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Samenvatting voor niet ingewijden 

Diabetes mellitus, oftewel suikerziekte,  is een van de meest voorkomende chronische 

ziekten. Wereldwijd hebben 346 miljoen mensen diabetes, en in Nederland zullen er in 

2025 ongeveer 1,3 miljoen mensen diabetes hebben. Patiënten met diabetes hoeven 

niet per se klachten van een hoge suikerconcentratie  te hebben, maar de ziekte  leidt 

wel  tot  diverse  complicaties,  zoals  blindheid,  nierfalen,  zenuwschade,  en  hart‐  en 

vaatziekten zoals hart‐ en herseninfarct, alsmede tot sterfte hieraan. Er wordt dan ook 

geschat dat  in  2011 ongeveer  4,6 miljoen mensen wereldwijd  zijn overleden  aan de 

gevolgen van diabetes mellitus.  

De  meeste  mensen  (90‐95%)  met  suikerziekte  hebben  diabetes  mellitus  type  2 

(DM2), waarbij verschillende weefsels (spier, vet,  lever) verminderd gevoelig zijn voor 

de  effecten  van  insuline  (zogenaamde  insulineresistentie). Op  een  gegeven moment 

kan  het  lichaam  niet  meer  voldoende  extra  insuline  produceren  om  deze 

insulineresistentie te boven te komen, en hierdoor wordt de suikerconcentratie  in het 

bloed  te  hoog.  Men  spreekt  van  gestoorde  glucosetolerantie  wanneer  de 

suikerconcentratie licht verhoogd is,  en van DM2 wanneer de suikerconcentratie sterk 

verhoogd  is.  Insulineresistentie  kan  zich  naast  afwijkingen  in  de  suikerbalans  ook 

kenmerken  door  diverse  andere  afwijkingen  in  de  stofwisseling,  zoals  te  laag  ‘goed’ 

cholesterol en te hoge vetten in het bloed, hoge bloeddruk, en vervetting van de lever, 

hetgeen non‐alcoholische leververvetting genoemd wordt.   

Hoe  deze  insulineresistentie  precies  veroorzaakt  wordt,  is  nog  niet  helemaal 

opgehelderd, maar insulineresistentie treedt het vaakst op bij mensen met overgewicht 

of obesitas  (zwaarlijvigheid),  in het bijzonder wanneer het  teveel aan vetweefsel zich 

rondom en in de buik bevindt. Ook is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat 

mensen met  te  veel  vet  in de buik een  soort ontsteking  in  vet en  lever doormaken, 

waarbij ook in het bloed deze ontstekingsstofjes licht verhoogd zijn. Dit wordt ook wel 

laaggradige  ontsteking  genoemd,  om  het  te  onderscheiden  van  de  sterke 

ontstekingsreactie  die  men  bijvoorbeeld  ziet  tijdens  een  infectie.  Deze 

ontstekingsstofjes,  alsmede  verhoogde  vetzuren  in  het  bloed, worden  verondersteld 

ten grondslag te liggen aan de insulineresistentie in DM2. Het is echter nog onduidelijk 

welke  processen  deze  laaggradige  ontsteking  veroorzaken.  Onderzoek  naar  de 

achterliggende mechanismen  is  daarom  van  belang,  en  kan mogelijk  bijdragen  aan 

nieuwe  behandelingen  of  behandelstrategieën  voor  patiënten  met  DM2,  dan  wel 

preventieve  maatregelen  voor  mensen  met  een  sterk  verhoogd  risico  om  DM2  te 

ontwikkelen.   

Het  doel  van  dit  proefschrift  was  dan  ook  om  drie  nieuwe  mechanismen  te 

bestuderen, die betrokken zouden kunnen zijn bij het ontstaan van  insulineresistentie 

en DM2. Deze drie mechanismen zijn:  ijzermetabolisme, het complement systeem en 

levercirrose.  In  Hoofdstuk  1  wordt  de  huidige  kennis  over  het  ontstaan  van 

insulineresistentie en DM2 kort samengevat en de probleemstellingen geïntroduceerd. 
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De probleemstellingen worden in dit proefschrift onderzocht met data van twee grote 

studies:  de  Cohort  on  Diabetes  and  Atherosclerosis  studie  (CODAM  studie),  en  een 

cohort van patiënten met  levercirrose uit Eindhoven.  In Hoofdstuk 2 wordt  in enkele 

deelhoofdstukken  een  gedetailleerde  toelichting  gegeven  over  de  twee 

studiepopulaties  die  onderzocht  zijn,  de  manier  waarop  wij  insulineresistentie, 

ontsteking  en  levervet  hebben  gemeten,  en  de  manier  waarop  de  beschreven 

resultaten geïnterpreteerd kunnen worden.     

