Abstract van het doctoraatsonderzoek
De humane darmmicrobiota wordt bestudeerd met respect tot diens samenstelling,
functie en interacties tussen colonbacteriën, teneinde gewenste gezondheidseffecten te
kunnen verwezenlijken via het dieet, indien mogelijk op het niveau van het individu.
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Deze PhD-thesis focuste op de stimulering van gewenste bacteriële colonfermentatie met
bifidobacteriën en boterzuurproducerende colonbacteriën van prebiotische inuline-type
fructanen (ITF), hetgeen resulteert in een toename van gunstige korte-keten vetzuren, in
het bijzonder boterzuur. Deze zogenaamde bifidogene en butyrogene effecten werden
bestudeerd met bifidobacteriële stammen die geïsoleerd werden uit verschillende humane
intestinale regio’s en bronnen, zowel biopsies van verschillende regio’s van het humane
darmkanaal als verschillende colonvaten van de simulator van het humane intestinale
microbiële ecosysteem (SHIME®-reactor). Vier clusters overeenkomend met
verschillende ITF-degradatiefingerprinttypes werden gevonden, dewelke soort- en
colonregio-onafhankelijk waren, wijzend op coöperatie voor ITF-degradatie tussen
bifidobacteriën
doorheen
het
humane
colon.
Deze
stamspecifieke
degradatiemechanismen kwamen ook binnen eenzelfde individu voor, hetgeen resource
partitioning veronderstelde. Verder kwamen deze verschillende degradatiemechanismen
ook voor bij bifidobacteriële stammen afkomstig van dezelfde colonregio, wijzend op
coëxistentie en coöperatie op stamniveau.
Ten slotte werden cross feeding-interacties met minder goed bestudeerde
boterzuurproducerende colonbacteriën, in het bijzonder Roseburia-soorten, bestudeerd
om de bifidogene en butyrogene effecten van ITF in het humane colon op stamniveau
beter te begrijpen. Ofwel werd de initiële degradatie van inuline uitgevoerd door een
bifidobacteriële stam die dan acetaat produceerde, zodat de boterzuurproducerende
Roseburia-stam kon groeien op de vrijgestelde mono- en disachariden, ofwel wisselden
zowel de bifidobacteriële als Roseburia-stam die de inuline afbraken de gedegradeerde
producten en metabolieten reciprook uit.
Samenvattend resulteerde deze studie in een beter begrip van de mechanismen achter de
bifidogene en butyrogene effecten van ITF en van het belang van de stamspecifieke ITFdegradatiecapaciteit van bifidobacteriën die betrokken zijn bij cross feeding-interacties met
boterzuurproducerende colonbacteriën. Dit zou kunnen toelaten het resultaat van deze
interacties te voorspellen, niettegenstaande de in vivo-impact van een ITF-aangerijkt dieet
zou kunnen afhangen van de samenstelling van de bifidobacteriële en
boterzuurproducerende bacteriegemeenschappen van het colon van een individu.
Daartoe dient meer onderzoek verricht te worden naar de interacties tussen recent
geïsoleerde humane darmbacteriën, in de aanwezigheid van prebiotische vezels, teneinde
de gunstige effecten van colonfermentatie en cross feeding voor de humane gezondheid
verder te ontrafelen.

