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Ten geleide
In deze eerste editie van 2012 staan medicinale planten uit Azië centraal. De laatste decennia wordt veel onderzoek verricht naar
planten die gebruikt worden binnen de traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) en in de ayurveda, een van de traditionele geneeswijzen in India. Voor verschillende in de TCG gebruikte fytotherapeutica leidde dat tot Cochrane-monografieën, waarvan
sommigen voorzichtig positief. Tode-Gottenbos vertaalde een meta-analyse van de belangrijkste wetenschappelijke onderzoeken
die het afgelopen decennium naar TCG en de Chinese kruidengeneeskunde zijn uitgevoerd. Als concrete voorbeelden worden in
deze editie meer uitgebreid de in de TCG veelgebruikte Salvia miltiorrhiza (roodwortelsalie) en Lycium barbarum (boksdoorn,
goji-bes) besproken door respectievelijk Van Asseldonk en Van der Worm. Specifieke bereidingen van de besproken Salviasoort
worden in veel Chinese ziekenhuizen standaard gebruikt na zowel hart- als herseninfarcten. De lokale verschillen in de receptuur
maken een evaluatie volgens westerse principes lastig, maar de plant lijkt zeker potentie te hebben om ook in Europa een belangrijk geneesmiddel te worden. De goji-bes is een potentieel veelbelovende gezonde fruitsoort die wereldwijd aan een opmars bezig
is. Nadat deze bes in 2001 in Nederland als warenwetproduct verboden werd (ook al komt dit fruit in Nederland ook voor en
kan het op een lange gebruikerstraditie bogen) is hij hier tot 2005 uit de handel geweest. Na jarenlange discussies tussen de NVF
en de Nederlandse overheid werd de plant na een herbeoordeling door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van de
lijst met verboden warenwetproducten gehaald en nu kunnen we ook in Nederland van deze bes genieten.
Van de vele interessante planten die in de ayurveda voorkomen, bespreekt Van der Kroon een voor veel Indiërs belangrijke plant:
de Amalaki-bes (Emblica officinalis). De vraag dient zich aan hoe dergelijke exotische planten(bereidingen) hier in Europa, in
de praktijk van westers opgeleide artsen en therapeuten een rol kunnen spelen. Door middel van een interview met Kleipool,
een westers opgeleide arts die ook ayurveda toepast, en een casusbeschrijving uit de ayurvedische praktijk van Pulley, geeft deze
editie aanvullende informatie hierover.
Een actueel onderwerp in deze editie is het wereldcongres voor veterinaire fytotherapie HERBAN2011, gerapporteerd door
Becker en Groot.
De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie wenst u veel leesplezier en mede namens het NVF-bestuur een
gelukkig nieuwjaar; we hopen dat u over een jaar met veel tevredenheid zult terugkijken op 2012.
Tedje van Asseldonk en Nienke Tode-Gottenbos, thema-coördinatoren.

Klinische studies naar traditionele
Chinese geneesmiddelen
N. Tode-Gottenbos
Dit artikel is een bewerkte samenvatting van: Jiang M, Yang J, Zhang C, Liu B, Chan K, Cao H, Lu A. Clinical studies with traditional Chinese medicine in the past decade and future research and development. Planta Med 2010;76:2048-64.

De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) wordt momenteel in de meeste westerse landen gezien als
een complementaire of alternatieve geneeskunde en wordt over de hele wereld steeds breder geaccepteerd. Er zijn internationaal meer en meer klinische onderzoeken naar TCG en onderzoekers raken wereldwijd geïnteresseerd in de evaluatie van de klinisch aantoonbare effectiviteit van TCG, gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke studies
naar de TCG uit de afgelopen tien jaar. Zowel onderzoeken die zich richten op het behandelen van een
ziekte met TCG-methodieken als onderzoeken naar de werking van Chinese kruiden zijn dit laatste decennium gepubliceerd, maar deze bewerkte samenvatting is met name gericht op dit laatste onderwerp.

Systematische literatuuroverzichten

Sinds in 2002 het eerste systematische literatuuroverzicht van wetenschappelijke onderzoeken naar de TCG
werd uitgevoerd zijn er internationaal nieuwe onderzoeken gedaan naar de werking van TCG en daarmee
groeide ook het aantal nieuwe overzichtsartikelen en

meta-analyses. Voor dit artikel is gezocht naar TCGgerelateerde studies binnen de wetenschappelijke databases PubMed en Cochrane. Voor het verkrijgen van
de volledige teksten van de in dit artikel onderzochte
studies is gekozen voor MEDLINE, omdat dit de voornaamste database is van de National Library of Medi-
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cine. Er zijn 29 ziektebeelden bestudeerd in 31 systematische literatuuroverzichten over de TCG, die in totaal
703 gerandomiseerde gecontroleerde studies omvatten.
Bij de volgende aandoeningen werd het gebruik van
TCG door de overzichtsartikelen ondersteund: acute
infectie van de bovenste luchtwegen, ernstig acuut respiratoir syndroom, dysfunctionele baarmoederbloeding,
primaire dysmennorrhoe, schizofrenie, dementie, milde
cognitieve beschadiging, attention deficit and hyperactivity disorders (adhd), endometriose, nasofaryngaal carcinoom, inoperabel hepatocellulair carcinoom, pijn bij
kanker en chronische hepatitis B. De interventies in deze
studies omvatten veelal een combinatie van traditionele
Chinese en westerse geneeskunde. Een aantal systematische overzichtsartikelen gaf geen uitsluitsel over de
effectiviteit van TCG op de onderzochte aandoeningen.
Dit was het geval bij griep, ernstig acuut respiratoir
syndroom, diabetes mellitus type 2, ischemische beroerte, acute pancreatitis, chronische prostatitis, ziekte
van Alzheimer, ziekte van Parkinson, vitiligo, premenstrueel syndroom, buitenbaarmoederlijke zwangerschap,
hyperthyreoidie, oesofagaal carcinoom en infecties met
Helicobacter pylori. Voor reumatoïde artritis is geen negatief, maar ook geen positief advies afgegeven voor het
toepassen van kruiden (noot van de vertaler: het ging
in dit laatste overzichtsartikel om onderzoeken naar de
effectiviteit van onder andere Uncaria spp., Salix spp.,
Tripterygium wilfordii, Boswellia serrata en Tanacetum
parthenium, waarbij opgemerkt moet worden dat het
neutrale advies geldt voor de combinatie van de onderzochte kruiden; voor individuele kruiden zou de uitkomst anders kunnen zijn).

Chinese fytotherapie als geheel. Er zouden individuele
kruiden of extracten kunnen zijn die een rol spelen in
het behandelen of voorkomen van ziekten, in combinatie met conventionele behandelingsmethoden. Er is
echter meer onderzoek nodig om de effectiviteit van
Chinese kruiden aan te tonen. In totaal zijn voor dit
artikel 10 kruidensoorten in 313 studies bekeken. In
de onderzochte overzichtsartikelen werden zes Chinese kruidenproducten positief beoordeeld. Dit waren
injecties met het isoflavon puerarin (Pueraria lobata) bij
instabiele angina pectoris, het product compound salvia
pellet (een complexmiddel bestaande uit Panax notoginseng, Cinnamomum camphora en de elders in dit
nummer besproken Salvia miltiorrhiza) onderzocht in
vergelijking met nitraten bij chronische stabiele angina
pectoris, de kruidenformule Danqi Piantang Jiaonang
(een complexmiddel met als componenten onder andere
Astragalus-wortel, Paeoniae rubra, Angelica sinensis en
Salvia miltiorrhiza) waarbij het onderzoek zich richtte
op het gebruik bij herstel na een beroerte, het product
Maxing Shigang Decoct dat werd onderzocht in combinatie met westerse geneeskunde bij longontsteking in
kinderen, Aidi injecties (een complexmiddel met onder andere cantharidin, Ginseng spp., Astragalus spp.
en Acanthopanax spp.) als toegevoegde therapie bij
niet-kleincellig longcarcinoom en het product Modified
Xiaoyao San (een complexmiddel bestaande uit Buplureum spp., Angelica sinensis, Paeonia lactiflora, Atractylodes macrocephala, Poria cocos (Wolfiporia extensa)
en Glycyrrhiza uralensis) bij functionele dyspepsie. In de
meeste onderzoeken werden de kruiden gecombineerd
met andere behandelingsmethoden.

Hoewel de methodologische kwaliteit van de studies
naar TCG in de loop der jaren sterk is verbeterd, zijn
er nog altijd veel onvolkomenheden in de opzet van
de studies. De randomisatiemethode was vaak ontoereikend beschreven, slechts enkele studies hadden een
onderzoeksgroep van n > 200 en de effectiviteit van de
onderzochte geneeswijzen was nauwelijks uitgedrukt
in kwantitatieve waarden. Meer dan de helft van de
studies voorzag niet in basale kenmerken van de onderzochte geneeswijzen of noemde geen bijwerkingen. Het
grootste gedeelte van de overzichtsartikelen kon dan
ook geen sterke aanbevelingen doen, wat erop wijst dat
er mogelijk sprake is van publication bias (het selectief publiceren van onderzoeksresultaten). Een analyse
van de 31 overzichtsartikelen bevestigde de selectieve
publicatie van onderzoeken met positieve uitkomsten,
wat zou kunnen betekenen dat de TCG mogelijk niet
effectiever is dan de placebobehandeling in de controlegroep. De auteurs zijn dan ook van mening dat de
kwaliteit van het onderzoek naar en de overzichtsartikelen over TCG sterk zal moeten verbeteren. Vanwege de
kenmerkende werkwijzen van TCG zouden overzichtsartikelen zich moeten toespitsen op één bepaald onderwerp en moeten vermijden dat er al te veel verschillende
kruiden(preparaten) in één enkele publicatie besproken
worden.

Van andere complexen kon geen uitsluitsel worden
gegeven over de werkzaamheid, zoals van Dan Shen
compound bij acute ischemische beroerte, Tong Xin
Luo (een complexmiddel bestaande uit Panax ginseng,
Paeonia lactiflora, Ziziphus jujuba, Santalum album,
Dalbergia odorifera, Boswellia carterii, borneol, en de
dierlijke ingrediënten Steleophaga plancyi, Scolopendra subspinipes mutilans, Hirudo nipponica, Cryptotympana pustulata en Buthus martensii) bij instabiele
angina pectoris, Shengmai (bestaande uit Panax ginseng,
Ophiopogon japonicus en Schisandra sinensis) bij hartfalen en een niertonificerend en bloedactiverend recept
genaamd Bushenhuoxue (bestaande uit onder andere
Salvia spp., Drynaria spp., Achyrantes spp., Angelica
sinensis, Paeonia lactiflora, Panax spp., Dipsacus spp.,
Morinda spp., en Glycyrrhiza glabra) bij benigne prostaathypertrofie.

Systematische overzichtsartikelen gericht op kruidenpreparaten

De TCG kent een groot aantal kruiden en veel verschillende door beroepsbeoefenaars aangeraden gebruiksmethoden. Daardoor is het lastig om iets te zeggen over de

Gerandomiseerde gecontroleerde studies in de TCG

In het afgelopen decennium werden steeds meer gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studies (randomised controlled trials, RCT’s) van Chinese geneeskundige
methoden gepubliceerd. Ze werden uitgevoerd voor een
grote verscheidenheid aan aandoeningen waaronder
tien ziektebeelden met een Chinese patroonsclassificatie
en 36 ziektebeelden die niet gespecificeerd worden als
patroon in de TCG. Patroondifferentiatie of -classificatie van ziekten is karakteristiek voor de TCG-filosofie en
wordt steeds vaker meegenomen in RCT’s naar de effectiviteit van TCG-technieken. Bij RCT’s naar reumatoïde
artritis werden bijvoorbeeld drie TCG-patronen geclassificeerd, namelijk patronen van koude, hitte en leegte.
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Deze studies lieten zien dat TCG-behandeling gebaseerd
op patroonclassificatie effectiever was en de patiënten
meer verlichting bood. De meeste onderzoeken (10 van
11) tonen aan dat TCG effectief is bij het behandelen
van de ziekten of het verlichten van de symptomen;
enkele laten zien dat de effectiviteit onvoldoende is
aangetoond. Geen enkel onderzoek bracht negatieve
resultaten aan het licht.

Enkele resultaten van klinisch onderzoek

Het artikel bespreekt een groot aantal resultaten van
onderzoeken en hier is daarom een selectie gemaakt van
resultaten die vanwege hun specifieke TCG-achtergrond
of vanwege het fytotherapeutische karakter van de gekozen behandeling interessant zijn voor de lezers van dit
tijdschrift. Zo werd gevonden dat een behandeling met
Kangxin-capsules (bestaande uit onder andere Astralagus membranaceus, Ginseng spp., Salvia spp., de furanocoumarin psoraleen, Milettia pinata en Epimedium
spp.) effectief was in het verlichten van de symptomen
van vasculaire dementie, die volgens de TCG-classificatie kon worden gekarakteriseerd als seniele nierleegte
en een patroon van bloedstagnatie. In een studie naar
patiënten met een maagzweer met volgens de TCG-classificatie pancreasleegte en hittepatronen bleek de effectiviteit van de formule Jianpi Qingre Huayu significant
hoger te zijn dan een behandeling met de maagzuurremmer ranitidine. De kruidenformule Duhuo Jisheng Wan
(een formule met vijftien kruiden waaronder Angelica
pubescens, Taxillus chinensis, Eucommia ulmoides,
Achyrantus bidentata, Gentiana macrophylla, Codonopsis pilosula en Paeonia lactiflora) bleek pijn bij het
lopen en staan evenals stijfheid te verminderen met een
effectiviteit die vergelijkbaar was met diclofenac, hoewel
het middel langzamer werkte. Uit een onderzoek naar
de behandeling van patiënten met chronische hepatitis
B bleek dat He Jie Tang (bestaande uit Buplureum spp.,
Scutellaria baicalensis, Pinellia spp., Codonopsis pilosa,
een preparaat van Glyccyrrhyza glabra, Ziziphus jujube,
Polygonum cuspidata, Morinda officinalis en Hedyotis
diffusa) het afweersysteem reguleerde door de cellulaire immuniteitsfunctie te verbeteren en de hoeveelheid inflammatoire cytokinen te verlagen. Twee RCT’s
naar astma lieten zien dat de symptoomscores van deze
aandoening (onder andere hyperreactiviteit van de
luchtwegen) significant verbeterden met de kruidenformule Ding Chuan Tang (met Ginkgo biloba, Ephedra
sinica, Perilla frutescens, Glycyrrhiza uralensis, Tussilago farfara, Scutellaria spp., Prunus armeniaca, Morus
alba en Pinellia ternata). Bij psoriasis kon een zalf met
Qing Dai (natuurlijk indigo) de proliferatie van keratinocyten in de epidermis verlagen en differentiatie van
de huidcellen verbeteren. Ook kon de zalf de infiltratie
van T-lymfocyten (en daarmee de ontstekingsreactie) in
de psoriatische huid voorkomen. Niet alle onderzoeken
waren echter positief. In sommige onderzoeken kon de
werking van de TCG niet worden aangetoond, zoals bij
Si Wu Tang (Rehmannia spp., Paeonia lactiflora, Angelica sinensis, Ligusticum chuanxiong, Cyperus rotundus,
Dipsacus asperus, Artemisia argyi en Caulis spatholobi),
dat geen significante vermindering gaf in het vóórkomen
van primaire dysmenorrhoe. Ook gaf het geen significante reductie van de intensiteit van de menstruatiepijn. Ook werd bij een onderzoek naar het gebruik van
Chinese kruidengeneesmiddelen voor de reductie van

de toxiciteit van chemotherapie bij borst- of colonkanker geen significantie gevonden tussen de kruiden- en
placebogroep (hierbij kan echter worden opgemerkt dat
de onderzoekers niet vermelden welke Chinese kruiden
gebruikt zijn; bovendien werd als placebo eveneens een
kruidenmiddel gebruikt waarin onder andere groene
thee verwerkt was). Wel werd in hetzelfde onderzoek
significantie gevonden voor het verminderen van de misselijkheid tijdens de chemokuur.

