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Analyse & Onderzoek
Thema: Smaakmaken

Het vormgeven van het screeningsplat-
form voor zoute smaak start met nauw-
keurig de werking beschrijven van de 
zoute smaak. Smaak komt tot stand via 
de smaakpapillen die zich verspreid in de 
mondholte bevinden. Smaakpapillen zijn 
in staat om via gespecialiseerde smaak-
receptoren de verschillende smaakingre-
diënten in voedingsmiddelen te detecte-

ren die de smaak zuur, zout, zoet, bitter 
of umami geven. Deze smaakpapillen 
hebben op hun beurt weer contact met 
zenuwuitlopers, die uiteindelijk eindigen 
in de hersenen. Voor de totale smaak-
beleving spelen daarnaast ook nog geur 
(neus), kleur (ogen), geluid (oren) en tex-
tuur (gevoel) een rol.

Twee smaakreceptoren
Er zijn twee categorieën smaakrecepto-

ren. Voor zoet, bitter en umami zijn er de 
klassieke bindingsreceptoren (G-eiwitge-
koppelde receptoren). Voor zuur en zout 
zijn dat ionkanalen.
Deze functionele scheiding van de ver-
schillende smaakperceptiesystemen 
heeft belangrijke consequenties. Voor 
zoet zijn er al verschillende ingrediënten 
die een zoete smaak geven, naast sui-
ker (sacharose) is er fructose, glucose, 
aspartaam, cyclamaat en bijvoorbeeld 
de nieuwste laagcalorische zoetmaker 
‘Stevia’. Ook bitter- of umami-smakende 
stoffen zijn er in gelijkwaardige varian-
ten. Voor de smaken die via ionkanalen 
tot stand komen, zijn er echter nog wei-
nig goede vervangers bekend. Zuur blijft 
enkel en alleen het gevolg van H+-ionen 
en datzelfde gaat op voor zout met Na+-
ionen.

Zoutkanalen activeren
Keukenzout bestaat uit positief geladen 
natrium- en uit negatief geladen chloor-
ionen. De zoute smaak wordt veroorzaakt 
door activatie van natrium-permeabele 
ionkanalen. Natrium dringt de smaakpa-
pillen binnen via deze speciale zoutkana-
len. Dergelijke zoutkanalen komen ook 
voor in de nieren, darm en longen en zijn 

betrokken bij de bloeddruk en algemene 
waterhuishouding.
Er zijn verschillende stoffen bekend die 
ervoor zorgen dat de zoutkanalen dicht 
gaan, zodat er minder zout het lichaam 
binnenkomt (zoals diuretica, oftewel 
plaspillen). TNO zoekt nu naar stoffen 
die deze kanalen op de tong openzetten 
maar geen natrium bevatten en dus geen 
zout zijn maar een soort zoutversterkers. 
De zoutversterkers moeten zorgen dat er 

TNO werkt aan een innovatieve methode om stoffen te testen 

die bij een lagere natriumconcentratie toch de smaakperceptie 

van een hogere zoutblootstelling geven. Op deze manier is 

zoutverlaging mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de 

smaakbeleving. 

Super zout

Smaak komt tot stand via de smaakpapillen die zich ver-
spreid in de mondholte bevinden.

‘Experimenteel heeft TNO al 
een zoutversterkende stof 
getest met goede resultaten’

Het belang van natriumbeperking, het verminderen van het gebruik van keuken-
zout of natriumchloride in voedingsmiddelen, is genoegzaam bekend. De Gezond-
heidsraad adviseert al jaren om niet meer dan 6 gram zout (=2,4 gram natrium) 
per dag binnen te krijgen (Richtlijnen Goede Voeding, 2006). Door wetenschap-
pers en levensmiddelenbedrijven wordt er hard gewerkt aan het herformuleren 
van producten met minder natrium. Grote doorbraken in dit onderzoek zijn er 
maar mondjesmaat, mede doordat keukenzout (natriumchloride) verschillende 
functies heeft in voedingsmiddelen. Zout is allereerst belangrijk als smaakmaker. 
Daarnaast wordt zout vaak gebruikt als conserveringsmiddel en speelt het een rol 
in het textureren en de ‘processing’ van verschillende voedingsmiddelen. Op al 
deze onderzoeksterreinen is TNO al enige tijd actief.

Functies van zout
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meer kanalen opengaan of dat de kana-
len die open staan langer open blijven. 
Dan kan het natriumion gemakkelijker 
door het ionkanaal gaan en bij een lagere 
zoutblootstelling eenzelfde zoutbele-
ving bewerkstelligen. Het streven is een 
systeem zonder smaakverlies, zoals bij 
kalium als zoutvervanger het geval is. 
Experimenteel heeft TNO al een derge-
lijke zoutversterkende stof getest met 
goede resultaten. 

Kikkereicellen
Er zijn geavanceerde technieken voor-
handen om een ionkanaal, zoals het 
natriumkanaal, in een cel te bestuderen. 
TNO, in samenwerking met de onder-
zoeksgroep Neurotoxicologie van het 
Institute for Risk Assessment Sciences 
(IRAS, Universiteit Utrecht), gebruikt 
hiervoor eicellen (oocyten) van de klauw-
pad waarin het DNA van het humane 
zoutkanaal wordt gebracht. De keuze 
voor kikkereicellen is gemaakt omdat 
deze cellen groot en zelfs met het oog 
zichtbaar zijn. Daarnaast komen er op 
het oppervlak van deze cellen weinig 
andere functionele eiwitten tot expressie 
die de metingen kunnen verstoren. Dit 
vergemakkelijkt de proefopzet aanzien-
lijk.

