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Abstract
Autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij sprake is van beperkingen in
sociale interactie, beperkingen in verbale en non-verbale communicatie, en stereotiepe gedragingen
en interesses. Hoewel de oorzaak van ASS vaak gezocht wordt in de hersenen laat een onderzoek
van Huang et al. zien dat poeptransplantatie van een persoon met ASS kan leiden tot autistische
gedragingen in de offspring van gezonde ratten. Het darmmicrobioom bestaat uit een grote
diversiteit micro-organismen die in mensen met verscheidene aandoeningen, waaronder ASS,
verschilt met dat van gezonde mensen. In deze scriptie wordt uitgelegd wat het darmmicrobioom is,
waar het invloed op heeft en hoe het beïnvloed kan worden. Eerder onderzoek heeft laten zien dat
manipulatie van het darmmicrobioom effect heeft op verscheidene infecties en aandoeningen. Deze
scriptie belicht de verschillende vormen van manipulatie van het microbioom, de verschillende
aandoeningen die sterk beïnvloed kunnen worden door het darmmicrobioom, en de mogelijke
therapieën en obstakels voor de toekomst.

1

31-07-2019
Groningen

Inhoudsopgave
Inleiding................................................................................................................................................... 3
Het Darmmicrobioom ............................................................................................................................. 4
Verandering darmmicrobioom ............................................................................................................... 6
Dieet .................................................................................................................................................... 6
Antibiotica ........................................................................................................................................... 7
Pathologie ........................................................................................................................................... 8
Darmmicrobioom en Gut-Brain Axis ....................................................................................................... 9
Microbioom en Neuropathie ................................................................................................................ 11
Autismespectrumstoornis ..................................................................................................................... 12
Darmmicrobioom en autisme ............................................................................................................... 13
Discussie ................................................................................................................................................ 15
Referenties ............................................................................................................................................ 16

2

31-07-2019
Groningen

Inleiding
‘’Muizen met de darmbacteriën van mensen met autismespectrumstoornis (ASS) in hun
spijsverteringskanaal zijn minder sociaal en laten meer repeterend gedrag zien dan muizen met de
darmbewoners van mensen zonder ASS. In hun brein zijn ook talrijke veranderingen te zien in de
activiteit van risicogenen voor autisme.’’ (NRC)
De NRC schrijft over het onderzoek van Sharon et al. dat een grote therapeutische doorbraak zou
kunnen zijn. Sharon et al. laat zien dat de offspring van gezonde ratten autistische trekjes vertonen
na een poeptransplantatie van mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) (Sharon et al., 2019).
Dit suggereert dat ASS veroorzaakt kan worden door de darmbacteriën, ofwel het darmmicrobioom,
en dat verandering in het maternaal darmmicrobioom door middel van zoiets simpels als een
poeptransplantatie ervoor zorgt dat ASS zich in de hersenen gaat ontwikkelen van de offspring.
Een hoogleraar Psychologie aan de RUG vertelde over een ander voorbeeld. Zij vertelde over
een patiënt met ASS die ook last heeft van constipatie waardoor hij soms drie weken geen ontlasting
heeft. Wanneer hij wel ontlasting heeft gehad, beweerde zijn moeder dat zijn autistische trekjes
tijdelijk nagenoeg verdwenen. Dus ook op korte termijn kan het darmmicrobioom autistisch gedrag
beïnvloeden.
Deze twee voorbeelden laten zien dat er blijkbaar een sterke correlatie is tussen het
darmmicrobioom en bepaalde hersenaandoeningen. Dit brengt natuurlijk een aantal belangrijke
vragen naar boven: Als transplantatie van het darmmicrobioom ASS kan veroorzaken in de offspring
van een gezonde rat, kan dit dan ook andersom? Zou het darmmicrobioom ASS kunnen voorkomen,
of zelfs genezen? En is dit toe te passen bij mensen? Zijn er andere manieren om het
darmmicrobioom aan te passen en aandoeningen als ASS te voorkomen?
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Het Darmmicrobioom
Om antwoord te krijgen op deze vragen is het belangrijk om te begrijpen wat het darmmicrobioom
eigenlijk is, waar het precies invloed op heeft, en waar het beïnvloed door wordt.
Het complete microbioom zijn alle micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en gisten, die
in en op ons lichaam zitten. Ze zijn voornamelijk op plekken in het lichaam te vinden die direct of
indirect in contact staan met de buitenwereld, zoals op de huid, in de longwegen, geslachtsorganen
en dus ook het maag-darmstelsel. Eén van de belangrijkse rollen van het microbioom het
beschermen tegen ziekteverwekkers die in deze gebieden voorkomen. Ten eerste programmeert het
microbioom ons immuunsysteem en helpt het ons schadelijke stoffen te bestrijden. Ten tweede gaat
het de kolonisatie van ziekteverwekkers tegen. Het gros van de bacteriën die in het microbioom
thuishoren is niet schadelijk voor ons, maar zorgt er door hun aanwezigheid wel voor dat
ziekteverwekkende bacteriën en virussen geen plek meer kunnen krijgen ("Microbioom |
Voedingscentrum", 2019).
Het darmmicrobioom is het geheel aan micro-organismen dat zich in het maag-darmstelsel
bevindt. Bij een volwassen mens zijn dit er ongeveer 10^11 (100 miljard), drie maal zoveel als het
aantal menselijke cellen, met een totaal gewicht van één tot anderhalve kilogram (Schmidt, 2009).
Het grootste deel van deze microorganismen bestaat uit een diverse
samenstelling van meer dan 35.000
bacteriesoorten. Deze bacteriën bevatten
samen meer dan 100 keer meer genen
dan het menselijk genoom. Deze genen
zorgen voor talloze functies en aanmaak
van stoffen en enzymen, bijvoorbeeld de
aanmaak van lactase, het enzym dat
nodig is voor het afbreken van lactose.
Hoewel men eerst dacht dat de
voornaamste functie van deze bacteriën
de vertering van voor ons onverteerbaar
voedsel was, blijkt het darmmicrobioom
nog vele andere functies te hebben
Figuur 1. Het menselijk microbioom speelt een belangrijke rol in de
(Cupisti et al., 2017). Deze functies zijn de regulatie van vitale homeostatische mechanismen van het lichaam.
Hieronder vallen metabolisme, bescherming tegen infecties en
verdediging tegen pathogenen zoals
inflammatie, het voorkomen van autoimmuniteit, en het heeft effect
eerder genoemd, de aanmaak van onder op de werking van de gut-brain axis (Amon & Sanderson, 2017).
andere vitamine K wat belangrijk is bij
bloedstolling en het lichaam zelf niet kan maken, ontwikkeling van het immuunsysteem, het
stimuleren van de aanmaak van bloedvaten in de ingewanden, het stimuleren van vet opslag,
productie van Short-Chain Fatty Acids (SCFAs) door het verteren van vezels, en beïnvloeding van het
centraal zenuwstelsel (Amon & Sanderson, 2017).
