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We worden steeds ouder: de komende 20 jaar verdubbelt het aantal Nederlanders boven 
de 80. Ziekten zoals Alzheimer en Parkinson, neurodegeneratieve ziekten die vooral 
ontstaan op latere leeftijd, komen hierdoor bij steeds meer mensen voor. We willen 
beter voor deze groeiende groep patiënten zorgen en tegelijkertijd het zorgsysteem 
ontlasten. Daarom is er dringend behoefte aan manieren om deze aandoeningen eerder 
te diagnosticeren en efficiënter te behandelen. De rol van biologische veroudering in 
het ontstaan van deze ziekten is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Verschillende studies hebben aangetoond dat veroudering gepaard gaat met verhoogde 
activiteit van de kynurenine stofwisselingsroute - de belangrijkste metabole route van het 
aminozuur tryptofaan. Die verhoogde activiteit leidt tot een verstoring van zogenaamde 
kynurenines in het bloed en de hersenen. Dit kan bijdragen aan neurodegeneratie 
omdat bepaalde kynurenines, zoals quinolinezuur, de hersenen beschadigen terwijl 
anderen, bijvoorbeeld kynureninezuur, de hersenen juist beschermen. Het meten van de 
tryptofaan- en kynurenine-concentraties in het bloed is de meest gebruikelijke manier 
om de activiteit van de kynurenine stofwisselingsroute vast te stellen. De interpretatie 
van deze waarden is echter ingewikkeld. Immers, tryptofaanmetabolisme vindt plaats in 
meerdere organen. Bovendien spelen bij dit metabolisme allerlei factoren een rol, zoals 
de invloed het stresshormoon cortisol.

Het eerste doel van dit onderzoek was om beter inzicht te krijgen in de factoren die 
de activiteit van de kynurenine stofwisselingsroute beïnvloeden. In Hoofdstuk 2 
bespreken we daarom uitgebreid het effect van veroudering op de activiteit van de 
kynurenine stofwisselingsroute en laten we zien dat deze activiteit een uitstekende 
maat is voor biologische veroudering. In Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 onderzoeken 
we vervolgens in twee verschillende patiëntengroepen de relatie tussen cortisol en 
tryptofaanmetabolisme. In tegenstelling tot eerdere bevindingen, laten we zien dat 
hoge cortisolwaarden geassocieerd zijn met verminderd metabolisme van tryptofaan. 
Ons onderzoek werpt daarmee een nieuw licht op de relatie tussen cortisol en 
tryptofaanmetabolisme en laat bovendien zien dat deze relatie een rol kan spelen in het 
welzijn van patiënten.    

Het tweede doel van dit onderzoek was om vast stellen of de kynurenine stofwisse-
lingsroute kan bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van neurodegeneratieve  
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ziekten. In Hoofdstuk 5 beschrijven we een analyse van kynurenines in bloed en hersen-
vocht van patiënten met de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson enerzijds 
en van gezonde mensen met dezelfde leeftijd anderzijds. We tonen aan dat verhoogde  
activiteit van de kynurenine stofwisselingsroute een algemeen fenotype van verouder-
ing is dat niet geassocieerd is met neurodegeneratie. Vervolgens laten we zien dat de  
concentraties van kynureninezuur beduidend lager zijn bij patiënten met  
Alzheimer en Parkinson dan bij gezonde ouderen. In Hoofdstuk 6 proberen we daarom 
na te gaan of het onderdrukken van de kynurenine stofwisselingsroute therapeutische 
waarde kan hebben bij neurodegeneratieve ziekten. Hiervoor maken we gebruik van 
het APP23-muismodel voor de ziekte van Alzheimer. We vergelijken eerst het effect van 
veroudering op kynurenines in het bloed en de hersenen van wildtype-muizen met dat 
van APP23-muizen. Het blijkt dat er geen verschil is. Deze resultaten komen goeddeels 
overeen met onze patiëntenstudie. Vervolgens laten we zien dat langdurige remming 
van tryptofaanmetabolisme de geheugencapaciteit van APP23-muizen gedeeltelijk her-
stelt. Deze resultaten bevestigen het idee dat kynurenines een rol spelen in neurode-
generatieve ziekten en suggereren dat de kynurenine stofwisselingsroute diagnostische 
en therapeutische potentie heeft bij deze aandoeningen. Deze en andere conclusies 
worden bediscussieerd in Hoofdstuk 7. 

Dit proefschrift biedt een goed uitgangspunt voor verder pre-klinisch en klinisch  
onderzoek naar de diagnostische en therapeutische waarde van de kynurenine stofwis-
selingsroute bij de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson en werpt bovendien 
vragen op die middels fundamenteel onderzoek beantwoord moeten worden. 
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