Klinische observaties

In plaats van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken worden in de TCG nog altijd veel klinische
observaties toegepast als retrospectieve klinische studie.
In Chinese wetenschappelijke tijdschriften met betrekking tot TCG werden veel van dergelijke studies gevonden. In de PubMed-database werden echter slechts 11
observationele studies gevonden, waarvan tien met een
positief en een met een negatief resultaat. Zo bleek in
een observationele studie bij de behandeling van colonkanker dat de combinatie van chemotherapie met een
Chinees kruidenpreparaat van onbekende samenstelling
een verbetering geeft van de symptomen en kwaliteit
van leven, lichaamsgewicht en overlevingskans. In een
observationele niet-geblindeerde studie bij 20 patiënten
met een borderline-persoonlijkheidsstoornis werd Yigan San (Buplureum spp., Poria cocos, Ligusticum chuanxiong, Glycyrrhiza glabra, Angelica sinensis, Uncaria
tomentosa, Atractylodes macrocephala) gerapporteerd
als effectief tegen een aantal van de symptomen, zoals
impulsiviteit, agressie en negatieve stemmingen. In een
andere observationele studie werd een afname ervaren
van pijnintensiteit en -duur bij menstruatiepijn bij gebruik van Si Wu Tang. Hoewel de klinische observationele studies over het algemeen niet goed waren opgezet,
kunnen zij wel indicatieve data bieden en als aanbeveling dienen voor toekomstige onderzoeken.

Commentaar

Patroondifferentiatie is karakteristiek voor de TCG.
De combinatie van een TCG-diagnose en een gekozen
behandeling is essentieel voor de klinische praktijk
en RCT’s zouden dan ook moeten worden uitgevoerd
met inachtneming van zowel de TCG- als de reguliere
ziekteclassificaties. De kwaliteit van de RCT’s is nog niet
afdoende en moet verbeterd worden. Ook zijn langdurigere studies nodig om de effectiviteit van TCG en
patroondifferentiatie in de behandeling van aandoeningen te onderzoeken. Ook wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een integratieve aanpak waarbij zowel TCG
als reguliere geneeskunde worden gecombineerd bij de
behandeling van ziekten. De systeembiologie wordt
steeds vaker ingezet als benadering voor de diagnose en
uitleg van de aandoeningen. Het idee om patroondifferentiatie te integreren in de diagnosemethodiek kan
innovaties in het moderne klinische onderzoek stimuleren, niet alleen bij onderzoek naar TCG maar ook bij
onderzoek naar reguliere behandelwijzen.
Vanwege de diversiteit in TCG-formules is het bij nieuwe RCT’s van belang dat het juiste kruidenpreparaat
gekozen wordt. Het kiezen van placebo’s blijkt lastig
omdat smaak en uiterlijk van het echte preparaat vaak
een zeer specifiek karakter hebben. Het is moeilijk dat
na te bootsen in een placebo aangezien het gebruik van
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andere kruiden ook een (mogelijke) eigen werkzaamheid
impliceert. Ook moet rekening gehouden worden met
een langere duur van de studies omdat kruiden vaak
milder werken en er een relatief lange tijd nodig is om
de effectiviteit aan te tonen. In het algemeen blijkt dat
de onderzochte studies aan kwaliteit te wensen overlaten; dit geldt voor zowel de RCT’s als de observationele
studies. Daardoor is het bewijs dat geleverd lijkt te
worden door deze studies ook van lage kwaliteit. Meer
goed opgezet onderzoek is dus nodig.

Auteursgegevens:
N. (Nienke) Tode-Gottenbos is herborist en hbo-studente Voeding en Gezondheid aan de CAH Dronten.
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Salvia miltiorrhiza wortelstok (Dan Shen)
A.G.M. van Asseldonk
Overal op het noordelijk halfrond komt een groot deel van de medicinale planten uit de Lamiaceae-familie. In Europa zijn de aromatische planten rozemarijn, basilicum, lavendel, citroenmelisse, hysop, majoraan, oregano, tijm en munt veelgebruikte lipbloemen en kent iedereen de salie (Salvia officinalis L.). Van
het geslacht Salvia, dat 900 soorten kent, zijn buiten Europa verschillende soorten als geneesplant in gebruik. In China wordt de wortelstok van Salvia miltiorrhiza Bunge onder de naam Dan Shen als geneesmiddel gebruikt. Dan Shen heeft zeer veel toepassingen en wordt in Chinese ziekenhuizen onder meer
toegediend na een hartaanval of herseninfarct. De Chinese salie, ook wel rode salie of roodwortelsalie genoemd, heeft de afgelopen jaren de aandacht getrokken van zowel Chinese als westerse onderzoekers.
S. miltiorrhiza (figuur 1) is een overblijvende plant die
behalve in China ook in Japan veel voorkomt. Ze heeft
een vierkante vertakte stengel die 40-80 cm hoog wordt.
De scharlakenrode wortel is vlezig en verdikt. De bladeren hebben witte haartjes op de boven- en onderkant. De
lipbloem is purper tot lila van kleur en 2,0-2,7 cm lang.
In de Chinese farmacopee is beschreven dat de 0,3-1,5
cm dikke wortel(stok) zonder de dunnere (haar)wortels
gebruikt dient te worden voor medicinale bereidingen,
waarbij zowel voor het alcoholisch als voor het waterextract voorschriften bestaan. Bij teelt op een rotsachtige
bodem of op te vaste klei is het niet goed mogelijk wortels te oogsten. [1].

Figuur 2. Wateroplosbare (A) en vetoplosbare (B) componenten
uit de wortelstok van Salvia milthiorrhiza, naar [3]. Voor een
verklaring van de afkortingen wordt naar de tekst verwezen.
A

B

Figuur 1. Salvia miltiorrhiza Bunge, plant in bloei (A) en wortels (B), naar [3].

De jaaromzet van Dan Shen in China, zowel los als in
complexe kruidenformules toegepast, bedraagt meer dan
120 miljoen dollar (2002). In China en andere Aziatische
landen is het gebruik bijna standaard, maar ook in de
Verenigde Staten wordt dit middel gebruikt [2].
In Duitsland is S. miltiorrhiza niet verkrijgbaar binnen de
Warenwet [1], in Nederland wel. Als kruid is de wortel
in China en Taiwan overal te koop. Het droogextract is
enkel op recept verkrijgbaar.

Indicaties

Dan Shen als enkelvoudig middel (simplex) is een veelzijdig geneesmiddel. Het heeft als indicaties onder meer
menstruatiestoornissen, pijnlijke lever- en miltzwellingen,
stekende pijnen in borst en onderlijf, angina pectoris en
nerveuze onrust [1]. De traditionele omschrijving als een
middel voor het activeren van de circulatie en tegen de
stasis en neerslag van bloed, is te herkennen in moderne
toepassingen die zijn gerelateerd aan een verbeterde
doorbloeding van de hersenen, coronaire vasodilatatie,

tromboxaan-, bloedplaatjesadhesie- en stollingsremming
en bescherming tegen (de gevolgen van) myocardiale ischemie [2].
In 1971 testte Yu – een arts in een academisch ziekenhuis
in Sjanghai – op zichzelf en een jonge collega na de orale
ook de intraveneuze toediening van een extract van Dan
Shen en beiden waren erg ingenomen met het effect hiervan. Daarna werd het nog bij 11 andere angina pectorispatiënten met succes toegepast. Het Sjanghaise bureau
voor volksgezondheid bevorderde verdergaande studies
en ook deze (bij in totaal 31 patiënten) waren succesvol.
Hierdoor werd de aandacht van de Chinese cardiologen
in andere provincies getrokken en in de jaren die volgden
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werd het extract uitgebreid onderzocht. Veel (potentieel)
werkzame verbindingen (onder meer polyfenolen en
diterpenen) werden geïdentificeerd uit zowel water- als
alcoholextracten en hun effect werd in diverse farmacologische studies vastgesteld [2].

Inhoudsstoffen, farmacologie en kwaliteitseisen

Belangrijke inhoudsstoffen van S. miltiorrhiza wortelextracten vallen in twee categorieën: die van wateroplosbare verbindingen (dit zijn voornamelijk fenolzuren
en polyfenolen) en die van lipofiele verbindingen, in het
algemeen diterpenoïdchinonen [3]; zie figuur 2.
Voorbeelden van de eerste groep zijn de monofenolen
protocatechu-aldehyd (PAl), protocatechuzuur (PA), koffiezuur (CA) en 3,4-dihydroxyfenyl-melkzuur (DLA, ook
aangeduid als Danshensu) en de polyfenolen rozemarijnzuur
(RA), lithospermzuur (LsA), salvianolzuur A (SalA) en B
(SalB) en andere salvianolzuren. De belangrijkste lipofiele
verbindingen zijn tanshinon I (TsI), tanshinon IIA (TsIIA),
tanshinon IIB (TsIIB), cryptotanshinon (CTs), tanshindiol C
(TsC), 15,16-dihydrotanshinon I (15,16-DTsI), isotanshinon
I (ITsI), isotanshinon II (ITsII) en andere tanshinonen.
Een Chinees-Japanse onderzoeksgroep vatte uit het vele
farmacologische onderzoek met Dan Shen samen welke
componenten belangrijk zijn voor de preventie van microcirculatoire stoornissen als gevolg van ischemie en
reperfusie en de schade die dit bij organen zoals hart, longen, hersenen, lever en nieren veroorzaakt. Dit onderzoek
leverde naast de protectieve eigenschappen inzake bovengenoemde organen bewijs voor antioxidante eigenschappen en voor de remming van bloedstolling, degranulatie
van mastcellen en apoptose. Het multitarget-karakter van
Dan Shen komt hierbij duidelijk naar voren [3].
De lipofiele stoffen lieten antioxidantactiviteit zien in experimenten met endotheelcellen. Tanshinon IIA verminderde het stikstofmonoxidegehalte en de superoxide dismutase activiteit. Maar ook wateroplosbare stoffen laten
relevante activiteiten zien. Salvianolzuur A is bijvoorbeeld
een vrije radicalenvanger en remt lipidperoxidatie van de
hersenen bij ischemie en reperfusie. Salvianolzuur B deed
dit bij levercellen en ook 3,4-dihydroxyfenyl-melkzuur
(Danshensu) heeft belangrijke antioxidatieve eigenschappen. Stollingsremmende eigenschappen werden behalve
voor de wateroplosbare bestanddelen ook van isotanshinon IIB aangetoond. Bovendien passeren tanshinon IIA
en tanshinon IIB de bloed-hersenbarrière en preventief
toegediend verkleinden ze het volume van een herseninfarct opgewekt bij muizen, een effect dat overigens ook
de wateroplosbare fractie liet zien [3].
Leverschade ten gevolge van ischemie en reperfusie bij ratten kon door preventief injecteren van een S. miltiorrhiza
extract flink verminderd worden. Tanshinon IIA remt het
CYP2A enzym en induceert CYP1A2, CYP2C en CYP3A.
De wateroplosbare fractie deed dat niet maar verhoogt wel
het gehalte aan microsomaal eiwit. De ethylacetaatfractie
verhoogt bij orale toediening de klaring van geneesmiddelen
als tolbutamide, nifedipine en warfarin. Lithospermzuur en
magnesiumlithospermaat B lieten een positieve uitwerking
op de microcirculatie van de nier zien [3].
Cardiotonische pillen bevatten meestal de wateroplosbare
fractie (samen met de wortel van Panax notoginseng en
borneol). Ook de injectievloeistof wordt doorgaans van
een decoct van de wortel gemaakt.
De Chinese farmacopee (2005) eist voor de wortels een ge-

halte aan tanshinon IIA van minimaal 0,2% en een gehalte
aan salvianolzuur B van 3,0% van het drooggewicht. Het
watergehalte mag maximaal 13% zijn. Koudwaterextract
moet minstens 35% salvianolzuur bevatten en het warme
ethanolextract minstens 15% tanshinon IIa [1]. Dit laatste
gehalte wordt volgens professor Bomme in de praktijk
niet gevonden, noch bij import uit China, noch bij teelt in
Duitsland: in beide gevallen blijft het gehalte tanshinon IIa
rond de 4% en 9% steken, dus ver onder de 15% [1].

