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Summary

Many obese people have a long history of dieting with often successful weight
reductions, but also disappointing relapses. Concerns for adverse effects of a pattern of
repeated weight loss and regain have received tremendous publicity in the past years,
despite lack of convincing evidence based on the currently available literature. Reduced
energy expenditure levels and increased body fatness have been suggested to be
consequences of weight cycling. Furthermore, weight variability has been reported to be
associated with increased cardiovascular and all-cause mortality, indicating modulation
of cardiovascular risk factors due to weight cycling. The studies described in this thesis
were intended to prospectively investigate metabolic effects of weight cycling in
obesity. Metabolic variables, body composition, serum lipid and lipoprotein profiles were
assessed in obese women during a two-year period of repeated voluntary dietary-
induced weight loss and non-controlled follow-up. A possible role for exercise in the
regulation of body weight control and energy metabolism in the course of a weight
cycle was additionally evaluated.
Acute effects of energy restriction are partially related to adaptations of sympathetic
nervous system activity and adrenoceptor status may be involved. To what extent
energy restriction modulates this regulation is still debated. In Chapter 2, it was
demonstrated that eight weeks of energy restriction in obese women did not affect the
status of blood cell p-adrenoceptors in rest. However, an up-regulation of (i-
adrenoceptors was observed under exercise stress, associated with increased
thermogenic and lipolytic responses. Density of blood cell a-adrenoceptors under
resting conditions was increased with energy restriction, although this was indicated to
be of less or no metabolic importance. From this, it can be concluded that dynamic
modulation of the status of adrenoceptors is probably of importance for metabolic
consequences of thermogenesis and lipolysis as result of energy restriction. Metabolic
adaptations to energy restriction involve an increase in fat oxidation that may partially
take place in skeletal muscle. Chapter 3 shows that muscular metabolic adaptations to
energy restriction may involve increased intracellular fatty acid transport capacity,
whereas activity of oxidative enzymes was not changed. The observed increased
cytosolic fatty acid-binding protein content is likely to enable the skeletal muscle to
meet the demands of increased fatty acid utilization during energy restriction.
Energy restriction beneficially affected serum lipids and lipoproteins, although HDL-
cholesterol appeared to be decreased during active weight loss (Chapter 4). as also
previously reported by others. The cardiovascular risk factor lipoprotein(a) has been
suggested to be mainly genetically determined and rather resistant to pharmacological
and dietary interventions. Our data demonstrate that dietary-induced weight loss did not
change mean serum lipoprotein(a) concentrations. However, responses of lipoprotein(a)
to dietary intervention were related to initial values. Subjects with pre-treatment values
above 30 mg/dl showed a significant decline of serum lipoprotein(a), while no change
was found in subjects with low values at baseline. The responses of serum lipid and
lipoprotein variables to weight loss treatment as observed in our study appeared to be
not dependent on apolipoprotein E polymorphism.
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Sum/nary

There is considerable inter-individual variation in amounts of weight and fat mass lost as
result of energy-restricted diet treatment. This variation has been suggested to be related
to dietary adherence, body composition, energy expenditure, and substrate utilization.
Possible metabolic factors involved in the modulation of quantity and composition of
weight loss in obese women were evaluated in Chapter 5. Low basal plasma levels of
norepinephrine and hyperinsulinemia decreased the probability of successful weight loss
to dietary treatment. These results indicate that basal sympathetic nervous system
activity and insulin resistance are involved in the mobilization of body fat stores during
energy deficiency.
The study described in Chapter 6 demonstrates that weight cycling in obese women is
associated with decreased exercise-induced and isoprenaline-induced responses of
energy expenditure. Under basal conditions, no effects of weight cycling on metabolic
rate could be detected. The results indicate that a pattern of repeated weight loss and
regain over two years in obese women is associated with blunting of sympathetically
mediated thermogenic, chronotropic, and lipolytic responses. So far, this is the first
prospective human study demonstrating adverse metabolic effects of weight cycling in
obesity. Our data confirm previous findings of animal studies, and may contribute to
partially explain the poor long-term results of treatment for obesity. These adverse
effects of weight cycling on energy metabolism may stress the importance of
maintenance of a reduced body weight after successful weight loss on the long-term.