In Hoofdstuk 3 hebben we de rol van ijzer, en van stofjes die betrokken zijn bij het 

metabolisme  van  ijzer,  onderzocht  in  relatie  tot  insulineresistentie  en 

glucosetolerantie.  IJzer wordt  in het  lichaam opgeslagen  in de vorm van  ferritine, en 

gebonden  aan  transferrine  in  het  bloed  vervoerd.  Verder  komt  ijzer  in  kleine 

hoeveelheden  los  in het bloed voor (niet‐transferrine gebonden  ijzer). Eerdere studies 

naar de betrokkenheid van ijzer bij DM2 hebben aangetoond dat hogere concentraties 

ferritine gerelateerd zijn aan een hogere mate van insulineresistentie (in het algemeen, 

dan wel  in spierweefsel), en aan een grotere kans op het krijgen van DM2  (inleidend 

Hoofdstuk 3.1).   

In Hoofdstuk 3.2 hebben wij het  verband onderzocht  tussen aan de ene  kant de 

concentraties van alle stoffen die betrokken zijn bij het metabolisme van  ijzer, en aan 

de  andere  kant  de  (geschatte)  mate  van  insulineresistentie  in  het  vetweefsel.  We 

vonden dat hogere waarden  voor  alle  vier  de  factoren  (ferritine,  transferrine,  totaal 

ijzer, en niet‐transferrine gevonden ijzer) gerelateerd waren aan een hogere mate van 

insulineresistentie  in vetweefsel, en dat hogere concentraties  ferritine en transferrine 

gerelateerd  waren  aan  lagere  concentraties  adiponectine,  een  stofje  geproduceerd 

door vetweefsel dat lijkt te beschermen tegen insulineresistentie en DM2.  

In  Hoofdstuk  3.3  hebben  we  de  data  van  de  vorige  studie  uit  Hoofdstuk  3.2 

uitgebreid met follow‐updata van de proefpersonen die 7  jaar  later wederom werden 

gemeten, alsmede met nieuwe metingen van  insuline  in het bloed. Met deze nieuwe 

data  laten we zien dat de concentraties  ferritine en  transferrine op het begin van de 

studie  gerelateerd  zijn  aan  hogere  mate  van  insulineresistentie  gedurende  de 

studieperiode  van  7  jaar.  Bovendien  vinden  we  deze  relaties  met  zowel 

insulineresistentie in het hele lichaam (met name spierweefsel), met insulineresistentie 

in vetweefsel, als ook met een nieuwe maat voor  insulineresistentie  in de  lever. Ten 

slotte  tonen we aan dat hogere  concentraties  ferritine en  transferrine  samenhangen 

met  een  afwijkende  glucosetolerantie  gedurende  7  jaar  follow‐up.  Samenvattend 

suggereren de resultaten van deze twee studies dat de hoeveelheid ijzer in het lichaam, 

dan wel  factoren als  ferritine en  transferrine, betrokken kunnen  zijn bij het ontstaan 

van  insulineresistentie  in  meerdere  weefsels,  zoals  spier,  vet  en  lever,  hetgeen 

uiteindelijk leidt tot gestoorde glucosetolerantie en DM2.  
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In Hoofdstuk 4 hebben we het complement systeem bekeken in relatie tot obesitas, 

insulineresistentie,  laaggradige  ontsteking,  DM2  en  leververvetting  in  vier  studies 

binnen de CODAM studie. Het complement systeem is een groep eiwitten in het bloed 