Klinische studies

Een enorme hoeveelheid farmacologische onderbouwing
is nog geen klinisch bewijs. Na de vliegende start van de
toepassing van Dan Shen in de provincie Shanghai zijn
in China veel klinische studies gedaan die geen controlegroep hadden, later werden wel gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) gedaan.
Een overzicht door Yu et al. [4] van de 150 beste van in
totaal 601 klinische studies (waarvan 387 placebogecontroleerd) in de periode 1998-2007 stelt dat slechts 10 van
deze studies een hoge kwaliteit hadden (Jadad score 4 of
meer). De auteurs – voor het merendeel werkzaam in een
academisch ziekenhuis in Wenzhou – concluderen dat de
kwaliteit van het onderzoek flink verbeterd moet worden.
Vaak ontbrak de beoordeling door een medisch-ethische
commissie of het bewijs van informed consent van de
deelnemers. Na een stijging van het aantal jaarlijks gepubliceerde RCT’s tot 2002 was er in de jaren daarna een
daling. Hiervoor geven de auteurs drie mogelijke redenen:
- Dan Shen was niet opgenomen in de richtlijnen voor
evidence based medisch handelen;
- de effectiviteit van Dan Shen bereidingen is niet goed
voorspelbaar omdat er geen adequate testen zijn voor de
farmaceutische kwaliteit;
- onderzoeksgelden gingen naar laboratoriumonderzoek
en naar klinische studies met westerse geneesmiddelen.
Gebrek aan onderzoeksgelden en de kennelijk lage eisen
die een aantal Chinese medische tijdschriften stellen aan
onderzoekspublicaties zien de auteurs als oorzaken van
de achterblijvende kwaliteit van de studies [4].
Een complicerende factor is dat ziekenhuizen, ook in de
gepubliceerde onderzoeken, veelal gebruikmaken van
eigen specialités met S. miltiorrhiza als (hoofd)ingrediënt die door lokale farmaceutische bedrijven worden
aangeboden en onder de naam Compound Danshen als
injectie of tablet verkrijgbaar zijn. Behalve S. miltiorrhiza is in deze producten vaak nog een aantal andere
kruiden verwerkt. Dit kunnen bijvoorbeeld Jiangxiang
(Lignum Dalbergiae odoriferae [harthout]), Sanqi (wortel
van Panax notoginseng), Bingpian (borneol), Chishao
(Paeoniae radix rubra) of Dangshen (Codonopsis radix)
zijn en andere ingrediënten die het effect kunnen versterken en bijwerkingen tegengaan [5]. Al naar gelang de
producent en indicatie kunnen hier ook nog Crataegus
laevigata (meidoorn), Coleus forskohlii (een geneesplant
uit India) en Valeriana officinalis (echte valeriaan) aan
zijn toegevoegd of kan het recept nog Huangqi (wortel
van Astragalus membranaceus), Honghua (bloemen van
Carthamus tinctorius, valse saffraan), Huangjing (wortel
van Polygonatum-species, salomonszegel) of Yuyin (wortel van Curcuma species, geelwortel) bevatten [6].
De afgelopen jaren verschenen twee Cochrane reviews
[5,6] over het gebruik van Dan Shen bij respectievelijk
hersen- en hartinfarct. Wu et al. [5] memoreren dat Dan
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Shen in China veel wordt voorgeschreven om een acuut
ischemisch infarct na te behandelen. In dierexperimenten is
gebleken dat de cerebrale microcirculatie wordt verbeterd
door dit middel. Er werden zes studies (met in totaal 494
patiënten) in deze review geïncludeerd, waarbij de overeenkomstige parameter was ‘significante verbetering in neurologische gebreken bij het eind van de behandeling’ (na drie
maanden). Naar kwaliteit van leven of aantal overleden
patiënten werd in diverse studies niet gekeken. De auteurs
concluderen dat de methodologische kwaliteit van de
studies slecht was zodat geen conclusies kunnen worden
getrokken; eerst is beter opgezet onderzoek nodig [5].
Wu et al. [6] evalueerden zes studies (2368 patiënten)
waarin Dan Shen werd voorgeschreven na een acuut
hartinfarct. Dit zijn situaties waarin men niet graag van
de standaardbehandeling (c.q. de behandeling met Dan
Shen) afwijkt. Van de honderden studies die de auteurs
bekeken claimden er 49 een RCT te zijn maar volgens
de auteurs waren dat er echter slechts zes. Slechts één
van deze was als een ‘echte’ RCT te beschouwen en het
verschil in reductie van de sterfte was daar niet significant. Een andere gecontroleerde studie rapporteerde wel
een significant verschil. Als de resultaten van deze twee
studies worden samengenomen, werd een significant effect op de sterfte waargenomen: de sterfte werd ongeveer
gehalveerd bij de patiënten die naast de gebruikelijke zorg
ook met Dan Shen behandeld werden. Ook hier melden
de auteurs als conclusie dat er meer en betere studies verricht moeten worden om zeker te zijn van de veiligheid en
effectiviteit van deze aanvullende behandeling [6].

Dosering

De door Wu et al. [5] besproken studies bij herseninfarcten betroffen doorgaans injecties met 20 ml Danshen
Compound per dag. Soms werd deze behandeling
gecombineerd met heparine (alleen heparine in de controlegroep). Bij de behandeling na een hartaanval werd
doorgaans aan het infuus met 250 ml (5% glucose) de
Danshen Compound (tweemaal per dag 20 ml, of eenmaal daags 16 ml of 10 ml, al naargelang het voorschrift
bij het product) toegevoegd. Bij de orale toediening ging
het bij de nabehandeling van het herseninfarct om eenmalig 10 tabletten en daarna driemaal per dag één tablet.
Het gewicht hiervan wordt niet vermeld in de overzichtsartikelen maar bij Qiu et al. [7] is omschreven dat tabletten volgens de standaard van de Chinese Farmacopee
bereid per stuk bestaan uit een extract uit één gram wortel waarvan er driemaal daags vier worden ingenomen.

in China nog al eens gelijktijdig gebruik van deze twee
geneesmiddelen voorkomt, is een studie verricht met vrijwilligers. Hierbij bleek dat de farmacokinetiek van theofylline niet significant werd beïnvloed door het 15 dagen
gebruiken van Dan Shen medicatie [7].
Eveneens theoretisch, maar in de praktijk zelden gezien,
zijn interacties (door versterkte activiteit) te verwachten
met digoxine, salicylaten, diazepam, aminoglycosiden en
alcohol [2]. Er zijn drie case reports gepubliceerd over
problematiek bij gelijktijdig gebruik van Dan Shen en
warfarin. Deze interactie is mogelijk (net als bij grapefruit),
terwijl bijvoorbeeld die van mango zeer waarschijnlijk is
[8]. In Nederland wordt warfarin niet gebruikt.
Er zijn, ook na jarenlang klinisch gebruik in China, weinig bijwerkingen aan het licht gekomen. In theorie zou
men, gezien de werking, rekening moeten houden met
een verlaagde bloeddruk en duizeligheid. Er zijn incidenteel meldingen van verminderde eetlust of abdominaal
ongemak of jeuk. Incidenteel gemeld zijn verder convulsies, stemmingswisselingen en het dystoniesyndroom [2].

Conclusie

Het (te) kleine aantal RCT’s van goede kwaliteit is voor
medici in het Westen reden om een afwachtende houding
aan te nemen ten aanzien van de toepassing van Dan
Shen. Vooral het feit dat bij het klinische onderzoek gebruik is gemaakt van zoveel verschillende injectiepreparaten maakt evaluatie lastig. Gezien de sterke farmacologische onderbouwing, de lange geschiedenis van klinisch
gebruik in China en het tot dusver patiëntvriendelijk
gebleken bijwerkingenprofiel is het echter toch de moeite
waard om de ontwikkelingen in het onderzoek naar toepassingen van S. miltiorrhiza te blijven volgen.
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Goji: fytochemische en farmacologische
eigenschappen van een populair nieuw
voedingsmiddel
E. van den Worm
Dit artikel is een bewerkte samenvatting van: Potterat O. Goji (Lycium barbarum and L. chinense): phytochemistry, pharmacology
and safety in the perspective of traditional uses and recent popularity. Planta Med 2010;76:7-19.

Sinds het begin van de 21e eeuw zijn Goji-producten, zoals bessen en sap, erg populair geworden in de westerse
wereld. De commercie is hier duidelijk op ingesprongen met advertenties waarin een breed spectrum aan Goji-gerelateerde producten wordt aangeprezen om hun gezondheidsbevorderende effecten. Goji is een relatief nieuwe
verzamelnaam voor twee nauw verwante plantensoorten, Lycium barbarum en Lycium chinense, die beide een zeer
lange traditie van medicinaal gebruik hebben in Oost-Azië en China. In dit overzichtsartikel zal dieper ingegaan
worden op de fytochemische en farmacologische achtergrond van deze intrigerende plant en wordt bekeken
of alle hedendaagse positieve publiciteit wellicht ook een onderbouwde wetenschappelijke achtergrond heeft.

Botanische aspecten

Lycium barbarum L. (Chinese naam: Gouqi of
Ningxiagouqi) en L. chinense Miller (Gouqi) zijn twee
zeer nauw verwante plantensoorten die in Oost-Azië
van oudsher vaak gebruikt worden als voedingsmiddel en als medicinale plant. Beide soorten behoren tot
de nachtschadefamilie (Solanaceae). In het Engels staat
deze plant onder andere bekend onder de namen wolfberry of boxthorn. De Nederlandse naam is boksdoorn.
Sinds het begin van de 21e eeuw wordt deze plant (en de
producten die ervan gemaakt worden) vaak aangeduid
met de algemene term Goji, een benaming die afgeleid is
van de Chinese naam gouqi.
L. barbarum is een bladverliezende heester van ongeveer
een tot drie meter hoog (L. chinense is vaak iets kleiner)
en heeft lancetvormige tot eivormige bladeren. De langwerpige, oranje tot donkerrode bessen worden tot ongeveer twee cm groot en hebben een bitter-zoete smaak.
De oorspronkelijke habitat van L. barbarum is niet definitief vastgesteld maar is waarschijnlijk terug te voeren
op het Middellandse-Zeegebied. Inmiddels is de plant
wijd verspreid in de warmere regio’s van de wereld, met
name in het Middellandse Zeegebied en in Zuidwest- en
Centraal-Azië. L. chinense komt voornamelijk voor in
Oost-Azië en wordt gekweekt in Zuid-China, Korea en
Japan. In Nederland en België komt de plant inmiddels
ook in verwilderde vorm incidenteel voor langs rivieren
en in duingebieden. De meerderheid van de commercieel geproduceerde Goji--bessen komt echter van grote
L. barbarum plantages in de Ningxia Hui regio in het
noorden van China en de Xinjiang regio in het westen
van China. In sommige gezondheidswinkels en op websites worden de bessen ook wel eens (vaak ten onrechte)
aangeprezen als Tibetaanse Goji of Himalaya Goji.

Traditioneel gebruik

Het medicinale gebruik van Goji is onderdeel van
de traditionele geneeskunde in onder andere China,
Vietnam, Korea en Japan. Alhoewel in de officiële

Lycium barbarum, Goji-bessen

Chinese farmacopee alleen melding wordt gemaakt van
het gebruik van L. barbarum, worden zowel L. chinense
als L. barbarum al meer dan 2000 jaar gebruikt in de
traditionele Chinese geneeskunde (TCG) en meldingen
van dit gebruik komen onder meer voor in bewaard
gebleven geschriften uit de Tangdynastie 600-1000 na
Christus). In de TCG wordt zowel gebruik gemaakt van
de wortelschors (‘Digupi’) als van de bessen (‘Gouqizi’).
De bessen worden zowel vers of gedroogd gegeten, alsook gedronken als perssap of in de vorm van extracten
zoals thee en wijn. Ook worden de (gedroogde) bessen
verwerkt in tincturen, poeders en tabletten. Aanbevolen
doseringen van de gedroogde bessen variëren van 5 tot
12 gram per dag.
In de TCG worden Goji-bessen gebruikt als een zogenaamd ‘mild, Yin verrijkend tonicum’, dat vaak bij
aandoeningen zoals verminderd gezichtsvermogen,
onvruchtbaarheid, abdominale pijn, droge hoest, vermoeidheid en hoofdpijn wordt toegepast. In de volksgeneeskunde worden de bessen ook vaak geprezen om hun
mogelijke anti-verouderingscapaciteiten.De wortelschors
wordt vaak toegepast als ‘hitte-afdrijvend’ middel en
wordt meestal gebruikt als afkooksels met doseringen
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variërend tussen zes en 15 gram wortelschors. Een afkooksel van de wortelschors wordt effectief geacht bij
de behandeling van hoest, nachtelijk zweten, chronische
koorts en wordt tevens aanbevolen tegen het ophoesten
van bloed en bij hematurie. Tot slot zijn er bronnen die
melding maken van toepassingen zoals de behandeling
van diabetes mellitus en hoge bloeddruk.

Inhoudsstoffen

Er zijn relatief veel onderzoeken gedaan naar de inhoudsstoffen van Goji en verschillende onderdelen van
de plant zijn inmiddels bestudeerd. Onderzoeken naar
de bessen zijn meestal uitgevoerd met L. barbarum omdat deze soort traditioneel beschouwd wordt als van
hogere kwaliteit. Anderzijds hebben de studies naar de
andere onderdelen, met name de wortels en de bladeren,
zich voornamelijk gericht op L. chinense. Een aantal
gevonden inhoudsstoffen van Goji wordt hieronder
weergegeven per onderdeel van de plant.
Goij-bessen
In Goji-bessen vormen polysacchariden kwantitatief
de belangrijkste groep van inhoudsstoffen. Exacte
kwantitatieve gegevens in de literatuur lopen sterk
uiteen maar een opbrengst van 23% op basis van de
gedroogde vruchten wordt algemeen beschouwd als een
betrouwbare waarde. De polysaccharidenfractie, soms
aangeduid als L. barbarum polysacchariden of LBP,
bestaat uit een complex mengsel van zeer vertakte en
slechts gedeeltelijk gekarakteriseerde polysacchariden
en proteoglycanen. Een tweede prominente groep van
metabolieten zijn de carotenoïden waarvan de hoeveelheid significant toeneemt tijdens het rijpingsproces.
Zeaxanthin dipalmitaat is het voornaamste bestanddeel
en vertegenwoordigt ongeveer 56% van het totaal aan
carotenoïden in het fruit. Daarnaast zijn verbindingen
zoals β-cryptoxanthin palmitaat, zeaxanthin-monopalmitaat en een kleine hoeveelheid vrije zeaxanthin en
β-caroteen aanwezig. De vruchten zijn verder rijk aan
vitaminen, in het bijzonder riboflavine (vitamine B2),
thiamine (vitamine B1) en ascorbinezuur (vitamine C).
Het gehalte aan vitamine C is zelfs vergelijkbaar met dat
van verse citrusvruchten.
Flavonoïden vormen een andere belangrijke klasse van
verbindingen in de bessen. Onder meer rutin, hyperosid,
myricetin, quercetin en kaempferol zijn geïdentificeerd.
De bessen bevatten verder 1-3% vrije aminozuren met
proline als hoofdbestanddeel en niet-essentiële aminozuren zoals taurine, γ-aminoboterzuur en betaïne (trimethylglycine). Ten slotte zijn diverse andere verbindingen
geïsoleerd waaronder β-sitosterol, daucosterol, scopoletin, p-coumarinezuur, het van dopamine afgeleide
lyciumide A en L-monomenthyl succinaat. De gevonden
inhoudsstoffen van L. chinense kwamen grotendeels
overeen met die van L. barbarum.
Er zijn enkele controverses over het mogelijke atropinegehalte van de vruchten. Atropine, een tropaanalkaloïd,
komt algemeen voor in planten uit de Solanaceaefamilie en kan toxische effecten hebben. In 1989 werd
een atropinegehalte van 0,95% gemeld voor een Gojibesmonster uit India. Deze vinding lijkt echter nogal
uitzonderlijk en is in tegenspraak met de wijdverbreide
consumptie van het fruit en de afwezigheid van meldingen van eventuele toxiciteit. Een recent systematisch

