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Omslagartikel

Productie blijft uitdaging

Bewijs effectiviteit probi

Foto: Yakult N
ederland

De hoeveelheid wetenschappelijk bewijsmateriaal voor de gezondheidseffecten van
probiotica neemt gestaag toe, zo bleek tijdens congressen in Krakow en Gent begin
oktober. Productontwikkeling is en blijft echter een uitdaging, want de effectiviteit
en de stabiliteit van deze micro-organismen verschilt per bacteriestam.

Het bijzondere aan probiotica – veelal melkzuurbacteriën als
Lactobacillus en Bifidobacterium – is dat ze redelijk tot goed
bestand zijn tegen maag- en galzuur. Hierdoor bereiken ze in
levende lijve de darmen, waar ze positieve gezondheidseffecten
kunnen uitoefenen. Deze eigenschap onderscheidt ze van ‘nor-
male’ melkzuurbacteriën in gefermenteerde voedingsmiddelen
als yoghurt, worst of olijven. 
Enkele voorbeelden van positieve effecten van probiotica zijn
het onderdrukken van ziekteverwekkers, het stimuleren van het
immuunsysteem, vernieuwing van cellen en de productie van
vetzuren als voedingstof voor dikkedarmcellen. De kaders op de
volgende pagina’s geven een overzicht van recente onderzoek-
resultaten op dit gebied.

Geen verwarring
Probiotica moeten niet worden verward  met prebiotica: koolhy-
draten met een middellange (oligosacchariden) of lange (poly-
sacchariden) koolstofketen die niet verteerbaar zijn door het
menselijk lichaam maar wel bijdragen aan een gezonde darm-
flora doordat ze als voedingstof fungeren voor probiotica. Com-
binaties van pro- en prebiotica staan bekend als ‘synbiotica’. 

Producten met probiotica zijn populair en behoren binnen het
segment van functionele ingrediënten tot de snelste groeiers:
volgens de Euromonitor 2004 nam de omzet van probiotica tus-
sen 1998 en 2003 met 150% toe van ¤ 83,6 miljoen naar  ¤ 209,2
miljoen. Ingrediënten als mineralen en visolie groeiden in die
periode hooguit 30%.
Probiotica zijn vooral te vinden in zuivelproducten, voedings-
supplementen, diervoeding en babyvoeding. Enkele voorbeel-
den uit de supermarkt zijn het gefermenteerde drankje Yakult
(ter ondersteuning van de natuurlijke weerstand), de yoghurt
Danone Activia (ter verbetering van de maagdarmpassage) en
de Acidophilus-capsules van Prévite.

Kwetsbaar
Er zijn tal van probiotica die positieve gezondheidseffecten heb-
ben en veilig zijn voor de consument. Het is echter nog niet zo
eenvoudig stammen te selecteren die geschikt zijn voor verwer-

king in voedingsmiddelen, want probiotica zijn kwetsbaar.
“Probiotische bacteriën zijn veelal afkomstig uit het maag-
darmkanaal en niet gewend aan de omstandigheden daarbui-
ten. De meeste zijn bovendien facultatief of obligaat anaeroob
en daardoor gevoelig voor zuurstof. Dat laatste geldt vooral
voor Bifidobacteriën”, vertelde Maria Saarelaa, microbioloog bij
het Finse bedrijf VTT Technology, tijdens haar presentatie in het
Poolse Krakow.
Een deel van de probiotica-activiteit, ook wel ‘viability’
genoemd, gaat bovendien verloren tijdens het productieproces.
“Het is moeilijk om in een fermentor voldoende hoge concen-

Prebiotica kunnen de activiteit en stabiliteit
van probiotica verhogen
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traties probiotica te bereiken en veel van de viability gaat verlo-
ren tijdens het productieproces, bijvoorbeeld door invriezen of
drogen. Het gedrag van probiotica varieert bovendien per stam
en het productieproces moet daarop worden afgestemd”, ver-
telde Saarela.

