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SUMMARY

Over the past decades, the average life expectancy of humans has gradually increased. Better 

nutrition and health care are fundamental factors for this increase in longevity. Although life 

expectancy is increasing, the prevalence of non-communicable diseases is also rapidly increasing. 

A common non-communicable disease is Type 2 Diabetes Mellitus (T2D). Insulin resistance is 

the most important factor in the development of T2D. In healthy humans the hormone insulin 

is responsible for the uptake of glucose (sugar) from the blood into the cells, this is dysregulated 

in patients with T2D (they are insulin resistant). Over the years it has become evident that the 

mitochondria (who are present in all cells of the human body and break down nutrients to 

produce energy) play an important role in the preservation of muscle insulin sensitivity. Thus, 

therapies that target mitochondrial function could be interesting strategies to improve insulin 

sensitivity and thereby prevent and treat T2D. For such therapies we do not directly have to 

turn into the direction of medication, dietary supplements might also offer a solution. Two 

promising nutritional supplements that could influence insulin sensitivity and mitochondrial 

function are resveratrol and carnitine. To explore the potentials of these supplements, in this 

thesis a review was written, four human clinical trials were performed, and a combined data 

analysis was conducted. The data from these studies is presented and discussed in this thesis.

Resveratrol is a polyphenol that is naturally present in several plants. Small amounts of resveratrol 

can be found in peanuts, grapes and red wine. In 2003, researchers discovered that resveratrol 

can activate the molecule sirtuin 1 (SIRT1). In the human body, SIRT1 plays an important role 

in the regulation of mitochondrial function. This aspect makes SIRT1 an interesting molecular 

target for the treatment of metabolic disorders such as T2D. Given that resveratrol can activate 

SIRT1, in turn this makes resveratrol an interesting strategy to prevent and treat T2D. In chapter 

2, we evaluated if resveratrol can relieve metabolic disturbances by reviewing existing literature 

of animal studies and human clinical trials. Main findings described in chapter 2 were that 

animal studies show beneficial effects of resveratrol supplementation on mitochondrial function, 

glucose metabolism, body composition and accumulation of fat in the liver. However, it was 

also concluded that these findings cannot yet be confirmed in humans: too few well-controlled 

clinical studies have been performed, and it is still unclear what the optimal dose of resveratrol 

is. In addition, in chapter 2 an interesting new option for future research was introduced, namely 

to focus on brown adipose tissue. Since a couple of years we know that humans have so-called 

brown adipose tissue, beside the regular white adipose tissue. In contrast to white adipose tissue 

(which mainly stores fat), brown adipose tissue stores little fat and instead burns fat to produce 

heat and thus regulate body temperature. This characteristic of brown adipose tissue led to 

the idea that stimulating brown adipose tissue could lead to weight loss. A number of animal 

studies have been conducted that have investigated whether resveratrol can stimulate brown 

adipose tissue and these studies were generally encouraging. Whether resveratrol can also have 
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an effect on brown adipose tissue in humans has not yet been investigated. The main conclusions 

of chapter 2 are that more placebo-controlled clinical trials are needed, including studies that 

investigate whether resveratrol can stimulate brown adipose tissue in humans.

In chapter 3 and 4, two human clinical trials are described. In both studies 150mg/day resveratrol 

was given as a supplement to either a group of male patients with T2D (chapter 3) or a group 

of men at increased risk of developing T2D (chapter 4). For both studies, the main outcome 

parameter was insulin sensitivity, which was assessed by the hyperinsulinemic-euglycemic 

two-step clamp technique. In addition, in both studies muscle mitochondrial function, liver fat 

content, muscle fat content, energy expenditure, blood pressure and several plasma metabolites 

were measured. In chapter 4 some additional measurements were performed to examine effects 

of resveratrol on brown adipose tissue.

In chapter 3, seventeen patients with T2D were treated with placebo and resveratrol on 

top of standard medication for diabetes. After 30 days, resveratrol significantly improved 

mitochondrial function. However, insulin sensitivity was not affected by resveratrol treatment 

and also the amount of fat in the liver did not change. On the other hand, fat accumulation in the 

muscle increased, and systolic blood pressure tended to decrease upon resveratrol treatment. 

Intriguingly, there appeared to be an interaction between the dose of medication used by the 

patients and the concentration of resveratrol found in the blood upon supplementation. It could 

therefore be speculated that the lack of effect of resveratrol on insulin sensitivity is caused by 

this interaction, suggesting that the medication use of the T2S patients interfered with the 

effects of resveratrol. In chapter 4, thirteen men at increased risk of T2D received resveratrol for 

30-34 days. Again, resveratrol treatment significantly improved muscle mitochondrial function. 

