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Voeding en de darm

 zijn nog steeds
een groot gezondheidsprobleem

en niet alleen in ontwikkelingslanden.
Door het veelvuldige gebruik van
antibiotica ontwikkelen zich steeds
meer antibioticaresistente bacterie-
stammen. Daarom richt de weten-
schap zich nu op het voorkómen van
darminfecties. Prebiotica kunnen de
weerstand tegen darminfecties moge-
lijk verbeteren doordat ze de samen-
stelling van de darminhoud, de darm-
flora en het darmslijmvlies beïnvloe-
den. Deze niet-specifieke afweer is
belangrijk voor de eerste bescherming
tegen een ziekteverwekker. Prebiotica
worden gedefinieerd als niet-verteer-
bare voedingscomponenten (vaak

niet-verteerbare voedingsvezels) die
de gezondheid positief beïnvloeden
door selectief de groei en/of de activi-
teit van de beschermende darmflora
te bevorderen (1). Ze kunnen niet
worden afgebroken door spijsverte-
ringsenzymen in de dunne darm,
maar wel door de darmflora (fermen-
tatie). Hierdoor wordt de darmflora

gestimuleerd en worden melkzuur en
korteketenvetzuren geproduceerd.
Deze organische zuren verlagen de
zuurgraad van de darminhoud, waar-
door zuurgevoelige ziekteverwekkers
kunnen worden gedood. Vanwege
deze potentiële gezondheidseffecten
worden prebiotica toegevoegd aan
zuivelproducten en babyvoeding.
Deze effecten zijn echter nog onvol-
doende aangetoond. Wel hebben stu-
dies laten zien dat voedingsvezels de
beschermende darmflora stimuleren
(2) en men neemt aan dat dit de
weerstand tegen darminfecties ver-
hoogt. Deze gezondheidseffecten kun-
nen echter alleen daadwerkelijk wor-
den aangetoond in studies waarin
direct wordt gekeken naar de effecten
van voedingsvezels op een ziektever-
wekker. Bovendien is niet alleen de
darmflora belangrijk voor de weer-
stand tegen darminfecties, maar ook
het darmslijmvlies. Snelle fermentatie
van voedingsvezels kan leiden tot hoge
concentraties van organische zuren in
de darminhoud die het darmslijmvlies
kunnen beschadigen (3). In het
Wageningen Centre for Food Sciences
en NIZO food research is onderzoek
gedaan naar de effecten van prebiotica
op infectie met salmonella.

Rattenstudies    Om de effecten van
voedingsvezels op een infectie met
salmonella te bestuderen, werden rat-
ten gevoed met een dieet met niet-
fermenteerbare vezels (cellulose of
tarwevezel), goed fermenteerbare
vezels (onverteerbaar zetmeel) of snel

fermenteerbare vezels (inuline, fruc-
to-oligosachariden of lactulose) (4).
Na adaptatie aan de diëten kregen de
ratten een orale dosis salmonella om
een voedselinfectie na te bootsen.
Consumptie van fermenteerbare
vezels stimuleerde de beschermende
darmflora, zoals melkzuurbacteriën,
en de vorming van bacteriële produc-
ten, zoals melkzuur. In tegenstelling
tot de algemene verwachting, leidden
de snel fermenteerbare vezels echter
tot een vermindering van de weer-
stand tegen salmonella. Deze vezels
stimuleerden de kolonisatie en passage
(translocatie) van salmonella door de
darmwand naar de lever en milt
(afbeelding 1). Bovendien stimuleer-
den ze ontsteking van het darmslijm-
vlies. Cellulose, tarwevezel en onver-
teerbaar zetmeel hadden deze negatie-
ve effecten niet. Nog voor de infectie
met salmonella veroorzaakten de snel
fermenteerbare vezels een ophoping
van melkzuur, een verhoging van cel-
beschadigende componenten in de
darminhoud, meer slijmuitscheiding
en verhoogde darmdoorlaatbaarheid
(5) (zie de tabel).

