
SympoSium
|  vo

e
d

in
g

 n
u

  |

15

Gezondheidsbevorderende 
micro-organismen onder de loep

Koen Venema TNO Kwaliteit van Leven, 
Zeist*

Micro-organismen met een 
gezondheidsbevorderende werking genieten 
veel belangstelling. Wat wetenschappelijk 
onderzoek op dit gebied tot nu toe heeft 
opgeleverd, werd eind mei besproken 
tijdens de TNO Beneficial Microbes 
Conference in Amsterdam. Harde 
conclusies over effecten bij de mens blijken 
niet gemakkelijk te trekken. Gemeten 
effecten zijn bijvoorbeeld stamspecifiek 
of studies naar het mechanisme zijn niet 
gemakkelijk bij de mens uit te voeren.

Niet alleen de vorderingen in het onderzoek 
naar probiotica en de achterliggende me-
chanismen werden gepresenteerd, maar ook 
hoe de endogene microbiota een rol speelt 
bij ziekte en gezondheid, bijvoorbeeld via de 
dikkedarm. Onder de nieuwste ontwikkelde 
technologieën werd de toepassing van de ver-
schillende ‘-omics-technologieën’ toegelicht: 
genomics, transcriptomics en metabolomics. 
Ook werd de toepassing van pro- en prebioti-
ca in de voeding voor mens en dier uitvoerig 
toegelicht. Specifieke sessies gingen in op de 
interplay tussen gezondheidsbevorderende 
micro-organismen (benefical microbes) en 

voeding, interactie met de darmwand (epi-
theel), interacties met het immuunsysteem, 
en toekomstige ontwikkelingen.  

StamSpecieke effecten Probiotica 
zijn al vele eeuwen oud. Dat blijkt onder 
andere uit de Perzische Bijbel waarin de hoge 
leeftijd van Abraham wordt toegeschreven 
aan het nuttigen van gefermenteerde melk. 
Recenter is de uiteenzetting van Metchnikoff 
in de vorige eeuw, waarin hij de hoge leeftijd 
van de Bulgaren verbond aan het eten van 
yoghurt. Toch zijn er nu maar weinig studies 
bekend die effecten van probioticastammen 

bij de mens aantonen. Bovendien zijn deze 
studies gedaan met een beperkt aantal probi-
oticastammen. En als er dan al een effect is, 
is het vaak maar klein. Een metastudie naar 
het effect van probiotica op de preventie van 
reizigersdiarree laat bijvoorbeeld zien dat de 
kans op het krijgen van diarree met 8 procent 
verlaagd wordt. Met andere woorden, tijdens 
12 reizen naar risicovolle landen (risicovol 
voor diarree) kan slechts één keer diarree 
voorkomen worden. In deze metastudie zijn 
echter wel alle stammen samen bekeken, 
waardoor het grotere effect dat bepaalde 
stammen wel degelijk sorteren, tenietgedaan 
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wordt. Dat was ook een van de belangrijkste 
conclusies van het congres: effecten zijn al-
tijd stamspecifiek en kunnen niet van de ene 
naar de andere stam vertaald worden.

WiSSelende reSultaten Prescott 
en Björkstén (1) beschreven in een recente 
publicatie een aantal factoren die mogelijk 
verklaren waarom er in verschillende studies 

met dezelfde stam wissellende uitkomsten 
gevonden worden bij gebruik van probiotica 
voor atopisch eczeem. Dergelijke factoren 
kunnen ook gelden voor andere aandoenin-
gen en ziektes (tabel 1).
Interessante ontwikkelingen zijn de toepas-
sing van probiotica voor gewone verkoudheid 
(2), verhoogde antilichaamtiters na vaccina-
tie, stress en ziekteverzuim (3), winterinfec-

ties bij kleine kinderen enzovoort. In deze 
gevallen werd een significante reductie in het 
aantal ziektedagen gevonden, in sommige 
gevallen gecorreleerd met een stimulatie van 
het immuunsysteem.
Daarnaast werden belangrijke resultaten 
geboekt in bijvoorbeeld het gebruik van anti-
biotica, het verlies van effectieve werkdagen, 
absentiedagen van de crèche voor kinderen 
enzovoort. Sociaaleconomisch gezien bete-
kent dit dat het gebruik van probiotica enor-
me winsten kan opleveren. In studies naar de 
mechanismen zijn belangrijke vorderingen 
gemaakt met betrekking tot de interactie 
van probiotica met het darmepitheel en met 
(specifieke cellen van) het immuunsysteem. 
Tot nu toe waren dit voornamelijk studies bij 
diermodellen en in-vitro-studies. Vooralsnog 
is het moeilijk zulk onderzoek in de mens 
zelf te reproduceren, deels door de factoren 
beschreven in tabel 1.

