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Ten geleide
Met deze editie beginnen we aan de 29ste jaargang van
het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF). De
redactie hoopt dat u als lezer, net als wij, de start van
het jaar 2016 tot nu toe als hoopgevend hebt ervaren.
U maakt in het openingsartikel kennis met de nieuwe
NVF-voorzitter Marij Schüsler, die geen geringe ambitie
heeft: ze wil het aantal leden in 2016 proberen te
verdubbelen!
Ook in dit tijdschrift proberen we een frisse start
te maken. We hebben een nieuwe opmaker, dat
is u wellicht al opgevallen en we haalden de korte
nieuwsberichten naar voren om de leesbaarheid te
bevorderen.
Wij hebben de indruk dat er de laatste jaren steeds
meer belangstelling komt voor natuurproducten. Dat uit
zich onder meer doordat nu ook in Nederland medische
onderzoekers, zoekend naar nieuwe oplossingen voor
hun patiënten, hierbij steeds vaker naar fytotherapie of
andere natuurproducten kijken. Ook komt het steeds
vaker voor dat studenten van hogescholen voor hun
(toegepast) afstudeeronderzoek een fytotherapeutisch
onderwerp kiezen.
Fytotherapie bij ouderen is deze keer het thema.
We schreven al enkele keren over preventie van
blaasontstekingen van ouderen met cranberry’s; AMConderzoekers Beerepoot en Geerlings concludeerden
in 2011 dat cranberry’s minder effectief zijn (ca. 40%
reductie) dan de gebruikelijke geneesmiddelen (ca.
70% reductie), maar met het oog op resistentie toch
een goed alternatief vormen om blaasontstekingen te
voorkomen. In een vergrijzende samenleving waar de
gezondheidszorg onder (bezuinigings)druk staat, kan
de fytotherapie niet gemist worden, dat geven patiënten
die steeds vaker zelf op zoek gaan naar (betere)
oplossingen, duidelijk aan. Kruidenproducten kunnen
een plaats hebben, zowel aanvullend op de reguliere
medicatie als (gedeeltelijk) vervangend; doorgaans
gaat het er in beide gevallen om tot een vermindering
van bijwerkingen en een betere levenskwaliteit te
komen. We memoreren hier aan de NTvF-editie van
voorjaar 2010 (nr. 2, jg. 23) waarin enkele leden van de
Parkinson-vereniging berichtten over onderzoek naar
en ervaringen met Mucuna pruriens. Mucuna is niet de
enige plant die relevant is voor deze aandoening, ook
tuinbonen kunnen hier een positief effect hebben.
En er zit meer in de pijplijn. Nijhuis-Bouma belicht
een onderzoek dat veelbelovende mogelijkheden laat
zien van paeonol (een stof die geïsoleerd is uit de
wortels van de pioenroos, Paeonia spp., en die in de
traditioneel Chinese en Japanse geneeskunde ook wel
bekend staat als Shakuyaku).

therapie nog niet geheel duidelijk. Stuivenberg en
Pontier maakten, in het kader van hun afstuderen aan
de hogeschool SaxionNext, een meta-analyse over
plantaardige alternatieven voor geregistreerde statines.
Onlangs heeft er in het Nijmeegs universitair ziekenhuis
Radboud een onderzoek plaatsgevonden naar effecten
van Danshen (de wortel van Salvia miltiorrhiza) op de
lipidenspiegel. Van Asseldonk en Tan bespreken deze
studie.
In ons voorjaarsnummer 2015 (nr. 2, jg. 28) besprak
Nijhuis-Bouma een onderzoek van Elfawal et al. dat
liet zien dat een specifiek plantenextract van Artemisia
annua nog werkzaam was in een muizenmodel in
het geval dat de malariaparasiet resistent was tegen
artimisinin.
Hierop ontvingen wij een uitgebreide reactie van dr.
Lugt, waarvan we een ingekorte versie plaatsen. Lugt
doet een aantal belangwekkende suggesties voor nader
onderzoek.
Recent vond er bij het IRAS (het instituut voor
risicobeoordeling van de veterinaire faculteit van
de universiteit Utrecht) een in vitro-onderzoek
plaats naar de effectiviteit van vluchtige oliën
tegen luchtwegpathogenen die een rol spelen bij
landbouwhuisdieren. Dierenartsen Kissels en Santos
berichten hierover.
Wij kregen de vorige editie weinig reacties op de
kruidenquiz, is hij te moeilijk? Probeer het nog eens! De
redactie ontvangt ook graag andere reacties op onze
uitgaven. Wij wensen u veel leesplezier.
Tedje van Asseldonk

Hart- en vaatziekten vormen een toenemend probleem,
met name bij ouderen. Wat precies de oorzaak is, een
verhoogd cholesterol of ontstekingsreacties, is nog punt
van discussie en daarmee is ook de meest geschikte
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Even voorstellen: Marij Schüsler, NVF-voorzitter
A.G.M. van Asseldonk

Na tien jaar Rudi Labadie, zes jaar Johan van Meer en twaalf jaar Kees Beukelman heeft de NVF een nieuwe
voorzitter: dr. Marij Schüsler-van Hees. Haar aantreden is in dubbele zin opmerkelijk. Voor het eerst heeft
de NVF een vrouwelijke voorzitter en voor het eerst is het iemand die niet verbonden is aan de Utrechtse
faculteit voor Farmaceutische Wetenschappen. Wie is Marij Schüsler? Een interview.
Je komt uit Limburg, maar studeerde Farmacie in Leiden. Dat was niet naast de deur! Vanwaar de keuze
voor Farmacie, en waarom Leiden?
Op de middelbare school had ik nog niet zoveel kijk op
wat ik wilde studeren. Een vriend van mijn vader zei:
je bent heel goed in scheikunde en biologie. Farmacie
combineert beide vakken, ik denk dat dat iets voor jou
is! Dat advies bepaalde mijn loopbaan en omdat eigenlijk iedereen uit Limburg al naar Utrecht ging koos ik
voor Leiden. Dat was een uitdaging, een heel nieuwe

mijn promotie kreeg ik ook de gelegenheid mijn apothekersexamen af te maken. Dat haalde ik in 1984 (in
1983 ben ik gepromoveerd). Ik werkte vanaf 1984 in het
ziekenhuis van Sittard als onderzoeker. In 1984 werd
ook mijn eerste kind geboren. Omdat die twee dingen
niet zo goed samengingen, besloot ik te solliciteren naar
een baan als openbaar apotheker in Maastricht. Niet
dat dat gemakkelijk was: in die periode werkte ik 80 uur
per week. Vanwege mijn mensgerichtheid voelde ik me
vooral zorgverlener. Ik deed veel consultaties, patiënten

Marij Schüsler

start.
Wanneer kreeg je belangstelling voor fytotherapie en
farmacognosie?
Tijdens mijn studie in Leiden heb ik een bijvak farmacognosie gedaan bij Hans Scheffer en Anders Baerheim
Svendsen. Die interesse is altijd gebleven. Na mijn
doctoraal werd ik gevraagd voor een promotie in de farmacochemie bij professor Gerritsen. Hij overleed tijdens
mijn onderzoeksperiode en uiteindelijk promoveerde
ik bij Henk de Jong in de analytische chemie. Tijdens

belden me soms op zondag voor advies. Ik verdiepte
me in de verschillende complementaire middelen die
ze gebruikten. Ik ben immers afkomstig uit een ‘farmacognosienest’ en weet dat veel reguliere middelen van
kruiden zijn afgeleid.
Was je promotieonderzoek ook fyto-gerelateerd?
Mijn promotie ging over de werking van catecholaminen, dat zijn bijnierhormonen. Dat zijn wel natuurlijke
stoffen (of natuuridentiek als farmacon), maar in dit geval was het onderzoek niet zo zeer op ‘natural products’
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gericht, maar ging het erom om in vitro te bekijken wat
de chemische structuurverschillen betekenen voor de
effecten die de stoffen oproepen. Als onderzoeker zat
ik dus volop in de chemie. Vervolgens heb ik tien jaar
in de openbare farmacie in Maastricht gewerkt. Ik was
daar betrokken bij diverse onderzoeken en ontwikkelde
een fascinatie voor patiëntgebonden onderzoek. Ik legde me zoals gezegd vooral toe op patiëntenzorg.
In 1997 voerde de overheid de marktwerking in de zorg
in. Toen werd je ineens concurrenten van elkaar. Ik heb
dat als afleiding van de patiëntenzorg en daarmee als
lastig ervaren. Toen de KNMP een projectleider farmaceutische patiëntenzorg zocht en ik daarvoor werd
aangenomen, probeerde ik dat thema op een andere
manier, namelijk via de beroepsvereniging, handen en
voeten te geven.
Hoe kwam je tot de oprichting van je eigen bedrijf, Soffos?
In 2003 besloot ik een omslag te maken. Ik ben psychologie gaan studeren aan de Open Universiteit en richtte
in 2005 een eigen onderzoeksbureau (Soffos) op. De
vraag die mij altijd bleef boeien is: wat heeft de patiënt
nu eigenlijk voor baat (of niet) bij een bepaalde interventie. En dan maakt het me niet uit of het gaat om medicatie, een operatie, massage, of een coachingstraject.
Wij evalueren alle mogelijke soorten therapie bij Soffos.
Daarvoor ontwikkelen en valideren we vragenlijsten zowel voor eigen gebruik als in opdracht van derden. Mijn
echtgenoot is socioloog en werkt ook mee in het bedrijf.
In 2009 werd ik gevraagd voor het NVF-bestuur. Ik
volgde Willem Kramers op, arts en epidemioloog, die
ook altijd veel belangstelling had voor onderzoek in de
klinische praktijk.
Je bent nu alweer zes jaar lid van het NVF-bestuur. Hoe
heb je dat ervaren en hoe ziet volgens jou de toekomst

Korte berichten
AN KNOFLOOK IETS BETEKENEN IN DE PREVENTIE VAN ALZHEIMER?
Gezondheidsbehoud en -bevordering blijven (in vergelijking tot verbetering op concrete ziektesymptomen)
lastig te onderbouwen claims. Er zijn diverse publicaties
verschenen waarin gemeld wordt dat knoflookbereidingen neuronen beschermen tegen oxidatieve of toxische
schade of het leervermogen van ratten bevorderden.
In aanvulling hierop hebben enkele onderzoekers uit
Bangladesh een studie opgezet om te kijken of er ook
bij mensen een invloed van knoflook kon worden vastgesteld op het visueel en verbaal geheugen, aandacht
en prestatie.
De onderzoekers maakten zelf vanuit verse tenen
capsules met gedroogd knoflookpoeder, waarvan er
twee per dag (à 400 mg) gedurende vijf weken werden

K

van de NVF er uit?
De NVF heeft een belangrijke taak te vervullen door
wetenschappers en publiek te wijzen op de grote, vaak
nog slecht benutte mogelijkheden van fytotherapie en
natuurproducten. Het ledenbestand van de NVF is een
uniek samenstel van telers, therapeuten, artsen, apothekers, mensen uit de industrie en allerlei wetenschappelijke disciplines. Ik wil me er vooral voor inzetten dat
er veel positieve, constructieve verbindingen en samenwerkingsvormen in dit netwerk ontstaan. Dat mensen
elkaar kunnen vinden. Wat ik ook wil is de betrokkenheid van de mensen vergroten, dat ze zich gecommitteerd voelen. Het aanbod aan kennis is erg groot, bijvoorbeeld door alle congressen, symposia, literatuur en
last but not least via internet. Veel aanbod is eenzijdig
gericht. Ik wil de mensen in contact brengen met elkaar.
Op die manier kan er uitwisseling van kennis en kunde
optreden en kunnen mensen elkaar hopelijk vinden als
ze kennis of kunde zoeken die ze zelf niet in huis hebben. Daarvoor moeten we als bestuur de gelegenheid
scheppen, we moeten het niet invullen. Voorjaar 2016
willen we een carrousel-bijeenkomst organiseren waarbij zoveel mogelijk verschillende invalshoeken belicht
worden door bijvoorbeeld fytotherapeuten, telers, diergeneeskundigen, apothekers en onderzoekers. Op die
manier willen we ook ervoor zorgen dat mensen elkaar
weten te vinden en in gesprek gaan met elkaar.
Blijf je ook zo lang als je voorgangers?
Dat denk ik niet. Ik zie het als mijn taak om de NVF-leden met elkaar in contact te brengen en te faciliteren
dat de mensen vinden wat ze zoeken binnen de NVF.
Daar ligt mijn hart, het is niet mijn roeping om vele jaren
voorzitter van de NVF te blijven. Een vereniging van
betrokken leden is heel belangrijk voor dit thema. Zodra
dit goed loopt, zit mijn taak erop en verwacht ik dat de
jongere generatie het stokje overneemt.

ingenomen. Placebocapsules waren gevuld met psylliumpoeder en qua geur niet te onderscheiden van het
verum. De studie was klein (20 deelnemers), maar liet
toch op enkele parameters een significant resultaat zien
ten gunste van de knoflookgroep: bij de visuele (niet bij
de verbale) geheugentest en bij de aandachttest (niet bij
de functietesten). Bij de verbale en functietesten was er
wel een consequent, maar niet een significant verschil
ten gunste van de knoflookgroep. Er werden geen bijwerkingen waargenomen en ook geen effecten op het
gewicht of op de diastolische of systolische bloeddruk.
De studie zou op grotere schaal herhaald moeten worden om definitieve conclusies te kunnen trekken.
Bron: Tasnim S. et al. Allium sativum L. improves visual memory and attention in healthy human volonteers. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015. http://
dx.doi.org/10.1155/2015/103416.
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OJIBES EN MACULADEGENERATIE
Op voedingsnieuwssite Foodlog.nl brak Wicher T.
Koetsier op 19 november 2015 een lans voor de gojibes, die naar zijn mening ten onrechte met het badwater
van de superfoods is weggegooid. Deze bes heeft als
enige voedingsmiddel een bijzonder hoge concentratie
van het carotenoïde zeaxanthine, dat een belangrijke
rol speelt bij het voorkómen van maculadegeneratie.
De aanbevolen dagelijkse dosis van 2 mg zeaxanthine
is te bereiken door slechts 2 gram gojibessen (kosten
+/- 0,08 euro) of door 60 gram oranje paprika’s (kosten
+/- 0,6 euro) te eten; alle andere voedingsmiddelen
bevatten slechts een fractie hiervan. Ondanks dat zeer
veel onderzoek het belang van deze stof en de aanwezigheid ervan in de gojibes onderschrijft, beschouwen
onder meer hoogleraren voeding, het Voedingscentrum,
de Consumentenbond, het gezondheidsnet en de gezondheidsredactie van Trouw de gojibes ten onrechte
als een duur exotisch vruchtje dat niets te bieden heeft,
aldus Koetsier.
Deze en andere eigenschappen van de gojibes werden
eerder uitgebreid besproken in dit tijdschrift (2012 nr. 1).
De gojibes was in 2001 zelfs verboden in Nederland,
maar is na een jarenlange strijd door de NVF weer toegelaten.

G

Bronnen: www.foodlog.nl/artikel/gojibes-is-wel-een-superfood
en: Goji: fytochemische en farmacologische eigenschappen
van een populair nieuw voedingsmiddel. E. van den Worm.
Ned Tijds Fytother 2012; 25(1):10-14.

