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Sommige bacteriën, probiotica genoemd,
zijn goed zijn voor de gezondheid. Sinds
de ontdekking daarvan zijn tal van pro-
ducten met vooral lactobacillen en bifi-
dobacteriën op de markt gebracht. De
groei van deze gezondheidbevorderende
bacteriën in de darmen wordt gestimu-
leerd door prebiotica te consumeren.
Prebiotica zijn ingrediënten die het eer-
ste deel van het spijsverteringskanaal
overleven, om vervolgens in de darmen
een selectief substraat te vormen voor de
gunstige bacteriën. Oligosacchariden, in
het bijzonder galacto-oligosacchariden,
staan in de belangstelling als probiotica.

Nanofilter
In WO-A-2005/92116 vraagt Mars Inc.
octrooi aan op een voedingsmiddel dat
een specifieke Lactobacillus en een sub-
straat van galacto-oligosaccharide (GOS),
biotose of gentose bevat, en dat de ge-
zondheid van maagdarmkanaal en im-
muunsysteem van mens of dier bevor-
dert. De publicatie bevat ook vergelij-
kingsexperimenten waaruit een maxi-
male groei blijkt in het geval dat de kool-
hydraatvoeding voornoemde suikers be-
vat. Verderop staat dat vooral GOS het
erg goed doet nadat het eerst over een
nanofilter is gehaald. Volgens de uitvin-
ders is dit vermoedelijk het gevolg van
het wegfiltreren van mono- en disaccha-
riden die het substraat vervuilen. Het
nieuwheidrapport telt een drietal ver-
meend nieuwheidschadelijke documen-
ten, waaronder eerdere octrooipublica-
ties van Mars zelf.

Screening
Om de zoektocht naar de optimale com-
binatie van pre- en probiotica te verge-
makkelijken, bedacht Novartis een

methode om prebiotica te
screenen. Volgens de
methode moeten eerst het
effect op de bacteriepopu-
latie in de uitwerpselen, de
mate van fermentatie en de
assimilatiesnelheid worden
bepaald. Met de uitkomst
van deze tests en een for-
mule kan een maat voor
het prebiotisch effect
(MPE) worden bepaald. In
WO-A-2005/ 035781 is dit
allemaal terug te lezen. Uit
de voorbeelden blijkt dat
trans-GOS in vitro goed
werkt, maar een mengsel
daarvan met fructose-oli-
gosacchariden nog beter.

Combinatie
Dit wordt nog eens onder-
streept door WO-A-
2005/110121, een octrooi-
aanvraag van Nutricia.
Hierin keert GOS als prebi-
otische voedingsbodem
terug in combinatie met
polyfructose, bijvoorbeeld inuline. De
toepassing van dit mengsel zoekt de
fabrikant vooral in voeding voor baby’s
en volwassenen met darmaandoeningen.
Het effect van de prebiotica wordt gede-
monstreerd aan de hand van in-vivo-
data.

Juiste vorm
Naast synergetische combinaties van
GOS met andere koolhydraten blijkt de
prebiotische activiteit ook te beïnvloeden
door de keuze van het GOS-mengsel zelf.
WO-A-2005/003329 claimt een GOS-
samenstelling met specifieke (verhoudin-

gen van) di- tot pentasacchariden, ver-
krijgbaar middels een Bifidobacterium
bifidum met galactosidase-enzymacti-
viteit die in staat is om lactose in de juiste
vorm om te zetten. Deze samenstelling
zou veel beter resultaat geven dat menig
commercieel verkrijgbaar GOS-mengsel.
Deze recente octrooiliteratuur benadrukt
de rol van galacto-oligosaccharide als
prebiotische component. 

Wetgeving
Octrooien

René van Duijvenbode
Dr. R.C. van Duijvenbode, Nederlandsch Octrooibureau, Den

Haag, 070-3312657, vanduijvenbode@octrooibureau.nl. 

Pre- en probiotica staan in de belangstelling vanwege hun gunstige invloed op de

werking van het spijsverteringstelsel. Onderzoek naar de optimale combinatie van

pre- en probiotica heeft geresulteerd in voedingsmiddelen en automatisch ook in

octrooiliteratuur. Sinds januari 2005 zijn zo’n 150 octrooipublicaties verschenen

met deze trefwoorden. Een selectie.

Pre- en probiotica
in octrooien

De werking van galacto-oligosacchariden, een belangrijke
prebiotische component, is beschreven in een aantal
octrooien. In beeld: bètagalactose.


