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The metabolic syndrome (MetS) is a heterogeneous condition that is characterised 

by abdominal obesity, hyperglycaemia, insulin resistance, dyslipidaemia and 

hypertension, which markedly enhance the risk for the development of 

cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus. Disturbances in fatty acid 

metabolism play an important role in the MetS. During conditions of chronic 

excessive energy intake (a high-fat, energy dense diet) and a sedentary lifestyle, the 

adipose tissue expands and its capacity to adequately store dietary lipids becomes 

limited. As a result, lipids ‘flow over’ into the circulation and non-adipose tissues 

such as skeletal muscle, liver, heart and pancreas are exposed to an excessive 

supply of triacylglycerol (TAG) and free fatty acids (FFA). Both the increased supply 

of lipids to skeletal muscle and intrinsic disturbances in skeletal muscle fatty acid 

metabolism may contribute to intramyocellular lipid accumulation and the 

development of insulin resistance in skeletal muscle. Dietary intervention, aimed at 

reducing the intake of saturated fat, may improve lipid metabolism and insulin 

action in the MetS. The research described in this thesis was mainly performed as 

part of the LIPGENE human dietary intervention study; a 12-week European 

multicentre study designed to investigate the effects of reducing dietary saturated 

fat by isoenergetic alteration of fat quantity and quality on insulin sensitivity and 

various risk factors of the MetS. The effects of the amount and/or type of dietary 

fatty acids on skeletal muscle and adipose tissue fatty acid metabolism was studied 

in detail in a subcohort of the LIPGENE study. 

A total of 486 men and women with the MetS were included in the LIPGENE study 

and randomised to four isoenergetic dietary treatments: a control high-fat diet rich 

in saturated fat (HSFA), a high-fat diet rich in monounsaturated fat (HMUFA) and 

two low-fat high-complex carbohydrate diets (LFHCC), one supplemented with 1.24 

g/d long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids (LFHCCn-3). Contrary to our 

hypothesis, 12-week isoenergetic reduction of SFA intake had no effects on insulin 

sensitivity. Dyslipidaemia, however, was improved in men on the LFHCCn-3 diet as 

shown by reduced plasma TAG and FFA concentrations. Also, despite the 

isoenergetic design of the study, small but significant reductions in body weight 

were observed on both low-fat high-complex carbohydrate diets (< 1 %). In chapter 

2 we performed post hoc analysis to investigate potential interactions between 

subjects characteristics, lifestyle, metabolic profile, reduction of saturated fat 

consumption and insulin resistance. We showed that changes in body weight and 

fasting plasma TAG were inversely related to changes in insulin sensitivity. 

Furthermore, the effects of dietary intervention on insulin resistance (HOMAIR) 

depended on habitual fat intake and gender; insulin resistance decreased in women 

on the HMUFA diet with a habitual low-fat intake (< 36.0 energy%) and in women 

on the LFHCCn-3 diet with a habitual high-fat intake (> 36.0 energy%). These results 

emphasise a role of background diet and gender, but further research is needed to 

explore the impact of these factors on the outcome of dietary interventions. 
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The contribution of dietary fat (chylomicron-TAG) vs. endogenous fat (FFA and 

VLDL-TAG) to lipid overflow and in vivo skeletal muscle fatty acid metabolism in 

insulin resistant men was studied in chapter 3 by using a dual stable isotope 

palmitate tracer technique in combination with arteriovenous measurements across 

the forearm muscle. Despite similar circulating FFA and TAG concentrations, insulin 

resistance was associated with increased postprandial (VLDL)-TAG extraction across 

the forearm muscle. Intramyocellular TAG, diacylglycerol, FFA and phospholipid 

content, as well as their fractional synthetic rates, were not different between 

insulin resistant men and controls, whereas saturation of intramyocellular 

diacylglycerol was increased in the insulin resistant state. These data suggest that 

increased muscle (hepatically derived) TAG extraction during postprandial 

conditions and increased saturation of intramuscular DAG are associated with 

insulin resistance. 

Additionally, using similar methodology, the effects of the LIPGENE dietary 

intervention on fasting and postprandial skeletal muscle fatty acid handling were 

investigated in a subcohort of men with the metabolic syndrome (chapter 4). We 

observed a reduced TAG response to a high-fat mixed meal after 12-week 

consumption of the LFHCCn-3 diet compared to the HSFA diet, which was (partly) 

explained by a reduction of dietary TAG in the circulation. In this study, however, 

the intervention had no marked effects on forearm muscle fatty acid metabolism, 

except for a decrease in fasting TAG clearance across forearm muscle after the HSFA 

diet. Thus, isoenergetic variation in dietary fat quality and quantity in this study was 

insufficient to affect forearm muscle fatty acid handling and whole body insulin 

sensitivity. 