IJZIGING NOVEL FOOD-RICHTLIJN
Sinds de Novel Food-richtlijn in 1997 van kracht
is geworden, is er protest geweest van ontwikkelingsorganisaties. Deze richtlijn verplicht namelijk de importeur
of fabrikant van een voedingsmiddel of ingrediënt dat
in Europa (na 31 mei 1997) op de markt komt, om een
toelatingsprocedure te doorlopen, die behoorlijk prijzig
kan uitpakken. Dit werpt een enorme barrière op tegen
landbouwproducenten uit ontwikkelingslanden die graag
via kleinschalige export toegang willen krijgen tot de
Europese markt. Dezelfde bezwaren gelden voor verschillende soorten kruidenthee en gezonde voedingsproducten die tot cultuurspecifieke volksgeneeskundige
tradities behoren en gebruikt worden door Europese migranten of door nieuwe belangstellenden. Daarom heeft
de NVF bij discussies hierover regelmatig van zich laten
horen in het ROW (het overleg over wetgeving met het
ministerie VWS). Onder meer stelde zij kritische vragen
over de restricties op Stevia rebaudiana, chiazaadjes
(Salvia hispanica) en Nangai-noten (Canarium indicum).

W

Na jarenlange oeverloze discussies (in 2008 werd een
herziening van de Richtlijn geïnitieerd, maar deze is
niet doorgegaan) werd op 16 november 2015 eindelijk
de Richtlijn vernieuwd. In de nieuwe opzet is voorzien
in een versoepelde toelating tot de EU voor traditionele
veilige producten van buiten de EU. Echter, de EFSA
gaat voortaan de Novel Food-aanvragen beoordelen en
zij liet een beslisboom zien waarbij een toxicologische
focus op enkele inhoudsstoffen toch weer de toon zet.
Eigenlijk is het dus afwachten hoe het in de praktijk zal

gaan met planten, vruchten en kruidenthee van buiten
Europa.
De laatste keren ging de discussie in Nederland vooral
om insecten. Deze worden nu al op grote schaal door
innovatieve restaurants en horecawinkels verkocht,
maar in de nieuwste versie van de richtlijn hebben deze
toch een toelatingsprocedure nodig, net als voeding met
nanodeeltjes.
Bronnen: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5877_en.htm; www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2015/564383/EPRS_BRI%282015%29564383_
EN.pdf en eerdere nieuwsberichten in dit tijdschrift.

CIENCE OPNIEUW OVER KRUIDEN EN
SYSTEEMTHEORIE
In de eerste twee nummers van 2015 berichtten wij over
een supplement van het tijdschrift Science (december
2014) over Traditionele Chinese Geneeskunde en de
systeemtheorie. Op 16 januari 2015 verscheen deel
twee en op 13 november 2015 verscheen deel drie van
deze serie, beide opnieuw met enkele Nederlandse bijdragen. Alle drie de edities zijn gratis te downloaden en
vormen samen belangrijk lesmateriaal voor professionals (zowel wetenschappers als CAM-geneeskundigen)
die zich willen verdiepen in de laatste ontwikkelingen
rond deze boeiende thema’s. In deel twee is Rob Verpoorte co-auteur van een artikel over Herbal genomics.
In deel drie staat Bridging the seen and the unseen: A
systems pharmacology view of herbal medicine, een
bijdrage van Yan Schroën, Mei Wang, Herman A. van
Wietmarschen, Renger Witkamp, Thomas Hankemeier,
Tai-Ping Fan en Jan van der Greef.

S

Bronnen: www.sciencemag.org/site/products/collectionbooks/
TCM3_Nov%2013_issue.pdf: The Art and Science of Traditional Medicine Part 3: The Global Impact of Traditional Medicine en www.sciencemag.org/site/products/collectionbooks/
TCM_Jan_16_2015_high%20res.pdf: The Art and Science of
Traditional Medicine Part 2: Multidisciplinary Approaches for
Studying Traditional Medicine.

ERKOOP KRUIDENSUPPLEMENTEN VS FLINK
GESTEGEN
In 2015 is de verkoop van voedingssupplementen in de
VS opnieuw flink gestegen. Ten opzichte van 2014 is
er voor vitaminen- en mineralenpreparaten een stijging
van 4% en voor kruidensupplementen een stijging van
17% genoteerd. Dit ondanks de negatieve berichtgeving
over vervalsingen in de VS (zie hiervoor de zomereditie
2015 van dit tijdschrift). De absolute hoogte van de verkoop van kruidensupplementen was in de periode 1 nov
2014 - 1 nov 2015 ongeveer 1,1 miljard dollar, waarvan
283 miljoen in enkelvoudige en 797 miljoen in samengestelde preparaten.

V

Bron: SPINS op basis van www.nutraingredients-usa.com.
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De 5 biologische kruiden van Vitals
met uniek extractieproces
Waarschijnlijk kent u deze 5 kruiden en weet u ook wanneer u ze zou adviseren. En u begrijpt het belang van
biologische kwaliteit bij plantaardige voedingssupplementen. Daarom vertellen we u hier graag wat meer over
de voordelen van het gekozen extractieproces.
De kruiden worden geselecteerd op het hoogst mogelijk gehalte actieve bestanddelen, hierbij spelen bijvoorbeeld
variëteit en oogstseizoen een rol. Maximaal 24 uur na de oogst worden de kruiden ter plaatse ingevroren om te
voorkomen dat het gehalte aan werkzame stoffen terugloopt. Daarna worden de nog bevroren kruiden onder
lage temperatuur tot fijne deeltjes vermalen en worden de werkzame stoffen geëxtraheerd met een oplossing van
water en alcohol. Extractie is van belang omdat de werkzame stoffen zich deels intracellulair bevinden, omgeven
door een celwand van cellulose die wij niet kunnen verteren. Door achter elkaar verschillende verhoudingen
van alcohol en water te gebruiken, worden zowel wateroplosbare als vetoplosbare stoffen geëxtraheerd wat
resulteert in een zo breed mogelijk scala aan werkzame bestanddelen. Hierna wordt de alcohol verdampt in een
vacuüm en bij lage temperatuur om de integriteit van de kwetsbare stoffen te behouden. Als laatste stap wordt
het water onttrokken in een vacuüm bij -70 °C waardoor een droog poeder ontstaat dat gecapsuleerd wordt
in vegetarische capsules en wordt verpakt in blisters. Nergens in het productieproces vindt verhitting van de
kruiden plaats.
Zoals u ziet sluiten deze biologische kruidenpreparaten naadloos aan bij ons credo puur en werkzaam en we zijn
daarom zeer trots op deze toevoeging aan ons assortiment.

puur en werkzaam
www.vitals.nl

Plantaardige alternatieven voor statines
J. Stuivenberg en D. Pontier
De auteurs van dit artikel hebben als afstudeeropdracht voor de BSc CAM-(Complementary Alternative
Medicine)therapeutenopleiding van SaxionNext, een systematische review geschreven over verschillende
plantaardige alternatieven voor statines. De bedoeling is om behandelmogelijkheden te ontwikkelen voor
mensen die statine-intolerant zijn en voor mensen die weerstand hebben tegen deze medicatie. De fytotherapie kan wellicht voor deze groepen patiënten behandelopties bieden.
NLEIDING
Cholesterol is een van de vele soorten lipiden die een
belangrijke rol spelen in het lichaam. Cholesterol heeft
invloed op het goed functioneren van het menselijk lichaam. Het is belangrijk bij de bouw en werking van alle
lichaamscellen en is een bouwsteen voor de vorming
van bepaalde hormonen. Wanneer het cholesterolgehalte te hoog wordt, stijgt de kans op het ontstaan
van atherosclerose. Er is sprake van een statistisch
significante correlatie tussen het cholesterolgehalte
en het risico op (coronaire) hartziekten: hoe hoger het
cholesterolgehalte of de verhouding totaal cholesterol/
HDL-cholesterol, des te hoger het risico op (sterfte
aan) een coronaire hartziekte. Verhoogd cholesterol
wordt momenteel behandeld met medicijnen waaronder
statines, die een risico op bijwerkingen hebben. Door
het gebrek aan therapietrouw als gevolg van deze bijwerkingen wordt het cardiovasculaire risico voor deze
groep patiënten aanzienlijk vergroot. Plantaardige middelen hebben deze bijwerkingen niet of veel minder.
De hier besproken review studie is opgezet om te evalueren of plantaardige middelen een veilig en effectief
alternatief bieden bij het verlagen van te hoge cholesterolwaarden in het bloed.

I

ETHODE
Er is tot oktober 2014 gezocht in online databanken
(Pubmed, Cochrane en Amed) naar gerandomiseerde
gecontroleerde trials (RCT’s). Dit is aangevuld met
het zoeken in referentielijsten van de gevonden RCT’s
en het raadplegen van websites en boeken. Geïncludeerd werden gerandomiseerde, gecontroleerde en
geblindeerde onderzoeken van minimaal drie maanden
naar plantaardige cholesterolverlagende middelen, als
behandeling van hypercholesterolemie bij volwassenen en bij volwassenen met statine-intolerantie. Twee
onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar de studies geselecteerd, de methodologische kwaliteit ervan
beoordeeld en vervolgens de belangrijkste gegevens
geëxtraheerd, hierbij gebruikmakend van het Cochrane
Handbook for Systematic Reviews of Interventions [1].

M

ESULTATEN
Er werden in totaal 215 publicaties gevonden (na
exclusie van dubbelen bleven er 193 over) waarvan er
47 binnen de inclusiecriteria vielen. Na exclusie van
artikelen waar geen full article voor gevonden werd,
bleven er 33 artikelen over. Hiervan vielen er nog 18
af, bijvoorbeeld omdat ze een groot bias-risico hadden
of (ook) op diëten waren gericht. Uiteindelijk werden
in deze systematische review 14 RCT’s en een me-

R

ta-analyse geïncludeerd met in totaal 3855 deelnemers,
waarvan 2179 in de behandelgroep en 1676 in de controlegroep. De studies onderzochten de effecten van 6
verschillende plantaardige middelen, te weten: Monascus purpureus, Allium sativum, policosanol, Cynara
scolymus, berberine en Plantago psyllium op patiënten
die statine-intolerant zijn met verhoogd cholesterol en
patiënten met alleen verhoogd cholesterol. In deze systematische review is een recente uitgebreide meta-analyse over Allium sativum (knoflook) geïncludeerd, omdat
deze een goed beeld geeft van het grote aantal Allium
sativum-studies dat in de literatuur te vinden is. Deze
analyse omvat 39 RCT’s [2].
Vanwege de heterogeniteit van de 14 geïncludeerde RCT’s konden de resultaten niet gepoold worden.
Sommige RCT’s (n=11) en de meta-analyse toonden
een significant positief effect op de verlaging van de
LDL-cholesterolwaarde, maar sommige RCT’s toonden
geen effect (n = 3). Op basis van het datacollectieformulier zijn de belangrijkste kenmerken geëxtraheerd en
weergegeven in een resultatentabel (deze is vanwege
de omvang niet opgenomen, maar wel op aanvraag beschikbaar).
ONCLUSIES
Uit deze systematische review blijkt dat sommige
onderzochte plantaardige middelen veilig en effectief
zijn voor het verlagen van LDL-cholesterol. Ze kunnen
mogelijk een goed alternatief bieden voor statines bij
patiënten met hypercholesterolemie, die bijwerkingen
ondervinden van de als geneesmiddel geregistreerde
statines.
Van alle onderzochte middelen laat Monascus purpureus, als mono- of combinatietherapie, de meest significante verandering zien in verlaging van het LDL-cholesterol zonder noemenswaardige bijwerkingen. Dit is
daarom mogelijk een veilig en effectief middel bij de
behandeling van patiënten met hypercholesterolemie
waarmee het risico op cardiovasculaire incidenten voor
deze groep patiënten verminderd kan worden. Meer studies, waarbij vooral geëvalueerd wordt op de hoeveelheid werkzame stof, zijn nodig om een duidelijker beeld
te krijgen van het toepassingsbereik van Monascus
purpureus.
Voor Cynara scolymus en policosanol als monotherapie
zijn de bewijzen onvoldoende duidelijk naar voren gekomen en meer studies die het LDL-verlagende effect van
deze middelen onderzoeken zijn nodig om de resultaten
die in deze review worden gerapporteerd te onderschrijven of te weerleggen.

C
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Allium sativum (poeder) kan een bescheiden bijdrage
leveren aan LDL-verlaging. Het toevoegen van Plantago
psyllium aan een cholesterolverlagend dieet kan, dankzij een verdere kleine daling van het LDL, belangrijk zijn
bij de handhaving van zo’n dieet. In studies met berberine als combinatietherapie is dit middel veilig gebleken
en hoopgevend voor het bereiken van LDL-vermindering. Meer (langdurige) studies van hoge methodologische kwaliteit zijn nodig om een beter inzicht te krijgen
in het LDL-cholesterolverlagende effect van berberine

Werkingsmechanismen
Monascus purpureus (rode gistrijst)
Rode gistrijst ontstaat door fermentatie van rijst door de
gist Monascus purpureus. Het product bevat een natuurlijk
statine, namelijk monacolin K, samen met nog 13 andere
monacolinen [3]. Monacolin K, ook wel mevalonaat of lovastatin genaamd, verlaagt het cholesterol door het enzym
HMG-CoA-reductase te remmen. Het bevat ook fytosterolen,
enkelvoudig onverzadigde vetzuren en isoflavonen die ook
het LDL-cholesterol kunnen verlagen. Monascus purpureus
is over het algemeen veilig te gebruiken, maar omdat het een
natuurlijk statine bevat, kan het ook dezelfde bijwerkingen
geven als synthetische statines, afhankelijk van de dosis [4].
Een gebruikelijke capsule van 500 mg rode gistrijst bevat circa 2 tot 5 mg monacolin, afhankelijk van de producent.
Berberine
Berberine is een alkaloïde dat voorkomt in planten zoals o.a.
Berberis vulgaris, Hydrastis canadensis en Coptis Chinensis.
Het vermeerdert het aantal LDL-C-receptoren in de lever en
vermindert de transcriptie van proproteïne convertase subtilisine/Kexine type 9 (PCSK9), een natuurlijke remmer van
LDL-C-receptoren, met een verlaging van de LDL-C-plasmaspiegel als gevolg. Twee studies tonen aan dat berberine een
werking heeft op de LDL-receptor en het serumniveau van
totaal-C, LDL-C en tryglyceriden kan verminderen [5a, 5b].
Allium sativum (knoflook)
De bol van Allium sativum is rijk aan unieke zwavelhoudende
verbindingen, met als belangrijkste component alliine (S-allyl-L-cysteinesulfoxide). Het (stabiele) alliine wordt door het
enzym alliinase omgezet in allicine (diallylthiosulfinaat) op het
moment dat verse Allium sativum wordt gehakt of gekneusd.
Allicine, een zeer instabiele stof, wordt vervolgens snel omgezet in meer dan honderd werkzame metabolieten (thiosulfinaten). Goede Allium sativum-preparaten bevatten voornamelijk alliine, dat in de ingewanden en elders in het lichaam
wordt omgezet in metabolieten met een sterke medicinale
werking (allicine e.a.) [6]. De beschermende eigenschappen
van Allium sativum zijn gekoppeld aan het remmen van de
cholesterolsynthese en het onderdrukken van LDL-oxidatie.
Verschillende zwavelhoudende verbindingen in Allium sativum-preparaten kunnen, in verschillende mate, cardiovasculaire effecten/voordelen teweeg brengen [2].
Cynara scolymus (artisjok)
Het gebruikte deel is het blad met als belangrijke inhoudsstoffen: flavonoïden, koffiezuurderivaten en sesquiterpeenlactonen. De klinisch relevante dosis is het equivalent van 4-9
gram gedroogd blad per dag [7].
De meta-analyse van Wider et al. uit 2013 [8] beschrijft diverse klinische studies waarin de cholesterol- en triglyceridenverlagende werking van het bladextract wordt aangetoond.
Verondersteld wordt dat de anti-atherosclerotische effecten

als mono- en combinatietherapie.
ISCUSSIE
Statines zijn succesvol gebleken voor de verlaging
van LDL-cholesterol en deze geneesmiddelen lijken
de kans op cardiovasculaire incidenten te kunnen verminderen. Ze worden tegenwoordig voorgeschreven bij
zowel de primaire als secundaire preventie van hart- en
vaatziekten. Dat statines werkzaam zijn bij personen
met een voorgeschiedenis van een cardiovasculair in-

