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Over the last decades, the prevalence of obesity has dramatically increased, 

reaching epidemic proportions and which is expected to rise even more the 

coming decennia. Obesity is an important risk factor for developing 

cardiometabolic complications, having a substantial impact on general health 

status and thus health care. Due to an imbalance between energy storage and 

energy expenditure in the obese state, energy is stored in the adipose tissue. 

Upon excessive weight gain, adipose tissue dysfunction develops, which is 

associated with ectopic lipid accumulation and the development of metabolic 

complications like insulin resistance or type 2 diabetes mellitus (Chapter 1). 

Therefore, an appropriate adipose tissue lipid metabolism is imperative to 

maintain healthy adipose tissue function in human obesity. Consequently, 

improving adipose tissue lipid mobilization (and other adipose tissue functional 

characteristics) is a major concern in the prevention and treatment of obesity 

and obesity-related metabolic diseases. As it is important to strictly regulate 

adipose tissue lipid mobilization (also called lipolysis) in order to prevent ectopic 

lipid accumulation, the studies described in this thesis investigated the endocrine 

regulation of adipose tissue lipid mobilization. Moreover, the impact of exercise 

intervention (and its combination with pharmaceutical inhibition of adipose 

tissue lipolysis) on adipose tissue lipolysis in human obesity and its association 

with obesity-related insulin resistance were investigated in order to unravel its 

potential in obesity treatment and prevention. 

Accumulating evidence indicates that natriuretic peptides are involved in 

metabolic control at the level of insulin-sensitive tissue including adipose tissue, 

skeletal muscle and liver, making these peptides attractive for human metabolic 

research. Moreover, their role in the regulation of adipose tissue lipid 

mobilization (Chapter 2) led us to explore whether natriuretic peptides, and in 

particular atrial natriuretic peptide (ANP), are substantially involved in the 

physiological regulation of adipose tissue lipolysis in the obese insulin resistant 

state.  

In Chapter 3, we demonstrated an attenuated maximal responsiveness to ANP-

mediated lipolytic stimulation in isolated mature abdominal subcutaneous, but 

not visceral, adipocytes of obese men with and without type 2 diabetes 

compared to age-matched lean individuals. This blunted maximal 
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responsiveness might be explained by natriuretic peptide receptor defects (and 

post-receptor signaling defects) present in the obese insulin resistant state. 

Interestingly, the depot-dependent differential regulation of ANP-mediated 

lipolysis in abdominal subcutaneous and visceral adipocytes of lean individuals 

was absent in adipocytes of individuals with obesity, thereby promoting and/or 

maintaining excess body fat accumulation in the obese state. 

Next to adipose tissue lipid metabolism, other dysfunctional adipose tissue 

phenotypic characteristics (e.g. adipocyte hypertrophy, adipose tissue 

inflammation) may contribute to an increased cardiometabolic risk in the obese 

state. In Chapter 4, we demonstrated the importance of visceral adipocyte 

hypertrophy and visceral B-lymphocytes as independent contributors to whole-

body insulin resistance (as assessed by the surrogate marker HOMA-IR). With 

respect to the subcutaneous adipose tissue depot, fat mass rather than adipose 

tissue function variables was related to whole-body insulin resistance. The sub-

clinical adipose tissue inflammatory state in the human obesity was corroborated 

by increased expression profiles of total lymphocytes and pro-inflammatory M1-

macrophages in the visceral adipose tissue (as compared to lean individuals), 

thereby indicating the presence of an orchestrated interplay between different 

cell types within the obese adipose tissue. 

As described in Chapter 3, mechanistic work using in vitro (ex vivo) techniques 

indicated an ANP-resistant like phenotype at the level of the subcutaneous 

adipose tissue of individuals with obesity. The physiological relevance of ANP-

mediated lipolysis during exercise was examined by using state-of-the-art 

microdialysis experiments at the level of the subcutaneous adipose tissue of 

individuals with obesity. The results of Chapter 5 indicate a major role of non-

adrenergic regulators of adipocyte lipolysis during low-intensity endurance-type 

exercise in human obesity, presumably ANP-driven. However, regardless of 

improvements in metabolic profile and body composition, adipocyte lipolytic 

impairments remain present in the obese state following an exercise training 

program, suggesting the need for optimized therapeutic strategies to prevent or 

treatment obesity. Therefore, in Chapter 6, we demonstrated the clinical 

suitability and efficacy of a combined approach in which pharmacological 

lowering of plasma free fatty acids by means of the nicotinic acid analog 
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acipimox, used as a tool to inhibit adipose tissue lipolysis, together with low- to 

moderate-intensity endurance-type exercise in the fasted state was able to 

alleviate consecutive postprandial glycemia and insulinemia in obese individuals 

with type 2 diabetes. 

