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Voedselcomponenten en afbraakproducten daarvan kunnen het
immuunsysteem in de dikke darm
activeren. Promovendus Jonna
Koper ontrafelde de onderliggende mechanismen en bracht daarmee de ontwikkeling van
immuunregulerende voedselproducten dichterbij.

Koper onderzocht de vertering en
fermentatie in het menselijk
maagdarmkanaal van een aantal
stoffen, zoals het aminozuur tryptofaan en zogeheten glucosinolaten uit broccoli. Dat deed ze in een
modelsysteem dat de menselijke
maag, dunne darm en dikke darm
nabootst. Deze SHIME – Simulator
of Human Intestinal Microbial
Ecosystem – bestaat uit vijf opeenvolgende reactoren, die elk een ander deel van het maagdarmstelsel
simuleren. De afbraakproducten
in de verschillende compartimenten testte ze op hun vermogen om
het immuunsysteem te activeren.
‘Ik heb daarbij met name gekeken
naar een specifieke receptor van
het immuunsysteem in de dikke
darm, de Aryl hydrocarbon Receptor’, zegt Koper. ‘Die speelt
een heel belangrijke rol voor
de balans, oftewel homeostase, in de dikke darm. Daarom
hebben we een selectie gemaakt
van stoffen die deze receptor
konden activeren.’ Om de re-

ceptor aan te kunnen zetten, moet
zo’n stof een bepaalde chemische
structuur hebben: hij moet als een
‘sleutel’ in het ‘slot’ van de receptor passen.
TE VEEL
Dat geldt bijvoorbeeld voor afbraakproducten van tryptofaan die ontstaan als darmbacteriën dit aminozuur omzetten. Om dit te testen,
zette Koper de SHIME op een dieet
met veel tryptofaan. ‘We vonden
echter een veel lagere activatie van
de receptor dan we verwachtten.’
Koper ontdekte dat het aminozuur
zelf de receptor kan blokkeren,
waardoor de afbraakproducten niet
meer kunnen binden. ‘Waarschijnlijk hadden we te veel tryptofaan
toegevoegd en konden de bacteriën
niet alles afbreken.
RAUWE BROCCOLI
Ook afbraakproducten van glucosinolaten uit broccoli en andere
koolsoorten kunnen binden aan
de Aryl hydrocarbon Receptor. In

proeven
vond Koper de
hoogste activatie tijdens de vertering als er rauwe broccoli werd verteerd. Ze concludeert dat metabolieten die ontstaan in de maag
door een enzym uit broccoli, myrosinase, verantwoordelijk zijn voor
de activatie. Dit enzym gaat kapot
bij het koken, waardoor de omzetting van de glucosinolaten in de
maag niet kan plaatsvinden.
Koper ziet veel potentie voor het
aanpassen van het immuunsysteem met voedingsproducten.
Vooral voor mensen met inflammatoire darmziekten (IBD). ‘Maar
er zijn meer studies nodig en we
moeten de werking valideren in
echte mensen.’ AJ

BLOGGEN OVER BROEDEN
Het broedseizoen staat voor de
deur, een drukke periode voor
promovendus Bernice Sepers, die
onderzoek doet naar koolmezen.
Toch maakt ze graag tijd om te
bloggen over het dagelijks leven
van deze vogeltjes.
Op de website Beleef de Lente kan
je meekijken in de nestkasten van
ruim tien verschillende vogels. Van
nestje bouwen tot uitvliegen van de
jongen: het wordt jaarlijks door
zo’n 900 duizend mensen bekeken.
Eens per week blogt Sepers over de
gebeurtenissen die te zien zijn
op de koolmeescam.
‘Er is nu nog geen nestbouw maar je ziet soms
al mannetjes vechten.
Dan schrijven
we bijvoorbeeld
over de strijd om
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de nestkast,’ zegt Sepers. ‘Maar
ook als er vervelende dingen gebeuren, zoals jongen die doodgaan
of niet meer gevoerd worden, is het
belangrijk om daar duiding bij te
geven. Ik leg uit dat ook dat natuur
is, en dat we niet ingrijpen. Het is
een ideale manier van wetenschapscommunicatie, omdat je zoveel mensen bereikt.’
LEERZAAM
‘De natuur is voor veel mensen een
ver-van-mijn-bed-show. Weinig
mensen realiseren zich hoe het leven van een vogel eruitziet. Als wij
zien dat koolmezen moeite hebben om hun jongen te voeren, dan
kan ik daar aandacht aan geven in
mijn blog. Er zijn minder insecten,
heeft dat te maken met pesticiden? Ik hoop dat mensen zich dan
realiseren dat ze zelf een positief

effect kunnen hebben op de natuur en dat onderzoek daarnaar
belangrijk is.’
PERSOONLIJKHEID
Voor haar eigen onderzoek houdt
Sepers 250 nestkasten in de gaten.
Ze hoopt erachter te komen welke
mechanismen een rol spelen bij
de persoonlijkheid
van koolmezen. ‘We
weten dat koolmezen persoonlijkheidskenmerken
hebben en dat individuen verschillen.
Als je bijvoorbeeld
een vogel in een
nieuwe ruimte zet,
kan je zien of hij er
snel op uit gaat, of
juist op één plek
blijft zitten. Dat ge-

drag is gelinkt aan andere eigenschappen zoals agressie.’
Persoonlijkheid is deels erfelijk bepaald, maar wordt ook beïnvloed
door de omgeving. En die omgeving bekijken wetenschappers samen met 900 andere geïnteresseerden dus de komende maanden via
Beleef de Lente. CJ
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