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Wetenschap

In westerse landen is de frequentie
van dikkedarmkanker hoog. In Neder-
land overlijden hieraan jaarlijks bijna
4.500 mensen. Talrijke studies wijzen
erop dat dit samenhangt met wat
westerse voeding wordt genoemd,
dat wil zeggen voeding met veel vlees
en weinig groenten. Wetenschappers
vermoeden dat het risico op darmkan-
ker of andere darmaandoeningen
hoger is omdat toxische stoffen uit de
voeding schade toebrengen aan het
slijmvlies van de dikke darm. Om de
schade te herstellen, neemt het aan-
tal celdelingen in de darmwand toe.
Celdeling is een normaal proces dat
nodig is om de groei of het onderhoud

van de darmwand te verzekeren. Een
hogere celdeling dan normaal ver-
groot echter het gevaar dat er fouten
worden gemaakt in het repliceren van
het cel-DNA en daarmee de kans op
kanker. Eén van de nutriënten waar-
van  is gevonden dat het de celdeling
in de darmwand verhoogt, is haem.
Haem is de rode kleurstof in bloed en
komt vooral voor in rood vlees, zoals
rund-, lams- en varkensvlees. Bij rat-
ten die een hoeveelheid haem hadden
gegeten die gelijk staat aan de con-
sumptie van 130 à 150 gram rood vlees
per dag, was de celdelingssnelheid in
het slijmvlies van de dikke darm bijna
twee maal zo groot. 
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Genomicstechnieken worden binnen het programma ‘Nutrition and health’ toe-

gepast in onderzoek naar dikkedarmkanker. De voedingsstudie heeft tot doel het

effect van nutriënten op de gezondheid van het darmslijmvlies te bestuderen en

nieuwe biomarkers op te sporen. 

Biomarker voor darmgezondheid
Studies wijzen erop dat er een verband is
tussen de westerse voeding en de hoge
mate waarin kanker aan de dikke darm in
westerse landen voorkomt. Vermoed
wordt dat toxische stoffen uit de voeding
de celdeling in de darmwand verhogen
en daarmee de kans op fouten bij het
repliceren van het cel-DNA en dus de
kans op kanker (zie kader). Haem, de
rode kleurstof in bloed die vooral voor-
komt in rood vlees, is een van de nutriën-
ten die de celdeling in de darmwand ver-
hoogt.
Haem is daarom in de voedingsstudie die
in 2000 door het Wageningen Center for
Food Sciences is gestart, als modelcom-
ponent gebruikt. 

Nutrigenomicsonderzoek
De RNA’s uit darmcellen van ratten die
haem kregen gevoerd, zijn geanalyseerd
op DNA-chips van Affymetrix. Daarmee
kan de genactiviteit van ruim 8.000 rat-
tengenen worden gemeten. Daarnaast
zijn door de onderzoekers zelf cDNA-
microarrays geprint, die ruim 2.000 rat-
tengenen omvatten.

De resultaten tonen aan dat de ratten die
een hoge dosis haem in de voeding krij-
gen, een afwijkend genexpressiepatroon
hebben in het darmslijmvlies. Van de
10.000 genen die zijn geanalyseerd was
er één zeer opvallend: het was tien maal
minder actief in de haem-gevoerde rat-

ten. In nutrigenomicsstudies wordt dit
beschouwd als een zeer groot effect.
Dit gen was nog niet eerder ontdekt en
heeft de naam Mucosal Pentraxin (Mptx)
gekregen. Het effect werd bevestigd door
kwantitatieve PCR, een onafhankelijke
methode waarbij specifiek de genactivi-
teit van Mptx is gemeten.
De activiteit van het gen bleek vervolgens
ook gevoelig voor andere nutriënten. De
nieuwste resultaten laten zien dat een
hoge dosis calcium, waarvan bekend is
dat het het risico op darmkanker ver-
laagt, leidt tot een verhoging van de acti-
viteit van Mptx. 

Mptx als biomarker 
Het gen Mptx, dat ook voorkomt in het
genoom van de muis en de mens, blijkt
zeer gevoelig voor de toxische en
beschermende nutriënten haem en calci-
um in de voeding. Mptx lijkt daarom een
heel geschikte kandidaatbiomarker voor
darmgezondheid, waarbij een hoge gen-
activiteit een normale, gezonde turnover
van het darmslijmvlies weerspiegelt.
Deze biomarker kan een belangrijke rol
spelen bij de identificatie van nutriënten
die darmgezondheid bevorderen en bij
de ontwikkeling van functional foods.
Onderzoek richt zich ook op de respons
van Mptx op andere nutriënten. Daar-
naast wordt gekeken naar de functie van
Mptx in de dikke darm. 
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Genomicstechnieken als analyse met DNA-
chips en cDNA-micro-arrays leidde tot de
ontdekking van het Mptx-gen, dat zeer ge-
voelig is voor de toxische en beschermende
nutriënten haem en calcium in de voeding.


