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Mohèb Elwakiel 

De Nigel/a is een plantengeslacht behorende bij de Ranonkelfamilie (Ranunculaceae). Het woord is 
afkomstig van het Latijnse woord Nigellus, betekend zwart. Binnen de Ranonkelfamilie zijn er drie belangrijke 
soorten; de Nigel/a damescena, Nigel/a arvensis en de Niqella sativa. De Nigella sativa (zwarte komijn) is 
afkomstig uit het Midden-Oosten en Azië. In Europa is het zaad momenteel erg populair. Dit komt mede 
doordat de Nigella sativa uit rijke en verschillende stoffen bestaat, bijvoorbeeld mineralen en vitaminen. 
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Figuur 1: 
De Nigella arvensis (links), de Nigella sativa (midden) en de Nigella damascena (rechts) staan in figuur 1 weergegeven 

De Nigella sativa werd al door Soemeriërs veel gebruikt. In het Egypte van de farao's was de 
Nigella sativa wellicht het meest gebruikte geneesmiddel. Het bewijs werd gevonden in 
verschillende gedeeltes in het Oude Egypte. Ook werden de zaden gevonden in de graftombes van 
Tutenkhamon. In het algemeen is het bekend dat de farao's alle belangrijke spullen meenamen 
voor het leven na de dood. Bovendien gaat men ervan uit dat zowel Cleopatra als Nefertiti de olie 
gebruikte voor de Koninklijke tint. De Egyptenaren waren voornamelijk gedreven in de 
Geneeskunde en de landbouw, als blijkt uit de hiërogliefen. In de periode van het Oude Egypte 
stonden de mythisch-religieuze verklaringen centraal. Zij verzamelden observaties, gaven weinig 
verklaringen, maar werkten erg systematisch. Priesters waren in die tijd goed op de hoogte van de 
wetenschap en waren verweven met religie, vanwege de offers. In deze periode waren er nog geen 
pure wetenschappers. De allergrootste bijdrage op het gebied van de Nigella sativa is natuurlijk 
terug te vinden in de Griekse natuurwetenschappen, met namen zoals Hippocrates, Dioscorides 
en Plinius de Oudere. Hippocrates van Kos werd beschouwd als de grondlegger, de vader van de 
Geneeskunde. Hij was een van de eersten die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose 
kon stellen en daarbij een bepaalde therapie voorschreef. Hippocrates haalde de Geneeskunde uit 
de taboesfeer van tovenarij en godsdienst. Een van de grote verdiensten van Hippocrates is dat hij 
de medische wetenschap scheidde van het heersende natuurfilosofische denken. Hippocrates 
had een verzameling van zo'n 70 geschriften met medische onderwerpen, het corpus 
Hippocraticum. Tevens staat hij bekend voor zijn ontdekking van de pijnstiller en 
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koortsonderdrukker aspirine in wilgenblast. Ook is hij de uitvinder van de plechtige artseneed, die 
hedendaags nog wordt toegepast. Hippocrates noemde de Nigel/a sativa, als genezer voor de 
moderne biologie en vooral bij de spijsvertering. De naam die Hippocrates toekende aan de Nigel/a 
sativa, was melanthion of melanospermum en hij adviseerde het onder andere bij slangenbeten, 
huiduitslag en etterende wonden. Degene die een bijdrage heeft geleverd aan de Nigella sativa 
was Pedanius Dioscorides, een belangrijke onderzoeker van Griekse afkomst. Hij stond bekend 
om zijn 5-delige boek, de Materia Medica. Het is een van de bekendste boeken in de geschiedenis 
van de planten. Het was een soort voorloper van de moderne farmacopees, een officieel handboek 