However, resveratrol did not improve insulin sensitivity nor affected accumulation of fat in the 

liver or muscle, substrate utilization, energy metabolism or brown-adipose tissue. 

The main conclusions of chapter 3 and 4 are that resveratrol can stimulate ex vivo muscle 

mitochondrial function, which is in concordance with previous results. However, resveratrol 

supplementation does not improve insulin sensitivity in either patients with T2D or in men at 

increased risk of T2D. Our results question the generalized value of resveratrol as therapy in the 

prevention and treatment of T2D and emphasize the need to explore whether the dose might 

have been too low or the treatment duration too short to elicit effects on insulin sensitivity. 

In addition, in chapter 4 it was suggested that differences in subject characteristics, such as 

age, body weight and gut microbiota composition could be important influential factors for 

effectiveness of resveratrol. It would therefore be interesting to investigate whether, and if so 

which, participant characteristics play a role in the effectiveness of resveratrol. To investigate this, 

we conducted a combined data-analysis (chapter 5), in which we looked at which participant 

characteristics could predict the effectiveness of resveratrol.
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In chapter 5, data from three human clinical trials was combined. In all three clinical trials the 

same protocol was applied, and only the populations varied from healthy obese men, patients 

with T2D and men at increased risk of T2D. What among others emerged from this data analysis, 

was that bilirubin (which is a breakdown product of red blood cells measured in the blood) 

predicted whether diastolic blood pressure, plasma ALT, fat accumulation in the liver and glucose 

changed upon resveratrol supplementation. What can be concluded from chapter 5 is that 

higher bilirubin levels in the blood are associated with stronger improvements in metabolic 

health upon supplementation with resveratrol. However, the exact mechanistic link between 

bilirubin and the efficacy of resveratrol needs to be investigated further.

Considering the treatment duration - used in the studies described in chapter 3, 4 and 5 - may 

have been too short for the translation of improvements in mitochondrial function to whole body 

effects, we performed a long-term resveratrol supplementation study in a mixed population 

of overweight men and women. In chapter 6, the results are presented of an interim-analyses 

(the study is not finalised yet). In this study, overweight men and woman received 150 mg/

day resveratrol or placebo for six months. Twenty participants completed the study and their 

data was used for the interim-analyses. The primary outcome was insulin sensitivity, but this 

was not taken into account in the interim-analyses to preserve integrity of the study until 

completion. Secondary outcome measures were liver fat content, body composition, resting 

energy metabolism, blood pressure and several plasma markers.  After six months, no significant 

differences were found in the plasma markers except in HbA1c (%). HbA1c is a measure of the 

concentration of glucose in the blood over the past months. HbA1c decreased in the participants 

who had received resveratrol, while it increased in the people who had received the placebo. 

Furthermore, the amount of fat in the liver seemed to decrease in the people upon resveratrol 

while it increased slightly in the placebo group. However, no differences were found between 

the groups regarding body composition, blood pressure or energy utilisation. Since it was an 

interim analysis, no definitive conclusions can be drawn yet. Completion of this study will provide 

more robust answers.

Next to resveratrol, other promising dietary supplements - that can have positive effects on 

insulin sensitivity - have been identified over the last decades. In chapter 7 we examined one of 

these supplements, namely carnitine. Carnitine occurs naturally in meat, fish and milk. Carnitine 

supplementation could be beneficial, because recently it has been suggested that availability 

of carnitine is important for maintaining metabolic flexibility. Metabolic flexibility, like insulin 

resistance, is an important feature in the development of T2D. In our study we gave carnitine 

(2 g/day) as a supplement to 11 participants at an increased risk of developing T2D, for a period 

of 36 days. What can be concluded from chapter 7 is that supplementation with carnitine can 

fully restore the metabolic flexibility in people at increased risk of T2D. In addition, we observed 

that carnitine caused an increase in acetylcarnitine concentrations (which is formed by means 
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of carnitine) in skeletal muscle, and improved the ability to form acetylcarnitine upon exercise. 

However, no effects were seen on insulin sensitivity.

In conclusion, the research presented in this thesis demonstrates that resveratrol can boost 

muscle mitochondrial function significantly. However, it remains unclear whether such 

improvements in mitochondrial function are sufficient to improve insulin sensitivity. Furthermore, 

it remains unclear how exactly characteristics of the participants play a role in the effectiveness of 

resveratrol. Before definitive conclusions can be drawn regarding the potential of resveratrol to 

improve metabolic health in humans more research is needed. In addition, alternative treatment 

options for T2D, such as carnitine supplementation, should be further investigated. 
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SAMENVATTING

De afgelopen decennia is de gemiddelde levensverwachting geleidelijk toegenomen. 

