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	 	 bij	een	goede darmwerking 
  zijn verschillende mechanis-
men betrokken, zoals een intacte  
darmwand, de productie van slijm, 
spijsverteringssappen, antimicrobiële 
peptiden, commensale microbiota en 
het immuunsysteem in de darmen. 
Deze factoren kunnen elkaar beïnvloe-
den. Veel aandacht gaat tegenwoordig 
uit naar de gezondheidseffecten van 
probiotica en prebiotica bij gastro-

Mechanistische effecten

Pre- en probiotica beïnvloeden de  

barrièrefunctie van de darm  

Een goede barrièrefunctie van de darm is belangrijk omdat wij dagelijks worden blootgesteld aan 

een groot aantal microbiële antigenen, moleculen die ons afweersysteem in werking stellen. Een 

overgroei van darmbacteriën (vooral Gram-negatieven) kan resulteren in een verhoogde doorlaat-

baarheid van de darm. Met als consequentie bijvoorbeeld bacteriële translocatie en de productie 

van TNF-α, een cytokine dat ontstekingsreacties bevordert.  Pre- en probiotica zouden dergelijke 

effecten kunnen beinvloeden.

enterologische aandoeningen, waar-
bij de barrièrefunctie van de darm 
mogelijk verstoord is. Probiotica zijn 
levende micro-organismen met een 
gunstig effect voor de gastheer. Deze 
bacteriën, veelal melkzuurbacteriën 
zoals bifidobacteriën en lactobacillen, 
worden vaak ingenomen in de vorm 
van een gefermenteerd zuivelproduct 
of in gevriesdroogde vorm. Prebiotica 
zijn onverteerbare voedselingrediënten 

(meestal koolhydraten) met een gun-
stig effect voor de gastheer doordat 
zij selectief de groei of activiteit van 
bepaalde bacteriën in de darm kunnen 
stimuleren. 

Voordelen    Voor probiotica zijn 
gunstige effecten aangetoond op 
diarree die samenhangt met antio-
bioticagebruik of met de aanwezig-
heid van het rotavirus. Ook zijn er 
bemoedigende resultaten geboekt voor 
patiënten met een prikkelbare darm 
en colitis ulcerosa, een vorm van chro-
nische darmontsteking, gekenmerkt 
door rustige periodes afgewisseld met 
opflakkeringen. Hiervoor zijn wel 
nog meer goed uitgevoerde studies 
met voldoende patiënten nodig. Naar 
patiënten met constipatie en de ziekte 
van Crohn (ook een vorm van chroni-
sche darmontsteking) zijn weinig goe-
de studies uitgevoerd. Bovendien leve-
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ren ze veel tegenstrijdige resultaten. 
Recent zijn ook een aantal studies met 
probiotica gepubliceerd bij patiënten 
met een chronische leverziekte en acu-
te pancreatitis, die een verhoogd risico 
hebben op infecties. Studies bij deze 
patiënten tonen een afname van het 
aantal infecties aan. Bij diermodellen 
is een afname van intestinale bacteri-
ele overgroei en bacteriële translocatie 
gevonden (verplaatsing van bacteriën 
over de darmbarrière). Gunstige effec-

ten van prebiotica zijn veelal beschre-
ven voor een verbeterde absorptie 
van mineralen, beïnvloeding van het 
defaecatiepatroon en een mogelijke 
bescherming tegen darmkanker. Daar-
naast zijn er ook aanwijzingen voor 
een afname van ontsteking in dieren-

modellen en bij patiënten met colitis.
Hoewel verschillende studies posi-

tieve resultaten laten zien van zowel 
pre- als probiotica op klinische para-
meters, zijn meer goed uitgevoerde 
placebo-gecontroleerde studies nodig, 
voordat éénduidige conclusies kunnen 
worden getrokken over preventieve of 
therapeutische effecten van specifieke 
producten. Ook is extra onderzoek 
nodig naar de werkingsmechanismen.

Probiotica beïnvloeden onder andere 
de samenstelling van de intestinale 
microbiota en de  metabole activiteit 
ervan. Ook voorkomen zij de over-
groei en kolonisatie door pathogenen 
en stimuleren ze het immuunsysteem. 
De werking van prebiotica wordt 
onder andere toegeschreven aan de 
toename van bifidobacteriën en/of 
lactobacillen in de darm en de pro-
ductie van korte keten vetzuren. 

