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Samenvatting 
Het aantal mensen dat langer dan eeuw leeft wordt steeds groter. Het dieet blijkt van belang in het 
behalen van zo’n leeftijd. Na calorierestrictie is nu ook proteïne restrictie aangetoond als een 
levensverlengende interventie. Belangrijke signalering zijn de IGF1/mTORC1/AMPK-
signaleringsroutes. Ook FGF21 blijkt van belang bij de proteïne inname. Deze signaalroutes hebben 
invloed op cellulaire processen die zijn betrokken bij veroudering. Autofagie en mitochondriale 
biogenese worden gezien als anti-verouderingsprocessen. Aan de andere kant induceren 
zuurstofradicalen cel-schade en daarmee veroudering. Op fysiologisch niveau bepaald de duur van 
een laag proteïne dieet of er sprake is van vetopslag. Andere fysiologische parameters zoals 
bloeddruk en insuline gevoeligheid zijn verbeterd na toediening van dit dieet, op welke termijn dan 
ook. Deze review bekijkt het samenspel van verouderingsmechanismen op zowel fysiologisch als op 
cellulair niveau. Zo kan de vraag hoe een laag proteïne dieet de levensduur verlengd worden 
beantwoord. 
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Afkorting Betekenis 
LP/HK laag proteïne/hoog koolhydraat 
HP/LK hoog proteïne/laag koolhydraat 
P/K ratio proteïne/koolhydraat ratio 
LDL Low density lipoprotein 
HDL High density lipoprotein 
ATP Adenosine trifosfaat 
ROS Zuurstof radicalen 
IR Insuline Receptor 
IGF1 Insulin like growth factor 1 
IGF1R Insulin like growth factor 1 receptor 
GH Groei Hormoon 
IIS insuline/insulin-like signalering 
IRS insuline receptor substraten 
PI3K Fosfatidylinositide-3-kinasen 
mTOR mammalian target of rapamycin 
AMPK AMP-activated protein kinase 
AMP Adenosine mono-fosfaat 
TSC Tuberous Sclerosis Complex 
ULK1 UNC-51 like autophagy activating kinase1 
SIRT1 NAD-afhankelijke deacetylase sirtuin1 
NAD Nicotinamide adenine dinucletide 
PGC1α Peroxisoom proliferater geactiveerde receptoren 
FGF21 Enhanced fibroblast growth factor 21 
H2O2 Waterstofperoxide 
PARP1 Poly[ADP-ribose]polymerase1 
BCAA Branched Chain AminoAcids 
RAG Recombinatie-activerende genen 
DM2 Diabetes Mellitus Type 2 
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Introductie 
De mens wordt steeds ouder en de eerste mensen die ouder worden dan 120 zijn waarschijnlijk al 
geboren. Uiteindelijk zullen maar enkelen hiervan daadwerkelijk ouder worden dan 120. Een van de 
factoren die het verschil uit maakt is het dieet (Milte & McNaughton, 2016). De levensverlengende 
effecten van calorie restrictie zijn al enige tijd bekend. Proteïne restrictie blijkt echter ook een 
levensverlengend effect te hebben. Maar hoe kan een laag proteïne dieet zorgen voor een langere 
levensduur?   

Bij calorierestrictie wordt de dagelijkse calorie inname verminderd tot 20%-40% (Piper & Bartke, 
2008). Dit heeft een levensverlengend effect in verschillende organismen, zoals wormen en muizen 
(Yuan et al., 2012; Weindruch & Sohal, 1997). Ook in mensen blijkt calorie restrictie een positieve 
invloed te hebben op het cardio metabole fenotype (Meyer et al., 2006; Stein et al., 2012). De 
toepasbaarheid van deze interventie op de hele bevolking is echter een probleem. In plaats van 
calorie restrictie zijn er tegenwoordig ook verschillende onderzoeken geweest die het effect van 
dieet-restrictie bestuderen. Bij dieet-restrictie blijft de totale inname van voedsel gelijk, alleen de 
samenstelling van de verschillende macronutriënten (proteïnen, vetten en koolhydraten) in het dieet 
is aangepast. Het totale aantal calorieën van de hoeveelheid voedsel wordt dus niet verminderd. 
(Trepanowski et al., 2011). De levensverlengende werking van calorie restrictie in fruitvliegen werd 
eerder al eens bekritiseerd: De levensverlenging komt waarschijnlijk door macronutriënt restrictie. 
(Carvalho, Kapahi, & Benzer, 2005; Mair, Piper, & Partridge, 2005). In Queensland fruitvliegen is 
inderdaad aangetoond dat macronutriënten een belangrijke rol spelen in het vergroten van de 
levensduur (Fanson et al., 2009). De samenstelling die het meest van belang bleek was de ratio van 
proteïnen en koolhydraten (Fanson & Taylor, 2012). Ook bij muizen zijn de effecten van 
macronutriënt samenstelling op de levensduur getest. Muizen blijken bij een laag proteïne en hoog 
koolhydraat (LP/HK) dieet langer te leven (Solon-Biet et al., 2014). Dit lijkt in overeenstemming met 
het onderzoek aan de Queensland fruitvlieg (Fanson & Taylor, 2012).  

Naast dat een lage proteïne/hoog koolhydraat dieet de levensduur vergrootte zijn er ook andere 
interessante observaties gedaan. In het eerdergenoemde onderzoek van Solon-Biet et al. (2014) 
blijken muizen op een LP/HK-dieet een lagere bloeddruk, een hogere HDL/LDL-ratio, een 
vermindering in triglyceriden en een verbeterde glucosetolerantie te hebben. Aan de andere kant 
hadden deze muizen wel een verhoogde hoeveelheid lichaamsvet en een vette lever wat normaliter 
geassocieerd wordt met een slechte gezondheid (Solon-Biet et al., 2014). Desondanks zijn deze 
fysiologische parameters in overeenstemming met een lager risico op hart en vaatziekten en 
gezonder ouder worden (Lagiou et al., 2012).  