Koolhydraten. Het darmmicrobioom haalt zijn voedingsstoffen grotendeels uit koolhydraten.
Fermentatie van koolhydraten die aan de eerdere vertering ontsnapt zijn en oligosacchariden door
darmbacteriën zoals Bacteroides, Bifidobacterium, Fecalibacterium, en Enterobacteria resulteren in
de synthese van metabolieten. Metabolieten zijn de organische tussen- of eindproducten die
ontstaan na verwerking van een gegeven stof in een biologisch systeem of levend
wezen als bacteriën, andere eencelligen, planten en dieren. Bekende metabolieten zijn onder
andere: aminozuren, adenosinetrifosfaat (ATP), glucose en adrenaline. Een veel bestudeerde groep
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metabolieten die het darmmicrobioom maakt zijn de Short Chain Fatty Acids (SCFAs) zoals butyraat,
propionaat en acetaat. Deze zijn een belangrijke bron van energy voor de gastheer (Macfarlane &
Macfarlane, 2003). Ook kan butyraat de ophoping van toxische metabolische bij-producten zoals Dlactaat voorkomen. De Bacteroides, die de grootste rol spelen in het koolhydraat metabolisme, doen
dit door middel van enzymen zoals glycosyl transferases, glycoside hydrolases en polysaccharide
lyases. Het genoom van deze bacteriën bevat meer dan 260 hydrolases, veel meer dan het menselijk
genoom (Cantarel, Lombard & Henrissat, 2012). Het darmmicrobioom is normaal gesproken goed in
balans, want hoewel er bijvoorbeeld bij de fermentatie van koolhydraten oxalaat wordt
geproduceerd, wat kan zorgen voor nierstenen, zitten er in de darmen weer andere bacteriën die
oxalaat gebruiken voor hun eigen processen waardoor het risico weer verminderd wordt (Sidhu et
al., 1999).
Bescherming. Om een gezond darmmicrobioom te krijgen en te behouden moet het
darmimmuunsysteem een balans vinden waarin het tolerant is voor gunstige bacteriën en toch
ervoor zorgt dat pathogenen niet te snel groeien. Eén van de makkelijkste mechanismen van
antimicrobiële bescherming is de aanwezigheid van een mucus laag, voornamelijk in de dikke darm,
die de microben scheidt van de epitheelcellen (Kim & Ho, 2010). De dunne darm daarentegen heeft
in vergelijking een veel slechtere mucus laag en moet zijn bescherming voornamelijk hebben van
antimicrobiële proteïnen (AMP). Het darmmicrobioom zorgt er dankzij zijn structurele componenten
en metabolieten voor dat de bekercellen in de dunne darm deze AMPs synthetiseren (Salzman,
Underwood & Bevins, 2007). Behalve AMPs zorgt het darmmicrobioom ook voor de inducering van
immunoglobines. Vooral Gram-negatieve Bacteroides activeren dendritische cellen in de darm die
weer op hun beurt plasmacellen signaleren tot het aanmaken van ImmunoglobineA (IgA). IgA gaat
op de darmmicrobes zitten en beperkt de translocatie van deze microbes van de darm naar de
circulatie waardoor een systemisch immuunrespons voorkomen wordt (Macpherson, 2004).
Huishouding. Het darmmicrobioom onderhoudt niet alleen zijn eigen voedsel en bevolking,
maar ook zijn eigen onderkomen. Het darmmicrobioom onderhoudt de structuur en functie van het
darmstelsel. Bacteroides thetaiotaomicron induceert bijvoorbeeld de expressie van small prolinerich protein 2A (sprr2A). Sprr2A is nodig voor het onderhoud van de epitheel villi, de vingervormige
uitsteeksels in het epitheel die het oppervlakte van de darmen vergroten en hiermee zorgen voor
een betere vertering en opname van voedingsstoffen (Lutgendorff, Akkermans & Soderholm, 2008).
Lactobacillus rhamnosus GG produceert twee oplosbare eiwitten, p40 en p75, die voorkomen dat
cytokines apoptose induceren bij darmepitheelcellen. Akkermansia muciniphilia kan darmwand
functies controleren waardoor de metabolische toxemie verlaagd wordt (Cani et al., 2009). Het
darmmicrobioom draagt ook bij aan de structurele ontwikkeling van het darmslijmvlies door de
transcriptie factor angiogenine-3 te induceren, die belangrijk is voor de ontwikkeling van bloedvaten
in de darmen (Stappenbeck, Hooper & Gordon, 2002). Een betere bloedsdoorloop betekent ook een
betere ontwikkeling van de epitheel villi.
Het is wel duidelijk dat het darmmicrobioom een grote rol speelt in het lichaam, maar omdat
het uit zoveel verschillende organismen bestaat is de diversiteit erg dynamisch en verschilt per
persoon. Hoe wordt het individuele microbioom gevormd en hoe is het te beïnvloeden?
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Verandering darmmicrobioom
Professor John Cryan, neurofarmacoloog en microbioom-expert, gelooft net als veel andere
onderzoekers dat het microbioom van een foetus nagenoeg steriel is omdat het nog nauwelijks in
contact is gekomen met allerlei micro-organismen. De eerste echte vorming van het kind zijn eigen
microbioom is bij de geboorte wanneer het door het geboortekanaal gaat. De bacteriën waar het
kind bij de geboorte aan wordt blootgesteld zijn erg belangrijk om het hele process te starten. Dit is
waarschijnlijk ook de reden waarom kinderen die met een keizersnee zijn geboren een grotere kans
hebben op het ontwikkelen van bijvoorbeeld astma en diabetes (Davis, 2019).
In het microbioom vinden vanaf de geboorte allerlei veranderingen plaats. Naast de manier
van geboorte wordt het darmmicrobioom van een kind beïnvloed door het type voeding
(borstvoeding of namaak poeder), maternale voedingsstatus (over- of ondergewicht) en het gebruik
van antibiotica van de moeder of bij eventuele complicaties bij de geboorte. Er wordt verondersteld
dat de complexiteit en variatie van het microbioom zo vroeg in het leven belangrijk is voor het
onderhouden van homeostase in het immuunsysteem. Dit heeft invloed op de latere gezondheid
(Charbonneau et al., 2016). Niet alleen in de kindertijd wordt het darmmicrobioom gevormd tot wat
het is, maar kan gedurende het hele mensenleven nog veranderen. Twee belangrijke factoren
hiervan zijn dieet en antibiotica.

