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Introductie
De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor 
de rol van de dunne darm in de pathofysiologie van type 2 
diabetes. Deze rol wordt benadrukt door de snelle verbe-
tering van diabetes die optreedt na gastric bypass chirur-
gie en na plaatsing van de zogenaamde Endobarrier, een 
teflon koker, in de proximale dunne darm. Bovendien laat 
de werkzaamheid van agonisten van het darmhormoon 
GLP-1 (DPP-4-remmers) zien dat de darm een belangrijk 
targetorgaan is voor de medicamenteuze behandeling van 
type 2 diabetes. Recent bleek dat de dunne darm van ratten 
met type 2 diabetes een grotere massa absorptieve darm-
cellen (enterocyten) bevat dan de dunne darm van gezonde 
ratten. De glucose opname in deze ratten was bovendien 
gerelateerd aan de toegenomen hoeveelheid enterocyten. 
Daarnaast werd een verband gevonden tussen de lengte 
van de darmvilli en het HbA1c-gehalte van het bloed.

Doel en opzet van de studie
Nadat toestemming bij de medisch ethische commissie van 

het Universitair Medisch Centrum Maastricht was verkre-
gen, werden zeventig proefpersonen op de wachtlijst voor 
gewichtsreducerende oftewel bariatrische chirurgie geïn-
cludeerd. Van deze populatie hadden 40 proefpersonen een 
HbA1c>6,0%, en 30 mensen een HbA1c≤6,0%. 
We onderzochten de relatie tussen HbA1c en markers voor 
de massa en het verlies van enterocyten. Uit eerdere studies 
is gebleken dat de plasmaspiegel van het aminozuur citrul-
line het aantal functionele enterocyten weerspiegelt. Naast 
citrullinespiegels werd de concentratie intestinal fatty acid 
binding protein (I-FABP) bepaald, een eiwit dat vrijkomt 
als enterocyten afsterven. In een stabiele situatie wordt de 
plasma I-FABP-spiegel beschouwd als een maat voor de 
turnover van enterocyten. 

resultaten en discussie
Zowel de plasmaspiegels van citrulline als die van I-FABP 
waren significant hoger bij mensen met obesitas en chro-
nische hyperglycemie (Figuur 1a en 1b). Bovendien bleek 
er een verband te zijn tussen het HbA1c-gehalte enerzijds 

Figuur 1. Veranderingen in de dunne darm bij obese mensen met chronische hyperglycemie.
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Zowel de (a) plasma-citrullinespiegels (enterocytmassa, 35±2.1uM versus 26±1.4uM, p=0.001) als (b) I-FABP-spiegels (enterocyt turnover, 140±22pg/ml 
versus 69±14pg/ml, p=0.001) waren significant hoger bij mensen met obesitas en een HbA1c>6% (n=40, zwarte balk), vergeleken met obese mensen 
met een HbA1c≤6% (n=30, witte balk). En ook (c) de ratio van I-FABP en citrulline was bij patiënten met een HbA1c>6% significant hoger ten opzichte van 
mensen met een HbA1c≤6% (4.0±0.6 versus 3.1±0.7, p=0.03). De waarden zijn weergegeven als gemiddelde ± de standard error of the mean.
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en zowel de plasma-citrulline als plasma I-FABP-spiegels 
anderzijds (citrulline: rs=0.30, p=0.02; I-FABP rs=0.33, 
p=0.005). 
Om te onderzoeken of de grotere massa darmcellen zou 
kunnen verklaren dat er ook een groter verlies van darm-
cellen werd gevonden, berekenden we de verhouding tus-
sen deze beide parameters. De ratio van I-FABP en citrul-
linespiegels was hoger bij patiënten met chronische hyper-
glycemie (Figuur 1c). Dit maakt het aannemelijk dat obese 
mensen met chronische hyperglycemie niet alleen meer 
darmcellen hebben, maar ook een verhoogde turnover van 
deze darmcellen.

Concluderend zijn chronisch verhoogde glucosespiegels bij 
obese personen geassocieerd met een verhoogde enterocyt-

massa en meer verlies van enterocyten, hetgeen kan wijzen 
op een toegenomen aanmaak en turnover van dunnedarm-
cellen. De hierboven beschreven dierstudies hebben laten 
zien dat dit samengaat met een verhoogde glucoseopname. 
Wellicht is dit ook bij mensen het geval en kunnen deze 
bevindingen de karakteristieke hoge glucosespiegels na de 
maaltijd bij mensen met type 2 diabetes mede verklaren. 
Deze studie is verricht dankzij de medewerking van vrijwil-
ligers met ernstig overgewicht die een operatieve ingreep 
ondergingen, zoals een maagband of een omleiding van 
een deel van de dunne darm (gastric bypass). Dit onder-
zoek werd gesponsord door de transnationale Universiteit 
Limburg, een samenwerking tussen de Universiteit 
Maastricht en het Limburgs Universitair Centrum in 
Hasselt. 
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