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in de traditionele fytotherapie wordt de combinatie van taraxacum officinale (paardebloem),
hypericum perforatum (sint janskruid) en mentha piperita (pepermunt) vaak ingezet. de
kruiden hebben ieder een specifiek werkingsgebied en werken sterk synergetisch op elkaar.
de taraxacum stimuleert de gal, reinigt bloed- en lymfe en heeft een positief effect op
de alvleesklier, dat de spijsvertering bevordert. hypericum heeft in deze combinatie met
name een antiseptische en spasmolytische werking op milt, maag, lever en darmen en heft
stuwingen op in het poortaderstelsel. storing in genoemde gebieden veroorzaakt niet alleen
vegetatieve verstoringen, maar zijn ook de uiting van een vegetatieve stoornis zelf. mentha
piperita heeft een koliekremmend effect op de lever, galblaas, maag en darmen. deze
combinatie van drie kruiden heeft een enorm breed indicatiegebied. een aantal specifieke
effecten wordt hieronder beschreven.

taraxacum officinale

klinische studies bekend [1]. Met name de diuretische, choleretische,

Planten van het geslacht taraxacum, in Nederland beter bekend als de

anti-inflammatoire, antioxidatieve [2, 3], analgetische en anticoagulatoire

paardebloem, worden al heel lang gebruikt als medicinale kruiden. De

[4] effecten zijn in dierstudies bestudeerd, evenals de prebiotische [5],

eerste referentie voor het gebruik van taraxacum ligt besloten in zijn

anticarcinogene- en anti-hyperglycemische effecten van Taraxacum offi-

naam: ´taraxis´ in de zin van ontsteking en ´akeomai´ als curatief.

cinale [1]. Taraxacum remt de vorming van vrije radicalen en de daardoor

Het eerste bewijs voor therapeutisch gebruik van taraxacum komt van

veroorzaakte DNA-beschadiging en -oxidatie van LDL-cholesterol. Het

Arabische geneesheren uit de 10e en 11e eeuw, waarbij het ingezet werd

heeft een synergetisch effect met alfa-tocoferol (vitamine E) laten zien

om lever- en miltklachten te behandelen. In de westerse wereld is het

en dit effect is te danken aan de in de plant aanwezige polyfenolen [2].

gebruik van taraxacum het meest beschreven in Duitsland (vanaf de 16e

Taraxacum officinale bevat anti-angiogenetische, anti-inflammatoire en

eeuw). In moderne kruidenmonografieën is het empirische gebruik

anti-nociceptieve eigenschappen door zijn antioxidatieve eigenschappen

van taraxacum geëvalueerd. Volgens de British Herbal Medicine Asso-

en inhibitie van zowel stikstofmonoxide (NO)-productie als expressie

ciation is de wortel waardevol als stimulant voor de lever, terwijl de

van COX-2 [4]. De oligofructanen die in de wortel van Taraxacum offici-

bladeren een choleretische en diuretische werking hebben. Therapeu-

nale gevonden worden, zijn een belangrijke bron van koolstof en energie

tische indicaties die beschreven zijn in de Duitse Kommission E en

voor de groei van veertien verschillende bifidobacteriën [5].

de European Scientific Cooperative for Phytotherapy zijn een verminderde lever- en galfunctie, dyspepsie en verlies van eetlust. Bovendien

hypericum perforatum

is taraxacum een ondersteunend middel bij aandoeningen waarbij een

Hypericum perforatum (sint-janskruid) komt van nature voor in

toegenomen urinesecretie bevorderlijk is, zoals bij reumatische aandoe-

Europa, West-Azië en Noord-Afrika en wordt gecultiveerd in Noord- en

ningen of preventie van nierstenen.

