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Summary 

Over the past two decades, a dramatic worldwide increase in the number of 

people with obesity has been observed. The obesity pandemic is the driving 

force behind the high incidence of cardiovascular disease. The term “metabolic 

syndrome” defines the clustering of various obesity-associated cardiovascular 

risk factors (hypertension, disturbed glucose homeostasis and atherogenic 

dyslipidemia) with insulin resistance as a central component A combination of 

environmental (nutrition, physical activity) and genetic factors determines the 

risk for a given individual to develop the metabolic syndrome. Two subgroups 

of patients with the metabolic syndrome, those with type 2 diabetes (DM2) 

and familial combined hyperlipidemia (FCHL), are at particularly high risk for 

premature cardiovascular disease. Nearly two-thirds of individuals with 

FCHL, and 80-90% of patients with type 2 diabetes, meet the diagnostic criteria 

of the metabolic syndrome. The marked presence of a genetic component in 

type 2 diabetes and FCHL, reflected by their familial clustering, provides us 

with two excellent models to study the genetic background of insulin resis-

tance and may benefit millions of people with the metabolic syndrome. 

 

The central aim of this thesis was to identify novel genes and molecular path-

ways that underlie the pathophysiology of insulin resistance. In particular 

DM2 and FCHL were used as two complementary genetic models for insulin 

resistance. Since DM2 and FCHL are postulated to share some of their genetic 

components, our side by side research design also provided a unique oppor-

tunity to investigate whether established and novel DM2 susceptibility genes 

confer also increased risk to FCHL and vice versa.  

 

In chapter 2 we discussed the various approaches that can be employed to 

dissect the genetic background of complex diseases, and the contribution of 

each method to our present understanding of the genetic background of fa-

milial combined hyperlipidemia (FCHL) and type 2 diabetes (DM2)  

The first experimental chapter (Chapter 3) is the basis of this thesis. It describes 

a gene expression study conducted on cultured pre-adipocytes from patients 

with FCHL and healthy control subjects. The use of cultured human cells in-

stead of freshly isolated adipocytes allowed us to suppress adaptive gene ex-

pression differences and preserve the (epi)genetic effects. This approach re-
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vealed increased CD36-expression and CD36-functionality as a novel, poten-

tially important feature of FCHL adipose tissue, which may be of genetic ori-

gin 

Combined information from gene-expression data in chapter 3, another FCHL 

expression array with immortalized lymphoblast cell lines, and data from 

genetic linkage analyses led to the identification of a new candidate gene for 

type 2 diabetes: Activating Transcription Factor 6 (ATF6). The potential signi-

ficance of ATF6 is extended in Chapter 5 were we demonstrate association of 

an exonic variant in ATF6 with FCHL in three independent samples from 

Dutch and Finnish origin. In vitro studies support the genetic data and une-

quivocally implicate the ATF6 exon polymorphism as a causal variant. To-

gether, results from chapter 4 and 5 provide proof for the postulated shared 

genetic background in FCHL and type 2 diabetes, and highlight the endop-

lasmic reticulum stress response, a novel pathway in the pathophysiology of 

insulin resistance and dyslipidemia. Chapter 6 evaluates the well-established 

FCHL-susceptibility gene Upstream Stimulatory Factor 1 (USF1), for its poten-

tial role in type 2 diabetes in two large Dutch case control samples comprising 

more than 2000 individuals. In Chapter 7 we put all data in perspective, discuss 

their potential relevance for diagnostic or screening purposes, and integrate 

them with emerging insights in the field of insulin resistance, with emphasis 

on the endoplasmic reticulum stress response. 
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Samenvatting 

Het aantal mensen met overgewicht neemt wereldwijd explosief toe. Deze 

pandemie is de drijvende kracht achter de hoge incidentie van hart- en vaat-

ziekten. Mensen met overgewicht lijden vaak aan het zogenaamde “metabool 

syndroom”, een cluster van cardiovasculaire risicofactoren (hypertensie, hy-

perglycemie, en een atherogeen lipoprotein phenotype) met als centrale com-

ponent “insuline resistentie”. Het risico om als individu het metabool syn-

droom te ontwikkelen —en daarmee  dus een sterk verhoogd risico op hart- en 

vaatziekten— wordt bepaald door een combinatie van levensstijl (voeding, 

lichaamsbeweging) en erfelijkheid. Twee subgroepen met het metabool syn-

droom hebben een bovengemiddelde erfelijke belasting, en daarmee een nog 

hoger risico op hart- en vaatziekten: het betreffen patiënten met familiair ge-

combineerde hyperlipidemie (FGH) en type 2 diabetes (DM2). Deze twee pati-

entengroepen zijn vanwege hun duidelijke genetische component een uitste-

kend model om de erfelijke aspecten van insuline resistentie en het metabool 

syndroom te onderzoeken. Bijna 2/3 van de patiënten met FGH en zelfs 80-90% 

van de DM2-patienten voldoen aan de criteria van het metabool syndroom. 

