INFOGRAPHIC

BACTERIE
HERSTELT
SLIJMLAAG

Dikke
darm

De goedaardige bacterie Akkermansia muciniphila herstelt
de dikte van de darmwandslijmlaag bij oudere muizen
en helpt daarmee de darm beschermen. Daarop
promoveerde Benthe van der Lugt, bij Humane Voeding
& Gezondheid.
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Darmen bevatten een slijmlaag die een barrière vormt tussen de
darmbacteriën en de rest van het lichaam. In de dikke darm bestaat de
slijmlaag uit twee verschillende lagen. De onderste laag is volledig steriel,
terwijl in de bovenste laag micro-organismen voorkomen die de slijmlaag als energiebron gebruiken. Door veroudering veranderen de darm
en de darmflora: de balans tussen goede en slechte bacteriën raakt
verstoord en de slijmlaag wordt dunner. Er valt dan een belangrijke
energiebron weg voor sommige micro-organismen in de darmen.
Bovendien ontstaat het gevaar dat bacteriën en schadelijke stoffen
uit de darm naar de rest van het lichaam bewegen en ontstekingen
veroorzaken. Van der Lugt en haar collega Clara Belzer bij microbiologie ontdekten een manier om die slijmlaag te herstellen met
een goedaardige bacterie genaamd Akkermansia muciniphila. Zo
hebben ze dit onderzocht:
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Speciale muizen, die
versneld ouder worden,
kregen drie keer per
week de bacterie Akkermansia gevoerd in
de vorm van vloeibare druppels. De controlegroep kreeg
hetzelfde goedje zonder
bacteriën.
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Na tien weken onderzochten de wetenschappers hoe
de darmen van de
muizen eraan toe
waren. De muizen werden
opgeofferd en de onderzoekers verwijderden de darmpjes.
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Buikvlies
Lengtespier
Kringspier

Bovenste
slijmlaag
Onderste
slijmlaag

Akkermansia
muciniphila

De goedaardige bacterie komt
van nature voor in menselijke
darmen. Eerder ontdekten wetenschappers al dat Akkermansia een belangrijke rol speelt bij
fysieke gezondheid. Zo hebben
mensen die lijden aan chronische darmontsteking en obesitas minder van deze bacterie.

Slijmvlies
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Ze kleurden
stukjes darm
met een speciale kleurstof
die de slijmlaag duidelijk zichtbaar
maakt. Het resultaat
bekeken ze onder de
microscoop.
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De muizen
die de goedaardige
bacterie
Akkermansia gevoerd kregen,
hadden een dikkere
slijmlaag ontwikkeld
dan de controlegroep.

