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N EDERL AN DSE SAM ENVAT TING
Metabool syndroom is een cluster van verschillende metabole stoornissen zoals
insulineresistentie, obesitas, diabetes type 2, dyslipidemie, niet-alcoholische
leververvetting en hypertensie, die de laatste decennia snel is gestegen. Ongezonde
eet- en leefstijlveranderingen hebben aanzienlijk bijgedragen aan deze stijging.
Gastro-intestinale microbiota heeft steeds meer belangstelling gekregen als een
therapeutisch doelwit, vooral vanwege de invloed ervan op het metabolisme van
de gastheer. Voedingsvezels zijn potentieel therapeutische middelen die substraten
zijn voor de groei van specifieke heilzame bacteriesoorten en als gevolg daarvan
de microbiële populatie in de richting van een gezonde samenstelling kunnen
verplaatsen. De producten van bacteriële fermentatie van voedingsvezels zijn
bioactieve metabolieten zoals kortketenige vetzuren (SCFA) die mogelijk verschillende
metabolische processen in de zoogdiergastheer kunnen reguleren. Ondanks de
potentiële impact van voedingsvezels op intestinale microbiota en gastmetabolisme,
is het onderliggende werkingsmechanisme niet grondig onderzocht. In dit proefschrift
hebben we ons gericht op het onderzoeken van de rol van verschillende voedingsvezels
bij het manipuleren van de gastro-intestinale microbiota en vervolgens de impact
ervan op de metabole gezondheid. In het eerste deel van het proefschrift (hoofdstuk
2 en 3) hebben we ons gericht op diepgaand onderzoek van voedingsvezels en de
potentiële impact ervan op verschillende metabole parameters. In hoofdstuk 4 en 5
onderzochten we met behulp van kiemvrije muizen het belang van gastro-intestinale
microbiota in atheroprotectieve routes en of voedingsvezels zoals β-cyclodextrine de
route zouden kunnen verbeteren. In hoofdstuk 6 hebben we de lange termijn metabole
gezondheidseffecten van suppletie van galacto-oligosaccharide op een Westers dieet
onderzocht.
Het is aangetoond dat inuline, een veel gebruikt model voedingsvezel, het
plasmacholesterolgehalte in muizen verlaagt. Er zijn echter ook enkele tegenstrijdige
berichten verschenen over de effecten van inuline op de cholesterolhomeostase.
Verschillende factoren dragen bij aan differentiële effecten, inclusief ketenlengtes
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van oligosacchariden. In hoofdstuk 2 onderzochten we de effecten van twee soorten
inuline, namelijk met verschillende ketenlengtes. Wild-type C57BL/6-muizen kregen
voedingen die waren aangevuld met inuline met korte of lange ketens (10%, w/w)
gevolgd door het meten van cholesterolfluxen in de darmen en andere metabole
parameters. De meeste studies hebben een verband gelegd tussen korte ketenvetzuren
(SCFA), zoals acetaat, butyraat en propionaat, en het lipidemetabolisme. Niet alle
SCFA zijn echter geassocieerd met een positief effect op de fysiologie van de gastheer.
Zo is bij voorbeeld acetaat ook een bouwsteen voor de synthese van cholesterol en
vetzuren en kan dit daarmee mogelijk een negatief (verhogend) effect hebben op
het plasma cholesterolgehalte. Onze studie toonde aan dat korte – en lange-keten
inulinevoeding allebei leiden tot een aanzienlijke toename van fecale SCFA-niveaus
in vergelijking met controles. De verhoging van SCFA resulteerde echter niet in
significante verandering van plasma- of leverlipideniveaus. Over het algemeen werden
geen nadelige effecten gemeten bij met muizen gevoede muizen met betrekking
tot intestinale cholesterolabsorptie, fecale cholesteroluitscheiding oftrans-intestinale
cholesteroluitscheiding.
Wij waren ook geïnteresseerd in het onderzoeken van nieuwe klassen van
voedingsvezels die prebiotisch potentieel hebben getoond in in vitro experimenten.
Isomaltomalto-polysacchariden zijn zo’n nieuwe klasse van voedingsvezels waarvan is
aangetoond dat ze de groei van Bifidobacterium en Lactobacillus stimuleren wanneer
ze worden geïncubeerd met bacteriën uit menselijke ontlasting. In hoofdstuk 3
hebben we in een in vivo experiment de mogelijke rol van IMMP bij het moduleren
van cholesterol- en galzuurmetabolisme onderzocht. Onze resultaten gaven aan dat
IMMP aangevuld (10% g/g) in het dieet van C57BL/6 wildtype muizen gedurende
een periode van drie weken leidde tot toename in de hoeveelheid ontlasting . De
algemene metabole respons op IMMP-toediening bleef echter onbeduidend.
Gastro-intestinale microbiota is significant veranderd bij personen die lijden aan
stofwisselingsziekten. Cholesterol is een van de belangrijkste biomarkers voor harten vaatziekten en de preventie van ophoping van cholesterol in het lichaam is een
van de belangrijkste therapeutische doelwitten. High-density lipoproteïne (HDL) is
verantwoordelijk voor het transport van cholesterol vanuit de lichaamscellen terug
naar de darm via de zogenaamde omgekeerde cholesteroltransportroute (RCT). In
hoofdstuk 4 hebben we de rol van gastro-intestinale microbiota in het moduleren van
RCT onderzocht. Onze resultaten gaven aan dat afwezigheid van gastro-intestinale
microbiota (dus een “kiemvrije” status) de RCT versterkt. Significante toename
van RCT uitte zich voornamelijk in toegenomen fecale uitscheiding van galzuren,
een omzettingsproduct van cholesterol. Een verhoogde omzetting van cholesterol
afkomstig van macrofagen naar tauro-bèta-muricholzuur (T-β-MCA), dat uiteindelijk
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in de feces wordt uitgescheiden. Dit mechanisme kan mogelijk de grootste bijdrage
van de galzuurfractie in toegenomen RCT in kiemvrije muizen verklaren.
