


Vergeet al die diëten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het 
vet van je lijf vliegt door bacteriën. Dus artsen pakken de 
wereldwijde obesitasepidemie op nieuwe manieren aan. 
Door Rasmus Kragh Jakobsen. 

B en je de slankste niet en maak je je 
zorgen over je hart en het risico op 
diabetes, dan is er nieuwe hoop. In 

de nabije toekomst is obesitas wellicht 
met een bacteriepilletje te behandelen. In 
een aantal proeven hebben onderzoekers 
dikke muizen namelijk in slanke muizen 
veranderd door hun darmbacteriën aan 
te passen. Slanke muizen kunnen dikke 
muizen bovendien 'besmetten' met hun 
slankmakende bacteriën. 

De proeven zijn uitgevoerd aan het 
Gordonlaboratorium van de Amerikaanse 
Washington University in Saint Louis in 
de staat Missouri. De hoofdonderzoeker, 
Jeffrey Gordon, is van mening dat we een 
nieuw tijdperk ingaan, waarin eten niet 
alleen energie geeft maar ook een middel 
is dat ziekten kan voorkomen. 

Tien bacteriecellen op elke cel 
De proeven van Washington University 
staan dan ook niet op zichzelf. Onder de 
titel Human Microbiome Project hebben 
onderzoekers sinds 2008 achterhaald dat 
ieder van ons ontelbare microben bij zich 
draagt. Die leven op ons hele lichaam en 
zijn veel talrijker dan onze eigen cellen. 
Op elke cel hebben we tien bacteriecellen. 
In de loop van de evolutie zijn bacteriën 
zo nauw met ons verweven geraakt dat 
de onderzoekers onze verstekelingen als 
een orgaan beschouwen: het microbioom. 

De meeste van die bacteriën leven in 
het ideale milieu van onze darmen: een 

donker ecosysteem met een constante 
luchtvochtigheid en temperatuur, en met 
voedsel in overvloed. De bacteriën zijn er 
al bij onze geboorte. Het lichaam trekt ze 
aan uit de lucht, en van de huid van onze 
moeder en alles waarmee we verder in 
contact komen of wat we binnenkrijgen. 

Wetenschappers vroegen zich 100 jaar 
geleden al af of de lichaamsbacteriën van 
invloed zijn op de gezondheid, en hadden 
hypothesen over dysbacteriosis; dat is 
een onbalans in de bacterieflora, die een rol 
zou kunnen spelen bij ziekten. 

De geneeskundige doorbraken lieten 
echter op zich wachten, en pas de laatste 
jaren hebben vorderingen van vooral de 
gentechnologie het mogelijk gemaakt ) 

Darmflora 
bepaalt 
je gewicht 
Onderzoekers tonen met drie 
proeven aan hoe darmbacteriën 
van slanke mensen muizen 
tegen obesitas beschermen. 

PROEF A 

I Bacteriën maken dik 

Darmflora van 
d.ik& tweeling 

Darmflora van 
slanke tweeling 

I 1. Darmbacteriën van een dikke (rode) 
en een slanke (blauwe) tweeling worden 
overgebracht naar twee proefmuizen. 

I 2. De bacteriën bevolken de darmen 
van de muizen, die vervolgens een vette 
dan wel slanke darmflora krijgen. 

3.   ei de muizen krijgen een dieet dat 
arm aan vet en rijk aan vezels is. De 
muizen met de vette darmflora komen 
aan en worden dik, de muizen met de 

hun normale 



w 

De onderzoekers brengen momenteel precies in kaart wat bacteriën voor 
obesitas en overgewicht betekenen. Ze weten echter al dat de bacteriën 
van het spijsverteringsstelsel minstens vijf belangrijke organen kunnen 
beïnvloeden die te maken hebben met vetzucht en gerelateerde ziekten. 

DE LEWEB he  
w&esemes op 
en zwgt e r w r  dat 
het lishaam in 
totaal minder 
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SPIERWEEFSEL - 
dempt de omzetting van 
energie van vetzuren. 