Belangrijk voor de macronutriënten signalering zijn de metabole sensoren in de cel. Deze eiwitten 
kunnen reageren op bijvoorbeeld aminozuren, hypoxie of ATP waarden (Saxton & Sabatini, 2017). 
Vervolgens worden processen in gang gezet die kunnen reageren op deze omstandigheden. Als ATP 
waarden laag zijn, kunnen katabole processen die ATP genereren worden aangezet en anabole 
processen die ATP verbruiken worden geremd (D. G. Hardie, 2011). Ook kunnen deze metabole 
sensoren reageren op bijvoorbeeld glucose en insuline (Pehmøller et al., 2009). Metabole sensor 
signalering is dus onmisbaar voor metabole processen in de cel. Aangezien aminozuren hier ook 
invloed op uit oefenen, zal een laag proteïne dieet deze signalering beïnvloeden. In deze review 
wordt beantwoord hoe een laag proteïne dieet de levensduur kan verlengen. Hierbij worden 
verschillende fysiologische en cellulaire processen behandeld die reageren op een laag proteïne dieet 
en die te maken hebben met veroudering. 

 



~ 5 ~ 
 

De mechanismen achter veroudering 
Om veroudering te meten wordt het cardio metabole fenotype gebruikt. Kenmerken hiervan zijn de 
bloeddruk, gewicht en samenstelling van gewicht, glucose/insuline tolerantie, circulerende lipiden en 
de vervetting van de lever. Ook wordt vaak de levensduur gemeten om aan te kunnen tonen dat 
bepaalde interventies levensverlengend zijn. Een combinatie van het cardio metabole fenotype en de 
daadwerkelijke levensduur geeft de beste weergave van het effect van een interventie. Bij 
veroudering is het metabole fenotype verslechterd. In ouderen vindt er meer vetopslag plaats, ook 
op plekken waar het niet gewenst is, zoals in de lever en de spieren. De insuline gevoeligheid gaat 
ook naar beneden wat diabetes mellitus type 2 (DM2) tot gevolg kan hebben. De bloeddruk en het 
LDL-cholesterol zijn verhoogd en er is meer kans op obesitas en een vette lever. Terwijl de vetmassa 
toeneemt bij veroudering, verdwijnt de spiermassa juist. (Gan, Chitturi, & Farrell, 2011).  

Op celniveau zijn er verschillende processen die de mate van veroudering beïnvloeden, waaronder 
autofagie, mitochondriale biogenese en oxidatieve stress. Bij (macro)autofagie worden componenten 
van de cel afgebroken. Eerst wordt er een autofagosoom gemaakt die de af te breken componenten 
insluit, waarna deze vervolgens fuseert met het lysosoom. In levercellen vindt waarschijnlijk de 
meeste autofagie plaats, omdat hier meer lysosomen en meer lysosomale enzymen verblijven dan in 
andere type cellen (Czaja et al., 2013) . Mitofagie is een vorm van autofagie waarbij de disfunctionele 
mitochondria worden opgeruimd. Op glycolyse na vinden de ATP genererende mechanismen plaats 
in de mitochondria, wat deze organellen de energiebron van de cel maken. Om deze reden is de 
aanmaak van mitochondria, mitochondriale biogenese, belangrijk. Dit moet echter in homeostase 
zijn met mitofagie, zodat niet-functionele mitochondria worden vervangen door werkende 
mitochondria. Een verstoring van de mitochondria homeostase blijkt gelinkt te zijn aan veroudering 
(Tatsuta & Langer, 2008). Als er te weinig mitofagie of te weinig mitochondriale biogenese plaats 
vindt, zijn er dus minder werkende mitochondria. Teveel mitofagie kan ook bijdragen aan een 
verslechterd integriteit van de mitochondria. Een goede mitochondriële integriteit staat gelijk aan 
verbetering van de gezondheid en werkt dus tegen veroudering (Tatsuta & Langer, 2008; Riera et al., 
2016). 

Tijdens processen in de cel worden zuurstofradicalen geproduceerd (ROS). ROS kunnen 
macromoleculen in de cel beschadigen, zoals DNA. Bij veroudering is er meer ROS gerelateerde DNA 
schade (Hamilton et al., 2001). De cel tracht zo min mogelijk ROS te produceren en heeft 
verschillende verdedigingsmechanismen hier tegen, in de vorm van antioxidant moleculen en 
enzymen (Hamilton, Walsh, & Van Remmen, 2012). De mitochondria zijn een bron van ROS-productie 
en deze productie wordt verhoogd als de mitochondriële functie verslechterd is, zoals bij 
veroudering. Door ROS-productie kan daarom ook mitofagie worden gestimuleerd, zodat de 
disfunctionele mitochondria kunnen worden opgeruimd. Deze negatieve feedback zorgt dus voor de 
opruiming van een grote ROS bron en een disfunctioneel mitochondrium (Filomeni, De Zio, & 
Cecconi, 2015). Dit is dus een belangrijk mechanisme om veroudering tegen te gaan. 

Het verouderingssignaal: Insuline en IGF1 
Een van de eerste mechanismen die impact bleek te hebben op de levensduur was de IGF1-insuline 
signaalroute. Bij remming van insulin-like growth factor 1 (IGF1) of groeihormoon (GH) wordt de 
levensduur verlengt (Coschigano et al., 2000; Flurkey et al., 2001). Insuline bindt aan een insuline 
receptor (IR) op het membraan waardoor verdere signalering kan worden uitgevoerd. Onder andere 
wordt via de IR een signaal gegeven om de GLUT4 glucose transporteurs naar het celmembraan te 
transporteren waardoor glucose kan worden opgenomen in de cel. Insuline signalering wordt vaak 
samen met IGF1 genoemd en maken samen onderdeel uit van de insuline/insulin-like signalering 



