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Glutamine 

Glutamine is een niet-essentieel aminozuur. Dit betekent dat het lichaam uit 
andere aminozuren zelf glutamine kan maken. In bepaalde omstandigheden, 
zoals in geval van ernstige ziekte, voldoet de productie van glutamine echter niet 
aan de vraag van het lichaam. Het is dan nodig om extra glutamine aan de 
voeding toe te voegen. Premature pasgeborenen hebben een verhoogde kans op 
het ontwikkelen van een tekort aan glutamine (glutaminedepletie). Ten eerste 
stopt bij de geboorte plotseling de toevoer van voedingsstoffen via het bloed (via 
de placenta). Ten tweede wordt de voeding per neusmaagsonde (enterale 
voeding) in het begin vaak nog niet goed verdragen, terwijl de behoefte aan 
energie en voedingsstoffen hoog is. Tenslotte bevat de infuusvoeding 
(parenterale voeding), die premature pasgeborenen vaak krijgen, om technische 
redenen geen glutamine. Glutaminedepletie heeft een ongunstig effect op het 
functioneren van de darm en het afweersysteem (immuunsysteem). Glutamine is 
een belangrijke brandstof voor het darmepitheel en glutamine levert stikstof voor 
de productie van aminosuikers die van belang zijn voor het goed functioneren 
van de darm (darmintegriteit). Daarnaast wordt glutamine in hoge mate gebruikt 
door de cellen van het immuunsysteem. In recent onderzoek naar het 
werkingsmechanisme van glutamine wordt naast de rol van glutamine in de 
stofwisseling, ook aandacht geschonken aan de rol van glutamine bij de regulatie 
van de stofwisseling. Er is weinig onderzoek gedaan naar het 
werkingsmechanisme van glutamine bij premature pasgeborenen. Het 
belangrijkste doel van dit onderzoek is na te gaan of extra glutamine in de 
voeding (enterale glutaminesuppletie) invloed heeft op het ziektebeloop bij 
premature pasgeborenen. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de rol 
van enterale glutaminesuppletie bij de rijping van de darm en van de 
immuunrespons in de eerste vier weken na de geboorte. Tot slot hebben we het 
effect van enterale glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen op lange 
termijn bestudeerd. In hoofdstuk 1 beschrijven we de achtergrond en doelen van 
de studies in dit proefschrift. 

Enterale glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen 

In hoofdstuk 2 beschrijven we een dubbelblinde gerandomiseerde studie naar 
het effect van enterale glutaminesuppletie op het ziektebeloop bij 102 premature 
pasgeborenen. In deze studie hebben we onderzocht of enterale 
glutaminesuppletie (in een dosis van 0.3 gram/kilogram/dag vanaf dag 3 tot en 
met dag 30 na de geboorte) effect heeft op het verdragen van voeding, het 
optreden van ernstige infecties en de uitkomst op korte termijn. De resultaten van 
deze studie laten zien dat enterale glutaminesuppletie geen effect heeft op het 
verdragen van voeding, noch op de duur van de beademing, de groei en de duur 
van de ziekenhuisopname. Het optreden van ernstige infecties was echter sterk 
verminderd bij de pasgeborenen die enterale glutaminesuppletie kregen. De 
resultaten van de studie zijn niet beïnvloed door verschillen in de 
zwangerschapsduur, het geboortegewicht of een te laag geboortegewicht in 
verhouding tot de zwangerschapsduur.  

 
 



In hoofdstuk 3 beschrijven we een onderzoek waarin we de veiligheid van 
enterale glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen hebben onderzocht 
door middel van het meten van aminozuurspiegels in het bloed. De resultaten 
van deze studie laten zien dat enterale glutaminesuppletie in de eerder 
genoemde dosis geen effect heeft gehad op de spiegels van glutamine en andere 
aminozuren in het bloed. Nadelige effecten van enterale glutaminesuppletie bij 
premature pasgeborenen zijn daarom onwaarschijnlijk. Een vervolgstudie 
bevestigt deze conclusie. Er is geen verschil geconstateerd tussen 
glutaminegroep en de controlegroep ten aanzien van de mentale en de 
motorische ontwikkeling op de leeftijd van 2 jaar. 

