
28 VOEDING NU | APRIL 2005 | NUMMER 4

In beeld

In TNO-model van glas en kunststof 

TIM-1 en TIM-2 heten ze, samen vormen ze het nagebouwde maagdarmstelstel van de mens.

Sinds 1992 heeft TNO in Zeist het patent op dit TNO gastro-Intestinaal Model. TIM-1 (afbeel-

ding) stelt de maag en de dunne darm voor, zijn broertje de rest van het spijsverteringsstelsel, de

dikke darm. Toestemming vragen voor onderzoek hoeft niet, zelfs gif nemen de in-vitro modellen

zonder mokken in. En dat geeft de meerwaarde van het model aan.
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  van de
werking gaat tot op de dag van

vandaag door. Ook uit de verschillen-
de plaatsen van de wereld waar in-
middels TIM’s staan opgesteld, zoals
op universiteiten en (farma)bedrijven
in Frankrijk, Engeland, Zweden,
Amerika en Canada, worden ervarin-
gen teruggekoppeld. Rob Havenaar,
productmanager bij  TNO Kwaliteit
van Leven in Zeist, stond samen met
TNO’er Mans Minekus aan de wieg
van het model. ‘Eind jaren tachtig
wilden we een model hebben waar-
mee we ook het gebruik aan proefdie-
ren konden verminderen’, zegt
Havenaar, die als diergeneeskundige
en fysioloog de coördinatie van TNO
over het project kreeg. ‘We hebben
TIM samen met het bedrijfsleven ver-
der ontwikkeld. Een aantal modellen
is zodoende aan de deelnemende
bedrijven “verkocht”. Nu zijn we over-
gegaan op leasecontracten.’

De bediening van TIM lijkt eenvou-
dig. Boven in TIM-1 ‘gooi’ je machi-
naal gekauwd voedsel met speeksel en
drinken en aan het eind komt er een
verteerde vloeistof uit. Ondertussen
heeft het model zijn werk gedaan. In
de verschillende onderdelen maag,
duodenum, jejenum en ileum worden
de bekende verschillende enzymen en
(gal)zouten uit de spijsverteringsorga-
nen toegevoegd. Alles in de gewenste
hoeveelheden en controleerbaar, afge-
leid van de waarden zoals die bij de
mens voorkomen, op basis van onder
andere de leeftijd en de spreiding in
de bevolking. De pH, temperatuur en
doorstroomsnelheid is met computers
regelbaar en deze zijn in grafieken
simultaan op een scherm afleesbaar.
Een electrolytoplossing die door een
dialysefilter stroomt, vangt stofwisse-
lingsproducten op. De analyse kan
beginnen. Wat als onverteerde voe-
ding uit het eind van TIM-1 komt,
kan eventueel nog verder naar TIM-2.

Farma-onderoek    ‘We doen de
laatste tijd ook steeds meer farmaco-
logisch onderzoek’, zegt Havenaar.
‘Bedrijven willen weten hoe de actieve
componenten uit formuleringen vrij-
komen en in welke mate, bijvoorbeeld
uit tabletten of capsules, en wat de
invloed van voeding daarop is.’ Maar
ook in de voedingshoek gebeuren
interessante tests, bijvoorbeeld over
het beschikbaar komen van nutriën-
ten of over de werkzaamheid van
functionele componenten als pre- en
probiotica of antioxidanten. ‘Op klas-
sieke manieren zijn we erachter geko-
men wat de behoefte is van mensen
aan nutriënten, maar of er nu daad-
werkelijk voldoende beschikbaar
komt, bijvoorbeeld van foliumzuur,
dat weten we niet, maar dat kunnen
we met het model wel nagaan. Zo
hebben we gevonden dat het geen zin
heeft om naast extra foliumzuur ook
extra foliumzuurbindend eiwit als
stabilisator aan melkproducten toe te
voegen, omdat het foliumzuur dan
lastig vrijkomt. Ik zou ook wel eens
willen nagaan wat de effecten zijn van
biologische plantenteeltmethoden, die
nu opgang doen, op de biologische
beschikbaarheid van nutriënten. En er
wordt ook ontzettend veel geld gesto-
ken in de snelle groei en resistentie
van gewassen, maar wat is daarvan
het voedingskundige effect?’

Samen met het RIVM en de VWA is
een onderzoek uitgevoerd naar het
effect van de gecombineerde inname
van nitraatrijke groente en kabeljauw.
In de maag blijken zulke combinaties
te leiden tot de aanmaak van het toxi-
sche nitrosodimethylamide (NDMA).
Er lijkt een verband aan de opper-
vlakte te komen tussen de hoeveel-
heid vis en de groente, maar ook met
het afschermende effect van andere
componenten van de maaltijd, zoals
antioxidanten (vitamine C, thee). Op
dit moment wordt gewerkt aan een
vervolgstudie, maar meer mag

Havenaar er nu nog niet over zeggen.
Eerder toonden onderzoekers met het
dikkedarmmodel al aan dat voedings-
componenten, zoals sinigrine uit
koolsoorten, door de darmflora kun-
nen worden omgezet tot anticarcino-
gene stoffen. Ook hieruit blijkt de
interactie tussen voedingscomponen-
ten en het belang van samengestelde
en gevarieerde maaltijden.

Probiotica    Voor het Voorlich-
tingsbureau Vlees werden de TIM’s
ingezet om de biobeschikbaarheid
van ijzer aan te tonen. Er kwam naar
voren dat de beschikbaarheid uit vlees
groter is dan bij ijzerhoudende plant-
aardige producten. Interessant is ook
het onderzoek naar de overleving van
probiotische bacteriestammen in het
maagdarmstelsel. Uiteindelijk moeten
ze levend in de (dikke) darm uitko-
men. ‘Je kunt stellen dat bijna 99
procent doodgaat’, zegt Havenaar,
maar hij relativeert de onwerkzaam-
heid van de op de markt verkrijgbare
probiotische producten. ‘Als je van
een product met 1011 bacteriën per
100 ml slechts één procent overhoudt,
dan krijg je nog altijd een miljard
levende bacteriën wel binnen, dus dat
is nog heel wat. Je moet de drankjes
wel blijven nuttigen, want binnen een
week zijn de bacteriën weer verdwe-
nen.’ Voor een firma onderzocht TNO
onlangs de overlevingskansen van
probiotische stammen die waren
ingekapseld in een coating die pas
oplost bij een hogere pH, dus na pas-
sage in de maag. Dan blijkt de overle-
ving vele malen toe te nemen, van 1 à
2 procent tot 30 procent.

‘We hebben nu ook de koolhydraat-
afbraak in relatie tot de glykemische
index op het programma staan. De
industrie is hierin geïnteresseerd,
mede vanwege het overgewicht-
probleem.’

 