In conclusion, and based on all data gathered in this thesis, a proper regulation 

of adipose tissue lipid metabolism is of utmost importance in order to maintain a 

‘healthy’ adipose tissue function. The role of ANP in regulating adipocyte lipolysis 

was shown to be of physiological relevance, especially in metabolically 

compromised conditions like the obese insulin resistant or type 2 diabetic state, 

where we observed a blunted catecholamine- and ANP-mediated lipolytic 

response at the level of the subcutaneous adipose tissue. The observed lipolytic 

impairments could not be reversed by exercise intervention, postulating the 

need for novel add-on therapies to further optimize the efficacy of (combined) 

prevention and treatment strategies implemented in the clinical care of 

individuals with obesity. 
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De prevalentie van zwaarlijvigheid of obesitas is de afgelopen decennia enorm 

toegenomen, waarbij reeds epidemische proporties worden aangenomen. De 

huidige voorspellingen geven aan dat deze cijfers de komende decennia zelfs 

nog meer zullen stijgen. Obesitas is een sterke risicofactor voor de ontwikkeling 

van cardiovasculaire en metabole complicaties, wat een aanzienlijke impact 

heeft op de algemene gezondheid en leidt tot een stijgende druk op de 

gezondheidszorg. Bij obesitas wordt energie opgeslagen in het vetweefsel 

omwille van een onevenwicht tussen energie verbruik en energie opslag. Ten 

gevolge van aanhoudende gewichtstoename zal zich vetweefsel dysfunctie 

ontwikkelen, hetgeen wordt geassocieerd met ectopische vetstapeling en de 

ontwikkeling van metabole complicaties zoals insuline resistentie en diabetes 

mellitus type 2 (Hoofdstuk 1). Met oog op het behoud van een gezonde 

vetweefselfunctie bij personen met obesitas is een adequaat vetmetabolisme ter 

hoogte van het vetweefsel van noodzakelijk. Verbeteren van vetmobilisatie (en 

andere functionele vetweefsel kenmerken) is bijgevolg van primair belang in 

functie van preventie en behandeling van obesitas en de hiermee gepaarde 

metabole aandoeningen. Gezien het belang van een strikte regulatie van de 

vetmobilisatie (ook vetweefsel lipolyse genoemd), bestudeerden de studies 

beschreven in het huidige proefschrift de hormonale regulatie van de 

vetmobilisatie ter hoogte van het vetweefsel. Verder werd de invloed van een 

trainingsinterventie (en de combinatie met farmacologische inhibitie van 

vetweefsel lipolyse) op de vetweefsel lipolyse onderzocht bij personen met 

obesitas en werd het verband tussen vetweefsel lipolyse en obesitas-

gerelateerde insuline resistentie bestudeerd met oog op de potentiële relevantie 

binnen de behandeling en preventie van obesitas. 

In de vakliteratuur is er steeds meer bewijs voor het feit dat natriuretische 

peptiden een rol van betekenis hebben binnen de metabole controle door hun 

effecten ter hoogte van insuline gevoelige weefsels zoals het vetweefsel, het 

spierweefsel en de lever, wat deze peptiden aantrekkelijk maakt binnen het 

humaan metabool onderzoek. Gezien hun rol in het reguleren van vetweefsel 

lipolyse (Hoofdstuk 2), leidde dit ons ertoe om te onderzoeken of natriuretische 

peptiden, en specifiek het atriaal natriuretisch peptide (ANP), betrokken zijn in 

de fysiologische regulatie van vetweefsel lipolyse bij obese, insuline resistente 

personen.  
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In Hoofdstuk 3 werd een verstoorde maximale responsiviteit voor ANP-

gemedieerde vetcel lipolyse beschreven in geïsoleerde, mature subcutane, niet 

viscerale, vetcellen van obese mannen met of zonder type 2 diabetes, in 

vergelijking met slanke mannen met een vergelijkbare leeftijd. Deze verstoring 

kan (deels) verklaard worden door verschillende expressieprofielen van 

receptoren voor natriuretische peptiden (naast veranderingen post-receptor 

signaalmoleculen) bij obese insuline resistente individuen. Opmerkelijk genoeg 

was het depot-afhankelijk effect, aanwezig bij vetcellen van slanke mannen, 

waarbij subcutane vetcellen meer responsiviteit vertoonden voor ANP dan 

viscerale vetcellen, niet aanwezig bij obese mannen, hetgeen wellicht het 

behoud van overtollige vetmassa bij personen met obesitas in de hand werkt. 