D

gekoppeld zijn aan de antioxidanteigenschappen van ALE
(Artichoke Leaf Extract), waardoor enerzijds de LDL-oxidatie
wordt verminderd en anderzijds de cholesterolsynthese wordt
geremd. In vitro-studies met gekweekte hepatocyten lieten
zien dat ALE de opname van 14C-gelabeld acetaat remt in
de onverzeepbare lipidenfractie en op die manier de cholesterolbiosynthese vermindert. Andere studies suggereerden
indirecte, remmende effecten uitgeoefend op het niveau van
HMG-CoA-reductase. Ook luteoline (een van de flavonoïden)
in ALE bleek een belangrijke rol te spelen bij de remming van
de cholesterolsynthese. Uit kwantitatieve metingen blijkt dat
Cynara scolymus-extract de cholesterol-biosynthese remt op
een concentratie-afhankelijke manier [8].
Policosanol
Policosanol is een fytosterol. Het is een mengeling van primaire alcoholen, voornamelijk geïsoleerd uit suikerrietwas
maar ook uit tarwekiemolie, rijstzemelen en bijenwas. De
Cubaanse onderzoeksgroep die verreweg de meeste onderzoeken heeft gedaan naar het lipidenverlagende effect van
policosanol stelt dat het precieze werkingsmechanisme in
relatie tot cholesterol nog onbekend is. Volgens deze studies
is wel duidelijk dat policosanol de cholesterolsynthese in
een van de vroegste stappen van het productieproces van
cholesterol remt. Statines werken door competitieve remming
van het HMG-CoA-reductase-enzym in de lever. Policosanol
daarentegen blijkt invloed te hebben op de expressie van
het HMG-CoA-reductase en vermindert de synthese van dit
enzym. Zelfs bij hoge doseringen policosanol wordt dit enzym
echter nooit meer dan 50% geremd. Dit is wellicht een reden
dat policosanol zo weinig bijwerkingen heeft. Andere mogelijke werkingsmechanismen van policosanol zijn verhoogde
opname van LDL-cholesterol door de lever en verhoogde
afbraak van LDL-cholesterol of remming van de heropname
van cholesterol en galzuren in het darmkanaal [9, 10].
Plantago psyllium (vlozaad)
De zaadhulzen van Plantago psyllium worden door artsen
voorgeschreven om constipatie te voorkomen of om de stoelgang te reguleren (Farmacotherapeutisch kompas, 2014). De
zaadhulzen bestaan voor ± 86.2% uit plantaardige voedingsvezels (± 71,1 gram oplosbare vezels en 14,6 gram onoplosbare) met als belangrijkste werkzame stoffen mucopolysacchariden met een zwelvermogen van ongeveer 19.2 (1 gram
zwelt op tot 19.2 gram) en vette olie 5-13% [6, 11].
Plantago psyllium zou een rol kunnen spelen in het verlagen van cholesterol [12]. Het werkingsmechanisme van de
cholesterolverlagende effecten van Plantago psyllium is nog
niet volledig opgehelderd. Oplosbare vezels verhogen de
galafscheiding met als gevolg verhoogde omzetting van levercholesterol in galzuren, daarnaast kan Plantago psyllium
de intestinale absorptie van cholesterol verlagen. Bijkomende
mechanismen, zoals remming van de hepatische cholesterolsynthese door propionaat en secundaire effecten door de
vertraging van glucoseabsorptie kunnen ook een rol spelen
bij het verlagen van cholesterol door Plantago psyllium [13].
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cident (secundaire preventie) is door veelvuldig klinisch
onderzoek bewezen. Grote RCT’s, waaronder de Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S), zijn uitgevoerd na het op de markt brengen van deze geneesmiddelen en hebben (in 1994) voldoende bewijs geleverd
dat deze medicatie werkt voor secundaire preventie
[14]. In de primaire preventie echter is het de vraag of
de voordelen van het gebruik van statines opwegen
tegen de nadelen. De auteurs vinden deze vraag uitermate belangrijk voor patiënten, artsen en zorgverzekeraars. Binnen de wetenschap zijn de meningen over het
nut van statines in primaire preventie verdeeld. Er zijn
verschillende onderzoeken met tegengestelde uitkomsten/conclusies waardoor er geen consensus is over het
voorschrijven van statines in primaire preventie. Daarnaast werd in een artikel in The Lancet van 2007 van
Abramson et al. de bewijsvoering in een aantal studies
in twijfel getrokken [15].
Door aanscherping van de richtlijnen voor cardiovasculair risicomanagement is het aantal mensen dat wordt
aanbevolen om statines te gebruiken sterk toegenomen.
Er bestaat echter een groep patiënten die vanwege
bijwerkingen, intolerantie of persoonlijke voorkeur geen

Resultaten Monascus purpureus
Van de 15 geïncludeerde studies zijn er 10 waarin Monascus
purpureus werd beoordeeld, als monotherapie [3, 17, 18] of
als combinatietherapie [19, 20, 21, 10, 22, 23, 24].
Een opmerkelijk resultaat is, dat alle geïncludeerde studies
waarin Monascus purpureus werd beoordeeld een significante verlaging van LDL-cholesterol laten zien met een uiteenlopend percentage van 13,6% - 42%. In een studie van Becker
[23] was de LDL-C-daling 42%, de scherpste daling van alle
studies waarin Monascus purpureus als interventie werd gebruikt in deze review. Deze uitschieter kan mogelijk worden
verklaard doordat de deelnemers in de interventiegroep samen met Monascus purpureus-gebruik een intensief leefstijlprogramma (Mediterraan dieet en fitness) volgden.
In de drie studies waarin Monascus purpureus als monotherapie werd gebruikt, werd een verlaging van het LDL-cholesterol van 21,3% tot 23% gevonden. Dit percentage is vergelijkbaar met de resultaten gevonden in een meta-analyse van
gerandomiseerde gecontroleerde studies, waarin een dosis
Monascus purpureus van 2,4 g/dag het LDL-cholesterol verlaagt met 22% (p<0.001) [25].
Vijf studies werden gedaan met deelnemers die statine-intolerant zijn [3, 17, 19, 20, 21]. Deze studies lieten ook een
significante daling van het LDL-cholesterol zien uiteenlopend
van 22% - 31,7%. Drie studies [19, 20, 21] beoordeelden
de lipidenverlagende werking van combinatiesupplementen
tegenover placebo. In totaal werden er 235 deelnemers ingedeeld in de interventiegroepen, waarvan 4 deelnemers milde
bijwerkingen rapporteerden, in de placebogroepen met totaal
154 deelnemers waren er 13 met bijwerkingen. Ook in de
groep oudere deelnemers (>75 jaar) in de studie van Marazzi
[19] werd het combinatiesupplement goed verdragen. De
effectieve cholesterolverlagende werking (-22% - 31,7%) én
het feit dat er voor de bijwerkingen geen significant verschil
was tussen de groepen, is hoopvol voor de behandeling van
hypercholesterolemie met combinatiesupplementen zoals
gebruikt in deze studies.
Halbert [3] en Becker [17] gebruikten alleen Monascus purpureus als fytotherapeutische interventie. Halbert vergeleek
Monascus purpureus met pravastatine. De verlaging van het

statines kan of wil gebruiken. De auteurs hebben juist
voor deze groep patiënten plantaardige alternatieven
voor statinesmedicatie onderzocht door middel van een
systematische review.
Er worden de laatste jaren diverse geneesplanten en
fytogene stoffen ingezet om cholesterol te verlagen. Het
gaat hierbij doorgaans om planten die traditioneel werden gebruikt voor de conditie van hart- en bloedvaten.
De auteurs hebben gezocht naar klinische bewijzen
voor een cholesterolverlagende werking door planten uit
verschillende tradities. Vanuit de westerse traditionele
toepassing vonden ze studies met betrekking tot Allium sativum; Cynara scolymus; Berberine en Plantago
psyllium. Monascus purpureus komt vanuit de oosterse
traditie. Policosanol werd als werkzaam bestanddeel
gebruikt in een aantal studies waarin gemengde supplementen werden toegepast.
Van de veertien geïncludeerde RCT’s betreffen er vijf
Monascus purpureus simplex bereidingen en nog eens
vijf combinatiepreparaten met M. purpureus en andere
van de hier besproken fyto(gene) bereidingen (zie kader).

LDL-cholesterol verschilde nauwelijks tussen de groepen
en 5% van de deelnemers (1 van de 21) in de Monascus
purpureus-groep stopte met de behandeling wegens myalgie
en dit was 9% (2 van de 22) in de pravastine-groep. Becker
vergeleek Monascus purpureus plus verandering van leefstijl
met placebo en hier werd bij 2 deelnemers in de Monascus
purpureus groep myalgie gerapporteerd tegenover 1 in de
placebo groep. De uitkomst van deze studies biedt mogelijk
hoop voor mensen met hypercholesterolemie die geen statines kunnen verdragen.
Deze conclusie wordt onderschreven door de auteurs van de
studie van Heber uit 2001, waarin 9 verschillende Monascus
purpureus producten werden onderzocht op de inhoud [26].
Verder is het belangrijk om de hoeveelheid citrinine, een mycotoxine, die ook ontstaat bij het fermentatieproces, binnen
de perken te houden. Bij analyse van het product moet de
waarde ervan lager zijn dan 50 μg/kg [6]. De studies in de
huidige review laten zien dat Monascus purpureus over het
algemeen veilig te gebruiken is, hoewel Klimek in 2009 (niet
opgenomen in deze S.R.) sommige ernstige bijwerkingen
rapporteert [4].
In bijna alle studies gaven de onderzoekers aan dat het
LDL-C verlagende effect van Monascus purpureus niet alleen
door de monacolin K kwam, maar mogelijk mede te danken
was aan de synergetische werking van alle 14 verschillende
monacolinen in Monascus purpureus. Ook de toevoegingen
in de combinatietherapieën zoals: Cynara scolymus-extract,
visolie, policosanol, gerijpt Allium sativum-extract (Kyolic) en
een leefstijlprogramma, kunnen een extra uitwerking hebben gehad op de verlaging van het LDL-cholesterol. Echter,
in alle studies waarin policosanol werd gebruikt gaven de
onderzoekers aan dat het twijfelachtig was of dit enig effect
had, gezien de resultaten uit eerdere studies, waaronder die
van Berthold et al. [9], die geen significant verschil tussen de
interventie- en placebogroepen vaststelde. De werkzaamheid
van policosanol is controversieel omdat alle studies die een
lipidenverlagend effect aantoonden afkomstig zijn van dezelfde onderzoeksgroep uit Cuba. Ook onderzoeken door andere
groepen waren niet in staat om deze resultaten te reproduceren [10].
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Een punt van aandacht is dat de inhoud van de vele
Monascus purpureus-producten die te koop zijn nogal
verschillen, omdat de effectiviteit sterk af hangt van de
specifieke gistsoort en het fermentatieproces.
De verschillende uitkomsten van LDL-C-verlaging in de
studies met Monascus purpureus binnen deze review
hebben mogelijk te maken met de verschillende toegepaste doses van de werkzame stof (monacolin K) in
Monascus purpureus. De doses liepen uiteen van 2-15
mg per dag. De andere besproken fytotherapeutica en
fytogene stoffen hebben minder RCT’s maar zijn desalniettemin mogelijk in specifieke situaties bruikbaar.
Bewegings- en voedingsinterventie wordt als eerste
maatregel aanbevolen voor de meeste mensen met
hypercholesterolemie [16]. Veel mensen lukt het echter
niet om op lange termijn succesvol een lipidenverlagend
dieet te volgen. Volgens Anderson [13] is Plantago psyllium geen vervanging van een cholesterolverlagend dieet voor mensen met hypercholesterolemie, maar biedt
het een extra hulpmiddel bij zo’n dieet. De resultaten
van deze studie tonen aan dat Plantago psyllium een
belangrijke rol kan spelen bij het handhaven van een
dieetgeïnduceerde verlaging van totaal cholesterol en
LDL-C.
In de meta-analyse van Brown [12] geven de auteurs
aan dat het toevoegen van oplosbare vezels een kleine
bijdrage kan leveren aan een cholesterolverlagend dieet. Het toevoegen van Plantago psyllium aan een dieet
kan daarom een goede aanvulling zijn om de motivatie
bij deze groep patiënten te vergroten. Behalve in psyllium vinden we deze vezels ook in bijvoorbeeld bonen,
aardperen en haverzemelen.
Twee studies gebruikten Cynara scolymus-bladextract
als onderdeel van een combinatietherapie, namelijk
Sartore [21] en Barrat [10]. Er werd één studie gevonden die het lipidenverlagende effect beoordeelde van
Cynara scolymus als monotherapie. In deze studie van
Bundy [27] werd een klein significant verschil (6.1%)
gevonden voor vermindering van totaal cholesterol,
maar geen significante verlaging van LDL-cholesterol.
Volgens de auteurs [25] kan dit een gevolg zijn van
het type en de hoeveelheid van het gebruikte extract
samen met de goede gezondheid van de deelnemers.
In de meta-analyse van Wider [8] is de conclusie dat er
niet genoeg bewijs is voor een aanbeveling van Cynara
scolymus-bladextract voor de behandeling van hypercholesterolemie en dat er meer studies nodig zijn met
langere interventieperioden bij deelnemers met een hoger, liever dan een lager cholesterolniveau.
In de meta-analyse voor de beoordeling van het lipidenverlagende effect van verschillende Allium sativum-preparaten [2] werden 26 van de 39 studies op LDL-verlaging geëvalueerd en hier werd een bescheiden significant verschil van -6.41% ten opzichte van placebo
gemeten met een gemiddelde heterogeniteit. Bij 23
studies waarin de onderzoeksduur langer was dan 8
weken was dit verschil iets groter met -7.17%. Bij 18
studies waarvan de deelnemers bij de nullijnmeting een
LDL-gehalte van > 130 mg/dl hadden, werd een verschil

gevonden van 9.05%. Voor deze laatste twee subgroepen was de heterogeniteit echter wel hoog. In de
analyse van de verschillende Allium sativum-preparaten
kwam naar voren dat de LDL-C-vermindering voor de
subgroep Allium sativum-poeder significant was. Voor
de overige preparaten was het risico op ‘confounding’ te
groot om een goede beoordeling te kunnen geven. Dit
betrof onder andere de dosering van werkzame stoffen,
behandelingsduur, preparaattype en nullijn cholesterolwaarden. De auteurs van deze meta-analyse [2] geven
aan dat de resultaten met enige voorzichtigheid moeten
worden benaderd omdat de heterogeniteit van meta-analyses hoog is.
Er werden twee studies geïncludeerd waarin berberine
binnen een combinatiepreparaat werd gebruikt. Andere
gevonden studies over berberine voldeden niet aan de
methodologische kwaliteit die werd vastgesteld voor
deze systematische review. In beide studies [19, 20]
werd 500 mg berberine en 200 mg Monascus purpureus gebruikt en in beide werd een verlaging van het
LDL-cholesterol van 31% bereikt. De auteurs van de
onderzoeken geven aan dat deze effectieve verlaging
mogelijk te maken heeft met het verschillende werkingsmechanisme van berberine en Monascus purpureus en
de synergie tussen de middelen. In een 4 weken durende studie van Cicero et al. werd 500 mg berberine als
monotherapie gebruikt en hier werd een LDL-verlagend
effect van 20% bereikt [20]. Er werden alleen milde bijwerkingen gerapporteerd. Meer (langdurige) studies van
hoge methodologische kwaliteit zijn nodig om een beter
inzicht te krijgen in het LDL-cholesterolverlagend effect
van berberine als mono- en combinatietherapie.
ANBEVELINGEN
De verschillende onderzoeken over gebruik van
statines als primaire preventie laten tegengestelde uitkomsten en conclusies zien. Nog afgezien van het economische aspect vinden de auteurs van dit artikel het
maatschappelijk zinvol, ook vanuit de natuurgeneeskundige visie en gezien de vergrijzing van de samenleving,
om de risk/benefit-ratio van het voorschrijven van statines als primaire preventie kritisch te onderzoeken.
Daarnaast zal bij de primaire preventie van hart- en
vaatziekten, fytotherapie in combinatie met dieetaanpassingen bij personen met licht verhoogd cholesterol,
zonder andere cardiovasculaire risicofactoren, een
afdoende en patiëntvriendelijk resultaat kunnen geven,
indien cholesterolverlaging wordt nagestreefd.
Het is aan te bevelen om bij de productie van Monascus
purpureus standaardisatie op de werkzame stof monacolin K toe te passen om de veiligheid en effectiviteit te
kunnen waarborgen.