(genaamd C1 tot en met C9) dat deel uitmaakt van het afweersysteem, en betrokken is 

bij ontstekingsreacties. Als dit systeem geactiveerd raakt, vindt een opeenvolging van 

activerende reacties plaats, die in eerste instantie leiden tot het splitsen van de factor 

C3  in  C3b  en  het  kleine  C3a.  Dit  C3a werkt  als  een  signaalmolecuul  en  trekt witte 

bloedcellen naar de plek van de ontsteking toe, activeert ze, en verhoogt de productie 

van  allerlei  ontstekingsstofjes.  C3b  activeert  de  volgende  factoren  van  het 

complementsysteem,  waarop  een  geheel  van  eiwitten  gevormd  wordt,  genaamd 

C5b‐C9, oftewel het terminale complementcomplex. Dit complex veroorzaakt in kleine 

hoeveelheden ook  een  toename  van ontsteking,  en  kan  in  grote hoeveelheden  zelfs 

direct  cellen  of  bacteriën  aanvallen.  De  resultaten  van  enkele  studies  naar  het 

complement systeem en insulineresistentie dan wel leververvetting worden besproken 

in  het  inleidende  Hoofdstuk  4.1,  maar  studies  bij  mensen  zijn  nog  maar  weinig 

voorhanden. 

We weten dat dikkere mensen hogere concentraties C3 in het bloed hebben, maar 

de  oorzaak  hiervoor  is  niet  helemaal  duidelijk.  In  Hoofdstuk  4.2  onderzochten  we 

daarom met geavanceerde statistische analyses welke  factoren hierin een  rol konden 

spelen. We  vonden  dat  vet‐gerelateerde  laaggradige  ontsteking  het  verband  tussen 

obesitas  en  hogere  C3‐waarden  voor  20‐25%  kan  verklaren,  en  dat  vet‐gerelateerde 

insulineresistentie  nog  eens  40‐55%  kon  verklaren.  In  Hoofdstuk  4.3  hebben  we 

vervolgens  gefocust  op  het  verband  tussen  C3  en  insulineresistentie.  In  deze  studie 

vonden we dat een  toename  in C3‐concentraties  in het bloed gepaard ging met een 

toename in de mate van insulineresistentie in zowel spier, lever, als vet gedurende de 7 

jaren follow‐up. Bovendien hadden personen met hogere C3‐waarden op het begin van 

de studie een grotere kans om DM2 te ontwikkelen tijdens de daaropvolgende 7 jaren 

dan personen met lagere C3‐waarden. De resultaten van onze twee studies suggereren 

dat  hoge  C3‐waarden  in  het  bloed  een  weerspiegeling  zijn  van  diverse  processen, 

waaronder  insulineresistentie  en  ontsteking,  die  uiteindelijk  leiden  tot  glucose‐

intolerantie  en  DM2.  Of  C3  ook  daadwerkelijk  de  ontsteking  en  insulineresistentie 

veroorzaakt, dient nog nader onderzocht te worden.  

In Hoofdstuk 4.4 en 4.5 onderzochten we de rol van activatie van het complement 

systeem  in  relatie  tot  leververvetting en  leverschade  (dit  laatste wordt gereflecteerd 

door  hogere  concentraties  leverenzymen  in  het  bloed).  In  de  eerste  studie 

(Hoofdstuk 4.4)  vonden we dat hogere C3a‐waarden  in het bloed gerelateerd waren 

aan hogere waarden  levervet en hogere  leverenzymen, en dat dit verband met name 

aanwezig  was  in  personen  die  veel  alcohol  dronken  (>2  glazen/dag  voor  vrouwen, 

>3 glazen/dag voor mannen). Verder zagen we dat deze verbanden voor 30% verklaard 

konden  worden  door  het  ontstekingsstofje  tumornecrosefactor‐alfa  (TNF‐α).  In  de 

tweede  studie  (Hoofdstuk  4.5  )  bleek  dat  ook  de  concentraties  C5b‐C9,  oftewel  het 
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terminale complementcomplex,  in het bloed gerelateerd waren aan hogere mate van 

leververvetting en hogere  leverenzymen, en ditmaal was de relatie minder afhankelijk 

van het alcoholgebruik. Samenvattend  laten deze twee studies voor het eerst zien dat 

complementactivatie, met  ontstaan  van  C3a  en  C5b‐C9, mogelijk  kan  bijdragen  aan 

leververvetting en levercelschade bij mensen.  

