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Samenvatting 

I/s'tarnii~e B-6 en verouderiysg: Ondazoek bij de rns 

Vitamiale B d  is een essenlide vrscdangsstof'nodig voor de rioriiiele groei en 
ontwikkeling van d e  ~iaens eii van a l k  ioi nu roe onderzochte diersoor~etl. 
PyridoxalEosfaat, bekend onder de (Engelse) afkortirrg 138-P, is de actieve vorm iKaiu 
vitamine B-6. PLP is cofactc~r bij \iele rneiabole processen, nier natiie traiisaminerirrgs- 
en decarboqleringsreac1,ies. Als zodanig is PLP betrekken bij onder sneer 
anririozu~irmetabo1ista~e en nez~rotransiisitte~s~~ntliese. 

Bij onderzoek naar de (biochernisclre) vitamine BG status van ouderen valt dc 
hoge iiicideniie van cen lage PIP-spiegel in plasma op i a i  vergelijking met die vaia 
jong-volwassenen. Dit blijkt niet alleen verklaard te kuinnen worden door een lagei-e 
vitamine BG inliemiiig. In  een beperkt aantal studies zijn aanwijringen gcvoridciu 
voor leeftijdsafhankelijke veranderingen in vitan~ine B 4  metabolisme en viraniii~c 
B 4  kinetiek. Er i s  onder meer gecoiisdateerd &ai orale vitarr~iiie i34 siappletic nict bij 
alle ouderen een vcrbeterii~g te nen  geeft van de  bioclicmisctie vitailuii-~e B 4  siailis. 

Hei doel vaii het iir dur proefschrift bcschreven onderzoek, kitamine 134 ei1 
veroudering', was na te gaan waardoor d e  PLP-spiegel in plasma daalt bij 
veroudering. Daarnaast werd onderzoek gedaan naar de fu~iciionele cansequciitics 
van een chronisclie vltarnii~e 8-6 deficieritic. Gekozen werd voor een 
dicrexperimciitele benadering met de  rat als n-rodel voor de mcns. Een coliort Wistlil-- 
ratten werd vanaf speenleeftijd op een in alie opzicliten adequaat voer gchoudeiu ei? 
gcdurcnde 21h jaar gevolgd. Onderzoclit werden (veranderingera in) vitamine BG; 
status, verdeling van vitanaine B 4  over liet lichaam en aczivilciteia wan vilamine B 4  
meraboliserende enzymen bij gezonde ratten. Dezelfde gcgeuens werden verraineld 
van ratten van cen andere stam, Rrown-Hdorwaj, zran vcrschillcnclc leeí'iij~l (van 6 
inaairdcn tot 3 jaar). Terïelndc inierpreraiic v~in de verkregeia ge& K.\ r a  LDS i e  
vereen~~~~ieligeru werdeii dezelfdc kao-ak~er~stiekenz ook onderrrrcl-~t hij W~c;lair-i'a~~cti 
die vanat speenleeflijd waren gelioudeii op een voer met ecn lager gehalte a a n  
v~iainine BG (respectlevclijk 10% c11 50% van (%c aarubevcliaig) 

Naast de beschreven bioclieniische En virro benadering werd cei-r Ibiakii~clische ~ 1 ~ 7  

vivo benadering toegepast. D e  totale lichaainsklariiilg van PLP cncrrijds c12 de 
synrhesccapaciteii van PLP andcrtijds werdcn vcrgclckcr~ 111 gorige en ouclc raltei l  
Ter vereerivoudiging van de interprctalle van de  rcsuliaien wcrdcii dezclfde 
cxpcrimcntcn uitgcioerd inei \/ilarninc 134 definente dieren. De resullalen werden 
gevenfneerd via sn riti-o l>erf~i\ie f a n  levers van jolige cn oude ratten. Langzame ria 

zvvo processen ikerden onder-mcht in experimenten i~ ie l  radioactief gemerkt vitamine 
B-6. I n  jonge en oude dieren werdcn de  distributie i11 c17 de  e3liininatie ui t  ondcr 
anderc spicruecf~el oitderj7ncha 



Functirrnele cons~lquenties van een chrcrnisch marginale tot deficiente vitamine 
B-6 status werdei? onderzocl-rl in dieren gehlouden op  voer met ecn verlaagd lifitamine 
B-6 gehalie ten op7ichrc van de aanbeveling De onderzochte karakrerisrieken waren 
inortaBileit, macroscop~cche ei1 microscopische afwijkingen aan urganeil. groei en 
gewicht, woerverbruik, klinisch-chemische parameters, vitarnine B 4  afhankelijke 
enqi-Flen, immunologische parameters en gedrag. 