Dieet
De samenstelling van het microbioom is voor iedereen verschillend. Eén van de oorzaken hiervan is
dat voeding een grote impact heeft op het darmmicrobioom. Een verandering in voeding heeft als
gevolg dat de diversiteit van het darmmicrobioom verandert. Wanneer individuen bijvoorbeeld van
een plantaardig dieet op een dierlijk dieet gezet worden, of andersom, heeft dit binnen 24 uur al
effect op het darmmicrobioom (David et al., 2013). Een dieet dat rijk is in vetten en eiwitten laat
bijvoorbeeld een significante afname zien in butyraat-producerende bacteriën. Wanneer zo een
dieet verrijkt wordt met fermenteerbare vezels is te zien dat dit het afgenomen gehalte van deze
bacteriën weer herstelt (A. Parnell & A. Reimer, 2012). Verschillen in dieet brengen dus verschillen in
darmmicrobioom met zich mee en dat gaat gepaard met verschillen in gezondheid van het individu.
Maternale voedingsstatus. De eerste voeding waar je als individu mee te maken krijgt is het
dieet van je moeder wanneer ze zwanger is. Dierlijke maar ook menselijke studies hebben laten zien
dat maternale obesitas een risicofactor is voor afwijkingen in gedrag en neuro-ontwikkeling in de
offspring. In een onderzoek met muizen werder de moeders acht weken voor het paren op een
vetrijk dieet gezet. Offspring van deze muizen hadden minder sociale interacties en geen voorkeur
voor het leren kennen van nieuwe muizen in vergelijking met de offspring van normale muizen
(Donaldson & Young, 2008). De invloeden van het darmmicrobioom op gedrag wordt verder meer
belicht.
Westers en Mediterraan dieet. Zoals eerder genoemd zorgen verschillende diëten voor
verschillende effecten op het microbioom en de individuele fysiologie. Het Westers dieet is over het
algemeen rijk in vetten, zout en suiker vergeleken met het Mediterraan dieet. Het Westers dieet
heeft de associatie met een vergrote aanleg voor dieet-geïnduceerde obesitas en wordt gezien als
de hoofdzakelijke boosdoener (Kovatcheva-Datchary & Arora, 2013). Consumptie van een Westers
dieet liet een diversiteit aan bacteriën zien die vergelijkbaar is met dat van obese individuen
(Murphy, Velazquez & Herbert, 2015). Het Mediterraan dieet daarentegen bestaat voornamelijk uit
granen, groente, noten, fruit, vis en weinig vlees. De ziekte van Crohn komt minder voor bij dit dieet
door de anti-inflammatoire werking van deze bacteriën. Interventiestudies bij mensen hebben een
significante toename van SCFAs aangetoond in individuen op een Mediterraan dieet. Op de eerder
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genoemde voordelen na zorgen deze SCFAs er voor dat onder andere de lever stoffen aanmaakt die
cruciaal zijn voor de regeling van cholesterol, lipides en glucose metabolisme (Lin, Handschin &
Spiegelman, 2005).
Koolhydraten. Koolhydraten vormen een groot deel van het menselijk dieet. De door ons
verteerbare koolydraten worden door de darmen gemetabolizeerd en verder opgenomen in de
vorm van simpele suikers. Zoals eerder genoemd zijn er echter ook veel onverteerbare koolhydraten
die gefermenteerd worden door bacteriën. Dit heeft veel positieve gevolgen voor het
darmmicrobioom. Het Mediterraans dieet laat een veel hogere waarde van deze koolhydraten zien
vergeleken met het Westers dieet (De Filippo et al., 2010). Een bekende soort onverteerbare
koolhydraten zijn de vezels. Deze vezels kunnen wij zelf niet metaboliseren maar zijn wel cruciaal
voor een gezond microbioom. Een vezelrijk dieet wordt geassocieerd met allerlei positieve effecten,
waaronder het verlagen van de BMI, door obesitas veroorzaakte inflammatie en een beter
funcionerend immuunsysteem (Grube, Chong, Lau & Orzechowski, 2012). Een vezelarm dieet kan
ervoor zorgen dat de diversiteit van het darmmicrobioom onomkeerbaar afneemt en dit zich 3 tot 4
generaties kan voortzetten (Sonnenburg et al., 2016).
Vitamines. Het darmmicrobioom wordt ook geassocieerd met de synthese van een
verscheidenheid aan vitamines zoals vitamine B12 (cruciaal voor de aanmaak van rode bloedcellen),
B6 (belangrijk bij de afbraak en opbouw van aminozuren), B5 en B3 (nodig voor de
energievoorziening van het lichaam), vitamine D (nodig bij de opname van calcium uit de voeding)
en vitamine K (belangrijk voor de bloedstolling) (LeBlanc et al., 2013). Een tekort in vitamines tast de
immuunresponses aan en er wordt gedacht dat het mechanisme daarvan ligt bij de interactie tussen
het darmmicrobioom, vitamines en het immuunsysteem (Kau, Ahern, Griffin, Goodman & Gordon,
2011).
Polyfenolen. Polyfenolen zijn te vinden in verscheidene soorten fruit, thee, koffie, rode wijn,
ontbijtgranen en chocolade. Een kleine portie polyfenolen wordt door onze eigen darmen
geabsorbeerd, maar de meerderheid worden gefermenteerd door het darmmicrobioom in de dikke
darm. Polyfenolen induceren talrijke gunstige effecten op inflammatie, neurobescherming,
antioxidanten, hart- en vaatziekten en metabolische stoornissen (Sandhu et al., 2017). Ze verhogen
de leer- en geheugencapaciteit, voorkomen neuroinflammatie en regelen neurotransmitterspiegels
in het lichaam (Kulkarni, Bhutani & Bishnoi, 2008). De grootste rol van polyfenolen in deze processen
is dat polyfenol invloed heeft op de compositie en diversiteit van het darmmicrobioom. Uit vele
onderzoeken op muizen maar ook mensen blijkt dat polyfenolen een stimulerend effect op bepaalde
bacteriesoorten hebben terwijl andere soorten geremd worden. (Kulkarni, Bhutani & Bishnoi, 2008).

Antibiotica
Behalve voeding heeft ook het gebruik van antibiotica een invloed op het darmmicrobioom.
Antibiotica zijn ervoor gemaakt bepaalde bacteriën te bestrijden, maar zijn zelden zo specifiek dat ze
alleen effectief zijn tegen de daarvoor bestemde bacteriesoort. Hierdoor worden ook veel bacteriën
in het darmmicrobioom aangevallen wat de complexiteit en diversiteit kan veranderen. Niet alleen
het soort antibiotica dat gebruikt wordt telt, ook de dosering, duur en mate van resistentie die het
microbioom ontwikkelt bepalen de impact van een antibiotica kuur. Antibiotica worden op grote
schaal wereldwijd gebruikt en voorgeschreven terwijl de effecten ervan op ons microbioom
onderbelicht blijven. (Ferrer, Méndez-García, Rojo, Barbas & Moya, 2017).