Commensale microbiota    De 
commensale intestinale microbiota 
bestaat uit een complex ecosysteem 
met tenminste 500 tot 1000 verschil-
lende soorten bacteriën, die zich in de 

vroege levensfase van de mens ont-
wikkelt tot een relatief stabiele micro-
biota. Behalve de beïnvloeding van het 
immuunsysteem van de gastheer, heeft 
de commensale intestinale microbiota 
een belangrijke rol bij de verdediging 
tegen pathogene micro-organismen en 
de productie van diverse metabolieten. 
Hierbij is vooral de koolhydraatfer-
mentatie van onverteerbare koolhy-
draten belangrijk, waarbij korte keten 
vetzuren zoals acetaat, propionaat en 
butyraat worden geproduceerd. Vooral 
de gunstige effecten van butyraat 
worden veel bestudeerd, omdat het 
een belangrijke energiebron is voor de 
darmepitheelcel en proliferatie, diffe-
rentiatie, ontsteking en mucusproduc-
tie in de darm kan beïnvloeden.

Een verandering in de samenstelling 
van de commensale microbiota en/of 
overgroei door pathogenen speelt 
bijvoorbeeld een belangrijke rol bij 
diarree als gevolg van antibioticage-
bruik. Maar ook bij patiënten met de 
ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en 
een prikkelbare darm zijn er sterke 
aanwijzingen dat de samenstelling van 
de intestinale microbiota anders is dan 
die van gezonde controlepersonen. 
Beïnvloeding hiervan door probiotica 
en prebiotica is aangetoond in diverse 
studies, waarbij naast een toename 
van de probiotische stam, vooral een 
afname van Gram-negatieve bacteriën 
en clostridia wordt gezien. Ook is 
een preventief effect van probiotica 
gevonden op de aanhechting van en 
kolonisatie door pathogenen zoals 
Salmonella spp. Behalve de competitie 
voor aanhechtingsplaatsen en nutri-
enten, spelen veranderingen in het 
intestinale milieu en de productie van 
bacteriocinen (bacteriele eiwitten die 
andere bacteriën doden) een rol bij 
het beïnvloeden van de commensale 
microbiota. 

Beter immuunsysteem    Dat de 
commensale microbiota erg belangrijk 
is voor de ontwikkeling van een goed 
functionerend immuunsysteem is 
aangetoond in kiemvrije dieren. Een 
groot aantal pre- en probioticastudies 
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richt zich dan ook op het beïnvloeden 
van intestinale inflammatie, indirect 
via verandering van de commensale 
microbiota en direct via modulatie 
van immuuncellen. Diverse studies 
naar colitis laten een afname van ont-
steking zien in de darm na zowel pro- 
als prebioticaconsumptie. Daarnaast 
tonen verschillende in-vitrostudies 
effecten van probiotische stammen 
en van butyraat op de productie van 
cytokines: vaak wordt een toename 
van anti-inflammatoire cytokines 
(bijvoorbeeld IL-10 en TGF-β ) en een 
afname van pro-inflammatoire cyto-
kines (bijvoorbeeld  TNF-α, IFN-γ, 
IL-8, IL-12) gezien. Dergelijke effecten 
zijn ook in vivo aangetoond bij dier-
studies en enkele patiëntenstudies. 
Behalve een verandering in de cyto-
kinenproductie, is ook een toename 
van de activiteit van fagocyten en 
Natural Killer-cellen en de productie 
van het eiwit sIgA beschreven. Aan 
de andere kant was er een afname te 
zien van neutrofielen-infiltratie (waar-
door bacteriën worden gedood) en 
inductie van regulatoire T-cellen die 
een rol spelen bij het reguleren van de  
immuunrespons. 

Tegenwoordig richten veel onder-
zoekers zich op de mogelijke wer-
kingsmechanismen van deze bevin-
dingen. Zo is gevonden dat bepaalde 
probiotische bacteriën de activatie 
van de transcriptiefactor NF-κB rem-
men (een complex van proteïnen 
dat betrokken is bij de reacties van 
de immuun cel op stimuli).  NF-κB-
activatie resulteert in de productie 
van onder andere pro-inflammatoire 
cytokinen. Ook zijn bacteriële eiwitten 
van probiotische bacteriën geïdentifi-
ceerd, die aan bepaalde receptoren van 
antigeen-presenterende cellen hechten 
(de dendritische cellen), waardoor 
specifiek regulatoire T-cellen wor-
den geactiveerd. Deze hebben een 
immuunsuppressief effect. 

