Rob Verpoorte:

‘Farmacie blijft
conservatief’
Vanuit zijn vakgebied farmacognosie kwam emeritus hoogleraar Rob
Verpoorte in 2000 met de bloembollensector in aanraking. Narcissen blijken
de stof galanthamine te bevatten, dat een effect heeft op de ziekte van
Alzheimer. Een mooi voorbeeld van wat de natuur aan geneeskracht in huis
heeft. Verpoorte is anno 2020 niet onder de indruk van de interesse van de
farmacie in dit onderwerp.
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e ontmoeten elkaar in De Stal,
een restaurant op het Leidse Bio
Science Park met uitzicht op het
vernieuwde Naturalis. Een betere
plek is eigenlijk niet denkbaar. De natuur in al zijn
variatie krijgt in Naturalis alle ruimte. De gehele
schepping trekt aan de bezoeker voorbij. Van elk
organisme zijn wel vertegenwoordigers te vinden
in deze moderne Ark van Noach. Dat geldt ook voor
de planten, de wereld waarmee professor emeritus
Rob Verpoorte zich al sinds begin jaren zeventig
bezighoudt. Meer in het bijzonder gaat het hem om
de inhoud van al die planten, het vakgebied van de
farmacognosie. Er zijn 300.000 plantensoorten op
aarde. Keuze genoeg dus om te onderzoeken als het
gaat om inhoudsstoffen. Een bekend voorbeeld is
curare, een gif dat uit lianen wordt geëxtraheerd
om als dodelijk pijlgif bij de jacht te gebruiken.
“Wat mij verrast heeft, is dat zowel in Zuid-Amerika als in Centraal-Afrika deze stoffen door de
inheemse bevolking zijn ontdekt, onafhankelijk
van elkaar, maar wel met hetzelfde doel.”

DAT WILLEN WIJ OOK
In 2000 kwam Verpoorte in contact met een aantal
telers van narcissen. “Ze hadden gehoord dat
in Groot-Brittannië de stof galanthamine uit de
narcis werd gewonnen. Die stof zou een remmend
effect hebben op de symptomen van de ziekte van
Alzheimer. Of ik daar meer over wist, want deze
telers zagen hierin perspectief voor de Nederlandse
narcissenteelt. Zij wilden dit ook.”
Uit dat gesprek kwam het bedrijf Holland Biodiversity voort, dat zich nog steeds richt op het inzetten
van inhoudsstoffen voor onder meer de geneeskunde. Twee jaar geleden nog leidde dat tot een
samenwerking met het Erasmus MC om na te gaan
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of er in bloembollen inhoudsstoffen zijn te vinden
die resistente bacteriën kunnen aanpakken.
In 2000 ging Verpoorte met zijn vakgroep aan de
slag met de bollen. Het leverde meer inzicht op over
de stof galanthamine. Afgelopen zomer promoveerde de Pakistaanse Nadeem Akram op een promotieonderzoek waarbij hij heeft gekeken of er factoren
zijn die de hoeveelheid galanthamine in een narcis
kunnen beïnvloeden. Dat blijkt het geval. Zo vergeleek hij het Nederlandse en het Engelse teeltsysteem
met elkaar. Waar in Nederland de bollen elk jaar
worden gerooid, staan ze in Engeland vaak twee tot
drie jaar vast. Het jaarlijks rooien blijkt voor een
hogere productie aan galanthamine per hectare
per jaar te zorgen dan in een teelt met eenmaal
per twee of drie jaar rooien. Ook keek hij naar de
grondsoort waarop narcissen worden geteeld. Wat
blijkt: de grond in Lisse levert het hoogste gehalte
aan galanthamine in narcissen op in vergelijking
met andere teeltgebieden. Ten slotte stelde hij vast,
dat het gehalte aan galanthamine in een bol stijgt,
als deze is geïnfecteerd met de bolrotschimmel.
Hoe zwaarder de bol was aangetast, hoe hoger het
gehalte aan galanthamine. Omdat niet bekend is wat
de functie van deze stof in de narcis is, kan hij geen
uitspraak doen over de relatie tussen bolrot en galanthamine. Ook Verpoorte weet niet precies wat de
oorzaak kan zijn van dit resultaat. “We weten nog zo
weinig over de relatie tussen de plant en schimmels,
bacteriën en virussen. Zo komt in de blauwe winde
een schimmel voor die afweerstoffen voor deze plant
maakt. Dat is het mooie van mijn vakgebied: we
kijken naar het geheel en niet naar maar één enkel
stofje. Daar zit wat mij betreft ook het perspectief
voor de toekomst. Er zijn zoveel afweermechanismen in planten, daar moeten er tussen zitten die wij
kunnen gebruiken. Wat dat betreft zou ik zeggen:
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Emeritus hoogleraar Rob Verpoorte:
“Er zijn zoveel afweermechanismen in
planten, daar moeten er tussen zitten
die wij kunnen gebruiken.”