Resistentie. Het grootste struikelblok bij het gebruik van antibiotica is resistentie. Het
voorschrijven van antibiotica is zo uit de hand gelopen dat steeds meer bacteriesoorten resistent zijn
tegen bepaalde types antibiotica. Om pathogene bacteriën toch te kunnen doden wordt vaak
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gebruik gemaakt van cocktails antibiotica met verscheidene werkingen. Het idee hiervan is dat
wanneer een klein percentage pathogenen binnen een bacteriesoort resistent is voor een
antibioticum, dit kleine percentage wel gedood wordt door een ander antibioticum. Dit heeft helaas
ook negatieve gevolgen voor ons eigen microbioom (Pamer, 2016).
Gevolgen. Van bepaalde antibiotica is aangetoond dat het de hoeveelheid bacteriën af laat
nemen die SCFAs aanmaken en inflammatie verbeteren en dus gunstig zijn voor de gezondheid
(Fujimura, Slusher, Cabana & Lynch, 2010). Bacteriën die niet gedood worden kunnen nog wel
beschadigd worden en hun enzymatische activiteit verliezen. Bacteriën die gevoelig zijn voor de
antibiotica worden na een kuur vervangen met resistente bacteriën die de metabolische funties van
het gehele microbioom onderhouden(Ling et al., 2014). Hoewel het erop lijkt dat de algemene
functie van het microbioom niet achteruit gaat, zijn er wel veranderingen in de mechanismen achter
deze functies waargenomen. Een voorbeeld hiervan is dat na behandeling met een cocktail van
cefazoline, ampicilline en sulbactam de activiteit van het zogenaamde glycoside hydrolase veranderd
werd en de snelle, ongebalanceerde assimilatie van koolhydraten bevorderd werd. Deze
ongebalanceerde activiteit wordt gerelateerd aan obesitas en diabetes type 2 (Hernández et al.,
2013). Ook genexpressie en eiwitsynthese worden aangetast door antibiotica op dezelfde manier.
Hoewel voor en tijdens een bepaalde antibioticakuur de compositie van het darmmicrobioom
nagenoeg hetzelfde bleef was er een significante afname te zien in genexpressie en eiwitsynthese
tijdens en zelfs na de kuur (Pérez-Cobas et al., 2012). Hieruit blijkt dat antibiotica een blijvend effect
kan hebben op de functie van het darmmicrobioom. Echter, een soortgelijk onderzoek, maar dan
met andere antibiotica, liet tijdens en na de kuur een verhoogde synthese van immunoglobuline
eiwitten zien die betrokken zijn bij T-cell activatie en een beschermende functie hebben in de
darmen (Langdon, Crook & Dantas, 2016). Deze positieve effecten laten zien dat antibiotica niet
alleen slecht is voor het darmmicrobioom, maar mogelijk een therapie kan zijn bij sommige
darmaandoeningen.
Poeptransplantatie. Het darmmicrobioom kan door levenstijl en antibiotica veranderd
worden, maar bij ernstigere infecties die snel verholpen moeten worden is er ook een drastischer
alternatief, namelijk poeptransplantatie. Poeptransplantatie is het overbrengen van
ontlastingsbacteriën van een gezonde donor naar een ontvanger met als doel het darmmicrobioom
te herstellen. Dit wordt meestal gedaan door ontlasting van gezonde donoren te filteren en ontdoen
van vaste bestanddelen. Vervolgens wordt deze verdunde ontlasting via een sonde ingebracht in de
leeggespoelde darm van de patiënt. Na een aantal kuren lijkt de darmflora van de ontvanger op dat
van de donor. De bekendste infectie waarvoor deze behandeling gebruikt wordt is die van C.
Difficile. C. Difficile kan bij een verstoring van de darmflora overmatig groeien wat kan leiden tot
infectie. Deze infecite veroorzaakt ernstige diarree en kan zonder behandeling zelfs dodelijk zijn
(Belluck, Pam, 2015). In meer dan 90 procent van de gevallen is behandeling met maar twee
transplantaties al succesvol (Schildkamp, 2019).

Pathologie
Onderzoek van de afgelopen jaren linkt de samenstelling van het darmmicrobioom al aan
verscheidene ziektes. Bijna alle aandoeningen hebben te maken met een gedisregueleerd
immuunsysteem waar het darmmicrobioom een grote rol in speelt. Echter is het moeilijk te zeggen
of disbalans in het darmmicrobioom, of dysbiose, de ziekte veroorzaakt of andersom. Twee veel
voorkomende aandoeningen die te linken zijn aan het darmmicrobioom zijn IBD en Atopie.
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Inflammatory Bowel Disease (IBD). IBD is een ontsteking in de darmen en is een van de meest
onderzochte aandoeningen die te maken hebben met het darmmicrobioom. De samenstelling van
het darmmicrobioom verschilt tussen dat van gezonde mensen en mensen met IBD in zowel aantal
bacteriesoorten als aantal bacteriën zelf. Onderzoek laat zien dat mensen met IBD een kleinere
diversiteit aan specifieke bacteriesoorten die helpen bij de homeostase. Recent onderzoek
suggereert dat de pathogenese van IBD ontstaat door de interactie van externe factoren (bijv.
alcoholgebruik, roken, dieet en stress) en de vatbaarheid van de darmbacteriën voor deze factoren.
Het bacteriële genoom kan beïnvloed worden door deze factoren en kan op zijn beurt pathogene of
beschermende immuunresponsen activeren. Een disbalans in deze activatie kan voor onnodige
inflammatie zorgen. (Sartor, 2006).
Atopie. Atopie, of atopisch syndroom, is de verhoogde aanleg immunoglobine (antistoffen)
aan te maken tegen stoffen die niet per se schadelijk zijn. Onder atopische aandoeningen vallen
hooikoort, astma, eczeem, en andere allergiën voor onschadelijke stoffen. De toenemende
frequentie van atopie wordt vaak gelinkt aan de hygiëne hypothese. Door de toenemende hygiëne
tegenwoordig worden mensen op jonge leeftijd minder blootgesteld aan microbiële antigenen
waardoor de immuniteitsontwikkeling verstoord wordt en allergieën ontstaan. Kinderen met
huisdieren, kinderen met broertjes of zusjes, of kinderen die wonen op het platteland hebben een
verlaagd risico op het ontwikkelen van astma en allergieën (Ege et al., 2011). Het concept dat een
veranderd microbioom de allergische vatbaarheid beïnvloedt wordt verder ondersteund door
epidemiologische studies die een hogere prevalentie van atopie laten zien bij kinderen die geen
borsvoeding hebben gehad en kinderen die blootgesteld zijn aan antibiotica (Riiser, 2015).