Voltage clamping
Enkele dagen na het inbrengen van het 
DNA komt het zoutkanaal op het opper-
vlak van de eicel tot expressie en zijn de 
effecten van verschillende stoffen op dit 
specifieke kanaal te bestuderen. Gebruik 

wordt gemaakt van een proefopstel-
ling, zie figuur 1, die geschikt is om een 
stroom door een cel te meten. Dit prin-
cipe heet ‘voltage clamping’. Het meten 
van ionstromen door het zoutkanaal is 
een maat voor de hoeveelheid natrium 
dat de smaakpapil binnendringt per 
tijdseenheid en dus voor de zoutbele-
ving. TNO is nu in staat om deze stroom 
door het zoutkanaal exact te meten. Op 
de tong veroorzaakt deze stroom een ver-
andering in de potentiaal van de cel, die 
resulteert in de intracellulaire toename 

Wetenschap

Figuur 1. Experimentele opstelling van een ‘voltage clamp’-experiment.
A. DNA van de zoutkanalen van de tong wordt geïnjecteerd in geïsoleerde eicellen van de 

klauwpadkikker (Xenopus Laevis). Na enkele dagen komen er functionele zoutkanalen 
(ENaC) tot expressie op het oppervlak van deze cellen.

B. De eicellen met de functionerende zoutreceptor worden in een ‘voltage clamp’-opstelling 
gebracht. In deze opstelling worden twee elektrodes in een enkele cel gebracht, één meete-
lektrode en één referentie-elektrode. Door vloeistoffen met kanaalopeners (zoutvervangers) 
of juiste zoutkanaalsluiters (diuretica) langs de cellen te leiden, kan een verschil in stroom 
gemeten worden tussen de verschillende condities. Dit verschil zegt iets over de mogelijk-
heid van de teststof om een zoutbeleving op te wekken.
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‘De methode is specifieker 
en gevoeliger dan andere al 
gebruikte methoden’
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naire aanpak zoutversterkers te vinden in een co-
developmenttraject. TNO wil hiermee het gebruik 
van keukenzout in voedingsmiddelen verder 
terugdringen zonder dat dit tot smaakverlies 
leidt en zo verder werken aan de gezondheid en 
de kwaliteit van leven van mens en maatschap-
pij.

zoutkanaal dichtzetten maar ook stof-
fen die het kanaal beter openzetten, zie 
figuur 2. Door met behulp van moderne 
rekenkundige instrumenten uit het 
farmaceutisch onderzoek goed naar de 
moleculaire structuur van deze stoffen te 
kijken, denkt TNO te kunnen voorspellen 
welke stoffen het zoutkanaal openzet-
ten. Op deze wijze zijn ook stoffen van 
natuurlijke oorsprong te identificeren die 
verantwoordelijk zijn voor de zoutsensa-
tie, bijvoorbeeld peptidenfragmenten uit 
kaasextracten of sojasaus.

Het beschreven onderzoek is een samenwerking 
tussen TNO en de onderzoeksgroep Neurotoxi-
cologie van het Institute for Risk Assessment 
Sciences (IRAS, Universiteit Utrecht). TNO wil 
graag in contact komen met geïnteresseerden, 
bijvoorbeeld levensmiddelenbedrijven, in deze 
experimentele aanpak om via een multidiscipli-

van een ander ion, calcium. Deze calci-
umtoename leidt vervolgens tot afgifte 
van neurotransmitters die in het brein 
het smaakcentrum stimuleren.
Er zijn al verschillende methodes 
beschikbaar die calciumafgifte meten. 
Het nadeel van het kijken naar calcium 
is echter dat dit niet specifiek is voor 
zout, maar ook voor andere smaken 
en effecten. Wordt er dus gezocht naar 
zoute smaakversterkers, dan is het zui-
verder om alleen naar de effecten van 
deze stof op de zoute smaak te kijken. 
De toegevoegde waarde van de methode 
van TNO is dan ook dat deze specifieker 
en gevoeliger is dan andere al gebruikte 
methoden. 

Eerste resultaten
Met behulp van de ontwikkelde technolo-
gie kon TNO stoffen identificeren die het 

Figuur 2. Representatief schematisch weergegeven 
resultaat van een ‘voltage clamp’-experiment met zout-
kanaal geïnjecteerde kikkereicellen.
-60: Basisspanning (-60 mV) in de kikkercel door de in 
het medium aanwezige natriumionen.
A. Stroomverandering door het toevoegen van een 

diureticum. Het diureticum sluit de natriumkanalen. 
Hierdoor loopt er minder stroom door de cel. De cel 
wordt minder negatief. 

B. Stroomverandering door het toevoegen van een zout-
versterker. Er gaan meer zoutkanalen open op de cel. 
Hierdoor gaat meer natrium de cel in en als gevolg 
loopt er meer stroom door de cel. De cel wordt nega-
tiever.

C. Opheffing van het effect uit B door toevoeging van 
een diureticum (dichtzetten van ionkanaal). Dit laat 
zien dat beide mechanismen (openzetten en dichtzet-
ten van zoutkanalen) via hetzelfde systeem verlopen.

D. Geen zoutversterker en diureticum meer toevoegen 
(terug naar basis lijn-uitwassen).

Elektrische stroom
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