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Bengaalse tijgers eten boomschoÁ
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om buikpijn te verminderen
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De natuuraPotheek
van dieren
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gezondweer op
Chimpansees eten bladeren van de moerbei om te ontwormen,
tijgers
huismussen weren mijt met sigarettenpeuken en Bengaalse
in de
met maagpijn kauwén op boãmschors. Veel dieren shoppen
natuurapotheek om ziekten te genezen én te voorkomen.
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Het is al jarel.r bel<cncl dat ziekc dieren het oerwoucl
afstruittett op zoek naat'platrtetl clie hcn van hun
kwaaltjes af kut.rnen hel¡len' Het orlclcrztlel<*
pitje'
claarn¿rar stolrcl clccennialang op ecrr laag
Maar ntt otttclcl<t is clat dergctijl<e slimnrigbeid nict
pcr se voot'behottclctl is aatl prit-tlartcll lllct ecrl goccl
stel hct'sctts, grocit de lijst van diera¡lothel<ers et-t
Icre n wc steccìs mecr ovcr en vall hul-t gcclrag' Waut
trol< vogcls, t-tticrctr,
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frtritvlicgen cll rtlPscll wetcll

de nuttige nridcleltjcs ttit dc lratttut'tc virldcn' Fllr
deze dieren t,crorberen hun meclicilralc bl:ratljes,
scheutetr cn vrttchtcll lliet allccn olll bctcr tc

worclcrr, lnaar ot¡l< otl zicktctr tc voorl<ottletr' Zowcl
bij zichzelf, als bij htrn nal<orrle lit.tgct.t' I'ln da¿rr
l<uuncn wc nlisschicn tlog wel w¿ìt v¿ìll opstcl<ctr'

Groenteboer of aPotheek
clicrerl trict gcwtloll eell llez<lek aan cle
groctrtcbocr bre ngct't, lll¿lar ccht o1l zoel< gaan n¿ìar
genc'cskrachtige nridclclcn is cltriclelijl<' C)tlclclzoek
uit 2011 liet ziclr clat het clicet vall ectr gewouclc
f)¿rt cle

Oeg:rrtclcsc chitlr¡li-rnscc schcutct-l ell bzlst v¿ìll
ltevat clic hi.i uonrl:ral ges¡lrol<er-r nict cct

¡rl:rntctr
cn clat tlczclfclc ¡llzlntclelen cloor cìc lol<alc llcvolkirlg
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LDellicht kunnen zieke dieren beter ruiken.Ðat maakt
het makkelijker het juiste medicijn te vinden
> worden gebruikt om infecties en zweren te behandelen. Een paarjaar geleden bleek al dat chimpansees in Tanzania de bladeren van de plant Aspilia
gebruiken door ze tegen hun tong en wang aan te
masseren. Aspilia bevat een hoge concentratie
thiarubrine, wat schimmels, wormen en bacteriën
tegengaat. Door het tegen de slijmvliezen in de
mondholte aan te wrüven, wordt het stofe daar al
opgenomen. In de maag gaat de werking namelijk
verloren door het maagzuur.

Zekere voor het onzekere
De in Amerika woonachtige Nederlander Jaap
de Roode is een van de wetenschappers die zijn

onderzoek naar zelfmedicatie op andere dieren
dan primaten richc. Hij maakt onderscheid
tussen therapeutische en preventieve medicatie,
Een wollige beerrups die last heeft van sluipvliegmaden eet planten met giftige alkalo'iden om de
maden te doden voordat ze hem van binnenuit
opvreten; een goed voorbeeld van therapeutische
medicatie. Bavianen nemen liever het zekere voor
het onzekere en eten in het regenseizoen giftige
bessen om te voorkomen dat ze een worminfectie

voor het onzekere willen nemen' net zoals wij
malariapillen slikken wanneer we naar Afrika
reizen", laat De Roode weten'
In een ander onderzoeksproject proberen De Roode

