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Summary 

 
Modern society is confronted by a significant increase in the incidence of metabolic 

syndrome, which is characterized by high body fat mass, insulin resistance and 

hyperlipidaemia. The increase in total body fat mass can be attributed to a shift in the human 

energy balance. The human body takes in energy by the food and uses it for many life 

functions, while the excess amount is stored in the form of fat and glycogen. A shift towards 

less energy use, e.g. by reduced physical activity, and an increased energy intake can thus 

lead to the accumulation of fat. When body fat is present in excess amounts, it is referred to 

as obesity. This increase in fat tissue, especially in the abdominal region, is linked to the 

increase in metabolic disturbances such as elevated lipid levels and insulin resistance. The 

disturbed metabolism in turn will lead to increased atherosclerosis, affecting both small 

(micro) and large (macro) blood vessels. The increased atherosclerosis explains the high 

incidence of both microvascular complications, such as blindness, renal failure, and 

neuropathy, and macrovascular complications such as myocardial infarctions and 

cerebrovascular incidents. The high incidence of obesity, type 2 diabetes mellitus, and 

vascular complications places a huge burden on our society, both in financial costs as well as 

on the physical care system. Therefore new research is warranted to investigate potential 

methods to decrease this burden on our society. 

 

Increasing energy expenditure could be a potential solution to prevent obesity and improve 

metabolism. Besides using exercise to increase energy expenditure, another option is to 

increase the energy expenditure related to maintaining a stable body temperature. As the 

body is exposed to cold, energy expenditure increases to maintain a stable body temperature. 

Thus, in a cold environment, energy expenditure is increased by heat production, otherwise 

known as cold-induced thermogenesis. During mild cold without shivering, this function is 

performed by brown adipose tissue (non-shivering thermogenesis). This tissue is present in 

humans, in small depots, can utilize substrates such as lipids to produce heat.  In rodents, the 

huge amount of substrates used by active brown adipose tissue can be used to treat 

dyslipidaemia and obesity. We reviewed the function of brown adipose tissue in Chapter 2, 

as well as the potential contribution of this tissue to human metabolism.  Brown adipose 

tissue could provide an answer to the obesity pandemic and the related metabolic 

disturbances.  

 

Increasing brown adipose tissue activity and metabolism is thus an interesting option to 

combat obesity. In addition to the cold, a possible option is stimulation by means of 

nicotinamide riboside, a vitamin B3 precursor. In Chapter 3, we present the results of 

nicotinamide riboside suppletion in humans, both in vitro and in vivo. The nicotinamide 

riboside suppletion did lead to an increase in oxidative capacity in both human brown adipose 

tissue cells in vitro and in living mice. However it did not affect energy expenditure or brown 



 

  

adipose tissue activity in adult humans with obesity. These results show that the promising of 

nicotinamide riboside in vitro and in mice may not have any effect on the whole human body. 

The lack of results in adult humans could be due to the low dosage of nicotinamide riboside. 

Another explanation could that obese humans have a relatively low amount of active brown 

adipose tissue. 

 

Increasing the capacity of brown adipose tissue could be the answer to obesity and type 2 

diabetes mellitus. In Chapter 4, we evaluated the effects of prolonged cold exposure, or cold 

acclimation on insulin sensitivity in adult humans with obesity and type 2 diabetes mellitus.  

In contrast to other studies, special attention was given to prevent shivering. After a twelve-

day period of intermittent mild cold exposure, without shivering, we observed no 

improvements in insulin sensitivity when measured with a hyperinsulinaemic euglycaemic 

clamp technique. Neither did we observe any changes in glucose uptake or gene expression 

in skeletal muscle cells. This is in clear contrast to results from previous experiments involving 

cold acclimation. As there was evidence of muscle activity (shivering) in the earlier studies, 

the results in this thesis point out that non-shivering cold acclimation does not lead to 

metabolic improvements.  

 

Next, we examined the effect of acute non-shivering cold exposure on lipid metabolism in 

young adult humans, as described in Chapter 5. It was expected that when brown adipose 

tissue is activated, substrates such as fatty acids are utilized to maintain metabolic heat 

production. This effect could be revealed by lowering post-prandial lipid levels in the blood 

circulation, which are typically elevated after a meal. Therefore a double high-fat meal test 

was used to study post-prandial lipid metabolism in order to compare lipid levels between 

thermoneutral and cold conditions. Despite an increase in whole-body fat oxidation during 

cold conditions, there was no significant decrease in post-prandial lipid levels and there was 

no correlation between substrate utilization and the amount of active brown adipose tissue. 

Additionally, no effects of the non-shivering cold exposure were observed on skeletal muscle 

fibers in vitro. Long-term effects on, for example, atherosclerosis have yet to be studied. 

