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β-alanine, R-β-aminoisoboterzuur (R-BAIBA) en S-βaminoisoboterzuur (S-BAIBA) zijn β-aminozuren. Voor deze
doctoraatsthesis werden deze moleculen onderzocht in een

Wanneer β-alanine werd gesupplementeerd als een
gefragmenteerde dosis dan was de hoeveelheid β-alanine in het
bloed onafhankelijk van het lichaamsgewicht.

aantal verschillende studies en contexten (na inname van βalanine, na sport en bij een genetische mutatie).

β-alanine:
β-alanine wordt gebruikt voor de aanmaak van
(1) carnosine (β-alanyl-L-histidine); of
(2) energie
(1) Carnosine is voornamelijk in de spier aanwezig. Het
verhogen van de carnosineconcentratie in de spier verbetert
het prestatievermogen. Carnosine verhogen kan door het
innemen van het voedingssupplement β-alanine.
Momenteel wordt aan iedereen (dik of dun, weinig of veel
spiermassa) een vaste dosis β-alanine gegeven. Deze
doseringsstrategie is echter niet optimaal aangezien er veel
variatie is in de toename van de hoeveelheid β-alanine in het
bloed. Hierdoor is er dus ook een grote variatie in de
prestatieverbetering.

Wellicht is de gefragmenteerde doseringsstrategie aldus een
eerste goede stap om iedereen evenveel effect te laten hebben
van het voedingssupplement.
(2) Om van β-alanine energie te maken moet β-alanine worden
afgebroken. Het enzym GABA-T kan dit. In studie 3 (in revisie
voor publicatie) werd onderzocht of ook het enzym AGXT2
hierbij helpt.

Daarom werden twee alternatieve doserings-strategieën
onderzocht in studie 1 en studie 2:
De resultaten suggereren sterk dat β-alanine inderdaad ook
wordt afgebroken door AGXT2, maar dat wanneer de werking
van AGXT2 in het gedrang komt dit gemakkelijk
gecompenseerd wordt (waarschijnlijk door o.a. GABA-T).
Aangezien er twee enzymen zijn die β-alanine kunnen afbreken
en die bij een defect elkaar lijken te compenseren is het
wellicht voor het lichaam heel belangrijk om de hoeveelheid βalanine in het bloed constant te houden.

BAIBA
Over R- en S-BAIBA weten we eigenlijk nog niet veel. Dit is
omdat R- en S-BAIBA vaak samen bekeken worden alsof BAIBA
slechts één molecule is. R- en S-BAIBA kunnen omgezet worden
in energie, maar vermoedelijk iets minder goed dan β-alanine.
Om van BAIBA energie te maken moet BAIBA worden
afgebroken. GABA-T breekt S-BAIBA af, terwijl AGXT2 R-BAIBA
afbreekt. Er is geweten dat als AGXT2 niet goed werkt dat
BAIBA stijgt in de urine. Wat er dan gebeurt met R- of S-BAIBA
is niet geweten.

Daarenboven is door anderen gesuggereerd dat BAIBA (R of S)
een molecule is die vanuit de spier naar de rest van het
lichaam (voornamelijk lever en vetcellen) signalen kan sturen
om te vertellen dat het lichaam aan het sporten is. De
onderzoekers hebben echter niet gekeken naar wat er
gebeurde met R- of S-BAIBA. Deze studie (studie 4) toont aan
dat 1 uur fietsen aan lage intensiteit leidt tot:
20% stijging in S-BAIBA & 13% stijging in R-BAIBA
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Examencommissie:
In studie 4 werd onderzocht wat er met R- en S-BAIBA gebeurt
als het AGXT2 enzym niet goed werkt.
De resultaten tonen aan dat:
R-BAIBA stijgt in de urine en ook in het
bloedplasma;
S-BAIBA niet verandert (urine en bloedplasma).
Dit bevestigt het vermoeden dat R- en S-BAIBA echt wel twee
verschillende moleculen zijn.
Bijkomende vaststelling is dat R-BAIBA zowel in plasma als in
urine 98% van de totale hoeveelheid BAIBA beslaat. Dit is een
volledig nieuw gegeven.

Deze resultaten doen vermoeden dat zowel R- als S-BAIBA een
signaalfunctie kunnen hebben. Verder onderzoek zal nu moeten
uitwijzen of inderdaad zowel R- als S- BAIBA betrokken zijn bij
het signaleren doorheen het lichaam dat er gesport wordt of
dat slechts 1 van deze 2 hiervoor verantwoordelijk is.

-

In studie 5 (dit onderzoek loopt nog), werd onderzocht of 1 uur
sporten aan lage intensiteit ook leidt tot een stijging van
carnosine in het bloed. Dit blijkt niet zo te zijn.
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