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Schimmels in voeding als geneesmiddel of vergif?



Schimmels als bron
geneesmiddel of toxische stoffen

• Veel Antibiotica en sommige Oncolytica

• Moederkoorn is graan dat is 'aangetast' door de schimmel Claviceps
Pupurea
• Giftig maar ook de bron voor Ergotamine (anti migraine middel), Ergometrine

(middel bij bevalling/fluxus), LSD (‘drug’)

• Aflatoxine is stof in schimmels die soms voorkomt in pinda’s/pindakaas
• Zeer giftig, carcinogeen  + levertoxiciteit,

• Rode gist rijst, rijstkorrels besmet met de schimmel Monascus purpureus-
Bron van Monacoline K = LOVASTATINE en MCK-Z
• Kan verontreinigd zijn met CITRININE ook een mycotoxine
• Toxisch voor nier en lever



Natuurlijke bronnen en lipiden verlaging

Natuurbron Aantal RCT’s TC verlagend LDL-C verlagend HDL-C verhogend

Beta-glucan 11 + + +/-

Glucomannan 14 + + +

Plant 
sterolen/stanolen

20 + + +/-

Berberine 11 ++ ++ +/-

Rode Gist Rijst 13 ++ ++ ++

Curcuminoids 10 - - ?

+ = effect aanwezig
- = effect afwezig

Johnston TP et al. Pharmacol Res 2017;120:219-25



Inmiddels meer 
dan 20 verschillende
soorten RGR via 
drogist in NL-verkrijgbaar
Waaronder combinaties 
met andere middelen

Q10
Berberine
Olijfextract
Vit.K (!)



Goede voeding & lifestyle is de Hoeksteen en 
NIET pillen
• INTERVENTIES:

• Reductie inname verzadigd vet
• Reductie cholesterol inname
• Reductie inname koolhydraten
• Reductie totale vetinname
• Toename inname: knoflook, ui, soja-eiwit, plantensterol/stanol, omega-3 vetzuur, 

psylliumzaad, oplosbare vezels

• Becel Activ ™ Geen voedingsonderzoek op eindpunten (overleving), wel op 
cholesterol verlaging

• Negatief aspect bij sitoterolemie onduidelijk 

• Lit: Malthotra et al. The Cochrane Library 2014





Rode gist rijst (RGR)

• Herkomst: traditionele Chinese geneeskunst (vanaf 1368 NC in Ph China)
• Na fermentatie van rijst met de schimmel Monascus purpurea onstaat RGR
• Het hoofdbestanddeel is monacolin K, dit is synoniem met de in US veel 

gebruikte statine lovastatine.
• Citrinine= nevenstof die nefrotoxisch is- max toelaatbaar 2mcg/gram
• Cholesterol / LDL verlagend effect bedraagt ca. 10-20% met uitschieters 

naar 36% LDL verlaging
• Status: voedingssupplement in EU (EFSA)
• Door FDA verbod vrij verkrijgbaar RGR + monacoline K
• Grote Chinese studies op CV eindpunten beschikbaar voor Xuezhikang

• Ref. Ye P et al. JAGS 2007; Lu Z et al. Am J Cardiol 2008; Li JJ et al. J Clin Pharmacol 
2009.



Scope van vandaag-RGR-als 
voedingssupplement of kruidengeneesmiddel

•Rode Gist Rijst (+/- Q10/Berberine en andere toevoegingen)

•RGR als voedingssupplement- status in NL bij 
drogist/gezondheidswinkels

• Geen goede voorlichting- incl. bijsluiter

• Geen interactiebewaking

• Onvoldoende garanties kwaliteit

•RGR als geneesmiddel- Rx in USA (apotheek)

•RGR als zelfzorgmiddel in USA als er geen monacoline K in zit!



Dosering  RGR & Waarschuwingen in 
productinfo
• Tenminste 10mg MONACOLINE-K (= Lovastatine) per dag dan 

voedingssupplement met gezondheidsclaim door ESFA-EU toegestaan

• Zwangeren, duidelijk info in NL ontbreekt!!

• Info over geneesmiddelinteracties- geen bewaking door apotheek



Farmacogenetische variabiliteit statines: 
effectiviteit en/of toxiciteit

• Metaboliserende CYPs: CYP2D6; CYP2C9; CYP3A4; CYP3A5

• Drug transporter genen: ABCB1; ABCC2; ABCG2; SLOC1B; SLOCB3

• Overige genen: APOE; HMGCoAR; CEPT; LDLR; KIF6

• Blauw gedrukt = betrokken bij LOVASTATINE-MONACOLINE K

Arrigoni E et al. Int J Mol Sciences 2017(18)104: 1-25



CYP3A4/5  & SLCO1B1 genetica leidend bij 
simvastatine en lovastatine effect/toxiciteit



Sexe verschillen en statines incl. RGR

• Bijwerkingen na statine gebruik vaker gemeld door vrouwen dan 
mannen.

• Deel farmacologisch te verklaren: bij zelfde dosis 15-20% hogere 
simvastatine spiegels bij vrouwen dan bij mannen 

• CYP3A4/5 sexe verschil ten nadele van vrouwen, minder 
metaboliserend enzym (meer variatie in effect en potentieel meer 
tox. interacties).