-armflora bepaalt 
hoe dik je bent 

Firmicutesbacteriën, die als het ware 
c a l o r i ~ ~ n  o t t e n d  A m 

Je darmflora dicteert welke soort 
moleculen de darmen produceren o m ' y  
voedsel af te brengen. De darmflora 
van te dikke mensen bevat meer 
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i Firmlcutesbacteriën 

iacteroiietesbatterin 
- 'ctinobatterien 

roteobacteriën 

Vier gelederen in de darm 
Er is onderzoekgedaan naar de 
darmflora van gezonde mensen. 
Elke kolom vertegenwoordigt L een persoon en laat zien hoe de 
vier bacteriën daarin voorkomen. 



) om onze bacteriën beter in kaart te 
brengen. Zo kunnen wetenschappers de 
bacteriën nu identificeren met behulp 
van minieme beetjes DNA, en hoeven ze 

F T  ze niet meer op te kweken op basis van 
afgenomen monsters. De onderzoekers 

4 hebben het microbioom dan ook ronduit 
omarmd, en uit de vele nieuwe vondsten 
blijkt dat een onbalans in de bacterieflora 
de ontwikkeling van giekten als astma, 

abetes en kanker ka 

m e g  met vetoperatier 
F 

anneemt, met hart- en vaatziekten en 
iabetes tot gevolg. Langzaam wordt het 

duidelijk dat obesitas niet alleen maar te 
heeft met de hoeveelheid voedsel 

c die iemand zoal binnenkrijgt. 
Nieuwe onderzoeken duiden erop dat 

& darmflora een belangrijke rol speelt. 
De dermatoIoog Lee Kaplan, eveneens 
aan Harvard Medica1 School verbonden, 
heeft onlangs aangetoond dat alleen al de 
veranderingen in de darmflora als gevolg 
van een maagverkleiningsoperatie bij 
pmfmuizen tot gewichtsverlies leidt. Het 
' r de meest effectieve behandeling van 
.etzuchr en &e ingreep werkt het langst. 
Maar de operatie is ookheel duur en zeer 

igríjpend mor patiënten, dus als een 
arts hetzelfde effect kan bereiken met 
een mmrukring van de darmflora, dan 
zijn de perspectieven rooskleurig. 

In Jeffrey Gordons laboratorîum lieten 
iderznekers in 2006 zie0 dat dikke en 
anke muizen een andere darmflora 
tbben. Zo h de vette darmflora meer 

energie uit het voedsel opnemen. Ook 
xlrezen de praeven uit dat muizen zonder 

armflora d& worden zodra ze van een 
arts een vette darmflora krijgen. Al met al 

Firmicutesbacteriën breken De darmen bevatten 
het voedsel af met behulo Bacteroidetesbacteriën. 
van vergisting. calorieën' 
komen daardoor niet weg. 

L 

is het duidelijk dat de darmflora alles te 
maken heeft met obesitas, maar het is 
niet bekend of de bacteriën tot vetzucht 
leiden of juist omgekeerd. 

Muizen vielen in recordtempo af 
In Gordons lab toonde de promovenda 
Vanessa K. Ridaura samen met collega's 
echter het verband tussen vetzucht en 
bacteriën aan met een experiment. 

De wetenschappers namen monsters 
van de darmbacteriën af van vier stellen 
tweelingen, van wie de ene een normaal 
gewicht had met een BMI van 20 tot 25 en 
de andere overgewicht met een BMI van 
meer dan 30. Alle tweelingen, vrouwen 
tussen de 21 en 32 jaar, waren opgegroeid 
onder vergelijkbare omstandigheden. Er 
zat een enkele eeneiige tweeling bij, dus 
in dat geval konden de wetenschappers 
genetische factoren uitsluiten. 

De darmflora van de tweelingen werd 
aangebracht in proefmuizen. En al kregen 
alle muizen hetzelfde vezelrijke, vetarme 
voedsel in dezelfde porties, de muizen 
met de vette darmflora kwamen snel aan. 
De muizen met de slankere darmflora 
bleven daarentegen op gewicht. 

De proef bewees dus dat de darmflora 
vetzucht bevordert, en dat is op zich al 
zeer interessant. Maar de onderzoekers 
hebben nog meer ontdekt. 

Het onderzoeksteam plaatste de dikke 
muizen vervolgens bij de slanke muizen 
in de kooi. Het resultaat was verbluffend 
-binnen een paar weken waren de dikke 
muizen al hun overtollige vet kwijt en 
waren alle dieren in de kooi slank. 