Betere voeding en gezondheidszorg zijn belangrijke factoren voor deze toename. Hoewel 

de levensverwachting stijgt, neemt het aantal patiënten met zogenaamde welvaartsziekten 

snel toe. Een veelvoorkomende welvaartsziekte is Type 2 Diabetes Mellitus (T2D), ook wel 

ouderdomssuikerziekte genoemd. Insulineresistentie is de belangrijkste factor in de ontwikkeling 

van T2D. Het hormoon insuline zorgt bij gezonde mensen voor de opname van glucose 

(suiker) uit het bloed in de cellen, deze opname is verstoord bij mensen met T2D (ze hebben 

insulineresistentie). De afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de mitochondriën (deze zijn 

aanwezig in elke cel van het lichaam en verbranden voedingsstoffen om energie te produceren) 

een belangrijke rol spelen bij het behouden van de insulinegevoeligheid van de spieren. 

Therapieën die gericht zijn op het verbeteren van het functioneren van de mitochondriën kunnen 

daarom interessante strategieën zijn om de insulinegevoeligheid te verbeteren en daarmee 

T2D te voorkomen of te behandelen. Voor zulke therapieën hoeven we niet direct te denken 

aan medicatie; voedingssupplementen zouden mogelijk ook een uitkomst kunnen bieden.  

Twee veelbelovende voedingssupplementen die de insulinegevoeligheid en mitochondriële 

functie zouden kunnen beïnvloeden zijn resveratrol en carnitine. Om de potentie van deze 

supplementen te onderzoeken werd in dit proefschrift een review geschreven, vier humane 

klinische studies uitgevoerd en een gecombineerde data-analyse uitgevoerd. De resultaten 

van deze onderzoeken staan in dit proefschrift beschreven en worden hierin bediscussieerd.

Resveratrol is een polyfenol dat van nature voorkomt is in verschillende planten. Kleine 

hoeveelheden resveratrol kunnen worden gevonden in pinda’s, druiven en rode wijn. In 2003 

hebben onderzoekers ontdekt dat resveratrol het molecuul sirtuin 1 (SIRT1) kan activeren. In 

het menselijk lichaam speelt SIRT1 een belangrijke rol bij het reguleren van de mitochondriële 

functie. Dit maakt SIRT1 een interessant moleculair doelwit voor de behandeling van metabole 

stoornissen zoals T2D. Gezien het feit dat resveratrol SIRT1 kan activeren, maakt dit resveratrol 

suppletie op haar beurt een interessante strategie om T2D te voorkomen en te behandelen. In 

hoofdstuk 2 is geëvalueerd of resveratrol metabole verstoringen kan verhelpen, door bestaande 

literatuur van dierstudies en humane klinische studies te evalueren. De belangrijkste bevindingen 

beschreven in hoofdstuk 2 zijn dat dierstudies gunstige effecten laten zien van resveratrol 

suppletie op de mitochondriële functie, de regulatie van glucose, lichaamssamenstelling en 

opslag van vet in de lever. Er werd echter ook geconcludeerd dat deze bevindingen nog niet 

bevestigd kunnen worden in de mens. Er zijn nog te weinig goed gecontroleerde klinische 

studies uitgevoerd en ook is nog onduidelijk wat de optimale dosis is van resveratrol. Daarnaast 

wordt in hoofdstuk 2 een interessante nieuwe optie voor toekomstig onderzoek geïntroduceerd, 

namelijk om te focussen op bruin-vetweefsel. We weten sinds enkele jaren dat mensen naast 

het gewone witte vetweefsel (dat voornamelijk vet opslaat) ook zogenaamd bruin vetweefsel 
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hebben. In tegenstelling tot wit vetweefsel, slaat bruin vetweefsel weinig vet op en verbrandt in 

plaats daarvan juist veel vet om warmte te produceren en daarmee de lichaamstemperatuur te 

regelen. Deze eigenschap van bruin vetweefsel leidde tot het idee dat het stimuleren van bruin 

vetweefsel tot gewichtsverlies zou kunnen leiden. Er zijn een aantal dierstudies uitgevoerd die 

hebben onderzocht of resveratrol bruin vetweefsel kan stimuleren en deze onderzoeken waren 

over het algemeen bemoedigend. Of resveratrol ook effect kan hebben op bruin vetweefsel in 

mensen is echter nog niet onderzocht. De belangrijkste conclusies van hoofdstuk 2 zijn dat er 

meer placebo-gecontroleerde klinische onderzoeken nodig zijn en dat er studies nodig zijn die 

onderzoeken of resveratrol bruin-vetweefsel kan stimuleren in mensen.

