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Antioxidant-activiteit van Mucuna pruriens
S.B.A. Halkes, A. Niedziela, E. van den Worm, H.C. Quarles van Ufford, C.J. Beukelman, A.J.J. van den Berg

De bonen van Mucuna pruriens (fluweelboon of jeukboon) bevatten hoge concentraties aan levodopa 

en worden gebruikt voor de (aanvullende) behandeling van de ziekte van Parkinson (ZvP; zie ook elders 

in dit tijdschrift). De levodopa uit de gepoederde bonen van M. pruriens heeft een goede biologische be-

schikbaarheid [1,2] en klinische studies hebben aangetoond dat producten op basis van M. pruriens het 

motorisch disfunctioneren en andere aan de ZvP gerelateerde symptomen kunnen verbeteren [2,3].

Hoewel de therapeutische werking van M. pruriens 
bij de ZvP voornamelijk lijkt te moeten worden toege-
schreven aan de aanwezigheid van levodopa, wordt ook 
verondersteld dat inhoudsstoffen in de bonen met neu-
roprotectieve en antioxidatieve eigenschappen een bij-
drage kunnen leveren [4,5]. Het feit dat oxidatieve stress 
een rol speelt bij het ontstaan van beschadigingen van 
de zenuwcellen in de hersenen en de pathogenese van 
de ZvP (zie referentie [6] en elders in dit tijdschrift) was 
aanleiding om de antioxidant-capaciteit van M. pruriens 
nader te onderzoeken. In dit artikel worden de resulta-
ten van dit laboratoriumonderzoek kort besproken.

gebruikte OnderzOeksmethOden
Extracten van het poeder van M. pruriens bonen (HP-
200; Surya Products, Tuil) werden onderzocht op 
antioxidant-activiteit met behulp van verschillende 
laboratoriumtesten. Zo werd het poeder van de M. 
pruriens bonen gedurende 30 minuten geëxtraheerd in 
kokende 75% ethanol en werd dit extract getest op het 
vermogen om het stabiele vrije radicaal 2,2-difenyl-1-
picrylhydrazyl te reduceren (DPPH-test) volgens de door 
Du Toit et al. [7] beschreven methode. De gepoederde 
bonen werden daarnaast geëxtraheerd met een mengsel 
van aceton, water en azijnzuur (140:59:1) en onder-
zocht in de oxygen radical absorbance capacity (ORAC) 
test volgens de door Ou et al. [8] beschreven methode. 
De gepoederde bonen werden ten slotte ook gedurende 
30 minuten gekookt in 80 % ethanol en getest op het 
vermogen om erytrocyten te beschermen tegen oxida-
tieve schade (cell-based antioxidant protection test in 
erythrocytes (CAPe-test)) volgens de door Honzel et al. 
[9] beschreven methode.
Ter vergelijking werden ook enkele veelvuldig in de 
voeding gebruikte bonensoorten getest in de drie bo-
vengenoemde antioxidanttesten. Hiertoe werden rode 
kidney-bonen, bruine bonen, sojabonen, groene bo-
nen, limabonen, rode linzen, kikkererwten, tuinbonen 
en mungbonen (in ontkiemde vorm bekend als taugé) 
ge(vries)droogd, tot poeder vermalen en op de hierbo-
ven beschreven manieren geëxtraheerd.

resultAten
Extracten van M. pruriens bonen vertoonden een hoge 
antioxidant-activiteit in de DPPH-test (figuur 1), de 
ORAC-test (figuur 2) en de CAPe-test (figuur 3). De 
antioxidant-activiteit van M. pruriens was vele malen 
groter dan die van bonensoorten die veel in de voeding 
en/of gezondheidsproducten (soja) worden gebruikt 
(figuur 4). Het vermogen om DPPH te reduceren was 

20 tot zelfs 300 maal groter voor de uit M. pruriens 
verkregen extracten dan voor de extracten uit de andere 
bonensoorten. In de ORAC-test bleek M. pruriens 4 tot 
40 keer actiever te zijn dan de andere bonen. In tegen-
stelling tot M. pruriens kon voor geen van de veelvuldig 
in de voeding gebruikte bonensoorten een intracellulaire 
antioxidant-activiteit (zoals gemeten met de CAPe-test) 
worden aangetoond. De antioxidant-activiteit van de 
extracten uit M. pruriens in de DPPH- en ORAC-test 
kon voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan 
het aanwezige levodopa (figuren 1 en 2). De aanwezig-
heid van levodopa kon de intracellulaire antioxidant-
activiteit zoals gemeten met de CAPe-test echter niet 
verklaren; in concentraties tot tien maal hoger dan de 
effectieve dosering van het extract uit de boon van M. 
pruriens vertoonde levodopa namelijk geen enkele werk-
zaamheid in deze test.