A

Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar de
mogelijke effectiviteit van combinaties van natuurproducten met verschillende werkingsmechanismen; hierbij
dient ook te worden gelet op eventuele ongewenste
interacties tussen de natuurproducten onderling en in
het bijzonder met geneesmiddelen die gebruikt worden
bij cardiovasculaire aandoeningen, waaronder de als
geneesmiddel geregistreerde statines.
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Kort bericht
NVLOED STATINES OP MESENCHYMCELLEN
VERKLAART (BIJ)WERKINGEN
Onderzoekers aan het universitair ziekenhuis New
Orleans (VS) hebben de invloed van veelgebruikte statines (atorvastatin en pravastatin in klinisch relevante
concentraties) op ongespecialiseerd weefsel bekeken.
Zij komen hierdoor tot een mogelijke verklaring van het
ontstekingsremmend effect van statines dat positief uitwerkt voor de harde eindpunten (het risico op een hartaanval), zonder dat het lipidenprofiel hierbij betrokken
is. Eveneens zou deze invloed een verklaring kunnen
geven voor diverse vaak voorkomende bijwerkingen van
statinegebruik (spierpijnen, vergeetachtigheid, staar,
verhoogd risico op diabetes). Zij gebruikten weefsel van
zowel oudere als jongere donoren; daarbij bleek het effect op het weefsel van ouderen veel sterker.

I

mesenchymale stamcellen veel minder, waardoor ontstekingsreacties worden gedempt. De cellen groeien
niet uit tot macrofagen, en zonder ontsteking blijft de
plaque stabiel en ontstaan er geen stolsels die een
infarct geven. De genoemde bijwerkingen worden
hierdoor echter ook bevorderd, omdat bijvoorbeeld de
differentiatie tot bot-, spier- en kraakbeelcellen wordt
geremd en apoptose wordt bevorderd. De genoemde
bijwerkingen worden hierdoor echter ook bevorderd,
doordat het regeneratievermogen van bijvoorbeeld
bot-, spier- en kraakbeencellen wordt geremd en cellen
vroegtijdig verouderen of afsterven. De auteurs plaatsen
grote vraagtekens bij het gebruik van statines voor primaire preventie.
Bron: Izadpanah R, Schächtele DJ, Pfnür AB, Lin D, Slakey
DP, Kadowitz PJ, Alt EU. The Impact of Statins on Biological
Characteristics of Stem Cells Provides a Novel Explanation for
Their Pleotropic Beneficial and Adverse Clinical Effects. Am J
Physiol Cell Physiol. 2015; 309(8):C522-31.

In aanwezigheid van statines groeien en differentiëren

Studie naar het effect van een wortelextract van
Salvia miltiorrhiza Bunge (Danshen) op cardiovasculaire
risicofactoren
A.G.M. van Asseldonk en H.H. Tan
In het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen is recentelijk een gerandomiseerde dubbelblinde cross over-studie
opgezet naar de mogelijke invloed van Danshen op hyperlipidemie en hypertensie, twee parameters die
relevant zijn voor hartpatiënten [1]. Alhoewel er erg veel literatuur en ervaringsfeiten zijn gepubliceerd over
het gebruik van Danshen in Chinese ziekenhuizen bij cardiovasculaire aandoeningen, ontbraken tot nu toe
voor de westerse wetenschap aanvaardbare correct opgezette studies [1,2].
De interventie bestond uit het gedurende vier weken
toedienen van een waterextract van Salvia miltiorrhiza
of een placebodrank. Het waterextract dat werd gebruikt
(fabrikant Kaiser uit Taiwan) werd in capsules met granulaten gedoseerd, de gebruikte dosering van 4 x 500
mg granulaat/dag kwam overeen met 15 g wortel. De
Chinese farmacopee geeft als aanbevolen dosis 9-15
gram wortel/dag aan. De gekozen parameters waren
het lipidenprofiel, ontstekingsmarkers in het bloed, de
bloeddruk en een vasodilatoire endotheelfunctietest in
de onderarm. Er werden 20 patiënten geïncludeerd in
de studie. De bloeddrukcriteria waren: een systolische
druk hoger dan 140 en/of een diastolische druk hoger
dan 90 mmHg; dit met of zonder medicatie. Voor de
lipidengehaltes gold: nuchter LDL hoger dan 3,5 mmol/l
en/of triglyceriden hoger dan 1,7 mmol/l.
De studie in het Radboud-ziekenhuis liet geen gunstig
effect zien op de gekozen parameters. Er was een kleine, maar significante, ongunstige ontwikkeling in het
totaal cholesterol en in het LDL-niveau (baseline 3,67
resp 3,63 mmol/l) in de proefgroep (waarde 3,82 versus
3,52 voor placebo). Ook de hematocrietwaarde was iets

hoger (0.44 L/L versus 0.43 L/L). Verder waren er eigenlijk geen verschillen te vinden in de vele parameters
die bekeken zijn door de onderzoekers. Omdat er geen
endotheelafhankelijke vasodilatatiereductie vastgesteld
werd in de onderarm, was er geen sprake van duidelijke
schade, maar hier was overduidelijk geen sprake van
een aanbevelenswaardige behandeling.
ISCUSSIE
De onderzoekers geven zelf diverse mogelijke oorzaken aan voor het feit dat de resultaten erg verschillen
van die in eerdere studies. In eerdere onderzoeken
werd doorgaans met combinatiepreparaten gewerkt, het
is in China niet gebruikelijk om een enkel kruid in te zetten. Er werden diverse bijwerkingen genoteerd tijdens
Danshen-gebruik, hetgeen er wellicht op wijst dat het
preparaat te sterk was en/of andere kruiden nodig heeft
die deze factoren in toom houden.
Ten tweede was er in Nederland geen alcoholextract
beschikbaar met de vereiste concentratie aan tanshinonen, waardoor eigenlijk alleen met de hydrofiele werkzame stoffen uit de Salvia miltiorrhiza-wortelstok (in een
waterextract) kon worden gewerkt (zie uitleg hieronder).

D
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Figuur 1. Zie tekst voor uitleg.

De verhoging van cholesterolspiegels door het middel
in dit onderzoek doet denken aan ditzelfde fenomeen bij
koffie, waarvan is vastgesteld dat filteren in plaats van
percoleren dit effect voorkomt; mogelijk spelen er bij de
bereiding van Danshen vergelijkbare zaken.
Ten derde waren er van de 20 personen in de onderzoeksgroep slechts twee met de TCG-diagnose blood
stasis, die in de Chinese geneeskunde bij dit middel
hoort. Dit werd bij de instroom wel vastgesteld, maar dit
was geen exclusiecriterium. Mogelijk hoort dit middel bij
bepaalde subgroepen, maar deze studie was te klein
om hier verder op in te gaan, bovendien is de indeling
in deze subgroepen nog niet objectief onderbouwd.
Het middel is ingezet op moderne westerse indicaties
(hyperlipidemie en hypertensie) die in de TCG niet bestaan.
Verschillende experts binnen de NVF vermoeden dat
een verklaring van de conflicterende onderzoeksresultaten tussen de Radboud-studie en andere studies met
name ligt in het extractiemiddel dat voor de wortels ge-

bruikt is.
De wortelstok van Salvia miltiorrhiza (Danshen), een
van de 900 soorten in het Salvia-(salie-)geslacht bevat
meer dan 50 actieve verbindingen [2]. Enkele belangrijke verbindingen zijn onder andere tanshinon IIa en
IIb. Dit zijn diterpenoid-chinonen die vetoplosbaar zijn.
Ze hebben zowel een bloeddrukverlagend (eNOS en
ACE-remmer) als een cholesterolverlagend effect en
spelen daardoor waarschijnlijk een rol bij hart- en vaatziekten. De Chinese extracten vertonen een hoge activiteit (95%).
De andere belangrijke groep verbindingen, salvianolzuren (dit zijn polyfenolen), heeft vooral invloed op de
preventie van ischemie en bij herstel van microcirculatiestoornissen. Deze stoffen zijn wateroplosbaar, een
koudwaterextract dient hiervan 35% te bevatten.
Het gebruik van een warm-alcoholische extractie met
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een hoge concentratie tanshinon IIa zal waarschijnlijk
zowel een cholesterolverlagende als bloeddrukverlagende werking hebben. Bijvoorbeeld tanshion IIa, gebruikt door Chinese onderzoekers in 2007 [3], had een
zuiverheid van 95% (batchnr. 030606). Duitse teeltonderzoekers rapporteerden hier ook al eens over: zij
kregen slechts een gehalte van maximaal 9% tanshinon
IIa bij extractie, de minimumconcentratie van 15% die
genoemd werd in de Chinese farmacopee bleek niet
haalbaar [4]. Het is belangrijk om een extract te gebruiken dat de beide componenten bevat, vooral tanshinon
IIa en IIb zijn van belang voor de parameters in dit onderzoek.
Van alleen het waterextract (met salvianolzuur A) zou
men een zwak LDL-verlagend effect mogen verwachten, maar niet zozeer een hypertensie-verlagend effect.
Zie ook figuur 1.
Een kleine oriënterende proef vooraf zou wellicht beter
zijn geweest. Het in een onderzoek gebruikte extract
dient te allen tijde goed gedefinieerd te zijn voor wat
betreft de actieve bestanddelen. In dit geval was het
met name van groot belang geweest om het extract van
tevoren te laten controleren op de aanwezigheid van
tanshinonen. Daarnaast zou het de voorkeur genieten
bij de inclusiecriteria voor patiënten ook de TCG-diag-

Kort bericht
UINBONEN EN DE ZIEKTE VAN PARKINSON
Tuinbonen (Vicia faba) zijn een natuurlijke bron van
levodopa, het middel dat toegepast wordt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. In het lichaam
wordt het levodopa (een catecholamine) omgezet in
dopamine, de neurotransmitter waaraan een tekort is
bij de ziekte van Parkinson. Na consumptie van 200 g
gekookte bonen kan de plasmaspiegel van levodopa
sterk stijgen (soms tot wel een factor zeven) en deze
verhoogde spiegel kan tot 6 uur na de inname aanhouden. De plasmadopaminespiegel kan hierbij zelfs zo’n
15 maal zo hoog worden [1].
Het consumeren van tuinbonen kan hiermee consequenties hebben voor Parkinsonpatiënten die anti-Parkinsonmiddelen gebruiken met daarin levodopa.
Er zou mogelijk een overdosering kunnen ontstaan, met
bijvoorbeeld dyskinesieën (onwillekeurige spierbewegingen) als gevolg. Aan de andere kant verbetert het eten
van tuinbonen de motorische Parkinsonsymptomen bij
patiënten die geen medicatie gebruiken.
Al in 1913 werd levodopa ontdekt in de bonen en peulen van Vicia faba [2]. Uit recentere gegevens van de
Guilan Universiteit in Iran blijkt dat Vicia faba niet alleen
levodopa, maar ook carbidopa bevat [3]. Carbidopa
remt als decarboxylaseremmer de omzetting van levodopa naar dopamine in het bloed. Dit lijkt paradoxaal,
maar levodopa dient namelijk pas in de hersenen omge-