Although not indicated during our two-years study period, the observed metabolic
effects of weight cycling may implicate consequences for regulation of weight, body
composition, and fat distribution over a longer period of time. Future research should
answer these important questions.
Since weight variability may increase health risks, weight cycling may modulate
cardiovascular risk factors. A possible link between weight cycling and alterations in
serum lipid and lipoprotein profiles was evaluated in Chapter 7. The results show that
repeated weight loss and regain in obese women did not adversely affect serum lipids
and lipoproteins. These results are in accordance with other human studies that fail to
demonstrate negative effects of weight cycling on serum lipids. Also, no evidence for
modulating effects of weight cycling on other risk factors for cardiovascular diseases
have been reported. Therefore, potential mechanisms mediating an association between
weight variability and cardiovascular mortality remain to be established. It appeared
furthermore that moderate regular exercise had no beneficial effects on serum lipid and
lipoprotein profiles in weight cycling obese women.
Physical activity plays an important role in the control of body weight. When exercise is
added to energy restriction for weight loss treatment of obesity, conflicting results have
been found. This inconsistency in results may be related to possible compensatory
reductions in normal daily life activities in order to compensate for the greater energy
deficit due to the added exercise. To assess whether compensation in daily activities
occurs with combined diet and exercise treatment in obese women, adaptations of total
free-living energy expenditure were measured with doubly labeled water (Chapter 8).
Addition of moderate exercise to an 8-week energy-restricted diet did not result in a
smaller decrement of the average daily metabolic rate than diet alone. This implicates that
energy expended during the exercise sessions was partially compensated by a decrease
in daily physical activity outside the training sessions. The finding of partial
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Summary

compensation of physical activity is not in accordance with other studies. Energy
content and composition of the prescribed diet, frequency and intensity of the
performed exercise may contribute to these inconsistent results. Although our data
indicated partial compensation in activity for extra exercise, beneficial effects of adding
exercise to dietary treatment for obesity were found. Combined diet and exercise
treatment resulted in significantly increased fat loss and greater energy deficit compared
to diet alone. Furthermore, the relative contribution of lipid oxidation to energy
expenditure during exercise was stimulated by combined diet and exercise treatment.
These data implicate that beside total energy expenditure other factors are of importance
for beneficial effects of exercise added to energy restriction, such as substrate utilization
and dietary adherence. It can be concluded that beneficial effects of adding exercise to
energy restriction for treatment of obesity can be achieved with exercise of moderate
intensity and frequency.
Long-term effects of physical exercise to prevent adverse metabolic effects of weight
cycling are described in Chapter 9. The data demonstrated partial prevention of regain
and favorable influence on body fatness due to extra physical activity in weight cycling
obese women. However, this preventive effect was modest. Exercise partially prevented
the blunted sympathetically mediated metabolic effects observed with weight cycling.
(Chapter 6). These physiological adaptations to long-term exercise may contribute to
the observed beneficial effects of exercise on weight and body composition. Moderate,
regular exercise is therefore effective for improving weight maintenance for long-term
treatment of obesity. Improvement of adherence and motivation to succeed exercise
treatments in obese requires further research.
In conclusion, the studies described in the present thesis demonstrate that weight
cycling in obese women is associated with blunted P-adrenergically mediated
thermogenic effects. This finding further implicates involvement of sympathetic nervous
system activity in the etiology and maintenance of the obese state. Furthermore,
moderate, regular exercise is of great importance for maintenance of weight loss and
body weight regulation for long-term treatment of obesity.