ToenVanessa K. Ridaura de darmflora 
analyseerde, ontdekte ze dat alle muizen 
de darmflora van de slanke tweelingen 
hadden, en dat de darmflora van de dikke 
muizen veranderde naarmate ze hun vet 
kwijtraakten - alsof de dikke muizen met 
slankmakende darmbacteriën waren ) 

I EFFECTONBEKEND I EFFECTONBEKEND 
Actinobacteriën maken Slechts een klein deel van 
niet zo'n groot deel van de de darmflora bestaat uit 
darmflora uit,en we weten proteobacteriën. Hun 
niet precies wat ze doen. functie is nog onbekend. 

die moeilijk te verteren 
vezels afbreken. 

Muizen wisselen darmflora uit als 
ze elkaars uitwerpselen eten. 
ZPROKOP,lHINKOCK 

PROEF B 

Magere bacteriën maken 
dikke muizen slank 
Dikke en slanke muizen van 
proef A gaan in één kooi 
en krijgen hetzelfde te eten. 

1. Alle muizen uit proef A -de  muizen 
met vette bacteriën en de muizen 
met slanke bacteriën in de darmflora - 
worden in één kooi bij elkaar gezet. 

2. Alle muizen krijgen hetzelfde dieet, 
dat arm aan vet en rijk aan vezels is, 
net als in de eerste proef. De muizen eten 
ook elkaars uitwerpselen op en brengen 
daarmee de darmflora op elkaar over. 

3. Door de overdracht van slanke 
flora worden de dikke muizen slank. 



) besmet. Obesitas is dus niet alleen aan 
de samenstelling van de darmbacteriën 
gekoppeld, de flora kan ook overstappen 
van slanke op dikke muizen - maar niet 
omgekeerd. En ook dat valt te verklaren. 

De vette darmflora bevat niet zoveel 
bacteriën als de slanke en heeft ruimte 
voor nieuwe bacteriën. Daardoor kunnen 
slanke bacteriën doordringen tot de vette 
darmflora en er de controle overnemen. 
De slanke flora daarentegen heeft geen 
ruimte over, waardoor vette bacteriën er 
geen voet aan de grond kunnen krijgen. 

Gevarieerde flora is het gezondst 
De proeven van het Gordonlaboratorium 
duiden erop dat een gevarieerde flora het 

gezondst is. Een ander onderzoeksteam 
kwam tot dezelfde slotsom. Tijdens het 
onderzoek hebben de wetenschappers de 
darmflora van 300 mensen geanalyseerd. 
Daaruit bleek dat iemand met 98 procent 
zekerheid een verarmde darmflora heeft 
als er slechts vier soorten bacteriën niet 
aanwezig zijn, en daarmee ook meer kans 
heeft op stofwisselingsziekten. 

Maar hoe kom je aan een gevarieerde 
darmflora? Ook daar besteedde het lab 
van Gordon aandacht aan, en uiteraard 
speelt voeding een essentiële rol. 

Vanessa K. Ridaura gaf proefmuizen 
tijdens een experiment een dieet dat rijk 
is aan verzadigde vetten, maar arm aan 
grove vezels - zo ongeveer het voedsel 

van de doorsnee-Amerikaan. En dat gaf 
een heel ander resultaat te zien. 

Ten eerste werden alle muizen dik. De 
muizen met de slanke darmflora werden 
even dik als de dikke muizen in het eerste 
experiment, en de muizen met de vette 
darmflora verdubbelden bijna in omvang. 
Ten tweede staken de slanke bacteriën de 
dikke muizen niet langer aan. Kennelijk 
kunnen de bacteriën zich niet vastbijten 
in een lichaam dat overladen wordt met 
veel vet en suiker, zonder grove vezels. 

Het punt was dat de nuttige bacteriën 
nergens van konden leven. Verreweg de 
meeste bacteriën, Bactenodetes, werken 
namelijk als een soort groentemolen, 
die plantaardige vezels vermaalt. Als de 

Vetzucht sinds L53 verdubbeld 

uim 20 1: 
lyezond dik 

Overgewicht en obesitas vormen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO 
de op vier na grootste doodsoorzaak ter wereld. Sinds 1980 is het aantal mensen 
met overgewicht zeker verdubbeld, en nu zijn ruim een half miljard mensen te dik. 
THINWOU: 

Gemiddelde BMI 

waar r I .3& o,,--s 

WHO DEFINIEERT OBES~TAS MET BMI 
BMI f~odymassirldex) is een handig 
getal, datje berekent doorje gewiclitte 
delen door het kwadraat van je lengte. 
Obesitas: BMI boven de 30 

WERELDWIJD 

Obesitas: 12% 



bacteriën geen grove voedingsvezels te 
eten krijgen, zoals met westerse voeding 
vaak het geval is, vinden ze geen houvast 
en kunnen ze zich ook geen plekje in de 
darmen veroveren. Met andere woorden: 
een dieet dat uitsluitend uit junkfood 
bestaat kan geen gezonde, gevarieerde 
darmflora in stand houden. 

