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  be-
schermt ons lichaam tegen bin-

nendringende pathogenen en bestaat
uit twee nauw samenwerkende onder-
delen: het aangeboren en verworven
immuunsysteem. Epitheliale cellen
van de huid, mond, longen en het
maagdarmkanaal vormen de eerste-
lijnsverdediging van het aangeboren
immuunsysteem. Hiernaast maakt het
aangeboren immuunsysteem gebruik
van leukocyten, die pathogene struc-
turen herkennen via hun pattern
recognition-receptoren (PRR’s) en
vervolgens de pathogenen fagocyteren
en doden. Ook stimuleren leukocyten
het verworven immuunsysteem door
het uitscheiden van cytokines.
Daarnaast presenteren leukocyten de
unieke structuren die aanwezig zijn
op pathogenen (antigenen) aan de
cellen van het verworven immuunsys-
teem (antigeenpresentatie). Deze aan-
geboren immuunresponsen zijn snel,
maar niet specifiek. Dit komt doordat
de PRR’s bepaalde algemene structu-
ren van groepen pathogenen herken-
nen, zoals lipopolysacharide (LPS)
van Gram-negatieve bacteriën door
de PRR toll-like receptor 4 (TLR4).

Het verworven immuunsysteem
geeft een tragere immuunrespons,
maar is wel specifiek. Deze respons
bestaat uit de productie van antilicha-
men door B-cellen die specifiek
gericht zijn tegen antigenen (humora-

le immuunrespons), en uit het aan-
vallen van geïnfecteerde cellen. Dit
laatste gebeurt door cytotoxische T-
cellen (Tc-cellen), de zogenoemde
celgemedieerde immuunrespons. Tc-
cellen herkennen en vernietigen cellen
die zijn geïnfecteerd door een patho-
geen. Behalve deze Tc-cellen bestaan
er ook T-helpercellen (Th0). Deze
cellen herkennen pathogenen die bui-
ten de cel aanwezig zijn en ontwikke-
len zich tot een type 1- en type 2-T-
helpercellen (Th1 en Th2). Dit is
afhankelijk van de aanwezige cytoki-
nes die zijn geproduceerd door leuko-
cyten. Th1-cellen zorgen voor activa-
tie van leukocyten die pathogenen eli-
mineren (wat de celgemedieerde

immuunrespons wordt genoemd).
Th2-cellen daarentegen stimuleren de
productie van antilichamen door B-
cellen, wat behoort tot de humorale
respons.

De darm    Het maagdarmkanaal is
een open verbinding met het externe
milieu, waarin darmbacteriën in gro-
ten getale zijn gehuisvest. Het heeft
als functie het verteren van voedsel en
het opnemen van de daarbij vrijgeko-
men stoffen, maar via het maagdarm-
kanaal kunnen ook pathogenen het
lichaam binnenkomen. De darm
moet hiertegen een barrière vormen.
In de darmen is er een continue druk
van enerzijds tolerantie voor voe-
dingscomponenten en de natuurlijke
darmflora (darmbacteriën) en ander-
zijds afweer tegen pathogenen. Het
eenlagige epitheel van de darm vormt
een fysieke barrière. Verder scheiden
in de epitheellaag aanwezige slijmbe-
kercellen mucine af waardoor een
bedekkende mucuslaag ontstaat, die
nog extra bescherming biedt tegen
pathogenen. Daarnaast geeft de
natuurlijke darmflora ook bescher-
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ming tegen pathogenen door het pro-
duceren van fermentatieproducten en
door gebruik te maken van dezelfde
nutriënten en bindingsplaatsen.
Behalve deze fysieke barrières en de
natuurlijke flora is in de darm een
zeer specifiek en goed gereguleerd
deel van het immuunsysteem aanwe-
zig: het darmgeassocieerde lymfoïde
weefsel (gut associated lymfoid tissue,
GALT) (afbeelding 1). Een belangrijk
onderdeel van dit systeem in de
dunne darm zijn de platen van Peyer
(PP), die T- en B-cellen en dendriti-
sche cellen bevatten. In de aangren-
zende epitheellaag boven de PP liggen
M-cellen, die pathogenen opnemen

vanuit het darmlumen en transporte-
ren naar de dendritische cellen. Deze
cellen presenteren vervolgens het
pathogeen aan T-cellen (1). Steeds
meer wordt ook aangetoond dat
darmepitheelcellen niet alleen een
fysieke barrièrefunctie hebben, maar
evenals de cellen uit de PP een actieve
rol hebben in de lokale immuunre-
sponsen in de darm.
Darmepitheelcellen brengen namelijk
veel verschillende eiwitten tot expres-
sie, zoals cytokines, groeifactoren en

adhesiemoleculen, die de werking van
het immuunsysteem ter plekke beïn-
vloeden. Daarnaast bevatten darme-
pitheelcellen zelf, net als eerder
beschreven voor de leukocyten, PRR’s
om pathogeenstructuren te herken-
nen.