onderzoek van Goji-bessen van verschillende herkomst
leverde slechts sporen van atropine op in alle geanalyseerde monsters (maximaal 19 ppb op gewichtsbasis).
Wortels
Onderzoeken naar de inhoudsstoffen van de ondergrondse delen hebben zich voornamelijk gericht op L.
chinense. Een grote verscheidenheid aan secundaire
metabolieten is geïsoleerd uit de wortels of de wortelschors waaronder een groep van cyclische peptiden,
de zogenaamde licyumines A tot en met D. Verder
worden verschillende stikstofhoudende verbindingen
aangetroffen waaronder alkaloïden, zoals kukoamine
A en B. Ook werd een reeks, voor sommige leden van
de Solanaceae-familie karakteristieke, calystegeninen
en N-metylcalysteginen geïsoleerd waarvan een aantal
verbindingen β-glucosidase en/of α-galactosidase remmende activiteit vertonen.
Wat betreft polyfenolische verbindingen, bevatten de
wortels onder andere de flavonoïden apigenin, acacetin,
luteolin, kaempferol en quercetin, evenals het flavonglycoside linarin. Ook scopoletin (een coumarin) en de
glycosiden scopolin en fabiatrin zijn geïsoleerd uit de
wortels. Verder is de isolatie van een reeks van antrachinonen waaronder physcion en emodin gemeld. Andere
verbindingen die aangetroffen worden in de wortels zijn
onder meer p-coumarinezuur, vanillinezuur, syringinezuur-O-glucosid en een nieuwe verbinding genaamd
digupigan A en terpenen zoals het diterpeen sugiol. Ten
slotte worden in de wortels van zowel L. chinense als
L. barbarum ook significante hoeveelheden vitamine C,
betaïne, choline, linolzuur, β-sitosterol en verschillende
vetzuren aangetoond.
Bladeren
Fytochemische onderzoeken van bladeren hebben zich
voornamelijk geconcentreerd op L. chinense en er is
slechts beperkte informatie beschikbaar over de bestanddelen van L. barbarum. Toch wordt algemeen
aangenomen dat de inhoudsstoffen van beide soorten
sterk overeenkomen. Terpenen zijn zeker de meest
interessante bestanddelen van de bladeren van L. chinense. Een reeks van acyclische diterpeenglycosiden,
de zogenaamde lyciumosiden I tot en met IX, zijn geïsoleerd. Deze lyciumosiden lijken specifiek te zijn voor
L. chinense en zijn daarnaast alleen eerder aangetoond
in Nicotiana attenuata. Twee interessante steroïden,
withanolid A en B, werden reeds geïsoleerd in de jaren
70. Deze verbindingen, die typerend zijn voor Withania
somnifera (Ashwaganda), bezitten anti-inflammatoire
eigenschappen en werden lang beschouwd als de belangrijkste actieve ingrediënten van Goji-preparaten.
Verder zijn verbindingen als β-sitosterol en verschillende
flavonoïden (en de glycosiden daarvan) zoals apigenin,
quercetin, acacetin en luteolin geïdentificeerd. Ook de in
de vruchten aanwezige verbindingen luteïn, β-caroteen,
scopoletin, vanillinezuur en chlorogeenzuur zijn in de
bladeren aangetoond.

Farmacologische studies

Farmacologisch onderzoek naar L. barbarum is bijna
uitsluitend gedaan met vruchten uit China en deze studies zijn meestal uitgevoerd met een waterig extract of
met de min of meer opgezuiverde LBP-fractie. Er moet
echter wel worden opgemerkt dat er geen gegevens be-
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schikbaar zijn over de farmacokinetiek van LBP en dat
de biologische beschikbaarheid (nog) niet is onderzocht.
Deze onderzoeken hebben zich in eerste instantie voornamelijk gericht op de antioxidatieve en immunomodulerende eigenschappen in relatie tot ouderdoms-gerelateerde ziekten zoals atherosclerose, neurodegeneratieve
aandoeningen en diabetes.
Antioxidant-activiteit
Antioxidatieve eigenschappen werden ontdekt in verschillende in vitro- en in vivo-testen. Deze activiteit
wordt voornamelijk toegeschreven aan de aanwezige
polysachariden (LBP) en de flavonoïden. Voor beide
groepen van verbindingen worden de reducerende capaciteit, het cheleren van metaalionen en het wegvangen
van vrije radicalen als werkingsmechanismen verondersteld. Met name de activiteit van de polysacchariden
wordt veel onderzocht, omdat deze bestanddelen relatief
kenmerkend zijn voor Goji-vruchten. De uit Goji-bessen
geïsoleerde polysacchariden vertonen zowel significante
antioxidatieve activiteit in de β-caroteen/linolzuurtest als
superoxide anion scavenging activiteit. Daarnaast wordt
ook de AAPH-geïnduceerde hemolyse van erytrocyten
sterk geremd. Oraal toegediende LBP’s vertoonden beschermende effecten op warmte-geïnduceerde schade in
ratten testes in vivo en op H2O2-geïnduceerde oxidatieve
schade in in vitro testiculaire muizencellen.
Diabetes en cholesterol
Bij konijnen die gedurende 10 weken gevoerd werden
met 1,5% cholesterol, gaf directe toediening van LBP in
de dunne darm een afname van het triglyceridengehalte
te zien en werd tevens het gehalte HDL-cholesterol verhoogd en was de hoeveelheid oxidatie-indicatoren afgenomen. In een ander model, waarin muizen een vetrijk
dieet ontvingen, leidde orale toediening van LBP tot een
afname van de gehalten van LDL-cholesterol, triglyceriden en totaal cholesterol, terwijl de activiteiten van
antioxidatieve enzymen toenamen.
Orale toediening van LBP vertoonde ook beschermende
effecten op geïnduceerde oxidatieve stress en DNAschade in diabetische ratten. In ditzelfde model werden
na toediening van LBP ook sterk gedaalde plasmacholesterol-, insuline- en postprandiale glucosespiegels gevonden. Hypoglykemische en hypolipidemische effecten
zijn ook waargenomen bij diabetische en hyperlipidemische konijnen die oraal behandeld werden met een
waterig afkooksel van de bessen, of met meer of minder
gezuiverde LBP-fracties.
Immuunmodulatie en kanker
De mogelijke immunomodulerende eigenschappen van
LBP hebben veel aandacht getrokken, met name in het
perspectief van immunotherapie bij kanker. In verschillende in vitro-testen zorgde toediening van LBP voor
een toegenomen proliferatie in de milt van voorlopers
van de witte bloedcellen (splenocyten). Ook is melding
gemaakt van in vitro T-celproliferatie bij muizen die
intraperitoneel of oraal verschillende LBP-fracties ontvingen. Daarnaast lijkt LBP de rijping van dendritische
cellen in vitro te bevorderen en hun immunogeniciteit te
verhogen.
Er zijn onderzoeken die aantonen dat LBPs kunnen leiden tot verhoogde expressie van verschillende cytokinen
en transcriptiefactoren waaronder een stimulatie van

de expressie van nucleaire factor kappa-B (NFκB) en
activator eiwit 1 (AP-1). Ook bleek een LBP-fractie de
expressie van de anti-inflammatoire verbindingen interleukine-2 (IL-2) en tumor necrosis factor-α (TNF-α) in
culturen van humane mononucleaire cellen te verhogen.
Volgens de auteurs is de immuunstimulerende activiteit
van LBP verantwoordelijk voor de antitumoreigenschappen die zijn ontdekt in muizenmodellen.
In aanvulling op de gevonden immuunstimulerende effecten, kunnen ook pro-apoptotische eigenschappen bijdragen aan mogelijke antitumoreigenschappen. Zo remt
LBP de celproliferatie en induceert het apoptose in een
humane levertumorcellijn in vitro. Ook wordt remming
van de proliferatie van prostaatkankercellen in vitro
gemeld. Deze laatste activiteit wordt echter voornamelijk toegeschreven aan de Goji-inhoudsstof scopoletin.
Recentelijk is ook aangetoond dat een Goji-waterextract
de groei remt van een humane, oestrogeenreceptor bevattende borstkankercellijn.
Daarnaast is er ook een onderzoek uitgevoerd naar het
potentieel gebruik van Goji als adjuvans bij kankertherapie. Bij muizen met stralings- of chemotherapiegeïnduceerde beenmergsuppressie resulteerde een subcutane injectie met LBP in een verminderde daling van
het aantal rode en witte bloedcellen. Dit effect is volgens
de auteurs mogelijk toe te schrijven aan het stimuleren
van perifere mononucleaire bloedcellen om de productie
van granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) te
verhogen.
Neurologische bescherming
Een ander onderdeel van Goji-onderzoek richt zich
op het gebied van neuroprotectieve eigenschappen.
Onderzoek op dit gebied wordt echter bijna uitsluitend
door één onderzoeksgroep aan de Universiteit van Hong
Kong uitgevoerd en de resultaten betreffen met name in
vitro-data. Onderzoek naar voorbehandeling van ratten
met een waterig extract van L. barbarum bessen resulteerde in een beschermend effect op de corticale neuronen in vitro. Daarnaast veroorzaakte dit L. barbarum
extract ook een significante daling van geïnduceerde
stress, wat aangeeft dat de neuroprotectieve activiteit
niet alleen toe te schrijven is aan antioxidatieve eigenschappen. In een van de zeldzame in vivo-studies werden neuroprotectieve effecten onderzocht in een oculair
hypertensiemodel voor glaucoom. Ratten die gevoerd
werden met een waterig extract van L. barbarum vertoonden een sterke reductie in het verlies van zenuwknopen in het netvlies terwijl de intra-oculaire druk niet
veranderde door deze behandeling.
Farmacologisch onderzoek met de wortel
Farmacologische onderzoeken van de wortels hebben
zich meestal gericht op L. chinense. Verschillende publicaties verwijzen naar een serie van farmacologische
activiteiten waaronder hypotensieve, hypoglykemische
en antipyretische activiteiten in diermodellen. Maar
de oorspronkelijke onderzoeksgegevens zijn voor een
groot deel ontoegankelijk en de wijze van toediening,
alsook de precieze gebruikte Lycium-soorten zijn onduidelijk. Toch zijn er enkele gegevens beschikbaar die
het gebruik van Goji bij hoge bloeddruk lijken te ondersteunen. Gebruik van een methanolisch wortelextract
veroorzaakt een significante bloeddrukdaling in ratten
bij een intraveneuze dosis van 0,5 gram per kg lichaams-
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gewicht. Het Goji-alkaloïd kukoamine A werd hierbij
geïdentificeerd als de actieve ingrediënt. Ten slotte zijn
er ook nog aanwijzingen voor een remmende in vitroactiviteit van de uit de wortelschors geïsoleerde peptiden
lyciumine A en B op de activiteit van de enzymen angiotensin I converting enzyme (ACE) en renine, die beide
betrokken zijn bij de bloeddruk.

Klinische studies

Studies waaruit de klinische werkzaamheid van de Goji
tegen hypertensie en diabetes zou blijken, worden geciteerd in een aantal boeken over TCG-geneesmiddelen.
Echter, de oorspronkelijke klinische gegevens zijn alleen
gepubliceerd in Chinese tijdschriften die niet algemeen
toegankelijk zijn. De onderzoeken werden voornamelijk
uitgevoerd in China en hebben zich met name gericht
op leeftijds-gerelateerde aandoeningen. De meeste studies waren eigenlijk kleine, niet-placebogecontroleerde
steekproeven en bovendien is de meeste literatuur alleen
beschikbaar in de vorm van korte samenvattingen omdat de originele gegevens van de Chinese publicaties zeer
moeilijk te achterhalen zijn. In de meeste gevallen is het
ook niet duidelijk of in deze studies L. barbarum of L.
chinense is gebruikt.
In een van de onderzoeken zorgde de inname van 50
gram Goji-bessen per dag gedurende tien dagen ervoor
dat in 25 ouderen de plasmaspiegels van het antioxidatieve enzym superoxide dismutase (SOD) en van hemoglobine stegen en dat de hoeveelheid aanwezige bloedlipiden aanzienlijk daalde.
Onlangs, in een eerste dubbelblinde studie uitgevoerd
buiten China, werden de algemene gevolgen van consumptie van een commercieel Goji-sap onderzocht bij
jonge gezonde volwassenen. Verschillende parameters
werden beoordeeld door middel van een vragenlijst. Uit
de resultaten van deze studie werd geconcludeerd dat
de consumptie van dit commerciële Goji-sap gedurende
14 dagen zorgde voor betere subjectieve gevoelens van
algemeen welzijn, betere neurologische prestaties en een
beter gastro-intestinaal functioneren. Echter, de geringe
omvang van het onderzoek (N=34) en de subjectieve
beoordeling van de meeste parameters zorgen ervoor
dat de resultaten van dit onderzoek zeer kritisch moeten
worden bekeken.
In een dubbelblind vervolgonderzoek (N = 30) werden
de effecten van dit Goji-sap op antioxidant signaalmoleculen in het serum van gezonde Chinese volwassenen in
de leeftijd van 55 tot 72 jaar onderzocht. Een significante toename van de antioxidatieve enzymen SOD en glutathion en een gelijktijdige afname van malondialdehyd
werden waargenomen na 30 dagen. Deze effecten lijken
in overeenstemming te zijn met eerdere observaties en
zouden kunnen wijzen op eventuele gunstige effecten bij
oxidatieve stress en leeftijds-gerelateerde aandoeningen.
In een van de bekendste klinische Goji-studies werd het
effect van Goji als adjuvans bij de behandeling van kanker onderzocht. Deze Chinese studie werd uitgevoerd bij
75 patiënten met verschillende, reeds gevorderde kankersoorten. De combinatie van IL-2/lymphokine-activated killer (LAK) therapie en L. barbarum polysacchariden leverde een significant hogere respons en een langere
remissie op dan bij de behandeling met IL-2/LAK alleen.
Helaas is er onvoldoende informatie bekend over de
opzet van de studie en de gebruikte Goji-preparaten om
de relevantie van deze resultaten te beoordelen.

De klinische effecten van Goji-bessen worden voor een
groot deel toegeschreven aan LBP. Echter, gegevens over
biologische beschikbaarheid en farmacokinetiek ontbreken nog steeds. Naast de mogelijke directe effecten van
LBP zijn inmiddels indirecte mechanismen voorgesteld
waarbij LBPs in de darm zouden kunnen fungeren als
bio-actieve vezels of wellicht prebiotica-achtige effecten
zou kunnen hebben. Nieuwe studies richten zich onder
meer op de carotenoïden uit Goji en met name op de
mogelijk beschermende rol van het in Goji aanwezige
zeaxanthin bij staar en maculaire degeneratie.

Toxiciteit en bijwerkingen

Ondanks de zeer lange geschiedenis van traditioneel gebruik als voedselbron en in de kruidengeneeskunde zijn
er praktisch geen meldingen bekend van bijwerkingen
als gevolg van het gebruik van Goji-bessen. Slechts een
paar incidentele gevallen van allergische reacties, waaronder urticaria-achtige of papuleuze huiduitslag zijn
gedocumenteerd. Sporen van atropine die mogelijk aangetroffen kunnen worden in de vrucht lijken geen enkele
toxicologische relevantie te hebben. Daarom lijkt de
indeling van L. barbarum als een giftige plant in sommige boeken ongegrond. In de Chinese Materia Medica
wordt van een waterextract van Goji-bessen een LD50
dosering gemeld van 8,32 gram per kg lichaamsgewicht
in muizen na subcutane toediening. Deze dosering lijkt
hiermee duidelijk het ontbreken van enige acute toxiciteit te bevestigen. Hoewel er geen risico’s kleven aan
het gebruik van de speciaal gekweekte planten, is enige
voorzichtigheid geboden met monsters van onbekende
oorsprong aangezien verwarring met morfologisch identieke Solanaceae-vruchten niet altijd kan worden uitgesloten. Een verkeerde identificatie kan feitelijk zelfs aan
de basis liggen van een aantal tegenstrijdige gegevens
over (mogelijk toxische) alkaloïdinhoudsstoffen van
Goji-bessen.
De wortelschors vertoont ook een zeer lage toxiciteit. In
sommige medische boeken worden summiere gegevens
over acute toxiciteit gemeld maar deze doses zijn onrealistisch hoog en er worden geen verwijzingen naar de
oorspronkelijke studies gegeven.
Ten slotte zijn er twee case reports die wijzen op een
mogelijke interactie tussen Goji-inhoudsstoffen en warfarine (een anti-stollingsmiddel). Alhoewel de relevantie
hiervan niet geheel duidelijk is, wordt voorzichtigheid aangeraden bij het gelijktijdig gebruik van Gojiproducten en geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte.