Voedingsvezels die het cholesterolgehalte in het lichaam kunnen moduleren,
kunnen ook cholesterolaccumulatie beïnvloeden via verandering van RCT. Het is
met name belangrijk omdat, ondanks de enorme hoeveelheid cholesterolverlagende
medicijnen zoals statines, de cardiovasculaire incidenties slechts een relatief
bescheiden achteruitgang hebben vertoond. Het verkennen van de mogelijke bijdrage
van voedingssupplementen aan bestaande therapieën is dan ook heel wenselijk.
β-cyclodextrine is zo’n voedingsvezel met cholesterolmodulerende eigenschappen.
In hoofdstuk 5 hebben we de rol van β-cyclodextrine in het reguleren van RCT bij
muizen onderzocht. Onze gegevens toonden aan dat toediening van β-cyclodextrine
(10% g/g) aan muizen de RCT aanzienlijk kan doen toenemen, d.w.z. verbeteren. De
uitkomst is gedeeltelijk toe te schrijven aan aan een netto verhoogde trans-intestinale
cholesteroluitscheiding die leidt tot een verhoogde cholesterolklaring uit het lichaam
onafhankelijk van de hoeveelheid cholesterol die via de gal wordt uitgescheiden.
Fecale cholesterolklaring wordt ook versterkt door inclusiecomplexvormingsvermogen
van β-cyclodextrine met hydrofobe moleculen zoals cholesterol. De plausibiliteit van
dit mechanisme werd verder ondersteund door de verlaagde concetratie coprostanol
in de ontlasting van β-cyclodextrine gevoede muizen. Coprostanol is een bacterieel
omzettingsproduct van cholesterol. Bovendien toonde ons onderzoek aan dat een
kiemvrije status de β-cyclodextrine gestimuleerde RCT kan versterken. Onze bevindingen
identificeerden dus β-cyclodextrine als een voedingsvezel met een hypocholesterolemisch
potentieel dat kan worden gebruikt bij het verminderen van het risico op de
ontwikkeling van atherosclerose. Verdere studies zouden nodig zijn om de voordelen
ervan te onderzoeken als een levensvatbaar gezondheidssupplement en mogelijk een
toevoeging aan standaard geneesmiddeltherapieën bij de mens.
Toenemende consumptie van ‘westerse’ diëten en sedentaire levensstijl vormen
een toenemend risico op het ontwikkelen van het metabool syndroom. Dit risico is in
verband gebracht met verschuivingen van de darmmicrobioticasamenstelling die wordt
veroorzaakt door Westerse diëten. Van voedingsvezels zoals galacto-oligosacchariden
(GOS) is aangetoond dat ze de groei van zogenaamd “gunstige” gastro-intestinale
bacteriën stimuleren. In hoofdstuk 6 onderzochten we metabole effecten op de lange
termijn van GOS-suppletie (10%, g/g) bij Westers dieet-type voeding bij muizen.
Onze studie toonde aan dat GOS-suppletie de toename van het lichaamsgewicht
aanzienlijk kan verminderen. Muizen die GOS-voeding hadden toegediend gekregen
toonden ook een verbetering in bloedvetgehaltes en in insulinegevoeligheid.
Daarnaast identificeerden we vertraagde darmvetabsorptie en verhoogde intestinale
GLP-1-expressie als een mogelijk werkingsmechanisme dat verantwoordelijk is voor de
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lagere lichaamsgewichtstoename. Van GLP-1, een verzadigingssignaleringshormoon,
is gemeld dat het de intestinale productie van chylomicronen vermindert via een
hersen-darm-mechanisme. De toename van GLP-1 expressie kan worden veroorzaakt
door SCFA en door galzuren, zoals hyodeoxycholzuur, welke significant verhoogd
was in met GOS gevoede muizen.We namen tenslotte ook een toename waar in
gunstige bacteriestammen zoals Bifidobacterium en Akkermansia in de GOS
behandelde groep . De verschillende bevindingen ondersteunen de potentie van GOS
als een voedingssupplement bij de preventie of behandeling van metabool syndroom
gerelateerd ziekterisico.
Dit proefschrift verschaft gegevens om ons huidige begrip te vergroten van
voedingsvezels en van hun gastro-intestinale microbiota modulerende eigenschappen.
Dit begrip geeft ook meer inzicht in de rol van voedingsvezels bij het voorkomen
en behandelen van het metabool syndroom . Aangezien de fysiologie van de mens
complexer en uitdagender is dan die van muizen lijkt het nu een goed moment
om gericht verdere studies te gaan verrichten in de mens. Het uiteindelijke doel is
immers om specifieke mechanistische routes te identificeren die bruikbaar zijn voor
gerichte toepassing ter voorkoming of behandeling van aandoeningen zoals metabool
syndroom bij de mens.
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