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Wetenschap

Met genomicstechnieken zijn verbanden te leggen tussen de voeding en de
uiteindelijke effecten op de gezondheid. Deze technieken maken het bijvoor-
beeld mogelijk de activiteit van zeer veel genen tegelijk te meten, waardoor
de werking van stoffen uit de voeding bij de mens efficiënt te onderzoeken is. 

Het ophelderen van het bouwplan van
het menselijk genoom (het ‘human
genome project’) heeft  in het kielzog
geleid tot de ontwikkeling van nieuwe
grootschalige analysemethoden die er op
gericht zijn de werking van het in kaart
gebrachte genoom te leren begrijpen.

Deze technieken worden kortweg geno-
micstechnieken genoemd. Het toepassen
van deze technieken in het voedingson-
derzoek wordt aangeduid als nutrigeno-
micsonderzoek.

Genomicstechnieken
Nutrigenomicsonderzoek richt zich vooral
op het ophelderen van de manier waarop
voeding of stoffen in de voeding onze
gezondheid beïnvloedt en op het ontwik-
kelen van markers waarmee de effecten
van voeding op onze gezondheid in een
vroeg stadium te voorspellen zijn (early
biomarkers). Dit is een belangrijke aanvul-
ling op het meer conventionele voedings-
onderzoek, omdat studies bij de mens
gerichter en efficiënter kunnen worden
uitgevoerd. In het nutrigenomicsonder-
zoek worden bijvoorbeeld celcultures
blootgesteld aan een bioactieve ingre-
diënt, waarna de respons ten opzichte van
de controle wordt bepaald. Een belangrij-
ke responsmeting is genactiviteit, die
wordt gemeten met transcriptomics. Met
deze technologie kan in een keer de activi-
teit van vele (duizenden) genen tegelijk
worden gemeten (zie kader en figuren 1 en
2). Transcriptomics is inmiddels de kin-

derschoenen ontgroeid en wordt,
ondanks het hoge technologische niveau
dat vereist is, in alle grotere onderzoeks-
centra toegepast. 
Effecten van blootstelling aan een voeding
zijn ook te bepalen door veranderingen in
cellulaire eiwitten (proteomics), lipiden
(lipidomics) of metabolieten (metabolo-
mics) te meten. Hiervoor worden geavan-
ceerde chemische analysemethoden
gebruikt. Voor het bepalen van eiwitpro-
fielen worden cellulaire eiwitten geïso-
leerd, gescheiden (bijvoorbeeld met 2D-
gelelectroforese) en, na gedeeltelijke
hydrolyse, geïdentificeerd met de massa-
spectrometer [3]. Proteomicstechnologie
is nog steeds sterk in ontwikkeling, waar-
bij de aandacht vooral gericht is op het
vereenvoudigen van de scheidingsmetho-
den. Voor metabolomics worden metabo-
lietprofielen gemaakt met bijvoorbeeld
NMR- (nuclear magnetic resonance)
apparatuur [4] en grootschalige lipiden-
profilering wordt gedaan door oliën en
vetten te scheiden met gaschromatografie
en te identificeren met massaspectrome-
trie [5]. Metabolomics en lipidomics wor-
den op dit moment slechts in enkele
gespecialiseerde centra toegepast.
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Abstract
Nutrigenomics applies genomics technologies in food and
nutrition research. Nutrigenomics is used to understand
how dietary components exert an effect on our health. It is
also used to identify markers that predict effects of nutrition
on our health in an early stage. The major genomics techno-
logies and the biological systems that are being used (cells,
animals, humans) are described. The importance of early
biomarkers to assess the safety and health of our food is
explained.

Genoom: genetische informatie van
een individu. Het genoom
bestaat uit DNA.

Gen: Dat deel van een genoom
dat codeert voor een
bepaald eiwit, inclusief
regelgebieden. Bij genex-
pressie wordt DNA overge-
schreven in mRNA en dit
wordt vervolgens vertaald
in een eiwit, dat een
bepaalde functie uitvoert.
Als een gen actiever wordt,
worden er meer mRNA’s
afgeschreven.

mRNA: messenger-RNA, direct
product van een gen. Vanaf
een mRNA wordt een eiwit
gemaakt.
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De genoemde genomicstechnieken heb-
ben elk specifieke voor- en nadelen. De
waarde is sterk afhankelijk van de gestel-
de onderzoeksvraag. 

Bio-informatica
Bij toepassing van genomicstechnieken
worden grote hoeveelheden complexe
gegevens verkregen. Succesvolle toepas-
sing van de technieken wordt dan ook
voor een belangrijk deel bepaald door de
kwaliteit van de gegevensverwerking en
de interpretatie ervan. Automatisering
van de gegevensverwerking en interpre-
tatie wordt bio-informatica genoemd.
Vooral op dit terrein is in de nabije toe-
komst de grootste vooruitgang te ver-
wachten.

