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TEST DETECTEERT
BEDREIGDE SOORTEN
IN MEDICIJNEN
Onderzoekers van Rikilt hebben een test ontwikkeld die kan aantonen of voor de productie
van traditionele medicijnen bedreigde dieren
of planten zijn gebruikt.
De toepassing van bedreigde planten en dieren in producten is in
verreweg de meeste landen verboden. Maar handhaving is moeilijk,
met name bij traditionele medicijnen. ‘Onze nieuwe test kan bijna elke
plant- of diersoort in een medicijn in
één keer identificeren’, vertelt Esther
Kok, expertisegroepsleider bij Rikilt. De
test is in staat om bepaalde ‘barcodes’ te
herkennen. Dat zijn stukjes DNA die in veel
dier- of plantensoorten voorkomen, maar tussen
soorten ook een beetje verschillen.
De onderzoekers testten verschillende traditionele medicijnen. Kok: ‘Bij de meeste producten
komen de ingrediënten op het label niet overeen
met de inhoud. Soms worden ingrediënten verzwegen, of er worden ingrediënten vernoemd die
er niet in zitten.’ In één monster is organisch materiaal van een bedreigde bruine beer aangetroffen.
Kok hoopt dat de test binnen een jaar in gebruik kan worden genomen. Verder is het plan
om een draagbare versie te maken, zodat inspecteurs ter plekke de test kunnen uitvoeren. TL

DUURZAAM KAPPEN, KAN DAT?
Wat zijn de gevolgen van de verschillende vormen van houtkap voor bos? Is kaalkap zo slecht als Nederlandse natuurorganisaties beweren? Kun je ook
duurzaam kappen? Bosecoloog Frank
Sterck zoekt het momenteel uit in een
grote studie op de Veluwe en in Brabant.
De druk op de Nederlandse bossen neemt
toe, zegt Sterck. ‘Bossen worden steeds intensiever geoogst. Niet alleen de stammen,
maar ook de takken en toppen worden uit
het bos gehaald. Wat voor gevolgen heeft
dat? Kan het bos zich herstellen? Hoeveel
bomen kun je eigenlijk weghalen? Dat zijn
grote vragen voor bosbeheerders.’
Een groot kapexperiment met beuk,
douglasspar en grove den moet antwoord
geven op die fundamentele vragen. Op vijf
locaties zijn dit voorjaar in totaal vijftien
plots van een hectare bos bewerkt. Een
kwart van de bomen in elk plot mocht blijven staan als controle. In de overige kwar-

ten pasten de onderzoekers hoogdunning
toe (twee derde blijft staan), schermkap
(een derde blijft staan) of kaalkap (alles
weg).
Een deel van de gekapte bomen werd bemonsterd om de nutriëntensamenstelling
in kaart te brengen. Want daar draait het
project met name om: wat is het gevolg van
al die verschillende bewerkingen op de
kringlopen van voedingsstoffen en koolstof?
‘Het gaat om vier stromen van nutriënten
die we in kaart willen brengen’, legt Sterck
uit. ‘Kap en uitspoeling van nutriënten vormen de afvoer, depositie uit de lucht en bodemverwering zorgen voor de aanvoer.’
De verschillende vormen van beheer bepalen de uiteindelijke nutriëntenbalans.
Sterck: ‘De openheid van het bos, bijvoorbeeld, heeft gevolgen voor hoeveel voedingsstoffen vanuit de lucht worden ingevangen en hoeveel er uitspoelt in de bodem.’ Het experiment duurt drie jaar en
wordt gefinancierd door de NWO. RK
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VITAMINE D-PIL REMT TBC MOGELIJK AF
Het lijkt erop dat diabetes mensen vatbaarder
maakt voor tuberculose. Om de verspreiding van
deze bacterieziekte af te remmen, is het mogelijk
zinvol om diabetespatiënten extra vitamine D te
geven. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Qiuzhen Wang.

 De longziekte tbc wordt
veroorzaakt door de bacterie
Mycobacterium tuberculosis.
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Wang onderzocht bij Human Nutrition & Health de samenhang tussen suikerziekte, tbc en vitamine D-gebrek. Uit een grootschalige epidemiologische studie
onder 6382 tuberculosepatiënten in de Chinese plattelandsregio Linyi, Shandong, bleek dat suikerziekte bij
deze groep drie keer zo vaak voorkomt als normaal.
‘Suikerziekte verhoogt mogelijk het risico op het
ontwikkelen van tuberculose’, zegt epidemioloog
Evert Schouten, promotor van Wang. ‘Wellicht omdat
suikerziekte het immuunsysteem onderdrukt, waardoor iemand vatbaarder is voor de tbc-bacterie.’ Uit
bloedonderzoek bij 461 tuberculosepatiënten bleek

dat bijna 80 procent een gebrek aan vitamine D had. Vitamine D zorgt onder meer voor een goede werking van het
immuunsysteem. Behandeling met vitamine D gaf verbetering van de symptomen, maar alleen in de groep patiënten die zowel suikerziekte als tuberculose had.
Schouten: ‘Om het effect van de behandeling beter in
kaart te brengen, zouden we klinische trials moeten doen
die hierop voortbouwen. Onze studie geeft wel aanwijzingen dat vitamine D helpt.’ De relatie tussen vitamine D-gebrek en tuberculose is volgens Schouten al langer bekend.
‘Vroeger in het sanatorium werden patiënten in de zon gelegd, maar met de komst van medicatie is dat uit gebruik
geraakt.’
Tuberculose is in China een belangrijk probleem. Met
de toenemende welvaart neemt ook het aantal mensen
met suikerziekte toe. Wang adviseert de Chinese overheid
om te screenen op tuberculose en diabetes en te overwegen om bepaalde groepen vitamine D-supplementen te
geven. TL

