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Samenvatting

Tijdens de bereiding van voedsel, zowel in de fabriek als in de keuken, wordt voedsel 
blootgesteld aan hoge temperaturen. Deze hoge temperaturen zorgen voor het verloop 
van een chemische reactie, genaamd de Maillard reactie. De Maillard reactie begint met 
de reactie tussen suikers en eiwitten, welke Schiff-basen vormt. Deze Schiff-basen reageren 
verder via meerdere opeenvolgende reacties tot advanced glycation endproducts (AGEs), 
een diverse groep moleculen die grotendeels bruin van kleur zijn. AGEs zijn volop aanwezig in 
bereid voedsel, te zien aan de bruinkleuring. De Maillard reactie verloopt ook in het lichaam, 
bij 37°C, met endogene suikers en eiwitten. In het lichaam zorgen deze endogene AGEs voor 
verschillende effecten, waaronder het veroorzaken en verergeren van ontstekingen. Ondanks 
deze kennis is het tot op heden niet bekend in hoeverre voedings-AGEs effect hebben in het 
menselijk lichaam. Via ons voedsel komen er veel voedings-AGEs terecht in het lichaam en 
voornamelijk in het maag-darmkanaal. De effecten van deze voedings-AGEs in de darmen 
zijn nog nauwelijks onderzocht. Het doel van dit proefschrift is daarom om de mogelijke pro-
inflammatoire (ontstekingsbevorderende) effecten van voedings-AGEs in het darmstelsel te 
onderzoeken en te inventariseren welke verschillende Nederlandse populatiegroepen vooral 
last kunnen hebben van deze effecten van voedings-AGEs.

Voedings-AGEs en ontstekingsreacties
Endogene AGEs veroorzaken ontstekingsreacties door het activeren van de receptor voor 
advanced glycation endproducts (RAGE). Activatie van RAGE zorgt voor de secretie van pro-
inflammatoire cytokines, zoals tumornecrosefactor-α (TNF-α) en interleukine-8 (IL-8). In 
hoofdstuk 2 hebben we humane macrofagen blootgesteld aan verschillende voedings-AGEs, 
waarna we de secretie van TNF-α en celdood gemeten hebben. De verschillende voedings-
AGEs bestonden uit eiwitgebonden AGEs en vrije AGEs. De eiwitgebonden AGEs werden in 
de vorm van geglyceerd caseïne (GC) geproduceerd door het verhitten van caseïne, lactose, 
en glucose in een fosfaatbuffer op 100°C gedurende 15 tot 120 minuten. De verschillende 
vrije AGEs waren: Nε-carboxymethyllysine (CML), Nε-carboxyethyllysine (CEL), methylglyoxal-
derived hydroimidazolone 1 (MG-H1), en acrylamide. De humane macrofagen produceerden 
TNF-α na blootstelling aan GC, de eiwitgebonden AGEs, op een dosis-afhankelijke wijze. De 
verschillende vrije AGEs veroorzaakten geen TNF-α secretie. Dit duidt op een belangrijke rol 
voor de eiwitbinding van AGEs als het gaat om de pro-inflammatoire effecten. Naast het pro-
inflammatoire effect zorgde een langere verhittingstijd van GC tot een verhoogde celdood 
van de macrofagen. Het blokkeren van RAGE met een antagonist leidde tot een significante 
reductie van TNF-α secretie, wat duidt op een RAGE-afhankelijk effect van eiwitgebonden 
voedings-AGEs. 

Vertering van AGEs
Voordat voedings-AGEs in het lichaam terechtkomen, worden ze eerst verteerd in het 
maag-darmkanaal. In hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat het pro-inflammatoire effect 
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van voedings-AGEs afhankelijk is van de AGE-eiwitbinding. Tijdens de maag-darmpassage 
van voedingsmiddelen worden eiwitten afgebroken tot aminozuren, dit zou kunnen leiden 
tot de afbraak van de AGE-eiwitbinding, waardoor de voedings-AGEs een verminderd 
pro-inflammatoir effect zouden kunnen hebben. In hoofdstuk 3 hebben we verschillende 
voedingsproducten die rijk zijn aan voedings-AGEs (GC, speculaas koekjes en appelsap) 
blootgesteld aan een geavanceerd in vitro maag- en dunne darm model: het TNO 
gastroIntestinal Model-1 (TIM-1). Dit model bootst het maagdarmkanaal na en houdt rekening 
met meerdere parameters, zoals: dynamische pH-curven, peristaltiek, toevoeging van gal- 
en pancreasenzymen, en passieve absorptie. Tijdens de in vitro vertering van GC, speculaas 
koekjes, en appelsap bleef de AGE-eiwitbinding intact. Dit betekent dat voedings-AGEs hun 
pro-inflammatoire eigenschappen behouden in de dunne darm.  Als we de vertering van GC 
vergelijken met de vertering van ongeglyceerde eiwitten (UC), blijkt dat de aanwezigheid van 
eiwitgebonden AGEs de eiwit vertering vertraagt. Dit kan de biologische beschikbaarheid van 
essentiële en non-essentiële aminozuren verlagen en daarmee consequenties hebben voor 
de menselijke gezondheid. Daarnaast laten we zien dat tijdens de vertering van speculaas 
koekjes en appelsap nieuwe AGEs worden gevormd in de dunne darm. Deze kunnen bijdragen 
aan de pro-inflammatoire effecten. Dit effect lijkt ook product-afhankelijk te zijn, de toenames 
waren verschillend tussen de verschillende voedingsproducten.

