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Ierse onderzoekers bestudeerden het verband tussen het eten van flavonoïdenrijk voedsel met de 

bloeddruk en met de diversiteit van het gastro-intestinale microbioom. Een groep van 904 

volwassenen tussen 25 en 82 jaar oud werden voor dit onderzoek gerekruteerd. De onderzoekers 

evalueerden de voedselinname, het gastro-intestinale microbioom en de bloeddruk van alle deelnemers 

samen met andere klinische en moleculaire fenotypering tijdens de regelmatige vervolgonderzoeken. 

Het gastro-intestinale microbioom van de deelnemers werd beoordeeld aan de hand van fecaal 

bacterieel DNA geëxtraheerd uit stoelgangmonsters. Uit dit onderzoek bleek dat een grotere inname 

van voedsel dat rijk is aan flavonoïden, waaronder bessen, rode wijn en appelen/peren, in verband kan 

worden gebracht met een lagere systolische bloeddruk en polsdruk, met een grotere microbiële 

diversiteit en met een grotere overvloed aan Parabacteroides. Tot 15,2% van de associatie tussen 

flavonoïdenrijk voedsel en de systolische bloeddruk kan worden verklaard door de diversiteit in het 

gastro-intestinale microbioom van de deelnemers. Het eten van 1,6 porties bessen per dag (één portie 

is gelijk aan 80 gram of één kopje) was geassocieerd met een gemiddelde verlaging van de systolische 

bloeddruk met 4,1 mm Hg, en ongeveer 12% van de associatie werd verklaard door de factoren van 

het gastro-intestinale microbioom. 
“Onze resultaten geven aan dat toekomstige studies moeten kijken naar het metabole profiel van de deelnemers 

om de rol van het metabolisme en van het gastro-intestinale microbioom nauwkeuriger te bestuderen bij het 

reguleren van de effecten van flavonoïden op de bloeddruk”, aldus professor Aidin Cassidy (Queen’s University 

Belfast, Northern Ireland). De volledige publicatie van het onderzoek van professor Aidin Cassidy kan u 

hieronder raadplegen. 
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