Zuivel
Ook tijdens bewaren raken probiotica een deel van hun acti-
viteit kwijt, bijvoorbeeld door contact met zuurstof, tempera-
tuurschommelingen, een te lage pH, te weinig voedingsstoffen
of de aanwezigheid van startercultures in het product. “Sommi-
ge startercultures kunnen metabolieten vormen die de groei

van probiotica remmen, zoals melkzuur, waterstofperoxide en
bacteriocinen”, legde Saarela uit. Zuivelproducten worden
vooralsnog beschouwd als meest geschikte medium om probio-

tica in te verwerken, omdat ze gekoeld bewaard worden en de
juiste samenstelling en pH hebben. Vruchtensappen daarente-
gen hebben meestal een te lage pH en bevatten soms compo-
nenten die schadelijk zijn voor probiotica.
Het onlangs afgeronde Europese onderzoeksprogramma PRO-
TECH was er op gericht de technologische hindernissen voor

probiotica in kaart te brengen en te overwinnen. Behalve VTT
Technology namen hieraan nog 12 partners deel, waaronder de
Berlin University of Technology, Wageningen Universiteit, Nest-
lé, Orafti en Danisco. Aandachtspunten waren onder meer de
selectie, fermentatie, processing (vries- en sproeidrogen) en
bewaren van probiotica. Ook werd gekeken naar de stabiliteit
van probiotica in producten, de interactie met prebiotica en de
mogelijkheid technologische eigenschappen te verbeteren door
het activeren van ‘stressgenen’. 

Stress
Dietrich Knorr, hoogleraar aan de Berlin University of Technolo-
gy en coördinator van PROTECH, beschreef tijdens zijn presen-
tatie in Krakow een aantal ‘stressstudies’, uitgevoerd in PRO-
TECH-verband. “Sublethale stressbehandelingen als blootstel-
ling aan gal, zout of hoge temperatuur kunnen bij sproeidrogen
leiden tot een veertig procent grotere overleving van probiotica.
Ook behandeling met hoge druk blijkt effectief bij het opbou-
wen van tolerantie, namelijk tegen galzouten en verhitting”,
aldus Knorr. Onderzoekers van VTT Biotechnology ontdekten
dat blootstelling aan het enzym pepsine probiotica beter
bestand maakt tegen een lage pH en dat blootstelling aan hitte
of zuur zorgt voor een grotere resistentie tegen maag- en galzu-
ren. Zowel Saarela als Knorr benadrukten dat de resultaten ver-
schilden per bacteriestam. 
VTT Technology ontwikkelde binnen PROTECH bovendien een
melkvrij fermentatiemedium waarop bacteriën optimaal groei-
en. Het medium bestond onder meer uit glucose, soja-pepton,
gistextract en magnesium- en kaliumzouten, en werd voor elke
stam apart ontwikkeld. “Lactobacilli verdragen een lagere pH
dan Bifidobacteriën en gedijen goed bij een pH van vijf à zes en
zevenendertig graden Celcius”, lichtte Saarela toe. 

Bescherming
Zowel VTT als de Berlin University of Technology onderzochten
ook componenten die probiotica kunnen beschermen tijdens
processing en bewaren. Zo komt uit studies van VTT naar voren
dat wanneer havervezels aan een zuur sap worden toegevoegd,
probiotica beter worden beschermd tegen de lage pH, terwijl de
voedingsvezels Nutriose en PDX bescherming bieden tijdens
vriesdrogen. Wel bestonden grote verschillen tussen verschil-
lende fermentatiebatches van de gebruikte probioticumstam L.
Rhamnosus 800. “Het is mogelijk synbiotica (combinaties van
pro- en prebiotica) te ontwikkelen waarbij prebiotica de acti-
viteit en stabiliteit van probiotica verhogen. Maar ook hier geldt
weer dat deze functionaliteit op zijn minst deels stam- en toe-
passingsafhankelijk is”, zo concludeerde Saarela.
Andere methoden om probiotica te beschermen tijdens proces-
sing zijn toepassing van encapsulatietechnieken en afstemmen
van het productieproces op de groeifase waarin probiotica zich
bevinden. “Tijdens de vroege stationaire fase van de groei zijn

biotica groeit

De productie van probiotica
is en blijft een uitdaging,
want de effectiviteit en de
stabiliteit van deze micro-
organismen verschilt per
bacteriestam.