Mogelijke ou~rzaken van een dalende PLP-spiegel iin plasma bij berouidering zijn: 
- lagcre vitaminc B 4  inneming; 
- verminderde absorptie van vitarnine 54 na consumptie; 
-- hogere PLP-klaring; 
- lagcre PLP-synthese; 
--verschuivingen in dc verdeling van vitamine B 6  tussen organen; 
- hogere 'turnover'. 
In de oniderzochke ratten (op adequaat voer) bleek, net als bij d e  mens, d e  PL,P- 
5piegel in plasma leeftijdsafTiankc11.jk te dalen. Het voerverbruik echter - en dus de  

"n met vil~imiine l36 consumptie - bleek constant. Uit de  resultaten van experiment, 
radioactief gemerkt witaminc B 8  bleek dat de absorpiie na orale toediening vrijwel 
volledig is, zowel bij jonge als bij oude dieren. Hoewel de  ~ n i  rarluri activiteit van 
vitamine B 4  ineilabolisere~~de enqmeii veranderde, vertorindcn r~c-~cl~ de  PLP-klaring 
in plasma iaoch d e  PLP-synthese in plasma lecftijdsalhankelije verschillen en in vivo 
experiincnlcn. Wel bleek een1 versckiuiving in de Inclzaamsverdeling wan vitamine W - 6  
op ze nredcn bij ouderc dieren. In Wistar-ratten daaldc het v~tarniile BG gehalte in 
plastma, niieren et-n spierweefsel, bleef het vrij e ~ n s t a n t  in  lever, inaar stccg her iri hart 
en hersenen. 111 Brown-Noway-rantcn vertoonden plasma, nieren, hersenen en 
spierweelscl cc11 daling, rnaar hart en lever ccn stijging van de vitaimine BG sp~egel. 
Er werd bevestiging gcvondet~ wan de hypoll.iese dal deze verschuivingen t c  maker) 
hebben niet verai~dcringei~ irn de bindingscapaciteiil voor vitamine B 4  (aan clwitten) 
en dus inec veranderingen in 't~iurnover'wan wcefseleiwitten. De totale 
Iichaaimsvt~»iraacl vilanzinc B 4  bleek riiet te verschilleii tussen jonge ei1 oude dieren. 
l11 experi~menieti rnet radioaclief geinerkt viraniine R-(> werdcru geen verschillen 
gcvx~nclen in witairninc B 4  c l~rno~~enA' .  

De dictci~ elic op  voer rnct een bellerkil gehalte aan vitamine B 6  waren gehoude11 
vcrraonden-r cle vcrwacl-irc daling van  de biocheniiibche vitaia~ine B 4  status en van dc 
viiaii~ine B 4  spiegcls in weetseils, cn een lagere activixeii van vilamine B 4  
ilFha~\kclijke eiizymcil. k'crdcs ivcrdcr-i een Iagerc P1,P-klaring cn een hogere PLP- 
syuillirisc wiiargenoilieia. Slcchzs de dieren die op wocr met 110% van de aanbevolea~ 
hocveell-icid vittirnit~e B d  warcri geilauden vertoonden een lager liclaaamsgcw~ichr 
Jala cvcn oude erantrolediercn. Bdialve haaruilval en een ~01.117 van dermalitic die 
kcnrncrkcild is voor v i t a~~ l i~ l e  B 8  deficientie bij de rat werderi geen asitl vitamine B 6  
detici&iilic tol: te scl~rijlveiii af~wijkiii~gen gevorideni. Dc tncrrlalitclt on~der deze dieren 
uerschilrtc ook raiet lussen d e  vocrgroepert. Alleeti bij de dieren gehouden op voer 
nuct 10% win de aanbevolen Iioezrecllieid vitailaine BG werd een bloedbeeld 
w : ~ i ~ i - g e n ~ ~ e n  overeenkon~rnd rilct rnici-c~cytairc hypoclirome ancinie. Het tuit- 