Goji-producten en de functionele voedingsmarkt

In de commerciële wereld van functionele voeding worden Goji-bessen vaak aangeduid als ‘Himalaya Gojibessen’ of ‘Tibetaanse Goji-bessen’. De verscheidenheid
van de gecommercialiseerde producten is aanzienlijk:
naast sap, thee, bier en wijn is Goji te vinden in koekjes, snoepjes, snoeprepen, chocolade, muesli, en zelfs in
worstjes en zeep. Goji-producten worden sinds 2002 op
de markt gebracht via internet en zijn ook steeds meer
verkrijgbaar in drogisterijen, reformwinkels of biologische winkels. Goji-producten zijn echter vrij duur; prijzen van 30 tot 50 dollar voor een literfles Goji-sap zijn
niet ongebruikelijk.
Het recente commerciële succes van Goji in de westerse
wereld is sterk beïnvloed door een boek van dr. Earl
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Mindell, dat in 2003 onder de titel ‘Goji - Het Himalaya
Gezondheidsgeheim’ is gepubliceerd. Mindell is een nogal
controversiële Canadees-Amerikaanse apotheker en voedingsdeskundige die een serie van boeken over voeding en
voedingssupplementen heeft geschreven. Zijn theorieën
over gezondheid en voeding worden echter in de wetenschappelijke wereld met de nodige scepsis ontvangen.
In het hierboven genoemde boek extrapoleert Mindell
traditionele toepassingen van Goji en voorstudies die
bijna uitsluitend in China zijn uitgevoerd naar brede aanbevelingen voor de toepassingen van Goji-sap zoals het
gebruik ter preventie van kanker, de bevordering van cardiovasculaire gezondheid en de behandeling van diabetes
en obesitas. Mindell beweert vooral dat het gebruik van
Goji ‘wonderbaarlijke effecten op de levensverwachting’
zou sorteren. Mindell en zijn uitspraken over de ‘buitengewone waarde’ van Goji worden verder vaak overvloedig geciteerd in advertenties voor Goji-producten, met
name door een bedrijf waarbij hijzelf betrokken is en dat
Goji-sap verkoopt via multilevel marketing.
De uitspraken en verwijzingen naar klinische studies
van Mindell worden kritisch beoordeeld in een boek
over Goji, geschreven in 2003 door de Canadese wetenschapper Paul Gross en zijn collega’s. Zij concluderen
dat er nog niet voldoende wetenschappelijke bewijzen
aanwezig zijn om de door Mindell getrokken conclusies
te onderbouwen. Zij wijzen onder meer op de subjectieve parameters, het kleine aantal deelnemers, de relatief
korte duur van de studies en de onduidelijke herkomst
van de gebruikte Goji-producten en besluiten dat de
relevantie van de door Mindell aangehaalde klinische
studies niet voldoende onderbouwd is en dat verdere
studies meer duidelijkheid zullen moeten opleveren over
de mogelijke effecten van Goji op de gezondheid.
Goji-bessen en andere Goji-producten mogen in de
VS en in Europa legaal verkocht worden als voedsel
of als voedingssupplementen. Deze producten mogen
echter niet actief gepromoot worden met gezondheidsbevorderende claims en ook therapeutische claims zijn
verboden. In 2006 heeft de Amerikaanse Food and
Drug Administration (FDA) waarschuwingsbrieven gestuurd naar een aantal Goji-sapdistributeurs aangaande

NVF-nieuws
PAO kruidengeneesmiddelen 15 juni 2012

Voorjaar 2012 congresseren de NVF en de Nederlandse
Vereniging voor GeneeskruidenOnderzoek (NVGO)
voor de 6e keer gezamenlijk. De NVF (en ook dit
tijdschrift) bestaat in 2012 inmiddels 25 jaar, de NVGO
gaat haar 98ste jaar in.
Op 15 juni 2012 zal de gezamenlijke lezingendag
georganiseerd worden in samenwerking met het
Nationaal PostAcademisch Onderwijs (PAO) centrum
Farmacie Utrecht en met de NatuurApotheek Pijnacker
die 30 jaar bestaat. Op het programma: de nieuwe
farmaceutische groep kruidengeneesmiddelen en
veiligheidsissues in relatie tot botanicals (kruiden in
de warenwet). Op 16 juni zal de NVGO als tweede
congresdag een botanische excursie organiseren.
Inschrijving via de website van het PAO-centrum: www.

marketing claims die de zogenaamde Food, Drug and
Cosmetic Act schonden. In de Verenigde Staten wordt
Goji echter niet vermeld op de zogenaamde GRAS lijst
(Generally Recognized As Safe) van de FDA.
In Europa werd in 2007 een evaluatieprocedure gestart
door het Britse Food Standards Agency om vast te stellen of Goji-bessen de status van Novel Food moesten
krijgen zoals bijvoorbeeld met Nonisap (Morinda citrifolia) is gebeurd in 2003. Maar na onderzoek kwam dit
bureau tot de conclusie dat er voldoende gegevens waren over het Goji-voedingsgebruik in Groot-Brittannië
die dateren van vóór 1997 en dat Goji daarom dus niet
onder de Novel Food wetgeving valt.

Conclusie

Goji heeft een lange traditie van gebruik als voedingsmiddel en als ingrediënt van de traditionele geneeskunde
in Oost-Azië. En alhoewel de klinische werkzaamheid
nog niet voldoende is onderbouwd, blijken onderzoeken
van verschillende extracten, fracties en opgezuiverde inhoudsstoffen van Goji zeker enkele interessante in vitro
en in vivo farmacologische effecten opgeleverd te hebben. Deze effecten suggereren dat Goji wellicht gebruikt
zou kunnen worden bij de preventie en de behandeling
van met name sommige ouderdoms-gerelateerde aandoeningen. Echter, sommige van de gevonden effecten
werden slechts verkregen bij zeer hoge concentraties en
de resultaten van deze studies moeten daarom met de
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
Strengere kwaliteitscontroles voor Goji-producten zijn
dringend nodig om zo producten van onbekende of
twijfelachtige herkomst vroegtijdig te kunnen herkennen. Nieuwe, goed onderbouwde onderzoeken en in het
bijzonder goed opgezette klinische studies met fytochemisch goed gekarakteriseerde extracten zullen nodig zijn
om de potentie van Goji als medicinale plant te kunnen
beoordelen.

Auteursgegevens:
Dr. E. (Edwin) van den Worm is werkzaam als docent bij de afdeling Medicinal
Chemistry & Chemical Biology van de Universiteit Utrecht en is tevens directeur
van ORAC Europe BV (www.orac-europe.com). Dit in 2007 opgerichte bedrijf
houdt zich bezig met de vele aspecten van antioxidant onderzoek. E-mail adres
voor correspondentie: e.vandenworm@uu.nl.

paofarmacie.nl waar ook het programma binnenkort op
zal staan. Zie de agenda voor nascholing apothekers. De
dag is ook voor niet-apothekers interessant. NVF-leden
en NVGO-leden betalen een gereduceerde toegangsprijs.

NVF-documentatiecentrum in Bunnik

De NVF heeft een kleine maar gestaag groeiende
collectie boeken tot haar beschikking. Leden die
hier interesse in hebben kunnen de collectie op een
afgesproken tijdstip raadplegen. De basis voor het
documentatiecentrum werd gelegd door de nalatenschap
van professor Hegnauer en de documentatie werd later
uitgebreid met verschillende bijdragen van leden, met
name van de heren Van Meer en Pesch. De collectie
bevindt zich in het kantoor van PhytoGeniX in Bunnik.
Aldaar is ook een kopieerapparaat aanwezig. Heeft u
interesse om de collectie te bekijken? Stuurt u in dat
geval een verzoek naar het NVF-bureau (nvf@fyto.nl).
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Amalaki (Emblica officinalis)
Vitamine C-krachtpatser: waarheid of fabeltje?
C.M. van der Kroon
Charaka – een van de klassieke auteurs binnen de ayurveda – schreef duizenden jaren geleden al over
Amalaki: “Amalaki is de beste van alle revitaliserende en verjongende kruiden” [1]. In de Chinese traditionele geneeskunde wordt de Amalaki-vrucht onder de naam Yuganzi gebruikt om keelontsteking en een
heel scala aan andere aandoeningen te behandelen. Waarom is het vertrouwen in deze vrucht binnen de
ayurveda en de Chinese geneeskunde zo rotsvast? Kan dit op traditie en ervaring gebaseerde vertrouwen in deze vrucht daadwerkelijk door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd worden? Er zijn imiddels zeer vele wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken over Amalaki gepubliceerd [2], die echter
in alle populaire presentaties over Amalaki en Amalaki-producten een ondergeschikte plaats dreigen in
te gaan nemen in verhouding tot de marketing-gerelateerde claims. In dit artikel zullen we een aantal van de in het oog springende kwaliteiten van deze ayurvedische vrucht nader onder de loep nemen.

Beschrijving

De Amalaki-boom behoort tot de familie van de
Euphorbiaceae en wordt aangeduid met de botanische
namen Emblica officinalis Gaertn. en zijn synoniem
Phyllanthus emblica L. (ook vermeld wordt Phyllanthus
subgen. Emblica (Gaertn.) Kurz). Het is een kleine tot
middelgrote boom die, zowel wild als aangeplant, wijdverspreid in India voorkomt. Hij groeit in de loofbossen
van het Indiase subcontinent en in de lagere heuvels van
de Himalaya. De boom – met een kronkelige stam en
ruwe bast – staat van maart tot en met mei in bloei en
draagt vruchten in de koelere seizoenen na de moessonperiode. De bladeren van de Amalaki-boom lijken geveerd
en doen enigszins aan mimosa denken. De vruchten zijn
ongeveer twee tot 3,5 cm in doorsnede, rond en vrij stevig, met een hard pitje bestaande uit zes zaden. De kleur
ervan is felgroen en het vruchtvlees is vrij stevig. De vrucht
smaakt zeer wrang en zuur en aan die laatste smaak heeft
de vrucht haar naam ontleend: ‘amla’ betekent namelijk
‘zuur’. Deze zure smaak onderscheidt zich van de acidische
smaak van veel andere vruchten. De vruchten worden na
de oogst vaak gedroogd of via koken verwerkt in bepaalde
– vaak medicinale – vruchtenjams [3,4].

Traditionele toepassingen

Van oudsher wordt Amalaki gebruikt als ontstekingsremmend en koortswerend middel, ter bevordering van de
circulatie en bij maagproblemen zoals gastritis [5,6].
Uit een vergelijkende studie bleek dat Amalaki effectiever
is dan gangbare zuurbindende middelen bij indigestie en
maagzweren [7]. De ontstekingsremmende en antimicrobiële eigenschappen van Amalaki zijn aangetoond in verscheidene studies. Amalaki verhoogt de immuniteit, mede
door een verdubbeling van het aantal natural killer-cellen
binnen drie dagen [8]. Ook toont onderzoek met ratten
naar een extract uit het blad van de Amalaki-boom de
anti-inflammatoire werking van Amalaki aan [9]. Weer ander onderzoek heeft de werkzaamheid van Amalaki tegen
bacteriën en schimmels aangetoond, zonder enige indicatie
van cellulaire toxiciteit [10,11].
De cardiovasculaire toepassingen die beschreven staan in

de klassieke literatuur werden eveneens onderbouwd met
wetenschappelijk onderzoek. Avicenna omschreef Amalaki
al als een goede ondersteunende remedie voor het hart
[12]. Uit een in vitro-studie blijkt dat bestanddelen van de
vrucht (waaronder phyllemblin) synergetisch met adrenaline werken, waardoor de bloedsomloop bevorderd wordt.
Verder is de spasmolytische werking van phyllemblin
vergelijkbaar met die van rutin en andere flavonoïdverbindingen, waarbij phyllemblin geen effect op capillaire
permeabiliteit blijkt te hebben [13]. In een klinische studie
is een verlaging van het cholesterolgehalte door aanvullen
van het dieet met Amalaki aangetoond [14]. Ook in proefdieren verlaagt Amalaki het bloedcholesterolgehalte en
voorkomt aantasting van de vaatwanden [15].

Vitamine C en antioxidanten

De vrucht van de Amalaki-boom staat bekend als een van
de beste middelen voor verjonging, versterking en ondersteuning van de weerstand. De Amalaki-vrucht is een van
de beste natuurlijke bronnen van vitamine C, zo wordt
wel beweerd. Als de vrucht eenmaal gedroogd is, blijft
de vitamine C voor het grootste deel behouden omdat zij
gebonden is aan de looistoffen in de vrucht en juist dit
gegeven is belangrijk bij het begrijpen van de werkzaamheid. Amalaki wordt in de ayurveda vaak geadviseerd
bij onder meer verkoudheid, tumorvorming (kanker) en
hartziekten. De werkzaamheid van Amalaki bij deze aandoeningen wordt in het algemeen verklaard door het hoge
vitamine-C-gehalte: vitamine C heeft immers antioxidanten ontstekingsremmende eigenschappen en gaat fouten bij
genreplicatie tegen (antimutageen). Vitamine C is ook een
goede vrije radicalenvanger [16]. Er zijn echter studies die
aantonen dat de antioxidantwerking van Amalaki niet kan
worden toegeschreven aan vitamine C alleen. Het totaaleffect blijkt te danken aan het hoge gehalte aan polyfenolen,
waaronder de flavonoïden rutin en quercetin en ellagzuur,
galluszuur en looistoffen. Onderzoek heeft aangetoond dat
het niet zozeer de hoeveelheid vitamine C is die de vrucht
bijzonder maakt, maar veeleer de omgeving waarin de
vitamine C zich bevindt, in combinatie met de looistoffen
die zorgen voor een meer gespreide opname en voor de
bescherming van de vitamine C tegen hitte en licht. Deze
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looistoffen hebben zelf ook weer een antioxidantwerking,
die bovendien stabieler en krachtiger is dan die van vitamine C zelf. Khopde et al. [17] concluderen dat de werkzame
stoffen van Amalaki gezamenlijk een superieure antioxidantwerking vertonen in vergelijking met de equivalente
hoeveelheid vitamine C in gezuiverde, geïsoleerde vorm.