Impairments in the regulation of adipose tissue lipolysis may contribute to 

circulating FFA concentrations and lipid overflow into the circulation, and therefore 

we examined the impact of dietary intervention on the expression of the two major 

lipolytic enzymes, adipose triglyceride lipase (ATGL) and hormone-sensitive lipase 

(HSL), in subcutaneous adipose tissue during fasting (chapter 5). Both ATGL and HSL 

protein expression levels decreased on the LFHCC diets and increased on the high-

fat diets, without additional effects of dietary fat quality on these expression levels. 

Although changes in ATGL and HSL protein expression were positively associated 

with changes in the rate of appearance of FFA in the circulation (RaFFA), there were 

no differences in RaFFA between the different dietary treatment groups. 

Finally, determinants of fasting and postprandial remnant-like particle cholesterol 

concentrations in lean and obese subjects were described in chapter 6 as part of the 

European NUGENOB study. Remnant-like particles derive from TAG-rich lipoproteins 

(VLDL and chylomicrons) and especially their cholesterol content is considered to be 

highly atherogenic. Plasma concentrations of remnant-like particle cholesterol were 

related to body fat distribution and the degree of insulin resistance, both during 

fasting and postprandially after a high-fat load, but the strongest relationship was 
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found with plasma TAG concentrations. Moreover, we showed that during a 10-

week weight loss programme, a high-fat diet was more effective in lowering fasting 

plasma remnant-like particle cholesterol concentrations in obesity than a low-fat 

diet given an identical weight loss. 

 

To conclude, research described in this thesis showed that not lipid overflow per se 

but rather a slightly increased muscle TAG extraction and increased saturation of 

intramuscular DAG are associated with insulin resistance, suggesting that 

disturbances in skeletal muscle fatty acid handling could play a role in the 

development of whole body insulin resistance and type 2 diabetes mellitus. 

Furthermore, isoenergetic modulation of dietary fat quantity and quality was 

insufficient to affect whole body insulin sensitivity and forearm muscle fatty acid 

metabolism in men with the metabolic syndrome. Effects of the LFHCC diets on 

fasting TAG metabolism, in addition to the effects of the LFHCCn-3 diet on 

postprandial circulating TAG concentrations, however, indicate that an isoenergetic 

low-fat high-complex carbohydrate diet, supplemented with long-chain n-3 

polyunsaturated fatty acids, may contribute to an improved TAG-related metabolic 

risk profile. 
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Het metabool syndroom is een heterogene aandoening die wordt gekenmerkt door 

abdominale obesitas, hyperglycemie, insulineresistentie, een verstoorde 

vetstofwisseling en hypertensie. Deze metabole stoornissen verhogen samen het 

risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en type 2 diabetes mellitus. 

Verstoringen in het vetzuurmetabolisme spelen een belangrijke rol in het ontstaan 

van het metabool syndroom. Als gevolg van een vet- en energierijke voeding en een 

inactieve leefstijl neemt de vetmassa toe en wordt de capaciteit van het vetweefsel 

om voedingsvetten op te slaan beperkt. Dit resulteert in een stijging van 

circulerende vetten en een verhoogde blootstelling van andere weefsels en 

organen, zoals skeletspier, lever, hart en pancreas, aan vetten (triacylglycerol (TAG) 

en vrije vetzuren). Dit wordt ook wel ‘lipiden overflow’ genoemd. Zowel een 

verhoogd aanbod van vetten aan de skeletspier als intrinsieke verstoringen in (de 

regulering van) het vetzuurmetabolisme in de skeletspier kunnen bijdragen aan de 

accumulatie van vetten in de spier en de ontwikkeling van skeletspier 

insulineresistentie. Er wordt verondersteld dat een voedingsinterventie die zich 

richt op reductie van de inname van verzadigde vetten het vetzuurmetabolisme en 

de werking van insuline zou kunnen verbeteren. Het onderzoek dat wordt 

beschreven in dit proefschrift maakt hoofdzakelijk deel uit van de LIPGENE humane 

voedingsinterventie studie, een onderdeel van het Europese LIPGENE project; een 

12-weken durende studie die is uitgevoerd in meerdere onderzoekscentra in Europa 

om de gevolgen van een verlaging van de inname van verzadigde en de totale 

hoeveelheid vetten op insulinegevoeligheid en verschillende risicofactoren van het 

metabool syndroom te onderzoeken. In een subgroep van de LIPGENE studie werd 

het vetzuurmetabolisme bij mensen met het metabool syndroom nader onderzocht 

door het gedetailleerd bestuderen van het vetzuurmetabolisme in de skeletspier en 

het vetweefsel met behulp van stabiele isotopen tracers van vetzuren. 

