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AANWIJZING VOOR LINK TUSSEN
EMULGATOREN EN DARMKANKER
Twee in voedingsmiddelen gebruikte emulgatoren blijken in muizen ontstekingsreacties te
veroorzaken die het ontstaan van darmkanker
bevorderen. ‘Dat is een eerste aanwijzing van
een mogelijke link tussen emulgatoren en
darmkanker bij mensen, zegt hoogleraar Voeding en ziekte Ellen Kampman.
In het onderzoek van de Amerikaanse Georgia
State University, gepubliceerd in Cancer Research, kregen muizen via hun voeding polysorbaat 80 (E433) en carboxymethylcellulose (E466)
binnen. Dit gebeurde in doseringen die overeenkomen met een hoge consumptie van bewerkte

voedingsmiddelen die deze emulgatoren bevatten. Dit dieet leidde in de muizen tot verandering van de darmﬂora, waardoor milde ontstekingen ontstonden en de muizen vatbaarder
werden voor de ontwikkeling van darmtumoren.
Het gaat om slechts één muizenstudie, relativeert Kampman. ‘Je hebt altijd meerdere studies
nodig, waaronder studies bij mensen, voordat je
hier conclusies aan kunt verbinden.’ Maar
Kampman vindt het wel interessant onderzoek,
en een eerste aanwijzing dat er een link tussen
emulgatoren uit voeding en darmkanker kan
zijn. ‘Ik denk dat het nodig is om dat in andere
studies goed te gaan bekijken.’

Mayonaise bevat lecithine,
een voorbeeld van een
emulgator in voeding.
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Bij die studies in mensen denkt ze aan een
vergelijking van de darmﬂora tussen mensen
die veel emulgatoren binnenkrijgen via voeding, met die van mensen bij wie dat nauwelijks gebeurt. Vervolgens zou een klinische studie kunnen uitwijzen wat er gebeurt met de
darmﬂora en darmontstekingen van mensen
met een hoge inname aan emulgatoren wanneer zij op een dieet met nauwelijks emulgatoren worden gezet.
Dat darmkanker kan ontstaan via ontstekingen in de darm is al langer bekend. Ook is al
vastgesteld dat er een verband is tussen een veranderde samenstelling van de darmﬂora en
darmkanker bij mensen. ‘Maar we weten niet of
dat het gevolg is van de ziekte of de oorzaak ervan’, zegt Kampman. Zelf werkt haar groep aan
een onderzoek onder 1500 darmkankerpatiënten dat daar meer duidelijkheid in moet brengen.
Moeten emulgatoren dan niet uit voorzorg
gemeden worden? ‘Er zijn meer E-nummers die
in dierproeven kankerverwekkend zijn, maar
die we als mens in zo’n geringe dosis binnenkrijgen dat het niet tot darmkanker leidt. Het
blijft heel lastig om deze dierstudies door te
trekken naar de mens.’ AJ

VOGELMIJTTELLER VANGT KIPPENVAMPIER
Monique Mul van Livestock
Research heeft een vogelmijtteller ontwikkeld. Daarmee kunnen
pluimveehouders de vogelmijt, de
lastig te bestrijden vampier van
legkippen, detecteren in de stal.
De vogelmijt, ook wel bloedluis genoemd, is de belangrijkste plaag
onder legkippen in de wereld. De
kleine vampier verstopt zich in kieren en gaten in de pluimveestal en
kruipt ’s nachts, als de kippen op
stok gaan, via de zitstok omhoog
naar de nek van de kip voor een
bloedmaaltijd. Een populatie
bloedluizen kan zich snel vermeerderen in de stal – één mijt kan zorgen voor 2600 nakomelingen. De
bloedluizen verlagen weerstand en
welzijn van de kippen, verspreiden
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ziekten en zorgen in extreme gevallen voor sterfte. De kostenpost bedraagt 35 cent per hen per jaar in
Nederland, schat de pluimveesector.
De vogelmijtteller past in de geintegreerde plaagbestrijding van
de vogelmijt. Mul onderzocht preventieve maatregelen om een plaag
te voorkomen. Zonder een goed
monitoringsysteem – een mijtenteller – zijn de ontwikkeling en bestrijding van een mijtenplaag niet
goed te bepalen. Mul ontwikkelde
een detectiekastje dat goed werkt
in de praktijk. Een bedrijf test momenteel een prototype en werkt
aan opschaling van de vogelmijtteller.
Het principe van de teller is
eenvoudig. Mul: ‘De bloedluis

heeft een hotel, een kier in de stal,
en een restaurant: de nek van de
kip. We moeten ze tussen hotel en
restaurant onderscheppen.’ Omdat de vampier vaak via de zitstok
bij de kip komt, hangt het vierkante apparaatje in een PVC-behuizing onder de zitstok. Er zit een
klein gaatje in het plastic en via
een processor geeft het warmte af.
De bloedluizen komen daar op af,
kruipen in het apparaat en worden
dan geteld door een sensor. ‘In een
proefopstelling telde het apparaat
1 à 2 procent van de populatie’,
zegt Mul. ‘Daarmee is het totale
aantal vogelmijten vast te stellen.
Het is een goede indicator of de
plaag groeit of afneemt.’
De pluimveesector ziet de voordelen van de vampierteller, zegt

Mul. Er is vaak geen goed zicht op
de ontwikkeling van een mijtenplaag. Ook weten ze niet goed of en
hoe lang een bestrijdingsmiddel
tegen bloedluis werkt. Met de vogelmijtteller kunnen ze de plaag
beter beheersen. Het onderzoek is
betaald door het productschap
Pluimvee en Eieren en het ministerie van EZ.
Mul denkt dat meer sectoren belang hebben bij een volautomatische plaagteller. ‘De Nederlandse
tuinders hebben scouts in dienst
die de ontwikkeling van plagen in
de kassen bijhouden. Die medewerkers controleren bijvoorbeeld uitbraken van spintmijt. Met onze methodiek moeten we ook een spintmijtteller en een tripsteller kunnen
maken.’ AS

