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Nieuws & Achtergrond

Wetenschappers van Wageningen 
Universiteit, Universiteit Maastricht, 
NIZO en Universitair Medisch Centrum 
St. Radboud voerden het zes weken 
durende onderzoek uit. Zeven gezonde 
vrijwilligers kregen bij de start van het 
onderzoek een probioticadrankje of een 
placebo. Zes uur nadat de vrijwilligers 
een drankje hadden ingenomen, werden 
monsters genomen van het darmslijm-
vlies van het bovenste deel van de dunne 
darm. Na twee, vier en zes weken werd de 
procedure herhaald, zodat alle vrijwilli-
gers uiteindelijk drie keer een probiotica-

drankje en één keer een placebo hadden 
gekregen.

Regulatie
De onderzoekers zagen dat de activiteit 
van honderden genen in het darmslijm-
vlies was veranderd na het drinken van 
een drankje met probiotica. Vooral de 
activiteit van genen die een centrale rol 
hebben in de regulatie van het immuun-
systeem, de celdeling en de bloeddruk, 
was bij alle vrijwilligers op dezelfde 
manier veranderd. Deze conclusie kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van bio-

markers voor een gezonde werking van 
het duodenum (twaalfvingerige darm). 
De activiteit van genen die een minder 
centrale rol hebben in deze processen 
verschilde sterk per proefpersoon. Dat 
kan een reden zijn waarom het effect van 
probiotica bij sommige mensen wel en 
bij andere mensen niet meetbaar is. 

Acute reacties
De onderzochte bacteriestammen – Lac-
tobacillus acidophilus, L. casei en L. rahm-
nosus –  hebben niet alleen een positief 
regulerende werking op het immuun-
systeem, de celdeling en de bloeddruk. 
Ook lieten de drankjes effecten zien die 
vergelijkbaar zijn met componenten van 
medicijnen, zij het milder.

De gemeten effecten van de probiotica 
waren echter acute reacties op de bacte-
riën. Het is niet bekend wat het effect is 
bij langer gebruik. De onderzoekers ver-
wachten dat de genactiviteit in de dunne 
darm na een paar uur weer normaal 
wordt als één keer per dag probiotica 
worden gebruikt. Dan zouden de reacties 
mogelijk iedere keer plaatsvinden wan-
neer probiotica gebruikt worden. 

Meerdere locaties
Bij behandelingen met probiotica wordt 
vaak gedurende enkele weken één keer 
per dag een portie probiotica gebruikt. 
In volgende studies zouden wetenschap-
pers metingen op verschillende tijdstip-
pen moeten verrichten. Ook moet er dan 
gekeken worden naar de reacties van 
probiotica op meerdere locaties in de 
darm. 

Gezonde darmflora is een voorwaarde voor een goede 

darmwerking. Probiotica zouden moeten bijdragen aan een 

gezonde darmflora. Onlangs ontdekten wetenschappers dat 

commerciële drankjes met probiotica de genactiviteit in de 

darmen veranderen. Dit zorgt voor een mild positief effect op de 

bloeddruk en het immuunsysteem. 
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L. rahmnosus, één van de onderzochte bacteriestammen.
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