In totaal werden er 486 mannen en vrouwen met het metabool syndroom 

geïncludeerd in de LIPGENE studie en gerandomiseerd naar vier iso-energetische 

diëten: een controle voeding met een hoog vetgehalte, rijk in verzadigde vetten 

(HSFA); een voeding met een hoog vetgehalte, rijk in enkelvoudig onverzadigde 

vetten (HMUFA); een voeding met een laag vetgehalte en een hoog gehalte aan 

complexe koolhydraten (LFHCC); en een voeding met een laag vetgehalte en een 

hoog gehalte aan complexe koolhydraten, aangevuld met een supplement van 

langketenige n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren (1.24 g/dag) (LFHCCn-3). In 

tegenstelling tot onze hypothese resulteerde de iso-energetische reductie van de 

inname van verzadigd vet gedurende 12 weken niet in verbeteringen van de 

insulinegevoeligheid. Er werd echter wel een daling in de concentraties van lipiden 

(zowel TAG als vrije vetzuren) in de circulatie gemeten bij mannen op het LFHCCn-3 

dieet. Bovendien werden er, ondanks de iso-energetische opzet van de studie, 

kleine maar significante dalingen in lichaamsgewicht gemeten (< 1 %) bij personen 

op de LFHCC diëten. In hoofdstuk 2 voerden we post hoc analyses uit om de 
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potentiële interacties tussen proefpersoon karakteristieken, leefstijl, metabool 

profiel, reductie in de inname van verzadigde vetten en insulineresistentie te 

onderzoeken. Hiermee toonden we aan dat veranderingen in lichaamsgewicht en 

concentraties van TAG (vetten) in de circulatie tijdens het vasten negatief 

gerelateerd zijn aan veranderingen van de insulinegevoeligheid. Daarnaast toonden 

we aan dat de effecten van de verschillende diëten op insulineresistentie (HOMAIR) 

afhankelijk waren van de gebruikelijke vetconsumptie bij aanvang van de studie en 

van sekse; een afname van insulineresistentie werd enkel waargenomen bij 

vrouwen op het HMUFA dieet die normaal een lage vetinname hebben (< 36.0 

energie%) en bij vrouwen op het LFHCCn-3 dieet die normaal een hoge vetinname 

hebben (> 36.0 energie%). Deze resultaten benadrukken het belang van het 

gebruikelijke voedingspatroon en sekse in dit type onderzoek, maar er zijn meer 

studies nodig om de invloed van deze factoren op de uitkomst van 

voedingsinterventies te onderzoeken. 

In hoofdstuk 3 onderzochten we de afzonderlijke bijdrage van vetten afkomstig van 

de voeding (chylomicronen) en vetten reeds aanwezig in het lichaam (endogene 

vetten; vrije vetzuren en vetten in de vorm van VLDL deeltjes) aan ‘lipiden overflow’ 

en de vetopname en opslag in de skeletspier in vivo bij mannen met 

insulineresistentie. Hiertoe gebruikten we twee verschillende stabiele isotopen van 

het vetzuur palmitaat, in combinatie met metingen van arterieel-veneuze 

concentratieverschillen over de onderarmspier. Insulineresistentie was 

geassocieerd met een verhoogde extractie van (VLDL)-TAG over de skeletspier bij 

insulineresistentie mannen in vergelijking met een controle groep, ondanks gelijke 

TAG concentraties in de circulatie. De absolute hoeveelheid en de incorporatie van 

voedingsvetten in lipidenfracties van de spier (TAG, diacylglycerol, vrije vetzuren en 

fosfolipiden) was niet verschillend tussen insulineresistentie mannen en de controle 

groep. Wel toonden we aan dat de spier diacylglycerolfractie van insulineresistente 

mannen een hoger gehalte aan verzadigde vetzuren bevatte. Deze data suggereren 

dat verhoogde extractie van (VLDL)-TAG over de skeletspier na een maaltijd en een 

verhoogde verzadiging van de spier diacylglycerolfractie geassocieerd zijn met 

insulineresistentie. 