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Samenvatting

Veel mensen met obesitas (vetzucht) hebben een lange historie van die'ten met vaak
succesvol gewichtsverlies, maar tevens teleurstellende toename van gewicht. Gedurende
de laatste jaren zijn mogelijke negatieve effecten van herhaalde gewichtsschommelingen
uitgebreid in de publiciteit geweest, ondanks het feit dat wetenschappelijk gezien
weinig overtuigende bewijzen voorhanden waren. Een verlaagd energiegebruik en een
toename van de hoeveelheid lichaamsvet zijn gesuggereerd als mogelijke gevolgen van
herhaalde afname en toename van gewicht. Verder zijn er aanwijzingen dat het
schommelen in gewicht mogelijk gepaard gaat met een verhoogde mortaliteit. in het
bijzonder ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen. Deze laatste bevinding kan
impliceren dat herhaalde gewichtsschommelingen mogelijk bepaalde cardiovasculaire
risicofactoren bei'nvloeden.
Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is uitgevoerd om effecten van herhaalde
gewichtsschommelingen op de energiestofwisseling te bestuderen bij personen met
obesitas. Dit werd gedaan door metabole variabelen, lichaamssamenstelling, en serum
lipiden en lipoprotei'nen te bepalen tijdens een periode van twee jaar met herhaalde
periodes van gewichtsreductie door een energiebeperkt dieet, gevolgd door
ongecontroleerde follow-up periodes. Tevens is onderzocht of door extra lichamelijke
inspanning mogelijke nadelige effecten van herhaalde gewichtsschommelingen op de
energiestofwisseling voorkomen zouden kunnen worden.
Acute effecten door beperking van de voedselinname (energiebeperking) zijn deels
gerelateerd aan veranderingen in de activiteit van het sympathische zenuwstelsel.
Modulatie van de status van adrenerge receptoren zou daarbij van belang kunnen zijn.
In welke mate energiebeperking de regulatie van adrenerge receptoren beinvloedt is
echter nog steeds onduidelijk. In Hoofdstuk 2 werd gevonden dat energiebeperking
gedurende acht weken in obese vrouwen geen invloed had op de P-adrenerge receptor
status van bloedcellen in de rust situatie. Daarentegen werd na energiebeperking een
toename van het aantal (3-adrenerge receptoren gevonden tijdens inspanningsstress.
Deze toename ging gepaard met verhoogde thermogene en lipolytische responsen. Het
bleek tevens dat de dichtheid van bloedcel a-adrenerge receptoren tijdens rust was
toegenomen ten gevolge van energiebeperking. Dit leek echter van weinig of geen
metabool belang te zijn. Deze gegevens duiden erop dat modulatie van de status van
adrenerge receptoren waarschijnlijk van belang is bij de metabole gevolgen van
energiebeperking.
Metabole aanpassingen aan energiebeperking betreffen onder andere een toename in
vetoxidatie, die waarschijnlijk deels plaatsvindt in de skeletspier. Hoofdstuk 3 beschrijft
een toename van de intracellulaire transportcapaciteit van vetzuren als een mogelijke
aanpassing van de skeletspier aan energiebeperking, terwijl de activiteit van oxidatieve
enzymen niet veranderde. De gevonden toename van de hoeveelheid vetzuurbindend
eiwit in het cytosol van de skeletspier zal deze waarschijnlijk in staat stellen om aan het
verhoogde vetzuurgebruik tijdens energie beperking tegemoet te komen.
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Serum lipiden en lipoproteinen werden op een gunstige manier beinvloed door
energiebeperking, alhoewel het serum HDL-cholesterol gedaald bleek te zijn tijdens de
acute fase van gewichtsverlies (Hoofdstuk 4). Het wordt verondersteld dat de
cardiovasculaire risicofactor lipoproteine(a) voornamelijk genetisch bepaald wordt.
Serum lipoproteine(a) concentraties lijken dan ook nogal moeilijk te beinvloeden door
farmacologische of dieet interventies. Onze resultaten toonden aan dat de gemiddelde
serum lipoproteine(a) concentraties niet veranderden door gewichtsverlies ten gevolge
van energiebeperking. Het bleek echter dat de verandering van lipoprotei'ne(a)
gerelateerd bleek te zijn aan de initiele waarde. Personen met waarden > 30 mg/dl voor
behandeling, bleken een significant daling te vertonen met gewichtsverlies, terwijl geen
verandering werd gevonden bij personen met lage aanvangswaarden. De veranderingen
in serum lipiden en lipoproteinen ten gevolge van gewichtsverlies bleken verder niet
afhankelijk van het apolipoproteine E polymorfisme.