Voeding    De werking van het
immuunsysteem kan door middel
van voeding worden beïnvloed. Met
name het functioneren van het
immuunsysteem in de darm zal hier-
voor ontvankelijk zijn, aangezien hier
het eerste contact met het voedsel
plaatsvindt en concentraties van spe-
cifieke voedingscomponenten hoge
waarden kunnen bereiken. Als wordt
gesproken over een verbeterde
immuunfunctie met behulp van voe-
ding, kan de cellulaire afweer (Th1)
of de humorale afweer (Th2) worden
versterkt. Een voorbeeld van zo’n
voedingscomponent is β-glucan.
Naast een versterkende werking kan
voeding ook zorgen voor een rem-
mend effect op de immuunrespons.
Dit kan wenselijk zijn in situaties van
een chronische darmontsteking (in-
testinal bowel disease, IBD) waartoe
de ziekte van Crohn en colitis ulcero-
sa behoren. Een voedingscomponent
waarvan een remmende werking op
het immuunsysteem wordt gesugge-
reerd, is langeketen meervoudig
onverzadigde n-3-vetzuur (mov) uit
visolie.

β-glucan    
β-glucan is een
vezel opgebouwd
uit glucosemole-
culen, die voor-
komt in granen
als haver en gerst.
In-vitrostudies
hebben aange-
toond dat β-glu-
can uit haver
zorgt voor de
activering van
leukocyten. Een
mogelijke verkla-
ring is dat het, zij

het met een iets andere structuur, ook
voorkomt in de wand van gisten en
schimmels. Hiertegen moet het
immuunsysteem optreden om infec-
ties te voorkomen. Aangezien β-glu-
can wordt herkend door een niet-spe-
cifiek werkende PRR, worden zowel
β-glucan uit gist en schimmels als β-
glucan uit granen herkend en geven
deze een vergelijkbare immuunre-
spons. Recent is de PRR dectin-1 als
β-glucanreceptor aangetoond op
leukocyten en ook op cellen die niet
tot het immuunsysteem behoren,
zoals endotheelcellen. Binding van β-
glucan uit gist aan dectin-1 stimuleert
de fagocyterende, cytotoxische en
antimicrobiële werking van leukocy-
ten in vitro. In samenwerking met
sommige TLR’s zorgt dectin-1 voor
de activatie van de transcriptiefactor
NF-κB, wat leidt tot afgifte van pro-
inflammatoire cytokines in de rich-
ting van een Th1-respons, die de cel-
lulaire afweer tegen pathogenen ver-
sterkt (2) (afbeelding 2).

Naast in-vitrostudies hebben ook
dierstudies een immuunstimulerende
werking van β-glucan aangetoond. Zo
hebben muizen een verhoogde weer-
stand tegen bacteriën en parasieten na
een injectie van β-glucan uit haver in
de buikholte, evenals na het eten van
β-glucan uit haver (3). Daarnaast
heeft een klinische studie bij patiën-
ten, die een hoogrisico-operatie
ondergingen, aangetoond dat peri-
operatief in de bloedbaan geïnjec-
teerd β-glucan uit gist het aantal
post-operatieve infecties en de morta-
liteit verlaagde (4).

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat
de darmepitheelcellen zelf een
belangrijke rol spelen in de lokale
immuunrespons. Het is echter onbe-
kend of darmcellen net zoals leukocy-
ten kunnen reageren op β-glucan. Er
is daarom gekeken naar de immuun-
modulerende effecten van β-glucan in
een in-vitrosysteem van darmcellen.
Er werd een verhoogde afgifte gevon-
den van pro-inflammatoir interleu-
kine 8 (IL-8) en een hogere expressie
van intercellulair adhesiemolecuul 1
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(ICAM-1) dan in een controlegroep
(niet gepubliceerde data). De ver-
hoogde IL-8-afgifte duidt op een ver-
hoogde ontstekingsrespons, aangezien
IL-8 zorgt voor de activatie van leuk-
ocyten en het de aantrekking van
leukocyten naar het ontstoken gebied
stimuleert. Ook de gevonden toena-
me van de ICAM-1-expressie illus-
treert de versterkte immuunreactivi-
teit, aangezien dit adhesiemolecuul
ervoor zorgt dat leukocyten aan de
darmepitheelcellen binden. Hierdoor
worden de leukocyten niet met de
darminhoud meegevoerd en kunnen
ze hun werking blijven verrichten en
pathogenen blijven elimineren. Deze
resultaten suggereren de aanwezig-
heid van de β-glucanreceptor op de
darmcellen, maar dit vereist verder
onderzoek. De toepassing van β-glu-