In hoofdstuk 3 en 4 worden twee humane placebo-gecontroleerde, klinische studies 

beschreven. In beide onderzoeken werd 150 mg/dag resveratrol als supplement gegeven 

aan een groep mannelijke patiënten met T2D (hoofdstuk 3) of aan een groep mannen met 

een verhoogd risico op het ontwikkelen van T2D (hoofdstuk 4). Voor beide studies was de 

belangrijkste uitkomstparameter insulinegevoeligheid, die werd bepaald doormiddel van de 

hyperinsulinemische-euglycemische tweestaps-clamptechniek. Daarnaast werden in beide 

studies mitochondriële functie, vetstapeling in de lever, vetstapeling in de spier, energiegebruik, 

bloeddruk en verschillende plasma metabolieten gemeten. In hoofdstuk 4 zijn enkele 

aanvullende metingen uitgevoerd om de effecten van resveratrol op bruin vetweefsel te 

onderzoeken.

In hoofdstuk 3 werden zeventien patiënten met T2D behandeld met placebo en resveratrol 

in aanvulling op de standaard medicatie voor hun diabetes. Na 30 dagen zagen we dat de 

insulinegevoeligheid niet verbeterde door de behandeling met resveratrol en ook de hoeveelheid 

vet in de lever bleef hetzelfde. De hoeveelheid vet in de spieren nam echter toe en de systolische 

bloeddruk daalde na resveratrol behandeling en bovendien verbeterde resveratrol significant 

de mitochondriële functie. Tot onze verbazing leek er een interactie tussen de hoeveelheid 

resveratrol in het bloed, en de medicatie die de patiënten gebruikten. Het zou daarom kunnen 

dat deze interactie tussen de gebruikelijke medicatie en het ingenomen resveratrol ervoor 

zorgt dat we geen effecten zagen van resveratrol op de insulinegevoeligheid. In hoofdstuk 4 

ontvingen dertien mannen met een verhoogd risico op T2D gedurende 30-34 dagen resveratrol. 

De behandeling met resveratrol verbeterde weer significant de mitochondriële functie. Echter, 

resveratrol had weer geen effect op de insulinegevoeligheid, de hoeveelheid vet in de lever en 

spier, het energiegebruik en ook niet op het bruin vetweefsel.

De belangrijkste conclusies van hoofdstuk 3 en 4 zijn dat resveratrol mitochondriële functie 

kan stimuleren, wat in overeenstemming is met eerdere resultaten. Suppletie met resveratrol 

verbetert de insulinegevoeligheid echter niet bij patiënten met T2D of bij mannen met een 

verhoogd risico op T2D. Onze resultaten trekken de algemene waarde van resveratrol als 
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therapie bij de preventie en behandeling van T2D in twijfel en benadrukken de noodzaak om 

te onderzoeken of de dosis mogelijk te laag was of de behandelingsduur te kort om effecten 

op insulinegevoeligheid te zien. Bovendien werd in hoofdstuk 4 gesuggereerd dat verschillen 

tussen de proefpersonen, zoals leeftijd, lichaamsgewicht en samenstelling van de darmflora, 

invloed kunnen hebben op de effectiviteit van resveratrol. Het zou daarom interessant zijn om 

te onderzoeken of en welke proefpersoon karakteristieken een rol spelen in de effectiviteit van 

resveratrol. Om dit te onderzoeken voerden we een gecombineerde data-analyse uit (hoofdstuk 

5), waarin we bekeken welke proefpersoon karakteristieken de effectiviteit van resveratrol 

kunnen beïnvloeden. 

In hoofdstuk 5 werden de gegevens uit hoofdstuk 3 en 4 gecombineerd met de gegevens 

van een eerder uitgevoerde klinische studie waarin resveratrol werd gegeven aan gezonde 

mannen met obesitas. In alle drie de klinische onderzoeken werd hetzelfde studieprotocol 

toegepast, alleen de populaties varieerden van gezonde mannen met obesitas, patiënten met 

T2D en tot mannen met een verhoogd risico op T2D. Wat onder andere uit deze data-analyse 

naar voren kwam was dat bilirubine (een afbraakproduct van rode bloedcellen, gemeten in 

het bloed) voorspelde of de diastolische bloeddruk, plasma-ALT, vetstapeling in de lever en 

glucose veranderde door resveratrol suppletie. Wat uit hoofdstuk 5 geconcludeerd kan worden, 

is dat hogere bilirubinespiegels in het bloed worden geassocieerd met sterkere verbeteringen 

in de metabole gezondheid bij suppletie met resveratrol. De exacte link tussen bilirubine en de 

werkzaamheid van resveratrol moet echter verder worden onderzocht.