Het werkingsmechanisme van glutamine bij premature 
pasgeborenen 

Als deel van de dubbelblinde gerandomiseerde studie naar het effect van 
enterale glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen (hoofdstuk 2), hebben 
we een aantal studies verricht naar de rol van glutamine bij de rijping van de 
darm en van het immuunsysteem. 
Het verminderd optreden van infecties bij premature pasgeborenen die enterale 
glutaminesuppletie kregen, zou kunnen berusten op een gunstig effect van 
glutamine op de darmintegriteit. De darmintegriteit wordt onder andere bepaald 
door de mate van doorlaatbaarheid van de darmwand. Als de darmwand relatief 
doorlaatbaar is, bestaat de kans dat er bacteriën uit de darm door de darmwand 
heen het lichaam binnendringen. Deze bacteriën kunnen in de bloedbaan terecht 
komen en zo een infectie veroorzaken. Direct na de geboorte is de 
doorlaatbaarheid van de darm groot, waarna er in de eerste dagen na geboorte 
een sterke daling optreedt. De doorlaatbaarheid van de darmwand kan gemeten 
worden met behulp van een suikerabsorptietest. In hoofdstuk 4 beschrijven we 
een studie naar het effect van enterale glutaminesuppletie bij premature 
pasgeborenen op de doorlaatbaarheid van de darmwand gemeten met behulp 
van de suikerabsorptietest. Het minder vóórkomen van ernstige infecties bij 
premature pasgeborenen die enterale glutaminesuppletie hebben gekregen, 
blijkt niet samen te hangen met een verminderde doorlaatbaarheid van de 
darmwand. Mogelijk heeft glutaminesuppletie alleen effect op de 
doorlaatbaarheid van de darm als er sprake is van een totale glutaminedepletie 
of van een ontstekingsreactie van de darm. 
De normale ontwikkeling van de darmflora bij premature pasgeborenen is 
beschreven in hoofdstuk 5-I. Bij à terme gezonde borstgevoede pasgeborenen 
bestaat de darmflora grotendeels uit bifidobacteriën. Van bifidobacteriën wordt 
aangenomen dat ze een gunstig effect hebben op de gezondheid van de 
pasgeborene. Bij premature pasgeborenen is de kolonisatie met ‘gunstige’ 
bacteriesoorten om allerlei redenen vertraagd, terwijl pathogene bacteriesoorten 
in versterkte mate aanwezig zijn. In hoofdstuk 5-II beschrijven we een studie 
waarin we de darmflora hebben onderzocht met hulp van een moleculaire 
techniek. Hierbij kan erfelijk materiaal van een aantal bacteriesoorten in de 
ontlasting worden aangetoond. Het verminderd optreden van ernstige infecties 
bij premature pasgeborenen die enterale glutaminesuppletie hebben gekregen, 

 
 



blijkt niet gerelateerd te zijn aan veranderingen in de darmflora. Enterale 
glutaminesuppletie bevordert de aanwezigheid van ‘gunstige’ bacteriesoorten 
niet. In de eerste dagen na de geboorte zijn er weinig bacteriesoorten 
aangetoond. Gedurende de studieperiode was er een sterke toename van de 
hoeveelheid micro-organismen en van het aantal gedetecteerde bacteriesoorten. 
Bij de ontwikkeling van de darmflora van premature pasgeborenen spelen 
‘gastheer’-, behandelings- en voedingsfactoren een rol. Uit ons onderzoek blijkt 
dat systemische behandeling met antibiotica de aanwezigheid van alle 
bacteriesoorten sterk doet afnemen. Verder blijkt dat het aantal bacteriesoorten 
toeneemt bij verblijf van de pasgeborene op een couveuseafdeling van een 
algemeen ziekenhuis (in vergelijking met het verblijf op een ‘intensive care’ 
afdeling voor pasgeborenen). In onze studie hebben de volgende factoren géén 
effect op de ontwikkeling van de darmflora bij premature pasgeborenen: 
antibiotische behandeling van de moeder voor de bevalling, de wijze van 
geboorte (een keizersnede of een spontane bevalling), de zwangerschapsduur, 
het geboortegewicht, een te laag geboortegewicht voor de duur van de 
zwangerschap, het krijgen van borstvoeding en de toediening van parenterale 
voeding. Wij veronderstellen dat systemische behandeling met antibiotica een zo 
sterk negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van de darmflora in de eerste 
weken na de geboorte, dat hierdoor het effect van borstvoeding of van enterale 
glutaminesuppletie verwaarloosbaar klein wordt. 
Het lagere aantal ernstige infecties bij premature pasgeborenen die enterale 
glutaminesuppletie kregen, kan het gevolg zijn van een verbeterde 
immuunrespons tegen bacteriën. Een verbeterde immuunrespons kan zich uiten 
in een verhoogde productie van cytokines door de cellen van het immuunsysteem. 
Cytokines zijn kleine eiwitten, die functioneren als signaalstoffen tussen de 
immuuncellen. In hoofdstuk 6 beschrijven we een studie, waarin we onderzoek 
hebben gedaan naar het effect van enterale glutaminesuppletie op de 
cytokinerespons bij premature pasgeborenen. De cytokinespiegels in het bloed 
zijn bepaald nadat aan het bloedmonster bepaalde stimuli zijn toegevoegd. Deze 
manier van meten leidt tot een sterke cytokinerespons met grote interindividuele 
verschillen. Enterale glutaminesuppletie blijkt geen effect te hebben op de 
cytokinerespons bij premature pasgeborenen. Deze bevinding wordt voor een 
deel verklaard door de manier waarop de cytokinerespons gemeten is. Daarnaast 
suggereren de resultaten van deze studie dat het patroon van de cytokinerespons 
ook wordt beïnvloed door de individuele (genetische) aanleg.  