Met behulp van dezelfde methodologie bestudeerden we in hoofdstuk 4 de 

effecten van de LIPGENE humane voedingsinterventie op de vetstofwisseling van de 

skeletspier tijdens het vasten en na een maaltijd in een subgroep van mannen met 

het metabool syndroom. De TAG response na een vetrijke, gemengde maaltijd was 

verlaagd na 12 weken interventie met het LFHCCn-3 dieet ten opzichte van het 

controle HSFA dieet, en deze bevinding was (deels) toe te schrijven aan een 

verlaging van voedingsvetten in de circulatie op het LFHCCn-3 dieet. De 

voedingsinterventie in deze studie had echter geen wezenlijke effecten op het 

vetzuurmetabolisme in de onderarmspier; er werd alleen een verlaagde klaring van 

TAG over de onderarmspier geobserveerd bij personen op het controle HSFA dieet. 
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Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de iso-energetische 

variatie in de hoeveelheid en kwaliteit van voedingsvetten in deze studie 

ontoereikend was om de vetstofwisseling van de skeletspier en de insuline-

gevoeligheid van het hele lichaam te beïnvloeden. 

Verstoringen in de regulering van de afbraak van vetten (lipolyse) in het vetweefsel 

kunnen bijdragen aan een verhoogde concentratie van vrije vetzuren en ‘lipiden 

overflow’ in de circulatie. Daarom onderzochten we in hoofdstuk 5 de invloed van 

de voedingsinterventie op de expressie van twee belangrijke lipolytische enzymen, 

‘adipose triglyceride lipase’ (ATGL) en hormoon-gevoelig lipase (HSL), in het 

subcutaan (onderhuids) vetweefsel na een nacht vasten. De eiwitexpressie van 

zowel ATGL als HSL was verlaagd bij personen op de LFHCC diëten en verhoogd bij 

personen op de diëten met het hoge vetgehalte, waarbij de kwaliteit van de vetten 

geen additioneel effect op de expressieniveaus had. Hoewel deze veranderingen in 

de eiwitexpressie van ATGL en HSL positief geassocieerd waren met veranderingen 

in de snelheid waarmee vrije vetzuren in de circulatie verschijnen (RaFFA), 

observeerden we uiteindelijk geen verschillen in de RaFFA tussen de verschillende 

dieetinterventiegroepen. 

Tenslotte onderzochten we in het kader van de Europese NUGENOB studie, waar 

gekeken werd naar de effecten van een energiebeperkt dieet met een hoog of laag 

vetgehalte, welke factoren van invloed zijn op concentraties van ‘remnant-like 

particle cholesterol’ (RLP-C) in de circulatie van slanke en obese personen 

(hoofdstuk 6). Remnant-like particles zijn de overblijfselen van TAG-rijke deeltjes 

(VLDL en chylomicronen) in de circulatie en er wordt verondersteld dat met name 

het cholesterolgehalte van deze deeltjes sterk atherogeen is. We toonden met dit 

onderzoek aan dat plasma concentraties van RLP-C, zowel tijdens het vasten als na 

een vetrijke maaltijd (95 energie% vet), geassocieerd zijn met lichaamsvetverdeling 

en de mate van insulineresistentie, maar de meest sterke associatie werd gevonden 

met plasma TAG concentraties. Tijdens het gewichtsverlies programma van 10 

weken in de NUGENOB studie toonden we bovendien aan dat, bij gelijk 

gewichtsverlies, een dieet met een hoog vetgehalte gunstigere (verlagende) 

effecten op plasma RLP-C concentraties tijdens het vasten heeft dan een dieet met 

een laag vetgehalte. 

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek beschreven in dit proefschrift kan 

geconcludeerd worden dat niet ‘lipiden overflow’ op zich, maar veeleer een kleine 

toename in de extractie van TAG over de spier en een verhoogde saturatie van de 

spier diacylglycerolfractie geassocieerd zijn met insulineresistentie. Dit suggereert 

dat verstoringen in de vetstofwisseling van de skeletspier een rol kunnen spelen bij 

de ontwikkeling van insulineresistentie en type 2 diabetes mellitus. Ook toonden we 

aan dat de iso-energetische verandering van de vetkwaliteit en -kwantiteit van de 

voeding in deze studie ontoereikend was om insulinegevoeligheid en het 
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vetzuurmetabolisme in de onderarmspier van mannen met het metabool syndroom 

te beïnvloeden. De effecten van de LFHCC diëten op het TAG metabolisme tijdens 

het vasten en de additionele effecten van het LFHCCn-3 dieet op de TAG response 

na een maaltijd duiden echter aan dat een iso-energetisch dieet met een laag 

vetgehalte en een hoog gehalte aan complexe koolhydraten, aangevuld met een 

supplement van langketenige n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren, kan bijdragen 

aan een verbetering van een TAG-gerelateerd metabool risicoprofiel. 