Inhoudsstoffen- en werkingsprofiel van Amalaki

Antioxidanten
Naast de hierboven reeds genoemde sterke – en biologisch goed opneembare – antioxidante polyfenolen bevat
Amalaki onder andere de volgende actieve ingrediënten:
selenium, chebulzuur, chebulagzuur, emblicanin A en emblicanin B. Verder treft men in Amalaki nog superoxide
dismutase en nog onbekende ontstekingsremmende fytonutriënten aan. Het meest bekend van Amalaki is de biologisch zeer goed opneembare en stabiele vorm van vitamine
C die men in de vruchten aantreft, beschermd door de
looistoffen in de vrucht, zoals hierboven al opgemerkt. De
looistoffen in Amalaki hebben mogelijkerwijze nog andere,
specifieke invloeden, waaronder op de hersenen [18].
Glutathion
Onderzoeken bij ratten tonen aan dat toediening van
(hydroalcoholisch) Amalaki-extract kan leiden tot een verhoging van het glutathiongehalte in het lichaam [19,20].
Glutathion is een endogeen antioxidant en betrokken bij
oxidatiereductieprocessen in het lichaam. Glutathion speelt
een belangrijke rol bij antioxidantieve afweermechanismen, het metabolisme van voedingstoffen, de regulering
van cellulaire processen (inclusief genexpressie, DNA- en
eiwitsynthese, celproliferatie en apoptose, signaaloverdracht, cytokinenproductie en immuunrespons, alsmede
eiwitglutathionylatie). Geen andere antioxidant is zo belangrijk voor de algehele gezondheid als glutathion. Het
geldt als een sterk regenererende stof voor de afweercellen
en als een van meest ontgiftende substanties in het lichaam.
Lage concentraties van glutathion worden met ziekte en
katabolische processen in verband gebracht. Glutathion
is goed voor de afweer van de longen [21], en dat is met
name een gebied waar Amalaki voor wordt ingezet, vaak
tezamen met Pippali (Piper longum), welke plant eveneens
in verband wordt gebracht met een toename van glutathion [22,23]. Een goed voorbeeld van deze combinatie in
een ayurvedische longversterkingsremedie is te vinden in
Chyavanprash – een ayurvedische medicinale kruidenjam
met Amalaki als hoofdbestanddeel (zie kader).
Overige werkzame stoffen
Amalaki is een belangrijke bron van vitamine C, mineralen, aminozuren, bouwstoffen, nutriënten, en essentiële
voedingsstoffen [24]. Amalaki bevat hoge concentraties
aan mineralen (boron, calcium, chroom, koper, magnesium, mangaan, silicium, selenium, ijzer, zink, zwavel)
en aminozuren (glutaminezuur, proline, asparaginezuur,
alanine, lysine). De aanwezigheid van chroom is van therapeutische waarde bij diabetes [25].

Farmacologisch onderzoek

Van Amalaki zijn in vitro antivirale en antibacteriële werkingen vastgesteld. De antivirale werking zou blijken uit
een onderzoek naar een methanolextract van de Amalakivrucht dat een krachtige remmer was van het enzym HIV-1
reverse transcriptase dat een essentiële rol speelt bij virusdeling (HIV) [28]. Een antibacteriële werking van Amalaki

De klassieke teksten over Amalaki-vruchtenmoes
Chyavana Prasha
“Bilva, Agnimantha, Shyonaka, Gambhari, Patala,
Bala, de vier bladerkruiden (Salaparni, Prishniparni,
Mudgaparni en Mashaparni), Pippali, Gokshura,
Brihati, Kantakari, Karkatashringi, Bhumyamalaki,
Draksha, Jivanti, Pushkaramula, Aguru, Haritaki,
Guduchi, Riddhi, Jivaka, Rishabhaka, Shati, Musta,
Punarnava, Meda, Ela, Nilotpala, Chandana,
Vidari, Vasa-wortel, Kakoli en Kakanasa (ieder 40
gram), tezamen met 500 Amalaki-vruchten, dienen
in water (10,24 liter) gekookt te worden totdat
alles volledig getrokken is. Vervolgens dienen de
Amalaki-vruchten eruit genomen te worden, tot een
brij verwerkt te worden en gebakken te worden in
een olie en ghee (gemengd, 480 gram). Vervolgens
dient dit tezamen met het afkooksel van hierboven, met daaraan toegevoegd 2 kilo kandijsuiker,
gekookt te worden totdat het een stroop is. Nadat
het afgekoeld is, dient men honing (240 gram),
Vamshalochana (160 gram), Pippali (80 gram) en
Tvak, Ela, Patra, en Nagakeshara (ieder 40 gram)
toe te voegen. Dit staat bekend als Chyavana
Prasha, hetgeen een excellente Rasayana is, en in
het bijzonder wordt voorgeschreven bij hoest, dyspnoe, tering, verwonding in de borst en ter stimulatie van de groei van kinderen. Het werkt verlichtend
bij verlies van de stem, ziekten van het borstgebied,
aandoeningen van het hart, Vatarakta (jicht), dorst,
en afwijkingen wat betreft urine en sperma. Het
dient genomen te worden in een dosis die niet het
verteringsproces blokkeert. De zeer oude Chyavana
onderging verjonging door het gebruik van dit middel. Men verwerft intelligentie, goed geheugen, een
goede gelaatskleur, vrij zijn van ziekte, fysieke groei,
krachtige zintuigen, seksueel genot, een goede spijsvertering, helderheid, een mooie uitstraling en een
normalisering van Vata door het gebruik van deze
Rasayana. Zelfs oude mensen kunnen – door het
gebruik van dit middel, zelfs als ze niet meer buiten
de deur komen – verlost worden van tal van symptomen als gevolg van zwakte door ouderdom en op
die manier een frisse jeugdigheid verwerven.” [26].
komt naar voren uit een onderzoek met betrekking tot
pathogenen in de urinewegen; een infusie (in water) en
een afkooksel van Amalaki lieten een sterke antibacteriële
werking zien tegen Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, K. ozaenae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi B en
Serratia marcescens. Daarentegen was er geen enkel antibacterieel effect te zien ten opzichte van Gram-negatieve
pathogenen in de urinewegen [29].
Er is voorlopig bewijs dat Amalaki extracten in vitro
apoptose induceren alsmede genexpressie wijzigen in
osteoclasten die betrokken zijn bij reumatoïde artritis en
osteoporose [30]. Onderzoek suggereert dat Amalaki een
positieve werking zou kunnen hebben bij de behandeling
van tumoren. Zo rapporteert een in vivo-onderzoek dat
de toediening van Amalaki bij muizen tot een significante
vermindering leidt van de cytotoxische effecten van een
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bekend carcinogeen, 3,4-benzo(a)pyreen [31]. Een ander
onderzoek bij proefdieren gaf aan dat een extract van
Amalaki een significante remming van hepatocarcinogenese, in gang gezet door N-nitrosodiethylamine (NDEA),
teweegbrengt [32]. Twee andere rapporten wijzen eveneens
op de tegen tumorvorming beschermende werking van
Amalaki bij cytotoxische invloeden van respectievelijk
bestraling en sodium arseniet [33,34].
Een recente studie uitgevoerd bij dieren leidde tot de conclusie dat de behandeling met Amalaki de ernst van acute
pancreatitis  geïnduceerd door L-arginine-injecties bij ratten – verminderde. In het onderzoek waren drie groepen
ratten, waarvan een groep alleen arginine kreeg, een groep
arginine en vitamine C en een groep arginine en Amalaki.
De laatste groep vertoonde duidelijk de beste resultaten
wat betreft het tegengaan van acute necrotiserende pancreatitis. Hetzelfde onderzoek liet ook een bevordering
zien van het spontane herstel- en regeneratieproces van de
alvleesklier na een acute aanval [35].

mindering van het cholesterolgehalte. Twee weken na het
stoppen met het gebruik van Amalaki waren de cholesterolwaarden weer zoals voorheen [14].
In een onderzoek met vrijwilligers met en zonder diabetes
type 2 leidde toediening van twee tot drie gram Amalakipoeder (van de gedroogde vruchten) per dag tot een verbetering van het lipidenprofiel (verlaging van het totaal
cholesterol-, LDL- en triglyceridengehalte en verhoging van
het HDL-gehalte) binnen een periode van 21 dagen. Alleen
onder de vrijwilligers mét diabetes was er een afname van de
totale lipiden bij de dagelijkse dosering van drie gram [38].
Een andere klinische studie op het gebied van gastritis
(ayurvedische omschrijving: Amlapitta) wijst op een positieve werking van Amalaki bij deze aandoening [39].

Auteursgegevens:
Drs. C.M. (Coen) van der Kroon (www.ayurvedicstudies.nl) is in 1989 afgestudeerd
in Klassieke Talen met een scriptie over Griekse hippocratische geneeskunde in
vergelijking met oosterse geneeswijzen. Daarna heeft hij zich verdiept in meerdere
natuurgeneeswijzen, waaronder de ayurveda. Vanaf 1999 heeft hij twee jaren
ayurveda gestudeerd aan het gerenommeerde Ayurvedic Institute van Dr. Vasant

Een recente studie met alloxaan-geïnduceerde diabetische
ratten die een Amalaki-vruchtextract kregen toegediend,
heeft een significante daling van de bloedsuikerspiegel aangetoond, evenals een verlaging van de triglyceridenniveaus
en een verbetering van de leverfunctie (veroorzaakt door
een normalisatie van de lever-specifieke enzymactiviteit).
Voor het bereiden van het Amalaki extract werd 40 gram
fijn vermalen poeder van de Amalaki-vrucht gebruikt, dat
gedurende 30 minuten werd gekookt in een liter water en
vervolgens tweemaal werd gefiltreerd. Het extract werd
ten slotte gevriesdroogd en het bruine residu werd toegediend in een dosering van 200 mg/kg lichaamsgewicht. De
ratten werden in drie groepen verdeeld; een groep kreeg
het Amalaki-extract, een groep kreeg chloorpropamide
(84 mg/kg lichaamsgewicht) en een groep vormde de controlegroep [36]. In een ander onderzoek met ratten is een
aanzienlijk vermindering van bloedglucose, voedselinname,
wateropname en urineproductie vastgesteld bij diabetische
ratten in vergelijking met een controlegroep. Een belangrijke uitkomst van het betreffende onderzoek was dat
toediening van Amalaki niet alleen de diabetische conditie
verbeterde, maar ook de neuropathische pijn stopte door
het moduleren van oxidatieve-nitrosatieve stress [37].

Lad. In 2005 heeft Coen van der Kroon in Nederland de Academy of Ayurvedic
Studies opgericht, waar hij ook een van de docenten is.
Reacties naar: cvdkroon@xs4all.nl.
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Interview met Rein Kleipool, ayurvedisch
arts te Amsterdam
N. Tode-Gottenbos
Enkele lezers van ons blad hebben aangegeven graag meer ervaringen van collegae uit de praktijk te zien. U vindt daarom in dit nummer, net als enkele nummers geleden, een casus uit de (in dit geval ayurvedische) praktijk. Ook hebben wij dokter Rein Kleipool geïnterviewd. Dokter Kleipool is
opgeleid in zowel de natuurgeneeskunde en ayurveda, als in de reguliere geneeskunde. In zijn praktijk combineert hij deze methodieken en hun medicatie, al naar gelang de situatie van de patiënt.

Op welke wijze combineert u de reguliere en ayurvedische kennis in uw praktijk?
Ik kijk naar de situatie van de patiënt. De noodzaak
bepaalt welk geneesmiddel of welke behandeling
wordt ingezet, maar naast de noodzaak is ook de
eigen mening van de patiënt leidend. Sommige

patiënten hebben meer vertrouwen in de reguliere
geneeskunde of geneesmiddelen, anderen zien meer
in de natuurgeneeskunde. Ik aarzel niet om, indien
nodig, reguliere medicatie voor te schrijven, maar
evengoed kan voor een ayurvedische behandeling of
kruidenpreparaat gekozen worden.
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Wat is het relatieve belang van geneesplanten in de
ayurvedische geneeskunde?

De ayurveda is veel breder dan alleen de kruiden; het is
in wezen een manier van kijken. De ayurveda biedt veel
inzichten in de dynamiek van gezondheid en de samenhang
van verschillende factoren bij het ontstaan van ziekten. De
gekozen behandeling is dan ook – net als in de westerse
natuurgeneeskunde – afhankelijk van het eigen verhaal
van de patiënt. Sommige patiënten hebben een voedingsof leefstijladvies nodig, anderen krijgen ayurvedische
preparaten voorgeschreven. Wanneer preparaten worden
voorgeschreven, zijn dit veelal kruiden. In enkele gevallen
worden ook voedingssupplementen (vitaminen, mineralen)
voorgeschreven als bloedonderzoek aantoont dat hier
tekorten aan bestaan.

Combineert u westerse fytotherapie met Indiase en zo ja,
hoe?

Ja, dat gebeurt. Zoals gezegd wordt er gekeken naar de
persoonlijke situatie van iedere patiënt, daar wordt het
behandelplan op gekozen. Soms past een westers kruid
beter bij de patiënt of aandoening. Overigens is het een
misverstand dat ayurvedische kruiden alleen uit India
kunnen komen. De ayurvedische kwaliteiten (onder andere
verwarmend, verkoelend, Vata- of Kapha-gerelateerd)
kunnen ook worden toegeschreven aan westerse kruiden.
De Nederlandse kruiden kunnen dus evengoed op een
ayurvedische manier worden bekeken en ingezet, daar
hoeft niet per se een oosters kruid voor gebruikt te
worden.

Wat doet u als u van patiënten bijwerkingen teruggemeld krijgt?

Bijwerkingen komen soms voor en zijn dan vaak een
gevolg van een verkeerde dosering. De werking van een
kruid of geneesmiddel mag zeker gemerkt worden, maar
het is niet de bedoeling dat de patiënt ongemak ervaart.
Ik probeer de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt
aan te spreken. Patiënten zijn soms bang om zelf met de
dosering aan de slag te gaan maar iedere patiënt, ieder
lichaam reageert anders. Ik geef ze een richtlijn mee
maar ze kunnen de dosering binnen bepaalde kaders zelf
aanpassen. Ook bij reguliere medicatie begeleid ik ze
naar de juiste dosering en dat bevalt goed. Het zou niet
correct zijn om te denken dat de gemiddelde dosering
zoals aangegeven op de verpakking ook voor iedereen
de juiste is; vaak is de patiënt de enige die precies kan
voelen of de dosering goed klopt. In dat kader maak ik bij
kruiden graag gebruik van poeders (churna’s, red.) omdat
die nauwkeurig doseerbaar zijn met de middelen die een
patiënt thuis heeft. Patiënten begrijpen het verschil tussen
een volle of een afgestreken theelepel, een halve theelepel
of een mespuntje. Dat is bij tabletten of capsules vaak
lastiger.

Hoe voorkomt u interacties tussen kruiden en reguliere
geneesmiddelen?

Deze interacties kunnen inderdaad voorkomen, dus je
moet als voorschrijver altijd rekening houden met de
(overige) medicatie van patiënten. Ik zoek interacties op in
de literatuur, zoals het farmacotherapeutisch kompas, en ik
lees uiteraard de productbeschrijvingen van de betreffende
leveranciers. In combinatie met mijn eerder opgedane
kennis zijn eventuele risico’s op interacties eigenlijk altijd
bekend.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft enkele

jaren geleden negatieve berichten over ayurvedische preparaten naar buiten gebracht. Er waren zware metalen
aangetroffen en het publiek werd gewaarschuwd voor
deze preparaten. Wat vindt u hiervan?

