
Gekatalyseerde en geëxpandeerde allicine als antibiotica

vervanging in de veehouderij

Er is wetenschappelijke consensus over de necessitas het gebruik van antibiotica 
te reduceren i.v.m.  een alarmistische voortschrijding van het ongevoelig worden 
van bacteriën voor deze substantie. The Lancet Infectious  Deseases berichtte 
reeds enige tijd terug over een gen dat bacteriën ongevoelig maakt voor zo 
ongeveer alle antibiotica. De plaats waar het voor het eerst werd gedetecteerd is 
New Delhi, vandaar de naam van de boosdoener, NDM-1.  Het gen ligt op een 
plasmide, een stukje DNA- streng met een alarmerend vermogen zich door 
bacteriepopulaties te verspreiden. De mogelijkheid dat NDM-1 de wereld 
koloniseert wordt door wetenschap als beangstigend geduid.

 Deze post antibiotische Apocalyps wordt vooral zichtbaar in de veehouderij. Er is
wetenschappelijk communis opinio over het feit dat, voor zowel gramnegatief- als
grampositieve bacteriën, de bacteriedodende activiteit van antibiotica niet alleen
beperkt is maar zelfs niet werkzaam.  Niet zelden wordt daarom te toediening 
geïntensiveerd en aldus de resistentie bevorderd. Daar de farmaceutische 
industrie de broodnodige nieuwe typen antibiotica niet aanlevert, het zelfs 
volledig laat afweten(weliswaar met carbapenems  achter de hand)  lijkt een 
nieuwe benadering relevant.

Allicin Animal Care International (AACI) uit Vaassen werkt al meer dan 10 jaar aan
de realisatie van een innovatief idee, de introductie van een natuurlijk alternatief 
voor antibiotica tegen onder andere mastitis, subklinische mastitis 
( uierontsteking, hoogcelgetal) en andere infecties bij koeien. Zij passeerde al 
dan niet succesvol  diverse ontwikkelfases en werkt thans, middels een enkele 
toediening, aan de oplossing van de lactatiestop- en start problematiek.   Allicine,
van oudsher bekend, het middel dat werd  door ontwikkeld, is het resultaat van 
een enzymatische activiteit van twee stoffen die in de knoflookbol voorkomen: 
Alliine (een derivaat van een amino acid, en allynase(een enzym). Het middel 
heeft een bacteriedodende, anti parasitaire,  schimmeldodende en antivirale 
activiteit.  

De crux van de substantie allicine is een van haar eigenschappen:  Instabiliteit.  
De stof transformeert onder invloed van temperatuur ( boven 0-celcius)en 
potentieel (boven 10 ppm) tot insufficiënt voor het gestelde doel. Met het Delfts 
bedrijf ViaZym wordt onderzoek verricht naar stabiele allicine van een hoog 
potentieel voldoende actief tegen genoemde infectieuze processen. Het 
katalyseren van de  concentratie(zeer sterke ppm toename) en het expanderen 
van de stabiliteit( thans meer dan 30 dagen bij + 40 Celsius) operationaliseert  
allicine, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan, betreffende 
toedieningstechniek en posologie, tot een bewezen, buitengemeen bruikbaar 
medicijn in de veehouderij.

AACI operationaliseerde allicine door de ontwikkeling van een zgn. Bolus, een 
grote pil van 90 gram welke d.m.v. een bolusschieter de pens wordt ingebracht. 
De bolus geeft afhankelijk van de indicatie gedurende 7 of 21 dagen onder in de 
pens de allicine af aan de bloedbaan van waaruit de bactericide activiteit zich 
voltrekt. De melkveehouder kan de bolus zelf eenmalig inbrengen  in 
tegenstelling tot meerdermaal injecteren van antibiotica waarbij de melk dient te 
worden vernietigd om penetratie van de voedselketen uit te sluiten.  Bij het 
gebruik van allicine mag de melk worden behouden en is er geen zgn. wachttijd 



voor vlees. Afgezien van nog andere benefits realiseert de toediening aanzienlijke
werk- en kostenbesparing . 

Vanzelfsprekend is er kritische monitoring van de effecten van de toediening. Er 
werd een onderzoek gestart door een promotie student  gesuperviseerd door de 
diergeneeskundige faculteit Utrecht, de landbouw universiteit Wageningen en 
Lely Industries N.V.  De laatste onderneming  inventariseerde het celgetal verloop
middels nieuw ontworpen censortechniek in hun melkrobot. De melk werd 
onderzocht door de Gezondheid Dienst te Deventer. 