Gedacht wordt dat snelle fermentatie
van vezels ophoping van organische
zuren en celbeschadigende compo-
nenten in de dikke darm geeft. Deze
kunnen vervolgens het darmslijmvlies
irriteren en de darmbarrière beschadi-
gen. Het darmslijmvlies beschermt
zichzelf tegen organische zuren en cel-
beschadigende componenten door een
slijmlaag te vormen (6). De negatieve
effecten van snel fermenteerbare voe-
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dingsvezels kun-
nen grotendeels
worden geremd
door calciumfos-
faat in de voeding
(7).
Calciumfosfaat
verminderde

vooral de verzuring van de darmin-
houd, de vorming van celbeschadigen-
de componenten, de slijmproductie en
de passage van salmonella door de
darmbarrière. De beschermende rol
van calciumfosfaat is waarschijnlijk te
danken aan de bufferende werking
van fosfaat en/of aan het binden van
celbeschadigende componenten in de
darminhoud.

Effect bij mensen    Vervolgens is
de relevantie van deze effecten van
snel fermenteerbare voedingsvezels
voor mensen bestudeerd. Om begrij-
pelijke redenen kunnen mensen niet
worden blootgesteld aan ziektever-
wekkers. Daarom is onderzocht of
consumptie van de snel fermenteer-
bare fructo-oligosachariden (FOS)
aanleiding geeft tot vorming van cel-
beschadigende componenten in de
darminhoud, verhoogde slijmproduc-
tie in de darm en verhoogde door-
laatbaarheid van de darm. Als deze
factoren in mensen veranderen door
het eten van FOS, net als in de dier-
studies, is een negatief effect van FOS
op de weerstand tegen ziekteverwek-
kers bij mensen niet uitgesloten.

In tegenstelling tot onze rattenstu-
dies, leidde FOS bij mensen niet tot
een verhoging van celbeschadigende
componenten in de darminhoud en
niet tot een verhoging van de darm-
doorlaatbaarheid. Maar net als in de
rattenstudies gaf de consumptie van
FOS bij mensen wel groei van melk-
zuurbacteriën, ophoping van melk-
zuur in de ontlasting en verhoging

van de slijmproductie van de darm.
Gedacht wordt dat het waargeno-

men verschil tussen de dierstudies en
de humane studies toe te schrijven is
aan een verschil in calciumabsorptie.
Hoewel de calciumconcentratie in de
voeding in de studies vergelijkbaar
was, zorgde de hoge calciumabsorptie
in de darm van jonge ratten ervoor
dat de calciumconcentratie in de rat-
tendarm lager was dan in die van
mensen. Deze relatief hoge calcium-
concentratie in de darm van mensen
heeft vervolgens de celbeschadigende
componenten in de darminhoud
kunnen binden en de darmbarrière
kunnen beschermen.

Conclusie    Bij mensen waren de
nadelige effecten van prebiotica min-
der prominent dan in de rattenstu-
dies. Beide typen studies ondersteu-
nen echter niet het concept dat sti-
mulering van de darmflora en de
organische zuurproductie door 
prebiotica de darmbarrière 
verbetert.
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Afbeelding 1: Effect van cellulose en fructo-oligosachariden (FOS) op

kolonisatie van salmonella in de dikke darm (rood) en translocatie van

salmonella (blauw) in ratten na een eenmalige orale dosis van salmonel-

la. Resultaten zijn weergegeven als gemiddelde ± SEM (n=8); * P<0,05

t.o.v. cellulose.

Cellulose FOS

Melkzuur (µmol/dag) 3.4 ± 0.6 12.1 ± 4.4 *

Celbeschadigende componenten (% lysis) 0.6 ± 0.1 71.2 ± 10.1 *

Slijmuitscheiding (µmol mucine/dag) 3.2 ± 0.4 7.1 ± 0.8 *

Darmdoorlaatbaarheid (% CrEDTA in urineC 3.9 ± 0.2 5.6 ± 0.5 *

Tabel: Effect van fructo-oligosachariden (FOS) bij niet-geïnfecteerde

ratten. Resultaten zijn weergegeven als gemiddelde ± SEM (n=10); *

P<0,05 t.o.v. cellulose.