 

Finally, we studied the role of brown adipose tissue in Madelung's disease. As described in 

Chapter 6, Madelung’s disease is characterized by symmetric lipomatosis, by a yet 

unexplained pathophysiology. One explanation is that dysfunctional brown adipose tissue, 

through genetic mutations, is responsible for the lipomatosis. We therefore took adipose 

tissue biopsies from the lipomatosis and the abdominal tissue and compared these on both 

genetic expression and microscopic view. We found no relationship with active BAT and were 

therefore unable to find an explanation for the lipomatosis in our patient.  

 

In conclusion, we have studied the potential of non-shivering cold exposure and BAT 

activation during acute exposure and after cold acclimation. In both studies, non-shivering 

cold exposure did not lead improvements of the metabolic parameters under study. Most 



 

  

likely the lack of metabolic improvements can be attributed to the relatively small amount of 

active BAT that adult humans possess. Since humans have significantly more muscle tissue, 

shivering in more extreme cold can have more systemic effects. This could mean that periodic 

shivering is necessary for the development of an alternative treatment of metabolic 

syndrome. 
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Samenvatting 

 
In de huidige samenleving is er een stijgende lijn te zien in de incidentie van het metabool 

syndroom, wat gekenmerkt wordt door een toename in vet massa, een verstoord lipide (vet) 

metabolisme en insuline resistentie. De toename in vetmassa is te verklaren door een 

positieve energie balans in het menselijk lichaam. Het lichaam neemt energie op in de vorm 

van voeding en gebruikt energie voor de vele levensfuncties. Een  overschot aan energie 

wordt opgeslagen als adipeus weefsel en glycogeen. Door een afname in energie verbruik en 

een verhoogde energie intake, door middel van een verhoogde voedsel intake, kan dit leiden 

tot stapeling van vetweefsel. Deze stapeling van vetweefsel, voornamelijk in de abdominale 

regio, is gelinkt aan een verstoord metabolisme zoals verhoogde lipide bloedspiegels en 

insuline resistentie. 

De insuline resistentie leidt tot de ontwikkeling van type 2 diabetes mellitus, wat zich 

kenmerkt door verhoogde bloed glucose (suiker) waardes.  

 

Het ontregelde metabolisme van glucose en lipiden leidt tot een verhoogde kans op 

atherosclerose.  Dit verklaart de hoge incidentie van micro vasculaire complicaties zoals 

blindheid, nierfalen en neuropathie maar ook de macro vasculaire complicaties zoals myocard 

infarcten en cerebrovasculaire incidenten. De hoge incidentie van obesitas, type 2 diabetes 

mellitus en vasculaire complicaties heeft een grote invloed op onze samenleving. Dit is vooral 

zichtbaar in de hoge financiële kosten aan zorg en de belasting op ons zorgsysteem.  

 

Zoals hierboven aangegeven is het verhogen van het energiegebruik een  mogelijke optie ter 

preventie van obesitas. Naast lichamelijke beweging kan blootstelling aan een lage 

omgevingstemperatuur het energiegebruik van het lichaam verhogen. Hierdoor wordt het 

lichaam gedwongen om het energie verbruik van het lichaam te verhogen om de 

lichaamstemperatuur stabiel te houden. Deze toename in energie verbruik wordt geduid als  

koude-geïnduceerde thermogenese, en wordt uitgevoerd door bruin vet bij milde kou (zonder 

te rillen, z.g. non-shivering thermogenese), en door rillen bij lagere temperaturen (shivering 

thermogenese). Bij mensen is bruin vet in kleine hoeveelheden aanwezig en kan het 

substraten zoals lipiden verwerken tot warmte. Het verwerken van deze substraten kan 

bijdragen aan het behandelen van obesitas en type 2 diabetes mellitus. De functie van bruin 

vet weefsel wordt beschreven in hoofdstuk 2, evenals de mogelijke bijdrage en rol van bruin 

vet in de menselijke stofwisseling. 

 

Zoals hierboven beschreven kan het vermeerderen van de hoeveelheid bruin vetweefsel 

bijdragen aan het verbeteren van metabolisme. Naast kou is een mogelijke optie stimulatie 

door middel van nicotinamide riboside, een vitamine B3 precursor. Nicotinamide riboside 

stimuleert in vitro mitochondriale activiteit en zou zodoende ook de mitochondriën in bruin 

vet kunnen stimuleren. In hoofdstuk 3, worden de resultaten van nicotinamide riboside 



 

  

suppletie gepresenteerd. De suppletie van nicotinamide riboside resulteerde in een 

verhoging van de oxidatieve capaciteit in zowel menselijke bruin vet cellen als in muizen. 

