
Chemische 
Feitelijkheden

Ouder worden gaat vanzelf, maar veroudering is een 
gecompliceerd proces. Alles wat bijdraagt aan het 
verval van een systeem – een mens, dier of ding – is 

veroudering. Slijtage, ziekte en sterven zijn onderdelen 
ervan. Mensen en de meeste andere organismen veroude
ren deels doordat onze genen niet perfect staan afgesteld. 
Maar we verouderen ook door pech. We staan bijvoorbeeld 
bloot aan zonnestraling of toxische stoffen, waardoor we 
eerder oud worden. Gezond leven vertraagt het proces juist 
weer. 
Gelukkig zijn onze genen goed in de schade opruimen, 
maar zoals gezegd niet perfect, zodat die ophoopt. Cellen 
zijn zo geprogrammeerd dat ze afsterven als ze kapot zijn 
en stamcellen vernieuwen vervolgens het weefsel. Verder 
is een goed metabolisme van cruciaal belang. Daaronder 

vallen de hormoonhuishouding, de eiwithuishouding en 
de energiehuishouding van mitochondriën. Er blijkt daarin 
een enzymcomplex centraal te staan dat onder meer faam 
verwierf als doelwit van resveratrol en rapamycine. Er vindt 
veel onderzoek plaats om al die processen te begrijpen, 
zodat we meer invloed kunnen uitoefenen op gezond ouder 
worden. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat is verouderen eigenlijk? Wat is het 

verschil met ziekte?
• De Basis: Veroudering is verval van het hele lichaam. 

Welke processen spelen hierbij een rol?
• De Diepte: Weten we al voldoende van verouderings

processen om ze te kunnen sturen? |

Onontkoombaar verval
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Veroudering is een belangrijke ziekteveroorzaker, omdat het 
hele lichaam gebreken gaat vertonen. leefstijl en domme pech 

in samenspel met je genen bepalen hoe je veroudert.

Ouder worden is simpel, het gaat 
vanzelf, ook bij planten en die
ren. En zelfs alle dingen verou

deren, hoewel sommige heel langzaam, 
zoals rotsen of zand. Je kunt veroudering 
formeel definiëren als ‘tijdafhankelijk 
functioneel verval’, ofwel alles wat bij
draagt aan het teloorgaan van het systeem. 
Veroudering is voor mensen de grootste 
risicofactor om dood te gaan. Over de 
hele wereld sterft gemiddeld twee derde 
van de mensen aan een van de effecten 
van veroudering. De rest overlijdt door 
een nietnatuurlijke oorzaak, zoals een 
ongeval of ten gevolge van ziektes die 
niet gerelateerd zijn aan veroudering. Dat 
laatste zorgt voor verwarring: wanneer is 
een aandoening een ziekte en wanneer 
een gevolg van veroudering?

OpbOuw en aFbraak

Voor mensen kun je veroudering als 
volgt omschrijven: alle veranderingen 

in het lichaam die de kans om te sterven 
doen toenemen. Slijtage is een onderdeel 
van het verouderingsproces. Ziekte en 
doodgaan ook. Sommigen vinden dat ver
oudering al begint op het moment dat de 
eicel wordt bevrucht en gaat delen. Dan 
kunnen er immers al biologische proces
sen mislopen die de kans verhogen dat 
het lichaam later niet goed functioneert. 
Als je gewrichten niet goed ontwikkelen, 
krijg je vast en zeker eerder artrose. En als 
je genen ongunstig werken, heb je meer 
kans op ziektes.

Praktischer is het om pas van verou
dering bij de mens (en dier) te spreken 
wanneer het lichaam stopt met groeien en 
begint met aftakelen. Een mens groeit en 
ontwikkelt tot ongeveer 20 jaar. Dan zijn 

bijvoorbeeld de botten helemaal ontwik
keld en bereiken ze de maximale dicht
heid. Zodra de opbouw stopt, begint de 
afbraak. Tot een jaar of dertig merk je daar 
helemaal niets van en tot ongeveer vijftig 
jaar herstellen eventuele problemen nog 
vrij snel. Zo’n beetje na je vijftigste wordt 
je functioneren beïnvloed door het ouder 
worden en spreken onderzoekers en art
sen van veroudering. Je krijgt tussen de 
50 en 70 jaar allerlei kwalen en in het 
uiterste geval overlijd je aan een of een 
combinatie ervan.

