde ± SD (n = 3 experimenten).
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Figuur 1: Moringa oleifera Lam., mierikswortelboom of trommelstokboom. De laatste naam verwijst naar de zaadlijsten
die gelijkenis vertonen met trommelstokken. Ingevoegd is een
close-up van de blaadjes van M. oleifera. De plant wordt ook
“moeders beste vriend” genoemd, vanwege de vele gebruiksmogelijkheden.
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Resultaten

Dichloormethaan-, ethylacetaat- en methanolextracten
van de bladeren van M. oleifera toonden de hoogste
remmende activiteit op 1) de klassieke route van complementactivatie (figuur 2) en 2) ROS-productie door
gestimuleerde PMNs (figuur 3). De extracten remden
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Figuur 2: Remmende activiteit op de klassieke route van
activering van het complementsysteem van verschillende extracten van M. oleifera bladeren. Gedroogde bladeren van M.
oleifera (prof. dr. Doku, Ghana, geoogst in april 2008) werden geëxtraheerd met een eluotrope reeks van oplosmiddelen
(petroleumether, dichloormethaan, ethylacetaat, en methanol)
door middel van versnelde solvent-extractie (Dionex ASE-200,
Dionex Benelux BV, Amsterdam, Nederland). Het waterig
extract werd bereid door 10 minuten te koken onder terugvloeikoeling. Remming van het complementsysteem werd bepaald door de eerder beschreven methode van Klerx et al. [2]
te gebruiken. De afgebeelde IC50-waarde is de concentratie
die 50% remming van het complementsysteem geeft. De IC50
waarden worden vermeld als gemiddelden ± de standaardafwijking (SD) van 3 experimenten.

Figuur 4: Remming van de macrofage NO-productie door verschillende extracten van M. oleifera bladeren. De bladextracten zijn bereid zoals beschreven in de legenda van figuur 2. De
hoeveelheid nitriet in het supernatant van de murine macrofage cellijn J774 (Griess-reagens) werd gebruikt als een indicator voor de NO-productie [4]. De afgebeelde IC50-waarde is
de concentratie die 50% remming van de NO-productie geeft.
IC50-waarden worden uitgedrukt als gemiddelde ± SD (n = 3
experimenten).
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Tabel 1: Concentraties insulinotrope aminozuren arginine, alanine, (iso)leucine en phenyl-alanine in M. oleifera. De aminozuren werden kwantitatief geanalyseerd
door middel van HPLC (High-Performance Liquid
Chromatography) na voorkolomdericatisering met
fenylisothiocyanaat, waarbij de door Janssen et al. [5]
beschreven methode gebruikt werd.
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Conclusie en discussie

- De resultaten van deze (immuno)farmacologische en
fytochemische analyse van M. oleifera bladextracten
onderbouwen verder het traditionele gebruik van deze
medicinale plant voor de behandeling van inflammatoire ziekten.
- Aangezien steeds vaker wordt erkend dat een milde
systemische ontsteking voorafgaat aan – en een voorspelling is van – de ontwikkeling van diabetes [6,7,8],
zijn deze resultaten ook aanwijzingen voor een vermoedelijk gunstig effect van M. oleifera bij de behandeling van diabetes. Met name aangezien activering
van het complementsysteem wordt geassocieerd met
bij diabetici waargenomen vasculaire complicaties
[9,10] en omdat de ROS-productie van gestimuleerde
PMNs verondersteld wordt een rol te spelen bij de
voortgang van diabetische retinopathie [11].
- De hier gepresenteerde resultaten wijzen erop dat M.
oleifera bladextracten geen directe invloed uitoefenen
op het bloedsuikergehalte. Er werden geen effecten
gevonden op de amylase of α-glucosidase enzymactiviteit, hetgeen suggereert dat M. oleifera de glucoseopname vanuit de darm niet vermindert. Hoewel de
methanol- en waterige extracten insulinotrope aminozuren blijken te bevatten, zijn de concentraties van
deze aminozuren significant lager dan de concentraties
waarvan elders is gerapporteerd dat ze de insulinesecretie op gang brengen (zie bijvoorbeeld [12,13]).

11 Abu El-Asrar AM, et al. Production of superoxide anion by polymorphonuclear leukocytes from diabetic patients with or without diabetic retinopathy.
Doc Opthalmol 1996;91:243-54.
12 Landgraf R, et al. L-leucine and L-phenylalanine induced insulin release
and the influence of D-glucose. Kinetic studies with the perfused rat pancreas. Diabetologia 1974;10(5):415-20.
13 Van Loon LJC, et al. Plasma insulin responses after ingestion of
different amino acid or protein mixtures with carbohydrate. Am J Clin
Nutr 2000;72:96-105.
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Activiteitsgeleide isolatie van een complementremmende stof uit Prunella Vulgaris
Y. Liu (vertaling M.N. Zijlstra en A.G.M. van Asseldonk)
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Figuur 1: De bloeiende top van de Prunella vulgaris L.
(Xia-Ku-Cao; gewone brunel). De inzet toont de verwelkte
bloesem(vrucht-)stekels die binnen de traditionele geneeskunde gebruikt worden.

Introductie

Prunella vulgaris L. (Xia-Ku-Cao; gewone brunel of
bijenkorfje genoemd; figuur 1) is een overblijvende plant
en behoort tot de familie van de Lamiaceae (Labiatae).
De verwelkte bloesem(vrucht-)stekels van P. vulgaris
worden veel gebruikt in traditionele geneesmiddelen,
zowel in China als in Europa. In China wordt het binnen de volksgeneeskunde als een traditionele remedie
tegen koorts gebruikt en om het gezichtsvermogen te
verbeteren. In de zeventiende eeuw was het binnen de
traditionele Europese geneeskunde populair als een remedie bij keelpijn, voor versnelde wondgenezing en bij
de behandeling van ontstekingen. Moderne farmacologische studies hebben aangetoond dat extracten van P.
vulgaris onder andere antivirale [1], antioxidatieve [2],
immunomodulerende [3,4] en antimutagene/antitumor
[5,6] eigenschappen bezitten.
Het doel van dit onderzoeksproject was het analyseren
van P. vulgaris op immunomodulerende (dat wil zeggen
complementsysteem remmende) effecten om het traditionele gebruik van deze plant te verklaren. Hiertoe zijn
extracten van de gedroogde vruchtstekels van P. vulgaris
getest op hun capaciteit om de klassieke route van activering van het complementsysteem te remmen, en werd
het actieve waterextract onderworpen aan een activiteitsgeleide isolatieprocedure.

