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   komen de sa-
menstelling van de darmflora, de

factoren die hierop van invloed zijn
en de effecten op het ontstaan van
atopische aandoeningen aan de orde.
Tot deze aandoeningen kunnen wor-
den gerekend: constitutioneel (ato-
pisch) eczeem, voedselallergie, hooi-
koorts en andere luchtwegallergieën,
en allergisch astma. Deze aandoenin-
gen gaan veelal gepaard met de vor-
ming van IgE antistoffen tegen alle-
daagse, onschadelijke stoffen in de
voeding of de inademingslucht (aller-
genen).

Darmflora    In onze darmen huist
het duizelingwekkende aantal van hon-
derdduizend miljard bacteriën, tien-
maal zoveel als onze eigen lichaamscel-
len. Deze darmflora bestaat uit min-

stens vierhonderd verschillende
soorten bacteriën, en nog steeds wor-
den er nieuwe soorten ontdekt.

Ze kunnen worden onderverdeeld
naar effecten op de gezondheid. Ener-
zijds is er sprake van gezondheidsbe-

vorderende effecten (waaronder
bescherming tegen schadelijke bacte-
riën, productie van vitamines, bijdra-
ge aan de spijsvertering en stimulatie
van het immuunsysteem), anderzijds
van ziekteverwekkende effecten
(infecties en productie van toxische
en carcinogene stoffen). Sommige
soorten hebben zowel nuttige als
schadelijke effecten (zie afbeelding).
Gezondheidsbevorderende bacteriën,
zoals bepaalde stammen lactobacillen
en bifidobacteriën, worden vaak
gebruikt als probiotica in zuivel-
drankjes of in de vorm van poeders en
capsules.

Ieder mens heeft een unieke combi-
natie van verschillende bacteriesoor-
ten in zijn darmen. De samenstelling
wordt bepaald door verschillende fac-
toren als erfelijke factoren, voeding en
omgevingsfactoren. De darmen van
een ongeboren kind zijn nog steriel,
en vanaf de geboorte begint kolonisa-
tie door verschillende bacteriesoorten
uit de omgeving, vooral afkomstig van
de moeder tijdens en na de bevalling.

Vooral in de eerste levensmaanden
hebben voeding en omgeving een
sterke invloed op de samenstelling
van de darmflora.

KOALA-onderzoek    In het KOA-
LA-onderzoek is een ontlastingmon-
ster verzameld van ongeveer duizend
kinderen van een maand oud. Daarin
is de aanwezigheid en hoeveelheid
bepaald van de volgende bacteriesoor-
ten (of groepen): bifidobacteriën, lac-
tobacillen, Escherichia coli, Clostridi-
um difficile en bacteroïdes. Deze bepa-
ling werd gedaan met een moleculaire
techniek (real-time PCR) die het
genetische materiaal van deze bacteri-
ën herkent. Vervolgens is gekeken wel-
ke factoren van invloed zijn op de
samenstelling van de darmflora, en
naar de effecten op het ontstaan van
atopische aandoeningen (eczeem, pie-
pen op de borst en allergische sensiti-
satie).

Beïnvloedingsfactoren    Zoals
verwacht had antibioticagebruik een
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Invloed darmflora op 

immuunsysteem en allergie
Een gezonde darmflora, dat is de belofte waarmee de laat-

ste tijd veel producten worden aangeprezen die gunstige

bacteriën bevatten (probiotica), of stoffen bevatten die de

groei van gunstige bacteriën bevorderen (prebiotica).

Ingegaan wordt op de rol van de darmflora bij de ontwik-

keling van het immuunsysteem en het ontstaan van aller-

gie in de eerste levensjaren. Met daarin een overzicht van

de resultaten van het KOALA-onderzoek.
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Antibioticagebruik beïnvloedt darmflora

Te vroeg geboren kinderen hadden vaker C. difficile in hun darmflora, en als deze soort voorkwam,

was het in hogere aantallen. Een soortgelijk patroon werd gevonden bij kinderen die in de eerste

levensmaand in het ziekenhuis opgenomen waren geweest.
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grote invloed op de darmflora. Zuige-
lingen die in hun eerste levensmaand
antibiotica hadden gekregen, hadden
lagere aantallen bifidobacteriën en
bacteroïdes. Andere factoren met een
grote invloed op de darmflora waren:
de duur van de zwangerschap, de
soort bevalling, ziekenhuisopname, en
het type zuigelingenvoeding (1). In de
afbeelding wordt dit weergegeven
voor de verschillende soorten bacteri-
ën.

Kinderen die via een keizersnede
waren geboren, en dus tijdens de
bevalling niet waren blootgesteld aan
de vaginale en fecale bacterieflora van
de moeder, hadden lagere aantallen
bifidobacteriën en bacteroïdes dan
kinderen die via de natuurlijke weg
werden geboren. Ze waren ook vaker
gekoloniseerd met Clostridium
difficile. Ook te vroeg geboren kinde-

ren hadden vaker C. difficile in hun
darmflora, en als deze soort voor-
kwam, was het in hogere aantallen.
Een soortgelijk patroon werd gevon-
den bij kinderen die in de eerste
levensmaand in het ziekenhuis opge-
nomen waren geweest.