voor de bereiding van geneesmiddelen. In de Romeinse periode, waar weinig interesse was voor 
de wetenschap, kreeg hij de mogelijkheid om te reizen in Rome en de gehele Griekse wereld. 
Volgens Dioscorides waren afbeeldingen een afleiding en beschreef daarom alles met woorden. 
Dioscorides beweerde dat de Nigel/a sativa hielp tegen hoofdpijn, nasal cogestion, toothache and 
intestinal parasites. Bovendien hielp het bij het verhogen van het moedermelk en de menstruatie. In 
de Materia Medica van Dioscorides stond de naam Panacea vermeld. In de Griekse mythologie 
was Panacea een Godin van Geneesmiddelen. Zij was de dochter van Asclepius, Halfgod van de 
Geneeskunde en Genezing en de kleindochter van Apollo de zoon van Zeus. Een andere 
beschrijving van Panacea wordt aangeduid met de term, alles genezer. Echter gaven de Romeinen 
het de naam Roman coriander. Een andere legende was Gaius, Plinius de Oudere een Romeinse 
militair, letterkundige en amateuristische wetenschapper. Hij is een van de grondleggers van de 
Naturalis Historia, een poging tot de eerste encyclopedie. Plinius de Oudere verpulverde de zaden 
en mengde ze met azijn of honing. De Nigel/a sativa werd vermeld als geneesmiddel voor wonden. 
Nadat het West-Romeinse rijk was gevallen, pikte de Arabieren de wetenschap op van de Grieken. 
De Islamitische natuurwetenschap heeft de belangrijke gegevens niet verloren laten gaan bij de 
veroveringen, door grotendeels de gegevens te vertalen en aan te vullen. De Arabieren uit de regio 
waren tolerant en stonden open voor vreemde culturen in tegenstelling tot Romeinse 
veroveringszucht. Tevens stonden zij met de handel makkelijker in contact met China en India. 
Bagdad was het centrum van de natuurwetenschappen en hoogontwikkeld. Dit duurde tot de 13ct• 
eeuw, de Mongolen liepen het vervolgens helemaal plat. De arabieren hadden belangstelling voor 
wiskunde, astronomie, scheikunde en geneeskunde. De woorden chemie, algebra en alcohol zijn 
afkomstig uit het Arabisch. De Nigel/a sativa werd onder de aandacht gebracht door lbn Sina, 
Avicenna. Avicenna was een Tajiks/Perzisch medicus, wetenschapper en filosoof. Auteur van zo'n 
450 boeken, waarvan de Canon of Medicine zijn grootste successen kende. Die wordt beschouwd 
als een van de meest bekende boeken in de geschiedenis van de Geneeskunde en had meer dan 
een miljoen woorden. Het boek werd eeuwenlang standaard bewaard tot de 16cte eeuw. Avicenna 
haalde zijn inspiratie voor de Geneeskunde uit het leven van de profeet Mohammed, zegel der 
profeten. Avicenna zag de Nigella sativa als een gezegend zaad van God oftewel in het Arabisch, 
Habbatoel AI-Barakah. In the Canon of Medicine zegt hij dat het hoesten, verkoudheid en krampen 
tegengaat. Ook zei hij dat het een positieve invloed had op het afweersysteem van het lichaam. In 
de loop der eeuwen kreeg de Nigella sativa in het Nederlands de naam, narduszaad. Ook in de 
volksgeneeskunde wordt de naam terug gezien en veel in kruidenboeken beschreven. Dioscorides 
was tegen afbeeldingen, desondanks werden aan de hand van zijn omschrijvingen afbeeldingen 
gemaakt en gebruikt bij de Arabische geschriften. Uiteraard hebben de Arabieren bepaalde 
uitspraken overgenomen van zowel Hippocrates en Dioscorides. In de periode van de Arabieren 
was aanzienlijk wel meer aandacht voor het gebruiken van natuurlijke geneesmiddelen. 