Resultaten

Ethylacetaat-, methanol- en waterige extracten van P.
vulgaris vruchtstekels toonden de hoogste remmende
activiteit op de klassieke route van activering van het
complementsysteem (figuur 2). Pre-incubatie met huidpoeder hief de remmende werking van de ethylacetaaten methanolextracten geheel op. Met behulp van een

Figuur 2: Remmende activiteit op de klassieke route van activering van het complementsysteem van verschillende extracten
van P. vulgaris vruchtstekels (Natuurapotheek, Pijnacker, Nederland). Petroleumether-, dichloormethaan-, ethylacetaat- en
methanolextracten werden bereid door versnelde solventextractie (Dionex ASE-200, Dionex Benelux BV, Amsterdam,
Nederland). Het waterextract werd bereid door gedurende 30
minuten te koken onder terugvloeikoeling. Complementremmende activiteit werd bepaald met de methode die beschreven
is door Klerx et al. [7]. IC50-waarden worden uitgedrukt als
gemiddelden ± SD (n = 3 experimenten).

activiteitsgeleide fractioneringprocedure werd een complementremmer geïsoleerd uit het waterig extract van P.
vulgaris vruchtstekels (figuur 3 en tabel 1). De actieve
stof liet een sterke absorptie zien bij UV-254 nm en UV280 nm. De belangrijkste absorptiebanden in het infrarode spectrum werden gelokaliseerd op 1080 cm-1, 1270
cm-1, 1390-1410 cm-1, 1610 cm-1, en tussen 2900-3650
cm-1. De complementremmer liet daarnaast positieve
reacties met ijzerchloride, Folin-Ciocalteu, en Fast Blue
B reagentia zien. De stof reageerde negatief op een test
naar suikers en aminozuren.

Conclusies en discussie
-

-

Verschillende extracten uit P. vulgaris (vruchtstekels)
lieten een remmende activiteit zien op de klassieke
route voor activering van het complementsysteem.
Omdat pre-incubatie met huidpoeder het remmende
effect van de geteste (ethylacetaat en methanol) extracten geheel tenietdeed, werd geconcludeerd dat de
activiteiten van deze extracten het gevolg zijn van nietspecifieke binding van eiwitten. Uit het waterextract
werd een krachtige complementremmer geïsoleerd.
De procedure die voor het fractioneren gebruikt
werd, is in grote lijnen gelijk aan de door Tabba et
al. [8] eerder beschreven procedure voor de isolatie
van een sulfaathoudend polysaccharide [8]. Echter,
in onze experimenten konden we de aanwezigheid
van glucose of verwante verbindingen niet bevesti-
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Figuur 3: De activiteitsgeleide fractioneringsprocedure die werd
gebruikt om een complementremmer te isoleren uit het waterig
extract van P. vulgaris vruchtstekels. Gedroogde en vermalen
vruchtstekels werden gedurende 30 minuten geëxtraheerd onder
terugvloeikoeling met gedemineraliseerd water. Na afkoeling
werd het afkooksel door watten en papier gefilterd. Vervolgens
is ethanol toegevoegd tot een concentratie van 80% (v/v) en is
de oplossing ‘s nachts bewaard bij 4°C. Na centrifugeren (3000
rpm, 20 min) werd een donkerbruine neerslag verkregen, die
werd gevriesdroogd en gewassen met n-butanol (3x) en methanol (2x). Het gewassen precipitaat werd gescheiden met een
Sephadex G-75 (Pharmacia, Uppsala, Zweden; kolomafmetingen: 32 x 1 cm (lx∅)) met behulp van gedemineraliseerd water
als loopvloeistof (1 ml / min). Kolomchromatografie leverde
twee pieken op: absorptie bij UV-254 nm en bij UV-280 nm).
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Het kwantificeren van de effecten
van kruidenpreparaten die de
darmgezondheid verbeteren
[1]

W.E. den Hertog
Publieke bezorgdheid over de bijdrage van het gebruik van antibiotica in de veehouderij aan de ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën heeft de vraag naar alternatieven voor antibiotica in diervoeders doen toenemen. In de varkenshouderij omvatten deze alternatieven speciale voedingsstoffen,
organische en anorganische zuren, mineralen, groeifactoren, prebiotica en probiotica, en fytogene stoffen. Veel producten worden toegepast met het doel de darmgezondheid te verbeteren en daarmee gezonde dieren ‘gezonder’ te maken. De dieren zullen vervolgens minder vatbaar zijn voor ziekten en
het gebruik van antibiotica (en diergeneesmiddelen in het algemeen) zal beperkt kunnen worden.

Van kruidenpreparaten, die vaak een mild antibiotisch
effect hebben, wordt gedacht dat ze de intestinale flora
stabiliseren, de barrièrefunctie van de darmwand versterken en daarmee de hoeveelheid bacteriële toxinen, die deze
intestinale barrière passeren en vervolgens de lever bereiken, verminderen. Kupffercellen zullen in dit geval op hun
beurt in geringere mate geactiveerd worden door toxinen
en microbiële producten en minder ontstekingsmediatoren
vrijmaken. Daarnaast kunnen componenten van kruidenpreparaten na absorptie vanuit het maag-darmkanaal een
direct effect op de levercellen hebben. Samengevat zouden de effecten van kruidenpreparaten tot uiting moeten
komen in een veranderd expressiepatroon van genen die
geïnduceerd worden door cellulaire stressoren en genen
die betrokken zijn bij cellulaire afweermechanismen. Deze
genen zijn daarom kandidaten om verbeterde (darm)gezondheid in de lever te kwantificeren.
In het kader van het Fyto-V project werden veldproeven
met varkens uitgevoerd waarbij drie gestandaardiseerde
en gecontroleerde kruidenpreparaten (Digestamine,
Biomin P.E.P. 1000 en Ropadiar), die elk Origanum
vulgare bevatten, getest werden. De varkens werden
gehuisvest in Praktijkcentrum Raalte, dat onderdeel is
van de onderzoeksfaciliteiten van de Universiteit Wageningen. Na spenen werden biggen at random verdeeld in
experimentele en controlegroepen, die respectievelijk gevoerd werden met vergelijkbare hoeveelheden kruidenpreparaten en tarwe. Zoötechnische parameters, zoals
lichaamsgewicht, voederconversie en ziekte-incidentie
werden gedurende de experimenten gemonitord. Na het
beëindigen van de voedingsproeven werden op het moment van slachten levermonsters verzameld. Gemiddeld
genomen bedroeg het aantal monsters per groep 24. In
deze monsters werden de expressieniveaus van genen geanalyseerd met behulp van kwantitatieve real-time PCR.