Hoofdstuk  5  bevat  twee  klinische  studies  naar  de  relatie  tussen  DM2  en 

levercirrose.  Levercirrose  is  verlittekening  van  de  lever  ten  gevolge  van  langdurige 

leverschade,  bijvoorbeeld  door  overmatig  alcoholgebruik,  virale  hepatitis  B  of  C 

infecties,  of  non‐alcoholische  leververvetting  bij  zwaarlijvige  (obese)  personen.  Bij 

toenemende  verlittekening  van  de  lever  ontstaat  leverfalen,  met  complicaties  als 

bloedingen  (in  het maag‐darmkanaal maar  ook  elders),  infecties,  coma,  nierfalen  en 

leverkanker, waardoor deze patiënten een  zeer  slechte prognose hebben. De  lever  is 

een essentieel orgaan  in de huishouding van suiker, en patiënten met cirrose hebben 

vaker DM2 (inleidend Hoofdstuk 5.1). Of dit komt door de leverziekte zelf, of door het 

vaak voorkomen van obesitas is nog niet geheel duidelijk.  

In  Hoofdstuk  5.2  vergeleken  wij  daarom  de  mate  waarin  DM2  voorkwam  bij 

patiënten met cirrose met een controlegroep van patiënten met maagklachten zonder 

lichamelijk  aantoonbare  oorzaak.  Van  de  patiënten  met  cirrose  had  37%  DM2,  in 

tegenstelling  tot 7%  van de gezonde  controlegroep. Dit  verband werd niet  verklaard 

door leeftijd, obesitas of familiaire belasting voor DM2.  

Een  interessante  vraag  is of DM2 bij deze patiënten ook  tot  complicaties  en  een 

hogere  sterfte  leidt,  zoals  eerder  beschreven  bij  patiënten met  DM2  zonder  cirrose 

door hart‐ en vaatziekten.  In Hoofdstuk 5.3 onderzochten wij daarom wat het effect 

van  DM2  was  op  de  overleving  van  patiënten  met  cirrose.  In  deze  studie  was  de 

aanwezigheid van DM2 niet gerelateerd aan een slechtere prognose, hoewel een klein 

effect niet geheel uitgesloten  is. Wel vonden we dat patiënten met DM2 een hogere 

kans  hadden  op  het  ontwikkelen  van  een  spontane  bacteriële  peritonitis,  een  zeer 

gevaarlijke en potentieel dodelijke infectie van het buikvlies waarvoor behandeling met 

antibiotica  in  het  ziekenhuis  nodig  is.  Onze  resultaten  suggereren  dat  DM2  veel 

voorkomt bij patiënten met cirrose, waarschijnlijk leidt tot meer bacteriële infecties, en 

mogelijk  leidt  tot een hogere sterfte, hoewel dat  laatste niet  in onze studie bewezen 

kon worden. In elk geval hebben deze patiënten, door de toch al slechte prognose van 

de  leverziekte, geen verhoogde kans op sterfte door de reguliere hart‐ en vaatziekten 

veroorzaakt door DM2.  

Tot  slot worden de belangrijkste bevindingen  van dit proefschrift  in Hoofdstuk 6 

samengevat  en  bediscussieerd. Hierbij worden  nog  diverse  kanttekeningen  geplaatst 

met  betrekking  tot  de  studiepopulaties  en  de  gebruikte  methoden,  en  hoe  de 

resultaten hierdoor beïnvloed zouden kunnen zijn. In het kort ondersteunen de studies 

in dit proefschrift de hypothesen dat  ijzermetabolisme, het  complementsysteem dan 
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wel  complementactivatie, en  levercirrose alle drie  factoren  zijn die kunnen bijdragen 

aan het ontstaan van  insulineresistentie en uiteindelijk DM2. De toekomst zal moeten 

uitwijzen of wij deze processen  kunnen beïnvloeden, maar  aleer het  zover  is,  zullen 

toekomstige  studies  de  bijdrage  van  deze  nieuwe  mechanismen  verder  moeten 

ophelderen.  
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