Figuur 1: Antioxidant-activiteit van M. pruriens bonen geme-
ten als de reductie van het stabiele radicaal 2,2-difenyl-1-pi-
crylhydrazyl (DPPH-test). Het percentage van de antioxidant-
activiteit van M. pruriens dat kon worden gerelateerd aan 
levodopa, werd berekend met behulp van de experimenteel 
vastgestelde antioxidant-activiteit van levodopa en een geme-
ten levodopagehalte in de bonen van 2,6%. De antioxidant-
activiteit wordt uitgedrukt in vitamine C equivalenten en de 
weergegeven waarden representeren het gemiddelde ± SD van 
drie afzonderlijke experimenten.
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cOnclusies en discussie
Extracten van de bonen van M. pruriens hebben een 
zeer hoge antioxidant-activiteit, zeker in vergelijking 
met een aantal veelvuldig in de voeding gebruikte bo-
nensoorten. Deze bevinding komt overeen met eerdere 
in de literatuur beschreven experimenten [10,11,12]. 
Hoewel de gemeten antioxidant-activiteit van M. pru-
riens in de DPPH- en ORAC-test grotendeels kan wor-
den toegeschreven aan de aanwezigheid van levodopa, 
lijken ook andere inhoudsstoffen in dit opzicht een 
bijdrage te leveren. Aanwijzingen hiervoor werden ver-
kregen in experimenten waarin een dunnelaag-chroma-
tografische scheidingstechniek werd gecombineerd met 
de DPPH test en waarbij andere stoffen dan levodopa 
eveneens in staat bleken om DPPH te reduceren (gege-
vens niet getoond). Een andere interessante bevinding 
uit dit onderzoek is dat de met de CAPe-test gemeten 
intracellulaire antioxidant-activiteit van M. pruriens niet 
kon worden gerelateerd aan de aanwezigheid van le-
vodopa. Dit lijkt erop te duiden dat – in tegenstelling tot 
levodopa – andere inhoudsstoffen in M. pruriens beter 
in staat zijn om de cel binnen te dringen en daar een 
antioxidatieve werking te ontplooien. Mogelijk is het 
ook zo dat de boon van M. pruriens stoffen bevat die de 
permeabiliteit van de celmembraan verhogen waardoor 
meer levodopa in de cel kan doordringen en daar een 
antioxidatieve activiteit kan vertonen. Op basis van de 
uitgevoerde experimenten lijkt de laatste verklaring het 
meest waarschijnlijk omdat de extracten van M. pru-
riens de integriteit van de celmembraan bleken te beïn-
vloeden; bij hogere concentraties van de extracten werd 
namelijk een verhoogde afgifte van hemoglobine uit de 

erytrocyten waargenomen.

Omdat een overmatige productie van reactieve zuurstof-
metabolieten en radicalen een rol lijkt te spelen in de 

Figuur 2: Antioxidant-activiteit van M. pruriens bonen geme-
ten in de oxygen radical absorbance capacity (ORAC) test. 
Het percentage van de antioxidant-activiteit van M. pruriens 
dat kon worden gerelateerd aan levodopa, werd berekend met 
behulp van de experimenteel vastgestelde antioxidant-activiteit 
van levodopa en een gemeten levodopagehalte in de bonen van 
2,6%. De antioxidant-activiteit wordt uitgedrukt in Trolox 
(een wateroplosbare vitamine E analoog) equivalenten en de 
weergegeven waarden representeren het gemiddelde ± SD van 
drie afzonderlijke experimenten.
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Figuur 3: Intracellulaire antioxidant-activiteit van M. pruriens 
bonen gemeten in de cell-based antioxidant protection test in 
erythrocytes (CAPe-test). De weergegeven waarden represente-
ren het gemiddelde ± SD van drie afzonderlijke experimenten.
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Figuur 4: Antioxidant-activiteit van verschillende bonensoor-
ten die veelvuldig in de voeding worden gebruikt. De anti-
oxidant-activiteit zoals die werd bepaald met behulp van de 
DPPH-test staat weergeven in het bovenste deel van de figuur. 
De resultaten van de ORAC-test staan weergeven in het on-
derste deel van de figuur. De weergegeven waarden represente-
ren het gemiddelde ± SD van drie afzonderlijke experimenten.
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pathogenese van de ZvP, zou de werkzaamheid van M. 
pruriens bij de behandeling van de ZvP – in ieder geval 
ten dele en in aanvulling op de directe inwerking op de 
dopaminerge neuronen – kunnen worden toegeschreven 
aan de hoge antioxidant-activiteit van de bonen. Het 
hoge gehalte aan levodopa in de bonen van M. pru-
riens maar eventueel ook de aanwezigheid van andere 
inhoudsstoffen met een antioxidatieve werking en/of de 
aanwezigheid van stoffen die de biologische beschik-
baarheid van levodopa verhogen, zouden hierbij met 
name van belang zijn. Eerder is echter beschreven dat 
hoge levodopa-concentraties ook kunnen resulteren in 
pro-oxidatieve en neurotoxische effecten [13,14]. Daar-
om is verder onderzoek naar de eventuele therapeutische 
waarde van M. pruriens voor Parkinsonpatiënten nood-
zakelijk, vooral ook om een goede afweging te kunnen 
maken van de voor- en nadelen van M. pruriens.
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