~ 6 ~ 
 

(IIS). Endocrien IGF1 wordt in de lever geproduceerd, maar ook in andere weefsels (en) door lokale 
macrofagen (Chang et al., 2016). Een hormoon die ook ingrijpt op de IGF1 signalering is het GH. GH 
stimuleert de productie van IGF1 in de lever, waarna IGF1 de productie van GH kan remmen. IGF1 
heeft veel functies in het lichaam, waaronder skeletspier ontwikkeling, remming van de lipolyse en 
stimulatie van lipogenese in vetweefsel, net als insuline. IGF1 kan binden aan de IGF-receptor 
(IGF1R). Door autofosforylatie van de IR en IGF1R kunnen de receptoren actief worden en daarmee 
insuline receptor substraten (IRS) rekruteren. IRS kunnen vervolgens verdere signalering uitoefenen 
via de zogenaamde PI3K signaalroute. (Sharples et al., 2015). Via IRS wordt ook het transport van 
glucose in spierweefsel en vetweefsel gereguleerd. Inhibitie van de PI3K signaalroute zorgt voor 
verstoorde insuline signalering (Cheatham et al., 1994). 

De verwerking van het verouderingssignaal: metabole sensoren 
Aangezien IGF1 en insuline signalering veroudering beïnvloed, zijn de verdere onderliggende 
mechanismen van deze signalering ook verbonden aan veroudering. Zoals hierboven genoemd, zorgt 
IRS voor de activering van de PI3K signalering. Via de PI3K signaalroute wordt het eiwit Akt 
gefosforyleerd en daarmee geactiveerd. Akt is een proteïne kinase die zowel zorgt voor de glucose 
opname en remming van de omzetting van glycogeen in glucose. Daarnaast wordt via Akt ook de 
vetzuursynthese gestimuleerd (Häggblad Sahlberg et al., 2017). Deze kinase is verder belangrijk 
omdat het mammalian Target Of Rapamycin Complex 1 (mTORC1) activeert. mTORC1 is een 
serine/threonine proteïne kinase en is een belangrijke nutriënt sensor. Remmen van mTORC1 blijkt 
cruciaal als het gaat om een verbeterde gezondheid en een langere levensduur. Rapamycine, een 
antagonist voor mTORC1, remt mTORC1 activiteit en blijkt daarmee de levensduur te verlengen 
(Wilkinson et al., 2012). mTORC1 wordt geactiveerd door verschillende omstandigheden die te 
maken hebben met de mate van celgroei, zoals ATP-waarden (energie), hypoxie (zuurstof) en DNA-
schade. Ook groeifactoren en aminozuren oefenen invloed uit op mTORC1 (Dibble & Manning, 2013; 
Saxton & Sabatini, 2017). Deze nutriëntsensor stimuleert de vorming van lipiden, eiwitten en 
nucleotiden, terwijl het katabole processen zoals autofagie tegen gaat (Hay & Sonenberg, 2004).  Al 
deze processen dragen bij aan celgroei (D.-H. Kim et al., 2002).  

Een andere belangrijke sensor in het verouderingsmechanisme is AMP-activated protein kinase 
(AMPK). AMPK wordt vaak samen genoemd met de nutriënt sensoren. AMPK neemt echter geen 
nutriënten waar maar energie. ATP is de voornaamste energiebron in de cel en mag dus niet te laag 
worden. AMPK wordt geactiveerd bij een hoge AMP/lage ATP-ratio (Suter et al., 2006; Burkewitz, 
Weir, & Mair, 2016). Verschillende metabole stressoren zoals hypoxie en hypoglykemie kunnen voor 
deze verlaging in ATP zorgen. Ook spiercontractie zorgt voor een verlaging in ATP en kan daarmee 
AMPK activeren (Towler & Hardie, 2007). Omdat er in het lichaam een goede energie homeostase is, 
is AMPK al actief bij kleine veranderingen in de AMP/ATP-ratio (D. Grahame Hardie & Hawley, 2001). 
Eenmaal geactiveerd kan AMPK de opname van glucose stimuleren door de GLUT4 glucose 
transporteur van het cytosol naar het plasmamembraan te transporteren (N. Kim et al., 2016). 
Andere effecten van AMPK zijn verhoogde vetzuuroxidatie en vermindering van lipide synthese en 
gluconeogenese (B. B. Zhang, Zhou, & Li, 2009). 

AMPK kan mTORC1 remmen via het Tuberous Sclerosis Complex (TSC) en daarmee de levensduur 
verlengen. TSC, wat bestaat uit TSC1 en TSC2. AMPK kan TSC2 fosforyleren waardoor het eiwit 
stabieler wordt (Inoki, Zhu, & Guan, 2003). TSC2 kan Rheb remmen, een belangrijke activator voor 
mTORC1. AMPK kan daarmee voorkomen dat mTORC1 actiever wordt (Long et al., 2005). Ook als een 
agonist voor AMPK wordt gegeven, wordt mTORC1 activiteit geremd (Kimura et al., 2003). Akt kan 
ook TSC2 fosforyleren. Hierdoor wordt het TSC complex ontkoppeld van het lysosomaal membraan 
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en laat het los van Rheb. Er is nu ruimte voor mTORC1 om aan het lysosomaal membraan te binden 
(Potter, Pedraza, & Xu, 2002) (figuur 1) 

