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SACCHAROMYCES BOULARDII

WAT IS SACCHAROMYCES BOULARDII?
De meeste mensen hebben wel eens gehoord van
supplementen met levende bacteriën (probiotica) en
de mogelijke voordelen die deze hebben op de gezondheid. Andere typen probiotica, zoals niet-bacteriële micro-organismen zijn minder bekend. S. boulardii
is een niet-pathogene gist die een lange geschiedenis
kent in het gebruik als probiotica bij het voorkomen en
behandelen van spijsverteringsstoornissen. Deze gist
komt van nature niet voor in de darmmicrobiota van
de mens en onder normale omstandigheden hecht
het zich niet permanent in het maag-darmstelsel. Er
is echter aantoonbaar bewijs dat inname hiervan
een aantal potentiële positieve effecten heeft en het
wordt in Europa sinds de jaren 50 al veel gebruikt als
therapeutisch middel.1
GESCHIEDENIS
S. boulardii werd ontdekt door de Franse microbioloog,
Henri Boulard, die in de jaren 20 van de vorige eeuw
in Indochina op zoek was naar nieuwe giststammen
die hij kon gebruiken in fermentatieprocessen. Hij
was daar tijdens een cholera uitbraak en merkte op
dat sommige mensen die geen cholera kregen een
speciale thee dronken. Deze thee werd gemaakt door
de schil van tropisch fruit (lychee en mangosteen) te
koken en er thee van te maken. Hij slaagde er in om
de beschermende substantie te isoleren. Het was een
giststam, die vervolgens Saccharomyces boulardii
werd genoemd.
In de daaropvolgende jaren ontstond door vorderingen in typeringsmethoden het debat of S. boulardii
geclassificeerd zou moeten worden als een stam van
Saccharomyces cerevisiae (dat al lang gebruikt werd

in het proces van bakken en brouwen) of dat het een
aparte soort moest blijven.
Uitgebreid onderzoek liet zien dat S. boulardii te onderscheiden was van andere stammen van S. cerevisiae
en toonde aan dat S. boulardii een unieke clustering
bevat die anders is dan andere S. cerevisiae stammen.
EIGENSCHAPPEN
S. boulardii heeft een aantal eigenschappen die
bijdragen aan de effectiviteit.
n Het is aangetoond dat het de gang naar het
doelorgaan (meestal de dikke darm) overleeft;
n Het heeft het unieke voordeel dat het een van de
weinige gisten is die kan overleven bij
lichaamstemperatuur;
n In gevriesdroogde vorm overleeft het maagzuur
en gal;
n Zoals alle gisten is het natuurlijk bestand tegen
antibiotica, dus ideaal om gelijktijdig in te nemen om
bijwerkingen te verminderen;
n Het kan bestaan in de competitieve omgeving
van het darmkanaal;
n Bij orale inname bereikt het stabiele concentraties
binnen 3 dagen en is het verdwenen binnen 3-5
dagen na het stoppen met inname.
WERKINGSMECHANISMEN
Verschillende werkingsmechanismen van S. boulardii
zijn geïdentificeerd, gericht zowel op de gastheer als
de pathogene micro-organismen. Deze zijn:
n Modulatie van de darmflora: regulatie van microbiële homeostase van de darmen door middel van
samenwerking met de normale microbiota;
n Antimicrobiële activiteiten: interferentie met het

vermogen van pathogenen (zoals Candida albicans
en Salmonella typhimurum) om zich te koloniseren
en het slijmvlies te infecteren;
n Antitoxine effecten: Afbraak van toxische metabolieten gecreëerd door pathogenen;
n Immuunreactie: Modulatie van lokale en systemische immuunreacties via een aantal mechanismes waaronder toenemende secretorische IgA
niveau’s in de darm en downregulatie van pro-inflammatoire signalen.
KLINISCH BEWIJS
S. boulardii wordt het meest gebruikt in de behandeling
en voorkoming van diarree. Het werd getest op
klinische werkzaamheid in verschillende gevallen van
acute ziektes waaronder antibiotica gerelateerde
diarree (AAD), Clostridium difficile infecties, Helicobacter
pylori ziekte, acute diarree bij volwassenen, enterale
voeding gerelateerde diarree en reizigersdiarree.4
De efficiëntie van S. boulardii is ook onderzocht bij
verschillende chronische ziektes zoals de ziekte van
Crohn, prikkelbaredarmsyndroom, giardiasis en diarree
als gevolg van het humaan immunodeficiëntievirus
(HIV).5 S. boulardii bleek in het bijzonder effectief te zijn
bij gastro-intestinale ziekten met ontstekingen als voornaamste component, door zijn vermogen om cellulaire signaalroutes te veranderen die vaak voorkomen
bij inflammatoire aandoeningen.6
Richtlijnen voor het meest effectieve gebruik van S.
boulardii kunnen variëren per aandoening. De dagelijkse dosis is meestal > 109 (> 1 miljard KVE) per dag
en de duur van de behandeling kan variëren van 7

dagen tot 6 maanden. Het kan op zichzelf gebruikt
worden of als een aanvulling op de behandeling
afhankelijk van de aandoening.
VEILIGHEID VAN S. BOULARDII
Er zijn geen ernstige bijwerkingen gerapporteerd van
S. boulardii tijdens klinische onderzoeken of bij
verder gezonde immunocompetente mensen, maar
bij sommige kwetsbare bevolkingsgroepen is
toediening niet zonder risico. Saccharomyces
fungemia is de ernstigste complicatie die door
toediening van S. boulardii kan optreden en werd
beschreven in een aantal rapportages bij een
specifieke patiëntengroep met een verhoogd risico
op negatieve bijwerkingen, zoals immuno-incompetente
patiënten, ernstig zieken, patiënten met een verhoogd
risico op bacteriële translocatie en mensen met een
centrale veneuze katheter. Het gebruik van
probiotica bij immuno-incompetente patiënten en
ernstig zieken is uiteindelijk aan de arts. Uit verzamelde
data over de veiligheid en bijwerkingen tijdens
klinische trials is gebleken dat S. Boulardii een
uitstekend veiligheidsprofiel heeft voor zowel
volwassenen als kinderen.
CONCLUSIE
S. boulardii bereikt resultaten die overeenkomen met
de beschermende effecten van een normale
gezonde darmflora. Het blijkt bijzonder effectief te zijn
in een aantal gevallen van acute diarree en lijkt
veelbelovend in een aantal andere chronische
gastro-intestinale aandoening, vooral waarbij
ontstekingen een rol spelen.
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