De werkelijke release van de 7 of 21 dagen bolus werd wetenschappelijk 
onderzocht  bij een master promotie onder supervisie van de Wageningen 
Universiteit. “In situ disappearance from slow release bolus”. De geclaimde 
release werd door dit onderzoek ( middels het gefistuleerde rund)vastgesteld.

Verdere monitoring van de effecten van de toediening: Verbetering van het lever 
metabolisme. Dit zal nader worden onderzocht. De hypothese is dat het leven 
van het melk producerende rund met 2 jaar wordt verlengd. Dit zou een enorme 
reductie op de broeikasgas emissie kunnen betekenen(minder jongvee).

Blijvende ruwvoeropname tijdens ziekte

Pens stimulatie en versterking van de herkauw prikkel

Lager percentage herhalingsgevallen

Probleemloos droogzetten van hoogcelgetal koeien bij inzet B21

Probleemloze partes, abortus van de placenta en lactatie start. Het kalf 
ontwikkelt de eerste week geen kalverdiarree

Genoemde benefits dienen door onderzoek beter te worden onderbouwd. Thans 
richt het onderzoek zich vooral op de verlenging van de release van 21- naar 45 
dagen, ofwel de transitie, de periode van lactatie stop naar lactatiestart waar 
nagenoeg de grootste slijtage aan het rund zich voltrekt. Hiertoe dient een nog 
stabieler allicine te worden ontwikkelt. Wij zien duidelijk perspectieven.

De weg naar de markt voltrekt zich redelijk vanzelfsprekend.  De vraag, dankzij 
een slagingspercentage van 92%, blijkt zo groot dat reeds in 2013 een 
aanzienlijke bedrage aan de noodzakelijke antibiotica reductie in de veehouderij 
werd bereikt. AACI is dan ook het enige bedrijf ter wereld dat stabiele allicine 
produceert  en als zodanig is geregistreerd (GMP+ wereld data base).   Daarnaast
weten de farmacie en andere ondernemers geen concurrerend product  te 
ontwikkelen. 
AACI is dankzij  onderzoek, mede mogelijk gemaakt door Food Valley, een stap 
dichter bij het beoogde eindproduct en daarmee komt voor de veehouders een 
betrouwbaar, goedkoop en noodzakelijk alternatief voor antibiotica beschikbaar. 

Alhoewel impliciet de economische haalbaarheid en marktperspectieven zijn 
veronderstelt  mag praktische accentuering wellicht meer helderheid bieden.  Bij 
mastitis en subklinische mastitis, het belangrijkste gezondheidsprobleem in de 
veehouderij, worden de kosten geraamd op E200,--tot E250,-- per geval.  De 
directe kosten bij allicine behandeling: Allicine bolus E35,--.  Directe besparing: 
Melkbehoud en toename van de melkproductie. Indirecte besparing: Geen 
recidive door oplossing van de biofilmformatie. Goede voedselopname tijdens 
ziekte waardoor sneller herstel.  Aanmerkelijk minder arbeidsintensief door 
eenmalige toediening in plaats van meerdermalen injecteren van antibiotica. 



Verbetering van het levermetabolisme ten gevolge van te zware belasting 
(leververvetting mede door antibiotica).

Ketose: 11,2% procent van de koeien in Nederland blijkt in eerste 2 maanden na 
het afkalven(Proefschrift  S van der Drift, Ketosis in dairy cows, Faculteit 
Diergeneeskunde)Ketose te hebben. Men spreekt ook wel over een negatieve 
energiebalans. De koe put de energie in haar organisme uit. Toediening van 
propyleenglycol  en glucocorticosteroiden moet dit compenseren. Afgezien van 
de kosten is de ingreep nogal arbeidsintensief. Allicine bolus 21, lost dit probleem
bij toediening 1 week voor de afkalving  probleemloos op door sterke vergroting 
van de voedselopname met een goede lactatiestart en melkgift als resultaat. Ik 
waag de (hypo)these dat dit gegeven een zeer belangrijke bijdrage levert aan de 
diergezondheid en daarmede van niet weinig economische betekenis.


