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Meer begrip van 
darmrobuustheid
Voorspellen en verbeteren overleving probiotica  
in darm

probiotica ontwikkelen en produceren met verbeterde  
overleving in de darm is een stuk dichterbij gekomen. een 
onlangs ontwikkeld technologisch platform geeft inzicht in hoe 
darmrobuustheid van probiotische lactobacillen wordt bepaald 
en gereguleerd.

nutriënten. Al met al, geen sinecure voor de 
probiotica om deze stresscondities te door-
staan, maar wel een voorwaarde om uiteinde-
lijk de interacties met het darmslijmvlies aan 
te kunnen gaan die het beoogde gezond-
heidseffect opleveren. Om de overleving van 
probiotische bacteriën in de darm te kunnen 
bestuderen, is er bij NIZO food research (in 
het kader van TI Food and Nutrition) een 
efficiënte methode ontwikkeld om in het 
laboratorium (in vitro) in ‘high-throughput’ 
de bacteriële overleving te meten onder con-
dities die de darm nabootsen.
De methode omvat twee stadia van stress- 
expositie, waarbij de bacteriën eerst een uur 
worden blootgesteld aan pH 2,5, gevolgd 
door pH neutralisatie en een uur blootstelling 
aan fysiologische concentraties van gal en 
alvleesklierenzymen. Gedurende de twee uur 
durende procedure worden op gezette tijden 
monsters genomen waarin de overleving van 
de bacteriën wordt bepaald door een simpele 
telling van het aantal overlevende cellen 
(‘colony forming unit’-(CFU) bepaling) (1). 
Deze bepaling neemt een centrale rol in bin-
nen het onderzoek waar de darmrobuustheid 
van het model probioticum Lactobacillus 
plantarum WCFS1 is onderzocht (figuur 1). 
Gekoppeld aan deze methode is met verschil-
lende benaderingen bepaald welke molecu-
laire reacties in L. plantarum bijdragen aan 
darmrobuustheid en in hoeverre deze eigen-
schap valt te verbeteren met robuustheid ver-
hogende kweekmethoden, of via experi-

Probiotische lactobacillen dienen de darm-
passage te overleven om het beoogde gezond-
heidsbevorderende effect te verkrijgen. 
Recent onderzoek heeft gezorgd voor een 
verbeterd begrip van deze darmrobuustheid 
en wel specifiek van het modelprobioticum 
Lactobacillus plantarum WCFS1. Hierdoor 
kan de effectiviteit van de gezondheids- 
bevorderende werking van probiotica  
worden geoptimaliseerd. 

Gezondheidsbevorderend  
effect probiotica
Melkzuurbacteriën worden in een breed scala 
van voedselfermentaties toegepast, waar de 
melkzuurvorming bijdraagt aan de houd-
baarheid van het voedingsmiddel. Daarnaast 
draagt bacteriële fermentatie bij aan essentië-
le eigenschappen van deze producten, zoals 
smaak en textuur. Naast deze productie- 
gerichte toepassingen worden melkzuurbac-
teriën ingezet als gezondheidsbevorderende 
ingrediënten in voedingsmiddelen en voe-
dingssupplementen. Veel van deze probio- 
tische producten bevatten lactobacillen als 
het actieve, gezondheidsbevorderende ingre- 
diënt. De Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) heeft probiotica gedefinieerd als 
‘levende micro-organismen die bij toepassing 
in de juiste dosis een gezondheidsbevorde-
rend effect teweegbrengen in de gebruiker’. 
De voornaamste toepassing van probiotica is 
gericht op effecten in de darm van de consu-
ment. Om die reden is het van belang beter te 
begrijpen hoe probiotische lactobacillen in 
staat zijn de darmpassage te overleven. Van-
uit die kennis zijn scenario’s te ontwikkelen 
om de overleving van probiotica in de men-
selijke darm te verbeteren en daarmee de 
effectiviteit ervan te verhogen. 