T

nose te betrekken, en om voor de therapie combinatiepreparaten in te zetten zoals gebruikelijk is in China.
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zet te worden in dopamine, omdat dopamine zelf niet de
bloed-hersenbarrière kan passeren. Geneesmiddelen
met levodopa bevatten vaak eveneens carbidopa of een
andere decarboxylaseremmer die de bloed-hersenbarrière niet passeert. Het effect van 250 g gekookte tuinbonen zou vergelijkbaar zijn met het effect van een toediening van 125 mg levodopa plus 12,5 mg carbidopa [2].
Uit de Iraanse studie blijkt verder dat vooral gekiemde
tuinbonen (sprouts) rijk zijn aan levodopa en carbidopa
[3]. Momenteel staan gekiemde tuinbonen in de belangstelling en worden deze onderzocht voor de toepassing
bij Parkinsonpatiënten. Het bijkomende voordeel van
gekiemde bonen is dat zij geen flatulentie geven zoals
bij niet-gekiemde bonen vaak het geval is en dat het tevens een goedkope therapie bij de behandeling van de
ziekte van Parkinson zou kunnen zijn [3].
Bronnen:
1. Garland EM, Cesar TS, Lonce S, Ferguson MC, Robertson
D. An increase in renal dopamine does not stimulate natriuresis after fava bean ingestion. Am J Clin Nutr. 2013;97(5):114450.
2. Rabey JM, Vered Y, Shabtai H, Graff E, Korczyn AD. Improvement of parkinsonian features correlate with high plasma
levodopa values after broad bean (Vicia faba) consumption. J
Neurol Neurosurg Psychiatry. 1992;55(8):725-7.
3. Mohseni Mehran SM, Golshani B. Simultaneous determination of levodopa and carbidopa from fava bean, green peas
and green beans by high performance liquid gas chromatography. J Clin Diagn Res. 2013;7(6):1004-7.
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Potenties van paeonol bij de behandeling van de ziekte
van Parkinson
A.S. Nijhuis-Bouma
Eind april 2015 verscheen een artikel (met 26 literatuurverwijzingen) over onderzoek naar de beschermende effecten van paeonol tegen neurotoxiciteit veroorzaakt door factoren die ook een rol spelen bij de ziekte
van Parkinson. [1]. Paeonol (1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone) is een bestanddeel van de wortelschors van de boompioen (Paeonia suffruticosa). Het onderzoek werd uitgevoerd met transgene zebravissen en pheochromocytoma-cellen van de rat (PC12-cellen). De neurotoxiciteit werd geïnduceerd door
1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) en de metaboliet hiervan (MPP+). Het onderstaande is
een vertaling en samenvatting van dat artikel met enkele toevoegingen in de paragraaf Achtergrond.
CHTERGROND
sche vis met vijf horizontale zebra-achtige strepen. Door
De ziekte van Parkinson (Parkinson’s disease, PD), die opvallende verschijning is het ook een populaire
genoemd naar de Engelse arts James Parkinson (1755- aquariumvis. Als proefdier heeft de zebravis verschil1824), is de op een na meest voorkomende neurodege- lende pluspunten zoals een volledig bekend genoom,
neratieve ziekte en treft 2 % van de bevolking boven de
een erg snelle embryonale ontwikkeling en een reactie
65 jaar. De verschijnselen zijn o.a. spierstijfheid, tremor
in toxiciteitsproeven die vergelijkbaar is met die van de
en lichamelijke instabiliteit. De huidige behandelingen
mens en andere zoogdieren. Veel van de basale fysioloverminderen alleen de symptomen, maar stoppen het
gische, neurologische en stofwisselingsprocessen in de
degeneratieproces van het centrale zenuwstelsel niet.
mens kunnen zo in modelstudies met de zebravis worOnderzoek naar behandeden gevolgd. Daarnaast leent
lingen die dat wel doen is
de zebravis zich goed voor
daarom noodzakelijk. Hoe PD
het inbouwen van niet-eigen
ontstaat is grotendeels nog
genen waardoor transgeonbekend, maar oxidatieve
ne individuen ontstaan met
stress en disfunctioneren
bv. bepaalde markereigenvan de mitochondriën spelen
schappen die specifiek weeen centrale rol in de pathotenschappelijk onderzoek
genese, waarbij neuronen
mogelijk maken. Vanwege de
van de zogenaamde zwarte
gevoeligheid van de zebravis
kernen of zwarte stof (subvoor MPP+ is het een geschikt
stantia nigra, SN) afsterven.
organisme voor in vivo-onderZo kan er bijvoorbeeld een
zoek naar de degeneratie van
defect in de activiteit van het
DA-neuronen bij PD en de
ademhalingsketencomplex 1
screening van beschermende
ontstaan. De SN-neuronen
stoffen hiertegen.
zorgen voor de aanmaak van
dopaminergica (DA), die op
De door MPP+ veroorzaakte
hun beurt de dopaminereneurotoxiciteit zou berusten
ceptoren stimuleren. Bij PD
op een remming van het miis er derhalve een tekort aan
tochondriaal complex 1 en
dopamine, wat leidt tot een
de excessieve vorming van
Mudan (schors van pioenboom) door Chen Shizeng
verstoring van het evenwicht
reactieve zuurstofsoorten (retussen de neurotransmitters dopamine en acetylcholine. active oxygen species, ROS). Van veel antioxidanten
De ziekte ontstaat door genetische aanleg en/of schaen stoffen die de mitochondriën kunnen beschermen, is
delijke omgevingsfactoren zoals gifstoffen (bijv. chemiaangegeven dat ze de door MPTP-geïnduceerde neurosche bestrijdingsmiddelen). Van het organische toxine
toxiciteit kunnen verminderen en sommige verbindingen
1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) en
hebben veelbelovende resultaten laten zien in klinische
de metaboliet hiervan (MPP+), is bekend dat ze dopami- onderzoeken met PD-patiënten.
nerge neuronen in de SN kunnen beschadigen, wat leidt
tot klinische symptomen die overeen komen met die bij
De laatste jaren staan natuurlijke antioxidanten in de
PD-patiënten. Daarom worden MPTP en MPP+ op grote
belangstelling bij de ontwikkeling van geneesmiddelen
schaal gebruikt om PD te modelleren bij zoogdieren.
tegen neurodegeneratieve ziekten, vanwege hun aangetoonde werkzaamheid in onderzoeksmodellen met
De zebravis (Danio rerio) is een modelorganisme dat
dieren en vanwege het vaak lage toxiciteitsniveau.
veel gebruikt wordt voor biologisch en medisch onderzoek. Van nature is de zebravis een 4-6 cm lange tropiEen voorbeeld van zo’n natuurlijk antioxidant is pae-
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onol, het hoofdbestanddeel uit de wortelschors van de
boompioen (Paeonia suffruticosa), in China ook bekend
als Moutan cortex. Paeonol heeft een lange historie als
geneesmiddel in China. Het wordt al duizenden jaren
gebruikt tegen ontstekingen, maar daarnaast heeft het
ook andere farmacologische eigenschappen, zoals een
antioxidatieve werking. Het feit dat paeonol gemakkelijk
vanuit de bloedbaan in de hersenen kan worden afgegeven, maakt het een aantrekkelijke stof voor onderzoek naar geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel. Het onderzoek waarover dit artikel gaat, richt zich
dan ook op de potenties van paeonol om neuronen te
beschermen tegen de door MPTP-geïnduceerde neurotoxiciteit. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij zebravissen
en in PC12-cellen.
De boompioen (P. suffruticosa) behoort tot de pioenfamilie, maar werd vroeger ingedeeld bij de ranonkelfamilie. Het is een enkele meters hoge struik met talloze
cultivars met grote, al dan niet gevulde bloemen. De
bloemen van de boompioen zijn sterker dan die van hun
kruidachtige verwanten en geuren sterk. De naam Paeonia verwijst naar Paean, de geneesheer van de goden
in de klassieke oudheid, soms vereenzelvigd met Apollo
of Asclepius (Aesculapius). Het Griekse woord paionios
betekent ook genezend. Paeonol als verbinding lijkt
de plantnaam dus eer aan te doen. Ooit was de pioen
overigens de nationale bloem van China, maar moest in
1929 plaats maken voor de pruimenboom. Toch behield
de boompioen z´n status in onder andere de literatuur
en de kunst.
NDERZOEKSOPZET
In het onderzoek werd initieel uitgegaan van een
wortelschorsoplossing van P. suffruticosa met minimaal
98% paeonol, die in de proeven verder werd verdund.

O

Zebravis-experimenten
De gebruikte transgene zebravissen waren voorzien
van een groen fluorescerend eiwit (green fluorescent
protein, GFP). Na blootstelling aan de buffer met MPP+
werden de larven van de zebravissen (5 dagen na de
bevruchting/fertilisatie, 5 dpf) beoordeeld onder een
fluorescentiemicroscoop. Via een computersysteem
werden de bewegingen van de larven ook automatisch
gevolgd. In de beweeglijkheidsproeven werden de
verschillende behandelingen uitgevoerd bij steeds vier
groepen van vijftien larven.
Daarnaast werden verdoofde larven onder een microscoop bij een vergroting van 4 x morfologisch beoordeeld.
Experimenten met celcultures
Bij de PC12-cellen (pheochromocytoma (PC), een
neuro-endocriene tumorcellijn afkomstig van een rat)
werden de celcultures (105 cellen/ml) in 96 wells-platen
blootgesteld aan MPP+, al dan niet in combinatie met
paeonol of alleen aan paeonol en werden metingen
uitgevoerd ten aanzien van ROS-productie, het functioneren van de mitochondriën, het totale gehalte aan
glutathion, de caspase-3-activiteit (cysteïne-aspartylprotease) en het vrijkomen van cytochrome c.

De volgende proeven met en bepalingen aan de
PC12-celcultures werden uitgevoerd:
1. Voor een beoordeling van de door MPP+-geïnduceerde veranderingen in de morfologie van de celkernen,
werden de PC12-cellen gekleurd met een fluorescerende kleurstof. Ook hierbij werd gebruik gemaakt van
een fluorescentiemicroscoop, waarbij 10 willekeurige
velden bij een vergroting van 40x werden bekeken. In
totaal werden per behandelingsgroep minimaal 500
celen beoordeeld. Voor het onderzoek werden vier
onafhankelijke experimenten in drievoud uitgevoerd.
Daarnaast werden metingen van de levensvatbaarheid van cellen gedaan met de MTT-kit voor celgroei.
2. Voor de meting van intracellulaire ROS werd 2,7
dichloorfluoresceïne di-acetaat (DCF-DA) toegevoegd, dat wordt geoxideerd tot het fluorescerende
2,7 dichloorfluoresceïne (DA), waardoor de mate van
intracellulaire ROS-productie kan worden gemeten. Er
werden drie onafhankelijke experimenten in drievoud
uitgevoerd.
3. De invloed van MPP+ op de werking van mitochondriën werd bepaald door metingen aan het mitochondriale membraan. Hierbij werd gebruik gemaakt van
rhodaminefluorescentie. Opnieuw werden er drie onafhankelijke experimenten in drievoud uitgevoerd.
4. Voor de bepaling van het totaalgehalte glutathion,
werd glutathionreductase toegevoegd aan de celcultures. Het totaalgehalte aan glutathion bestaat uit glutathion (GSH), de gereduceerde vorm, en glutathiondisulfide (GSSG), de geoxideerde vorm. GSH is een
lichaamseigen antioxidatief tripeptide dat bescherming
biedt tegen celschade. De verhouding tussen GSH en
GSSG wordt gebruikt om de mate van toxiciteit aan te
geven. Ook in dit onderzoeksdeel werden er drie onafhankelijke experimenten in drievoud uitgevoerd.
5. Voor het meten van het functioneren van mitochondriën zijn de caspase-3-activiteit en de cytochroom
c-afgifte goede paramaters. Door afsterven van cellen
komt cytochroom c vrij en wordt de caspase-3-activiteit verhoogd. Bepalingen voor deze stoffen maakten
daarom ook deel uit van het onderzoek.
P-waarden kleiner dan 0,05 werden als significant beschouwd.
ESULTATEN
Zebravis
De uitgevoerde experimenten laten zich als volgt samenvatten:
1. In de experimenten met larven van de zebravis bleek
paeonol de door MPP+ geïnduceerde neurotoxiciteit
te verminderen. MPP+ (1000 μM) induceert een significante schade aan DA-neuronen, wat te zien is aan
een afname of verlies van het GFP-signaal. In combinatie met paeonol (100 μM) is de fluorescentie-intensiteit echter bijna op het niveau van de onbehandelde
groep.
2. De beweeglijkheid van de larven nam significant af
bij de MPP+-behandelingen (100, 250 of 1000 μM),
waarbij het effect dosisafhankelijk was. Toevoeging
van diverse concentraties paeonol (10, 25, 50, 100 en
150 μM) aan een behandeling met 250 μM MPP+ leid-
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de vanaf 50 μM paeonol tot een significante toename
van de beweeglijkheid (p<0,01) ten opzichte van de
behandeling met alleen MPP+. Ook het effect van paeonol was dosisafhankelijk.
3. MPP+ (1000 μM), al dan niet in combinatie met paeonol (100 μM), bleek geen significante morfologische
veranderingen te veroorzaken.

paeonol in concentraties vanaf 25 μM de verhoging
die veroorzaakt was door MPP+ significant (p < 0,01)
verlagen. Paeonol lijkt de door MPP+-geïnduceerde
activering van caspase-3 te remmen.

B

PC12-celcultures
De uitgevoerde experimenten met MPP+ (standaard 250
μM) en paeonol in een reeks van 10, 25, 50, 100 en 150
μM laten zich als volgt samenvatten:
1. Behandeling met alleen paeonol (50 μM) bleek
geen invloed te hebben op de levensvatbaarheid van
PC12-cellen onder normale cultuuromstandigheden.
2. Een voorbehandeling met paeonol verminderde de
door MPP+-geïnduceerde morfologische veranderingen in de celkern, waardoor het percentage abnormale kernen ten opzichte van de controle werd teruggedrongen van 30 % (alleen MPP+) tot 10 % bij de
hoogste dosis paeonol (150 μM). Alleen paeonol (10
μM) had geen significant (p <0,01) effect.
3. Bij de metingen van verhoogde intracellulaire
ROS-productie door MPP+ werd voor de invloed van
paeonol bij behandelingen met MPP+ allereerst het
effect van paeonol op de intracellulaire ROS-productie
bepaald. Paeonol alleen bleek geen significant (p <
0,01) effect te hebben op het basale ROS-niveau. In
de met MPP+ behandelde cellen kon door een voorbehandeling met paeonol de verhoogde ROS-productie
worden verminderd. Deze vermindering was concentratieafhankelijk en significant vanaf 25 μM paeonol.
Het effect werd gemeten aan de hand van fluorescentie, waarbij meer fluorescentie duidde op een verhoogde intracellulaire ROS-productie, als gevolg van
MPP+.
4. MPP+ veroorzaakte een significante afname in het
functioneren van het mitochondriaal membraan. Door
toevoeging van paeonol was deze afname beduidend
minder en significantie werd verkregen bij paeonolconcentraties 50-150 μM.
5. Vergeleken met de controlegroep (geen behandeling) bleek een behandeling met alleen paeonol geen
invloed te hebben op het basale GSH-niveau. Na
incubatie met MPP+ liep het totale GSH-niveau terug,
maar door de daaraan voorafgaande behandelingen
met paeonol werden deze verminderingen sterk afgeremd. Vanaf 50 μM paeonol was dit effect significant.
Bij de behandeling met paeonol in een concentratie
van 150 μM werd het nadelige effect van MPP+ nagenoeg volledig gecompenseerd
6. Bij de bepalingen van het vrijkomen van cytochroom
c als maat voor de verstoring van het functioneren van
de mitochondriën, bleek MPP+ een significante toename (4-5 keer) in het vrijkomen van cytochroom c te
veroorzaken. Paeonol kon vanaf 50 μM deze toename significant (p < 0,01) verlagen, maar niet volledig
teniet doen.
7. Behandeling met MPP+ veroorzaakte een aanzienlijke verhoging van de caspase-3-activiteit. Paeonol had
in vergelijking met de onbehandelde controlegroep
geen invloed op de caspase-3-activiteit. Wel kon

In hun eindconclusie stellen de auteurs dat paeonol bij
zebravissen en PC12-cellen een beschermende werking op neuronen heeft tegen de door MPP+-geïnduceerde neurotoxiciteit. De geringe toxiciteit van paeonol
in combinatie met de antioxidant-eigenschappen en de

ESPREKING VAN DE RESULTATEN
In voorliggend onderzoek is de door MPP+-geïnduceerde toxiciteit op zebravislarven en de beschermende
werking van paeonol hiertegen aangetoond. Die toxiciteit komt onder andere tot expressie in de degeneratie
van DA-neuronen, waardoor het aantal neuronen afneemt. Daarnaast bleek MPP+ de beweeglijkheid van
zebravislarven te verminderen, wat gekoppeld bleek te
zijn aan het verlies van DA-neuronen.
Ook in PC12-celcultures werd op celniveau aangetoond
dat paeonol de door MPP+- geïnduceerde toxiciteit vermindert, waarbij het effect dosisafhankelijk is.
Uit onderzoek is bekend dat het disfunctioneren van de
mitochondriën een belangrijke rol speelt in de pathogenese van PD. Een verstoorde werking van mitochondriën, zoals een verandering in de permeabiliteit, leidt tot
een verhoogde ROS-productie, wat vervolgens weer
leidt tot aantasting van de ademhalingsketen. Deze vicieuze cirkel leidt uiteindelijk tot afsterving van de cellen.
De rol van MPP+ met betrekking tot het disfunctioneren
van de mitochondriën werd bevestigd in de experimenten met PC12-celcultures.
De neurotoxische effecten van MPP+ worden voornamelijk toegeschreven aan oxidatieve stress. De antioxidatieve werking van paeonol is in verschillende systemen
aangetoond, maar het is niet duidelijk of deze ook
bijdraagt aan de bescherming van neuronen tegen de
toxiciteit van MPP+.
Uit het uitgevoerde onderzoek bleek dat paeonol op
een concentratieafhankelijke manier de ROS-productie
vermindert. Het bood bij blootstelling aan MPP+ ook
bescherming tegen reductie van de activiteit van de
endogene antioxidant GSH, doordat het GSH-niveau op
peil bleef. Paeonol had zelf niet direct een effect op de
GSH-activiteit. Geconcludeerd wordt dan ook dat de effecten van paeonol indirect zijn toe te schrijven aan een
algemene antioxidatieve werking.
Het proces van afsterven c.q. wegvallen van cellen zoals door MPP+ in gang wordt gezet, wordt ook wel aangeduid met apoptose, waarbij de eiwitten cytochroom
c en caspase-3 een actieve rol hebben. Paeonol onderdrukte significant de afname van de werking van
de mitochondriën. Ook de cytochroom c-afgifte en
caspase-3-activering werden onderdrukt. Deze waarnemingen suggereren dat paeonol in staat is om de door
MPP+-geïnduceerde toxiciteit die uiteindelijk leidt tot afsterven van mitochondriale cellen, te verminderen.
Aan de hand van hersenonderzoek bij overleden
PD-patiënten lijkt apoptose overigens ook een rol te
spelen bij de neuronale uitval zoals die zich bij PD voordoet.
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mogelijke afgifte vanuit de bloedbaan naar de hersenen
rechtvaardigen vervolgonderzoek.
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ten en milde vormen van hartinsufficiëntie.