nieuWe onderzoekStechnieken De 
afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de 
endogene microbiota in de dikkedarm een 
rol speelt bij allerlei ziektes en aandoeningen 
zoals de inflammatoire darmaandoeningen 
ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa 
(UC), colonkanker, prikkelbare darmsyn-
droom, overgewicht (4) en zelfs autisme. 
Vanwege de beperkte toegankelijkheid van 
de dikkedarm voor het nemen van monsters 
zonder invasieve technieken, zijn in de afge-
lopen jaren allerlei technologieën ontwikkeld 
om op een niet-invasieve wijze toch een 
indruk te krijgen van de metabole activiteit 
van de microbiota in de dikkedarm, en het 
belang daarvan voor ziekte en gezondheid. 
Een daarvan is het gebruik van substraten ge-
labeld met stabiele isotopen (5), voorname-
lijk koolstof-13 (13C). Het belangrijkste proces 
dat bestudeerd wordt is de productie van de 
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zogenaamde korteketenvetzuren: azijnzuur, 
propionzuur en boterzuur. Vooral boterzuur 
wordt beschouwd als een gezonde meta-
boliet, omdat het als energiebron dient van 
het dikkedarmepitheel. Daarnaast worden 
er allerlei andere gezondheidsbevorderende 
effecten aan boterzuur toegeschreven (6). Na 
fermentatie van de 13C-gelabelde substraten 
kan met behulp van massa-spectrometrie 
en nuclear magnetic resonance (NMR) 
analyses de inbouw van 13C in de korteke-
tenvetzuren bestudeerd worden. Hierdoor 
kan bepaald worden welke metabole routes 
aangeschakeld staan in de collectieve mix van 
micro-organismen die de microbiota vormen. 
Daarnaast is door inbouw van het 13C-iso-
toop in de biomassa van de bacteriën die het 
substraat fermenteren ook te bepalen welke 
micro-organismen het substraat gebruiken 
(7). Vooralsnog is dit bestudeerd in een 
in-vitro-model van de dikkedarm. Dit soort 
studies dient nu ook uitgevoerd te worden in 
mens en/of dier. Met de huidige ontwikkelde 
tools behoort dit tot de mogelijkheden.
Daarnaast wordt NMR gebruikt om aan de 
hand van het bestuderen van spectra van 
plasma of urinemonsters te meten wat het 
effect van voedingscomponenten is op de 
metabole activiteit van de microbiota in de 
darm (8). Deze metabonomics-aanpak stelt 
de onderzoekers bijvoorbeeld in staat om 
specifieke metabolieten te ontdekken die 
te correleren met UC- en CD- patiënten in 
vergelijking met gezonde personen, aan de 
hand van verschillen in de (activiteit van de) 
microbiota in de darm.

mechaniSmen Net als voor probiotica, 
is de link tussen de metabole activiteit van 
de collectieve microbiota en de voordelen 
voor gezondheid wel aangetoond, maar is 
het mechanisme veel minder duidelijk. Er 
zitten meer dan 1000 verschillende species 
in onze dikkedarm, maar het belang van de 
verschillende species in ziekte en gezondheid 

is verre van duidelijk. Ook het belang van de 
verschillende metabolieten die geproduceerd 
worden is nog onduidelijk, met uitzondering 
van met name boterzuur. De link tussen 
samenstelling en activiteit van de microbiota 
en darmgezondheid zal in de komende jaren 
onderwerp van verscheidene studies zijn. De 
nieuwe technologieën en analyse ontwikke-
lingen zoals stabiele isotopen en metabono-
mics zullen hierbij uitermate belangrijk zijn.