Naast een adequaat vetmetabolisme ter hoogte van het vetweefsel kunnen 

andere kenmerken van een dysfunctioneel vetweefsel (bv. vetcel hypertrofie, 

vetweefsel inflammatie) eveneens bijdragen aan een verhoogd cardio-metabool 

risico bij personen met obesitas. In Hoofdstuk 4 werd het belang van viscerale 

vetcel hypertrofie en viscerale B-lymfocyten als onafhankelijke variabelen voor 

insuline resistentie (bepaald aan de hand van de surrogaat index HOMA-IR) 

aangetoond. Ter hoogte van het subcutaan vetweefseldepot droeg voornamelijk 

de vetmassa, meer dan andere merkers van vetweefselfunctie, bij aan de 

variatie in insuline resistentie. De subklinisch inflammatoire status van het 

vetweefsel, hetgeen prevalent aanwezig is bij obese individuen, werd verder 

bevestigd door een verhoogde aanwezigheid van totale lymfocyten alsook pro-

inflammatoire M1 macrofaag populaties in het visceraal vetweefseldepot van 

personen met obesitas (in vergelijking met slanke personen). Deze bevindingen 

geven aan dat er in het obese vetweefsel inderdaad een georkestreerd 

samenspel tussen verschillende celtypes aanwezig is.  

Zoals beschreven in Hoofdstuk 3, werd aan de hand van mechanistische in 

vitro (ex vivo) methoden een ANP-resistent fenotype van het subcutaan 

vetweefsel bij personen met obesitas aangetoond. De fysiologische relevantie 

van de ANP-gemedieerde lipolyse tijdens inspanning werd vervolgens 

onderzocht gebruik makend van “gouden standaard” microdialyse experimenten 

ter hoogte van het abdominaal subcutaan vetweefsel van personen met 

obesitas. De bevindingen uit Hoofdstuk 5 wijzen op een belangrijke aandeel 
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van niet-adrenerge regulatoren in het lipolytisch proces ter hoogte van de 

subcutane vetcel tijdens laag-intense uithoudingsinspanning bij personen met 

obesitas, vermoedelijk ANP-gemedieerd. Echter, de verstoringen op gebied van 

vetcel lipolyse bleven aanwezig na een gecombineerd trainingsprogramma, 

ondanks positieve veranderingen in metabool profiel en lichaamssamenstelling 

ten gevolge van dit trainingsprogramma bij personen met obesitas, hetgeen 

erop duidt op de nood aan geoptimaliseerde therapeutische strategieën ter 

bevordering van de preventie en behandeling van obesitas. Bijgevolg werd in 

Hoofdstuk 6 de toepasbaarheid en klinische effectiviteit van een 

gecombineerde aanpak aangetoond. Deze combinatietherapie omvatte het 

farmacologisch verlagen van de circulerende vrije vetzuren, gebruik makend van 

acipimox (een analoog van nicotinezuur) om de vetweefsel lipolyse te remmen, 

naast een laag- tot matig-intense uithoudingsinspanning in gevaste toestand bij 

obese personen met type 2 diabetes en resulteerde in een substantiële 

verbetering van de glycemie en insulinemie tijdens de daaropvolgende 

postprandiale fasen. 

Uit de resultaten die in dit proefschrift werden behaald kan worden 

geconcludeerd dat een adequaat regulatie van het lipidenmetabolisme ter 

hoogte van het vetweefsel van cruciaal belang is om een ‘gezonde’ 

vetweefselfunctie na te streven. In dit proefschrift werd ook de fysiologische rol 

van ANP in de regulatie van vetcel lipolyse beschreven, voornamelijk in obesitas-

gerelateerde metabole aandoeningen zoals insuline resistentie of type 2 diabetes 

mellitus, condities waarbij een verstoorde catecholamine- en ANP-gemedieerde 

regulatie van vetcel lipolyse werd waargenomen op het niveau van het 

abdominaal subcutaan vetweefsel. De geobserveerde lipolytische defecten 

konden niet worden geremedieerd door middel van trainingsinterventie, hetgeen 

suggereert dat er een essentiële nood is aan nieuwe therapieën met als doel de 

klinische effectiviteit van (al dan niet gecombineerde) preventie- en 

behandelingsstrategieën te optimaliseren in functie van een verbeterde zorg 

voor personen met obesitas.  

 

 