Studies met cellen 
Cultures van menselijke en dierlijke cel-
len zijn erg belangrijk voor met name
nutrigenomicsonderzoek dat zich richt
op de precieze werking van voedingsstof-
fen. De omstandigheden waarin cellen
zich bevinden, kunnen naar wens worden
aangepast. Dit maakt het mogelijk effec-
ten zeer nauwkeurig te analyseren. Ook
kunnen processen in de cel worden beïn-
vloed, hetgeen de onderzoeker in staat
stelt het werkingsmechanisme van een
stof te ontrafelen. Een aandachtpunt bij
celstudies, ook in vitro-studies genoemd,
is dat de cel wordt blootgesteld aan de
vorm van het ingrediënt zoals deze in ons
lichaam aanwezig is, de fysiologische
vorm. Veel studies met het antioxidant
flavonoïd Quercetine zijn bijvoorbeeld
met de vrije vorm van Quercetine uitge-

voerd en niet met de fysiologisch relevan-
te geconjugeerde vorm, die een andere
bioactiviteit heeft. 
De resultaten van studies met celcultures
mogen zonder validatie niet direct naar de
situatie in het lichaam worden vertaald.
Doordat de cellen buiten de fysiologische
context worden bestudeerd, kan dit tot
andere resultaten leiden. Verder zijn de

meeste celcultures afkomstig van tumoren
en kunnen daardoor op specifieke punten
veranderingen hebben ondergaan. In
eigen studies bleek dit voor stoffen als
bètacaroteen en lignanen het geval te zijn.
In alle in vitro-studies, is het derhalve van

oor onderzoek
ing

Figuur 1 geeft een schematische voorstelling van transcrip-
tomicsanalyse met DNA-microarrays [1, 2]. mRNA wordt uit
een cel gehaald, waarna het in een enzymatische reactie
wordt omgezet in fluorescent gemerkt DNA (cDNA). Het
mengsel van fluorescente cDNA’s wordt op de microarray

gebracht, waarbij elk cDNA specifiek hecht op die plek waar
het corresponderende gen aanwezig is. De hoeveelheid fluo-
rescentie wordt gemeten en is een maat voor de activiteit
van een bepaald gen [3, 4]. 

Transcriptomics

Transcriptomics: DNA Microarray Technologie

2800 spots met DNA 
van 2800 genen’

microarray

Spots laten
fluorescentie zien
van de genen
waarvan mRNA  
in de cel
aanwezig was

fluorescent DNA
op microarray

Omzetting in fluorescent
complementair DNA

mRNA isolatie

eiwit

cel
celkernDNA

mRNA

Fig. 1   DNA-microarraytechnologie
DNA microarray technology

Fig 2  Het maken van een microarray
Printing of a microarray 

Studies bij de mens zijn
gerichter en efficiënter 
uit te voeren
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belang om te controleren of de processen
die worden bestudeerd, overeenkomen
met de situatie in het lichaam.
Cellijnen zijn verder te gebruiken voor
snelle screening op een bepaald effect,
bijvoorbeeld hormonale werking. Dit kan
door de respons te bepalen van een
moleculaire marker, bijvoorbeeld de
estrogeenreceptor, op blootstelling aan
een bepaalde stof, bijvoorbeeld een phyt-
oestrogeen. Om dit eenvoudig te doen,
kan een cel zodanig worden aangepast
dat een effect direct is te meten. In een
cel kan bijvoorbeeld het gen voor GFP,
een groen fluorescerend eiwit, onder
controle van een estrogeengevoelig ele-
ment geplaatst worden. In deze cel wordt
GFP dan aangemaakt als de aanwezige
estrogeenreceptor geactiveerd wordt, bij-
voorbeeld als een stof met phytoestroge-
ne activiteit wordt toegevoegd. Dit kan
on-line met een fluorescentiemeter wor-
den gemeten.

Dierstudies
Dierstudies vervullen een belangrijke rol
tussen cel- en humane studies in. Dier-
modellen zijn veel toegankelijker voor
experimenteel onderzoek dan de mens
en ten opzichte van celstudies blijft de
normale fysiologische context van cellen
gehandhaafd. Doordat de meeste model-
dieren een korte levensduur hebben, kan
de relatie tussen het gedrag van genacti-
viteit of eiwitten en aspecten als overlij-
den, vaatschade, tumorvorming en over-
gewicht worden onderzocht.
Als proefdieren worden in het voedings-