Wiepke den Hertog

de niet behandelde controledieren bleken de relatieve
expressieniveaus significant afgenomen te zijn in de
experimentele groepen die gevoerd werden met de kruidenpreparaten. Dit wijst inderdaad op een afname van
ontstekingsprocessen bij de behandelde dieren. Clusteranalyse toonde aan dat de gekozen kruidenpreparaten
de balans tussen cellulaire stressoren en cellulaire afweermechanismen verbeteren, ondanks het feit dat er
tussen de producten nog duidelijk verschillen bestonden.
Deze resultaten correleerden met de gemeten zoötechnische parameters en suggereren dus dat de gekozen benadering een waardevolle toevoeging is aan de traditionele
teststrategieën voor kruidenpreparaten.
Aangezien het varken een van de beste modellen is voor
voedingsgerelateerd onderzoek in mensen kunnen de
behaalde resultaten ook voor de interpretatie van gezondheidseffecten bij de mens toegepast worden.
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Kandidaat-genen waren moleculaire markers voor oxidatieve stress en ontsteking, waaronder HO-1, XOR,
IKBA en COX-2; in het geval van een ontsteking in het
lichaam zijn deze parameters in het weefsel verhoogd.
Bij vergelijking van de behandelde proefdieren met

een korte samenvatting van haar lezing.
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Van bewezen effectiviteit naar bewijs van
werkzaamheid voor complexe
geneesmiddelen
A.-M. Beer (vertaling: M.N. Zijlstra en A.G.M. van Asseldonk)
Dit artikel is een vertaling van de lezing die dr. André-Michael Beer hield ter afsluiting van de NVF/
NVFW sessie Provided by Nature, approved by Science tijdens de FIGON geneesmiddelendagen in Lunteren op 12 oktober 2009.

Om te beginnen enkele feiten:

- Fytofarmaceutica hebben een lange historische traditie.
Door middel van trial and error zijn planten en plantextracten getest en werden ofwel behouden ofwel, wanneer er schadelijke bijwerkingen geobserveerd werden,
niet meer gebruikt. Sint-janskruid werd bijvoorbeeld
al in 60 n.Chr. door Dioscorides gebruikt tegen huidziekten, en in de zeventiende eeuw door Schröder als
antidepressivum (tabel 1) [1]. Tot op heden wordt sintjanskruid bij deze klachten gebruikt [2,3,4].

Tabel 1: Vermeldingen van het gebruik van Hypericum perforatum [1]

- Fytofarmaceutica zijn geregistreerde geneesmiddelen
die in Duitsland onder de jurisdictie vallen van de Duitse Arzneimittelgesetz (wet op de geneesmiddelenvoorziening, AMG § 2). Zij voldoen aan de EU-richtlijnen voor
de zogenaamde “speciale“ therapeutische procedures,
waar fytotherapie, homeopathie en de antroposofische
geneeswijze onder vallen [2].
- Fytofarmaceutica worden net als alle synthetische medische preparaten getest op kwaliteit, werkzaamheid en
bijwerkingen. Ze worden als werkzame geneesmiddelen
geautoriseerd door de commissie E, BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) en IQWiG
(Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) – beide zijn Duitse autoriteiten
- door ESCOP (European Scientific Cooperative on

Phytotherapy) en door de Cochrane Collaboration. De
reden voor de voortdurende rigoureuze wetenschappelijke bestudering van de fytotherapie is dat toepassingen, werkingsmechanismen, farmacologische effecten
op de mens, werkzaamheid en bijwerkingen niet op alle
gebieden ondubbelzinnig zijn bewezen. En ook omdat
de hiervoor genoemde Cochrane-analyses herhaaldelijk
wijzen op de inadequate status van het onderzoek.
- Fytofarmaceutica hebben niet alleen veelal minder
bijwerkingen maar worden, blijkens enquêtes, door
ongeveer 80% van de bevolking geprefereerd boven
synthetische geneesmiddelen [5]. Omdat fytofarmaceutica beduidend minder ongewenste bijwerkingen
hebben, kunnen ze zonder recept gekocht worden en ze
bieden een breed farmaceutisch profiel waardoor ze een
optimaal alternatief zijn, vooral voor chronisch zieke
patiënten.
- Onderricht in fytofarmaceutica vormt sinds 2003 een
inherent onderdeel van het Duitse universitaire medische
curriculum [6].
Ondanks al deze feiten worden fytofarmaceutica helaas
door artsen niet zo vaak voorgeschreven als ze zouden
verdienen, ook al zijn ze klinisch getest en hebben ze
bewezen geen of nauwelijks ongewenste bijwerkingen te
vertonen. Hierbij moet opgemerkt worden dat – hoewel
fytotherapie een wetenschappelijke basis heeft en goed
gedocumenteerd is – veel artsen en apothekers kritisch
zijn over het gebruik ervan omdat de complexiteit van
de preparaten een rationele verklaring lijkt te ontberen.
De belangrijkste reden dat fytofarmaceutica simpelweg
niet met chemisch gedefinieerde geneesmiddelen vergeleken kunnen worden is dat ze hiervan op drie manieren
verschillen:
Kenmerk 1: het extract is het werkzame principe
Elk extract heeft unieke eigenschappen. Afhankelijk van
de kwaliteit van het middel en de extractiemethode zijn
de eigenschappen specifiek voor elk extract en de werkzaamheid van het extract is de resultante van de afzonderlijke werkzame bestanddelen.
In het Duits onderscheiden we “Vielstoffgemisch” en
“Mehrstoffgemisch”, wat vertaald kan worden als
respectievelijk “complex preparaat” en “samengesteld
preparaat”. We gebruiken de term complex preparaat
om geneesmiddelen aan te duiden die veel onbekende
stoffen bevatten, waaronder enkele toxische stoffen. De
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term samengesteld preparaat wordt gebruikt voor speciale extracten die alleen synergetische en complementaire
gezondheidseffecten opleveren.
Kenmerk 2: niet alle typen extracten zijn gelijkwaardig.
De kwaliteit van een plantaardig geneesmiddel hangt af
van het bereidingsproces, onder meer van het gebruikte
extractiemiddel en de standaardisatie is erg belangrijk.
Verschillende extracten kunnen een verschillende werkzaamheid vertonen.
Kenmerk 3: er is een breed actieprofiel (pleiotropie)
Pleiotropie beschrijft het vermogen van een stof om
aandoeningen en ziektes te behandelen op meerdere
niveaus. Zo beïnvloeden sint-janskruid en de inhoudsstof hypericine, om slechts een paar voorbeelden te
noemen, acetylaminereceptoren, dopaminereceptoren en
serotoninereceptoren. De meeste chemisch-synthetische
stoffen bezitten deze unieke eigenschap niet. Een typisch
voorbeeld van pleiotropie doet zich voor bij de plant
Sabal serrulata, die wordt gebruikt bij de behandeling
van benigne prostaathypertrofie omdat zij weinig bijwerkingen kent vergeleken met synthetische medicatie
zoals 5α-reductaseremmers en α1-adrenerge receptorantagonisten. Chemisch-synthetische prostaatpreparaten
kennen enkele typerende bijwerkingen. 5α-reductase
remmers zoals Finasteride kunnen leiden tot erectiestoornissen, verminderd libido en gynaecomastie. α1adrenerge receptorantagonisten zoals Tamsulosin kunnen bijwerkingen hebben als gastro-intestinale klachten,
orthostatische hypotensie, zaadlozingsproblemen en
intraoperatief floppy iris syndroom (IFIS). Sabal serrulata bevat stoffen met de eigenschappen van zowel α1adrenoreceptorantagonisten als 5α-reductaseremmers
en vertoont anti-inflammatoire effecten. Deze laatstgenoemde effecten zijn klinisch gezien erg belangrijk omdat in veel gevallen een begeleidende prostatitis genezen
kan worden door het gebruik van Sabal serrulata.