Zoals gezegd kan mTORC1 katabole processen zoals autofagie tegen gaan. De cel zal door de 
mTORC1 activiteit blijven groeien, maar beschadigde onderdelen zullen zich ophopen. Dit induceert 
veroudering. Autofagie is daarom strak gereguleerd door een samenspel van verschillende metabole 
sensoren. mTORC1 fosforyleert het ULK1 eiwitcomplex. Het ULK1 complex kan autofagie induceren 
door activatie via AMPK. MTORC1 voorkomt met de fosforylatie dat ULK1 wordt geactiveerd door 
AMPK en remt dus daarmee de autofagie (Czaja et al., 2013)(figuur 1). Autofagie kan ook worden 
gereguleerd door een meer mTORC1 onafhankelijke manier. AMPK kan samen met SIRT1 
mitochondriale biogenese en autofagie induceren en kan daarmee bijdragen aan een gezonde 
mitochondriale homeostase. SIRT1 is een NAD+ afhankelijke lysine deacetylase. SIRT1 activatie heeft 
verschillende effecten, zoals een verbeterde insuline gevoeligheid en een verhoogde vetzuuroxidatie 
(Milne et al., 2007; Li, 2013) SIRT1 kan ook de gluconeogenese in de lever stimuleren (X. Li, 2013). In 
de skeletspieren kan SIRT1 PGC1α deacetyleren waardoor het samen met AMPK een positieve 
feedback loop kan vormen. SIRT1 deacetylatie en AMPK fosforylatie van PGC1α in de skeletspieren 
zorgt voor een verhoogde biogenese en een verlaagde autofagie (figuur 1). Dit gebeurt bijvoorbeeld 
bij lichamelijke beweging, wanneer de skeletspieren (extra) energie nodig hebben. Dit beschermd 
tegen het spier verlies zoals veel wordt gezien bij veroudering (Riera et al., 2016).  

Figuur 1. De metabole sensoren zijn aangegeven in roze en donker paars. Alle eiwitten zijn niet op schaal 
weergegeven. 
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SIRT1 beschermt dus tegen mitochondriale disfunctie, maar het beschermt ook tegen oxidatieve 
stress. Deze bescherming geldt even goed voor de endotheelcellen van de bloedvaten. Zonder SIRT1 
is er meer kans op hart- en vaatziekten zoals artherosclerose (Maiese, 2017). AMPK kan door 
zuurstofradicalen in de vorm van H2O2 worden geactiveerd. Daarnaast kan het eiwit PARP1 ROS 
waarnemen, daardoor wordt NAD+ verhoogd en daarmee wordt via SIRT1 AMPK geactiveerd. Als 
laatste kan AMPK ook indirect worden geactiveerd door DNA-schade. Daarmee is AMPK een 
belangrijke schakel in het activeren van autofagie door ROS (Filomeni et al., 2015; Perrotta & Aquila, 
2015). Door deze positieve invloed op cellulaire processen zijn AMPK en SIRT1 onlosmakelijk 
verbonden aan een verlenging van de levensduur. Om een goede homeostase te houden die 
veroudering remt is er voldoende communicatie nodig tussen deze mechanismen. Een nieuwere 
factor in deze communicatie is enhanced fibroblast growth factor 21 (FGF21). FGF21 kan SIRT1 en 
AMPK activeren en daarmee de positieve functies op het metabolisme induceren, zoals een 
verhoogde insuline gevoeligheid (Chau et al., 2010; Camporez et al., 2013). Aangezien een verhoging 
van AMPK en SIRT1 gerelateerd zijn aan een langere levensduur, zal FGF21 waarschijnlijk ook een 
belangrijke rol spelen in veroudering. In figuur 1 wordt het samenspel in mechanismen weergeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 9 ~ 
 

De effecten van een laag proteïne dieet op het 
verouderingsmechanisme 
Alle genoemde signaalroutes, sensoren en cel processen zijn met elkaar verbonden en hebben 
invloed op veroudering. Dit cellulaire mechanisme wordt beïnvloed door de verschillende 
macronutriënten, waaronder proteïnen. Proteïnen worden afgebroken tot aminozuren, waarbij deze 
op celniveau worden waargenomen. Om de invloed van een laag proteïne dieet op veroudering te 
begrijpen, is het noodzakelijk om eerst de invloed van aminozuren op het mechanisme te begrijpen. 

Essentiële aminozuren 
Aminozuren worden over het algemeen onderverdeeld in de essentiële en de niet-sessiele 
aminozuren. De eerste groep kan alleen via het voedsel in het lichaam komen, terwijl de laatste 
groep ook door het lichaam zelf kan worden geproduceerd. De branched chain aminoacids (BCAA’s) 
zijn essentiële aminozuren die in verschillende metabole functies participeren. Deze drie aminozuren 
zijn leucine isoleucine en valine. BCAA’s kunnen in verschillende weefsels worden omgezet tot a-
ketonzuren door de aminogroep weg te halen. Na deze omzetting kan de lever a-ketonzuren 
oxideren tot producten zoals acetyl-CoA die de citroenzuurcyclus voeden voor ATP-productie. BCAA’s 
hebben verschillende metabole effecten in zowel de lever als in vet- en in spierweefsel (S. Zhang et 
al., 2017). 

Met name BCAA’s blijken belangrijke aminozuren in het levensverlengende effect van een laag 
proteïne dieet. Een verhoging in circulerende BCAA’s is gerelateerd aan een slechter metabool 
fenotype (Newgard et al., 2009). Bij een laag proteïne dieet zijn er minder circulerende essentiële 
aminozuren, waaronder ook BCAA’s. Als essentiële aminozuren worden verlaagd, wordt mTORC1 
minder geactiveerd. Dit heeft een langere levensduur tot gevolg (Emran et al., 2014) Onderzoek van 
Zhang et al. (2016) heeft het samenspelen tussen BCAA’s, de lever en het vetweefsel verduidelijkt. In 
de adipocyten kunnen BCAA’s de lipolyse stimuleren. Dit kan via de activatie van AMPK. Door de 
lipolyse komen er meer vrije vetzuren in de circulatie. Deze vrije vetzuren kunnen door de lever 
worden opgenomen. Als hierdoor hyperlipidemie ontstaat, is er sprake van vrije vetzuur accumulatie 
in de lever. Aangezien BCAA’s mTORC1 in de lever activeren, wordt de lipogenese en autofagie in de 
lever geremd. Deze omstandigheden zorgen voor vettoxiciteit in de lever en dit resulteert in een 
vette lever. Daarnaast is er ook sprake van insuline resistentie (F. Zhang et al., 2016). 