Darmmicrobioom en Gut-Brain Axis
Zoals eerder verteld zorgt het darmmicrobioom
in het lichaam voor veel fysiologische
processen. Deze processen vinden plaats in de
darm en kunnen effecten uitoefenen op de
darm zelf, maar ook in de rest van het lichaam,
bijvoorbeeld bij de energiehuishouding of op de
hersenen. Dit laatste noemen we de Gut-brain
axis. De Gut-brain axis is de communicatie van
neuronale, hormonale en immunologische
signalen tussen het maag-darmstelsel en het
centrale zenuwstelsel. Dit complexe netwerk
van communicatie wordt gemedieerd door het
autonome zenuwstelsel (het zenuwstelsel dat
onbewust plaatsvindende functies reguleert
zoals: de werking van inwendige organen, de
onbewuste ademhaling, de spijsvertering en
bloedcirculatie), het immuunsysteem en de
bacteriële metabolieten en kan ook het gedrag Figuur 2. Mechanismen die betrokken zijn bij de bidirectionale
van de gastheer beïnvloeden. Hieronder worden communicatie tussen het maag-darmstelsel en de hersenen.
verscheidene processen genoemd waarmee het (Cryan & Dinan, 2012)
darmmicrobioom invloed heeft op het lichaam
en de hersenen.
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Neuronaal. Na het eten van een maaltijd initieert de aanwezigheid van voedingsstoffen in
het maag-darmstelsel complexe neuronale en hormonale reacties. Door middel van deze reacties
weten de hersenen wat de huidige voedingsstatus is en of er een verandering plaatsvindt. De
hersenen reageren hierop door bijvoorbeeld een verzadigingsgevoel af te geven waardoor je niet
nog meer gaat eten (Rinaman, 2007). De nervus vagus is de belangrijkse hersenzenuw van het
parasympaticus en speelt een cruciale rol in de gut-brain axis. Onderzoek in muizen laat zien dat bij
het doorsnijden van deze zenuw therapie met depressie-verlichtende bacteriën geen effect meer
had wat aangeeft dat deze bacteriën afhankelijk zijn van deze connectie (Bravo et al., 2011).
Enteroendocriene cellen (EECs). EECs zijn een gespecialiseerde soort hormonale cellen die
inhoud kunnen detecteren in de darmen waarna ze signaalmoleculen en peptides aanmaken en
vrijgeven. Ook deze pathway is via de nervus vagus en zorgt bijvoorbeeld voor de succesvolle
signalering van CCK, een verzadigings peptide hormoon (Latorre et al., 2015). EECs zitten in de wand
van het maag-darmstelsel waardoor ze in direct contact zitten met het darmmicrobioom, wat ervoor
zorgt dat deze bacteriën met de ECCs kunnen interacteren via metabolieten en zo de vrijgeving van
peptiden kunnen reguleren.
Immuunsysteem. De bacteriën van het darmmicrobioom zijn vaak te vinden op plekken waar
talrijke immuuncellen zitten. Deze immuuncellen zijn van belang voor de homeostase tussen de
gastheer en het microbioom. Deze cellen zijn echter niet alleen ter bescherming, maar dienen
mogelijk ook als intermediair in de gut-brain axis (Bengmark, 2013). Het darmmicrobioom kan een
immuunrespons mediëren door bepaalde moleculen vrij te geven die het immuunsysteem activeren;
bijvoorbeeld lipopolysacchariden (LPS). Wanneer de integriteit van de slijmlaag in de darmen
aangetast wordt en er hulp van buitenaf moet komen kunnen bacteriën die LPS uitscheiden door
middel van translocatie uit de darm in het vaatstelsel terecht komen wat leidt tot een perifere
immuunrespons. Studies hebben aangetoond dat deze LPS-specifieke immuunrespons kan leiden tot
despressief gedrag (Dantzer et al., 2008). Deze vorm van depressie linkt dus helemaal terug naar de
darmen.
Short Chain Fatty Acids (SCFAs). SCFAs (acetaat, propionaat en butyraat) zijn een van de
dominante metabolieten die in de dikke en dunne darm geproduceerd worden door bacteriële
fermentatie en voorzien mensen van zo’n 6-10% van de dagelijkse energiebehoefte. SCFAs reguleren
fysiologische processen. Acetaat reguleert bijvoorbeeld de beschikbaarheid van histon
acetyltransferase substraat wat cruciaal is voor epigenetische modulatie (Stilling, Dinan & Cryan,
2013), terwijl butyraat de meerderheid van energie produceert voor de epitheelcellen in de
darmwand (Hullar & Fu, 2014). In de gut-brain axis controleren SCFAs onder andere de afgifte van
verscheidene verzadigings- of hongerhormonen. In een studie met muizen lieten onderzoekers zien
dat een bepaalde SCFA (C-acetaat) een directe rol had in het controleren van eetlust door gebieden
in de hersenen te reguleren die gekoppeld zijn aan eetlust, waaronder de hypothalamus (Frost et al.,
2014).
Neurotransmitters. Het darmmicrobioom wordt niet alleen geassocieerd met de synthese
van metabolieten, maar ook met de synthese van verschillende neuroactieve moleculen waaronder
serotonine (een neurotransmitter die invloed heeft op het geheugen, stemming, emotie,
zelfvertrouwen, slaap, seksuele activiteit en eetlust), melatonine (een hormoon dat erg belangrijk is
voor het slaap-waakritme), gamma-aminobutyric acid (GABA) (de belangrijkste inhiberende
neurotransmitter in de hersenen), catecholamines (waaronder dopamine (gelukshormoon),
noradrenaline en adrenaline), acetylcholine (belangrijkste neurotransmitter van het parasympaticus
en speelt een grote rol bij de ziekte van Alzheimer), en histamine (belangrijke neurotransmitter van
het immuunsysteem). De compositie van de bacteriën die deze verschillende neurotransmitters
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aanmaken heeft waarschijnlijk een grote invloed op de gezondheid van de gastheer (Sandhu et al.,
2017).

Microbioom en Neuropathie
Door de grote invloed van het darmmicrobioom op de hersenen wordt er de laatste tijd steeds meer
aandacht besteed aan de correlatie tussen het darmmicrobioom en hersen- of
gedragsaandoeningen. Het is verleidelijk om aan te nemen dat interventies die specifiek op het
darmmicrobioom gericht zijn de gezondheid van de hersenen en het individu kunnen verbeteren.