Er zijn diverse organismen die geduren
de hun leven niet verouderen. Hun cellen 
vertonen geen slijtage en schade wordt 
altijd gerepareerd. Zo zijn er grote vissen 
gevonden van meer dan 100 jaar oud en 
mosselen van honderden jaren oud. Die 
dieren hebben geen natuurlijke vijanden 
en zijn door evolutie zo aangepast dat ze 
oneindig lang nakomelingen kunnen pro
duceren. Dus hoewel ze niet het eeuwige 

leven hebben, omdat vissers ze misschien 
een keer vangen, neemt hun kans om te 
overlijden niet toe met de leeftijd, zoals 
voor mensen wel geldt.

Ziekte OF OuderdOm?

Het verouderingsproces bij mensen 
begint dus al lang voordat er ziektes 

ontstaan. Een ziekte is de uiting van een 
verhoogde kwetsbaarheid van je lichaam 
door veroudering. Klachten ontstaan door
dat je iets niet meer goed kunt als gevolg 
van een van de verouderingsprocessen. Je 
gaat naar de dokter en krijgt een diagno
se: dan is de kwaal een ziekte geworden. 
Veroudering is de grootste risicofactor om 
een ziekte te krijgen. Op nummer twee 
staan overgewicht en roken.

Veroudering vindt niet plaats in slechts 
één orgaan of cel. Hele systemen verou
deren, zoals spieren en gewrichten en het 

de teloorgang van het

lichaam

Ouder worden gaat gepaard met enkele duidelijke 
uiterlijke kenmerken. Een daarvan is het 

rimpeliger worden van de huid.

het oudste dier ooit gevonden was een 
noordkromp, een soort mossel. Die was 

ruim 500 jaar. Aan de strepen op de schelp van 
een mossel kun je zijn leeftijd aflezen. |
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hartvaatsysteem. Het immuunsysteem 
vertoont gebreken, waardoor de afweer 
van het hele lichaam daalt. Het gaat 
bijvoorbeeld om de afname in aantal 
en functie van de witte bloedcellen die 
beschermen tegen ziekte en beschadig
de cellen opruimen. Een ander belang
rijk falend systeem op oudere leeftijd 
is de stofwisseling, ofwel het metabool 
systeem. Je spieren, hersenen en schild
klier reguleren dat systeem. Krijgen of 
geven die een verkeerd signaal, of komt 
het signaal niet aan bij de cellen waarvoor 
het is bedoeld, dan gaan er dingen in je 
hele lichaam mis. Een voorbeeld is de 
oudere die niet voldoende eet. Cellen rea
geren niet op de hongerhormonen, zoals 
ghreline en leptine, waardoor de oudere 
geen signaal krijgt om te gaan eten. Ook 
insulineresistentie bij diabetespatiënten 
is een miscommunicatie tussen cellen en 
hormonen.

kans en leeFstijl

Dat er meer misgaat naarmate je ouder 
wordt, heeft niet allemaal dezelfde 

oorzaak. Je kunt zeggen dat er drie facto
ren zijn die bijdragen aan veroudering. 

De eerste factor is de blootstelling aan 
externe factoren. Sommige daarvan, bij
voorbeeld je leefstijl, heb je zelf in de 
hand. Iemand die gezond leeft, goede 
voeding neemt, voldoende beweegt en 
weg blijft van schadelijke stoffen vermin
dert de kans op veroudering door schade 
die deze zaken kunnen toebrengen aan 
het lichaam. 

De tweede is een intrinsieke eigen
schap van je lichaam, namelijk de 
genen. De ene persoon heeft genen die 
beter DNAschade kunnen opruimen of 

beter zijn in infecties of kankercellen 
bestrijden.