De verschillende monotheïstisch religies hebben ook een belangrijke gespeeld in de geschiedenis 
van de Nigella sativa. Het Jodendom, Christendom en de Islam waren bekend met de zaden van de 
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Figuur 2: 
Afbeelding uit het geschrift van de Materia Medica, vertaald in het Arabisch (links) en een afbeelding van de Nige/la 
sativa in de Griekse versie van de Materia Medica (rechts) 

plant. In het Oude testament in het boek van lsaiah, werd het oogsten van de Nigella sativa 
genoemd en benadrukt. Ook is gebleken dat het Hebreeuwse woord Ketsah, zonder twijfel naar de 
Nigella sativa verwijst. Dit is terug te vinden in het woordenboek van de Europese Bijbel. Het werd 
vooral gewaardeerd om zijn genezende werking en daarna als middel om de smaak van vele 
soorten medicamenten of voedsel een heel stuk te verbeteren. De Islam kende het grote verhaal 
over de Nigella sativa eerder dan Avicenna. De Islam is ontstaan in de 7d• eeuw en volgens de 
moslims ontving de profeet en boodschapper Mohammed via aartsengel Gabriel openbaringen 
van God, oftewel in het Arabisch Allah, waarin hij werd opgeroepen om het geloof van Adam en 
Abraham opnieuw te introduceren. De moslims geloven er stellig in dat de Islam de oorspronkelijke 
religie is zoals Abraham, Mozes en Jezus en andere profeten het hebben ontvangen. De Islam 
beschrijft de Nigel/a sativa als een geneesmiddel tegen alle ziekten, behalve tegen kanker en de 
dood. 
In 1201 na Christus zijn de wetenschappers bekend geworden met de term kanker, zodoende is 
het aan de hand van moderne wetenschap vertaald. De dood wordt binnen de Islam als een ziekte 
gezien, voor degene die goed hebben geleefd zal het leven in het graf tot de Dag des Oordeels 
aangenaam zijn en voor de anderen zal het tot een periode behoren van ellende. Dit houdt in dat 
moslims geloven, nadat zij heen zijn gegaan, een periode door moeten brengen in het graf tot 
iedereen zijn verantwoording gaat afleggen bij God, om vervolgens het paradijs of het Hellevuur 
binnen te treden. In de moderne wetenschap wordt de dood gezien als een gevolg van een ziekte. 
In enkele passages uit de Hadith, letterlijke overleveringen van Mohammed wordt meerdere malen 
gesproken over de Nigel/a sativa. De Heilige Koran, het woord van God en de Hadith worden gezien 
als de belangrijkste bronnen binnen de Islam en iedere moslim dient deze volledig te volgen. De 
moslims leidden aan de hand van de voorspellingen en wonderen van de Mohammed af dat God 
zorgde voor geneeskracht in dit zaad. Mohammed was een analfabeet en had namelijk zelf weinig 
wetenschappelijke kennis. Bepaalde uitspraken die hij deed waren onmogelijk om in die tijd te 
weten te zijn te komen. De moslims gaan ervan uit en vragen zich af, hoe hij uit toen der tijd 400 
aanwezige plantensoorten, de Nigella sativa heeft uitgekozen. In het Midden-Oosten wordt de 
Nigella sativa nog steeds gebruikt en in Europa is de zaad steeds populairder geworden voor zowel 
inwendig als uitwendig gebruik. 
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In het hedendaagse Midden-Oosten staat de Nigel/a sativa in hoog aanzien, het wordt gebruikt o.a. 
bij bestrijding tegen roos, haaruitval en allergieën. De zaadjes worden gebruikt als pepertje en 
werkt uitstekend in combinatie van andere middelen zoals honing en azijn. Het combineren en 
fijnmalen schijnt namelijk goed te werken tegen wormen in de ingewanden bij het uitsmeren over 
de buik. Ook werkt het tegen beroertes, verdovingen, geheugenverlies, duizeligheid en allerlei 
soorten van migraine. In India worden de zaden gebruikt tegen kortademigheid en 
honden/slangenbeten. De rook van verbrande zaden wordt gebruikt om vliegende insecten weg te 
houden en als de zaden met brood worden gegeten verdrijven zij winden en verlichten hoofdpijn. 

Volgens de Chinese geneeskunde verdrijft het verkoudheden. Als zij in vet gekookt wordt, dan is zij 
goed om kaalheid, wratten en waanideeën te genezen. In Iran wordt een Nigella zalf gebruikt om 
mogelijk de baardgroei te stimuleren en stopt mogelijk het grijs worden van het haar. 

Een geneesmiddel (ook farmacon of medicijn) is een chemische stof die een bepaalde gewenste 
werking op het (dierlijk of menselijk) lichaam uitoefent. Een geneesmiddel is elke eenvoudige of 
samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische 
eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de mens of enkele eenvoudige of samengestelde 
substantie die bij de mens kan worden gebruikt of aan de mens kan worden toegediend om hetzij 
fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen door een farmacologisch, 
immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen, hetzij om een medische diagnose te 
stellen. Volgens deze wettelijke definitie hoeft een geneesmiddel dus niet altijd te genezen. Volgens 
recente onderzoeken is gebleken dat de werkende bestanddelen van de Nigella sativa een 
positieve invloed op het afweersysteem van het lichaam heeft. Een verzwakt afweersysteem is 
gevoelig voor allerlei ziektes en virussen. De Nigel/a sativa worden ook gebruikt in de behandeling 
gecombineerd met andere geneesmiddelen om zo de doordringing (perspiration) te bevorderen 

Figuur 3: 

Le-ngtêdoor-snede van een slagader met slagaderverk-'lking 

' ' plaque ' ver-$topplng 

Dw.arsdoorsne-de van een slag..sder In 
v,uschillende stadia van slegade-rverkalking 

Afbeelding van de chemische structuur van cholesterol (links) en een dwarsdoorsnede van een slagader in verschillende 
stadia van slagaderverkalking (rechts) 

bijvoorbeeld met honing. Perspiration is transpiratie, verliezen van lichaamsvocht via de 
zweetklieren in de huid. 