• Emotie: vrouwen gevoeliger voor ‘natuurmiddelen’ heeft invloed op 
kans op rapporteren bijwerkingen (myalgie)



Nieuwe gegevens RGR-nieuwe toepassingen ? 

• In RGR zitten immunosuppresieve DECALINE derivaten

• Ref. Zhu L et al. Immunosuppressive decalin derivatives from red yeast rice. J 
Nat Prod 2012

• In RGR zitten dehydromonacolines die cytotoxisch zijn

Ref. Zhu L et al. Cytotoxic dehydromonacolins from RYR. J Agric Food Chem 2012



Plaats RGR 

• Mensen die zelf kiezen voor RGR doen dit omdat ze bijwerkingen 
spierpijn op statines kregen of meer geloof hebben in 
‘natuurmiddelen’

• Minder spierpijnklachten op RGR zijn speculatief- in vergelijkend 
klinisch onderzoek geen verschil, mogelijk placebo effect of toch de 
samenstelling (mengsel van stoffen monacolines) 

• Mogelijk ook de lage dosering 10mg monacoline K=lovastatine, terwijl 
als Rx 20-40mg lovastatine wordt voorgeschreven.

• Eerste keus voor LDL-C en cholesterol verlaging blijft statine: 
voorspelbaarheid/stuurbaarheid



Combinatiepreparaten met RGR
RATIO?



RGR + olijfextract

• LDL cholesterol verlagend effect 24%

• Bloeddruk verlagend

• Test groep Patiënten met metabool syndroom (MeSy)

• Conclusie: resultaat prematuur op MeSy

• Ref: Verhoeven V et al. Can RYR and olive extract improve lipid profile and
cardiovasvular risk in metabolic syndrome: double blind placebo controlled
trial BMC Comp Med 2015



Fytosterolen + RGR- geen extra effect op LDL-C

Conclusions The addition of phytosterol tablets to RYR 
did not result in further lowering of LDL-C levels. 
Participants in an LC program lost significantly more 
weight and were more likely to achieve an LDL-C b100 mg/dL compared with UC. 
(Am Heart J 2013;166:187-196.e2.)



Berberine   + RGR

• Komt uit Berberis vulgaris 
• Zeer veel toepassingen (NAPALERT database)
• Biologische beschikbaarheid gering
• Invloed op PCSK9 in humaan hepatocyt-hogere klaring LDL-C
• Reductie LDL-C 13-30% (3 trials)

• Cave hoge dosis: interacties verdringt plasma gebonden geneesmiddelen 
van bindingsplaats (VKA’s, tolbutamide)

Gonneli S et l.Curr Ther Res 2015;77:1-6; Barrios V et al. Atherosclerosis Suppl.@017;24:1-15; 

Imansshhidi M et al. Phytother Res 2009;22:999-1012

mailto:Suppl.@017;24:1-15


ROL Q10 in sommige RGR-preparaten

• Studies met Q10 suppletie bij statine gebruikers om spierpijn te 
voorkomen: tegenstrijdig.

• Statines verlagen het serum Q10 echter nagenoeg niet de Q10 in de 
spier

• Een studie positief effect van Q10 suppletie, 2 andere negatief 
(Schaars en Stalenhoef 2008; Marcoff et al. 2007)

• Rat studie : Q10+RGR na atorvastatine myopathie: positief effect  
(Abdelbaset et al. 2014)

• Nieuwe inzichten in ontstaan myopathie wel biologische rol voor Q10
in de cel (Chirris et al. Cell Metabol 2015;22:399 ev-Nijmegen)

Backes JM et al. J Clin Lipid 2017;11:24-33(REVIEW)



Kwaliteit RGR producten sterk variabel

Gordon RY et al. Arch Intern Med 2010;170:1722-27



Leerpunten
• RGR wordt als voedingssupplement aanbevolen als alternatief voor 

statines- maar het bevat gewoon een statine maar dan in lage 
dosering.

• RGR bevat monacoline K (meest 10mg/capsule-tablet) dit is chemisch 
identiek aan de in veel landen geregistreerde statine: LOVASTATINE

• RGR kan cholesterol en LDL-C verlagen tot waarden die ook voor 
‘normale’ DDD-statine dosis worden bereikt

• Combinaties: soms rationeel (berberine) , soms risico (vit K)

• Het gebruik van RGR is buiten gezichtsveld artsen en 
apotheker=ongewenst 

• Geen contrôle op samenstelling zoals bij statine als geneesmiddel



Conclusie

• Rode Gist Rijst= een statine + andere farmacol.werkzame stoffen; dus 
geef alle VOORZORGEN-VOORLICHTING die bij statines horen 
(contraindicaties/interacties/dubbelmedicatie/zwangerschap/vitK) 
Kennis bij zorgprofessionals hierover nodig. 

• Rol Q10 onduidelijk ? Berberine lijkt in combi lage dosis RGR effectief

• Doen of Laten?
• Als patiënt statine niet wil vanwege 'bijsluiter'-bijwerkingen evt RGR positief 

adviseren
• Vrouwen reageren beter dan mannen mogelijke mede vanwege hogere 

acceptatie alternatieve middelen en CYP3A4 verschil met mannen
• Dat RGR minder spierpijn geeft is logisch Je doseert immers veel lager!



Nalezen: 

Ned Tijdschr Geneekd 2016;160(32)25-30