Kruidenquiz

3. Betula pendula Roth, ruwe berk. Zowel ruwe als
zachte (B. pubescens) berken komen in Nederland
voor en van oudsher werden deze voor van alles gebruikt. In het voorjaar leveren ze heerlijk sap (of zelfs
wijn). Van de twijgen worden bezems gemaakt of
deze worden gedestilleerd voor gebruik in haarwater,
de knoppen leveren vluchtige olie en gemmopreparaten, en de jonge bladeren en de bast worden zowel
vers gegeten als gedroogd voor in een diuretische
kruidenthee. Uit de bast wordt berkenteer (de lijm
uit de oertijd) en betulin (een triterpeen) gewonnen.
In Rusland is de berk de belangrijkste geneesplant.
Ouderwets? Nee hoor: betulinzuur wordt nu in het
AMC-ziekenhuis onderzocht vanwege zijn tumorremmende eigenschappen en lijkt ook veelbelovend voor
behandeling van het metabool syndroom.

UITSLAG QUIZ (NTVF JAARGANG 28, NR. 4)

1.

2.

3.

4.

4. Morus alba L., de witte moerbei. Oorspronkelijk
kwam deze plant alleen in China voor, dat daardoor
het monopolie had op de zijdeproductie (de zijderups
leeft op het blad van deze bomen). Ondanks dat hierop de doodstraf stond zijn er zaden uit China gesmokkeld naar veel andere landen. De witte moerbeivruchten gelden tegenwoordig als een superfood. In de
TCG worden alle delen gebruikt, ook aftreksels van de
wortelbast (Sang-Bai-Pi), van de bladeren (Sang-Yup)
of van de twijgen (Sang-Ji). De laatste twee lijken interessant in verband met diabetes (verminderen van
postprandiale glucosepiek).

Van links naar rechts luiden de botanische en Nederlandse namen als volgt:
1. Vitex agnus castus (L.) Sch.Bip., kuisboom of monnikspeper. De kuisboom (meestal in struikvorm, soms
als boom opgesnoeid) werd al in de oudheid door
Dioscorides beschreven als een plant met een specifieke invloed op het seksuele leven (tegenwoordig
zouden we zeggen: invloed op het hormoonsysteem).
Momenteel zijn er geregistreerde (well established
use-)geneesmiddelen van kuisboomvrucht in de handel die worden toegepast bij premenstruele klachten.
2. Crataegus monogyna Jacq., eenstijlige meidoorn.
Lijkt veel op C. laevigata (tweestijlige meidoorn); het
verschil is dat C. monogyna wat later bloeit, een iets
donkerder, spitser en dieper ingesneden blad heeft
met aan de onderkant haartjes op de bladnerf-oksel
(en natuurlijk een ongesplitste stijl in de bloem). Beide
soorten worden veel gebruikt bij nerveuze hartklachIEUWE QUIZ
Aan de vruchten herkent men de
boom (of de plant). Niet veel anders is
er beschikbaar in de winter. Natuurlijk
zijn ook deze planten medicinaal te gebruiken. Wie herkent de plantensoort
waarbij deze vruchten horen? Stuur uw
oplossing naar nvf@fyto.nl. Vermeld
daarbij voor afbeeldingen 1t/m 4 de botanische (Latijnse) namen. Auteurs- en
variëteitsnamen zijn niet nodig.
De prijs zal worden verloot onder de
eerste tien juiste inzenders (deelname
alleen voor betalende leden en abonnees; redactieleden en auteurs van
deze editie zijn van deelname uitgesloten). Deze keer is de prijs een cadeaubon voor vijf geneesplanten (in potten)
naar keuze bij de healthplantsshop van
Cees Ruhe (http://healthplantsshop.
com/nl/).

Er is bij het ter perse gaan van dit nummer nog geen
enkele 100% goede inzending binnengekomen. Ook
niet als we alleen kijken naar de geslachtsnaam. Dat
moet beter kunnen, mensen! De prijs, het unieke boek
Ethnoveterinary medicines used for pets in British Columbia door Cheryl Lans, is gewonnen door de (al twee
keer) snelste inzender Gerard Pesch. Proficiat!
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INGEZONDEN REACTIE

Aanpak van cerebrale malaria
Ch. B. Lugt
De Amsterdamse Kinine Fabriek (ACF) heeft als producent van kinine en antimalaria-geneesmiddelen onder meer antimalaria-onderzoek met Artemisia annua gedaan. Het betrof het volledige productiescala van
zaad, teelt, chemische extractie en synthese, farmaceutische ontwikkeling, toxicologie, klinisch onderzoek
en uiteindelijk de registratie in mei 2000 van de intramusculaire injecties Artecef ®50 en Artecef ®150. Aan
dat onderzoek gaf ik leiding van 1984 tot 2004.
Aanleiding om nu bij genoemd onderzoek van ACF stil te staan, was het artikel Positieve effecten van gedroogde zomeralsem in de strijd tegen malaria in het NTvF [1].
In dat artikel kwamen mogelijke alternatieve formuleringen op basis van het ruwe plantenmateriaal aan de
orde en zag ik aanknopingspunten met wat ik een aantal jaren geleden in mijn biografie SAMOEDERA, een
mensenleven, een oceaan schreef. Onderstaand artikel is gebaseerd op mijn biografie [2].
ING HAO, HET BLAUWGROENE KRUID
Zomeralsem (Artemisia annua L.) of Qing Hao
behoort tot de Asteraceae en komt van nature in het
grensgebied van China en Vietnam voor. Ook komt
deze soort voor in de buurt van de Amerikaanse hoofdstad Washington, in gebieden in Centraal-Europa en
in Siberië. Interessant is het dat binnen deze soort een
onderscheid kan worden gemaakt ten aanzien van
het artemisiningehalte, een secundaire metaboliet met
bewezen antimalaria-activiteit. Het artemisia-type dat
in China en Vietnam groeit bevat rond 1% van dit molecuul op droge-stofbasis (10% van het verse gewicht van
groene delen), terwijl de soort elders in de wereld met
moeite een gehalte van 0,08% artemisinin haalt.

stengels en bladeren en kan daar tegenwoordig eenvoudig uit worden geïsoleerd via een eerste extractie
met petroleumether en/of tolueen, gevolgd door een
vloeistof-vloeistofextractie met 70% ethanol. Het resultaat is een wit kristallijn poeder dat sterk aromatisch
geurt. Men dient ervoor te zorgen dat extractie en isolatie plaatsvinden in roestvrij stalen ketels en/of in glazen
of met glas beklede vaten.
Naast artemisinin bevindt zich in de plant nog een andere verbinding met een peroxidebrug: artemisiteen. Verder bevat de plant de terpenoïdeverbindingen kamfer en
germacreen en de flavonoïden casticin en artemetin.
Van artemisinin zijn een aantal semi-synthetische derivaten gemaakt zoals artenimol (vroeger dihydroartemisinin genaamd), artemotil (vroeger
In Vietnam is het gehalte het hoogst
ß-arteether) en artesunaat (zie figuur
wanneer de eerste stengelstrekking
1). Artenimol wordt uit artemisinin
zich toont. Deze kondigt de vorming
verkregen middels reductie van de
van bloeiwijzen aan en vindt plaats
ketogroep op de C10-plaats. Vervolrond eind juni of begin juli. Gedurende
gens wordt hiervan de etherverbinding
die periode is het gehalte aan artemiartemotil gemaakt. De reden voor
sinin op z’n hoogst, en dient de plant
deze syntheses houdt verband met
te worden geoogst en gedroogd. De
de oplosbaarheid in polaire (wateropbeste manier van bewaren in Vietnam
losbare) milieus en daardoor betere
is in ruimtes met airconditioning, waar
beschikbaarheid en opname in het
de luchtvochtigheid laag kan worden
menselijk lichaam. Later bleek dat na
gehouden [3].
inname van artemotil de ethergroep
Bij teelt van de Vietnamese variëteit in
in het lichaam direct wordt afgesplitst,
Nederland kwam deze niet tot bloei.
zodat weer artenimol ontstaat, welke
De Europese en Amerikaanse variëteit
in die vorm dus in het lichaam actief is.
deden dat wel. Bij deze variëteit vond
Artesunaat is een wateroplosbaar dede bloei plaats in september. Helaas
rivaat van artemisinin en kan middels
was het artemisiningehalte van deze
een verestering verkregen worden
Artemisia in de berm, op weg naar
variëteiten veel te laag om rendabel te Lang Son, september 1990
vanuit artenimol.
worden gewonnen. Qua bloei en arteDe antimalariawerking van deze molemisiningehalte kan met recht van twee chemische A.
culen berust op aanwezigheid van de endogene peroxiannua-rassen worden gesproken.
debrug (tussen C3 en C12a).

Q

Artemisinin is een sesquiterpeenlacton-endoperoxide
[4,5]. Het werd voor het eerst in 1972 in China geïsoleerd en kreeg daar de naam qinghaosu. Later werd
deze stof in het westen artemisinin genoemd. Artemisinin is in staat om koorts te dempen en malariaparasieten uit te schakelen. Het komt voor in de groene

Het molecuulgewicht van artemisinin is 282,33 g/
mol, dat van artenimol 284,35 g/mol, dat van artemotil
312,40 g/mol en dat van artesunaat 384,42 g/mol.
Deze molecuulgewichten verhouden zich tot elkaar als
1,000 : 1,007 : 1,107 : 1,362.
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FFECT VAN ARTEMISININPRODUCTEN OP
eens antimalaria-activiteit bezitten. Via verdere vloeiMALARIAPARASIET
stof-vloeistofscheiding en specifieke chemische reacties
Artemisinin en zijn derivaten bezitten een snelle, dikan men deze stoffen voor een belangrijk deel van de
recte bloedschizonticide werking waarbij de malariakinine scheiden. Maar voor de volle 100% zal dat nooit
parasieten in het bloed worden gedood. Deze stoffen
lukken. Kinine zal dus altijd enigszins ‘verontreinigd’ zijn
zijn effectief vanaf de vroege bloedstadia tot en met
door haar ‘zusterverbindingen’ uit de kinabast.
de vroege gametocytenstadia, o.a. tegen parasietenBij artemisinin is hetzelfde aan de hand. Samen met
stammen die resistent zijn voor andere bekende synartemisinin worden andere moleculen geïsoleerd,
thetische antimalariamiddelen. Men neemt aan dat de
zoals onder meer artemisiteen en de eerder genoemparasiticide werking onder meer berust op vorming van
de flavonoïden en terpenoïden (zie bij Qing Hao, het
reactieve zuurstofradicalen die door de endoperoxideblauwgroene kruid). Het lijkt een zware opgave voor de
functie worden gegeneparasiet om hierop te mureerd. De aanwezigheid van
teren en daarom is de kans
de peroxidebrug is daarbij
dat artemisinin vanwege
absoluut noodzakelijk voor
resistentie onwerkzaam zal
de antimalariawerking.
worden als antimalariamidVan belang is het te weten
del, te verwaarlozen klein,
dat casticin en artemetin de
net zoals dat is gebleken
antimalariawerking van arvoor kinine. Een extractie
temisinin in vitro versterken,
zal nooit 100% zuivere
terwijl deze verbindingen
artemisinin opleveren en
zelf geen antimalaria-activigenoemde bijproducten
teit bezitten. Tegenwoordig
zullen altijd het hoofdprogaat men er blijkens de vele
duct begeleiden. Dit blijkt
publicaties daarover van
ook uit het feit dat ‘zuivere’
uit dat alle artemisininproartemisinin sterk aromatisch
ducten ook in staat zijn het
geurt.
gametocytenstadium aan
Bij de publicatie over rete vallen. Toen het ACF-onsistentie tegen artemisinin
derzoek plaatsvond, waren
blijkt het te gaan om resiser reeds geruchten dat dit
tentie tegen artesunaat, een
zo zou zijn. Artemisinin is
van artemisinin afgeleide
in staat om zowel de vegestof [6]. De titel van het artiFiguur 1. Artemisinin en enkele derivaten. kel is derhalve misleidend.*
tatieve als de generatieve
malariacyclus te doorbreken. Dit zorgt
ervoor dat resistentieontwikkeling door de parasiet verFFECTIEVE DOSERING
waarloosbaar klein is. In het gametocytenstadium van
Bij ACF zijn drie typen klinisch onderzoek op gezonde parasiet ontwikkelt zich immers de resistentie.
de en geïnfecteerde proefpersonen uitgevoerd met de
Bij het plantaardige antimalariaproduct kinine (uit de
artemisininderivaten artenimol en artemotil (zie de forbast van de kinaboom; Cinchona spp.) is de malariapamules elders in dit artikel) [7,8,9].
rasiet niet in staat geweest resistentie te ontwikkelen.*
Klinisch onderzoek met artenimoltabletten bij niet ernDit ondanks het feit dat kinine meer dan honderd jaar
stig zieke patiënten in Thailand en Zambia toonde aan
zeer intensief is gebruikt en bij noodgevallen nog steeds dat na (orale) inname van 150 mg, gevolgd door een
wordt gebruikt. Bij artemisinin, als zodanig toegediend,
dagelijkse dosis van 75 mg gedurende de daarop vollijkt de kans op resistentie ook heel klein.
gende zes dagen, een volkomen genezing werd bereikt.
Als men zich verdiept in het leven van de parasiet, dan
Daarvoor werd dus in totaal 600 mg artenimol gebruikt
is het voor die parasiet goed mogelijk om naar een beper patiënt. Analyses van bloedmonsters op verschilter overlevende vorm te muteren wanneer het slechts
lende tijden na inname van artenimol wezen uit dat de
moet vechten tegen een enkelvoudig en 100% zuiver
bloedspiegel al na acht uur op haar hoogst was. Artenimolecuul. Een voorbeeld van zo’n molecuul is chloromol verplaatst zich dus goed in het lichaam en werkt vrij
quine, het synthetische antimalariamiddel dat vele jaren snel na inname. Hetzelfde zou dus kunnen gebeuren
succesvol in de strijd tegen malaria gebruikt werd. Tewanneer men artemotil oraal zou innemen, omdat dit in
gen deze stof is echter inmiddels massale resistentie
het lichaam wordt omgezet tot artenimol en dan ook al
ontstaan. Dit gesynthetiseerde chloroquine is per defini- na acht uren een maximale bloedspiegel zou hebben.
tie zuiver en bevat geen bijproducten die op chloroquine Overigens wordt artenimol in het bloed ook weer snel
lijken en die dezelfde werking hebben (dat zou immers
afgebroken, zodat eventuele resistentieontwikkeling
niet mogen in het chemische productieproces).
door de parasiet ook om die reden al hoogst onwaarMet kinine en artemisinin is er echter iets anders aan de schijnlijk is.
hand. Beide moleculen zijn afkomstig uit plantenmateriKlinische proeven in Thailand, Kameroen en Zambia
aal, ofwel uit cellen die een veelheid aan andere stoffen
met artemotil-injecties bij ernstig zieke patiënten toonbevatten. Tijdens de kinine-extractie worden ook kinididen aan dat wanneer men 4,8 mg artemotil per kg
ne, cinchonine en cinchonidine verkregen, die elk even- lichaamsgewicht intramusculair toediende als initiële
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dosis (op tijdstip 0), gevolgd door vier maal 1/3 deel van
die dosering na achtereenvolgens 6, 24, 48 en 72 uur,
dit voldoende was om de patiënt te genezen van een
cerebrale malaria-infectie [7]. De toediening geschiedde
met een injectie van artemotil in sesamolie in de boven(dij)beenspier. Gerekend naar hoeveelheden artemotil kwam dit voor een persoon van 50 kg neer op 240
mg, gevolgd door vier keer 80 mg, dus in totaal 560 mg.
Voor iemand van 70 kg was dit 336 mg, gevolgd door
vier keer 112 mg en een totaal van 784 mg artemotil.
Samenvattend kan men nu stellen dat bij een (nog) niet
ernstig zieke patiënt van 70 kg voor een orale toediening 600 mg artenimol nodig was en voor profylaxe 150
mg per week voldoende bleek te zijn
Voor een ernstig zieke patiënt van 70 kg bleek het intramusculair injecteren van 784 mg artemotil voldoende te
zijn voor genezing.
Op grond van bovenstaande gegevens kan worden
berekend hoeveel van de actieve stof per behandeling
moet worden toegediend. Voor een patiënt van 70 kg
voldoet, met inachtneming van de toxicologische marge en na herleiding van artenimol en artemotil tot het
molecuulgewicht van artemisinin, 750 mg artemisinin
voor een curatieve vierdaagse orale behandeling. Voor
profylaxe voldoet 150 mg artemisinin per week.
Op basis hiervan is het mogelijk het noodzakelijk aantal
capsules met gedroogd artemisia-plantenmateriaal te
berekenen. Laten we uitgaan van een plant die eind juni
wordt geoogst met een gehalte van 0,86% artemisinin
op een droge-stofgehalte van 10% [3]. Een gevulde
capsule van 22 mm lengte weegt 895 mg. Daarvan
moet 110 mg gerekend worden voor de capsule zelf. Er
kan dus slechts 785 mg gedroogd en gemalen poeder
in de capsule zitten. Daarin zit 6,75 mg artemisinin. Om
nu tot 150 mg artemisinin te komen, moeten dus 22 van
dergelijke capsules worden ingenomen.
ESCHERMING TEGEN CEREBRALE MALARIA
Wanneer men in een malaria-endemisch gebied
aankomt, dan kan men elk moment door een geïnfecteerde vrouwelijke mug worden gestoken, waarbij het
welbekend is dat deze hoofdzakelijk actief is tijdens de
schemering en de vroege morgen. Het duurt 7-14 dagen voordat de eerste symptomen van de malaria-infectie zich aandienen.
Om nu het zekere voor het onzekere te nemen, neemt
men drie dagen na aankomst in zo’n malariagebied de
eerste hoeveelheid capsules in en dat herhaalt men
alle volgende weken op dezelfde dag. Daardoor krijgt
de mogelijk aanwezige parasiet niet de kans zich in het
lichaam te ontwikkelen. Het is dus strikt genomen niet
altijd een profylaxe, maar dat weet men niet zeker. Wanneer men de volgende week weer een dergelijke dosis
neemt, zal hetzelfde gebeuren en zullen tevens eventuele achtergebleven parasieten worden uitgeschakeld.
Zoals in Zambia bleek, kan op die wijze bescherming
tegen de levensbedreigende gevolgen van een eventuele malaria-infectie worden gegeven.
Bij een gebleken infectie dient, berekend op een mensgewicht van 70 kg, de therapeutische dosering als
volgt te zijn: 22 capsules als initiële dosis, gevolgd door

