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Policosanol als cholesterolverlagend 
 voedingscomponent: waarheid of illusie?

Jogchum Plat, Stefan Dullens en Ronald Mensink,  
Universiteit Maastricht

Een verhoogd serum LDL- en een verlaagd HDL-cholesterolgehalte 
zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Met de voeding is het 
echter mogelijk om een voor de gezondheid negatief hoog LDL-
cholesterolgehalte te verlagen. Er wordt dan ook nog steeds gezocht 
naar nieuwe en krachtigere voedingsbestanddelen die hierbij kunnen 
worden ingezet. Policosanol is zo’n stof.  Policosanolen uit suikerriet 
worden inmiddels commercieel aangeprezen als cholesterol-
verlagende componenten. De vraag is of dit daadwerkelijk zo is. 

In de literatuur zijn veel artikelen te vinden waarin het effect van de 
policosanolconsumptie op serumcholesterolconcentraties bij de 
mens is bestudeerd. Tot het jaar 2002 waren deze artikelen bijna 
zonder uitzondering afkomstig van Cubaanse onderzoeksgroepen. 
De duur van de studies varieerde van 4 weken tot 24 maanden en de 
dagelijkse policosanolinname bedroeg 10 tot 20 milligram. Er zijn 
studies uitgevoerd in verschillende onderzoeksgroepen, onder andere 
bij mensen met verhoogde serum cholesterolconcentraties, mensen 
met diabetes type 2 en hypertensie. Gouni-Berthold en Berthold (1) 
hebben deze studies in 2002 beschreven in een uitgebreide review 
en concluderen daarin dat dagelijkse inname van policosanolen uit 
suikerriet het serum totaalcholesterolgehalte verlagen met 17 tot 21 
procent en het serum LDL-cholesterolgehalte met 21 tot 29 procent, 
op basis van de beschikbare literatuur. Dit zijn effecten die in de buurt 
komen van effecten van de HMG-CoA-reductaseremmers oftewel: de 
statines. Deze statines zijn momenteel het meest voorgeschreven 
medicijn bij mensen met verhoogde serum cholesterolconcentraties. 
Ze verlagen het serum LDL-cholesterolgehalte, afhankelijk van het 
soort statine en de dosering, met 20 tot 50 procent.  Behalve een ver-
laging van de atherogene serum LDL-cholesterolconcentratie is in de 
bovengenoemde studies consistent aangetoond dat de concentratie 
van het anti-atherogene HDL-cholesterol stijgt, met 8 tot 15 procent. 
Dus op basis van de tot 2002 uitgevoerde studie lijken de effecten van 
policosanolen veelbelovend. 

StudieS buiten Cuba Recentelijk zijn er ook studies uitgevoerd 
door onderzoeksgroepen buiten Cuba. Vreemd genoeg is geen van die 
studies in staat gebleken de beschreven effecten van policosanolen 
op het serum lipoproteïnenprofiel te bevestigen (2-6). Berthold en 
collega’s toonden aan dat het dagelijkse gebruik van 10, 20, 40 en 
zelfs 80 milligram policosanol uit suikerriet  gedurende 12 weken geen 
enkel effect had op serum LDL- en HDL-cholesterolconcentraties van 
mensen met verhoogde cholesterolconcentraties (2). Deze bevinding 
komt overeen met resultaten van andere studies met mensen met een 
verhoogd cholesterolgehalte (4,5) en met studies waarin policosano-
len uit tarwekiemen zijn gebruikt (3). Een mogelijke verklaring voor 
de discrepantie tussen de vroegere studies en recente studies kan 
samenhangen met een verschil in samenstelling tussen de policosa-
nolmengsels gebruikt in de eerdere studies uit Cuba en de recente 

Verkrijgbaarheid policosanol

de tabel geeft een voorbeeld van de samenstelling van 
een policosanolmengsel dat via internet verkrijgbaar 
is. Policosanolen uit suikerriet worden aangeprezen als 
cholesterolverlagende componenten. een google-search 
op internet levert een range van leveranciers op van deze 
componenten. ook is policosanol inmiddels een bestand-
deel van multivitaminepreparaten zoals dagravit minus 
chol, ook in nederland verkrijgbaar. Het label vermeldt 
dat het preparaat policosanol ‘helpt het cholesterol te 
verlagen’. Wat is het bewijs achter deze redeneringen? 
dat is nog nergens terug te vinden.

