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Kavawortelextract effectief bij angstgerelateerde
slaapstoornissen

Uit zowel dierexperimenteel als humaan onderzoek is geble-
ken dat een extract van de gedroogde wortel van de kavaplant
een anxiolytische werking heeft. In een multicentrische ge-
randomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde klinische
trial onderzocht Lehrl de effectiviteit en veiligheid van kava-
extract WS 1490 bij slaapproblemen die samenhangen met
angststoornissen.1 De geïncludeerde patiënten (n = 61) hadden
een diagnose ‘gegeneraliseerde angststoornis’, ‘agorafobie’,
‘sociale fobie’ of een andere fobie of adaptatiestoornis volgens
DSM-III-R. De gemiddelde duur van de angststoornis was
10 maanden in beide groepen. De slaapproblemen betroffen
stoornissen met betrekking tot inslapen, slaapduur of slaap-
kwaliteit en herstel. Alle patiënten hadden een score � 15 op
de ‘Hamilton anxiety rating scale’ (HAMA) en een score van
tenminste 2 punten op het item ‘insomnia’. De groepen ver-
schilden aan het begin van de studie niet van elkaar in demo-
grafische en klinische kenmerken.

Na 4 weken behandeling met dagelijkse doses van 200 mg

WS 1490 of placebo bleek er een significante verbetering in de
kavagroep ten opzichte van de placebogroep op de subschalen
‘slaapkwaliteit’ en ‘recuperatie na de slaap’ van een gevali-
deerde slaapvragenlijst. Ook was er een significant effect van
kava, in tegenstelling tot placebo, op de HAMA-subscore ‘psy-
chische angst’. Daarnaast was er een verbetering te zien op de
‘Clinical global impressions’(CGI)-schaal. Er werden geen bij-
werkingen gerapporteerd als gevolg van kava. Er waren ook
geen kavagerelateerde veranderingen in klinische parameters
en laboratoriumparameters. Eerdere farmacologische en klini-
sche studies toonden al aan dat gebruik van kava in therapeu-
tische doseringen de reactiesnelheid niet beïnvloedt en niet
leidt tot tolerantie en afhankelijkheid.
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Linezolid, een middel uit een nieuwe klasse van
antibiotica

Eén belangrijke indicatie is onderbelicht gebleven in het arti-
kel van Kuijper et al. (2004:1577-81). Linezolid heeft een uit-
stekende werking tegen Mycobacterium tuberculosis en aty-
pische mycobacteriën.1 2 Vooral voor infecties met multiresis-
tente M. tuberculosis (MDR-TB) lijkt voor linezolid een be-
perkte, maar waardevolle indicatie te bestaan.3 4 MDR-TB is
een ziekte met ernstige gevolgen voor de patiënt (vaak lang-
durige klinische opname) en de omgeving (ook risico op be-
smetting met een MDR-TB), en heeft grote financiële conse-
quenties (de gemiddelde kosten van de behandeling bedragen
$ 60.000,– per patiënt).5

In diverse preklinische studies is aangetoond dat linezolid bij
resistente M. tuberculosis-stammen een zeer goede werking
heeft en zelfs synergistisch kan werken met andere bekende tu-
berculostatica.3 4 Om de behandeling voor MDR-TB zo gunstig
mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk dat, zodra er een
sterk vermoeden is op het bestaan van MDR-TB of al duide-
lijk is dat er daadwerkelijk een MDR-TB is, gestart wordt met
medicamenteuze therapie. Deze initiële therapie zal, om ver-
dere uitbreiding van het resistentiepatroon te voorkomen, vaak
bestaan uit een groot aantal tuberculostatica, dat bij het be-
kend worden van het definitieve gevoeligheidspatroon terug-
gebracht kan worden tot een combinatie van de best werkza-
me stoffen met de minste bijwerkingen.

De laatste twee jaar hebben wij op onze tuberculoseafdeling
linezolid aan de initiële behandeling van MDR-TB (zonder
aids) toegevoegd bij 12 patiënten. Bij 8 patiënten werd het ge-
bruik van dit middel gestopt bij het bekend worden van het uit-
eindelijke resistentiepatroon, waarna de behandeling aange-
past kon worden door over te gaan op andere middelen. Bij
4 patiënten moest met het middel eerder dan gewenst gestopt

worden, drie keer vanwege een anemie, één keer wegens mis-
selijkheid en braken. Of linezolid ook bijgedragen heeft aan
het uiteindelijke resultaat van de behandeling in onze popula-
tie patiënten met MDR-TB is niet aan te geven. Toekomstige
klinische studies met linezolid zullen moeten uitmaken wat
de exacte plaats wordt van dit middel in de behandeling van
M. tuberculosis en atypische mycobacteriële infecties.
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Wij hebben ons bij de beschrijving van het toepassingsgebied
van linezolid beperkt tot toepassingen waarnaar vergelijkende
klinische studies zijn verricht. Voorzover ons bekend zijn der-
gelijke studies naar de behandeling van mycobacteriële infec-
ties met linezolid niet verricht. Wij delen de mening van colle-
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