De derde factor is kans; het stochastische 
effect. Het kan zijn dat twee mensen (zelfs 
genetisch identieke zoals tweelingen) bloot
staan aan evenveel radioactieve straling of 
kankerverwekkende stoffen en dat toch de 
een ziek wordt en de ander niet. Je kunt het 
ook pech noemen. Veel bekende gevolgen 
van veroudering, zoals verminderde afweer, 
vergrijzing en rimpels zijn het gevolg van 
de stochastische factor schade. Je geneti
sche opmaak bepaalt het gevolg daarvan. 

persOOnlijke behandeling

Gezond leven is altijd een goed idee. 
Maar boven de 70 jaar brokkelt het 

hele systeem af. Op hoge leeftijd heb

ben mensen vrijwel nooit slechts één 
ziekte. Er zijn dan al heel lang allerlei 
verouderingsprocessen aan de gang in 
het lichaam. Krijgt iemand van boven de 
70 een hartaanval, dan is het waarschijn
lijk dat hij ook spierproblemen heeft, 
misschien lijdt aan dementie en artrose. 
Het heeft weinig zin om de patiënt in 
dat geval enkel hartmedicijnen te geven. 
Bovendien worden geneesmiddelen nog 
nauwelijks getest op oudere patiënten of 
oudere diermodellen, terwijl het verou
derde lichaam waarschijnlijk heel anders 
reageert op medicijnen dan een jonger 
lichaam. Maar welke behandeling dan wel 
zinvol is, daarmee zijn artsen en onder
zoekers nog maar net bezig, onder meer 
in de vorm van personalized medicine. |

Scheurend rubber en doffe verf

ook materialen verouderen. Enkele belangrijke oorzaken op een rij gezet:

Uv-licht en ozon maken zuurstofradicalen die allerlei moleculen kunnen afbreken. een voorbeeld is het bind-

middel in verf dat daardoor zijn glans verliest en uiteindelijk afbladdert. ook natuurrubber voor bijvoorbeeld 

banden, met veel dubbele bindingen in de moleculen, veroudert door ozon of uv. 

Chemische veroudering doordat zure regen, zeezout of zwavel- en stikstofoxidematerialen zoals coatings, 

rubbers, metalen en beton aantasten. ook corrosie van onder meer metalen kun je zien als chemische verou-

dering.

Hitte kunnen veel materialen niet tegen. sommige kunststoffen vallen uiteen. Beton kan veel hebben, maar 

boven zo’n 300 °C verandert het cement, waardoor het onherstelbaar veroudert. na een brand is beton daarom 

niet meer betrouwbaar.

Slijtage is het gevolg van twee materialen die tegen elkaar wrijven. Doorgaans zal het hardere materiaal het 

zachtere doen slijten. slijtage kun je tegengaan door het materiaal te coaten of het contactvlak te smeren.

Biologische degradatie zoals afbraak door micro-organismen is soms gewenst, bijvoorbeeld bij bio-afbreek-

bare plastics. in andere materialen zorgt het voor veroudering, bij beton en coatings, of bederf, bij voedsel. 

Maillard-reactie, ofwel bruinkleuring, zoals een appel die bruin wordt of balsamico-azijn die in de tijd steeds 

donkerder kleurt. Dit zijn bekende voorbeelden van het verouderingsproces van voedsel. De bruinkleuring vindt 

ook plaats bij koken, bakken en frituren.

De oudste (gedocumenteerde) mens ter 
wereld was de Franse jeanne-louise Calment 

(1875-1997). Zij werd 122 jaar en ruim 5 maanden. 
tot 5 jaar voor haar dood rookte ze. Zelf schreef 
ze haar hoge leeftijd toe aan een olijfolierijk 
dieet, port en 1 kg chocola per week. |

uitzonderliJk oud

Onze levensverwachting stijgt niet alleen (van 70,3 en 72,6 jaar voor respectievelijk mannen en 
vrouwen in 1950 tot 79,4 en 83,0 nu), maar het aantal ouderen neemt ook toe. De piek van de 

bevolking ligt nu nog tussen de 46 en 51 jaar, in 2036 ligt die tussen 66 en 71 jaar (lichtblauw/roze). 
Over twintig jaar zijn er dus veel meer 70-plussers dan nu. |
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iedereen wil het liefst een schakelaar kunnen omzetten en 
daarmee gezond 100 jaar worden. Maar het gaat hier om een 
heel regelpaneel aan knoppen. de kunst is om uit te vinden 

wanneer je aan welke moet draaien.

