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Figuur 1. Tight junctions zorgen voor een goede darmpermeabiliteit en dragen bij aan een goede werking van het intestinale immuunsysteem

1  Verdieping Glutamine

Glutamine voor darmepitheelcellen
Darmepitheelcellen gebruiken veel glutamine2: ongeveer 75% 

van de in de darm beschikbare hoeveelheid glutamine wordt 

voor de energieproductie gebruikt.3 Vooral voor de aanmaak 

van nieuwe darmcellen is glutamine nodig,4 maar ook voor een 

goede darmpermeabiliteit2,5 en een goed werkend intestinaal 

immuunsysteem1 is glutamine belangrijk. Glutamine helpt bijvoorbeeld 

de tight junctions te versterken.6 Tight junctions zijn eiwitstructuren 

die ervoor zorgen dat darmcellen dicht tegen elkaar aan liggen en 

bijdragen aan een goede darmbarrière.7

Glutamine voor immuuncellen 
Een goede barrièrefunctie van de darm is onder andere afhankelijk 

van de werking van het intestinale immuunsysteem en de eventuele 

aanwezigheid van inflammatie.6,8 Inflammatie kan de intestinale 

permeabiliteit vergroten.6 Voldoende productie van immunoglobuline 

secretoir IgA (SIgA) door antigeen-presenterende cellen (onder 

andere dendritische cellen, T-cellen en B-cellen) beschermt de 

darm tegen pathogene infecties, ondersteunt de homeostase van 

het immuunsysteem en zorgt voor een goede barrièrefunctie.9,10 

Glutamine helpt inflammatie te verminderen, de productie van 

(SIgA) te bevorderen en hiermee de intestinale permeabiliteit te 

verbeteren.2,11,12 De remmende werking van glutamine op inflammatie 

verloopt onder andere door het remmen van ontstekingsstof NF-kB en 

het verminderen van de productie van de pro-inflammatoire cytokinen 

IL-6 en IL-8. Daarnaast stimuleert glutamine de aanmaak van de 

anti-inflammatoire cytokine IL-10.13 

Omdat glutamine een belangrijke energiebron is voor immuuncellen, 

waaronder (intestinale) lymfocyten, macrofagen en fibroblasten,5 

is glutamine ook essentieel voor een goede werking van het 

immuunsysteem: het verbetert de fagocytose, de antigen-presentatie, 

de cytokine productie, de T-cel proliferatie en de differentiatie van 

B-cellen.6 T-cellen en B-cellen zijn witte bloedcellen (lymfocyten) die 

een belangrijke rol spelen in de verworven immuniteit. T-cellen (rijpend 

in de thymus) richten zich op intracellulair bevindende pathogenen 

(voornamelijk virussen). B-cellen (rijpend in het beenmerg) richten 

zich op de afweer van extracellulair bevindende pathogenen.14 

Plasmacellen zijn langlevende type B-cellen die zich in de laatste fase 

van B-cel differentiatie bevinden en veel antilichamen uitscheiden.15 

(zie figuur 2)

Glutamine is het meest voorkomende aminozuur in het lichaam en is bij meer 
lichaamsprocessen betrokken dan elk ander aminozuur. Eén van de belangrijkste functies 
van glutamine is het leveren van energie aan darmepitheelcellen en immuuncellen. Verder is 
glutamine belangrijk voor de detoxificatie en aanmaak van spierweefsel.1 

Het lichaam kan zelf glutamine aanmaken maar ook de voeding is een belangrijke leverancier 
van glutamine.1 Eiwitrijke producten zoals vlees, gevogelte, vis, eieren, peulvruchten, maar 
ook groenten zoals maïs, (rauwe) groene bladgroenten zoals spinazie en koolsoorten, spruiten, 
peterselie en rode bieten bevatten relatief veel glutamine. 
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Een semi-essentieel aminozuur 
 Glutamine is een semi-essentieel aminozuur. Dit houdt in dat 

glutamine onder gunstige omstandigheden in het lichaam 

aangemaakt kan worden maar dat er in katabole situaties een tekort 

kan ontstaan waardoor inname vanuit de voeding essentieel wordt 

om aan de verhoogde behoefte te voldoen.16 Katabole situaties zijn 

situaties van onder andere operaties, ernstige verwondingen en 

brandwonden16, maar ook bij zware lichamelijke activiteit, infecties3, 

chronische stress en intestinale hyperpermeabiliteit.17 Suppletie kan in 

deze gevallen de verhoogde behoefte aanvullen.

 

Figuur 2. Differentiatie van B-cellen, onder andere afhankelijk van voldoende glutamine
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Extra glutamine
 Onder andere bij ontstekingsbeelden of bij beschadiging van de 

darmwand (hyperpermeabiliteit) en de hieruit voortkomende activatie 

van het immuunsysteem, is er een toename van de vraag naar 

glutamine. Een tekort aan glutamine kan leiden tot een verminderde 

werking van het immuunsysteem1,3 en een verminderde darmfunctie.5 

Diverse ziektebeelden en situaties gerelateerd aan de darm en/of het 

immuunsysteem kunnen gunstig beïnvloed worden bij suppletie met 

glutamine:

 › Prikkelbare Darm Syndroom18

 › Inflammatoire darmziekten1

 › Intestinale 

hyperpermeabiliteit18

 › Postoperatief19

 › Brandwonden19

 › (Intensieve) sportbeoefening20