Invloed van borst- en flesvoeding
Borstgevoede kinderen bleken een
darmflora te hebben met een relatief
eenvoudige samenstelling, gedomi-
neerd door bifidobacteriën. Flesge-
voede kinderen hadden daarentegen
een meer diverse darmflora. Daarbij
kwamen ook andere, minder gunstige
bacteriën vaker voor, zoals Escherichia
coli, C. difficile en bacteroïdes.

In het algemeen hebben borstgevoe-
de kinderen dus een gunstiger samen-
gestelde darmflora. Er is een grote
verscheidenheid aan stoffen in moe-

dermelk die dit verschil kan verklaren.
Daartoe behoren lysozym, lactoferri-
ne, secretoir IgA, caseïne en wei-eiwit
(vooral hun verhouding), en oligosa-
chariden. Oligosachariden zijn oplos-
bare vezels, samengesteld uit monosa-
chariden. Ze hebben een prebiotisch
effect, wat betekent dat ze de groei
van gunstige bacteriën (met name
bifidobacteriën) stimuleren. Sinds een
aantal jaren worden deze prebiotische
vezels ook aan flesvoeding toege-
voegd. Dit heeft ertoe geleid dat de
verschillen in darmflora tussen borst-
en flesgevoede kinderen minder groot
zijn dan voorheen.

Gunstig of ongunstig?    Samen-
vattend bleken voldragen kinderen die
op natuurlijke wijze ter wereld waren
gekomen en vervolgens uitsluitend
borstvoeding kregen, de meest gunsti-
ge samenstelling van de darmflora te
hebben: de hoogste aantallen bifido-
bacteriën (die als gezondheidsbevor-
derend worden beschouwd), en de
laagste aantallen E. coli en C. difficile
(die potentiële ziekteverwekkers zijn).
Maar wat is gunstig? Volgens de hygië-
nehypothese zouden we tegenwoordig
juist te weinig worden blootgesteld
aan ziekteverwekkende micro-orga-
nismen. Dit zou verklaren waarom
atopische aandoeningen, zoals allergie
en astma, in de afgelopen decennia
meer voorkomen dan vroeger. Aan-
vankelijk dacht men hierbij aan de
afname van infectieziekten, bijvoor-
beeld door afnemende gezinsgrootte
(2). Het immuunsysteem zou onvol-
doende worden geprikkeld door
infecties, waaronder de gangbare kin-
derziekten. Maar de vele onderzoeken
naar het verband tussen infecties en
atopie hebben weinig steun voor deze
hypothese opgeleverd.

Immuunontwikkeling    Nu moet
worden bedacht dat ongeveer drie-
kwart van ons immuunsysteem zich
bevindt in de darmen (gastrointesti-
naal lymfoïde weefsel, GALT). De
darmflora is de belangrijkste bron van
microbiële stimulatie van dit
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Het KOALA-onderzoek
Het KOALA-onderzoek (Kind, Ouder en gezond-
heid: Aandacht voor Leefwijze en Aanleg ) is een
longitudinale geboortecohortstudie, naar het
ontstaan van atopische aandoeningen. Het
onderzoek ging in oktober 2000 van start met de
werving van 2.834 zwangere vrouwen. De verza-
meling van gegevens vond plaats gedurende de
zwangerschap en de eerste twee levensjaren van
het kind door middel van herhaalde vragen-
lijsten. Aan een subgroep van deelnemers werd
toestemming gevraagd om lichaamsmateriaal af
te nemen: bloed van moeder en kind, moeder-
melk en een ontlastingmonster van het kind. Ver-

der werd toestemming
gevraagd om het kind op
2-jarige leeftijd te onder-
zoeken op de aanwezig-
heid van atopisch eczeem. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de Uni-
versiteit Maastricht, in samenwerking met Aca-
demische Ziekenhuis Maastricht, TNO Kwaliteit
van Leven, het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu, en het Louis Bolk Instituut. De
studie van de darmflora werd mede mogelijk
gemaakt door subsidies van Royal Friesland
Foods en het Astmafonds. 
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immuunsysteem. Onderzoek bij
kiemvrije muizen heeft aangetoond
dat de darmflora betrokken is bij de
ontwikkeling van het immuunsysteem
en de vorming van tolerantie voor
lichaamsvreemde stoffen, zoals voed-
selallergenen. Wordt dit verstoord,
dan zou dit tot ziektebeelden als aller-
gie leiden. Eind jaren negentig werd
voor het eerst geopperd dat verande-
ringen in de samenstelling van de
darmflora van westerse kinderen (bij-
voorbeeld door veranderingen in voe-
dingsgewoonten of toegenomen anti-
bioticagebruik) hebben geleid tot een
gebrekkige ontwikkeling van
immuuntolerantie (3).