Uitkomst op lange termijn 

In een vervolgstudie hebben we het optreden van allergische symptomen en 
infecties gedurende het eerste levensjaar onderzocht (hoofdstuk 7). Dit 
onderzoek met behulp van vragenlijsten voor de ouders is uitgevoerd bij 77/90 
(86%) van de overlevende kinderen uit de initiële studie (hoofdstuk 2). Bij de 
kinderen die in de periode na de geboorte enterale glutaminesuppletie hebben 
gekregen, kwam allergische huiduitslag, ofwel eczeem, minder vaak voor. 
Daarnaast is er een tendens tot minder allergische luchtwegklachten bij de 
kinderen die in de periode na de geboorte enterale glutaminesuppletie kregen. 

 
 



Wij veronderstellen dat enterale glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen 
de rijping van de immuunrespons gunstig beïnvloedt en op deze manier leidt tot 
minder allergische symptomen later in het leven. 
Hoewel enterale glutaminesuppletie bij premature pasgeboren het optreden van 
ernstige infecties in de periode na de geboorte sterk heeft verminderd, is er geen 
effect op het optreden van infecties gedurende het eerste levensjaar. Het is 
belangrijk hierbij op te merken dat de leeftijd van 1 jaar mogelijk te vroeg is om 
onderzoek te doen naar het optreden van allergische symptomen en infecties. 
Deze ziektes kunnen immers ook op latere leeftijd nog ontstaan. Nieuwe 
vervolgstudies zijn dus van belang om te onderzoeken of de resultaten van het 
onderzoek op de leeftijd van 1 jaar bevestigd kunnen worden. Deze studies 
kunnen bijdragen aan meer kennis over de rijping van de immuunrespons bij 
premature pasgeborenen en de rol van glutamine in dit proces. 

Conclusie 

Enterale glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen heeft geen effect op het 
verdragen van voeding en de uitkomst op korte termijn. Het optreden van ernstige 
infecties is sterk verminderd bij premature pasgeborenen die enterale 
glutaminesuppletie hebben gekregen. 
Het verminderd vóórkomen van ernstige infecties bij premature pasgeborenen die 
enterale glutaminesuppletie hebben gekregen, is niet gerelateerd aan 
veranderingen in de darmintegriteit, de darmflora of de cytokinerespons. 
Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de wijze waarop glutamine de 
darmintegriteit en een evenwichtige immuunrespons bij premature pasgeborenen 
bevordert. Daarnaast zou er in toekomstige studies onderzocht moeten worden of 
er een bepaalde subgroep premature pasgeborenen is die in het bijzonder kan 
profiteren van enterale glutaminesuppletie. Hierbij kan gedacht worden aan 
kinderen met een verhoogde kans op voedingsdeficiënties of 
ontstekingsgerelateerde ziekten. Er is nog weinig kennis over de effecten van 
glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen op lange termijn. Enterale 
glutaminesuppletie in de periode na de geboorte verminderde het optreden van 
eczeem in het eerste levensjaar, terwijl de afname van allergische 
luchtwegklachten niet statistisch significant was. Er is geen effect van enterale 
glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen op het optreden van infecties in 
het eerste levensjaar. Het is van belang nader onderzoek te doen naar het effect 
van enterale glutaminesuppletie bij premature pasgeborenen op het ontstaan 
van ziekte op latere leeftijd. 
 

 
 




