NIEUWS EN WETENSCHAP

Stressregulerende werking adaptogenen
via herstel beschadigde eiwitten
Eén van de belangrijkste eigenschappen van adaptogenen is het verbeteren van het
vermogen van het lichaam om zich aan te passen aan de omgeving. Adaptogenen hebben
dan ook een breed toepassingsgebied, met als belangrijkste kenmerk acute, maar ook
chronische stresssituaties. De belangrijkste en best onderzochte adaptogenen zijn Panax
quinquefolium (Amerikaanse ginseng), Eleutherococcus senticosus (Siberische ginseng),
Rhodiola rosea (Golden root), Schisandra chinensis, Withania somnifera, Panax ginseng
(Koreaanse ginseng) en Ginkgo biloba. Lang is onduidelijk geweest welke mechanismen
ten grondslag liggen aan de stressregulerende eigenschappen van adaptogenen, maar een
tweetal recente studies brengen daar verandering in.
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dit significant langer volhouden. In het serum steeg HSP72 gedurende
de week van suppletie met adaptogenen. In de publicatie opperen de
onderzoekers dat een toegenomen stresstolerantie door inname van
adaptogenen specifiek gerelateerd is aan de expressie van HSP72 [2]. <<
Foto: Ginseng wortel

1. Wiegant FA, Surinova S, Ytsma E, et al.
Plant adaptogens increase lifespan and
stress resistance in C. elegans. Biogerontology. 2009 Feb;10(1):27-42
2. Panossian A, Wikman G, Kaur P, et
al. Adaptogens exert a stress-protective
effect by modulation of expression of
molecular chaperones. Phytomedicine.
2009 Jan 31.
10

Van Nature nr. 13 - 2009

10