Artsen gaan bacteriën inzetten 
De vele nieuwe studies schetsen allemaal 
een toekomst waarin onze voeding een 
precisie-instrument wordt om vetzucht 
en overgewicht te bestrijden. 

De arts kijkt dan door een ecologische 
bril en denkt aan onze darmflora als een 
tuin waarin hij of zij de tuinier is. Er zijn 

drie soorten 'mest'. Bij de eerste daarvan, 
bacterietherapie, legt de arts een nieuwe 
darmflora in de darmen van de patiënt 
aan. Bij de tweede soort worden nuttige 
bacteriën in de bestaande darmflora met 
bijvoorbeeld plantaardige vezels op de 
juiste koers gezet. De derde soort bestaat 
uit het toevoegen van enkele bacteriën 
aan de darmflora van de patiënt, zodat de 
bacteriële samenstelling optimaal is. 

Wordt het lichaam toch besmet met 
dikmakende bacteriën, dan zet de arts 
een antibioticum in, dat - in tegenstelling 
tot de huidige antibiotica met een breed 
spectrum - niet de hele darmflora doodt 
maar alleen specifieke bacteriestammen. 
Het vet heeft dus nog niet gewonnen. O 

Caioriegetai is  
te simpel 

I 

m Het aantal calorieën dat we via 
k voedsel binnenkrijgen, hangt samen 

met diverse factoren. Het caloriegetal 
Op voedingsmiddelen wordt de inhoud aan hangt onder meer af van de bereidingswijze 
energie weergegeven in calorieën. Zo bevat van het voedsel, en van de lengte en de 
vet negen kilocalorieën per gram, en eiwitten bacteriële samenstellinq van de darmen. 
en koolhydraten maar vier. Maar volgens , deenergi;die nodig is 
nieuw onderzoek is die berekening te simpel. ,, 1 gramwater 1 "Cteverwarmen. 

ia- - /&- 
Ziek door over~ewicht 
Met een te hoge BMI loop je meer kans op 

I een dodelijke ziekte. Hoe hoger je BMI, des 
te groter het risico op zo'n ziekte is. 

BH*enM.tzkLtriii 
25 procent is te wijten aan vetzucht. 

B Diabetea 
Een op de twee diabetespatiënten is te dik. 

B Kanker: 
40 procent van de gevallen van onder meer 

VROUWEN ZIJN DIKKERDAN MANNEN 
14 procent van alle vrouwen en 10 procent 

borstkanker is te wijten aan overgewicht. 

van alle mannen is te dik. In 1980 was dat viif B Spier- en botproblemen: 
procent voor mannen en acht voor vrouwen. Vet is zwaar en belast de botten en spieren. 

MUIJfnnnlVaSw% 
1AIRals gevolg van obesitas 
en overgewicht. Het 
sterftecijfer stijgt naarmate het 
overgewicht toeneemt. 
Mensen met een BMI tussen de 
21 en 23 zijn het gezondst. 

l - 
Door vet voedsel I 
krijgen goede 
darm bac teriën 
geen houvast. 
l N l l N l l \ ~ l C ~ I O l l ~  

PROEF C 

Bacteriën knokken 
vergeefs tegen vet eten 
De dikke en slanke muizen van 
proef A gaan weer in één kooi, 
maar krijgen nu vet voedsel. 

1. Alle muizen uit proef A - de muizen 
met vette bacteriën en de muizen 
met slanke bacteriën in de darmflora - 
worden in één kooi bij elkaar gezet. 

2. De muizen krijgen een westers dieet, 
dat rijk aan vet en arm aan vezels is. 
Anders dan bij proef B gaan de slanke 
bacteriën niet op de dikke muizen over. 

3. Alle muizen worden dik, maar de 
muizen met devette darmflora worden 
dikker dan de slanke muizen. 