Methionine en de BCAA leucine zijn beide essentiële aminozuren die veelal gelinkt zijn aan 
veroudering. Restrictie van deze aminozuren verlengt de levensduur (Miller et al., 2005; Alvers et al., 
2009). Bij methionine restrictie, is er een stijging in insuline gevoeligheid in de lever en het vet- en 
spierweefsel. Voedsel inname en energie verbruik stijgen ook beide bij methionine restrictie (Hasek 
et al., 2013). Ook is er bij dit dieet sprake van een hogere omzetting van wit in bruin vetweefsel. Het 
is waarschijnlijk dat het verhoogde energie verbruik hier mee in verband staat, gezien bruin 
vetweefsel een verbetering in thermogenese tot gevolg heeft. Methionine restrictie verhoogd 
vetzuuroxidatie en lipogenese in het vetweefsel, terwijl het lipogenese in de lever verminderd 
(Wanders, Burk, et al., 2015).  

Onderzoek van Wanders et al. (2015) naar leucine restrictie in muizen liet zien dat door alleen 
leucine in het dieet te verminderen de glucosetolerantie wordt verbeterd. De energie inname in deze 
muizen werd groter, maar ook werd het energie verbruik verhoogd. Opvallend in dit onderzoek is dat 
de insuline gevoeligheid beter werd in muizen op een laag leucine dieet. Dit vond echter alleen plaats 
in de lever. In het spierweefsel en vetweefsel was er geen verschil in insuline gevoeligheid tussen de 
controlegroep en de groep met het leucine restrictie dieet. Ook zorgde leucine restrictie voor een 
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verhoogde omzetting in wit vetweefsel naar bruin vetweefsel. Er zit een verschil in leucine deprivatie 
en leucine restrictie. Bij leucine deprivatie is lipogenese in zowel het vetweefsel als in de lever 
gedaald, terwijl bij leucine restrictie er geen verandering is in vetaanmaak in de lever. Leucine en 
methionine restrictie lijken op elkaar doordat beide de lipogenese in het vetweefsel stimuleren.  
(Wanders, Stone, et al., 2015). Het verschil tussen deze interventies laat zien dat het soort aminozuur 
en de mate van restrictie van belang is. Waarschijnlijk zal er een samenwerking in mechanismen zijn 
tussen de verschillende aminozuren en verschillende maten van restrictie. 

Aminozuren en metabole signalering 
Bij aminozuurdeprivatie is het van belang om autofagie te induceren, omdat hierdoor weer nieuwe 
aminozuren kunnen worden gegenereerd. Aangezien aminozuren autofagie remmen, is het niet 
onverwacht dat aminozuur restrictie zorgt voor een verbetering van autofagie. De groep van 
Henagan et al. (2016) heeft dan ook aangetoond dat een laag proteïne dieet de autofagie in de lever 
stimuleert. Ook toonden zij aan dat mitochondriaal DNA en lipogenese waren afgenomen onder 
invloed van een laag proteïne dieet (Henagan et al., 2016). Door nutriënt restrictie en een agonist 
voor AMPK worden intracellulaire triglyceriden en de adipocyten-massa verminderd. Autofagie 
wordt door nutriënt restrictie en metformine gestimuleerd. Ook vetzuuroxidatie wordt gestimuleerd 
door beide interventies op een AMPK afhankelijke manier (Lettieri Barbato et al., 2013). 

Proteïne inname heeft impact op de IGF1 signalering (Fontana et al., 2008). Proteïne restrictie blijkt 
deze signalering te verminderen en kan dus daarmee de levensduur verlengen. Nutriënten kunnen 
effect uit oefenen op de IGF1/GH-signalering. Insuline speelt hier ook een belangrijke rol in. Zo kan 
insuline de productie van IGF1 in de lever induceren en de lever gevoeliger maken voor GH. Tijdens 
vasten wordt de lever resistent voor de invloed van GH (Pierce et al., 2011; Levine et al., 2014). Op 
endocrien niveau blijkt ook FGF21 een belangrijke factor te zijn tijdens proteïne restrictie. Laeger et 
al. (2014) hebben FGF 21 gemeten in ratten, muizen en mensen. Bij alle organismen gingen FGF21 
levels sterk omhoog bij een laag proteïne dieet. Ook hebben ze in dit onderzoek aangetoond dat 
FGF21 nodig is om de metabole respons te krijgen. Dit hebben ze gedaan door wildtype muizen en 
FGF21 deficiënte muizen op een laag eiwit dieet te zetten. Verandering in energieverbruik door 
beweging, voedsel inname en gewicht werden gemeten. Het dieet had op de FGF21 deficiënte 
muizen geen effect op deze metabole factoren, alleen op magere massa. In de wildtype muizen was 
er wel een duidelijk verschil tussen de toegediende diëten. Bij het laag proteïne dieet ging het 
energieverbruik en de voedsel inname omhoog en het gewicht omlaag (met name door een verlaging 
van de magere massa, niet zozeer de vetmassa) (Laeger et al., 2014). Ook in een leucine of 
methionine restrictie dieet blijken lever FGF21 levels gestegen (Wanders, Stone, et al., 2015; 
Wanders, Burk, et al., 2015) 

Aminozuren kunnen mTORC1 activeren (Hara et al., 1998). Arginine en de Leucine zijn de 
voornaamste activators voor mTORC1 in het cytosol. Voor arginine is ook gebleken dat dit mTORC1 
kan activeren via het lysosoom. Dit is echter nog speculatief voor leucine (Bröer & Bröer, 2017; 
Rebsamen et al., 2015). Als leucine mTORC1 activeert in de spieren, is dit positief voor anabole 
processen zoals eiwit en vet synthese. Naast aminozuren is ook insuline nodig dat via de Akt 
signaalroute mTORC1 kan activeren, zoals hierboven beschreven. De interactie tussen aminozuren en 
insuline om mTORC1 activeren blijkt niet in elk weefsel hetzelfde te zijn. Zo blijkt uit het onderzoek 
van Naito et al. (2013) dat in het spierweefsel insuline een prominentere rol heeft in het activeren 
van mTORC1, terwijl in de lever aminozuren een grotere bijdrage leveren in de mTORC1 activatie. In 
dit onderzoek werd gekeken naar de mate van autofagie, dat zoals eerder beschreven geremd wordt 
door mTORC1. Glucose bleek geen effect te hebben op de mate van autofagie in beide weefsels. 
Glucose had wel effect op de AMPK-activatie. Terwijl glucose zorgde voor een remming van AMPK 
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activiteit in het spierweefsel, was AMPK wel actief in de lever (Naito, Kuma, & Mizushima, 2013). Een 
laag proteïne dieet kan als gevolg hebben dat spiermassa verdwijnt of de groei van spieren minder 
wordt (Zheng et al., 2016). Hieruit is af te leiden dat een aminozuurdeprivatie verschillende effecten 
heeft in de lever en in het spierweefsel. 