Darmrobuustheid verhogen
Probiotische lactobacillen die levend in onze 
darm dienen te arriveren, moeten een aantal 
uitdagingen overwinnen. Allereerst is er de 
passage van de maag, waar zeer zure omstan-
digheden moeten worden doorstaan (pH cir-
ca 2,5). Na aankomst in de dunne darm wor-
den de bacteriën blootgesteld aan de opper-
vlakte-actieve componenten in gal en de 
verteringsenzymen die worden aangemaakt 
door de alvleesklier, terwijl er daarnaast grote 
aantallen micro-organismen in de darm aan-
wezig zijn die concurreren voor de aanwezige 
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mentele evolutie. Daarnaast is de methode 
gebruikt om de diversiteit in darmro- 
buustheid in L. plantarum stammen te 
onderzoeken om de meest robuuste  
stammen te selecteren. 

Stressadaptatie 
Bacteriën kunnen zich aanpassen aan stress-
condities door de expressie van genen die  
bijdragen aan stresstolerantie. Een deel van 
die genen speelt een rol bij de overleving van 
verschillende vormen van stress (generieke 
stressrespons) terwijl andere genen specifiek 
bijdragen aan overleving van één specifieke 
stressconditie. De strikt gecoördineerde en 
gereguleerde expressie van deze verschillende 
stressgenen is van groot belang om tolerantie 
te verhogen en wordt gereguleerd door een 
complex regulatienetwerk met verschillende 
regulatoreiwitten.
In L. plantarum wordt, net als in veel andere 
bacteriën, de generieke stressrespons o.a. 
gereguleerd door twee centrale regulatoren, 
HrcA en CtsR, die respectievelijk de klasse I 
(chaperon functies als GroELS en DnaKJ) en 
klasse III (verwijdering van foutief gevouwen 
eiwitten door het Clp protease complex) 
stressrespons controleren (2). Mutagenese 
van één of beide van deze regulatoren geeft 
grote veranderingen van het genexpressie-
profiel in L. plantarum, waarbij bekende 
stressgerelateerde, maar ook vele andere 
genen verhoogd of verlaagd tot expressie 
komen (3). De HrcA-CtsR mutanten verto-

nen een verhoogde robuustheid onder een 
aantal stresscondities, zoals groei bij ver-
hoogde temperatuur en blootstelling aan oxi-
datieve (waterstofperoxide) stress. Geen van 
beide mutanten vertoonde echter een ver-
hoogde darmrobuustheid in de in vitro 
methode, wat aangeeft dat deze generieke 
stressrespons geen beslissende bijdrage  
levert aan de darmrobuustheid (3). 
Om te achterhalen welke genen dan wel  
een bepalende bijdrage leveren aan de darm-
robuustheid in L. plantarum WCFS1, werd 
de bacterie op een dertigtal verschillende 
manieren gekweekt waarbij in alle verkregen 
cultures zowel het genexpressieprofiel als de 
darmrobuustheid werden gemeten (4,5). 
Hieruit bleek dat de kweekmethode een gro-
te invloed had op de robuustheid (ca. 10 mil-
joen keer verschil tussen de beste en slechtst 
overlevende cultuur). Het kweken van de 
bacterie in media met een verhoogd zoutge-
halte had een negatief effect op de darmro-
buustheid, terwijl het kweken bij verlaagde 
pH de robuustheid van de bacteriën juist ver-
beterde (5). Dit toont aan dat door verande-
ring van de productiemethode van probioti-
sche bacteriën de overleving in de darm is te 

verbeteren. Daarnaast konden door kwanti-
tatieve correlatieanalyse van de expressie van 
specifieke genen en de gemeten darmro-
buustheid (‘transcriptome trait matching’;  
zie figuur 1) een aantal genen worden 
geïdentificeerd die geassocieerd zijn met 
darmrobuustheid. Deze genen waren nog 
niet bekend als stressrespons genen en had-
den alle een (indirecte) functie in de opbouw 
van de bacteriële celwand. Hieruit blijkt dat 
de architectuur van de celwand van lactoba-
cillen een belangrijke rol speelt in darmro-
buustheid (5).