aromatase. Hieruit blijkt eens te meer dat wetenschappelijk onderzoek naar fytotherapeutica altijd klinische
studies naar zowel de werkingsmechanismen als naar de
uiteindelijke werkzaamheid moet omvatten.
De hierboven genoemde kenmerken van fytofarmaceutica dicteren een specifiek verloop van het onderzoek.
Als eerste moeten werking en werkzaamheid worden
onderzocht (in vitro en in vivo). Hierbij moet men wel
begrijpen dat “werking” niet noodzakelijkerwijs “effectiviteit” (werkzaamheid) betekent.
In de afgelopen jaren zijn de werking en werkingsmechanismen van diverse natuurproducten onderzocht.
Aanvankelijk werden turf, modder en hun componenten: verdund turfextract M<3000, humuszuur en
fulvozuur onderzocht. Vervolgens werden Agnus castus
extract, Lycopus australis extract, 1.8 cineol, rozemarijnolie en tijmolie onderzocht. Hoewel de gehele samenstelling van rozemarijn is bekeken, is het onderzoek
van tijmolie beperkt tot de belangrijkste component uit
dit kruid: thymol [7].
Het voorbeeld van “tijmolie” laat zien hoe belangrijk
het is om de werking en werkzaamheid te onderzoeken,
door onder meer in een later stadium gecontroleerde
klinische studies uit te voeren. Bekende indicaties voor
de toepassing van tijmolie zijn antibacteriële [8], antiinflammatoire [9] en spasmolytische effecten [10].
Indicaties voor de toepassing van tijmolie zijn, volgens
de ESCOP en Kommission E monografieën: bronchitissymptomen, kinkhoest en slijmvliesontstekingen van de
bovenste luchtwegen. Bij behandelingen in de kliniek
met thymolpreparaten voor uitwendig gebruik werden bovendien pijnstillende effecten en een verhoogde
huiddoorbloeding gevonden. Deze effecten zijn niet te
verklaren vanuit de hierboven genoemde eigenschappen
van tijmolie. Daarom is er verder onderzoek gedaan
naar de specifieke werking van thymol.

Figuur 1: Dosis-effectcurve van thymol (10-8-10-4 M) op de
spontane contractiele activiteit (SCA) van glad spierweefsel
(SM) uit de caviamaag.
Tabel 2: Overzicht van Sabal serrulata: indicaties, ingrediënten, effectiviteit/werkzaamheid en klinische werking

Ingrediënten, indicaties en de klinische werking van
Sabal serrulata zijn bekend (tabel 2). Maar wanneer
gekeken wordt naar pleiotropie blijkt dat deze plant
ook antiproliferatieve effecten vertoont zoals remming
van fibroblastengroeifactor, anti-inflammatoire effecten
(onderdrukking van de prostaglandinesynthese) en antiandrogene effecten, zoals remming van α-reductase en

In figuur 1 is het effect te zien van thymol in een concentratie van 10-8-10-4 molair (M). Thymol in een concentratie van 2x10-8 tot 10-6 M induceerde een duidelijke
stimulatie van de spontaneous contractile activity (SCA)
van smooth-muscle strips (SM) van een caviamaag; ongeveer 20% van de maximale contractiele activatie werd
bereikt bij een concentratie van 10-5 M. Verdere verhoging van de thymolconcentratie leidde tot verminderde
stimulatie. Bij 10-4 M thymol werd de SCA van SMS
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zelfs geremd, en lag de tonus van de SMS dicht bij de
nullijn. Deze remmingsprocessen traden meer geleidelijk
op dan de stimulerende effecten die bij lagere thymoldoses werden geregistreerd.

(PKA) geactiveerd en dit resulteert in het vrijkomen van
vetzuren en glycerol. Dit kan ook tot extra warmteontwikkeling in de spiercellen voeren, wat vasodilatatie tot
gevolg kan hebben [12]. Anderzijds kan de remming
van het vrijkomen van noradrenaline in zenuwcellen
oorzaak zijn van een verminderde pijngeleidingscapaciteit. We kunnen dus een analgetisch effect verwachten
van de toepassing van thymol. De stimulatie van spiercontracties door thymol is alleen mogelijk bij een dosis
onder de 2x10-7 M en voor maximaal 10 minuten wanneer hogere doses worden gebruikt. Hierna wordt de
excitatie compleet geremd door het spasmolytisch effect.
Echter, het effect van thymol op de zenuwcellen blijft
onveranderd.
Hisayama et al. [13] berichten dat thymol calciumionen
vrijmaakt die intracellulair zijn opgeslagen. Dit zou het
spierontspannende effect tegenspreken. Maar vanuit het
specifieke effect van thymol op de α1- and α2-adrenerge
receptoren kunnen we deze paradox nu verklaren. Enkele minuten nadat thymol in een hoge(re) dosis is toegediend, kunnen lagere doses thymol leiden tot een verdere verhoging van de calciumionenconcentratie door
activatie van receptor-gereguleerde calciumkanalen.
Het specifieke effect van thymol op de adrenerge receptoren laat een breed spectrum zien aan potentiële effecten
op het organisme. Enkele hiervan werden hierboven genoemd. Door middel van gerichte klinische studies kan
later vastgesteld worden in welke mate deze mogelijke
effecten van significante klinische betekenis kunnen zijn.

Figuur 2: Effect van thymol (10-8 M - 10-4 M) op de spontane
contractiele activiteit (SCA) van glad spierweefsel (SM) uit de
caviamaag onder normale omstandigheden en na gelijktijdige
toediening met 10-5 M benextramine (boven) en na gelijktijdige toediening (gedurende 20 minuten) met 10-5 M alprenolol
(onder).

