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WERKINGWERKINGWERKINGWERKING 
Het medicinale gebruik van knoflook is van alle tijden. Niet voor niets wordt knoflook gezien als remedie tegen het 
verouderen; knoflook gaat ontegenzeglijk hart- en vaatziekten tegen, verbetert de doorbloeding van organen en 
weefsels, versterkt daarnaast het afweersysteem, en beschermt het lichaam tegen toxische stoffen. Bovendien is 
knoflook een uitstekende remedie bij uiteenlopende infecties met virussen, bacteriën, schimmels en parasieten.  
 
Knoflook is rijk aan unieke zwavelhoudende verbindingen, met als belangrijkste component alliine (S-allyl-L-
cysteïnesulfoxide). Het (stabiele) alliine wordt door het enzym alliinase omgezet in allicine (diallylthiosulfinaat) op het 
moment dat verse knoflook wordt gehakt of gekneusd. Allicine, een zeer instabiele stof, wordt vervolgens snel 
omgezet in meer dan honderd werkzame metabolieten (thiosulfinaten). Goede knoflookpreparaten bevatten 
voornamelijk alliine, dat in de ingewanden en elders in het lichaam wordt omgezet in metabolieten met een sterke 
medicinale werking (allicine e.a). 

1. Knoflook beïnvloedt factoren die een beslissende rol spelen in de pathogenese en progressie van 
atherosclerose. Knoflook zorgt voor afname van de totaal- en LDL-cholesterolspiegel en triglyceridenspiegel, 
toename van het gunstige HDL-cholesterol, afname van de fibrinogeenspiegel, verlaging van de arteriële 
bloeddruk, toename van de fibrinolyse, remming van plaatjesaggregatie en afname van de bloedviscositeit. 
Allicine en S-allylcysteïne beschermen endotheelcellen en LDL-cholesterol tegen oxidatie en remmen 
atherosclerose mede op basis van de antioxidantprotectie. Daarnaast remt knoflook het atherosclerotische 
proces rechtstreeks door het tegengaan van de vermeerdering van gladde spiercellen in atherosclerotische 
plaques en van vetophoping in de vaatwand.  

2. Knoflookextract verlaagt de systemische bloeddruk bij hypertensie. Doordat knoflook (in vivo) het enzym 
stikstofoxidesynthase in vaatendotheel stimuleert, neemt de productie van het vaatverwijdende stikstofoxide 
(NO) toe. De bloeddrukverlaging is voorts het gevolg van hyperpolarisatie van de gladde spiercellen in de 
bloedvaten en/of inhibitie van het openen van calciumkanalen in het spierweefsel. Inhibitie van angiotensine-
converting enzyme (ACE), modulatie van de prostaglandinensynthese of beïnvloeding van het 
atheroscleroseproces speelt misschien ook een rol.  

3. Knoflookextract (onder meer allicine, S-allylcysteïne en diallyldisulfide) heeft een sterke antioxidantwerking en 
biedt bescherming tegen lipidenperoxidatie, gaat de vorming van superoxide-anionradicalen tegen en vangt 
vrije radicalen weg. Daarnaast leidt inname van knoflook tot verhoging van de antioxidantenzymen catalase 
en glutathionperoxidase in het serum.  

4. Knoflook stimuleert de activiteit van macrofagen, lymfocyten en natural killer cells. Door het remmen van de 
enzymen lipoxygenase en cyclo-oxygenase vermindert knoflook de ongecontroleerde vorming van 
ontstekingsbevorderende eicosanoïden (prostaglandines, leukotriënen en tromboxanen).  

5. Knoflook heeft een zeer brede antimicrobiële activiteit en is effectief tegen grampositieve en gramnegatieve 
bacteriën, virussen, parasieten en gisten en schimmels waaronder Candida albicans. De toxineproductie door 
aanwezige micro-organismen wordt eveneens door knoflook tegengegaan. Eén mg allicine komt wat 
potentie betreft overeen met circa 15 IU penicilline. Ook tegen darmparasieten is knoflook werkzaam. Zo 
doodt allicine dysenterieverwekkende amoeben (Entamoeba histolytica) door het blokkeren van 
cysteïneproteïnasen en alcoholdehydrogenasen in de amoebe.  

6. Allicine inactiveert de enzymen van pathogene bacteriën, virussen en schimmels door met de thiolgroep (SH- 
of sulfhydrylgroep) van het enzym te reageren. Zoogdieren hebben veel minder eiwitten met SH-groepen dan 
lagere organismen. In het menselijk lichaam beschermt glutathion de thiolgroepen daarom tegen 
beschadiging. Micro-organismen die gevoelig zijn voor knoflook zijn, door het diep ingrijpende 
werkingsmechanisme van knoflook, gelukkig niet in staat resistentie tegen knoflook te ontwikkelen.  