uitscheiden. Daarnaast spelen spieren 
een belangrijke rol, die signalen geven 
als er actie moet worden ondernomen en 
die belangrijk zijn voor de energieopslag. 
Een voorbeeld is diabetes type 2. Daarbij 
reageren weefsels niet meer op het hor
moon insuline dat het glucosegehalte in 
bloed verlaagt. Een ander voorbeeld is het 
schildklierhormoon dat de stofwisseling 
en groei stimuleert. Wordt de schildklier 
minder actief met de jaren, dan draagt dat 
soms bij aan typische ouderdomskwalen 
als geheugen en concentratieverlies. 

Een belangrijk onderdeel van het meta
bolisme zijn de mitochondriën, de ener
giefabriekjes van de cel. Daar wordt onder 
meer suiker en vet verbrand met zuurstof 
en komt er energie vrij in de vorm van 
adenosinetrifosfaat (ATP) voor andere 
celprocessen. Werken de mitochondriën 
niet meer goed, dan functioneert de cel 
niet meer en veroudert. Verder spelen 
de mitochondriën een belangrijke rol 
in geprogrammeerde celdood (zie ver
derop).

Een belangrijke regelaar van het meta
bolisme blijkt een enzym te zijn dat 
zich in alle cellen bevindt, niet alleen in 
mensen, maar ook in de meeste andere 
organismen. Dit TORcomplex houdt in 
de gaten hoeveel voedingsstoffen de cel 
krijgt en bepaalt op basis daarvan of de 
cel moet groeien of bij te weinig voeding 
juist moet investeren in onderhoud. Het 
gunstigst is het als de cel de balans tussen 

Om de haverklap duiken er studies 
op in de media die je vertellen 
wat je moet doen om gezond 

ouder te worden. De ene keer draait het 
om een dieet, dan weer moet je antioxi
danten eten om radicalen vermijden of is 
er een stofje gevonden in rode wijn waar
door muizen veel ouder worden.

De meeste van die studies zijn geen 
onzin, maar vertellen slechts een deel van 
het verhaal. Veroudering is een gecompli
ceerd proces waarbij alle cellen betrokken 
zijn. In grote lijnen hebben onderzoekers 
drie regelpanelen gevonden, veelal op 

basis van onderzoek bij dieren, die een 
grote rol spelen bij verouderen.

stOFwisseling

Het eerste regelpaneel is de stof
wisseling, ofwel het metabolisme. 

Ook het immuunsysteem is hierbij nauw 
betrokken. Bij veroudering verandert het 
metabolisme van alle cellen. Dat maakt 
dat je weefsels niet meer reageren zoals 
bij een jong persoon. Stofwisseling 
wordt gedreven door het neuroendo
crien systeem, zoals de hersenen en de 
schildklier die regulerende hormonen  

stofwisseling
en celschade

Antioxidanten vangen zuurstofradicalen weg 
en voorkomen daarmee schade aan cellen. 

Door extra veel voedingssupplementen met anti-
oxidanten te eten, zoals vitamines of superfoods 
zou je daarom gezonder worden en veroudering 
tegengaan, zo luidt de aanbeveling van vooral de 
fabrikanten van die supplementen.
Antioxidanten, zoals vitamines e en C, bèta-
caroteen, seleen en zink heb je nodig en ze 
beschermen inderdaad tegen vrije zuurstofra-
dicalen. je krijgt hier met normale voeding 
genoeg van binnen en supplementen zijn dan 
overbodig. uit recent onderzoek blijkt dat het 
wormpje C. elegans, gist en muizen met een ver-
hoogde hoeveelheid zuurstofradicalen in cellen 
niet sneller ouder worden. omgekeerd worden 

muizen met meer afweer tegen radicalen niet 
ouder dan andere. 
men denkt verder dat zuurstofradicalen ook een 
beschermende rol spelen. immuuncellen gebrui-
ken vrije radicalen bijvoorbeeld om bacteriën 
te doden of om bescha-
digde eiwitten op te rui-
men. Bovendien 
lijken sommige 
studies aan te 
tonen dat antioxi-
danten veroudering 
juist bevorderen 
wanneer je er te 
veel van binnen-
krijgt.  |

antioxidanten

resveratrol
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zorgt ervoor dat niets misgaat tijdens de 
ontwikkeling van het embryo. Het ruimt 
ongewenste weefsels op. Daarom worden 
we niet geboren met zwemvliezen of een 
staart. Gaat er op latere leeftijd iets mis 
met die geprogrammeerde celdood, dan 
kan er bijvoorbeeld kanker ontstaan. 