Zuid-Amerika en Australië. De Grieken en Romeinen beschreven het
medicinale gebruik ervan bij aandoeningen die gerelateerd zijn met

Hoewel Taraxacum officinale een bekend en lang gebruikt fytothera-

het zenuwstelsel. In Duitsland is het het meest voorgeschreven anti-

peuticum is, is er tot op heden maar weinig wetenschappelijk onder-

depressivum. In 1984 heeft de Kommission E hypericum goedgekeurd.

zoek naar gedaan. Er zijn in het geval van taraxacum geen humane of

Hypericum wordt gebruikt voor een grote verscheidenheid van aandoeningen. Er wordt van gezegd dat het de symptomen van het premenstrueel syndroom en de obsessief-compulsieve stoornis verlicht, maar
er is weinig onderzoek gedaan naar deze toepassingen [6, 7]. >>
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Foto: Taraxacum officinale (paardebloem). Bron: www.plantaardigheden.nl.

medicijn

inductie van

effect hypericum op medicijnniveaus in het bloed

Anticonceptiva, orale

CYP3A4

Vermindering

Benzodiazepinen: alprazolam (Alprazolam Tabletten®, Xanax®),
midazolam (Dormicum®, Midazolam Injectie®),
zolam (Dormicum®, Midazolam Injectie®)

CYP3A4

Vermindering

Amitryptiline (Amitriptyline Tabletten®, Sarotex®, Tryptizol®)
en nortriptyline (Nortrilen®) en mogelijk ook andere tricyclische
antidepressiva

CYP3A4

Vermindering

Anti-retrovirale middelen:
indinavir (Crixivan®), nevirapine (Viramune®)

CYP3A4 en P-glycoproteïne

Vermindering

Carbamazepine (Tegretol Carbamazepine®, Tabletten/Suspensie®)

CYP3A4

Geen effect

Ciclosporine (Neoral®, Sandimmune®)

CYP3A4 en P-glycoproteïne

Vermindering

Digoxine (Lanoxin®)

P-glycoproteïne

Vermindering

Fenprocoumon

CYP2C9

Vermindering

Imatinib (Glivec®)

CYP3A4

Vermindering

Irinotecan (Campto®)

CYP3A4 en P-glycoproteïne

Vermindering

Omeprazol (Omeprazol Capsules/Tabletten®, Losec®)
en mogelijk ook andere protonpompremmers

CYP3A4 en

Vermindering

Sertraline (Zoloft®, Sertraline Tabletten®)

CYP3A4

Vermindering

Simvastatine (Simvastatine Tabletten®, Zocor®)

CYP3A4 en P-glycoproteïne

Vermindering

Tacrolimus (Advagraf®, Prograft capsules®, Prograft infusie®)

CYP3A4 en P-glycoproteïne

Vermindering

Taxanen

CYP450

Vermindering

Theophylline (Theofylline Klysma®, Theolair®)

CYP1A2

Vermindering

Warfarine (Coumadin®)

CYP2C9

Vermindering

CYP2C19

Tabel 1. Mogelijke interacties met Hypericum perforatum* [11-13]. (CYP = cytochroom).
* Deze mogelijke interacties zijn gebaseerd op voorlopige resultaten en zijn mogelijk klinisch relevant [8,13].
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Foto: Mentha piperita (pepermunt).
Bron: www.wikimedia.org.

De belangrijkste actieve bestanddelen van hypericum zijn hypericine

Het gebruik van hypericum wordt niet geassocieerd met ernstige bijwer-

en hyperforine. Hypericum bevat daarnaast ook nog allerlei andere veel

kingen. De eventuele milde bijwerkingen die zich kunnen voordoen

voorkomende plantbestanddelen die antidepressieve effecten kunnen

zijn: gastro-intestinale klachten, toegenomen onrust, kleine palpitaties,

hebben, zoals flavonoïden en afgeleiden daarvan, xanthoonafgeleiden,

fotosensitiviteit, vermoeidheid, droge mond hoofdpijn en een toename

amentoflavonen, biapigenine en vluchtige oliën. Onderzoek suggereert

van depressieve symptomen.

dat hypericum zijn werking uitoefent via de remming van de heropname van serotonine, dopamine en noradrenaline en dit tegelijk doet

Tabel 1 somt de mogelijke interacties van hypericum met medicatie.