Voorspellende waarde
De variatie in fenotypes gemeten voor ver-
schillende stammen van de soort L. planta-
rum is hoog (6). Om die reden is het relevant 
om bij de selectie van probiotische lactoba-
cillen de darmrobuustheid van een collectie 
aan stammen te testen. Dit werd gedaan voor 
42 L. plantarum stammen en de gemeten 
verschillen in overleving waren opvallend 
groot (circa 1 miljoen keer verschil tussen de 
best en slechtst overlevende stam) (1). Dit 
geeft aan dat deze meting relevant is bij de 
selectie van nieuwe probiotische stammen. 

Figuur 1. schematische weergave 

van de onderzoekscenario’s die zijn 

toegepast binnen het darmrobuust-

heidsonderzoek met L. plantarum 

WcFs1. Deze generieke combinatie 

van kennis van soort-diversiteit en 

moleculaire mechanismen biedt uni-

versele mogelijkheden tot robuust-

heidsverbeteringen.
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De in vitro gemeten darmrobuustheid werd 
gevalideerd door de feitelijke darmpersisten-
tie in vivo in gezonde mensen te bepalen voor 
ongeveer de helft van deze L. plantarum 
stammen. In deze humane test werden zo’n 

tien stammen parallel getest in één proefper-
soon in een competitiemodel. Hierbij bleken 
de in vitro en in vivo gemeten relatieve darm-
robuustheid van de verschillende L. planta-
rum stammen kwalitatief goed overeen te 
komen. De in vitro methode versterkte het 
verschil tussen de stammen dat werd geme-
ten in vivo. Deze metingen bevestigen de 
voorspellende waarde van de snelle en  
eenvoudige in vitro methode voor darm- 
robuustheid (1). 

Experimentele evolutie
Naast adaptatie door genregulatie, kunnen 
bacteriën zich op een langere tijdschaal ook 
aanpassen aan omgevingsstress door adaptie-
ve evolutie. Mutanten van de oorspronkelijke 
stam die (at random) ontstaan, kunnen door 
een verbeterde fitheid in de betreffende 
omgeving de overhand in de populatie krij-
gen. Hierdoor zijn ze te isoleren en bestude-
ren. Genoomsequentiebepaling is een directe 
manier om de mutaties in een verkregen vari-
ant op te sporen, waardoor de onderzoekers 
inzicht krijgen in de moleculaire aanpassin-
gen die bijdragen aan het evolutionaire voor-
deel van de stam. Hiermee kunnen bijvoor-
beeld de aanpassingen worden aangetoond 
die een rol spelen in de verbetering van de 
groei in melk van melkzuurbacteriën, die 
oorspronkelijk zijn geïsoleerd van planten-
materiaal (7).
Een experimentele evolutiestrategie werd toe-
gepast om de persistentie van L. plantarum 
WCFS1 in de darm te verlengen. Om varian-

ten te selecteren met een verhoogde darm-
persistentie, werd L. plantarum WCFS1 
blootgesteld aan de repetitieve passage door 
de muisdarm, waarbij steeds de langst verblij-
vende L. plantarum cellen werden geïsoleerd. 

Zo werden varianten van de 
WCFS1 stam geïsoleerd die 
meer dan een drievoudig 
verlengde persistentie in de 
darm vertoonden (8). De 
genoom-sequentie van deze 
varianten bevatte enkele 

tientallen veranderingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke stam, die opvallend vaak 
werden aangetroffen in genen die coderen 
voor celwand geassocieerde functies (8). Dit 
bevestigde opnieuw de eerder veronderstelde 
relatie tussen bacteriële celwand architectuur 
en darmrobuustheid. 

Platform voor verbetering robuustheid
De resultaten bieden scenario’s voor de 
gerichte verbetering van darmrobuustheid 
door: 
1.  De selectie van robuustere stammen; 
2.  De gerichte aanpassing van de productie-

methode voor probiotica aan de hand van 
moleculaire robuustheidmarkers;

3.  Experimentele evolutie door repetitieve 
darmpassage. 

Het  onderzoek heeft daarnaast ook metho-
den opgeleverd die generiek inzetbaar zijn in 
een platform van technologieën gericht op de 
verbetering van stressrobuustheid van bacte-
riën.Te denken valt dan aan andere vormen 
van stress zoals hittebehandeling, lage pH en 
oxidatieve agentia.
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‘ De kweekmethode heeft 
een grote invloed op de 
robuustheid van bacteriën’ 
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