Om mTORC1 te activeren via arginine of leucine, zijn andere eiwitten nodig, waaronder de RAG en 
Rheb GTPases (Sancak et al., 2008)(E. Kim et al., 2008). RAG’s kunnen in de aanwezigheid van 
aminozuren mTORC1 verplaatsen van het cytoplasma naar het lysosoom waar ook Rheb is (Sancak et 
al., 2008). Rheb kan mTORC1 stimuleren door een directe interactie aan te gaan (figuur 2) of door het 
induceren van een conformationele verandering wat een verhoogde substraat omzetting tot gevolg 
heeft (Groenewoud & Zwartkruis, 2013). Bij een aminozuur depletie zullen de RAG GTPases mTORC1 
loslaten. mTORC1 bevind zich dan in het cytoplasma en is inactief (Shimobayashi & Hall, 2016; 
Demetriades, Doumpas, & Teleman, 2014). Demetriades et al. (2014) hebben aangetoond dat het 
TSC complex belangrijk is bij het inactiveren van mTORC1 bij een gebrek aan aminozuren. Hierbij 
rekruteren RAG’s TSC2 om deze vervolgens naar het lysosomaal membraan te begeleiden en daar 
Rheb te inactiveren. TSC2 bindt dus aan het lysosomaal membraan in plaats van mTORC1 als 
aminozuur hoeveelheden laag zijn (Demetriades et al., 2014) (figuur 2). Bij proteïne restrictie in nier-
cellen van muizen blijken AMPK en TSC2 activiteit omhoog te gaan en mTORC1 activiteit verminderd. 
In deze cellen werd ook een verlaging in bloedglucose en gewicht waargenomen (Robertson et al., 
2015). Bij een overschot aan aminozuren in een menselijke cellijn was AMPK-activiteit verlaagd en 
mTORC1 activiteit verhoogd (H. Li et al., 2014). Hieruit blijkt dat aminozuren een AMPK-verlagende 

werking hebben en veroudering kunnen induceren. 

Figuur 2. A. De effecten van de arginine en leucine op RAG-gemedieerd transport. B. De effecten van aminozuur 
depletie/restrictie op RAG gemedieerd transport. AMPK stabiliseert (activeert niet) het TSC complex. 
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Uitvoering van het laag proteïne dieet 
Zoals gezegd is er veel onderzoek naar veroudering en het tegen gaan daarvan. Verschillende model 
organismen zijn voor verouderingsonderzoek gebruikt. Het uiteindelijke doel van deze onderzoeken 
is het begrijpen van het mechanisme achter veroudering en om een aanpak te ontwikkelen om 
veroudering uit te stellen in mensen. Het onderzoek wat in modelorganismen wordt gedaan is vaak 
een indicatie van hoe deze mechanismen in mensen werken. Het is moeilijk om exact hetzelfde 
onderzoek toe te passen op mensen. Dit betekent niet dat er helemaal geen onderzoek wordt 
gedaan naar veroudering bij de mens zelf. Als een onderzoek over langere periode wordt gedaan 
kunnen oorzaken van mortaliteit worden gemeten. Bij mensen moet deze periode echter tientallen 
jaren in beslag nemen om de mortaliteit mee te maken, dus wordt mortaliteit veelal anders 
uitgedrukt. Het meten van risico’s op en de aanwezigheid van ziekten meet ook veroudering door 
verhoogde mortaliteit bij ziekte. Voorbeelden van deze ziekten zijn kanker, diabetes en hart- en 
vaatziekten.  

Farmacologische middelen zouden ook kunnen worden gebruikt om veroudering tegen te gaan. 
Rapamycine (antagonist mTORC1), Resveratrol (SIRT1 agonist) en metformine blijken allemaal een 
levensverlengend effect te hebben na toediening in verschillende organismen (Emran et al., 2014; 
Hubbard & Sinclair, 2014; Martin-Montalvo et al., 2013). Voor levensverlenging is het dus mogelijk 
om een van deze middelen te nemen door het remmen of stimuleren van een van de metabole 
sensoren. Het probleem met farmacologische middelen is echter dat ze economisch gezien niet voor 
de hele bevolking beschikbaar zijn. Het dieet aanpassen is daarentegen een stuk toegankelijker. 
Hierbij moet wel worden gedacht aan de problemen die een dieetrestrictie met zich mee brengt. Bij 
zo’n dieet moeten veel verschillende soorten voedsel worden vermeden, wat niet simpel is met de 
huidige westerse levensstijl. Het dieet aanpassen is een meer natuurlijke manier om veroudering 
tegen te gaan dan het gebruik van farmacologische middelen, maar is minder specifiek. 