De Zweedse kinderarts Bengt Björk-
sten legde als eerste daadwerkelijk een
verband tussen de samenstelling van
darmflora en atopische aandoenin-
gen. Hiervoor vergeleek hij de darm-
flora van kinderen in Zweden en Est-
land. In het eerste land komen atopi-
sche aandoeningen veelvuldig voor,
terwijl deze in Estland toen nog vrij
zeldzaam waren. Hij vond dat Zweed-
se kinderen vaker waren gekoloni-
seerd met Clostridium difficile, en
minder vaak lactobacillen hadden in
vergelijking met hun Estse leeftijdsge-
noten. In een vervolgonderzoek toon-
de hij aan dat de darmflora van kin-
deren met atopisch eczeem verschilde
van die van gezonde kinderen (4).

Atopische aandoeningen    In de
jaren erna volgden meer studies, en de
meeste rapporteerden inderdaad een
verband. Helaas waren de onder-
zoekspopulaties vaak heel klein, en
betrof het meestal dwarsdoorsnede-
onderzoeken. Daardoor is niet te
achterhalen of de verschillen in de
darmflora een oorzaak of een gevolg
zijn van de atopische aandoeningen.
Deze nadelen zijn in het KOALA-
onderzoek ondervangen, dankzij de
genoemde techniek die de mogelijk-
heid gaf om bij een groot aantal kin-
deren de samenstelling van de darm-
flora te bepalen op ingevroren ont-
lastingmonsters, afgenomen op de
leeftijd van één maand, dus ruim

vóórdat de eerste atopische aandoe-
ningen zich voordeden.

We vonden dat de aanwezigheid van
Escherichia coli in de darmflora geas-
socieerd was met een verhoogd risico
op eczeem in de eerste twee levensja-
ren. Dit risico nam toe naarmate de
concentratie E. coli hoger was. Verder
bleek dat de aanwezigheid van Clostri-
dium difficile gepaard ging met een
hogere kans op eczeem, maar daar-
naast ook wheezeklachten (piepen op
de borst) en allergische sensitisatie
(specifieke IgE antilichamen tegen de
acht meest voorkomende allergenen)
(5). Dit laatste betrof voornamelijk de
voedselallergenen (koemelk, kippenei
en pinda) en niet zozeer de luchtweg-
allergenen (gras- en berkenpollen;
kat, hond en huisstofmijt). Deze
bevinding past bij het idee van de
ontwikkeling van lokale tolerantie in
de darm. Follow-up van de kinderen
tot de schoolleeftijd moet uitwijzen of
er ook een invloed is op luchtwegal-
lergie en astma, omdat deze meestal
pas op latere leeftijd manifest worden.

Besluit    De bevindingen ondersteu-
nen de hypothese dat de darmflora
een rol speelt bij de ontwikkeling van
atopische aandoeningen. Het geeft
ook een nadere verklaring voor de
beschermende invloed van borstvoe-
ding. En ook andere factoren die van
invloed zijn op de darmflora komen
in beeld als oorzaak voor de toename
van atopische aandoeningen. Het is
echter niet waarschijnlijk dat één
enkele factor deze toename kan ver-
klaren, gezien de multifactoriële aard
van deze groep aandoeningen.

Niettemin is de darmflora een inte-
ressant en geschikt doelwit voor inter-
ventie of preventie. Probiotica worden
nu al aangeprezen ter preventie of
behandeling van atopische sympto-
men. Een aantal interventiestudies gaf
aanwijzingen voor een gunstig effect
van probiotica bij de behandeling van
eczeem bij kinderen, en mogelijk ook
bij de preventie van eczeem, maar niet
voor atopische luchtwegaandoenin-
gen. De onderzoeksresultaten zijn

echter geenszins eenduidig (6). Er
worden talloze bacteriestammen
gebruikt als probioticum, vaak met
verschillende effecten. De verwachting
is dat de selectie van de juiste bacte-
riestam of combinatie van stammen
pas goed mogelijk is als de werkings-
mechanismen beter bekend zijn. Wan-
neer er meer inzicht is in de manier
waarop bacteriën en hun producten
ons immuunsysteem helpen ontwik-
kelen, is dit wellicht na te bootsen. Zo
zou wél kunnen worden geprofiteerd
van de gunstige effecten van een
gezonde darmflora, zonder de 
zegeningen van de hygiëne op 
te hoeven geven.

Bulgaarse yoghurt
Het idee dat de darmflora een rol speelt bij ziekte en
gezondheid is geenszins nieuw. Precies een eeuw geleden
opperde de Russische wetenschapper en Nobel-prijswin-
naar Eli Metchnikoff het klinische belang van de darm-
flora. Dat bepaalde levende micro-organismen de
gezondheid zouden kunnen bevorderen, baseerde hij op
zijn vermoeden dat de lange levensduur van Bulgaren
werd veroorzaakt doordat ze zoveel yoghurt aten. De
belangrijkste bacterie die hij vervolgens in deze yoghurt
aantrof, noemde hij Lactobacillus bulgaricus (The prolon-
gation of life, 1907). Desondanks is er vervolgens lange
tijd weinig wetenschappelijke belangstelling geweest
voor de darmflora. Pas gedurende de laatste 10-15 jaar
heeft het darmflora-onderzoek zich ontwikkeld tot een
belangrijk onderzoeksterrein.
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