Verbeterde permeabiliteit    Voor 
de integriteit en dus de permeabiliteit  
van de intestinale mucosa zijn zowel 
intacte epitheelcellen en de verbin-

dingen tussen epitheelcellen (de tight-
junctions) belangrijk. Deze verbindin-
gen zijn verbonden met de zogeheten 
actinefilamenten in de epitheelcellen. 
Door fosforylatie van het regulerende 
myosine light chain, vindt contractie 
van de actinefilamenten plaats waar-
door de permeabiliteit tussen cellen 
(paracellulair) toeneemt. De paracel-
lulaire permeabiliteit kan ook worden 
beïnvloed door de expressie en/of 
secretie van tight junction eiwitten.

Een verhoogde permeabiliteit wordt 
bijvoorbeeld gezien bij patiënten met 
inflammatoire darmziekten (ziekte 
van Crohn en colitis ulcerosa), lever-
falen of acute pancreatitis, maar kan 
ook voorkomen bij patiënten met een 
prikkelbare darm. Diermodellen voor 
colitis, voor acuut leverfalen, acute 
pancreatitis en voor een verhoogde 
permeabiliteit door stress, laten een 
afname van deze permeabiliteit zien 
na toediening van bepaalde probioti-
sche bacteriën. Hierbij is meestal ook 
een afname van bacteriële overgroei 
en translocatie aangetoond. Ook bij 
een klein aantal humane studies is 
gekeken naar een effect van probiotica 
op permeabiliteit. Bij intensive care 
patiënten bijvoorbeeld wordt een ver-
betering van de permeabiliteit geme-
ten na een multispecies probioticum. 
Ook bij cellijnen is aangetoond dat 
zowel bifidobacteriën en fermentatie-
producten van prebiotica, leiden tot 
een toename van de integriteit (een 
juiste darmwandfunctie). Wat betreft 
prebiotica zijn de effecten op de per-
meabiliteit in vivo minder duidelijk. 
Daarbij is recent aangetoond dat twee 
prebiotica (fructo-oligosacchariden 
en inuline) juist resulteren in een toe-
name van translocatie van salmonella 
en een toename van de permeabiliteit. 
Hoewel dit effect op de permeabili-
teit niet kon worden aangetoond in 
gezonde vrijwilligers, is verder onder-
zoek hiernaar wenselijk.

Het precieze werkingsmechanisme 
waarmee probiotica de permeabiliteit 
verbeteren, is niet geheel duidelijk. 
Behalve een vermindering van over-
groei door pathogene bacteriën in de 

darm en modulatie van het immuun-
systeem (bijvoorbeeld door een 
afname van TNF-α en IFN-γ), is er 
ook een rechtstreeks effect beschreven 
op de tight junctions: Lactobacillus 
farciminis zorgde voor een daling van 
door stress geïnduceerde verhoogde 
permeabiliteit door remming van de 
fosforylatie van myosine-light chain. 
Daarnaast zijn effecten op de expressie 
van tight junction eiwitten beschre-
ven.

Conclusie   Er zijn veel aanwijzingen 
dat pre- en probiotica de commensale 
microbiota, het immuunsysteem en 

de permeabiliteit van de darmwand 
beïnvloeden. Het is wel belangrijk 
om op te merken dat de effecten van 
een bepaald product niet kunnen 
worden gegeneraliseerd. Zowel klini-
sche studies als meer mechanistische 
dierstudies en in vitro tonen duidelijk 
verschillen tussen probiotische stam-
men en tussen verschillende prebi-
otica. Daarnaast wordt de discussie 
gevoerd of probiotica per definitie 
levend moeten zijn. In studies komen 
hierover tegenstrijdige resultaten naar 
voren. Mogelijk is de effectiviteit van 
dode dan wel levende bacteriën,  
mede afhankelijk van het be- 
oogde werkingsmechanisme. 

Lopend onderzoek bij de diverse maag-, 
darm- en leverziekten van de Universiteit 
Maastricht:
– Effecten van pré- en probiotica bij gezonde vrijwil-
ligers en bij diverse patiëntengroepen. Patiënten met 
antibioticagebruik, met een prikkelbare darm of met 
colitis ulcerosa.
– Focus ligt op klinische, microbiologische en immuno-
logische effecten

Resultaten bemoedigend voor  

patiënten met een prikkelbare darm 

en colitis ulerosa
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