Samenstelling van een commercieel verkrijgbaar 
 policosanol mengsel
Tetracosanol 0-10 procent
Hexacosanol 2-25 procent
Heptacosanol  0-0.5 procent
octacosanol 55-70 procent
nonacosanol 0-10 procent
Triacontanol 0-20 procent
dotriacontanol 0.1-10 procent
Tetratriacontanol 0.1-10 procent
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studies in Europa en de Verenigde Staten, zoals gesuggereerd door 
Castano en medewerkers (7). Dit argument lijkt echter niet zeer waar-
schijnlijk aangezien een Canadese onderzoeksgroep onder leiding 
van Peter Jones recentelijk heeft aangetoond dat ook het policosanol-
mengsel uit Cuba niet werkzaam was in een Canadese populatie (5). 

WerkingSmeChaniSme Wat is het veronderstelde werkings-
mechanisme dat ten grondslag ligt aan de cholesterolverlagende 
werking van het policosanolmengsel? Hierover bestaat geen over-
eenstemming. Er wordt gesuggereerd dat octacosanol (het hoofd-
bestanddeel van het policosanolmengsel) de endogene cholesterol-
synthese vermindert door op het enzym HMG-CoA reductase aan 
te grijpen (8), wat de snelheidsbepalende stap is in de endogene 
cholesterolsynthese. Dit veronderstelde effect komt dus overeen met 
het werkingsmechanisme van statines. Een voorwaarde voor dit wer-

kingsmechanisme is dat de policosanolen worden opgenomen in de 
circulatie om de cholesterolsynthese in het lichaam te beïnvloeden, 
bijvoorbeeld in de lever. Jones en collega’s hebben echter ook laten 
zien dat de policosanolen niet worden opgenomen uit het darm-
lumen maar gewoon via de feces het lichaam verlaten (9); althans 
bij hamsters. Blijkbaar is de biobeschikbaarheid van deze com-
ponenten extreem laag. Toch zijn in vroegere studies effecten van 
policosanolen in ratten en konijnen beschreven in overeenstemming 
met de vroege effecten op serum lipoproteïneconcentraties zoals 
beschreven bij de mens. Vooralsnog lijkt een mechanisme waarvoor 
de policosanolen moeten worden opgenomen in de circulatie niet 
waarschijnlijk. Een effect in het darmlumen ligt meer voor de hand. 
Hierbij kan worden gedacht aan het remmen van de cholesterolab-
sorptie. Echter, ook al is dat een mogelijk mechanisme, dan nog is 
het zonder effect op de serum cholesterolconcentraties. 

Policosanolen uit suikerriet worden aangeprezen 
als cholesterolverlagende componenten
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beoorDeliNg vaN suikerriet
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ConCluSie Op basis van de meest recente data, verkregen van 
studies uitgevoerd in Europa en de Verenigde Staten, concluderen wij 
dat het zeer onwaarschijnlijk is dat poliosanolen een gunstig effect 
hebben op het serum lipoproteïnenprofiel. De reden voor de grote 
discrepantie in uitkomsten vergeleken met de studies uit Cuba is 

de samenstelling van policosanol?

Policosanol is een natuurlijk mengsel van langeketen-
 alcoholen die voornamelijk worden geïsoleerd uit 
suikerriet (Saccharum officinarum L.), maar ook worden 
gevonden in tarwekiemen, rice bran en bijenwas. in 
suikerriet bestaat het hoofdbestanddeel uit octacosanol, 
een alcohol bestaande uit een keten van 28 koolstof-
atomen. verder zijn alcoholen met een kortere keten-
lengte (C22oH, docosanol, C24oH, tetracosanol, C26oH, 
hexacosanol) en een langere ketenlengte aanwezig 
(C30oH, triacontanol, C32oH, dotriacontanol). de 
langeketen-alcoholen maken te zamen ruim 95 procent 
van het mengsel uit. 

vooralsnog onduidelijk. In ieder geval lijkt het niet zinvol de Neder-
landse bevolking te adviseren over te gaan tot een verhoogde inname 
van met policosanol verrijkte producten.
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Vreemd genoeg lieten studies van buiten Cuba 
geen effect van policosanol zien
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