Sub-lethale stressbehandelingen kunnen
leiden tot een grotere overleving van

probiotica

Lactobacilli verdragen een lagere pH dan
Bifidobacteriën
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Meer dan 20% van de volwassen bevolking in Westerse lan-
den heeft last van maagdarmproblemen als obstipatie, diar-
ree, opgeblazen gevoel door gasvorming en krampen en pijn
in de buik. Deze klachten zijn karakteristiek voor het irrita-
ble bowel syndrome (IBS). IBS is geen levensbedreigende
aandoening, maar heeft wel een grote impact op de kwaliteit
van het leven van de patiënt. De oorzaak is onbekend en de
behandeling is vooralsnog gebaseerd op het verlichten van
de klachten en het onderdrukken van de symptomen.
IBS-patiënten hebben een darmflora waarbij Escherichia coli
en Clostridium de dominante soorten zijn, in plaats van de
Bifidobacteriën en Lactobacilli die bij gezonde mensen de
darmen bevolken. Hierdoor kwamen onderzoekers op het
idee om deze mensen te behandelen met probiotica. Als de
hoeveelheid Bifidobacteriën en Lactobacilli weer wordt aan-
gevuld, zou dit een positief effect op de gezondheid van de
patiënten kunnen hebben. 
Omdat IBS een redelijk goedaardige ziekte is, mag de behan-
deling niet te ingrijpend zijn. Mensen die alleen relatief mil-

de klachten hebben,
zonder ingrijpende
gevolgen, kun je geen
zware medicatie geven.
Ook dit maakt probioti-
ca een geschikte kandi-
daat voor behandeling,
aangezien de melkzuurbacteriën geheel veilig zijn en er geen
bijwerkingen zijn.
De afgelopen tien jaar zijn een aantal klinische studies
gedaan om het effect van probiotica bij IBS te evalueren. Al
na een paar weken nemen de klachten aanzienlijk af. Ze heb-
ben minder last van een opgeblazen gevoel en van buikpijn.
Ook hebben de patiënten minder last van constipatie.
Er zijn echter nog onvoldoende goed opgezette studies
gedaan om een onomstotelijk effect aan te kunnen tonen.
Probiotica zouden een goede aanvulling kunnen zijn op de
reguliere behandeling.

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Ons lichaam beschermt zich op een aantal manieren tegen
ziekteverwekkers. Zo is onze huid ondoordringbaar voor
ziekteverwekkers, maakt ons speeksel indringers onschade-
lijk en hebben het maagzuur en de galzouten een antibacteri-
ële samenstelling. De trilharen in onze luchtwegen en slijm-
vliezen in de lichaamsholtes vormen een volgende barrière.
Pathogene bacteriën die toch in de darmen zijn doorgedron-
gen, stuiten op het vrijwel ondoordringbare darmslijmvlies. 
Soms slagen ziekteverwekkers er in om alle barrières te
doorbreken. Dan probeert het immuunsysteem de indringers
te vernietigen. Probiotica kunnen deze afweer versterken. 
Ze onderdrukken bijvoorbeeld de klinische uitingen van
allergie als huiduitslag of astmatische aanvallen. Allergische
kinderen hebben meer potentieel pathogene bacteriën en
minder Lactobacillen en Bifidobacteriën in hun darmflora
dan gezonde kinderen. Na grote doses probiotica daalden
zowel de aantallen pathogenen als allergieklachten. 
Klinische trials tonen aan dat probiotica ook preventief wer-
ken. Vrouwen die een eerstegraads familielid met allergieën
hebben, verkleinen de kans op een kind met allergieën met
de helft door tijdens hun zwangerschap probiotica te nemen. 
Ook vaccins als de griepprik werken beter als je minimaal
twee weken van te voren met probiotica begint. Het lichaam
van ouderen herkent ziekteverwekkers vaak nog wel, maar
reageert niet snel genoeg met het aanmaken van voldoende

antilichamen. In combinatie met probiotica blijkt hun
afweersysteem drie tot vier maal zoveel afweerstoffen aan te
maken. De effecten waren het grootste bij 70-plussers.
De melkzuurbacteriën
hebben ook een effect
op de expressie van
bepaalde genen. Proef-
dieren die steriel wor-
den gefokt, dus zonder
darmflora, hebben een
sterk onderontwikkeld
immuunsysteem. Ver-
geleken bij dieren met
een normale darmflora,
is bij hen maar een frac-
tie van de genen in de
darmen actief. Het toe-
dienen van zelfs maar
één soort probiotica
activeert al 90 a 95%
van de genen die bij een
gezond persoon actief
zijn.