met het activeren van de gamma-amino-butyrate-acid (GABA)-recep-

Casusbeschrijvingen en (weliswaar kleine vaak experimentele) studies

toren en glutamaatreceptoren. In hoge doseringen is hypericine een

laten zien dat hypericum via inductie van CYP 3A4 en/of glycoproteïne

monoamine oxidase inhibitor, maar dit effect wordt niet gezien na

een behoorlijke impact kan hebben op de effectiviteit van farmaceu-

inname in de voorgeschreven dosering van Hypericum perforatum bij

tische middelen. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor patiënten die

depressie [8, 9].

bijvoorbeeld worden behandeld voor kanker of HIV of bij orgaantransplantaties. Gelijktijdig gebruik van sint-janskruid met serotoninever-

Een Cochrane Systematic Review gebruikte specifieke criteria om het

hogende medicijnen (zoals antidepressiva) zou kunnen leiden tot het

gebruik van hypericum bij depressie te onderzoeken. Exclusiecriteria

serotoninesyndroom [11,12]. Er is meer onderzoek nodig om te achter-

waren: heterogene diagnoses voor depressie, een te korte studieduur

halen hoe en in welke mate hypericum reageert met specifieke farma-

en te lage doseringen van standaard voorgeschreven antidepressiva in

ceutische middelen. De ervaring leert dat er tot nu toe weinig klinisch

vergelijkende onderzoeken. Uit 26 van de 27 klinische studies kwam

relevante interacties zijn [13].

naar voren dat hypericum effectiever was dan placebo of even effectief
was als de oudere farmaceutische antidepressiva in de behandeling van

Hypericum en hyperforine vermeerderen de messenger RNA’s van

lichte tot matige depressie [10].

de metabolische enzymen CYP3A4, CYP1A1, CYP1A2, van het flavine
bevattende mono-oxygenase FMO5 en van de multidrug resistance

Het gebruik van hypericum bij patiënten met een ernstige depressie

protein MRP2. Hypericum perforatum en hyperforine beïnvloeden

(major depressie, zie classificatie depressie pag. 23) zijn tegenstrijdig.

genen die betrokken zijn bij het metabolisme en transport van exogene

Uit een dubbelblind uitgevoerde, placebogecontroleerde, multi-centra

en endogene bestanddelen, maar ook die genen die betrokken zijn bij

klinische studie (n = 200) bleek, dat hypericum effectief was in de

het metabolisme van energie, de intracellulaire calciumwaarden, celpro-

behandeling van een ernstige depressie. Hoewel het aantal patiënten

liferatie en apoptose [14].

met een totale remissie significant hoger was in de groep van hypericum ten opzichte van placebo, was het aantal nog steeds erg laag:

mentha piperita

respectievelijk 14,3% en 4,9% [8].

Pepermunt (Mentha piperita) is één van de meest gebruikte kruidentheeën. De fenolen die zich in de bladeren bevinden, bestaan uit
roze-marijnzuur en verschillende flavonoïden, met name eriocitrine, luteoline en hesperidine. De belangrijkste vluchtige bestanddelen van de etherische oliën zijn menthol en menthone. In vitro
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patiëntencasus
In maart – het seizoen waarop leverklachten zich uiten –
bezocht een 55-jarige man de praktijk. Hij had de volgende
klachten: intense vermoeidheid, slapeloosheid, aambeien,
droge, jeukende huid en rode ogen. De vader van de patiënt

De choleretische- en antischuimeigenschappen van pepermuntolie

was in het najaar ervoor overleden, en dat gaf nog steeds

zouden een extra rol kunnen spelen bij het medicinale gebruik ervan.

gevoelens van stress. Onderzoek bij de huisarts gaf geen

Pepermuntolie wordt relatief snel geabsorbeerd na orale toediening en

bijzonderheden en de patiënt werd met wat zalfjes naar huis

wordt met name via de gal uitgescheiden. De belangrijkste metaboliet is

gestuurd.

menthol glucuronide, dat een enterohepatische circulatie ondergaat. <<

Uit voorgaande symptomen kun je opmaken dat de lever een
belangrijke rol speelt in dit ziektebeeld en dat portale stuwing
de oorzaak is van de aambeien. Vegetatieve stoornissen
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