Het is goed dat misstanden aan het licht komen. De
patiënt en zelfs de voorschrijver die geen mogelijkheden
hebben om zelf de kwaliteit van preparaten te meten,
moeten immers beschermd worden. De manier waarop
laat wel te wensen over. Het ging destijds om specifieke
producenten en leveranciers, om specifieke oogstlocaties en
om specifieke verwerkingsmethoden. De berichtgeving leek
echter te zeggen dat het om álle ayurvedische preparaten
ging en dat geen enkel kruid te vertrouwen was. Dat is
niet het geval en het is jammer dat er op die manier over
gesproken wordt, want de ayurveda heeft veel goeds te
bieden.

Op de website van de VWA zijn lijsten gepubliceerd met
risicovolle ayurvedische preparaten. Aanvankelijk was
alleen een algemene preparatenlijst beschikbaar. De NVF
heeft daar bezwaar tegen aangetekend omdat zij van
mening is dat man en paard genoemd moeten worden
zodat afnemers weten wie malafide handel drijft, en
dat het zeker geen zin heeft algemene receptnamen naar
buiten te brengen zodat alle ayurvedische producten
verdacht zijn. Inmiddels heeft de VWA ook een specifieke lijst gepubliceerd van producten met hun fabrikanten. Gebruikt u dergelijke informatie bij de keuze van een
leverancier?

Ik vind het goed dat verdachte of betrapte bedrijven
op de vingers getikt worden. Wel vind ik dat, wanneer
de misstanden niet de pan uitrijzen, een bedrijf een
tweede kans verdient. Zelf maak ik alleen gebruik van
leveranciers die hun betrouwbaarheid bewezen hebben.
Zij worden goed gecontroleerd en er is nooit ‘gerommel’
geweest met hun producten. Ik vind het belangrijk dat
de producten die ik voorschrijf betrouwbaar zijn, ook
uit verantwoordelijkheid naar de patiënt toe. Die komt
immers bij mij om beter te worden, niet om nog zieker
te worden door zware metalen uit de voorgeschreven
preparaten.

De ayurveda kent ook traditionele bereidingen met
kruiden en metalen (bhasma’s). Hierbij worden metalen
als ijzer en koper intensief bewerkt om uiteindelijk een
goed opneembaar en veilig preparaat te verkrijgen. Zou
het kunnen dat hierdoor verwarring is ontstaan bij de
VWA over de zware metalen in preparaten?

In de misstanden die enkele jaren geleden aan het licht
kwamen, ging het wel degelijk om zware metalen (kwik,
lood). Deze worden niet gebruikt in de bhasma’s. Ik denk
dus niet dat dit het geval is maar ik vind het wel een
interessante zienswijze. Het begrip van de VWA als het
gaat om traditionele preparaten is meestal niet erg grondig,
dus dergelijke fouten worden snel gemaakt.

Hoe denkt u over de ontwikkelingen rond de registratie van kruidengeneesmiddelen, bijvoorbeeld het op de
markt brengen van supplementen met opgezuiverde curcumin (uit Curcuma species) of asiaticosid (uit Centella
asiatica)?
Ik vind dat je de plant als één geheel moet bekijken. Het
kan nuttig zijn om te weten welke stoffen de ‘werkzame
stoffen’ zijn maar het is niet gezegd dat de andere stoffen
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geen functie hebben. De natuurlijke context is belangrijker
dan het geïsoleerde bestanddeel. De ayurveda kijkt ook
veel naar de ‘energie’ van een kruid. De kwaliteit van
kruiden en voedsel kun je eigenlijk niet meten, het gaat
verder dan de biochemie. Maar wanneer een kruid op
de juiste manier bewerkt wordt, blijft die ‘levenskracht’
behouden; de stof zonder zijn context is iets wezenlijk
anders en eigenlijk te beperkt.

Wat is uw positie ten aanzien van de ayurvedische en
westerse geneesmethodieken?

Eigenlijk moet je de kennis van de ayurveda los zien van
het continent waarin het zijn wortels heeft. Het Indiase
woordgebruik daargelaten, is de filosofie van de ayurveda
veel breder en universeler. Deze kan ook worden toegepast
in het Westen en zou daar zeker oplossingen kunnen
bieden waar de reguliere westerse manier van denken
vastloopt. Wat me tegen de borst stoot van het westerse
denken, is dat men hier vaak het idee heeft het beter te
kunnen doen dan de natuur het heeft opgezet. Men wil
de systemen van de natuur eigenlijk op snelle en efficiënte
wijze overnemen. Dit is een intrinsieke misvatting en
dit systeem bewijst ook dat het zichzelf niet in stand
kan houden. We zijn nu als het ware op het hoogtepunt
van deze Renaissance en keren langzamerhand (en
noodgedwongen) terug naar de natuurlijke ordening. Het
Aziatisch denken staat wat dat betreft een stuk dichter bij
de werkelijkheid van de levende natuur.

Hoe is de acceptatie van de ayurvedische geneeskunde
binnen de reguliere medische wereld?

De acceptatie is nog maar heel gering. Voor een deel komt
dat wellicht ook door de terminologie die de ayurveda
gebruikt. Ik denk dat deze geneeswijze de westerse manier
van denken heel wat zou kunnen bieden, er liggen veel
oplossingen eigenlijk al besloten in de ayurveda. Maar de
terminologie is vaak nog te ‘Indiaas’ of te wollig voor een
reguliere westerse medicus om er goed mee uit de voeten
te kunnen. Als het alternatieve Indiase jasje uitgetrokken
zou worden en men de ayurvedische ideeën in andere
termen zou kunnen omschrijven, zou de acceptatie ervan
mogelijk al veel meer binnen handbereik liggen; vooral
ook gezien de huidige westerse interesse in bijvoorbeeld de
systeembiologie en -geneeskunde. De ayurveda heeft daar
veel meer ervaring in en zou daarbij zeker een bruikbaar
denkkader kunnen geven.

Welke ontwikkelingen ziet u binnen het wetenschappelijk
onderzoek naar Indiase kruiden?

Het ziet ernaar uit dat het wetenschappelijk onderzoek op
dit gebied toch nog wel te wensen overlaat. Veel Indiase
onderzoekers zijn gericht op het Westen en keren daarbij
de oosterse tradities de rug toe. Ik heb inderdaad het idee
(zie het Symposiumverslag elders in dit blad, red.) dat het
Westen en Oosten verschillende manieren van onderzoeken
hebben; het Westen is daarbij meer uitsluitend in ‘wel
waar’ of ‘niet waar’, terwijl de oosterse denkwijzen veel
meer onderzoekend zijn naar ‘hoe werkt het?’.

Auteursgegevens:
N. (Nienke) Tode-Gottenbos is herborist en hbo-studente Voeding en Gezondheid
aan de CAH Dronten.

Casus uit de ayurvedische praktijk
Ashwaganda bij een Vata-disbalans
S. Pulley
Lydia, een aardige, open vrouw van 53 jaar, kwam in
juni op consult met als voornaamste klacht terugkerende aambeien. Twee jaar eerder had ze deze operatief
laten verwijderen maar het probleem kwam een jaar na
de operatie in sterkere mate weer terug. Na diagnose
van het gezicht en de tong vertoonde ze tekenen van
hyperthyreoïdie en een langdurige Vata in de manovaha
srotas (geestelijke nervositeit). Ze had last van weinig
energie en sliep slecht waarbij ze vaak wakker werd na
twee uur ‘s nachts en daarbij ook nachtelijke spierspasmen ervaarde.
Haar ziektegeschiedenis liet zien dat de organen in het
bekkengebied al sinds de kindertijd een ‘zwakheid’ vertoonden. Wanneer een orgaan een zwakheid ontwikkelt
(bijvoorbeeld als gevolg van trauma, gebroken botten in het gebied, infecties, enzovoort) wordt dit in de
ayurveda een khavaigunya genoemd. Lydia is een goed
voorbeeld van iemand met een langdurige khavaigunya
in de urinewegen. Zes weken na haar geboorte had ze
een nierbekkenontsteking. Van haar 16e tot 39e had ze
last van chronische urineweginfecties en -bloedingen.
Deze waren het gevolg van inwendige irritatie en ontstekingen die duidelijk terugkwamen op momenten van
stress en spanning. Ze was gediagnosticeerd met een

overactieve hypofyse, die een droge huid, haaruitval en
de hyperthyreoïdie veroorzaakte. Verder toonde haar
ziektegeschiedenis bloedarmoede, lage stressbestendigheid, flauwvallen en oververmoeidheid veroorzaakt door
intense fysieke inspanningen. Haar klachten verergerden
door stress en bij veelvuldig reizen.
Het eerste consult was er met name op gericht om de
organen in het bekkengebied te versterken. Het zou niet
voldoende zijn geweest om alleen kruiden te geven voor
het urinewegsysteem of om de ontlasting zachter te maken (vanwege de aambeien). Ieder fysiek symptoom dat
ze vertoonde werd veroorzaakt of verergerd door spanning. Daarom is gekozen voor het omlaagbrengen van
de spanning, een gelijktijdige behandeling van het acute
probleem (aambeien) en het versterken van het bekkengebied. Ook werd een langetermijnplan opgesteld om
haar Vata-dominante symptomen te verlichten. De behandeling bestond uit een aangepast dieet, aanpassingen
in de leefstijl en het gebruik van een kruidenformule (zie
onder) die kalmerend werkt op het zenuwstelsel en de
spierspanningen.
Ze volgde een dieet met zachte, warme, vloeibare en
gekookte voedingsmiddelen zoals soep, gaargestoomde
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groenten en granen met toegevoegde oliën van een goede kwaliteit (ghee, kokosolie, sesamolie). Ze vermeed
‘ruwe’ voedingsmiddelen zoals rauwe koolsoorten,
brood, droge crackers, ongeweekte noten, enzovoort.
Ook leerde ze door middel van coaching hoe ze de geestelijke spanning kon verlichten.
De gegeven kruidenformule werd opgebouwd rond het
kruid Ashwaganda (Withania somnifera). Daarnaast bevatte de formule Gotu kola (Centella asiatica), Shatavari
(Asparagus racemosus) en Shankhapushpi (Evolvulus
alsinoides). De formule bevatte Ashwaganda als hoofdmiddel vanwege het herstellende en versterkende effect
op het zenuwstelsel. De botanische naam W. somnifera
maakt duidelijk dat het hier gaat om een kruid dat de
slaap verbetert. Daarnaast geeft de ayurveda aan dat het
een pijnstillend en weefselversterkend kruid is, evenals
libido verbeterend en versterkend op de geslachtsorganen, adaptogeen en verjongend. Het wordt gezien als
het beste kruid bij een Vata-disbalans.
Deze door de ayurveda sinds lang begrepen acties
worden meer en meer ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. In vivo-onderzoeken laten zien dat
Ashwaganda een adaptogeen is [1] en anti-inflammatoire [2], neuroprotectieve [3], neuroregenerative [4] en immuunstimulerende [5,6,7] activiteit bezit. De ayurveda
beschrijft zowel de fysieke als de energetische kwaliteiten van kruiden. In dit opzicht heeft Ashwaganda een
verwarmend effect wat belangrijk is bij Vata-condities.
Het kalmeert en verbetert de kwaliteit van de slaap
waardoor de patiënt overdag meer energie krijgt en zich
minder vermoeid voelt. Ashwaganda is voedend, maar
licht verteerbaar. Het heeft specifiek affiniteit met spieren (zowel glad als gestreept spierweefsel), evenals met
het beenmerg en de geslachtsorganen. Ook heeft het een
hoog ijzergehalte, wat in deze patiënte een goede toevoeging was vanwege de historie van bloedarmoede en
uitputting.

door en haar energieniveau was merkbaar gestegen.
Ook kon ze beter ontspannen tijdens de sex en was
er een duidelijke toename van vaginale vloeistoffen.
Daarnaast hielpen deze kruiden haar te ontspannen gedurende de dag en gaven haar een ‘geaard’ gevoel. Bij
het tweede consult werd sandelhout (Santalum album)
toegevoegd aan de kruidenformule vanwege het antiinflammatoire en herstellende effect op de urinewegen.
In de ayurveda wordt sandelhout gebruikt om ontstoken
slijmvliezen te verkoelen. Het is voor deze patiënte tot
slot belangrijk dat ze eraan blijft werken de spanning te
verlichten en door dieet en leefstijl de Vata terug in balans te brengen.

Auteursgegevens:
S. (Susan) Pulley is een ayurvedisch therapeute en yogadocente van Amerikaanse
komaf. Na haar studie in India heeft ze zich permanent gevestigd in Amsterdam.
In haar praktijkruimte aan de Herengracht behandelt ze met name vrouwen
rond de menopauze.
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Verslag van het congres HERBAN 2011
Herbal Products in Animal Health and Nutrition
P. M. Becker en M. J. Groot
Ingebed tussen het 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural
Product Research en het 42nd International Symposium of Essential Oils (ISEO 2011) vond op 9 en 10 september 2011
in Antalya (Turkije) het congres HERBAN 2011 - Herbal Products in Animal Health and Nutrition plaats. Dit internationale congres was vooral bedoeld voor kennisuitwisseling en behandelde naast de wet- en regelgeving de invloed van kruiden op de dierlijke gezondheid en werkingsmechanismen van kruiden(extracten) en bestanddelen.
Gedurende de afgelopen twee decaden is het gebruik van
kruiden en plantaardige producten in de diervoeding en
voor de diergezondheid substantieel gegroeid. De oorzaak
van deze trend is een toegenomen belangstelling voor
‘zachte’ behandelingen van dieren in combinatie met een

herontdekking van etnoveterinaire kennis. Niet alleen in
Europa maar met name ook in Latijns-Amerika, (Zuid-)
Afrika en vooral Azië zijn de afgelopen jaren de onderzoeksactiviteiten naar etnoveterinaire medicijnen en fytotherapeutische middelen toegenomen. Met het oog op de
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internationale belangstelling hadden professor K. Hüsnü
Can Baser – emeritus van de faculteit voor farmacognosie van de Anadolu universiteit in Eskisehir (Turkije) en
oprichter van het biotechnologie bedrijf BadeBIO – en
professor Chlodwig Franz van het instituut voor botanie
en farmacognosie van de diergeneeskundige universiteit in
Wenen (Oostenrijk) het initiatief genomen en in september
het congres HERBAN 2011 (www.herban2011.org) in
Antalya (Turkije) georganiseerd. Aan dit congres namen 52
participanten deel uit achttien landen. Er waren in totaal
elf sprekers uitgenodigd voor plenaire lezingen. Daarnaast
werden nog elf mondelinge presentaties gegeven en 23
posters getoond. Een selectie van interessante lezingen is
onderstaand in beknopte vorm weergegeven. Resultaten
die met niet-gespecificeerde commerciële producten werden
verkregen zijn niet meegenomen in dit verslag.