De hoeveelheid gewichts- en vetverlies ten gevolge van een energiebeperkt dieet blijkt
aanzienlijk te varieren tussen personen. Deze variatie lijkt gerelateerd aan dieettrouw,
lichaamssamenstelling, energiegebruik en substraat metabolisme. In Hoofdstuk 5 wordt
ingegaan op de metabole variabelen die mogelijk betrokken zijn bij de regulatie van de
hoeveelheid en samenstelling van gewichtsverlies in obese vrouwen. Het bleek dat lage
basale plasma noradrenaline waarden en hyperinsulinemie de kans op succesvol
gewichtsverlies deden verminderen. Deze resultaten duiden op een belangrijke rol van
sympathische activiteit en insuline resistentie bij de mobilisatie van vetvoorraden in het
lichaam tijdens energie deficientie.
Het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 6 toont aan dat herhaalde schommelingen van
gewicht in obese vrouwen gepaard gaan met verminderde thermogene responsen tijdens
matige inspanning en isoprenaline infusie. Geen veranderingen van het basale
energiegebruik werden waargenomen. De resultaten geven aan dat in obese vrouwen
een patroon van herhaalde afname en toename van gewicht gedurende twee jaar
gepaard gaat met afgevlakte sympathisch gemedieerde thermogene, chronotrope en
lipolytische responsen. Dit is de eerste prospectieve humane studie die aantoont dat
herhaalde gewichtsschommelingen gepaard gaan met nadelige effecten op het energie
metabolisme in een obese onderzoekspopulatie. Onze gegevens bevestigen eerdere
bevindingen van dierexperimenteel onderzoek, en kunnen bijdragen aan een verklaring
voor de slechte lange termijn resultaten van de behandeling van obesitas. De ongunstige
effecten van herhaalde schommelingen van gewicht op de energiestofwisseling
benadrukken het belang van handhaven van succesvol gewichtsverlies op de langere
termijn. Alhoewel er geen duidelijke aanwijzingen waren tijdens onze twee jarige studie,
kunnen de gevonden nadelige metabole effecten gevolgen hebben voor de regulatie
van gewicht, lichaamssamenstelling en vetverdeling op langere termijn. Toekomstig
onderzoek zal aandacht moeten besteden aan deze belangrijke vragen.
Gezondheidsrisico's voor cardiovasculaire aandoeningen zijn mogelijk verhoogd door
variabiliteit in lichaamsgewicht. Dit zou kunnen betekenen dat bepaalde
cardiovasculaire risicofactoren beinvloed worden door herhaalde schommelingen van
gewicht. Een mogelijk verband tussen gewichtsschommelingen en veranderingen in
serum lipid en lipoprotei'ne profiel is daarom bestudeerd in Hoofdstuk 7. De gegevens
toonden dat herhaalde schommelingen in gewicht niet gepaard gingen met nadelige
veranderingen in serum lipiden en lipoproteinen. Deze resultaten komen overeen met
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andere humane studies die geen nadelige effecten op serum lipiden konden aantonen
door herhaalde afname en toename van gewicht. Tevens zijn er vooralsnog geen
aanwijzingen voor modulerende effecten van herhaalde gewichtsschommelingen op
andere cardiovasculaire risicofactoren gerapporteerd. Mogelijke onderliggende
mechanismen van een verband tussen gewichtsvariabiliteit en cardiovasculaire
mortaliteit blijven dan ook nog onbekend. De resultaten toonden tevens dat regelmatige
inspanning van matige intensiteit geen extra gunstige effecten had op het serum lipid en
lipoprotei'n profiel.
Fysieke activiteit speelt een belangrijke rol in de regulatie van het lichaamsgewicht.