Onderzoek in de mens 
De groep van Levine et al. (2014) heeft aangetoond dat een laag proteïne dieet een vermindering 
geeft van de IGF1 signalering in mensen. Deze mensen hadden een verlaagde kans op kanker en over 
het algemeen een langere levensverwachting. Ook bleek er een sterke relatie te zijn tussen proteïne 
inname en diabetes gerelateerd overlijden. Hoe hoger de proteïne inname, des te meer overlijdens 
door diabetes. Deze relatie was significant ondanks dat het maar een kleine proef-groep was. Ook 
opvallend in dit onderzoek was dat de resultaten alleen geldig waren voor mensen onder de 65. 
Proteïne restrictie lijkt dus een goede manier om veroudering tegen te gaan, maar eenmaal 
aangekomen bij de leeftijd van 65 jaar blijkt er geen effect meer te zijn (Levine et al., 2014). Ziekten 
als kanker en diabetes blijken minder voor te komen in mensen met een GH-receptor deficiëntie. 
Verder is de insuline gevoeligheid bij deze mensen verhoogd en ook blijken ze minder DNA-schade te 
hebben en meer apoptose te kunnen induceren (Guevara-Aguirre et al., 2011). Aangezien IGF-
signalering wordt geremd wordt ook de mTORC1 signaalroute geremd en daarmee groei. Remmen 
van groei maakt cellen resistenter tegen kanker (Guevara-Aguirre et al., 2011). 

Lagiou et al. (2012) hebben in een groep Zweedse vrouwen aangetoond dat een laag koolhydraat en 
hoog proteïne dieet de kans op hart- en vaatziekten verhoogt (Lagiou et al., 2012). Gosby et al. 
(2016) hebben gekeken naar FGF21 en andere metabole factoren bij 3 verschillende P/K-diëten. Zij 
vonden onder andere dat circulerend FGF21 en energie inname stegen naarmate de hoeveelheid 
proteïnen afnam in het dieet. Ook was bij een reductie in proteïne inname de hoeveelheid 
circulerende lipiden verhoogd en het totale cholesterol verlaagt (Gosby et al., 2016). 
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De duur en samenstelling van het dieet 
Op lange termijn blijkt een HP/LK-dieet een vergrootte kans op hart- en vaatziekten te geven (Lagiou 
et al., 2012). Solon-Biet et al. (2015) hebben na de resultaten van het eerdere onderzoek waarin ze 
hebben aangetoond dat muizen langer leven (Solon-Biet et al., 2014) ook gekeken naar metabole 
functies in muizen over acht weken. Een LP/HK-dieet gaf de beste resultaten qua metabool fenotype: 
hogere insuline gevoeligheid, lagere circulerende triglyceriden en hoger HDL-cholesterol. Ook was de 
lever minder poreus en vet en was er minder glucagon afgifte. Cellulaire respiratie was verhoogd, 
wat aangeeft dat koolhydraten de voornaamste energiebron waren. Lichaamsvet was afgenomen en 
energieverbruik toegenomen. Dit komt ook overeen met een verhoogde thermogenese. Deze 
fenotypische kenmerken waren juist verslechterd in een HP/LK-dieet (Solon-Biet et al., 2015). Over 
een langere periode blijken de muizen op een LP/HK-dieet wel overgewicht te hebben door meer 
vetweefsel en een vette lever. De andere positieve metabole kenmerken en een langere levensduur 
bleven wel behouden over een langere periode van een lage proteïne inname (Huang et al., 2013; 
Solon-Biet et al., 2014). 

De samenstelling van macronutriënten speelt een rol in cel processen en de fysiologie. In de meeste 
onderzoeken wordt veelal gekeken naar de invloed van een enkele macronutriënt, terwijl de 
samenstelling van macronutriënten juist heel belangrijk is voor de processen in het lichaam. Ook is 
het van belang te weten waar de macronutriënten vandaan komen en wat de kwaliteit is van deze 
macronutriënten (Simpson, Le Couteur, & Raubenheimer, 2015). Proteïnen kunnen afkomstig zijn uit 
dieren of uit planten. Dat een hoog proteïne dieet meer kans geeft op hart en vaatziekten is hier 
boven genoemd (Lagiou et al., 2012). Deze studie heeft echter niet onderzocht of de ingenomen 
proteïnen van dierlijke of plantaardige afkomst waren. Eerder is onderzocht welke proteïnen nu de 
meeste kans gaven op hart- en vaatziekten. Vooral proteïnen uit rood vlees bleken een verhoogde 
kans te geven op hart- en vaatziekten. Plantaardige proteïnen of proteïnen uit vis en kip gaven juist 
een verlaagde kans op hart- en vaatziekten (Bernstein et al., 2010). Aangezien veroudering gepaard 
gaat met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, zou een vermindering van de kans op hart- en 
vaatziekten levensverlengend kunnen werken. Rood vlees zou dan veroudering induceren en 
eiwitten uit kip, vis of planten veroudering tegen gaan. Hier mist echter de link met koolhydraten. 
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Conclusie en discussie 
In deze review zijn de verschillende mechanismen besproken waardoor een laag proteïne dieet voor 
een langere levensduur kan zorgen. De besproken mechanismen en eiwitten zijn niet de enige 
factoren die bijdragen aan de levensverlengende effecten van een laag proteïne dieet, maar ze 
spelen een grote rol. Als aminozuren, waaronder BCAA’s als leucine, laag zijn wordt de 
IGF1/insuline/GH-signalering verminderd. Deze vermindering zorgt ervoor dat Akt niet gefosforyleerd 
wordt en daarmee inactief blijft.  Hierdoor wordt het TSC-complex niet meer geremd en kan het 
binden aan Rheb. Doordat er minder leucine is en doordat de bindingsplaats aan Rheb op het 
lysosoom bezet is door TSC, wordt mTORC1 niet van het cytosol naar het lysosoom getransporteerd 
door RAG’s en is daarmee inactief. AMPK is juist verhoogd in activiteit en draagt bij aan een langere 
levensduur. Bovendien zijn FGF21 levels verhoogd en induceren daarmee onder andere AMPK en 
SIRT1 activiteit. Deze metabole signaalroutes dragen bij aan verhoogde autofagie, mitochondriale 
biogenese en vermindering van oxidatieve stress en daarmee aan een verlengde levensduur. SIRT1 is 
ook een belangrijke factor in de bescherming tegen veroudering en werkt veelal samen met AMPK in 
het induceren van onder andere autofagie en mitochondriale biogenese. Het positieve effect van 
SIRT1 activatie op de levensduur is aangetoond in calorierestrictie (Chen et al., 2008; Canto & 
Auwerx, 2012; Srivastava, 2016). In de literatuur ontbreekt echter het effect van een laag proteïne 
dieet op SIRT1. 