Epidemiologische onderzoeken hebben een beperking van cognitieve functie gevonden in mensen
met veel verzadigde vetten in hun dieet, terwijl onverzadigde vetten een positief effect hadden op
cognitie (Parrott & Greenwood, 2007). Bovendien wordt er steeds meer aandacht besteed aan de
link tussen het microbioom en neurologische aandoeningen zoals depressie en anxiety, maar ook
ADHD, Parkinson en autisme.
Depressie en anxiety. Depressie is een stress-gerelateerde gedragsstoornis die vaak
geassocieerd wordt met een verstoorde HPA-as en immuunsysteem. Anxiety stoornissen omvatten
algemene anxiety, fibieën, paniekaanvallen, PTSS, en obsessieve-compulsieve stoornis en worden
ook geassocieerd met de HPA-as. De HPA-as staat voor de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as en
speelt een belangrijke rol in de stressrespons na een stressvolle gebeurtenis of periode. Mensen met
zware depressie of anxiety hebben een significante verandering in het darmmicrobioom dat allerlei
gedragingen met zich meebrengt door onder andere de veranderingen van tryptofaanomzetting in
het lichaam en inflammatie (Dolara et al., 2005). Tryptofaan is een aminozuur en de precursor
(voorproduct) van onder andere serotonine en kynurenine. Kynurerine reguleert en activeert onder
andere het immuunrespons. In ratten met zware depressie is een verhoogde omzetting van
tryptofaan in kynurerine te zien, wat voor een immuunrespons en inflammatie zorgt en kan leiden
tot depressieve klachten (Miller, 2010). Net als in het krantenartikel van de NRC kan een
poeptransplantatie uit depressieve of anxious ratten ervoor zorgen dat gezonde ratten depressief of
anxious gedrag laten zien (Kelly et al., 2016). Ook voeding heeft effect op depressie en anxiety. Een
Westers dieet heeft een verhoogd risico op depressie door de grote hoeveelheid verzadigd vet en
verminderde hoeveelheid onverzadigd vet. Onderzoek heeft laten zien dat een tekort aan omega-3
onverzadigd vet sterk gecorreleerd is aan het vertonen van depressief en anxious gedrag (Grosso et
al., 2014).
Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). ADHD is een neuropsychiatrische stoornis en
wordt gekenmerkt door hyperactiviteit, impulsiviteit, en ongepaste aandacht (Klein et al., 2016).
Hoewel er veel medicijnen tegen deze kenmerken worden deze vaak geassocieerd met lange en
korte termijn risico’s, waaronder verlies van groeisnelheid en een hoge bloeddruk. Daarom wordt er
recent gekeken naar andere oplossingen waaronder darmmicrobioomsamenstelling en dieet (Nigg,
Lewis, Edinger & Falk, 2012). Kinderen met ADHD laten vaak een hypersensitieve reactie zien op
bepaalde voeding en een individueel samengesteld dieet heeft de kenmerken van ADHD kunnen
verbeteren (Middel et al., 2011).
Parkinson. De ziekte van Parkinson is een progressieve, chronische, neurodegeneratieve
stoornis die gepaard gaat met een slechte darmfunctie zoals constipatie (Cersosimo et al., 2012).
Opstapelend bewijs wijst op een mogelijke bidirectionele interactie tussen darmmicrobioom en
Parkinson. Onderzoek laat zien dat het darmmicrobioom een rol speelt in motorfunctie, microglia
(macrofagen van het immuunsysteem) activatie en αSyn (eiwit dat helpt bij communicatie tussen
hersencellen) pathologie. Dit zijn allemaal belangrijke schakels bij de pathologie van Parkinson
(Sampson et al., 2016).
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Zoals in de inleiding staat zijn Huang et al. succesvol geweest in het laten zien van de effecten van
poeptransplantaties bij ASS. Hoewel een infectie van C. Difficile een vrij eenvoudig probleem is, is
ASS een gedragsstoornis met veel onbekende onderliggende mechanismen. Toch blijkt dus dat
transplantatie hier ook effectief kan zijn. Om dit te verklaren en de vragen uit de inleiding te kunnen
beantwoorden is het belangrijk ASS zelf te begrijpen en de link tussen ASS en het darmmicrobioom.

Autismespectrumstoornis
ASS is de verzamelnaam voor een drietal ontwikkelingsstoornissen: (klassiek) autistische stoornis,
syndroom van Asperger en PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified,
ofwel ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis – niet anderzins omschreven’). Bij ASS is er sprake van
gedragsstoornissen in drie verschillende domeinen: beperkingen in de sociale interactie,
beperkingen in de verbale en non-verbale communicatie, en stereotiepe gedragingen en interesses.
Met behulp van criteria in de DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5e
versie) wordt ASS vastgesteld (Kessels et al., 2018). Er is het laatste decennium een opvallende
wereldwijde toename in het aantal ASS-diagnoses, dusdanig dat door sommigen wel gesproken
wordt van een ‘autisme-epidemie’. Echter is dit waarschijnlijk niet te danken aan een daadwerkelijke
toename van de stoornis, maar aan de eerdere herkenning en verbrede diagnostische criteria van de
afgelopen jaren (Kessels et al., 2018). Oorzaken van ASS zijn moeilijk te definiëren, maar er zijn in de
afgelopen jaren verscheidene correlaties gevonden tussen fysiologie en ASS.
De hersenen. Er is veel bewijs voor afwijkingen van het hersenvolume bij mensen met ASS
(Vaccarino et al., 2008). Bij ongeveer 20% van de kinderen met ASS is er sprake van een relatief grote
hoofdomtrek, ofwel macrocefalie. In tegenstelling tot een vergrootte hoofdomtrek bij nietautistische kinderen hangt de toename in hoofdomtrek bij kinderen met ASS niet samen met
overmatig hersenvocht, maar met een groei van hersenmassa, met name de frontale en temporale
kwabben. Na het vijfde levensjaar lijkt het hersenvolume bij deze kinderen juist minder te groeien
dan bij controlegroepen, waardoor de verschillen in hoofdomtrek weer afnemen. Wat de oorzaak en
het gevolg hiervan is is nog onduidelijk, maar men denkt dat de verhouding witte en grijze stof in de
hersenen tijdens de kindertijd een grote rol speelt. De witte stof neemt in de eerste twee
levensjaren flink toe en blijft tot ongeveer het 27ste levensjaar toenemen. De grijze stof is bij
kinderen echter het omvangrijkst en neemt gedurende de adolescentie af ("Anatomie van de
hersenen | Kinderneuropsychologie", 2019). Wittestofafwijkingen hebben gevolgen voor de
uitwisseling van informatie tussen de verschillende hersengebieden en het verschil in hersengroei
tussen gezonde kinderen en kinderen met ASS kan hiermee te maken hebben (Minshew & Keller,
2010). Tegenover de groei van het hersenvolume staat ook een afname in het volume van het
corpus callosum, wat mogelijk de informatie-uitwisseling tussen de beide hersenhelften beperkt.