problemen bestaan niet, het gaat om het vinden van
oplossingen.”
In hoeverre sprake is van cultivarverschillen binnen
de narcis als het gaat om het gehalte aan galanthamine, weet Verpoorte niet, maar hij verwacht wel
dat die er zijn. “De vraag is echter of die verschillen
voldoende groot zijn om te kiezen voor bepaalde cultivars. Bovendien wordt de productie bepaald door
het gehalte per gram biomassa en kilo’s biomassa
per hectare.” Dat geldt ook voor ander onderzoek,
waaruit bleek dat het blad van narcissen ook wel
galanthamine bevat, maar dat dit tegelijkertijd veel
lastiger te winnen valt dan vanuit de bol. Bovendien
bevat de bol ook hogere gehaltes aan galanthamine.”

TERUGHOUDEND
Ondanks deze resultaten ziet Verpoorte, die sinds
2011 met emeritaat is maar nog steeds vol enthousiasme aan zijn vakgebied werkt, dat de belangstelling
vanuit de farmaceutische industrie niet heel groot is
om met inhoudsstoffen te werken. “Als het om galanthamine gaat, stelden de telers in Holland Biodiversity voor om narcissen jaarrond in de kas te gaan telen.
Daar wilde de farmaceutische industrie niet aan,
omdat die het liefst werkt met een gesloten keten. Er
is sprake van een enorm conservatisme binnen de farmacie. Sterker nog, de farmacie is grotendeels gestopt
met onderzoek naar kleine moleculen en dus ook met
inhoudsstoffen in planten. Voor de meeste ziektes
zijn goede geneesmiddelen beschikbaar en loont het
niet om te proberen een beter geneesmiddel te vinden. Dit komt mede door de hoge kosten, die voor een
nieuw geneesmiddel geschat worden op meer dan een
miljard euro. Dat is jammer, want bijvoorbeeld in narcissen komt ook narciclasine voor, dat een werking
tegen kanker toonde in experimenten.”
Dat het bij galanthamine wel is gelukt, is wat dat betreft positief. De stof is de basis geworden voor het tot
nu toe enige medicijn waarvan bewezen is dat het een
effect heeft op de ziekte van Alzheimer. De patiënt
geneest er niet van, maar het is een symptomatische
behandeling. Tegelijkertijd is het ook wonderlijk dat
er naar deze aandoening, die wereldwijd nog steeds
explosief groeit, zo weinig onderzoek wordt gedaan
als het gaat om de inzet van medicijnen.

NOOIT VERDAMPEN
Dat er in het algemeen nog veel valt te ontdekken in
zijn vakgebied, blijkt uit het voorbeeld dat Verpoorte
geeft van de ontdekking van mengsels van veel in
de natuur voorkomende stoffen, zoals mengsels van
verschillende suikers, of suikers met organische zuren
en basen, die een vloeistof geven die nooit verdampt,
We denken dat deze stoffen, die als een derde vloeibare
fase voorkomen in de natuur, een rol spelen in de overleving van een plant bij grote droogte of temperaturen
onder de nul graden. In zaden zijn die stoffen ook gevonden in de cellen waar de kieming begint. Inmiddels
is duidelijk dat behalve deze groep plantenstoffen ook
eiwitten, polysachariden en DNA er prima in oplossen
en zeer stabiel blijven. De universiteit heeft een patent
op deze vloeistoffen, die volop in de cosmetische indus25 september 2020
trie worden onderzocht en toegepast.
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