Figuur 2 (bovenste afbeelding) laat de curve zien van
het effect van thymol op de SCA van SM onder normale
omstandigheden en bij een tijdelijke blokkade van de
α1- en α2-adrenerge receptoren met 10-5 M benextramine. Het blijkt dat wanneer de α1- en α2-adrenerge receptoren geblokkeerd worden, het stimulerende effect van
thymol op de SCA van SMS geheel geblokkeerd wordt.

Als vervolg op bovengenoemde studie zijn enkele humane farmacologische studies uitgevoerd om vast te stellen
of er een overeenkomst was tussen de reacties bij dier en
mens. Bij patiënten met niet-inflammatoire gonartritis
werden compressen met en zonder thymol toegepast.
Alleen de patiënten die met thymol werden behandeld
lieten een temperatuurverhoging van 0,5 graad Celsius
zien. Dit bevestigde de effecten die bij dieren gezien
werden en valideerde de klinische toepassing. Op dit
moment is het mogelijk om een goede gerandomiseerde
klinische studie op te zetten waarbij de inclusiecriteria
helder geformuleerd kunnen worden.

De onderste afbeelding in figuur 2 laat het effect van
thymol zien op de SCA van SM onder normale omstandigheden en na een tijdelijke blokkade van de
β-adrenerge receptoren door toediening (gedurende
20 minuten) van 10-5 M alprenolol. Te zien is dat het
stimulerende effect van thymol op de SCA van SM daardoor toeneemt.
De verkregen resultaten leiden tot enkele conclusies
over de invloed van thymol op het hele organisme. De
toepassing van thymol kan op drie verschillende manieren leiden tot een verhoogde doorbloeding. In de eerste
plaats door het spasmolytische effect op glad spierweefsel, dat tot vasodilatie leidt. In de tweede plaats
doordat de activering van de α2-adrenerge receptoren
van zenuwcellen het vrijkomen van noradrenaline remt,
hetgeen eveneens tot vasodilatatie kan leiden [11]. Ten
derde wordt door het activeren van de β-adrenerge
receptoren in vetcellen t het enzym protein kinase A

Dr. Beer, afdelingshoofd ziekenhuis Blankenstein
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Om de acceptatie van de fytotherapie te vergroten moeten er meer klinische studies uitgevoerd worden zowel
naar werkzaamheid als naar klinische effectiviteit van
fytotherapeutica en dient er nauw samengewerkt te worden tussen klinische en experimentele onderzoekers.
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Korte nieuwsberichten
ISO-normen voor traditionele Chinese geneeskunde?

Het Nationale Normalisatie Instituut (NEN) in Nederland heeft de behoefte gepeild aan normen voor
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Dit betreft
zowel het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid
van de dienstverlening (onder meer acupunctuur, tuinamassage, onderwijs) als de handel in TCG-producten,
zoals Chinese kruidenmedicijnen en acupunctuurnaalden. De uitkomst van deze enquête is besproken tijdens
de vergadering van de mondiale normalisatie-instelling
(ISO), waar het Chinese normalisatie-instituut (SAC) het
voorstel indiende om normen te ontwikkelen voor TCG;
dit voorstel is aangenomen.
De Chinezen ervaren het ontbreken van internationale
normen als een knelpunt voor de verdere ontwikkeling
van de TCG. Daarnaast brengt onverantwoordelijke en
onzorgvuldige toepassing en gebruik van TCG potentiële medische risico’s met zich mee en dit tast het imago
van TCG aan. Het voorstel is door ISO overgenomen.
De reeds bestaande Chinese standaarden op het gebied
van TCG zullen als uitgangspunt dienen voor de op te
stellen ISO-normen.
Of de Nederlandse markt behoefte heeft aan dergelijke
(extra) afspraken over TCG is op dit moment nog niet
duidelijk. Alhoewel de NVF in het algemeen streven
naar kwaliteitsborging steunt, moet ervoor gewaakt
worden dat goede bestaande systemen van kwaliteitsborging van medische dienstverlening, onderwijs en geneesmiddelen worden doorkruist of veronachtzaamd.
Bron: Persbericht NEN, zie http://nieuws.nen.nl .

Rode-gist-rijst voor statine-intolerante patiënten?

In een academisch ziekenhuis in Philadelphia (Verenigde
Staten) is een kleine studie gedaan om te onderzoeken
of patiënten die statinen niet verdragen een alternatief
geboden kan worden met een rode-gist-rijst-extract.
Dit voedingssupplement, een traditioneel Japans functional food, bestaat uit rijst waarop Monascus purpureus heeft gegroeid. Het product bevat verschillende
monacolinen, waaronder monacoline K (de natuurlijke
vorm van lovastatine), die de activiteit van het enzym
HMG-CoA-reductase kunnen remmen en zodoende de
hoeveelheid LDL-cholesterol kunnen verlagen. Aan de
studie namen 62 patiënten deel die in het verleden vanwege myalgie waren gestopt met statinen. Alle patiënten
werden door loting aan een placebo- of verumgroep
toegewezen (elk bestaand uit 31 patiënten). De medicatie (1800 mg verum of een placebo) werd gedurende 24
weken tweemaal daags genomen. Tegelijkertijd namen
alle patiënten in het eerste deel van de studie deel aan
een 12 weken durend lifestyle-programma. Het LDLcholesterolniveau was na 12 weken in de verumgroep
met 1,11 mmol/l (43 mg/dL) gedaald en na 24 weken
met 0,90 mmol/l (35 mg/dL). In de placebogroep daalde
het LDL-cholesterolniveau met 0,28 mmol/L (11 mg/dL)
in week 12 en met 0,39 mmol/L (15 mg/dL) in week 24.
Het verschil was zowel significant in week 12 (p<0,001)
als in week 24 (p=0,016). Eveneens waren er significante
verschillen in het totale cholesterolgehalte in het bloed.
Het HDL-cholesterol niveau en het triglyceridengehalte,
de leverenzymwaarden (creatinine fosfokinase), het gewichtsverlies en de pijnscores verschilden niet significant
tussen de twee groepen. De auteurs concluderen dat de
mogelijke inzet van dit supplement voor patiënten die
statinen niet verdragen nader onderzoek verdient.
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Bron: Becker DJ, en anderen. Red yeast rice for dyslipidemia in statin-intolerant patients, a randomized trial.
Ann Intern Med 2009;150(12):830-9; W147-9.
Voor meer informatie over rode-gist-rijst wordt verwezen naar een eerder in dit tijdschrift verschenen artikel:
Van Meer JH. Rode gist rijst, traditioneel voedingsmiddel, voedingsssupplement of geneesmiddel. NTvF
2004;17(1):8-10.