advieS Nieuw te ontginnen onderzoeks-
velden zijn de invloed van de microbiota 
op de darm-brein-as, of het ontdekken van 
nieuwe functionaliteiten in de genenpoel van 
de microbiota en het gebruik daarvan voor 
gezondheidsbevorderende doeleinden. Om 
de werking van pro- en prebiotica te kunnen 
bestuderen moeten we in de toekomst meer 
weten over de interactie tussen de gastheer 
en beneficial microbes, de interactie tussen 
verschillende bacteriën onderling, en het 
effect van mengsels van stammen. Dit zou 
in de toekomst kunnen leiden tot bijvoor-
beeld reisbestemmingspecifieke antidiarree 
probiotica, allergeenafbrekende probiotica 
of gemoedstoestandverbeterende probiotica 
(9). Tot die tijd zal het advies moeten luiden: 
“Probiotica helpen bij het bevorderen van een 
goede stoelgang. Daarnaast zijn er specifieke 
probiotica die de kans op ontstekingen in de 
darm of atopische eczeem zouden kunnen 
voorkomen. Dit alles is echter stam afhanke-
lijk, dus laat u goed voorlichten. Eet verder 
gevarieerd en gezond. Veel groente en fruit, 
en graan voor de vezels. En vis in plaats 
van rood vlees. Gezien de onlangs behaalde 
resultaten van de Propatria-studie in Neder-
land (10): Mocht u heel ziek zijn, dan is het 
waarschijnlijk verstandig om advies te vragen 
aan uw huisarts of dokter voordat u probio-
tica neemt.”

*Het betreft hier de opinie van de schrijver van dit stuk, 
en niet noodzakelijkerwijs dat van het instituut waar hij 

Nieuwe technieken vergemakkelijken 
darmonderzoek

vertrekken reizigerS in de toekomSt met 

SpeciFieke probiotica tegen diarree?

voor werkt of van de auteurs van de voordrachten op het 
congres.

referentieS
1.  Prescott SL, Björkstén B. Probiotics for the prevention 

or treatment of allergic diseases. J Allergy Clin Immu-
nol 2007;120:255-62.

2.  De Vrese M, Winkler P, Rautenberg P et al. Probiotic 
bacteria reduced duration and severity but not the 
incidence of common cold episodes in a double blind, 
randomized, controlled trial. Vaccine 2006;24:6670-4.

3.  Tubelius P, Stan V, Zachrisson A. Increasing work-
place healthiness with the probiotic Lactobacillus 
reuteri: a randomised, double-blind placebo-controlled 
study. Environ Health 2005;4:25.

4.  Bäckhed F, Ding H, Wang T et al. The gut microbiota 
as an environmental factor that regulates fat storage. 
Proc Natl Acad Sci USA 2004;101:15718-23.

5.  De Graaf AA, Venema K. Gaining insight into microbial 
physiology in the large intestine: a special role for 
stable isotopes. Adv Microb Physiol 2008;53:73-168.

6.  Hamer HM, Jonkers D, Venema K et al. Review article: 
the role of butyrate on colonic function. Aliment Phar-
macol Ther 2008;27:104-19. 

7.  Egert M, de Graaf AA, Maathuis A et al. Identification 
of glucose-fermenting bacteria present in an in vitro 
model of the human intestine by RNA-stable isotope 
probing. FEMS Microbiol Ecol 2007;60:126-35.

8.  Martin FP, Wang Y, Sprenger N et al. Effects of probi-
otic Lactobacillus paracasei treatment on the host gut 
tissue metabolic profiles probed via magic-angle-spin-
ning NMR spectroscopy. J Proteome Res 2007;6:1471-
81.

9.  Van Belzen N. Vision on beneficial microbes: 2010-
2020. In: Proceedings of the TNO Beneficial Microbes 
Conference, May 29+30, 2008, Amsterdam, The 
Netherlands.

10.  Besselink MG, van Santvoort HC, Buskens E et al. 
Dutch Acute Pancreatitis Study Group. Probiotic prop-
hylaxis in predicted severe acute pancreatitis: a rando-
mised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 
2008; 371:651-9. Erratum in: Lancet 2008;371:1246.

Voor een volledige lijst van referenties en een kopie van 
het abstract-boek van het congres kan contact opgenomen 
worden met de auteur: koen.venema@tno.nl.

15_vnu9 H.indd   17 18-09-2008   15:41:43