Daarnaast is een proces dat senescentie 
heet van belang. Cellen zoals die van de 
mens kunnen maar een voorgeprogram
meerd maximum aantal keren delen, ook 
wel de Hayflicklimiet genoemd. Daarna 
stopt het deelproces, maar leven de cel
len wel voort. Die cellen heten senescent. 
Vergelijk het met een mens of dier boven 
de reproductieve leeftijd. Muizencellen 
kunnen bijvoorbeeld zo’n tien tot vijftien 
keer delen, menselijke cellen zo’n veertig 
à zestig keer. Senescente cellen spelen een 
complexe rol in onder andere de reparatie 
van weefselschade en in tumorgroei.

Vernieuwing

Als er te weinig cellen van een bepaald 
type zijn, bijvoorbeeld wanneer een 

spier is verzwakt door ontstekingen, dan 
komen de stamcellen in actie. Stamcellen, 
in dit geval voor spieren, krijgen een sig
naal van eiwitten van het afweersysteem 
(zoals cytokinen) en van groeifactoren 
(zoals IGF1) en specialiseren zich tot 
spiercellen. Een tekort aan stamcellen 
op latere leeftijd heeft tot gevolg dat het 
lichaam defecten niet meer repareert. Dat 
draagt bij aan veroudering. Zo krijg je 
zwakkere spieren en heb je minder kracht 
als je ouder bent.

Een ander voorbeeld is bloed. Uit 
bloedstamcellen die in het beenmerg 
zitten (hematopoëtische stamcellen) vor
men zich bloedplaatjes en bloedcellen. 
Naarmate we verouderen gaat dit proces 
minder snel, wat leidt tot bloedarmoede 
(minder rode bloedcellen) en een gebrek 
aan immuuncellen (witte bloedcellen) met 
een verminderde weerstand tot gevolg. |

groei en onderhoud goed bewaart, en dat 
is afhankelijk van het celtype. Meer over 
TOR vind je in De Diepte.

schadeherstel

Het tweede paneel dat veroudering 
regelt is het schadeherstelbedrijf van 

je lichaam. Daarbij draait het om het 
immuunsysteem en de genen die scha
de repareren. Schade kan bijvoorbeeld 
ontstaan door zuurstofradicalen. Die vor
men zich wanneer het lichaam zuurstof 
gebruikt en in een aantal stappen suiker 
verbrandt voor de energievoorziening. Zo 
kunnen radicalen DNA aantasten. Ook uv
straling van de zon en radioactieve straling 
beschadigt DNA. Als je dit soort schade 

vermijdt, zoals straling of radicalen, ver
groot je kans om gezond oud te worden.

Diverse genen zijn zo geprogrammeerd 
dat ze de schade kunnen opruimen (zie 
kader). Als die genen niet goed werken, 
bij ziektes die symptomen hebben die 
lijken op versnelde veroudering, zoals 
bij het Cockaynesyndroom, progeria, de 
ziekte van Werner of Xeroderma pigmen
tosum, dan verouderen cellen zeer snel. 
Patiënten met die ziektes worden niet 
ouder dan 15 à 20 jaar. 

prOgramma

De derde factor die veroudering sterk 
beïnvloedt, zijn ingeprogrammeerde 

processen vergelijkbaar met de biologi
sche klok. Na verloop van tijd verandert 
bijvoorbeeld de genexpressie, wat invloed 
heeft op onderhoud, reparatie of afweer 
van cellen. 