Ook het limbische systeem zijn anders bij mensen met ASS. In het limbisch systeem is een grotere
celdichtheid met kleinere cellen gevonden in de hippocampus (geheugen), amygdala (emotie) en de
entorinale cortex (persoonlijke navigatie) in vergelijking met gezonde mensen. De amygdala heeft
van deze structuren de meeste aandacht gekregen in het onderzoek naar ASS, met name vanwege
zijn rol bij emotionele arousal, het opmerken van belangrijke stimuli in de omgeving en het
emotioneel leren (Siperstein & Volkmar, 2004). De amygdala is bij mensen met ASS minder
geactiveerd op taken die een beroep doen op het inleven in een ander waardoor dit bij hen ook veel
moeilijker gaat.
Genen. Tweelingstudies tonen aan dat ASS voor ongeveer 90% genetisch is bepaald en wordt
hiermee beschouwd als een van de meest erfelijke psychiatrische aandoeningen. Tot op heden is het
echter niet gelukt helderheid te krijgen over het pathogenetische mechanisme van ASS. Hoewel er
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enkele genen gevonden zijn die gepaard gaan met ASS, zoals het fragiele-X-syndroom, gaat het
vrijwel altijd om combinaties van genen in interactie met nog onbekende omgevingsfactoren zoals
compositie van het darmmicrobioom. In de literatuur zijn er in de loop van de tijd wel regio’s op het
genoom gevonden die te maken hebben met de kenmerken van ASS, maar een causaal verband is
nog niet te concluderen. Twee chromosomen die veel aandacht krijgen zijn de
geslachtschromosomen, X en Y, aangezien ASS vier keer zoveel voorkomt bij mannen als bij
vrouwen. Een dergelijk verband is echter niet gevonden (Kessels et al., 2018). Omdat het moeilijk is
bepaalde genen causaal te koppelen aan ASS en therapie dus lastig is, is er de laatste tijd veel
aandacht voor de niet-genetische factoren in ASS, zoals het microbioom.
Neurochemie en hormonen. Serotonine is de meest onderzochte neurotransmitter bij ASS.
Een verhoogd serotoninegehalte in de vroege ontwikkeling kan leiden tot verlies aan
serotoninereceptoren, met een verstoorde neuronale ontwikkeling als gevolg (Whitaker-Azmitia,
2001). Naast serotoninegehalte in het centraal zenuwstelsel is er veel aandacht geweest voor
serotonine in het perifeer zenuwstelsel. Er is aangetoond dat het perifere serotoninegehalte bij
ongeveer een derde van de mensen met ASS verhoogd is, maar de functionele betekenis hiervan is
niet duidelijk. Bij onderzoek in dieren lijkt een teveel aan serotonine te leiden tot een afgenomen
behoefte aan sociale hechting, een kenmerk van ASS. Toediening met oxytocine lijkt dit weer te
verhelpen (Kessels et al., 2018). Oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd, speelt een
belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Mensen met ASS
hebben veel minder oxytocine hebben dan gezonde mensen. Na toediening van oxytocine-neusspray
waren mensen met ASS beter in het herkennen van emoties in het leggen van sociale contacten
(Elissar, 2009).

Darmmicrobioom en autisme
De eerste connectie tussen ASS en het darmmicrobioom werd gelegd na frequente observaties van
symptomen van gastro-intestinale (GI) symptomen, waaronder diarree, constipatie, braken en
brandend maagzuur bij kinderen met ASS (Buie et al., 2010). Ook laten klinische studies een
veranderde darmmotiliteit en een verhoogde darmpermeabiliteit zien (de Magistris et al., 2010).
Deze kenmerken van de darmen zouden een belangrijke bijdrager kunnen zijn bij de stereotypische
gedragsbeperkingen van kinderen met ASS (Buie et al., 2010). Kinderen met ASS die last hebben van
GI symptomen zijn zelfs prikkelbaarder, hebben meer last van anxiety en laten meer sociale
terugtrekking zien dan kinderen met ASS maar zonder deze symptomen (Nikolov et al., 2008).
Hoewel dit waarschijnlijk ook geldt voor kinderen zonder ASS, hebben studies ook een sterke
correlatie gevonden tussen GI dysfunctie en de mate van autisme in spraak en (sociaal) gedrag
(Adams et al., 2011). Dit komt ook weer overeen met de casus van de hoogleraar Psychologie,
waarbij verschillen in de mate van autisme in hetzelfde individu te zien zijn aan de hand van de
stoelgang. Het microbioom van kinderen met ASS laat een grotere hoeveelheid, maar een lagere
diversiteit bacteriën zien. Deze combinatie kan ertoe leiden dat schadelijke bacteriën de overhand
krijgen omdat ze niet gereguleerd worden door andere commensale bacteriën en zo bijdragen aan
de ASS symptomen (Kang et al., 2013).
Bacteriën. Onderzoekers observeerden dat de neurogedragssymptomen en chronische
diarree in kinderen met regressief ASS (een vorm van ASS waarbij een kind gezond geboren wordt en
de klachten pas zich rond het tweede levensjaar ontwikkelen (Barger et al., 2012)) ontstonden na
herhaaldelijke kuren van bepaalde antibiotica. Clostridium, een orde van bacteriën en veroorzakers
van onder andere IBD, werd voorgesteld als boosdoener. Normaal wordt deze orde gezien als
gunstige leden van het darmmicrobioom en zijn compleet niet-pathogeen. Echter, een aantal
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clostridium soorten kunnen sterke gifstoffen maken die getriggered worden door een verstoring in
het microbioom, zoals antibiotica. Een onderzoek waarin kinderen met regressieve ASS behandeld
werden met vancomycine, een antibiotica die werkt tegen clostridia, liet bij de meeste kinderen een
verbetering van de ASS kenmerken (sommigen scoorden zelfs binnen het neuro-typische gebied) als
ook GI symptomen zien Sandler et al., 2000). Verder zijn er nog allerlei verschillen te vinden tussen
een gezond microbioom en een ASS microbioom. Behalve Clostridium zijn er in het ASS
darmmicrobioom nog allerlei compositie verschillen in bijvoorbeeld bacteriën die SCFAs produceren,
resistent zijn tegen bepaalde antibiotica (Finegold et al., 2010), een anti-inflammatoire werking
hebben, verantwoordelijk zijn voor het verteren van koolhydraten (Kang et al., 2013), mucosale
metabolisme regelen (Williams et al., 2012) en vitamines synthetiseren (Qiao et al., 2018).