Tegenstrijdige resultaten zijn gevonden wanneer inspanning werd toegevoegd aan
energiebeperking bij de behandeling van obesitas. Dit is mogelijk toe te schrijven aan
een daling van de normale dagelijkse lichamelijke activiteit als compensatie voor het
groter energietekort door de extra inspanning. Ter bepaling of een compensatoire
afname van de dagelijkse activiteit plaatsvindt met gecombineerde dieet en sport
behandeling in obese vrouwen, zijn veranderingen in het totale energiegebruik onder
dagelijkse leefomstandigheden gemeten met dubbel gelabeld water (Hoofdstuk 8). Het
toevoegen van matige inspanning aan energiebeperking gedurende 8 weken had geen
effect op de daling van het totale energiegebruik die werd gevonden bij
energiebeperking alleen. Dit wijst erop dat de energie. gebruikt tijdens de
inspanningssessies, mogelijk deels gecompenseerd werd door een afname in lichamelijke
activiteit buiten de training. Deze bevinding van gedeeltelijke compensatie in activiteit
lijkt niet in overeenstemming met andere gerapporteerde studies. De hoeveelheid energie
en de samenstelling van het voorgeschreven dieet, en de frequentie en intensiteit van de
uitgevoerde lichamelijke activiteit, zijn factoren die kunnen bijdragen aan deze
tegenstrijdige resultaten. Hoewel onze gegevens duiden op gedeeltelijke compensatie
van lichamelijke activiteit, werden toch gunstige effecten gevonden van inspanning
toegevoegd aan een dieet behandeling. Dieet gecombineerd met inspanning resulteerde
in een significant verhoogd verlies aan vetmassa en een groter energietekort in
vergelijking met dieet alleen. Verder was de bijdrage van het vetgebruik aan de
energieverbranding tijdens inspanning gestimuleerd door extra training. Deze gegevens
impliceren dat naast het totale energiegebruik ook andere factoren van belang zijn bij
gunstige effecten van inspanning toegevoegd aan energiebeperking, zoals
substraatgebruik en dieettrouw. Geconcludeerd kan worden dat een gunstige invloed
van extra lichaamsbeweging tijdens energiebeperking ter behandeling van obesitas al
bereikt kan worden door inspanning van matige intensiteit en frequentie.
Mogelijke lange termijn effecten van lichamelijke activiteit ter voorkoming van nadelige
metabole effecten van herhaalde afname en toename van gewicht zijn beschreven in
Hoofdstuk 9. De data laten zien dat toename van gewicht deels werd voorkomen en de
lichaamssamenstelling gunstig beinvloed werd door extra lichaamsbeweging. Het
preventieve effect was echter matig. Inspanning voorkwam gedeeltelijk de afgevlakte
sympathisch gemedieerde metabole effecten door herhaalde gewichtsschommelingen
(Hoofdstuk 6). Deze fysiologische aanpassingen aan inspanning op lange termijn
kunnen een rol spelen bij de gevonden gunstige effecten op gewicht en
lichaamssamenstelling. Regelmatige lichamelijke activiteit van matige intensiteit is
daarom effectief in het verbeteren van handhaving van gewichtsverlies op lange termijn.
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Om inspanningsprogramma's te laten slagen ten behoeve van behandeling van obesitas
op langere termijn is het echter nodig de aandacht te richten op verbetering van
motivatie en participatie van de deelnemers.
Concluderend kan gesteld worden dat herhaalde gewichtsschommelingen in obese
vrouwen gepaard gaan met verminderde (3-adrenerg gemedieerde thermogene effecten.
Deze bevinding impliceert dat de activiteit van het sympathische zenuwstelsel een rol
kan spelen bij de ontwikkeling en het in stand houden van obesitas. Verder blijkt dat
regelmatige lichamelijke inspanning van matige intensiteit van belang is voor het
behouden van gewichtsverlies en de regulatie van het lichaamsgewicht ter behandeling
van obesitas op lange termijn.
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