EFSA-oordeel over gezondheidsclaims voor voedingssupplementen en kruiden

Afgelopen najaar bracht de EFSA opinies uit over 523
gezondheidsclaims voor (kruiden bevattende) voedingssupplementen. De EFSA acht slechts een derde
van de ingediende claims voldoende onderbouwd. De
branchevereniging van fabrikanten van voedingsupplementen, de NPN, vindt het belangrijk dat er een goede
informatievoorziening is over gezonde voeding richting
de consument. Om dit te waarborgen is het nodig dat
de overheid in het vaststellen van goedgekeurde claims
oog heeft voor de nuance van gezondheidseffecten van
voeding. Deze visie heeft NPN uiteengezet in een persbericht dat te vinden is op de website van de NPN.
Bron: http://www.natuur-gezondheidsproducten.nl/library/documents/persberichten%202009/Oordelen%20
over%20claims.pdf.

Zelfzorgpenning uitgereikt aan Lekkerkerker

Tijdens het symposium ‘Beschermen of betuttelen’ van
brancheorganisatie Neprofarm najaar 2009 werd dr
J.F.F. Lekkerkerker gehuldigd als dank voor zijn jarenlange inzet voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en in het bijzonder voor zijn inspanningen met betrekking tot zelfzorggeneesmiddelen. Mede
dankzij hem kwam de officiële registratie van homeopathica met zelfzorgindicatie tot stand. De oud-voorzitter
wees trots op het feit dat op de website van het CBG al
bijna zeven jaar alle bijsluiters zijn terug te vinden, ter
informatie en ter bevordering van de autonomie van
de consument. De autonome consument zelf bepaalt
in belangrijke mate de veiligheid van zelfmedicatie.
Dat was de belangrijkste conclusie van dit symposium,
waarop als sprekers Hugo Hurts, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van
VWS, CDA Tweede Kamerlid Janneke Schermers en
Cynthia Vogeler, manager gezond leven van de Consumentenbond te horen waren. Pittige stellingen zorgden
voor een levendige discussie, die werd geleid door Dick
Dees, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid.
Volgens organisator Neprofarm wordt te weinig rekening gehouden met de autonomie van de Nederlandse
consument als het gaat om de eigen gezondheid en
het zelf oplossen van eenvoudige gezondheidsklachten
(zelfzorg).
Bron: www.neprofarm.nl.

NVF-nieuws
Nieuwe medewerker NVF-bureau

Eind december 2009 nam het NVF-bureau afscheid van
Marja Albers, die 10 jaar als vrijwilliger de ledenadministratie en boekhouding van de NVF heeft verzorgd.
Haar werk wordt overgenomen door Felice van der
Straeten, die vanaf 1 november 2009 werkzaam is op
het IEZ (Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie). Naast het overnemen van de taken van Marja gaat
Felice ook enkele andere NVF-projecten rond de teelt
van geneeskruiden en rond onderwijs en registratie administratief ondersteunen.
Mare Nynke Zijlstra, Felice van der Straeten, Herman
Albers en Tedje van Asseldonk,
NVF-bureau.

Definitie
fytotherapeutica
Fytotherapeutica

Fytotherapeutica zijn geneesmiddelen die als actieve
ingrediënten uitsluitend planten, delen van planten of
plantenmaterialen of combinaties daarvan bevatten, in
ruwe of bewerkte staat.
Addendum:
1. De ESCOP-definitie is in overeenstemming met de
principes die zijn neergelegd in de Glossary voor
“Quality of Herbal Remedies” in “The rules governing medicinal products in the European Community, Volume III, Guidelines on the Quality, safety and
efficacy of medicinal products for human use”, ISBN
92-825-9619.
2. Bij plantenmaterialen zijn inbegrepen sappen, gomsoorten, vette oliën, vluchtige oliën en enige andere
stof van deze aard.
3. Chemisch gedefinieerde, geïsoleerde bestanddelen
worden niet beschouwd als fytotherapeutica.
4. Fytotherapeutica kunnen hulpstoffen bevatten als
toevoeging aan de actieve bestanddelen.
5. Geneesmiddelen kunnen plantenmaterialen en/of
bereidingen van geneeskrachtige planten bevatten,
gecombineerd met chemisch gedefinieerde stoffen,
maar deze worden door ESCOP (en de NVF) niet
beschouwd als fytotherapeutica.
6. Definitie en addendum vormen één geheel.

De NVF onderschrijft de definitie voor fytotherapeutica
die werd ontwikkeld door ESCOP®, European Scientific Cooperative on Phytotherapy. Deze definitie voor
fytotherapeutica (of ‘phytomedicines’, zoals ze door
ESCOP worden genoemd), luidt als volgt:
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Agenda

(zie ook www.fyto.nl)

21 januari 2010
FNLI en NPN symposium: Claimsverordening: gezondheidswinst of verlies?
Plaats: Huizen, hotel Newport
Informatie: www.natuur-gezondheidsproducten.nl/
nieuws
18-24 april 2010
6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of
Southeast European Countries
Plaats: Antalya, Turkije
Informatie: http://www.6thcmapseec.org
25 maart 2010
AOAC Lowlands symposium: Antibiotica en Alternatieven: zijn we op de goede weg…?
Plaats: Breda, Novotel
Informatie: www.aoaclowlands.nl
5-8 mei 2010
Society of Ethnobiology “The Meeting Place: Integrating

NVF-ledenservice
U kunt bij het NVF-bureau, Rijksstraatweg 158,
6573 DG Beek-Ubbergen, tel. 024-6844301, fax 0246843939, nvf@fyto.nl de volgende zaken bestellen:
Verslagen en abstracts van symposia (*: alleen verslag; **: alleen abstracts beschikbaar):
− 4 april 2009: Traditional Chinese Medicine: Quality
of individual prescriptions
(€ 25,-/leden € 12,-)
− 23 mei 2008: Natuurlijke antioxidanten en conserveringsmiddelen in fytotherapie en voeding (€ 25,-/
leden € 12,-)
− 24 november 2007: Fytotherapie: praktijk en wetenschap (€ 25,-/leden € 12,-)
− 25 november 2006: Fytotherapie bij dieren (€ 25,-/
leden € 12,-)
− 26 november 2005: Fytotherapie en oncologie
(€ 25,-/leden € 12,-)
− 27 mei 2005: Diabetes en de bijdrage van fytotherapeutica (€ 15,-/leden € 7,-)
− 7 okt 2004: Biogenic drugs and the Central Nervous
System (€ 15,-/leden € 7,-)
− 13 mei 2004: Fytotherapie van wetenschap naar patiëntenzorg (€ 9,50/leden € 4,50)*
− 25 oktober 2003: Traditionele en moderne fytotherapie (e 15,-/leden € 7,-)
− 23 mei 2003: Gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen (€ 20,-/leden € 10,-)
− 18 april 2002: Fytotherapie en biodiversiteit (€ 10,-/
leden € 5,-)**
− 1 november 2002: Een nieuwe fytotherapeutischimmunologische kijk op hart- en vaatziekten (€ 10,-/
leden € 5,-)**