Eveneens heeft een LP/HK-dieet positieve effecten op het glucosemetabolisme. Insuline afgifte 
wordt verminderd en serum glucose is verlaagd. Dit duidt op een hogere insuline gevoeligheid. In de 
lever zal met een LP/HK-dieet de autofagie toenemen, aangezien mTORC1 wordt geremd. Op lange 
termijn blijkt er in de lever en het vetweefsel meer lipogenese te zijn, terwijl op korte termijn geen 
vervetting zichtbaar is. In zowel lange als korte periodes zijn serum triglyceriden verlaagd. Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat deze worden omgezet in vetzuren en worden gebruikt voor 
vetzuuroxidatie in de spieren. Inderdaad neemt bij een LP/HK-dieet de mitochondriale biogenese toe 
zodat er meer ATP kan worden gegenereerd. Er zijn meer mitochondria aanwezig, waardoor er 
(meer) vetzuuroxidatie kan plaatsvinden. Al deze processen dragen bij aan een verbetering van de 
metabole gezondheid en een langere levensduur.  

Veroudering lijkt door het induceren en remmen van de verschillende cellulaire processen een direct 
proces. Dit is echter onjuist. Veroudering is een langdurig proces en begint al op jonge leeftijd. Een 
voorbeeld hier van zijn hart en vaatziekten. Eenmalig een LDL-cholesterol verhogend dieet kan nooit 
voor hart- en vaatziekten zorgen. De rondcirculerende vetten kunnen aan de bloedvaatwand blijven 
plakken. Over een langere periode kan er steeds meer vet in de bloedvaatwand ophopen. Op een 
gegeven moment kan het bloedvat dichtslibben. Ook bloedpropjes kunnen ontstaan over langere 
tijd. Na vele jaren van ophoping kan zo’n propje loslaten en een infarct veroorzaken. Dit betekent 
ook dat als hart- en vaatziekten eenmaal bekend zijn, er niet direct iets aan is te doen via de voeding. 
Medicatie en operaties zijn directe middelen die kunnen worden toegepast voor 
symptoombestrijding, maar de toestand van de bloedvaten blijft verslechterd. Een LP/HK-dieet is 
geen directe interventie om het cardio metabole fenotype te verbeteren en daarmee niet meer 
geschikt voor mensen bij wie het kwaad al is geschied.  

Zoals eerder genoemd is er geen effect van een laag proteïne dieet boven de 65 jaar in mensen. Ook 
nam de effectiviteit van het LP/HK-dieet af naarmate de mensen ouder werden. Bij veroudering, met 
name boven de 50, zijn er een aantal fysiologische veranderingen. Mensen boven de 50 jaar hebben 
namelijk meer verlies van spierweefsel en hebben meer kans op obesitas en DM2. Nu blijkt dat 
ouderen op een hoger proteïne dieet minder verlies van spiermassa en minder kans op obesitas en 
DM2 hebben (Kim et al., 2016). Veel onderzoeken zijn gericht op obesitas en DM2. Deze mensen 
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wordt juist geadviseerd om een HP/LK-dieet te nemen, aangezien ze hier mee afvallen. Daarnaast 
blijkt een HP/LK-dieet wel bevorderlijk voor de reproductie, omdat proteïnen belangrijk zijn voor 
groei. En aangezien in ouderen de spiermassa sneller afneemt, is groei van groot belang om de 
spiermassa te behouden. Ook sporters hebben baat bij spiergroei en dus bij proteïnen. Daarom is 
een laag proteïne dieet niet aan te raden voor zwangere vrouwen, ouderen en sporters. 

Bij een HP/LK-dieet zijn BCAA’s verhoogd. Verhoogde BCAA-levels zijn een kenmerk van obesitas. 
Door meer proteïnen te eten worden deze BCAA’s alleen maar meer verhoogd. Overgewicht waarbij 
BCAA’s niet sterk verhoogd zijn kunnen daarom wel profiteren van een LP/HK-dieet. In het laatste 
hoofdstuk van deze review is gebleken dat een LP/HK op korte termijn wel zorgt voor een verlaging 
van het gewicht. Voor mensen die al overgewicht hebben is een LP/HK-dieet op korte termijn wel 
degelijk een goede interventie. Daarnaast valt af te vragen of overgewicht wel in verband staat met 
een slechte gezondheid. Als bekend is dat een laag proteïne dieet het cardio-metabole fenotype 
verbeterd en minder kans geeft op ziekten, ondanks de toename in gewicht op lange termijn, is 
overgewicht misschien minder ongezond als in eerste instantie gedacht wordt. Als bekend is dat een 
LP/HK-dieet in verband staat met een hogere insuline gevoeligheid, zou dit misschien een oplossing 
zijn voor mensen met DM2. Echter is DM2 vaak het gevolg van overgewicht. Bij dieet is er dus sprake 
van kosten en baten: wat is het hoofddoel voor de persoon in kwestie. Spiermassa behoud in 
ouderen/sporters, goede reproductie en afvallen zijn gunstig bij een HP/LK-dieet. Het tegengaan van 
veroudering is echter ook van belang, aangezien veroudering de kans op ziekten verhoogd. Het is ook 
belangrijk om te kijken wat het meest gunstige dieet is per leeftijdsgroep, ziekte en situatie. Ook 
moet er naast de P/K-ratio extra gekeken worden naar de bron van het dieet, aangezien de 
verschillende soorten eiwitten en koolhydraten ziekten en veroudering op verschillende manieren 
beïnvloeden. Een LP/HK-dieet en de kennis van de onderliggende mechanismen geven daarom veel 
perspectieven om veroudering en ziekten tegen te gaan. 
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