
PHGG en het  
microbioom
PHGG draagt bij aan een 
evenwichtige darmflora 
door de groei van nuttige 
bacteriestammen zoals: 
lactobacillen en bifidobacteriën 
te bevorderen.7,8 

butyraat wordt als 
het belangrijkste KKV 
beschouwd als het gaat om 
‘darmgezondheid’ en is de 
aangewezen brandstof voor de 
colonepitheelcellen, die 70-90% 
van het geproduceerde butyraat 
metaboliseren.8,9

PHGG 
Partially Hydrolysed Guar Gum

Guargom is een polysacharide en wordt gewonnen uit 
de zaden van de guarplant. Guarpitmeel bestaat voor 
75% uit vezels. De vezels zijn volledig oplosbaar en 
fermenteerbaar en worden ook wel prebiotische vezels 
genoemd. In verschillende sondevoedingen (Novasource®) 
wordt gebruik gemaakt van dit partieel gehydrolyseerd 
guargom (PHGG) waarmee vezelverrijking kan worden 
gerealiseerd zonder dat de viscositeit toeneemt.  
Voor orale toepassing (OptiFibre®) is vooral relevant dat 
PHGG geen invloed op de verschillende sensorische 
eigenschappen heeft.

Werkingsmechanisme
De meeste fysiologische effecten van PHGG zijn toe 
te schrijven aan de volledige fermentatie van PHGG 
door darmbacteriën. PHGG wordt gefermenteerd tot 
korteketenvetzuren (KKV) die de verschillende, positieve 
effecten op de colonfunctie uitoefenen. 
PHGG-fermentatie verhoogt de productie van gunstige 
KKV, waaronder butyraat, in vergelijking met andere 
vezelbronnen zoals: inuline, polydextrose en psyllium.

PHGG en  
bloedGlucose
PHGG heeft een gunstige 
invloed op hyperlipedemie en 
bloedsuikerspiegel aangetoond.10

PHGG kan bescherming bieden 
tegen diabetes mellitus type 2 
door interactie op  verschillende 
hormonen en enzymen die een rol 
spelen in het metabole proces.10

PHGG bij  
diarree /obstiPatie
PHGG is ondersteunend bij 
de regulatie van water en 
elektrolyten absorptie in de 
dikke darm die de consistentie 
van de ontlasting kan helpen 
normaliseren.4

PHGG vergroot de bacteriële 
massa in de fecale bulk die 
bijdraagt aan het volume 
en de regelmaat van de 
stoelgang.3
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