oplopen. Vergelijkbaar preventief gedrag zien we
bij houtmieren. Zij nemen antibacteriële boomhars
van coniferen mee naar hun nesten om te voorkomen dat er bacteriekolonies ontstaan.
De Roode doet aan de Emory University in Atlanta
voornamelij k onderzoek naar monarchvlinders, En
die duiken zelfs voor hun kroost de natuurlijke
medicijnkast in. Rupsen en vlinders kunnen flink
last hebben van eencellige parasieten. Daarom
leggen ge'infecteerde vlinders hun eitjes op
zijdeplanten, die een hoge dosis giftige cardenoliden bevatten. Zodra de jonge rupsjes uitkomen,
beginnen ze ervan te eten, waardoor ze veel minder
last hebben van de indringers.
Uit experimenten van de onderzoeksgroep van
De Roode bleek in 2010 dat geïnfecteerde vlinders
die eitjes willen leggen een grotere voorkeur voor
planten met hoge concentraties cardenoliden hebben dan hun niet-geïnfecteerde soortgenoten: "Ons
laatste onderzoek suggereert dat vlinders in gebieden met een hoog infectierisico, zoals Miami - waar
meer dan negentig procent van de vlinders geïnfecteerd is - altijd de voorkeur geven aan medicinale
planten. Dat zou kunnen zijn omdat ze het zekere

en zijn collega's uit te vinden hoe vlinders de medicinale planten weten te vinden' "We denken dat de

g.rr u"^ de planten een grote rol speelt' Vlinders
hebben een goed reukvermogen, dat wellicht nog
sterker wordt als ze ziek zijn. Als ze de plant
gevonden hebben, Proeven ze met hun voetjes of
het echt de juiste is." De Roode verwacht dat grotere
diersoorten als de chimpansee veel medicinale
proontdekkingen doen door trial and error
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9Vensen die dicht b ij de natuur.staan, maken nog
steeds gebruik van de natuurals genezer
> verdwijnen vaak tijdens de evolutie. Zo heeft een
mol slecht ontwikkelde ogen en hebben wij alleen
nog een klein botje dat aan olìze vroegere staart

doet denken.
De Roode en zijn collega,s denken dat dit bij
honingbijen ook het geval is. Deze insecten zijn
heel goed in zelfmedicatie, maar hebben een zwak

afweersysteem. De bijen halen parasieten van hun
larven en beschermen hun nakomelingen door
boomhars met anti-parasitaire chemicaliën mee
naar hun nesten te nemen. Ook wapperen ze met
hun vleugels om het nest te verwarmen. Ze regelen
hun afweer op hun eigen manier en hebben dus
geen ingewikkeld systeem meer nodig.
Tenzij wij er ons tegenaan gaan bemoeien. Want
bijen die veel hars mee naar huis brengen, maken
de bijenkasten nogal plakkerig. Imkers selecteren
daarom kunstmatig bijen die geen hars meenemen.
Dat is misschien handig voor de imker zelf, maar
natuurlijk erg slecht voor de bij met zijn zwakke
imnuunsysteem. Zonder hars kan het diertje
zichzelf niet beschermen en gâat hij eerder dood.
Wellicht ligt hier dus een van de oorzaken van
de bilensterfte.
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Nu het steeds lastiger is om nieuwe medicijnen te
ontwikkelen, is het geen gek idee om eens naar de
natuur te kijken. "Mensen die dicht bij de natuur
staan, denk aan Afrikaanse stammen, doen dat nog
steeds. Zo ontdekte een medicijnman dat stekelvarl<ens bepaalde planten opzoeken als ze diarree
hebben. Die plant wordt in een deel van Afrika nu
ook voor mensen gebruikt", zegtDe Roode.

Vlindermedicijn wordt geneesmiddel
Wetenschappers zetten de eerste stap op dit onderzoeksgebied en namen 24 plantensoorten van het
menu van chimpansees uit Oeganda onder de loep.
De planten hadden een antibacteriële werking én
er zaten soorten bij die malaria en lepra tegengaan.
Vijf extracten bleken zelfs giftig voor menselijke

tumorcellen. De cardenoliden uit de medicijnkast
van de monarchvlinders hebben mogelijk effect op
de malariaparasiet. De Roode wil dit testen om te
zien of er een medicijn voor mensen van te maken
is. Wie weet behandelen we malaria straks met middelen uit het medicijnkastje van de chimpansee. u,
* Dit onderzoeksgebied heet zoöfarmacognosie