Regelgeving

Het excessieve gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars, groeihormonen en synthetische middelen in de
dierhouderij heeft sterk bijgedragen tot de behoefte van
de consument en de maatschappij aan meer natuurlijke
middelen. In Europa heeft de zorgwekkende toename van
bacteriële resistenties tegen antibiotica geresulteerd in het
verbod op antibiotica als groeibevorderende voederadditieven [1]. Eveneens heeft de behoefte aan meer controle
en transparantie geleid tot een aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van voederadditieven en veterinairmedische producten [2] en tot aanbevelingen betreffende
het onderscheid tussen voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, biociden en geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik [3]. Ruud Bremmers van Regal B.V. uit Roermond
(Nederland) gaf in zijn presentatie Regulatory aspects of the
use of herbal products in animal feed een toelichting op de
voor kruidenpreparaten gehanteerde wet- en regelgeving
[4]. Als een kruidenpreparaat geen curatieve claim heeft,
dan valt het niet in de categorie van geneesmiddelen, maar
onder de aanvullende voeders of voederadditieven. Evenals
geneesmiddelen moeten ook voederadditieven worden geregistreerd. De procedure voor een registratie van kruidenpreparaten is steeds een individueel proces. De kosten hiervan
kunnen voor de geïnteresseerde producent sterk variëren,
afhankelijk van de soort van het product en de benodigde
informatie. Aanvragen voor de autorisatie en registratie van
veevoederadditieven moeten bij de Europese Commissie, en
technische dossiers bij de European Food Safety Authority
(EFSA) worden ingediend [5]. Paola Manini, lid van de
EFSA-werkgroep Feed Flavourings, vertelde meer hierover
in het kader van haar lezing The EU approach for the
risk assessment of feed additives: Flavouring Compounds
[6]. De EFSA-werkgroepen houden zich bezig met risicoevaluatie terwijl het risicomanagement wordt uitgevoerd
door de Europese Commissie. Voor de registratie van een
kruidenproduct moet informatie beschikbaar zijn over de
werkzaamheid, de samenstelling, het productieproces, fysisch-chemische en technologische eigenschappen, gebruiksvoorwaarden en de veiligheid van het product voor het dier.
Daarnaast wordt ook met de veiligheid voor de consument,
voor gebruikers en werknemers en voor het milieu rekening
gehouden [5]. Manfred Lützow – directeur van het bedrijf
Saqual uit Wettingen in Zwitserland – verzorgde een presentatie over Safe levels of complex botanical mixtures in
animal nutrition [7]. Het probleem bij kruidenproducten is
dat de samenstelling afhankelijk is van de gebruikte plantvariëteit, het klimaat, de oogst en de bewerking. Hierdoor

kan de samenstelling sterk variëren. De EFSA heeft recentelijk voorgesteld om de veiligheid van sensorische producten
(kleur- en geurstoffen) te bepalen aan de hand van een
toxicologisch profiel van hun bestanddelen [8]. Iedere component wordt dan beoordeeld op basis van toxicologische
gegevens en de verwachte hoeveelheid van de component
in het eindproduct. Uiteindelijk zullen enkele bestanddelen de veilige dosering van het hele mengproduct bepalen.
Gebaseerd op de Europese verordening 429/2008 [5] worden voederadditieven grondig geëvalueerd – ook al worden
deze slechts in zeer lage doseringen toegepast – terwijl de
rest van de voercomponenten niet aan een dergelijk scherp
protocol onderhevig is. Bij wedstrijdpaarden wordt de oplossing voor gezondheidsproblemen dan ook vaak in kruiden als voedercomponent gezocht, want de toepassing van
geneesmiddelen of voederadditieven kan tot conflicten met
antidopingprogramma’s leiden. Rita Marusic-Bubenhofer
– als farmaceut, homeopaat en fytotherapeut werkend bij
de Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in
Wädenswil (Zwitserland) – heeft het effect van kruiden op
paarden toegelicht in haar presentatie Herbal medication
for horses – especially competition horses [9]. Er is veel
onzekerheid en gebrek aan informatie in de paardenwereld
of bepaalde kruiden gewoon als voedercomponent kunnen
worden beschouwd of onder een scherpere wetgeving vallen. Zelfs regelgeving die bij wedstrijden gehanteerd wordt,
lijkt inconsistent want niet-steroïde ontstekingsremmende
geneesmiddelen (NSAIDs) worden gedoogd in bepaalde
landen terwijl een ongevaarlijk kruid als duivelsklauw
(Harpagophytum procumbens) verboden is door bijvoorbeeld de United States Equestrian Federation (USEF).
Omdat paarden ook in de wei het risico lopen een als doping geregistreerd kruid of dopingverdachte componenten
op te nemen, durven de meeste ruiters hun wedstrijdpaarden
niet meer te laten grazen. Voor paarden is wel etnobotanische kennis beschikbaar want in het verleden is zo ongeveer
alles uitgeprobeerd wat tot een sneller herstel of een betere
prestatie zou kunnen leiden [9].

Etnobotanie

Ook voor productiedieren is veel etnobotanische kennis aanwezig. In de biologische landbouw is fytotherapie
zelfs één van de voorkeursmanieren van behandelen [10].
Michael Walkenhorst, als dierenarts op het gebied van de
gezondheid van herkauwers werkzaam bij het onderzoeksinstituut voor biologische landbouw FIBL in Zwitserland,
hield een lezing over Traditional use of herbs for treatment
of farm animals by organic farmers in three Swiss cantons.
Om traditioneel gebruik van kruiden in kaart te brengen,
werden in Zwitserland interviews gehouden op 21 boerderijen. Voorlopige resultaten laten zien dat fytotherapie voornamelijk bij dermatologische, digestieve en metabolische
problemen en ter verhoging van de vruchtbaarheid ingezet
wordt. De meest toegepaste plantenfamilies zijn Asteraceae
(arnica, kamille), Lamiaceae en Apiaceae maar ook koffie
wordt aan dieren verstrekt. Het gepresenteerde onderzoek
maakte deel uit van een uitgebreidere studie naar de ervaringen van boeren in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland,
Noorwegen en Zwitserland [11]. Het gebruik van kruiden
in de Nederlandse biologische landbouw werd door Maria
Groot van het RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid
nader toegelicht in haar voordracht Research on herbal
products for production animals in the Netherlands [12]. In
Nederland worden kruidenpreparaten met name in de vorm
van de voeropname stimulerende aromatische voederad-
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ditieven of als aanvullend voer op de markt gebracht. Zowel
van het door haar besproken project ‘Natuurlijk gezond’ als
ook van het project ‘Fyto-V’ zijn rapportages beschikbaar
[13]. Ook in Zuid-Afrika worden kruiden toegepast om de
dierlijke gezondheid en productie te bevorderen. Professor
Kobus Eloff van de diergeneeskundige faculteit van de universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika) hield twee voordrachten,
namelijk Using plants to enhance animal productivity in
Africa: a report on an AAMPS-NAPRECA meeting held in
Nairobi 2011 en Random screening of activities is a feasible
alternative to select plant species for in depth investigation
to promote animal health and productivity. De Association
for African Medicinal Plant Standards (AAMPS, www.
aamps.org) waarvan professor Eloff één van de oprichters en voormalige voorzitter is, heeft recentelijk de eerste
African Herbal Pharmacopoeia [14] uitgebracht. Één van de
resultaten van de groep rond Eloff is het aantonen van een
hoge aantrekkingskracht in bladeren van de geelkeurboom
Calpurnia aurea Benth voor teken die theileriose overdragen
[15].

Antioxidanten

Een nuttige bioactiviteit van kruiden(extracten) ter bevordering van de gezondheid en voor de conservering
van dierlijke producten is hun antioxidatieve werking.
María J. Jordán van het Murcian Institute of Investigation
and Agricultural Development (IMIDA) uit La Alberca
(Spanje) vertelde over de Introduction of natural antioxidants from aromatic and medicinal plants in farmed
Gilthead sea bream (Sparus aurata) diet and their effect on
the antioxidant status of fish muscles [16]. Bij kweekvis
worden grote hoeveelheden antioxidanten zoals ethoxiquine en butylhydroxytolueen (BHT) aan het voer toegevoegd
om de vis beter houdbaar te maken. Het doel van het
onderzoek van Jordán was de synthetische antioxidanten
te vervangen door natuurlijke. Ze vergeleek hiervoor rozemarijnextract en twee types tijmextract – een carvacrolrijk
en een thymolrijk type – met de normaal gebruikte BHT.
Thymolrijke en carvacrolrijke tijmextracten werkten goed
in het dorsale deel van de vis, terwijl in het ventrale deel
en in de staart het carvacrolrijke tijmextract beter werkte.
Het bleek mogelijk om BHT te vervangen door tijmextract
dat bovendien ook de sensorische en de microbiologische
kwaliteit van vis vergelijkbaar met BHT waarborgde.
Ook professor Doriana Tedesco van de faculteit voor
diergeneeskunde van de universiteit van Milaan in Italië
besteedde aandacht aan kruiden als bron voor antioxidanten in diervoeder. De titel van haar voordracht luidde
Herbs and their valued waste in animal diet to provide
milk for human health [17]. Een hoge metabolische activiteit, bijvoorbeeld in hoogproductieve koeien, leidt tot het
ontstaan van veel reactieve zuurstofmetabolieten (reactive
oxygen species, ROS) in het lichaam. Als een koe antioxidanten met de voeding opneemt, kunnen de negatieve effecten van deze ROS worden tegengegaan. Antioxidanten
kunnen ook van nut zijn om melk met een hoog gehalte
aan meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA) te beschermen tegen oxidatie en ranzigheid waardoor de kwaliteit en
de houdbaarheid van de melk afnemen. Zo voorkwamen
plantaardige restproducten met veel fenolen (zoals mangoschillen) de oxidatie van PUFA, verlengden daarmee
de houdbaarheid van de melk en leidden tot een toename
van de melkproductie. Een toevoeging van silymarin (een
gestandaardiseerd extract uit mariadistelzaad) aan het voer
leidde tot een daling van nitrotyrosine, een marker voor

Congresvoorzitter prof. Dr. Chlodwig Franz en dr. Maria
Groot. Foto: em. prof. dr. K. Hüsnü Can Baser

eiwitoxidatie, terwijl het vitamine E-gehalte toenam in de
melk. Ook het celgetal was lager en de melk dus van een
betere kwaliteit.

Parasieten

Niet alleen voor een verbetering van de lichaamsfunctie,
maar ook tegen parasieten kunnen bepaalde kruiden
worden toegepast. Jitendra K. Malik van het Indian
Veterinary Research Institute (IVRI) in Izatnagar (India)
hield een lezing over Indigenous plants active against
helminthiasis of animals in India: An overview [18].
Synthetische middelen tegen parasitaire wormen (anthelminthica) komen steeds meer in opspraak vanwege
de ontwikkeling van resistentie door parasieten en de
bezorgdheid over het mogelijke ophopen van residuen
in de gastheer, in dierlijke producten en in het milieu.
India heeft een rijke traditie wat betreft de toepassing
van inheemse kruiden. Momenteel is niet alleen bij het
bedrijfsleven maar ook bij boeren veel belangstelling voor
alternatieve anthelminthica. In in vitro-studies werden
anthelminthische activiteiten van anacardaat, benzylisothiocyanaat, bromelaïne, calotropaïne, embelin, genisteïn en palasonin uit Semecarpus anacardium, Carica
papaya, Ananas comosus, Calotropis procera, Embelia
ribes, Flemingia vestita en Butea frondosa aangetoond.
Extracten van deze planten bleken zelfs in vivo tegen
parasitische wormen te werken. Ook Xavier Simonnet
van het onderzoeksinstituut Médiplant uit Conthey in
Zwitserland gaf voorbeelden van anthelminthische werkingen in zijn presentatie Onobrychis viciifolia Scop., a
tanniferous forage plant [19]. Onobrychis viciifolia ofwel
esparcette kan als ruwvoer worden toegepast. Esparcette
verhoogt het eiwitgehalte in de melk vanwege zijn hoge
gehalte aan eiwitbeschermende, gecondenseerde looistoffen en werkt tegen nematoden bij kleine herkauwers.
Kruiden kunnen echter niet alleen tegen wormen, maar
ook tegen eencellige parasieten worden toegepast zoals
Clementine Oguey van het bedrijf Pancosma uit Geneve
in Zwitserland in haar lezing Effect of dietary shiitake,
turmeric and capsicum extracts on growth and local immunity against Eimeria acervulina liet zien. Extracten
van geelwortel (Curcuma longa), chilipeper (Capsicum
annuum) en shiitake (Lentinus edodes) werkten synergistisch tegen de coccidiale parasiet Eimeria acervulina in
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jonge vleeskuikens, bevorderden de groei en reduceerden
de uitscheiding van oöcysten.
4

Kanker speelt een grotere rol bij gezelschapsdieren dan
bij productiedieren omdat honden en katten over het
algemeen een hogere leeftijd bereiken dan productiedieren. Peter Woods (die inviel voor M. Danny Burke,
emeritus professor van de De Montfort universiteit in
Leicester (Verenigd Koninkrijk) en oprichter van het
bedrijf Salvestrol Natural Products) hield een voordracht over Salvestrols and CYP1B1: A natural team
fighting cancer naturally [20]. Cytochroom P450 1B1
(CYP1B1) is een enzym dat in kankercellen overgeproduceerd wordt en nagenoeg afwezig is in gezond weefsel. CYP1B1 metaboliseert bijvoorbeeld resveratrol tot
piceatannol, een cytotoxische stof die de celdood van
tumorcellen veroorzaakt [21]. Helaas is de identiteit van
verdere, op dezelfde manier werkende, plantenverbindingen als resveratrol tot nu toe niet gepubliceerd [22].
Op zoek naar effectieve kruidenbestanddelen tegen kanker is het handig om behalve doelgericht, ook breed te
screenen. Nieuwe methodieken zoals –omics-technieken
(metabolomics, functional genomics, proteomics) kunnen waardevolle bijdragen hieraan leveren. Professor
Ning Sun Yang van het Agricultural Biotechnology
Research Centre (ABRC) van de Academia Sinica uit
Taipei (Taiwan) ten slotte gaf een toelichting op dit
onderwerp in zijn lezing Developing anti-inflammatory
and anti-tumor herbal medicines using omics approaches [23]. –Omics-technieken zijn vooral nuttig om vast
te stellen welke kruidenbestanddelen een effect hebben op de synthese van stofwisselingsproducten, zoals
bijvoorbeeld diegene die in verband worden gebracht
met het immuunsysteem, met ontsteking of met kanker.
Tegenwoordig worden steeds meer verbanden gelegd
tussen immuunreacties, chronische ontsteking en tumorvorming. Zo is aangetoond dat fysiologische processen
die normaal gesproken bijdragen aan de genezing van
diepe wonden en chronische ontstekingen ook een rol
kunnen spelen in de initiële fase van tumorvorming.
Fytoverbindingen en -extracten werden en worden getest om het metabolisme selectief te kunnen beïnvloeden
zodat het ontstaan of de ontwikkeling van kanker geremd wordt. De eerste resultaten zijn veelbelovend [23].
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