Het vermindert hoesten, verkoudheid en bestrijdt krampen. Bovendien is gebleken dat het bijdraagt 
aan de ontwikkeling van de cellen, invloed op de groeifactoren (proteïnen) en op de groei-, 
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schildklier- en geslachtshormonen Het balanceert het cholesterolgehalte in het bloed. Het 
voorkomt de vernauwing van de bloedvaten en vergemakkelijkt de bloedcirculatie. Galstenen 
bestaan namelijk grotendeels uit cholesterol, een vetachtige stof die het lichaam nodig heeft als 
bouwsteen van celmembranen, steroïdhormonen, vitamine D en gal. Het lichaam maakt zelf 
cholesterol in de lever, bijnieren, darmen en testes. Ook wordt een deel rechtstreeks opgenomen 
uit voedsel. Een verhoogde cholesterolconcentratie in het bloed gaan gepaard met een verhoogd 
risico op hart en vaatziekten. Deze ziekten zijn op dit moment doodsoorzaak nummer 1 binnen de 
westerse wereld. Lipiden (o.a. cholesterol en vet) zijn niet oplosbaar in water en deze stoffen 
worden in het bloed vervoerd doormiddel van lipoproteïnen. Bij een ophoping van cholesterol, een 
zogenaamde plaque of verkalking. Als de plaques uitgroeien en het bloedvat vernauwen wordt 
gesproken over stenose of vernauwing. 

De Nigella sativa (a stimulant) voorkomt een te hoge bloeddruk, doordat het cholesterolgehalte 
wordt verlaagd. Het vermindert hierdoor de kans op een hartinfarct en vernauwingen. Bij 
regelmatig gebruik verlaagt het suikergehalte in het bloed. Het levert een bijdrage aan de groei van 
cellen(a tonic), omdat het invloed heeft op de groei, schildklier en geslachtshormonen. Het 
groeihormoon wordt gemaakt in de hypofyse (onderaan in de hersenen). De productie vindt plaats 
bij stress, lichaamsbeweging en ongeveer 2uur na het slapen geregeld door zowel de growth 
hormone releasing factor (stimulatie) als de somatostatine (remmen). Deze stoffen komen via 
speciale bloedvaten in de hypofyse. De schildklierhormonen worden de hormonen thyroxine en 
trijodothyronine mee bedoeld. Zij zorgen voor de hoeveelheid energie die verbruikt wordt terwijl het 
lichaam rust. Alle lichaamsfuncties zijn hiervan afhankelijk, ook de groei. Ook hebben de hormonen 
invloed op de rijpingsprocessen en botontwikkeling. De geslachtshormonen (mannelijk: 
testosteron) en (vrouwelijk: oestradiol) beide een positieve invloed op de groei, maar meer op de 
botrijping. Als een kind op een jonge leeftijd of teveel geslachtshormonen aanmaakt, zal het kind in 
eerste instantie harder groeien dan normaal. 

De groei zal echter stoppen, bij een snellere rijping van het bot. Uiteindelijke lengte zal redelijk klein 
zijn. Oestradiol heeft nog een belangrijke eigenschap, namelijk bij een te grote hoeveelheid remt 
het juist de groei af. Ook heeft de Nigel/a sativa invloed op de groeifactoren. Groeifactoren zijn 
proteïnen die door bepaalde cellen worden gemaakt en afgegeven. Ze hebben meestal in de 
directe omgeving effect op andere cellen. Soms worden ze door de bloedstroom meegevoerd en 
belanden op een grotere afstand. Tevens stimuleert en versnelt de Nigella sativa vernieuwing van 
de cellen. 

De Nigel/a sativa helpt bij het helingsproces van wonden (hemostase) en werkt uitstekend als een 
pijnstiller. Een pijnstiller is een medicijn dat gebruikt wordt om pijn te verzachten of weg te nemen 
(bijvoorbeeld hoofdpijn). Analgetica werken op verschillende manieren in op het perifere of centrale 
zenuwstelsel. Hemostase ontstaat door opdroging van bloedplaatjes uit het bloed. Hemostase is 
het mechanisme dat het lichaam heeft voor het voorkomen van bloedverlies, gebeurd aan de hand 
van vasoconstrictie, aggregatie (propvorming) en coagulatie (bloedstolling). 

Het vergemakkelijkt het urineren en versterkt de urineblaas (diuretic). Het vergemakkelijkt de 
spijsvertering (a stomachic) bijvoorbeeld zichtbaar bij olifanten. Het werkt uitstekend bij ziekten 
zoals huidexeem, allergieën en astma. Het versterkt de hormonen en bestrijdt vermoeidheid 
(energie, zie schildklierhormonen). 
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Het werkt uitstekend als middel bij het verlagen van de koorts en zwellingen (a resolvent). Ook 
werkt het als biologisch antibiotica. Het vermeerdert de moedermelk (a galactagogue) en 
menstruatie (an emmenagogue). In het algemeen is de Nigel/a sativa een goed werkend 
geneesmiddel en is bij vele behandelingen te gebruiken. Bovendien zijn er nog geen bijwerkingen 
of schadelijke effecten bij het lichaam bekend over de Nigella sativa. 

Mohèb Elwakiel 
Bio-Farmaceutsiceh Wetenscahppen, Leiden 
Geschiedenis van het geneesmiddel 
m.elwakiel@gmail.com 
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