can als immuunstimulerende voe-
dingscomponent zou voor mensen
met een verzwakt immuunsysteem,
zoals ouderen, gunstig kunnen zijn
om weerstand te bieden tegen infec-
ties. Tevens zou β-glucan als toevoe-
ging aan antibiotica een bijdrage kun-
nen leveren aan de bestrijding van
infectieziekten, zeker gezien de toene-
mende resistentie van pathogenen
tegen de huidige antibiotica. Dit prin-
cipe wordt reeds toegepast in diervoe-
ders (5).

Visolie    De laatste jaren is er steeds
beter bewezen de langeketen meer-
voudig onverzadigde n-3-vetzuren
(mov´s) eicosapentaeenzuur (EPA) en
docosahexaeenzuur (DHA) uit visolie
een positief effect kunnen hebben bij
patiënten met inflammatoire ziekten.
Een eerste aanwijzing voor het effect
van visolie-inname was de epidemio-
logische observatie dat Eskimo’s een

zeer lage incidentie van chronische
inflammatoire darmziekten hebben
vergeleken met inwoners van westerse
landen. Een verklaring voor dit ver-
band zou de hoge visconsumptie en
dus n-3-mov-inname van Eskimo’s
kunnen zijn. Deze zou kunnen leiden
tot een remming van de overmatige
immuunrespons behorend bij inflam-
matoire darmziekten. Van patiënten
met de ziekte van Crohn is bekend
dat de samenstelling van de vetzuren
in de darm verschilt van die van
gezonde personen. Crohn-patiënten
hebben namelijk meer n-6-mov ara-
chidonzuur (AA) en minder EPA in
de membranen van de darmcellen.
Deze ongunstige vetzuursamenstel-
ling zou door meer n-3-mov’s in de
voeding kunnen worden verbeterd.
Het eten van visolie zorgt voor een
gedeeltelijke vervanging van arachi-
donzuur in de fosfolipiden van cel-
membranen door de n-3-mov’s EPA
en DHA. Deze fosfolipiden leveren de
vetzuren voor de synthese van pros-
taglandinen en leukotriëen (samen
eicosanoïden genoemd). AA is de pre-
cursor voor eicosanoïden die een
belangrijke pro-inflammatoire rol
spelen in het immuunsysteem. Zo
trekt leukotriëen B4 (LTB4) bijvoor-
beeld sterk leukocyten aan. Door het
eten van vis worden er minder eico-
sanoïden uit AA geproduceerd, maar
juist meer afkomstig van EPA en
DHA, die minder pro-inflammatoir
zijn. Dit is één van de mechanismen
waardoor visolie zou kunnen leiden
tot een verminderde immuunrespons.
Daarnaast zou visolie door verande-
ringen in genexpressie kunnen zorgen
voor een verlaging van de productie
van pro-inflammatoire cytokines en
verlaging van adhesiemolecuulexpres-
sie. Visvetzuren zijn namelijk sterke
activatoren van PPAR’s die op hun
beurt NF-κβ remmen, dat een centra-
le genregulerende rol speelt tijdens
inflammatie. Voedingsinterventies
met n-3-mov’s bij IBD-patiënten lij-
ken inderdaad een gunstig effect te
hebben op het verloop van de ontste-
kingen. Ook is een sterke correlatie

aangetoond tussen de incidentie van
de ziekte van Crohn en de n-6:n-3-
mov-ratio in de voeding in Japan. Wij
hebben recent aangetoond dat in
Caco-2-cellen (van de dunne darm)
EPA een verlagend effect heeft op de
expressie van ICAM-1 ten opzichte
van AA. Het is bekend dat IBD-
patiënten een verhoogde ICAM-1-
expressie hebben in de darm, wat
gepaard gaat met een ophoping van
leukocyten in het darmlumen. Dit
lijkt de ontstekingsreactie te verster-
ken. Verlaging van de ICAM-1-
expressie door visvetzuren zou de
gunstige effecten bij IBD- pa-
tiënten mede kunnen verklaren.
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Afbeelding 2: Werkingsmechanisme van β-glucan.
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