Uit in vitro en in vivo studies is gebleken dat knoflook het immuunsysteem versterkt, mede door de 
antioxidantwerking van knoflook. Allicine en talloze metabolieten waaronder diallylsulfide (DAS), diallyldisulfide 
(DADS) en gammaglutamyl-methylselenocysteïne (GGMSC) zijn hiervoor verantwoordelijk.  
 
Di- en trisulfides en allylmercaptaan uit knoflook cheleren bovendien zware metalen zoals kwik, cadmium en lood. 
Niet onbelangrijk is dat bestanddelen in knoflook enzymen van de fase-II-detoxificatie induceren in de lever en 
andere organen, waardoor toxines beter worden afgebroken en uitgescheiden, en het lichaam wordt beschermd 
tegen sterk reactieve metabolieten uit de fase-I-detoxificatie. Knoflook beschermt de lever tegen toxische stoffen 
zoals aflatoxine, benzopyreen en acetaminophen. De werking van knoflook neemt sterk af wanneer verse knoflook 



verhit wordt.  
 
Vanuit de volksgeneeskunde is bekend dat knoflook de spijsvertering ondersteunt, dysbiose tegengaat en de eetlust 
bevordert.  
 
Knoflook kan de bloedglucosespiegel verlagen. Althans dat blijkt uit onderzoek bij dieren. Humane studies zijn 
minder eenduidig. Mogelijk verbetert knoflook de insuline-afgifte en zorgt het voor een tragere inactivering van 
insuline. 
 
INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 

● Cardiovasculaire aandoeningen (o.a. atherosclerose, coronaire hartziekte, beroerte, trombose, hypertensie)  
● Perifere doorbloedingsstoornissen (claudicatio intermittens, ziekte van Raynaud)  
● Hyperlipidemie, hypertriglyceridemie, hypercholesterolemie  
● Bacteriële, virale, schimmelinfecties en parasitaire infecties van de luchtwegen (o.a. bronchitis, astma, 

verkoudheid, sinusitis, longontsteking, keelontsteking)  
● Bacteriële, virale, schimmelinfecties en parasitaire infecties van het maagdarmkanaal (o.a. gastro-enteritis, 

diarree, dysenterie, candidiasis en parasitaire darminfecties)  
● Bacteriële, virale, schimmelinfecties en parasitaire infecties van de urinewegen (o.a. cystitis, candida)  
● Dyspepsie  
● Leverdetoxificatie.  

 
CONTRACONTRACONTRACONTRA----INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 
Wees voorzichtig met het gebruik van een allium sativum extract voor en vlak na een operatie en bij het gebruik 
van antistollingsmedicatie (zoals warfarine, indomethacine en aspirine), aangezien knoflook de bloedstolling 
vertraagt. Allium sativum extract is gecontra-indiceerd bij een overgevoeligheid voor knoflook en bij het gebruik 
van proteaseremmers tegen het HIV-virus. Knoflook kan de bloedspiegel van proteaseremmers namelijk aanzienlijk 
verlagen. 
 
BIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGEN 
Soms leidt het gebruik van Allium sativum extracten (vooral in hoge doseringen) tot misselijkheid, duizeligheid, 
maagklachten of irritatie van de slijmvliezen in het maagdarmkanaal. Verlaging van de dosis verhelpt dergelijke 
klachten in de regel. Een allergische reactie is in principe mogelijk, maar is heel zeldzaam. 
 
INTERACTIESINTERACTIESINTERACTIESINTERACTIES 
Let op bij het gebruik van bloedglucoseverlagende medicijnen (sulfonylurea), want in combinatie met knoflook kan 
de bloedglucosespiegel sterker dalen. Ook kan knoflookextract in theorie de werking van statines 
(cholesterolverlagende medicatie) en ACE-remmers (medicatie tegen hoge bloeddruk) versterken. Gebruik van 
hoge doses Allium sativum extract wordt bij het gebruik van genoemde medicatie voor de veiligheid afgeraden. 
Tot slot is bekend dat Allium sativum extract de werking van antibiotica potentieert. 
 
DOSERINGDOSERINGDOSERINGDOSERING 
Gebruik een dosering allium sativum extract overeenkomend met ongeveer 10 mg alliine. Hogere doses kunnen 
gedurende kortere perioden (bijvoorbeeld bij infecties) worden toegepast. Het is aan te bevelen allium sativum 
extract bij de maaltijd in te nemen. 
 
SYNERGISMESYNERGISMESYNERGISMESYNERGISME 
Supplementen die naast een Allium sativum extract, afhankelijk van de indicatie, ingezet kunnen worden zijn onder 
meer omega-3 vetzuren, vitamine E, alfa-liponzuur, antioxidanten, chlorella en een goed probioticum. Bij candidiasis 
en andere schimmelinfecties is caprylzuur naast een Allium sativum extract een goede keuze. 
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