Effecten van voedings-AGEs in het maag-darmkanaal
Om het effect van vertering op het pro-inflammatoire potentieel van voedings-AGEs te 
onderzoeken, hebben we in hoofdstuk 4 humane macrofagen blootgesteld aan de door TIM-
1 verteerde GC. Hieruit bleek dat de verteerde GC voor meer TNF-α secretie zorgt dan de 
onverteerde GC. Om te onderzoeken in hoeverre de grootte van de moleculen effect heeft 
op het pro-inflammatoir potentieel van voedings-AGEs zijn de onverteerde GC-samples 
gefractioneerd op grootte en zijn de humane macrofagen blootgesteld aan deze individuele 
fracties. Hier zien we dat de grootste moleculen in GC voor de meeste TNF-α secretie 
veroorzaken, terwijl de kleinste moleculen geen TNF-α secretie veroorzaken. Om het effect 
van voedings-AGEs in het maag-darmkanaal verder te onderzoeken hebben we darmepitheel 
cellen blootgesteld aan GC. Hoe langer de verhittingstijd van GC, hoe meer darmepitheel 
cellen doodgingen. In tegenstelling tot deze bevinding, zagen we ook dat hoe langer GC 
verhit is, hoe lager de productie van intracellulaire reactieve zuurstofcomponenten (iROS) 
door darmepitheel cellen was in vergelijking tot onverhit GC. Met deze resultaten laten we 
zien dat de specifieke thermische behandeling van voedingsproducten een belangrijke rol 
speelt in de uiteindelijke waargenomen biologische effecten van de voedings-AGEs.

AGEs en corticosteroïdengevoeligheid
Patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa 
lijden aan chronische ontstekingsreacties in hun maag-darmkanaal. Om deze ontstekingen te 
behandelen krijgen deze patiënten corticosteroïden toegediend. Corticosteroïden zijn een van 
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de meest gebruikte anti-inflammatoire medicijnen, maar een groot deel van IBD-patiënten is 
(deels) resistent tegen deze medicijnen. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht in hoeverre 
voedings-AGEs de corticosteroïdengevoeligheid kan beïnvloeden in humane macrofagen. 
In dit hoofdstuk laten we zien dat GC de corticosteroïden-gevoeligheid van macrofagen 
verlaagt wat zou kunnen leiden tot corticosteroïden-resistentie. Deze ongevoeligheid kan 
worden gereduceerd door de suppletie met het antioxidant quercetine. Deze verhoging 
van corticosteroïde-gevoeligheid door quercetine komt waarschijnlijk door het wegvangen 
van iROS door dit antioxidant. Hiermee laten we zien dat voedingsproducten met een hoog 
pro-inflammatoir potentieel corticosteroïden-resistentie kan veroorzaken. Deze resultaten 
kunnen van groot belang zijn voor IBD-patiënten die een verlaagde corticosteroïden-
gevoeligheid hebben.

Algemene conclusie
Het huidige Westerse dieet zorgt ervoor dat mensen veelal worden blootgesteld aan 
voedings-AGEs. Deze voedings-AGEs worden voornamelijk gevormd tijdens de bereiding van 
het voedsel, waarbij temperatuur een belangrijke rol speelt. Voedings-AGEs veroorzaken 
een ontstekingsreactie in humane macrofagen. Voedings-AGEs zijn daarom een potentieel 
risico voor patiënten met inflammatoire darmaandoeningen. Om een pro-inflammatoir 
effect te kunnen uitoefenen moeten voedings-AGEs eiwitgebonden zijn, het verteringsproces 
van het maag-darmkanaal verbreekt deze AGE-eiwitbinding niet en er worden zelfs meer 
eiwitgebonden AGEs gevormd in het darmkanaal tijdens de vertering van voedingsproducten 
met hoge concentraties voedings-AGEs. Hierdoor blijven voedings-AGEs pro-inflammatoir 
tijdens en na de vertering. De duur van het verhittingsproces en de type en hoeveelheid 
suiker en eiwitten in de voeding zijn erg belangrijk voor de uiteindelijke biologische effecten 
van voedings-AGEs. Uit ons onderzoek komt naar voren dat voornamelijk mensen met 
inflammatoire darmziektes baat zouden kunnen hebben bij het verminderen van hun 
voedings-AGE-inname. Dit met als doel om hun symptomen te verminderen.