Apoptose, het automatisch afsterven van 
cellen wanneer ze aan het einde van hun 
leven zijn gekomen, is zo’n voorgepro
grammeerd proces. Als een cel zoveel 
schade heeft opgelopen dat hij niet meer 
kan functioneren, treedt er een mecha
nisme in werking dat eiwitten en DNA 
afbreekt. De aminozuren die daarbij vrij
komen dienen weer als voedsel voor ande
re cellen. Er gaat niets verloren en apopto
se is dan ook een heel gezond proces. Het 

‘Superfood’ met gojibessen en cacao bevat 
volgens producenten veel antioxidanten. 
Maar het effect op de gezondheid is niet 

aangetoond.

in 2015 ging de nobelprijs voor de Chemie naar drie onderzoekers die samen alle reparatiemechanismes 

van DnA in de cel in kaart hebben gebracht. Die processen staan aan de basis van een van de oorzaken 

van veroudering; alle DnA loopt schade op en als dat niet wordt gerepareerd ontstaan defecten of ziekte. 

een voorbeeld is de flinke schade die uv-licht aan DnA kan brengen. Dit levert beschadigingen op in een 

nucleotide, de bouwsteen van DnA, wat een verstoring in de helix teweegbrengt. het mechanisme hierbo-

ven, nucleotide  excision  repair, repareert die schade. Andere mechanismes repareren kleinere schade of niet  

matchende baseparen. |

1

Uv-straling

3 4

2

Nucleotide-excisiereparatie repareert DNA-schade 
die is veroorzaakt door uv-straling of carcinogene 
substanties zoals die in sigarettenrook.

Door uv-straling kunnen twee 
thymines op de verkeerde 
manier aan elkaar binden.

Het exinuclease-enzym vindt de schade 
en knipt de DNA-streng door. 
Twaalf nucleotides worden verwijderd.

DNA-polymerase vult het 
ontstane gat.

DNA-ligase dicht de DNA-streng. 
Nu is het probleem verholpen.
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dna ruimt Schade op

Stamcellen kunnen zich specialiseren tot 
bijvoorbeeld spiercellen, bloedcellen en 

zenuwcellen. 

Stamceldifferentiatie
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sommige organismen is het gelukt om eindeloos lang te leven. Wij 
proberen de trucs, zoals een efficiënt metabolisme, af te kijken. Een 

eiwitcomplex vernoemd naar paaseiland speelt een centrale rol.

Ouder worden is onontkoombaar, 
toch? Niet helemaal, tenminste 
als je het hebt over biologische 

veroudering. Er zijn diverse organismen 
die gedurende hun leven niet of nauwe
lijks verouderen. Hun cellen vertonen 
geen slijtage of schade. Zo wordt de naak
te molrat veel ouder dan je op grond van 
zijn formaat zou verwachten. Hij kan 31 
jaar worden en houdt daarmee het record 
van langst levende knaagdier. Hij heeft 
dan ook een veel beter stofwisselingsy
steem en veroudert daardoor veel minder 
snel. Hydra’s zijn kleine zoetwaterdiertjes 
die niet verouderen. Iedere cel van dit 
diertje kan een nieuw individu vormen, 
vergelijkbaar met hoe onze stamcellen 
kunnen differentiëren. De cellen veran
deren wel, maar verouderen daarbij niet. 
Ook sommige kankercellen verouderen 
niet, zoals HeLacellen, die onderzoeker 
veel gebruiken. Bij het delen treedt het 
enzym telomerase in werking, waardoor 
de telomeren van de chromosomen niet 
verkorten en de cel nooit sterft.

aan de knOppen draaien

Mensen hebben niet zoveel aan een 
waterdiertje dat niet veroudert. Wel 

kijken onderzoekers hoe ze het verou
deringsproces kunnen beïnvloeden. De 
Leiden Lang Levenstudie bestudeert bij
voorbeeld lang levende families; mensen 
van boven de 90 jaar met ook nog een 
levende broer of zus boven de 90. Uit dat 
onderzoek blijkt dat generaties lang men
sen heel oud worden door een gunstige 
afstelling van het schildklierhormoon, 
insuline en het zogeheten mTORmeta
bolisme. 