Inflammatie. Het darmmicrobioom en hun metabolieten zijn cruciaal voor het onderhouden
van de integriteit van de epitheelwand. Een dysbiose in ASS patiënten kan zorgen voor een grotere
darm permeabiliteit (Hsiao et al., 2013). Zo’n ‘lekkende darm’ kan uitlopen tot een doorgang voor
bacteriën, gifstoffen zoals LPS en metabolieten die een immuunrespons activeren en een
inflammatoire reactie veroorzaken in de bloedstroom. Het immuunsysteem laat inflammatoire
cytokines en chemokines vrij die het CNS kunnen moduleren en bij kunnen dragen aan de
pathogenese van ASS bij de zwangerschap door de beginstadia van hersenontwikkeling te
beïnvloeden (Fattorusso et al., 2019).
Serotonine. Sinds 1970 is al bekend dat kinderen met ASS een verhoogd serotoninegehalte
hebben. Serotonine wordt nu recent erkend als een belangrijke component van de gut-brain axis en
is waarschijnlijk betrokken bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel (Israelyan & Margolis, 2019).
90% van het serotonine wordt gesynthetiseerd in de darmen en men denkt dat de hoge
serotoninespiegels het gevolg zijn van hypersecretie in het maag-darmkanaal. Door lichte
inflammatie in de darm, waar mensen met ASS gevoeliger voor zijn, gaan enterochromaffine cellen
serotonine aanmaken wat leidt tot het remmen van de motiliteit in de darm en de consumptie van
tryptofaan, de precursor van serotonine (de Theije et al., 2011). Omdat deze consumptie in de
darmen plaatsvindt is er minder tryptofaan beschikbaar in de hersenen waardoor daar minder
serotonine aangemaakt kan worden. Dit zou deels het humeur en de cognitieve beperkingen die
geassocieerd zijn met ASS kunnen verklaren.
Metabolieten. Darmbacteriën produceren gifstoffen, metabolieten en co-metabolieten die
de bloed-hersen barrière kunnen passeren en dus invloed hebben op de hersenen, gedrag en de
darm (MacFabe, 2012). Kinderen met ASS hebben meer moeite met het verteren van koolhydraten
(Williams et al., 2012). Zoals eerder uitgelegd zijn SCFAs de eindproducten van de fermentatie van
onverteerde koolhydraten en zijn waarschijnlijk betrokken bij de pathogense van ASS (MacFabe,
2015). De mechanismen waardoor SCFAs het CNS kunnen beïnvloeden zijn het wijzigen van
mitochondrische functie en de epigenetische modulatie van ASS-geassocieerde genen (Fattorusso et
al., 2019).
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Discussie
Een link tussen het microbioom en ASS werd twee decennia geleden al gesuggereerd. Eerst zag men
een korte termijn verbetering van ASS na het toedienen van vancomycine (Sandler et al., 2000) en
twee jaar later werden de eerste verschillen in bacteriën vastgelegd (Finegold et al., 2002). Hoewel
in de loop der jaren talloze studies ASS hebben gelinkd aan GI dysfunctie en immuun disbalans was
er nog geen directe contributie van het microbioom aan de pathofysiologie en het gedrag
kenmerkend voor ASS. Het onderzoek uit de NRC brengt daar verandering in. Hoewel de precieze
mechanismen nog onbekend zijn, blijkt het colonizeren van muizen met het darmmicrobioom van
mensen met ASS genoeg te zijn om gedrag de stimuleren dat kenmerkend is voor ASS. Het is een
grote stap in de goede richting, maar zoals eerder is laten zien zijn er vele factoren die een rol spelen
in het darmmicrobioom en ASS. Factoren als het genoom, perinatale gebeurtenissen en antibiotica
en grote diversiteit aan darmmicrobioom zouden samen een grote invloed kunnen hebben op de
mate van ASS.
Poeptransplantatie als therapie voor eenvoudige infecties, zoals C. Difficile, is geen nieuw
begrip maar wordt tot op heden zelden toegepast bij complexere aandoeningen, zoals ASS, omdat
de risico’s en effecten nog niet goed zijn te overzien. Er zijn gevallen waarbij aandoeningen en
kenmerken van de donor overgeërfd zijn, zoals depressief gedrag en overgewicht (Speector &
Knight, 2015). Toch komt de wetenschap op dit gebied steeds verder. Zo hebben Huang et al. In juni
een poeptransplantatie uitgevoerd bij de Parkinson patiënt met succesvolle resultaten. Deze patiënt
had al zeven jaar last van tremoren en drie jaar constipatie, maar kon na de therapie normaal naar
de wc en na een week waren de tremoren nagenoeg verdwenen. Twee maanden na de therapie
kwamen de tremoren helaas deels weer terug, maar de patiënt had geen last meer van constipatie
(Huang et al., 2019).
Een poeptransplantatie is een significante ingreep waarbij er een donor gevonden moet
worden, de patiënt naar het ziekenhuis moet en moet vaak meerdere malen herhaald worden. In
het geval van Huang et al. kwamen de tremoren bij Parkinson gedeeltelijk weer terug toen de
transplantaties gestopt waren. Een andere mogelijke interventie zou het veranderen van dieet
kunnen zijn. Eén van de stereotypische kenmerken is dat mensen met ASS niet goed tegen
verandering kunnen en alles vaak uitgedacht en onder controle moet zijn. Om deze redenen is het
dieet van mensen met ASS vaak niet heel divers. Omdat het dieet niet heel divers is zou een
verandering in het dieet een grote invloed kunnen hebben op de samenstelling van het
darmmicrobioom. Dieet kan de compositie van het microbioom aanpassen en kan zorgen voor
verscheidene effecten op de locale GI symptomen of de hersenen via de gut-brain axis en zou
mogelijk ook kunnen helpen bij ASS. Het nadeel is wel dat het misschien moeilijk is om mensen met
ASS op een ander dieet te zetten omdat zij dit misschien niet willen. Hoewel antibiotica ook een
aantal positieve effecten op het darmmicrobioom heeft laten zien en misschien kan dienen als
therapie bij ASS denk ik niet dat dit een rendabele oplossing is omdat er te veel negatieve effecten
aan verbonden zitten. Ook is resistentie een groeiend probleem in de wereld dus zal antibiotica als
laatste mogelijke therapie gebruikt moeten worden bij een niet-levensbedreigende aandoening als
ASS.
Het darmmicrobioom staat de laatste decennia erg in de belangstelling. Er wordt nog steeds
onderzocht welke invloeden het op het lichaam heeft en hoe het beïnvloedt kan worden. Voordat
stoornissen zoals ASS voorkomen of genezen kunnen worden door microbioom modificatie zal er
eerst meer onderzoek gedaan moeten worden naar de samenwerking tussen het darmmicrobioom
en alle mechanismen in het lichaam.
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