bloedbeeld van deze dieren vertoonde een \~erhchuiving naar nleer oeutrofielcn teij 
kuste van lymfocyten. Tegelijkertijd werd ~niroliltie van de  thyrmms waargeiloiï.reri. Irn 
de  gedragstcsten werden geen ver schiller^ waiargeilonierr tusser-i dieren geholiden op  
de \rerschillendc voereir. 

Wai~iieer de  resultat en van her onderzoek hij d e  (gerande) veroudei ende rat wordee~ 
geextrapoleerd naar de  (gezonde) verouderen~de rnelis blijken een aanlal dogina's 
betreffende vitamine B 4  niet houdbaar. Ten1 eerste IS Irer. PIJ?-gehalte in plasma 
geen leeftijdsanafl-tankelijke paaamerer voor dc liiiiarnine B 4  status vanucge de 
verschuivirrgen in de  verdeling van vitamine B 4  over het licliaarn ten koste van 
plasma. Ten tweede hlijkt de signiticairic iniverse correlatie russeni d e  PLP-spiegel in 
plasina eir serurnactiviteit van alkalische fosfatase (ecn vilari~iiie B 4  metaboliserend 
en~y in )  bij vero~idering geen oorzakelijk verband in re liouden daar de totale 
IichaalmskIaring vari PLP niei erandert met de leeftijd. 

Een belangrijke hevindiirg vair Piet onderzoek bij de rat is dc daling van Uaet 
vitamine BG gehalte 18-1 spierweefsel bij verouderiiag. Daar oiigcveer 80%van de  
lichaarnsvoorraad aan vitamin~e B& zich, in de  spieren bevindt kan een daling vat1 her 
gehalte vitamilie R 4  in de spieren ccn daling van dc lichaarnsvoorraad inholaden. Dij  

de  rat bleek d e  roiale lichaamsvoorraad viiainine B 4  nier te verschillen zuissei~ joi~gc 
en oude dieren. omdat de dalinag van hct gehalte aan vinariaine B4 in de sliiei-ea~ \aiercl 
geconlpenseerd door een toename van de massa spierweefsel. Bij de meris daalt 
echter de hoeveelheid spienveefsel gemiddeld bij veroudering en ligt dus een daling 
van de  licliaarnsvoorraad vitamine U-6 voor de hand. Voordai iairiatregelen worden 
getroffen om d e ~ e  daling tegen te gaan (bijvoorbeeld door een hogere dagelijkse 
vitarnine B4 coiisuiiiptüe of meer lichaanisbewegi~~g aan te bevelen) dient eersi 
or~dcrsleuiiend onderzoek te worden verricht. 

Hoe de algifte vair vilaniine BG door spaerweefsel wordt gereguleerd is niet 
bekend. Espcrimei~ten met in uri&s.o perflisie van spierweefsel, bijvoorbeeld In de 
gcisoleerde aclaitcrpoot van dc rat, lijken een goede benadering om dil ie 
ondermeken De relatie tussen 'Kturnover' van weefseleiwit en weefselspiegel van 
.i#itsrniiie 13-6 kan miorden orideoliocht aan de  liand van Irei cnlynla 
glycogeenfosfc~rylao;c. Dit enryirr, aaiiwezig in spieiweefxel, Es daal- I-ier belangrijkhie 
vitamine B 4  bindend eiwit. Wanneer cxperiincnlcn ralel menseia gewensi ~ i j n  kan 
eindcrzoek naar de relaiie tiissen siikstr~fialians en vlrarninc 13-6 siaius (en 
veranderingeil hierin meil d@ leeftijd) belangrijkc informatie levcren. 

De 117 het project 'vitamine 8-6 en vcroudering' werkrcgcn rehultaten gcvcn 
vooi-alsilrig geen aaiiPciding tot hei a~inbevel~crr vali cen I~ogere dagelijkse vitaiiiii~c 
B-6 curiruniptic \tooi- ouderen. 