Echter was er geen effect op het energie gebruik en bruin vet activiteit in volwassenen met 

obesitas. Dit laat zien dat veelbelovende supplementen die werken in vitro en in 

muismodellen, niet per se effectief zijn op het gehele lichaam. Dit kan mogelijk worden 

verklaard door een te lage dosering aan nicotinamide riboside in de proefpersonen. De ten 

opzichte van muizen relatief kleine hoeveelheid bruin vet weefsel in mensen kan hier ook een 

mogelijke verklaring voor zijn.  

 

Een andere mogelijkheid om bruin vet te vermeerderen is langdurige regelmatige 

blootstelling aan kou zijn, ook wel bekend als koude-acclimatisatie. In Hoofdstuk 4, worden 

de effecten van herhaalde blootstelling aan kou, beschreven in een populatie van 

volwassenen met obesitas en type 2 diabetes mellitus. Na een periode van twaalf dagen met 

blootstelling aan milde kou zonder te rillen, zagen we, in tegenstelling tot eerdere studies, 

geen effect op insuline gevoeligheid en geen effect op de glucose opname in skelet spieren. 

Omdat in het vorige onderzoek er nog ril-activiteit optrad, is er in deze studie specifiek gelet 

op de afwezigheid van rillen bij de proefpersonen. Dit laat zien dat langdurige koude 

blootstelling zonder te rillen niet leidt tot een verbeterde stofwisseling in volwassenen met 

obesitas. Mogelijk zou er een ander effect kunnen zijn op bijvoorbeeld de bloedvaten of de 

functie van het hart.   

 

In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, hebben we het acute effect van koude blootstelling 

en bruin vet activatie onderzocht in jonge gezonde proefpersonen. De verwachting was dat 

behalve het energiegebruik, er ook een toename in substraat (vetten en suikers) verbruik 

optreedt. Dit zou terug gezien kunnen worden in het verlagen van lipide levels, die typisch 

hoog zijn na een vetrijke  maaltijd. Daartoe werd een maaltijd test gebruikt, met twee 

maaltijden met een hoog vetgehalte om het postprandiale vet metabolisme te bestuderen. 

Ondanks een toename in vet oxidatie, was er geen reductie in lipiden levels tijdens de koude 

blootstelling. Dit betekent dat acute milde kou niet leidt tot verlaging van de lipide spiegels. 

Er werd ook geen effect van de koude blootstelling zonder het rillen de werking van de 

skeletspiervezels aangetoond. Tenslotte was er geen relatie met de activiteit en hoeveelheid 

van het bruin vetweefsel in deze proefpersonen. Lange termijn effecten op bijvoorbeeld 

artherosclerose dienen nog te worden bestudeerd. 

 

In Hoofdstuk 6, hebben de mogelijke rol van bruin vetweefsel bij de ziekte van Madelung 

onderzocht. Dit ziektebeeld wordt gekenmerkt door symmetrische vetstapeling. Een mogelijk 

pathofysiologisch mechanisme is dat dysfunctioneel bruin vet, door mutaties, 

verantwoordelijk is voor de vetstapeling. We hebben hierbij een patiënt met de ziekte van 

Madelung onderzocht. We hebben daarom vetbiopten genomen en de hoeveelheid bruin vet 

gemeten. We zagen op microscopisch en genetisch niveau geen verschil tussen het 

vetweefsel uit de lipomatose en het vetweefsel uit de buikwand. We zagen ook geen relatie 



 

  

met actief bruin vet in deze patiënt, en hebben dus geen verband gevonden tussen bruin vet 

en de ziekte van Madelung.  

In dit proefschrift is de potentie van milde koude blootstelling onderzocht, in zowel de acute 

blootstelling als na koude acclimatie. In de studies hebben we laten zien dat blootstelling aan 

koude zonder rillen niet leidt tot een verbetering in de stofwisseling. Er was geen verbetering 

van de insuline gevoeligheid na koude-acclimatisatie, en er was geen verlaging van lipide 

levels na acute milde kou. Het ontbreken van positieve effecten op de stofwisseling kan 

mogelijk worde terug geleid op het feit dat het om milde koude betrof. Hierbij is er een relatief 

kleine toename in energieverbruik, waardoor er ook te weinig substraat verbruik is om te 

kunnen leiden tot systemische effecten. Dit gebrek aan verbetering kan zijn veroorzaakt door 

de relatief kleine hoeveelheid bruin vet weefsel in volwassenen. Aangezien mensen 

beduidend veel meer spier weefsel hebben zou rillen bij meer extreme kou meer systemische 

effecten kunnen bewerkstelligen.  Dit zou kunnen betekenen dat geregeld rillen nodig is voor 

de ontwikkeling van een therapie ter behandeling of preventie van het metabool syndroom. 