B

telkens 7 capsules na 6, 24, 48 en 72 uur. Helaas zijn
deze grote hoeveelheden capsules een moeilijk uit te
voeren therapie, maar het is wel de enige manier om op
eenvoudige wijze van een malaria-infectie af te komen.
In het licht van dit probleem moet er echter toch nog
eens op gewezen worden dat het artemisia-poeder dat
in de capsules zit, naast artemisinin ook artemisiteen
en de eerder genoemde flavonoïden bevat. Hoewel mij
daar geen experimentele resultaten van bekend zijn, ligt
het voor de hand aan te nemen dat door de aanwezigheid van die andere actieve stoffen er mogelijk ook van
die kant een bijdrage geleverd wordt aan de eliminatie
van de malariaparasieten.
Het moet daarom welhaast zo zijn dat de bovenbeschreven capsules met artemisia-poeder veel actiever
zullen zijn dan men op grond van de hierboven gegeven
berekeningen en klinische ervaringen kan verwachten.
Daardoor kan worden volstaan met minder (misschien
zelfs minder dan de helft) van de hierboven gegeven
dosering. Maar nogmaals, klinische ervaringen zijn er
wat dat betreft helaas niet.
Het is duidelijk dat de inname van deze grote hoeveelheid capsules een probleem is. Het is jammer dat niet
bekend is of en in hoeverre synergisme tussen de aanwezige flavonoïden en het aanwezige artemisiteen het
antiparasitaire effect versterken. Men moet proefondervindelijk gaan vaststellen in hoeverre een halvering van
de dosis (of eventueel zelfs een derde daarvan) voor
het gewenste effect zou kunnen zorgen.
OTA-ARTEMISIA: POEDER MET HOGE
POTENTIE
Een andere benadering zou kunnen zijn dat een ‘tota-artemisia’ wordt gemaakt, een poeder met hoge potentie. Dit in navolging van ‘tota-kina’, een kinabastconcentraat dat ACF ook verwerkte voor de productie van
kinine. Men zou het gedroogde artemisia-materiaal grof
kunnen hakselen, het vervolgens in water laten ‘trekken’ en dan filtreren over een niet te fijnmazig filter. Het
filtraat moet worden geconcentreerd via sproeidroging,
verdamping in de open lucht of in warmtecabines. Tot
slot wordt het dan in capsules verwerkt.
Men kan daarna via het gewicht kwantitatief vaststellen
hoeveel er over is van het oorspronkelijke gedroogde
materiaal en dienovereenkomstig bepalen hoeveel capsules er per kg lichaamsgewicht zouden moeten worden
ingenomen, zodat aanzienlijk minder capsules per 70 kg
lichaamsgewicht zouden hoeven te worden ingenomen.
Voorgestelde benadering is in de dagelijkse praktijk al
een stuk beter uitvoerbaar, maar men zou mogelijk vanwege de andere actieve componenten met veel minder
toekunnen, hetgeen proefondervindelijk zal moeten worden vastgesteld.

T

IJF MAATREGELEN VOOR AANPAK
CEREBRALE MALARIA
Op grond van het voorgaande wordt de volgende aanpak bij cerebrale malaria voorgesteld:

V

1. Verbouw van Artemisia annua var. ‘Viet Nam’ en
vullen van capsules met 10% droog poeder van alle
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groene delen.
2. Bij profylaxe: 1 capsule per 3,5 kg lichaamsgewicht
innemen op dag 3 na aankomst in een malaria-endemisch gebied. Deze dosering op dezelfde volgende
weekdag volhouden tot in de eerste week waarin men
het malaria-endemische gebied heeft verlaten.
3. Als therapie bij niet ernstige infectie: 3 capsules per
10 kg lichaamsgewicht innemen, gevolgd door 1 capsule per 10 kg lichaamsgewicht op tijdstippen 6, 24,
48 en 72 uur na de eerste toediening.
4. Ontwikkeling van een geconcentreerd tussenproduct
‘tota-artemisia’.
5. Uitvoeren van een profylaxe-studie met plantenpoeder in een capsule, ‘tota-artemisia’ in een capsule, en
een placebo gedurende 16 weken in een malaria-endemisch gebied, om het definitieve aantal benodigde
capsules te bepalen.
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* Naschrift redactie
Wij ontvingen een zeer uitgebreide en bijzonder interessante
reactie van Charles Lugt. De redactie heeft besloten om zijn
gewaardeerde bijdrage in verkorte vorm, na een redactionele
bewerking door mevrouw Nijhuis-Bouma en hem, te plaatsen.
De redactie wil hierbij aantekenen dat in de wetenschappelijke wereld algemeen wordt aangenomen dat er wel degelijk
gevallen zijn geregistreerd die wijzen op een ontwikkelde
resistentie van de malariaparasiet tegen artemisinin en kinine.
De visie van dhr. Lugt is dat dit bij artemisinin alleen voor de
synthetische derivaten het geval is, omdat artemisinin nergens
als zodanig wordt toegediend. Nader onderzoek hiernaar lijkt
de moeite waard.

Onderzoek naar de effectiviteit van etherische
oliën tegen luchtwegpathogenen
Een in vitro-bepaling voor P. multocida en M. haemolytica.
W. Kissels en R. R. Santos
In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijke synergie of additionele effecten van een commercieel beschikbare combinatie van etherische (vluchtige) oliën (EOC) met veel gebruikte antibiotica bij de bestrijding van belangrijke luchtwegbacteriën van vleeskalveren. Er werd een antibacteriële werking van EOC
aangetoond in vitro tegen Pasteurella multocida en Mannheimia haemolytica. Geen interactie werd waargenomen wanneer EOC werd gecombineerd met doxycycline of tilmicosine tegen M. haemolytica, of met
doxycycline tegen P. multocida. Een additief effect werd waargenomen wanneer EOC werd gecombineerd
met tilmicosine.
NLEIDING
Toegenomen resistentie van bacteriën tegen bestaande antibiotica vormt een groeiend probleem bij de bestrijding van ernstige infecties. Het restrictief gebruik
van antibiotica in het algemeen wordt in toenemende
mate gereguleerd door richtlijnen, formularia en ver-

I

scherpt toezicht. Bij landbouwhuisdieren veroorzaken
respiratoire aandoeningen door Pasteurella en Mannheimia spp. economische verliezen en wordt de werkzaamheid van de behandeling van deze infecties beïnvloed door antimicrobiële resistentie [1]. In de praktijk
betekent dit vaak een afweging tussen beperkte moge-

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 29e JAARGANG, NR 1, WINTER 2016, 23

lijkheden en gewenste effectiviteit van de behandeling.
Diverse wegingsfactoren zoals regulering, effectiviteit,
kosten, toepasbaarheid en dierenwelzijn staan vaak op
gespannen voet met elkaar. Veel practici zouden graag
een uitbreiding zien van de mogelijkheden tot behandeling. De combinatie van antibiotica met etherische oliën
die een synergetisch of additief effect hebben lijkt hier
een mogelijke oplossing te bieden [2].
Eerder is aangetoond dat het mogelijk is dat een aantal
(multi)resistente bacteriesoorten opnieuw gevoelig gemaakt kan worden voor bepaalde antibiotica door toevoeging van vluchtige oliën of componenten ervan. Het
zou mogelijk moeten zijn om combinaties te ontwikkelen
die bacteriële resistentie tegen antibiotica verminderen
of uitschakelen [3].
Etherische oliën kenmerken zich door hun ‘vluchtige’
karakter, en hun biologische beschikbaarheid is sterk

afhankelijk van de farmacokinetiek en -dynamiek [4].
Deze kunnen per olie sterk verschillen als gevolg van
de grote diversiteit aan type moleculen waaruit etherische oliën zijn opgebouwd [5]. Meestal worden etherische oliën, alleen of in combinatie, gebruikt om antimicrobiële activiteit te verbeteren en/of om de gezondheid
van dieren te verbeteren. Zo laten bijvoorbeeld anetholrijke oliën antibacteriële (speciaal tegen gram-positieve
bacteriën) en antioxidant activiteiten zien [6]. Enige synergetische effecten tussen de eucalyptus-terpenoïden
aromadendreen en 1,8-cineol werden waargenomen
tegen Staphylococcus aureus en Enterococcus fecalis
[7]. Recent werd aangetoond dat 1,8-cineol in combinatie met carvacrol antimicrobiële werking liet zien tegen
Listeria monocytogenes, Aeromonas hydrophila en Pseudomonas fluorescens [8]. Niet alleen een antimicrobieel effect, maar ook een immuunstimulerend effect werd

Figuur 1. MIC voor P. multocida werd bepaald op 0,5% (v/v)
EOC, 0,25 μg/ml doxycycline en 2 μg/ml tilmicosine, de NICwaardes waren 0,125% EOC, 0,0625 μg/ml doxycycline en 0,5
ug/ml tilmicosine.

Figuur 2. MIC voor M. haemolytica werd bepaald op 0,5%
EOC, 0,125 μg/ml doxycycline en 4 μg/ml tilmicosine, de
NIC-waardes waren 0,125% EOC, 0,0625 μg/ml doxycycline
en 0,5 ug/ml tilmicosine.
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waargenomen toen intestinale cellen gestimuleerd werden met Salmonella sp. of Escherichia coli, in aanwezigheid van carvacrol [9]. Het antimicrobiële effect van
carvacrol in combinatie met thymol werd gedocumenteerd en dit leidde tevens tot verbetering van de diergezondheid [10]. Thymol alleen versterkte ook de activiteit
van aminoglycosiden en bèta-lactam-antibiotica [11].
Alle genoemde moleculaire bestanddelen van etherische oliën (trans-anethol, 1,8-cineol, carvacrol en
thymol) zijn aanwezig in een commercieel aanvullend
diervoeder (EOC). Dit product wordt ingezet ter ondersteuning van een gezonde functie van de luchtwegen,
regulering van de spijsvertering en stimulering van de
stofwisseling. Deze effecten worden veroorzaakt door
de spasmolytische, secretolytische en stimulerende
eigenschappen van de ingrediënten. Uit de praktijk is
bekend dat dieren die EOC krijgen gedurende antibioticumtherapie beter reageren op de behandeling, met
minder koorts en zonder terugval in voedselopname
(niet gepubliceerd; mondelinge mededelingen door dierenartsen).
In het licht van bovenstaande ontstond de vraag in hoeverre een reeds bestaande standaardcombinatie van
etherische oliën (EOC), in de vorm van een handelsproduct, een bijdrage zou kunnen leveren aan de vermindering van de hier geschetste problematiek. Zo’n
EOC heeft waarschijnlijk een antibacteriële werking en
mogelijk een complementaire, additionele of synergetische werking in combinatie met antibiotica.
ATERIAAL EN METHODE
Voor dit in vitro-onderzoek, uitgevoerd in 2015 door
onderzoekers van het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van de faculteit voor diergeneeskunde
in Utrecht, werd gebruik gemaakt van het handelsproduct Bronch-Arom F, in dit artikel aangeduid met EOC,
in combinatie met twee belangrijke luchtwegpathogenen
en twee veel gebruikte antibiotica bij de behandeling
van luchtweginfecties.
Er werd gebruik gemaakt van gevalideerde stammen
van Pasteurella multocida (ATCC 51689) en Mannheimia haemolytica (ATCC 33396). De bacteriën werden
gekweekt volgens routineprotocollen. De gebruikte antibiotica doxycycline en tilmicosin werden betrokken van
Sigma-Aldrich. Het te testen product EOC werd betrokken van de distributeur (Ecostyle BV).
Bacteriën van elke geteste stam werden gekweekt en
blootgesteld aan genoemde antibiotica in combinatie
met of zonder EOC. Toenemende concentraties (in porties van 100 µL) van de testverbindingen (EOC en antibiotica) werden geplaatst in kweekmedium in 96-wells
microplaten. Kleine hoeveelheden (100 µL) van elke
bacteriële suspensie werden toegevoegd tot een bacteriële dichtheid van 105 CFU per well werd bereikt. De
platen werden gedurende 24 uur, onder schudden, geïncubeerd bij 37 °C. Daarna werd de minimale remmende concentratie (MIC) vastgesteld als de laagste concentratie waarbij geen bacteriegroei wordt gemeten met
een geautomatiseerde optische dichtheidlezer (OD).
Verder werd de hoogste concentratie waarbij geen
invloed werd waargenomen op de groeicurve in verge-
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lijking met de onbehandelde controle geregistreerd als
de niet-remmende concentratie (NIC). Elk experiment
werd ten minste vier keer uitgevoerd met steeds zes
herhalingen.
Om synergie, additie of antagonisme tussen antibiotica
en EOC te detecteren, werd een zgn. dambordmethode
gevolgd. Hiervoor werden volgens CLSI-normen (Clinical and Laboratory Standards Institute), voorafgaand
aan het testen twee seriële verdunningen van elk antibioticum en EOC gemaakt tot tenminste de dubbele
MIC-concentraties. Het dambordpatroon werd bereikt
door langs de axis (rijen) het eerste antibioticum van de
combinatie serieel verdund uit te zetten, terwijl langs
de abscis (kolommen) het tweede antibioticum of EOC
verdund werd uitgezet. Na het toevoegen van bacteriën
werden de platen 24 uur bij 37 °C onder schudden geïncubeerd. Hierna werd de fractionele remmende concentratie (FIC) berekend uit de optische meetresultaten
(OD) met de volgende formules:
FIC(A) = MIC (A in aanwezigheid van B)/MIC (A)
FIC(B) = MIC (B in aanwezigheid van A)/MIC (B)
waarbij:
A: staat voor EOC of een antibioticum
B: staat voor het andere geteste antibioticum
De resultaten werden geïnterpreteerd als synergetisch
wanneer de FIC-index voor de combinatie ≤ 0,5 was,
als additioneel bij een index van 0,5 - 1,0, neutraal bij
een index van 1,0 - 2,0 en antagonistisch wanneer de
index groter is dan 2,0 [12]. Elk experiment werd ten
minste driemaal herhaald.
Statistische analyse van de verkregen data (gemiddelde
± standaarddeviatie) werd uitgevoerd met behulp van
ANOVA en Tukey als post hoc-test met het statistische
programma Prism 6,05 (La Jolla, CA, VS). Verschillen
werden als significant beschouwd bij P < 0,05.
ESULTATEN
Elke onderzochte bacteriestam werd gekweekt met
of zonder EOC of de geteste antibiotica (doxycycline of
tilmicosine), in verschillende concentraties, om hun antibacteriële werking via minimale remmende concentratie
(MIC) te evalueren.
Voor P. multocida werd de MIC voor EOC bepaald op
0,5% (v/v), voor doxycycline was dit 0,25 μg/ml en voor
tilmicosine 2 μg/ml, als NIC-waarden werden vastgesteld 0,125% voor EOC, en 0,0625 μg/ml voor doxycycline en 0,5 μg/ml voor tilmicosine (figuur 1).
Voor M. haemolytica werd de MIC voor EOC bepaald
op 0,5%,voor doxycycline was dit 0,125 μg/ml en voor
tilmicosin 4 μg/ml, als NIC-waarden werden vastgesteld
0,125% voor EOC,en 0,0625 μg/ml voor doxycycline en
0,5 μg/ml voor tilmicosin (figuur 2).
De dambordmethode om FIC-waarden te bepalen werd
uitgevoerd in tweevoud voor elke bacterie en alle drie
de geteste stoffen (EOC, doxycycline en tilmicosine).
De FIC-resultaten (figuur 3) voor de combinatie doxycycline-tilmicosin lagen tussen 1 en 2 (neutraal).
Met betrekking tot M. haemolytica, werd geen interactie
waargenomen tussen EOC en de geteste antibiotica
(FIC = 1 voor doxycycline en FIC = 2 voor tilmicosine).
Bij P. multocida leverde de vergelijking van EOC met
doxycycline geen interactie (FIC = 1) op. Wel werd een
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additief effect gevonden voor de combinatie EOC met
tilmicosine tegen P. multocida (FIC = 0,75).
ISCUSSIE
De gevonden MIC-waarden van de antibiotica tegen
beide bacteriën stemden overeen met literatuurvermeldingen, bijvoorbeeld 0,06 - 0,5 μg/ml voor doxycycline
en ≤ 8 μg/ml voor tilmicosine [13].
Dit is de eerste rapportage over de in vitro-antibacteriële
werking van EOC bij gebruik in concentraties gelijk aan
of hoger dan 0,5% tegen P. multocida en M. haemolytica. Dit stemt overeen met eerdere bevindingen van antibacteriële effectiviteit van individuele componenten van
de hier gebruikte EOC of combinaties daarvan tegen
andere bacterie species [8, 14-16].
De dambordmethode om FIC-waarden te bepalen werd
uitgevoerd in tweevoud voor elke bacterie en alle drie
de geteste stoffen (EOC, doxycycline en tilmicosine).
De FIC-resultaten voor de combinatie doxycycline-tilmicosin waren neutraal zoals eerder gerapporteerd door
andere onderzoekers [17], onafhankelijk van de geteste
bacterie.