Ethnobiological Knowledge” (33rd annual meeting)
Plaats: Victoria, British Columbia, Canada
Informatie: http://ethnobiology.org/conference/upcoming
6-10 juni 2010
Society of Economic Botany, 51st annual meeting
Plaats: Xalapa, Mexico
Informatie: www.econbot.org
11 juni 2010
5e gezamenlijk congres van NVF en NVGO
Plaats: omgeving Nijmegen
Informatie: www.fyto.nl
10-14 juli 2010
51st annual meeting of the American Society of Pharmacognosy
Plaats: Tampa, Florida, VS
Informatie: http://www.phcog.org/files/Tampa2010.pdf
31 juli-4 augustus 2010
International Society of Chemical Ecology, 26st annual
meeting
Plaats: Tours (Frankrijk), Vinci Convention Centre
Informatie: http://www.atout-org.com/isce2010

− 26 oktober 2001: Fytotherapeutica in de dermatologie (€ 15,-/leden € 7,-)
− 19 mei 2001: Fytotherapie bij enkele urologische en
intestinale aandoeningen (€ 15,-/leden € 7,-)
− 3 nov 2000: Fytotherapeutica in de menopauze (
€ 15,-/leden € 7,-)
− 26 mei 2000: Fytotherapeutica van plant tot klant
(€ 8,-/leden € 4,-)
− 12 nov 1999: Hypericum, rationele therapie bij depressie (€ 8,-/leden € 4,-)**
− 24 apr 1998: Marihuana als medicijn (€ 8,-/leden
€ 4,-)**
−
NTvF-artikelen en -edities:
Per opdracht € 2,50 plus per pagina € 0,60 (leden 50%
korting); hele nummers (beperkte voorraad!) € 11,50/
leden € 5,75 per stuk.
Gids:
Opleidingsmogelijkheden en cursussen in de fytotherapie: € 7,75/leden € 3,50
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten.
Procedure bestellingen:
Gelieve het bedrag te storten, eventueel na overleg met
het bureau via nvf@fyto.nl, op gironummer 3484443
t.n.v. NVF-bureau, Beek-Ubbergen. Vermeld het gewenste èn uw adres bij mededelingen. Voor niet-leden
geldt: direct na ontvangst van uw betaling wordt het
bestelde verzonden. Voor leden wordt de bestelling
z.s.m. uitgevoerd.
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Fytotherapie in Honduras
M. Donaire
Er is nog niet veel gedocumenteerd over de traditionele kruidenkennis van de Maya’s in Honduras, terwijl deze in snel tempo uitsterft [1]. Ondanks de moeilijke politieke situatie probeert de Stichting Vrienden van Honduras de inheemse geneestraditie in stand te houden ten behoeve van de lokale bevolking.

Kruiden in Honduras

Het is een komen en gaan van mensen in het
“gezondheidswinkeltje”(tienda de salud) in het bergprovinciestadje Santa Rosa de Copán in Honduras. Een
dame op leeftijd vraagt om een middel tegen hardnekkige buikpijn; een paar jongens bestellen bekers fruitsalade of vers geperst nonisap en stappen weer naar buiten
om hun aankopen op de stoep te nuttigen. In het winkeltje worden naast shampoo uit kokos en palmolie talloze plantenpreparaten verkocht met indiaans klinkende
namen. Zoals jiote (Bursera simaruba L. Sarq.); apazote
(Chenopodium ambrosoides), calaguala (Polypodium
aureum L.) en ipacina (Petiveria alliacea L.) [2].

Fausto (in het midden) en zijn enthousiasme voor de natuur

jiote – Bursera simaruba
L. Sarq. – de naakte
indiaan

ipacina – Petiveria alliacea
L.- parelzaad

Een winkel als deze is niet de gewoonste zaak van de wereld in deze arme Midden-Amerikaanse staat, die vooral
bekend is als prototype van de bananenrepubliek, de
laatdunkende terminologie waarmee een land wordt aangeduid waarin zelfs de eigen soevereiniteit te koop lijkt te
zijn en waar men nog nooit van nivelleren heeft gehoord.

Fausto Milla

Terug naar onze kleurige kruidenwinkel, een initiatief
van INEHSCO, de in 1980 opgerichte lokale organisatie zonder winstoogmerk waar pater Fausto Milla de
drijvende kracht achter is. Wanneer je zijn naam googelt
vind je allerlei artikelen waarin hij zijn afschuw verwoordt over de militaire staatsgreep van 2009.
Mijn vriend Fausto ken ik niet als geestelijke, noch
als politicus. Ik ben vooral onder de indruk van zijn
tomeloze energie, wanneer hij als een 82-jarige berggeit zonder moeite een modderig pad opschiet om wat
boombladeren te plukken, en ik er zwetend en hijgend
achteraan klauter. Zijn positivisme en optimisme zijn
onveranderlijk. Met ladingen grappen accentueert
Fausto steeds weer de mooie kanten van het leven en
zijn liefde voor de natuur. Voorts ben ik sprakeloos over
Fausto’s fytotherapeutische kennis en het enthousiasme
waarmee hij zijn verhalen vertelt. Bij elke stap op de
zacht verende bosgrond doen we weer nieuwe plantaardige ontdekkingen.

Wat Fausto in Honduras berucht en gevierd heeft gemaakt is het zich bekommeren om het welzijn van de
armen. Deze houding bracht hem in 1982 in moeilijkheden. Het militaire schrikbewind was destijds niet
gecharmeerd van het feit dat hij een publieke aanklacht
had ingediend tegen de door soldaten uitgevoerde geheime massamoord op 600 leden van straatarme boerenfamilies, op de vlucht voor oorlogsgeweld. Als priester
was Milla zodoende een bekende klokkenluider geworden. De op zijn aanklacht volgende doodsbedreigingen
van ‘bevoegde’ autoriteiten deden hem vluchten naar
Mexico, waar hij enkele jaren verbleef. Daar volgde
hij een studie natuurgeneeskunde en fytotherapie. De
interesse voor dit vak kwam voort uit zijn weergaloze
fascinatie voor planten. In de Hondurese provincies
Copán en Intibuca, waar Fausto het langst geleefd heeft,
was hij veelvuldig in aanraking geweest met traditionele
geneeswijzen. In de jaren ‘80 stond voor de meeste indianen en mestiezen in het gebied het begrip gezondheidszorg gelijk aan goedkope medicijnen zoals Coca Cola
voor maag- en darmproblemen en Alka Seltzer voor
pijn; in toenemende mate had men de oeroude tradities
afgezworen. De kerk had al sinds de Spaanse koloniale
tijd het gebruik van inheemse Maya-kruiden en Mayagenezingsrituelen als duivelse hekserij bestempeld, en de
latere westerse invloeden lieten hun culturele suprematie
vervolgens ook flink gelden: daarmee werd fytotherapie
meegesleurd in de ban van alles wat indiaans, en daarmee automatisch achterlijk en verdacht was.
In deze omstandigheden ontpopte INEHSCO zich na
Milla’s terugkeer naar Honduras in 1986 als voorvechter van fytotherapie en als “voedingsrebel” tegen de
geïmporteerde hamburger-met-cola cultuur. Met als theoretische basis de kennis uit Mexico legde Fausto Milla
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zich toe op het verzamelen – en waar nodig redden –
van lokale fytotherapeutische kennis, die uitsluitend via
mondelinge overlevering vindbaar is bij een steeds kleiner wordend bestand van bejaarde Maya curanderos,
de traditionele ‘betermakers’, die in hun gehuchtje erbij
geroepen werden als iemand ziek was, en op wiens wijsheid men van generatie op generatie had gerekend.