Afweersysteem
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cellen beter bestand tegen processing dan tijdens de log-fase
van de groei. Encapsulatie en incubatie met stoffen die bescher-
men tegen lage of hoge temperaturen (cryo- of thermoprotec-
tants) voorafgaand aan invriezen of drogen kan de opbrengst
aanzienlijk verhogen”, vertelde Saarela.
Samenvattend zijn er in theorie talloze mogelijkheden om de
effectiviteit van probiotica te vergroten, zowel tijdens als na het
productieproces. Omdat zowel de effectiviteit als de stabiliteit

Probiotica zouden preventief kunnen werken bij darmkan-
ker, maar hiervoor bestaat alleen nog indirect bewijs. In

diermodellen zijn al
duidelijke effecten
waargenomen, maar
de eerste resultaten
uit goedopgezette
klinische trials zijn
pas over een paar
jaar bekend. De pre-
cieze mechanismen
waarmee probiotica
kanker kunnen voor-
komen zijn nog
onbekend, ze zijn
voornamelijk logisch
beredeneerd aan de
hand van resultaten
bij in vitro-experi-
menten.
Kankerverwekkende
stoffen en ziektever-
wekkers in de voe-

ding komen als eerste in contact met de bovenste laag cellen
van de darmwand, de epitheelcellen. De darm beschermt
zich tegen deze aanvallen door de epitheelcellen snel te ver-
versen. Cellen met aangehechte bacteriën, virussen of para-
sieten, laten snel los en verlaten het lichaam met de ont-
lasting, zodat de ziekteverwekkers zich niet verder kunnen
vermenigvuldigen. Ook aangetaste cellen, zoals beginnende
tumorcellen, worden zo verwijderd voordat ze verder kunnen
woekeren. Als het vernieuwen van de epitheelcellen niet snel
genoeg gaat, krijgen we bijvoorbeeld diarree of poliepen (de
eerste stadia van darmkanker). Probiotica versnellen waar-
schijnlijk het vernieuwingsproces, doordat ze zorgen voor
een toename van apoptose (geprogrammeerde celdood). 
In klinische trials is al bewezen dat probiotica obstipatie en
harde ontlasting verhelpen. Harde ontlasting zorgt voor
mechanische schade van de darmwand, wat poliepen kan
veroorzaken. Recent bleek uit klinische studies dat probioti-
ca ook voor meer slijmvorming in de darm zorgen. Dit helpt
mede te voorkomen dat de darmpassage mechanische scha-
de veroorzaakt. Zelfs als probiotica geen direct effect op het
ontstaan van kanker blijken te hebben, werken ze mee aan
het voorkomen van darmkanker, doordat er minder schade
aan de darmwand ontstaat.

Darmkanker

Probiotica kunnen
een positief effect
hebben op patiënten
met Inflammatory
Bowel Disease(IBD),
waaronder pouchi-
tis, de ziekte van
Crohn en Colitis
Ulcerosa vallen. In
Westerse landen
hebben ruim twee
op de 1.000 mensen
last van IBD. De

behandeling bestaat uit het toedienen van zware ontste-
kingsremmende medicatie, waardoor de patiënten vaak last

hebben van allerlei vervelende bijwerkingen.
De samenstelling van de darmflora van mensen met deze
aandoening lijkt op die van patiënten met IBS hebben en
daardoor ook de behandeling ervan. Patiënten kregen in stu-
dies grote aantallen melkzuurbacteriën toegediend, waarna
hun klachten afnamen. Probiotica zijn effectief bij het voor-
komen van pouchitis en het voorkomen van terugvallen als
er al pouchitis is geconstateerd. De resultaten bij Colitis
Ulcerosa zijn ook veelbelovend, zowel bij het voorkomen van
terugvallen en het behandelen van milde en gemiddelde aan-
vallen. Naar de ziekte van Crohn zijn er nog te weinig studies
gedaan om een oordeel te kunnen vellen over hun werkzaam-
heid. Naast de reguliere behandeling zouden probiotica een
waardevolle aanvulling kunnen zijn.

Inflammatory bowel disease (IBD)

van probiotica stamafhankelijk zijn, is en blijft het echter een
uitdaging deze in de praktijk tot een succes te brengen. De gro-
te hoeveelheid gegevens die voortkomt uit interdisciplinaire
onderzoeksprogramma’s als PROTECH is hierbij zeer waarde-
vol.

Lisette de Jong en Cynthia Marinus
Cynthia Marinus is freelance journalist, cynthia.marinus@gmail.com.

De effectiviteit van probiotica is te ver-
groten via stamselectie en verbetering
van stameigenschappen, optimalisatie
van het productieproces en productei-
genschappen en door verbetering van de
omstandigheden tijdens verpakken en
opslag.


