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OOK DODE AKKERMANSIA HOUDT MUIS SLANK

De darmbacterie Akkermansia muciniphila remt ook in gepasteuriseerde staat de ontwikkeling van obesitas en diabetes in muizen. Dat
maakt toepassing in voedsel eenvoudiger. Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van hoogleraar Microbiologie Willem de Vos
meldt dit in Nature Medicine.
Eerder onderzochten De Vos en
zijn team al het effect van sterilisatie op de werking van de darmbacterie. Gesteriliseerde Akkermansiabacteriën bleek muizen echter niet
te beschermen tegen obesitas en
diabetes. ‘Daarom vroeg ik me af
wat pasteurisatie zou betekenen’,
zegt De Vos. Dat is een mildere verhittingstechniek waarbij de bacteri-
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• Gepasteuriseerde bacterie
beschermt muis tegen obesitas
en diabetes
• Praktisch voordeel voor
gebruik in voedsel

en worden gedood, maar bepaalde
eiwitten intact blijven.
Opmerkelijk genoeg zorgden de
door pasteurisatie gedode Akkermansia-cellen ervoor dat muizen
op een vetrijk dieet minder snel dik
werden en gevoeliger bleven voor
insuline. De dode cellen deden dat
zelfs minstens zo goed als levende.
Dat was een aangename verrassing
voor de onderzoekers. ‘Want dat betekent dat je dit product vrij snel in

de markt kunt zetten’, zegt De Vos.
De bacteriecultuur is immers al geconserveerd, en anders dan voor levende cellen is de wettelijke toelating een stuk eenvoudiger. Ook zijn
gepasteuriseerde Akkermansia-cellen makkelijker te hanteren en verpakken dan de extreem zuurstofgevoelige levende bacteriën.
De zoektocht naar een verklaring voor het effect van de dode
bacteriecellen leidde de onderzoe-

kers naar een eiwit op het buitenmembraan van Akkermansia:
Amuc_1100. Inname hiervan
maakte eveneens dat muizen op
een vetrijk menu slanker bleven.
Het 1100-eiwit is uniek voor Akkermansia en zorgt voor de communicatie met de menselijke darmcellen, aldus De Vos.
Terwijl de hoogleraar bij Akkermansia vooral denkt aan gebruik
als voedingssupplement, zoals afslankdrankjes, ziet hij in het
1100-eiwit een kandidaat-geneesmiddel. ‘Het zou bijvoorbeeld bestaande therapieën kunnen versnellen voor mensen met inﬂammatoire darmziektes, zoals de
ziekte van Crohn, of met het prikkelbaredarmsyndroom.’
Om de productie van Akkermansia en het membraaneiwit op
te schalen, is De Vos met Wageningen University en de Université Catholique de Louvain-la-Neuve de
spin-off A-Mansia Biotech gestart.
AJ

• Groei tropenreuzen vlakt af naarmate ze
groter worden
• Belangrijk voor inschattingen
koolstofopslag

Van gewone bomen is redelijk bekend hoeveel
CO2 ze vastleggen. Wiskundige formules geven
het verband weer tussen de omvang van de
boom en de groei van de biomassa. Bosecologen kunnen daarmee redelijk inschatten wat
bomen en bossen bijdragen aan de koolstofbalans. Maar voor grote bomen is het verhaal lastiger, leggen Pieter Zuidema en internationale
collega’s uit in Functional Ecology, eind november.
De groep bracht op basis van jaarringen de
groeigeschiedenis van ruim 700 grote tropische bomen uit Thailand, Kameroen en Bolivia
in beeld. De levensgeschiedenissen laten zien
dat de biomassagroei van individuele grote bomen een plateau bereikt. Zuidema en consorten bestrijden daarmee de conclusies van een
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Nature-artikel uit 2014, dat stelde dat groei van
biomassa van bomen tot het einde toe blijft
toenemen. Daarin is echter op populatieniveau
gekeken. Zuidema: ‘Je kunt geen conclusies
trekken over individuele bomen op basis van
observaties aan een hele populatie. Als de
grootste bomen in het bos de hardste groeiers
zijn, betekent dat nog niet dat bomen aan het
eind van hun leven steeds harder gaan groeien.’
De studie van Zuidema vindt zijn oorsprong
in de tweewekelijkse bijeenkomsten waarin
onderzoekers van de leerstoelgroep Forest ecology & management zich buigen over een recent wetenschappelijk artikel. Het betreffende
Nature-artikel riep niet alleen vragen op, maar
ook het besef dat ze die vragen op basis van eigen data konden beantwoorden.
De uitkomsten betekenen volgens Zuidema
niet dat er nu ineens veel minder koolstof vastligt in bossen. ‘Maar we moeten wel ongelooflijk voorzichtig zijn met beweringen over de
groei van grote bomen en de bijdrage daarvan
aan de koolstofopslag.’ RK
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GROTE BOMEN GROEIEN MINDER HARD DAN GEDACHT

De biomassagroei van tropische woudreuzen bereikt
uiteindelijk een plateau.