Gezien dat de behandelingsduur - gebruikt in de studies beschreven in hoofdstuk 3 en 4 - 

mogelijk te kort is geweest om de verbeteringen in de mitochondriële functie ook te laten 

resulteren in algehele gezondheidseffecten, hebben we een lange-termijnstudie uitgevoerd 

met resveratrol. In hoofdstuk 6 zijn de resultaten gepresenteerd van een tussentijdse-analyse 

(de studie is nog niet afgerond) waarbij mannen en vrouwen gedurende zes maanden 150 

mg/dag resveratrol of placebo innamen. Twintig deelnemers met overgewicht voltooiden het 

onderzoek en de gegevens werden geanalyseerd voor de tussentijdse-analyse. De belangrijkste 

uitkomstparameter was insulinegevoeligheid, maar deze meting is niet meegenomen in de 

tussentijdse-analyse om de integriteit van het onderzoek te bewaren tot voltooiing van de gehele 

studie. Andere uitkomstparameters waren hoeveelheid vet in de lever, lichaamssamenstelling, 

energiegebruik in rust, bloeddruk en verschillende plasmamarkers. Na zes maanden werden 

geen significante verschillen gevonden in de plasmamarkers, behalve in HbA1c (%). HbA1c, zegt 

iets over de concentratie glucose in het bloed van de afgelopen maanden. Bij de deelnemers 

die resveratrol in hadden genomen nam HbA1c af, terwijl het toenam bij de mensen die de 

placebo hadden geslikt. Verder leek de hoeveelheid vet in de lever af te nemen bij de mensen die 

resveratrol hadden kregen en nam dit juist licht toe in de placebogroep. Er werden echter geen 

verschillen gevonden tussen de groepen in verandering in lichaamssamenstelling, bloeddruk 
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of energiegebruik. Aangezien het een tussentijdse-analyse was, kunnen er nog geen definitieve 

conclusies worden getrokken. Afronding van deze studie zal meer robuuste antwoorden geven.

Naast resveratrol zijn er in de laatste decennia ook andere veelbelovende voedingssupplementen 

geïdentificeerd die positieve effecten kunnen hebben op de insulinegevoeligheid. In hoofdstuk 

7 onderzochten we een van deze supplementen, namelijk carnitine. Carnitine komt van nature 

voor in vlees, vis en melk. Carnitine suppletie zou goed kunnen zijn omdat recent is gesuggereerd 

dat beschikbaarheid van carnitine belangrijk is voor het behouden van metabole flexibiliteit. 

Metabole flexibiliteit is, net als insulineresistentie, een kenmerk van de ontwikkeling van T2D. 

Voor ons onderzoek gaven we carnitine (2 g/dag) als supplement aan 11 deelnemers met een 

verhoogd risico op T2D voor een periode van 36 dagen. Wat uit hoofdstuk 7 kan worden 

geconcludeerd, is dat suppletie met carnitine de metabole flexibiliteit in mensen met een 

verhoogd risico op T2D volledig kan herstellen. Daarnaast zagen we dat carnitine zorgde voor 

een toename van acetylcarnitine-concentraties (wat wordt gevormd doormiddel van carnitine) 

gedurende de dag in de skeletspier en het verbeterde het vermogen om acetylcarnitine te 

vormen bij inspanning. Er werden echter geen effecten gezien op de insulinegevoeligheid. 

Wat we kunnen concluderen uit de onderzoeken gepresenteerd in dit proefschrift is dat 

resveratrol de mitochondriële functie aanzienlijk kan stimuleren in de spieren. Het blijft echter 

onduidelijk of dergelijke verbeteringen in de mitochondriële functie voldoende zijn om de 

insulinegevoeligheid te verbeteren. Ook blijft het onduidelijk hoe bepaalde karakteristieken 

van de deelnemers een rol spelen in de effectiviteit van resveratrol. Voordat definitieve conclusies 

kunnen worden getrokken over de potentie van resveratrol om de metabole gezondheid 

van mensen te verbeteren, is meer onderzoek nodig. Daarnaast moeten ook alternatieve 

behandelingsopties voor T2D, zoals carnitine suppletie, verder worden onderzocht.
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