onderzoek vooral ratten en muizen
gebruikt. Bij muizen is het mogelijk om
selectief een gen uit te schakelen, zodat
de rol van dit ene gen in het effect van
voeding op de gezondheid is te analyse-
ren. Dit is belangrijk om de precieze wer-
king van stoffen te leren begrijpen en om
te onderzoeken of geïdentificeerde bio-
markers inderdaad een rol spelen bij
gezondheid.
Een zeer recente ontwikkeling is het
gebruik van de nematode Ceanorhabditis
elegans, een soort worm, in voedingsstu-
dies. Reden hiervoor is dat van deze
nematode de erfelijke en fysiologische
eigenschappen zeer goed bekend zijn en
het aanbrengen van genetische verande-
ringen relatief eenvoudig is. C. elegans

lijkt wel minder op de mens en daarom is
het nog belangrijker dan het al is voor
studies met ratten en muizen om de
resultaten bij de mens te bevestigen. 

Humane studies
Nutrigenomicsonderzoek is uiteindelijk
altijd gericht op het verbeteren van de
gezondheid van de mens en de onder-
zoeksvragen worden dan ook bij voor-
keur beantwoord in experimenteel
onderzoek met mensen. Belangrijk
bezwaar is echter dat de experimentele
omstandigheden, vooral bij langere
blootstelling, niet goed zijn te controle-
ren of ongewenst zijn vanuit ethisch oog-
punt (negatieve effecten van een bloot-
stelling zijn bijvoorbeeld niet uit te slui-
ten). De tweede beperking is dat veel
organen waarin de effecten moeten wor-
den gemeten, bij de mens slecht toegan-
kelijk zijn. Een derde bezwaar is de lange
levensduur van de mens. Dit maakt het
bijna onmogelijk in een interventiestudie
daadwerkelijk het effect op ziektevermin-
dering vast te kunnen stellen. Studies
met mensen hebben dan ook vooral hun
waarde om zeer gericht hypotheses te
testen en om resultaten uit cel- en dier-
studies te bevestigen. Nutrigenomicsstu-
dies bij de mens worden ook uitgevoerd
om aanwijzingen te krijgen voor richtin-
gen van verder onderzoek.

Vroege biomarkers 
Voege biomarkers zijn parameters, zoals
genactiviteit of eiwithoeveelheden, die
reeds in een vroeg stadium een aanwijzing
kunnen geven op een uiteindelijk effect op
de gezondheid. Een belangrijk probleem
bij dier- en humane interventiestudies is
dat goede, vroege biomarkers op dit
moment nagenoeg geheel ontbreken. Ver-
banden leggen tussen de voeding en de
uiteindelijke effecten op de gezondheid is
daardoor zeer moeilijk. Genomics kan hier
een belangrijke rol spelen. Door het grote
aantal parameters (bijvoorbeeld duizen-
den genen) dat in een keer is te meten, is
de kans dat een relevante merker wordt
gevonden veel groter dan in het verleden,
toen maar een of enkele parameters tege-
lijk konden worden bestudeerd. In het
hierna volgend artikel is beschreven hoe
dankzij de toepassing van genomicstech-
nieken een zeer gevoelig gen tussen tien-
duizend andere is opgespoord.
Het is mogelijk om niet alleen naar enkel-
voudige parameters te kijken, de activiteit
van een enkel gen bijvoorbeeld, maar ook
naar patronen (zogenoemde complexe

biomarkers). Dit verhoogt de gevoeligheid
van detectie in grote mate. Verschillen in
de activiteit van een enkel gen kunnen
weliswaar onvoldoende zijn om betrouw-
baar te meten, maar als in tien genen
tegelijk een vergelijkbaar verschil
optreedt, kan dit wel de benodigde
betrouwbaarheid geven.
Complexe biomarkers zijn in medische
studies met succes toegepast om te voor-
spellen hoe kankerpatiënten op een
bepaalde therapie reageren [6]. In het
voedingsonderzoek zijn ze vooral belang-
rijk om effecten van langdurige blootstel-
ling aan stoffen, in de lage concentraties
zoals ze in ons lichaam voorkomen, op te
kunnen sporen. Een algemene strategie
om biomarkers te identificeren, is om die-
ren een gecontroleerd dieet te geven
waarin de concentratie van de te onder-
zoeken stof gevarieerd wordt. Vervolgens
wordt onderzocht of de hierdoor veroor-
zaakte verschillen in genexpressie, eiwit-
ten of metabolieten die in een vroeg stadi-
um optreden, samengaan met later optre-
dende verschillen in gezondheid. Hierna
kan de stap naar de mens worden
gemaakt. Daar kan de biomarker worden
gebruikt om positieve (‘benefits’) en
negatieve (‘risks’) effecten van de voe-
ding, of van stoffen in de voeding, in een
vroeg stadium of in korte studies daad-
werkelijk vast te stellen. 
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