D

Figuur 3. Het FIC-resultaat voor de combinatie doxycycline
– tilmicosine gaf geen effect, onafhankelijk van de geteste
bacterie. Voor M. haemolytica (linkerkolom) werd geen interactie waargenomen tussen EOC en de geteste antibiotica
(FIC=1 voor doxycycline en FIC=2 voor tilmicosine). Voor P.
multocida (rechterkolom) werd geen interactie waargenomen
(FIC=1) tussen EOC en doxycycline, terwijl een additief effect
(FIC=0,75) werd waargenomen tussen EOC en tilmicosine.

ONCLUSIES en aanbevelingen
Er werd een antibacteriële werking van EOC aangetoond in vitro tegen P. multocida en M. haemolytica,
wanneer dit product in vitro wordt toegepast in een concentratie van 0,5% (v/v). Welke dosering in de praktijk
nodig is, zal nog moeten worden vastgesteld.
Een additief effect werd waargenomen wanneer EOC
werd gecombineerd met tilmicosine tegen P. multicoda.
Er werd geen interactie waargenomen wanneer EOC
werd gecombineerd met doxycycline of tilmicosine tegen M. haemolytica, of met doxycycline tegen P. multocida.
De resultaten kunnen aanleiding zijn tot een nader onderzoek naar de positieve praktijkervaringen met EOC
als ondersteuning bij een antibioticatherapie, met name
tegen P. multocida.
Bronch-Arom F is een complex product en waarschijnlijk
zal een dambordstudie met de afzonderlijke geïsoleerde
etherische oliën of met de moleculaire bestanddelen
daarvan meer informatie geven over de interactie tussen deze verbindingen en de antibiotica.
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FFECT VAN EEN CURCUMA-ALOE-MIX OP HET
CELGETAL BIJ MELKKOEIEN
In 2014 zijn een aantal dierenartsen en melkveehouders
naar India geweest om te kijken hoe daar met kruiden
aan de gezondheid van melkvee gewerkt werd. Dit
gebeurde in het kader van een NVF-project, uitgevoerd
door Dutch Farm Experience, met subsidie van het
Emotive-programma van Oxfam en de provincie
Overijssel. Daarna hebben het kenniscentrum VKON/
dierenkliniek Den Ham en dierenkliniek de Woldberg
samen met zeven Overijsselse melkveehouders en
het RIKILT Wageningen Universiteit een Indiaas recept
voor een uitwendige uierbehandeling uitgetest bij
Nederlandse koeien met een hoog celgetal. Er werden
20 koeien gedurende 5 dagen 2 x daags behandeld
met de mix; 20 koeien dienden als controlegroep. De
daling van het celgetal (het aantal aanwezige cellen
per milliliter melk en daarmee een maat voor de
uiergezondheid) was significant, maar onvoldoende
en de behandeling was te tijdrovend voor de
Nederlandse maatstaven. Er is echter bij alle partijen
belangstelling om in deze richting verder te zoeken naar
mogelijkheden.

E

Bronnen: Groot M, Raeijmaeckers L, Thybaut R, Nij Bijvank
H, Vreriks M van ’t Hooft K. Ayurvedische kruiden bij
Hollandse koeproblemen. Een verslag van een praktijkproef

Bron: Reza-Yazdi K, Fallah M, Khodaparast M, Kateb
F, Hosseini-Ghaffari M. Effects of specific essential oil
compounds on feed intake, milk production, and ruminal
environment in dairy cows during heat exposure. Int J Biol Vet
Agric Food Eng 2014(8),12:1242-45.

NVF-nieuws
EES BEUKELMAN BENOEMD ALS NVF-ERELID
Op 10 november 2015, twaalf jaar nadat hij als opvolger van Johan van Meer in het NVF-bestuur was gekozen, nam dr. C.J.
(Kees) Beukelman
afscheid van het
NVF-bestuur. Kees
was de tot nu toe
langstzittende voorzitter, die zich sterk
heeft gemaakt voor
de wetenschappelijke benadering in
de fytotherapie. Een
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FFECTEN VAN VLUCHTIGE OLIE OP DE
KOEIENPENS-FYSIOLOGIE
Onderzoekers van de universiteiten in Teheran en
Isfahan (Iran) hebben in vivo een diervoeradditief
getest bij koeien. Het betrof een gepatenteerd Iraans
product dat bestaat uit een mix van natuuridentieke en
natuurlijke aroma’s: cinnamaldehyde, eugenol, munt,
koriander, komijn en citroengras op een organische
drager. Na randomisatie kregen 16 Holstein-koeien
(aantal dagen na de partus 60 +/- 5) 2 gram per dag
van de mix gedurende 4 weken; 16 koeien dienden als
controle. De effecten waren significant op het punt van
voedselinname en melkafgifte. Beide parameters bleven
beter in stand dan bij de controlegroep waarbij een
daling van circa 10% optrad. Ook was er effect op de
zuurgraad in de pens: deze steeg van 6,05 naar 6,33;
de molaire propionaat-ratio in de pens: deze daalde van
22,0 naar 18,2; en de C2:C3-(acetaat/propionaat-)ratio:
deze steeg van 4,1 naar 4,7. De molaire verhoudingen
van acetaat en butyraat lieten een niet-significante
daling zien. Het onderzoek werd betaald door de firma
die dit product op de markt brengt.

lange reeks van prachtige congressen in de periode
2004-2014 getuigt van zijn enthousiasme en brede belangstelling. Als dank voor zijn jarenlange betrokkenheid
stelde het bestuur aan de leden voor om aan hem het
erelidmaatschap te verlenen, en dat is direct op de ledenvergadering van 10 november geëffectueerd. Kees
wordt als NVF-voorzitter opgevolgd door dr. M.T.I.W.
(Marij) Schüsler-van Hees. Een interview met haar leest
u elders in deze editie.
NNOVATIEPRESTATIECONTRACT (IPC) NVF AFGEROND
Op 23 december 2015 is de projectperiode geëindigd
van het tweede IPC van de NVF: ‘Innovatieve natuurproducten voor mens en dier’. Er is door 17 bedrijven
in zes deelgroepen gewerkt aan verschillende nieuwe
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producten op het gebied van persoonsspecifieke diagnose en (kruiden)therapie, de teelt van geneeskruiden,
alledaagse en chronische klachten, en aan verminderd
antibioticagebruik in de veehouderij door het vergroten
van de gezondheid van landbouwhuisdieren. De redactie hoopt in een van de volgende edities nadere bijzonderheden over de resultaten van dit project te kunnen
belichten.
VF-LEDEN: GRAAG UW CORRECTE E-MAILADRES DOORGEVEN!
Nog steeds heeft het NVF-bureau niet van alle NVF-leden een actueel e-mailadres. Ook blijkt soms dat er
mensen van e-mailadres veranderen en dat niet aan
het NVF-bureau doorgeven. Omdat we in de toekomst
steeds meer ledencontacten met een digitale nieuwsbrief (voor de hele NVF of voor deelgroepen) willen
gaan onderhouden, hopen we dat iedereen ervoor wil
(blijven) zorgen dat het NVF-bureau op de hoogte is van
de actuele e-mailadressen. Heeft u bijvoorbeeld de
kerst- en nieuwjaarswens van de NVF niet ontvangen,
stuur dan uw mailadres even naar nvf@fyto.nl.

N

EBSITE NVF VERNIEUWD
Na bijna twee jaar inactiviteit van de webredactie,
is vanaf 1 januari de website www.fyto.nl in een nieuwe
jas gestoken. De vaste rubrieken zijn gebleven, en de
bedoeling is om steeds meer informatie (zoals dit tijdschrift) speciaal voor leden toegankelijk te maken. Wij
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ontvangen graag uw opmerkingen en suggesties. De
publiekswebsite infofyto.nl blijft ook bestaan en deze
wordt regelmatig bijgewerkt indien er nieuwe monografieën, registraties en hulpverleners bekend worden.
VF IS VERHUISD
Sinds 1 januari 2016 is de NVF niet meer gevestigd op het IEZ in Beek. De NVF blijft bereikbaar via
nvf@fyto.nl. De e-mail wordt door Mare Nynke Zijlstra
behandeld, en zo nodig doorgestuurd naar verschillende NVF-(bestuurs)leden. De NVF is nu gevestigd in
de Margrietstraat 9, 5121 XL te Rijen. De functie van
het bureau wordt gesplitst in: bestuurlijke zaken (tel.
06-1728 8268), leden- en abonnee-administratie en
facturatie (de firma Grootboek, St. Annastraat 48, 6524
GE, Nijmegen) en de redactie van dit tijdschrift (Karl
Marxstraat 101, 6663 LA, Lent. Tel. 06-5359 3509). U
vindt de nieuwe adressen en telefoonnummers ook in
het colofon op pagina 1 en onder ‘contact’ op de nieuwe
website.

N

ECTIFICATIE
In het laatste nummer van het NTvF stonden in het
nieuwsbericht over de Nobelprijswinnaars (pagina 26)
twee storende spelfouten: artemisin moet artemisinin
zijn en avermectine moet ivermectin zijn. Ivermectin is
het geneesmiddel dat zij uiteindelijk ontwikkelden; avermectinen is de algemene naam voor deze groep van
verbindingen.
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Natuurlijke oplossing

bij prostaat- en
plasproblemen

Doe de prostaattest

Meerdere keren per nacht plassen? Zwakke urinestraal?
Nadruppelen? Dit zijn typische verschijnselen van een
goedaardige prostaatvergroting. Maar liefst 50% van de
mannen van 50+ krijgt hiermee te maken. De prostaattest
kan helpen bepalen of er mogelijk sprake is van een
goedaardige prostaatvergroting.

Nooit

Minder dan
1 op de 5
keer

Minder dan de
helft van de
keren

Ongeveer de
helft van de
keren

Meer dan de
helft van de
keren

Bijna
altijd

… moest u gemiddeld ’s nachts het bed uit om te
plassen?

0

1

2

3

4

5

… moest u binnen 2 uur opnieuw plassen?

0

1

2

3

4

5

… had u moeite om het plassen op
te houden?

0

1

2

3

4

5

… had u het gevoel dat uw blaas na het plassen
nog niet helemaal leeg was?

0

1

2

3

4

5

… gebeurde het tijdens het plassen dat
de straal zwak was en enige keren onderbroken
werd?

0
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2

3

4
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… had u last van nadruppelen?

0
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3

4
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… moest u persen voordat de urinestraal
op gang kwam?

0

1
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3

4
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Hoe vaak in de afgelopen maand:

Score

Totaalscore:

100% natuurlijke
oplossing bij plasproblemen
A.Vogel ProstaforceMed* is 100%
natuurlijk en vermindert plasproblemen
bij een vastgestelde goedaardige
prostaatvergroting. Het is verkrijgbaar
in een verpakking van 30 capsules en
heeft een adviesprijs van € 13,99.
De kwaliteit van het product wordt
beoordeeld met een 8,8.

*Traditioneel kruidengeneesmiddel. Werkzame stof: Sabal serrulata. Lees voor gebruik de bijsluiter. Toepassing is uitsluitend gebaseerd
op reeds lang bestaand gebruik. A.Vogel ProstaforceMed is verkrijgbaar bij de meeste apotheken. KOAG-nr: 11-0715-1140

Uitleg totaalscore

0-2 = geen plasklachten,
3-7 = lichte plasklachten,
8-19 = matige plasklachten,
20-35 = sterke plasklachten.

Bij een totaalscore van 3 of hoger blijkt dat
u mogelijk een aantal specifieke verschijnselen van goedaardige prostaatvergroting
heeft. Voor het stellen van de juiste diagnose dient u een arts te raadplegen.
U kunt de prostaattest ook online doen
op: avogel.nl/prostaattest

Vitamine D / Levertraanolie
Vitamine D is een in vet oplosbare vitamine die ofwel via de voeding, dan wel
door het lichaam kan worden geproduceerd als zonlicht op de huid valt. Mensen
die te weinig zonlicht krijgen kiezen vaak voor het aanvullen van vitamine D.
Vitamine D is essentieel voor gezonde botten en tanden en wordt ook
belangrijk geacht voor een gezond immuunsysteem. Vitamine D draagt ook
bij tot de instandhouding van een normale werking van de spieren en speelt een
rol in het celdelingsproces.

180c

Voor € 21,60

120vc

Voor € 26,55

Vitamine D3 4.000ie (100mcg), 120 vc

www.hb08.nl

Levertraanolie 1000mg, 180c

