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DE STAND VAN ZAKEN VAN HET ONDERZOEK NAAR CITRUS / CYDONIA:
EEN NATUURLIJK MIDDEL TEGEN HOOIKOORTS

Door: Erik W. Baars
Extracten van Citrus limon (citroen) en Cydonia
oblonga (kweepeer) worden al meer dan negentig jaar
voorgeschreven aan patiënten met seizoensgebonden
allergische rhinitis, oftewel hooikoorts. In de klinische
praktijk worden beide extracten vaak toegepast als
combinatie: Citrus / Cydonia. In verschillende Europese
landen, zijn diverse Citrus / Cydonia oplossingen
voor subcutane injecties (bv. 0,1%, 1%, 3%, 5% en 7%)
commercieel verkrijgbaar voor de profylaxe en behandeling
van allergische aandoeningen, zoals hooikoorts.
Bovendien heeft het geneesmiddel een handelsvergunning
als neusspray in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.
In tegenstelling tot de gebruikelijke behandeling van
hooikoorts met antihistaminica en / of corticosteroïden
die gericht is op de symptoombestrijdende remming
van de histamineproductie en de onderdrukking van
de chronische ontstekingsreactie, zijn deze natuurlijke
middelen gericht op het duurzaam versterken van het zelfherstellend vermogen van het organisme: een ‘curative
health promotion’ benadering als aanvulling op de ‘fighting
disease benadering’ (Baars, 2011). Deze health promotion
benadering sluit naadloos aan op de nieuwe definitie van
gezondheid: ‘the ability to self-manage and adapt’ (Huber
et al., 2011).
Na een periode van zo’n 80 jaar, waarin het voorschrijven
van het middel met name gebaseerd was op positieve
ervaringen van voorschrijvende artsen en patiënten, is in
het laatste decennium de hoeveelheid wetenschappelijk
bewijs sterk toegenomen:
- De veiligheid van deze behandeling is onderzocht in invitro studies (Baars et al., 2008, 2012; Gründemann et al.,
2011; Huber et al., 2012), in kwalitatief onderzoek naar
de ervaringen van de voorschrijvende artsen (Arendt et
al., 2013; Baars, 2011), cohort studies (Baars & De Bruin,
2005; Rother, 2008), randomized clinical trials (Baars et
al., 2011; Hofmann et al., 2016), en een systematische
evaluatie van Duitse pharmacovigilance databases (Jong et
al., 2012), waaruit blijkt dat deze behandeling zeer veilig is.
- Effecten van Citrus / Cydonia op hooikoortssymptomen

zijn vastgesteld in in-vitro studies (Baars et al., 2008, 2012;
Gründemann et al., 2011; Huber et al., 2012), waarbij
onder meer een dosisafhankelijke remming van de
histamineproductie en de inflammatoire mediatorenafgifte
van mestcellen (Gründemann et al., 2011) en positieve
hooikoorts gerelateerde immunologische effecten van
verscheidene immunologisch actieve verbindingen van
Citrus en Cydonia zoals flavonoïden en pectines zijn
vastgesteld (Gattuso et al., 2007; González-Molina et al.,
2011; Kawahara & Iizuka, 2011; Kempuraj et al., 2005;
Kumazawa et al., 2006; Park et al., 2008; Shinomiya
et al., 2009). Positieve effecten zijn verder vastgesteld
in kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van de
voorschrijvende artsen (Arendt et al., 2013; Baars, 2011);
in twee cohort studies (Baars & De Bruin, 2005; Rother,
2008) en twee gerandomiseerde onderzoeken (Baars et al.,
2011; Hofmann et al., 2016), met in alle klinische studies
een significante vermindering van de nasale en niet-nasale
hooikoortssymptomen.
- Gebaseerd op het geheel aan klinische kennis en resultaten
van wetenschappelijk onderzoek, is de hypothese van
het werkingsmechanisme van Citrus / Cydonia, dat
het middel met name de regulering van de Th1 / Th2
balans in het allergie-gerelateerde subsysteem van het
immuunsysteem duurzaam bevordert (Baars & Savelkoul,
2008). Deze hypothese sluit naadloos aan bij de huidige
conceptualisering van hooikoorts als een tekortschieten
van de regulering van de Th1 / Th2 balans en een
overactiviteit van de Th2 pathway in het immuunsysteem
(Akdis et al., 2004; Jutel & Akdis, 2011).
Op dit moment wordt er bij het lectoraat Antroposofische
Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden een drie-armige,
dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde, randomized
clinical trial naar de effecten en veiligheid van Citrus /
Cydonia bij graspollen-allergische hooikoortspatiënten
uitgevoerd. Naar verwachting zullen de resultaten in 2018
gepubliceerd worden.
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