en meer zelfredzaamheid.

Traditioneel bereiden van chaya of Maya Spinazie. Het
wordt o.a. gebruikt als verfrissende dorstlesser en in traditionele maismeeltortillas

INHESCO informeert het publiek over gezond eten van eigen
bodem

De ideeën van de vrijwel uitsluitend fruit, boomblaadjes en groenten etende pater Milla zijn het best kort te
omschrijven via de slagzinnen van INHESCO : “Een
volk dat gezond en weldoorvoed is met behulp van haar
eigen middelen” en “de toekomst van Honduras ligt in
het verleden” hetgeen verwijst naar zijn visie op de lokale oervoeding.

Project

Ik wilde al sinds 2006 heel graag van Fausto leren en
zelfs een nieuwe stap helpen zetten d.m.v. het opnieuw
promoten van alle in onbruik geraakte kennis. Er is veel
te onderzoeken. Het zal bijvoorbeeld een interessante
studie zijn om de eetgewoonten en de gezondheid van
Fausto’s regio te vergelijken met die van de oostelijke
provincie Olancho, waar veeteelt de belangrijkste economische activiteit is. Of om de veelal vergeten gezondheidseffecten van chaya (Cnidoscolus chayamansa) onder de loep te nemen. De oude Maya’s gebruikten deze
vitaminenrijke plant als effectief middel tegen vermoeidheid. Het is diuretisch en laxerend. Het werkt als immunostimulans en wordt beschouwd als leverbeschermend.
Vorig jaar ben ik twee maanden in Copán (Honduras)
geweest om stage te lopen bij de hiervoor beschreven
Fausto Milla. In deze periode heb ik ook contact gelegd
met de commissieleden van de indiaanse organisatie
CONIMCH om over onze ideeën van gedachten te wisselen. Mede doordat ik tijdens de stage zelf een cursus
gegeven heb aan een groep relaties van Fausto Milla
(zowel uit Honduras als uit Guatemala) heb ik in de
regio veel goede contacten gelegd. Ik wil ervoor zorgen
dat deze contacten en organisaties samenwerken om de
fytotherapeutica weer optimaal te gaan benutten. Er zijn
verschillende organisatiedoelen, zoals het herstel van de
eigenwaarde van de inheemse bevolking, het gebruik
van zeer goedkope lokaal voorkomende eigen middelen

De traditionele Maya-geneeswijzen zijn in Honduras
bijna verdwenen. Ik vind dat zonde en wil een bijdrage
leveren aan een praktisch gebruik van de curatieve en
preventieve werking van de beschikbare medicinale
planten.
Wat ik voor ogen heb is om bij de Maya Chortí indianen deze bijna verloren kennis over medicinale planten
ter beschikking te stellen in de vorm van een cursus. Die
cursus bevat de volgende onderdelen: ik zal basiskennis
anatomie en fysiologie geven. Vervolgens behandel ik de
diverse planten, hun gebruik en contra-indicaties. Met
behulp van casussen oefenen we het hoe, wanneer en
waarvoor we een kruid kunnen gebruiken. Door middel
van practicumlessen kunnen de cursisten dan ook leren
om pakkingen, infusies en tincturen te maken, wassingen te doen, en crèmes te fabriceren. Inhoudelijk wordt
de cursus gevoed door mijn paramedische achtergrond
en aantekeningen uit de stageperiode bij pater Fausto in
Honduras.

Melina maakt aantekeningen met Fausto Milla

De lokale Maya-fytotherapeutica zijn in de omgeving
overal te vinden. Ze kunnen tegen zeer lage kosten worden ingezet en/of gecommercialiseerd. De curandero
(medicijnman), de sobadora (een soort digito-acupuncturiste) en de partera (kruiden- annex vroedvrouw) zijn
flink op leeftijd. Hun kennis en visie zijn té waardevol
om verloren te laten gaan.
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Ter plekke zijn per heden genoeg jonge Maya’s die
gemotiveerd zijn om hun fytotherapeutisch erfgoed te
leren kennen en weer in praktijk te brengen. Zodra de
financiering rond is wil ik hen in 2010 daarin didactisch
bijstaan door het geven van mijn fyto-cursus.

Auteursgegevens:
Melina Donaire is geboren in Honduras. Sinds 23 jaar woont zij met haar gezin in
Nederland. Momenteel volgt ze de 6-jarige opleiding natuurgeneeskunde aan de
Hogeschool voor Natuurgeneeskunde Hippocrates te Bloemendaal. Bovenstaand
artikel is gebaseerd op haar stageperiode in Honduras bij pater Fausto Milla en
het projectplan voor haar afstudeeropdracht. Reacties: donaire@ziggo.nl
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De stichting Vrienden van Honduras te Warmond
zamelt geld in om het afstudeerproject van Melina
Donaire in 2010 materieel te ondersteunen. Dit
project is gericht op didactische vormgeving en
implementatie van een cursus die aan de lokale
bevolking wordt gegeven, die inhoudelijk zal
bestaan uit de kruidenkennis van pater Fausto
Milla. Wanneer u dit fytotherapieproject wenst te
steunen met uw gift, is uw bijdrage welkom op ING
gironummer 7998093 t.n.v. Stichting Vrienden van
Honduras (vvhonduras@yahoo.es) te Warmond
o.v.v. uw e-mailadres. Tevens kunt u met hetzelfde
motief een exemplaar van Melina’s stagepresentatie
aanvragen voor €100.

Veel plantennamen zijn op Internet beschikbaar op de volgende website:
http://www.ars-grin.gov/duke/dictionary/tico/index.html
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