Daarnaast vindt dieronderzoek plaats, 
omdat je daarbij verschillende popula

ties makkelijk en snel kunt vergelijken. 
Selecteer je bijvoorbeeld fruitvliegjes op 
levensduur, zoals in Wagenings onder
zoek, dan zie je na verloop van tijd een 
genetische variatie tussen de langlevende 
en de kortlevende populatie. Die genen 
kun je soms ook bij mensen terugvin
den, zoals de genen die zorgen voor het 
opruimen van zuurstofradicalen of die de 
stofwisseling regelen.

Rotterdams onderzoek toonde aan dat 
muizen met een defect in een gen dat 
betrokken is bij DNAreparatie extreem 
snel verouderen. Muizen zonder dat 

defect leven normaal. En als muizen met 
een defect gen op een extreem caloriearm 
dieet worden gezet, leven ze ineens weer 
twee keer zo lang. Bij mensen is dit effect 
nog niet duidelijk.

wOndermiddelen

Amerikaans onderzoek lijkt erop te 
wijzen dat mensen die een gezonder 

dieet volgen langere telomeren hebben 
dan mensen die ongezond eten. Een telo
meer is een stukje DNA aan de uiteinden 
van het chromosoom die het chromosoom 
beschermen tegen schade en fuseren met 

Met een pilletje naar

hoge leeftijd

biologiSche kenmerken van veroudering 

Kenmerk Mogelijke therapeutische strategiën 

schade aan genen opruimen van schade aan DnA of cellen

Verkorting van telomeren Activeren van het eiwit telomerase dat telomeren 
verlengt

epigenetische veranderingen 
(genexpressie) epigenetische geneesmiddelen

eiwitafbraak (verlies van 
proteostase) Activeren van systemen die de eiwitbalans herstellen

Verminderde reactie van weefsel op 
voedingsstoffen (nutrient sensing) Calorie-restrictie, tor-inhibitoren

schade aan mitochondriën
opruimen van beschadigde mitochondriën of 
mitohormese (prikkelen tot herstel van mitochondriën 
door doelbewust een beetje schade aan te brengen)

Veroudering van cellen 
(senescentie)

opruimen van senescente cellen (cellen die niet meer 
delen, maar nog niet dood zijn)

tekort aan stamcellen stamceltherapie

gewijzigde intracellulaire 
communicatie ontstekingsremmers zoals aspirine
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buren. Als het DNA repliceert, kan het 
enzym niet helemaal tot het einde van de 
keten komen, zodat bij elke replicatie het 
telomeer normaal gesproken een stukje 
korter wordt, tot het op is en de cel sterft. 
Dat proces zou wellicht omkeerbaar zijn 
door te sporten en gezond te eten. Maar 
het is niet bewezen dat normale verou
dering het gevolg is van verkorting van 
telomeren. Hooguit zijn korte telomeren 
een marker van veroudering.

Liever dan hard werken aan onze gezond
heid hebben we wondermiddelen zoals 
resveratrol en rapamycine, die veel in het 
nieuws waren. Rapamycine is voor het 
eerst gevonden op Rapa Nui (Paaseiland), 
en wordt geproduceerd door een bodem
bacterie. Onder de naam sirolimus wordt 
de stof gebruikt om bij niertransplanta
ties de afstotingsreactie te onderdrukken. 
Bij muizen bleek het middel de levens
duur met een kwart te verlengen. Bij 
gezonde mensen geeft dit middel te veel 
bijwerkingen om te kunnen gebruiken als 
antiouderdomsmedicijn. 

Rapamycine grijpt direct aan op het 
enzym TOR, dat dan ook Target of 
Rapamycin heet. TOR staat tevens voor 
‘poort’, het enzym functioneert als een 
poortwachter in de cel. Komen er genoeg 
voedingsstoffen (met name aminozuren) 
binnen, dan stimuleert het complex aller
lei processen die celgroei bevorderen. 
Is er niet genoeg voedsel, dan treden 
processen in werking die de bestaande 

situatie onderhouden, onder meer door 
eiwitten af te breken met behulp van 
autofagie. Daardoor zijn herbruikbaar. 
Bindt rapamycine f aan het enzym, dan is 
dat niet meer actief en wordt dus vooral 
onderhoud gestimuleerd en geen groei. 
Onderhoud is gunstig voor gezond oud 
worden, vandaar dat rapamycine al gauw 
de rol van langlevenmedicijn kreeg aan
gemeten.

spin in het web

TOR stuurt ook een groot scala aan 
andere processen aan, waaronder het 

immuunsysteem, insuline en groeifac
toren. Ook het diabetesmedicijn metfor

mine grijpt aan op TOR. Uit de Leidse 
studie bleek dat de langlevende fami
lies een verlaagde expressie vertoonden 
van een aantal genen in de TORsignale
ringsroute. Minder actieve genen in dit 
systeem lijken dus in verband te staan 
met langer leven. 