Een beter begrip van de genetische variaties die ten grondslag liggen van deze 

aandoeningen is dus niet alleen van belang voor deze twee specifieke popula-

ties, maar heeft een mogelijke draagwijdte voor miljoenen patiënten met het 

metabool syndroom. 

 

De centrale doelstelling van dit proefschrift was het identificeren van nieuwe 

genen en cellulaire routes die aan de basis liggen van insuline resistentie. 

Hiervoor werden DM2 en FGH gebruikt als twee complementaire genetische 

modellen voor insuline resistentie. Omdat verondersteld wordt dat DM2 en 

FGH een gedeeltelijk overlappende genetische achtergrond hebben, bood onze 

onderzoeksopzet bovendien de unieke mogelijkheid om het effect van be-

staande en nieuwe “diabetesgenen” te verifiëren in FGH, en omgekeerd.  

 

In hoofdstuk 2 zijn de verschillende mogelijke benaderingen beschreven die 

gebruikt kunnen worden voor de ontrafeling van complexe genetische aan-

doeningen, en de bijdrage van elke methode aan de huidige inzichten in de 

genetische achtergrond van DM2 en FGH. 
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Hoofdstuk 3 vormt de experimentele basis van deze thesis. Hier werd een 

genexpressiestudie uitgevoerd met gekweekte pre-adipocyten (voorlopers van 

vetcellen) van patiënten met FGH en gezonde controlepersonen. De keuze 

voor gekweekte pre-adipocyten in plaats van verse adipocyten, direct uit de 

patiënt, maakte het mogelijk om adaptieve genexpressieverschillen te onder-

drukken, en alleen de genetische en epigenetische effecten te selecteren. Mid-

dels deze aanpak werd in cellen afkomstig van FGH patiënten een verhoogde 

expressie van CD36, en toegenomen vetzuurtransport via dit molecuul, aange-

toond. Dit is wellicht een reflectie van insulineresistentie bij FGH, die reeds in 

een zeer vroeg stadium detecteerbaar is en mogelijk een genetische oorsprong 

heeft. 

Het combineren van informatie uit genexpressiestudies (o.a. uit hoofdstuk 3) 

en genetisch koppelingsonderzoek, heeft geleid tot de identificatie van een 

nieuw kandidaatgen voor type 2 diabetes in hoofdstuk 4: Activatie Transcrip-

tie Factor 6 (ATF6). De mogelijke relevantie van ATF6 werd in hoofdstuk 5 

nog verder uitgebreid door aan te tonen dat een veelvuldig voorkomende 

aminozuursubstitutie in dit gen geassocieerd is met FGH, en vooral invloed 

heeft op plasma (LDL-)cholesterol en apolipoprotein B. Deze vinding werd 

robuust gerepliceerd in drie onafhankelijke Nederlandse en Finse patiënten-

cohorten. Samen met een serie in vitro experimenten wijzen deze data eendui-

dig het polymorfe aminozuur 67 in het ATF6-eiwit aan als de causale variant. 

Hoofdstukken 4 en 5 bieden gezamenlijk enig bewijs voor de veronderstelde 

overlappende genetische achtergrond van type 2 diabetes en familiair gecom-

bineerde hyperlipidemie. Nog belangrijker is dat de data een nieuwe cellulaire 

route impliceerden voor insuline resistentie en dyslipidemie: “de endoplasma-

tisch reticulum stress response”. 

Eveneens in functie van de mogelijke genetische overlap tussen type 2 diabe-

tes en FGH, werd in hoofdstuk 6 het gevestigde en meest gerepliceerde FGH 

risico gen USF1 bestudeerd in relatie tot zijn mogelijke betrokkenheid bij type 

2 diabetes. Een bescheiden, maar significante associatie met type 2 diabetes 

werd hierbij aangetoond. In hoofdstuk 7 plaatsten we alle verkregen data in 

perspectief, bediscussieerden hun mogelijke relevantie in een tijdperk waar 

“gepersonaliseerde geneeskunde” steeds belangrijker wordt, en focusten op 

nieuwe inzichten in de rol van endoplasmatisch reticulum stress in bijna alle 

componenten van het metabool syndroom. 

 