Als er iets misgaat in de TORsignale
ring, dan ontstaan er allerlei ziektes. Er 
wordt nog volop onderzoek gedaan aan 
het enzym en zijn celsignalering, maar 
het lijkt er inderdaad op of een minder 
actief TORsysteem de levensduur ver
lengt. Vandaar de gunstige actie van rapa
mycine bij muizen. Ook resveratrol, de 
beroemde stof uit rode wijn (of eigenlijk 
uit de schil van blauwe druiven) bindt aan 
TOR en heeft zo een gunstig effect op de 
levensduur van sommige organismen. 

extreem weinig eten

Een TORinhibitor is echter geen won
dermiddel, mensen krijgen er veel bij

werkingen door. Dat kan ook niet anders 
voor een enzym dat zoveel processen in 
de cel regelt. TOR wordt aangezwengeld 
door onder meer een zuurstof en energie
tekort en DNAschade. Het bemoeit zich 
met stressreacties, synthese van lipiden, 
ribosomen, mitochondriën en autofagie 
van cellen. Door rapamycine aan een 
onderdeel van het TORcomplex te bin
den, mTORC1, bleek dat het onderhoud 
van de eiwitvoorraad in de cel verbeterde 
(eiwitafbraak werd tegengegaan) en cel
len beter reageerden op voedingsstoffen 
(zogeheten nutrient sensing). 

Bij onder meer wormen, fruitvliegjes en 
muizen verlengt het drastisch verminde
ren van de hoeveelheid calorieën die je 
dagelijks eet, de levensduur. Naast diverse 
andere effecten zoals het verlagen van 
de lichaamstemperatuur, zou een streng 
dieet ook de activiteit van TOR reguleren. 
Door het tekort aan voeding schakelt TOR 
de cel over op onderhoud, wat de veroude
ring vertraagt. Het effect blijkt inderdaad 
te werken, zo blijkt uit onderzoek. Maar 
wie wil er nou leven op een dieet met 
maar een derde van de normale hoeveel
heid calorieën? Verder zou zo’n extreem 
dieet tot zeer nadelige gevolgen kunnen 
leiden voor de ouderen. Het lijkt erop dat 
meer bewegen in deze groep tot betere 
resultaten leidt. 

Door de centrale rol is TOR wel een 
belangrijk doelwit van farmaceuten. Wie 
een stof vindt die specifieke acties van 
TOR kan beïnvloeden en zo veroudering 
kan vertragen zonder bijwerkingen, is 
spekkoper. |

De naakte molrat leeft ondergronds in 
groepen zonder veel natuurlijke vijanden. 

Daardoor kon hij waarschijnlijk zijn 
stofwisseling zo aanpassen dat hij extreem 

lang leeft.

De centrale rol van TOR wordt duidelijk uit de gecompliceerde structuur van dit TOR-signalling 
pathway, een routekaart van alle mogelijke connecties van het TOR-complex met andere enzym-

complexen in de cel. Bovenstaand schema licht enkele belangrijke connecties eruit.

de poortWachterSrol van tor

Foto: trisha m. shears

de naakte molrat
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 5. Wat maakt het lastige eenduidige adviezen te geven om 
verouderingsprocessen tegen te gaan of te vertragen?

 6. Geef de structuurformule van zuurstof (O2) als diradi
caal.

 7. Wat betekenen de termen apoptose en senescentie?
 8. Waardoor is het lastig effecten van voedingssupplementen 

aan te tonen?
 9. Waardoor kan op hogere leeftijd matige voedselinname de 

leeftijd verlengen?
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Een hydra, een simpel zoetwaterdiertje, kan eindeloos zijn cellen 
regenereren en die cellen verouderen niet.
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