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SUMMARY 

Non-alcoholic fatty liver (NAFL) is the leading cause of chronic liver disease and highly 

prevalent in obesity. NAFL is defined as intrahepatic lipids (IHL) exceeding 5% of liver weight, 

in absence of excessive alcohol consumption. NAFL can progress to more severe stages of 

liver disease, such as non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and liver cirrhosis, conditions in 

which liver function is severely hampered and the risk for hepatocellular carcinoma is 

increased. Importantly, NAFL per se is already very strongly associated with metabolic 

diseases such as cardiovascular disease (CVD) and type II diabetes (T2D). Knowledge on the 

metabolic changes that take place during the development of NAFL and how NAFL 

contributes to cardiometabolic disease is limited, particularly because of the limitations in 

techniques available. Thus, advanced methodologies are needed to investigate metabolic 

processes in NAFL. Magnetic resonance spectroscopy (MRS) can be applied to acquire 

chemical information of tissues, thereby making it a useful technique to study hepatic 

substrate stores. The research presented in this thesis describes the investigation of liver 

substrate metabolism in NAFL using advanced MR methodology. 

While the pathways determining IHL content have long been identified (direct fat storage 

from a meal, de novo lipogenesis (DNL), uptake of plasma non-esterified fatty acids (NEFA), 

mitochondrial fatty acid oxidation, and secretion into the circulations within VLDL-

particles), knowledge on the contribution of each of these pathways to IHL content in 

humans is sparse. Such knowledge is however essential in order to develop strategies to 

prevent and treat NAFL. Therefore, in chapter 2 we reviewed the techniques available to 

study the different pathways leading to IHL accumulation and the studies using these 

techniques to estimate the relative contribution of the different pathways or to study 

dietary modulation of these pathways. 

Increased DNL may be one of the underlying pathways leading to NAFL. The end product of 

DNL are saturated fatty acids (SFA), and therefore high DNL rates might contribute to an 

increased hepatic SFA fraction. It is suggested that specifically these SFA, negatively 

influence metabolic health. Therefore, in chapter 3 a novel MR technique was developed, 

validated and applied that enabled to non-invasively quantify the fractions of hepatic SFA, 

mono-unsaturated fatty acids (MUFA) and poly-unsaturated fatty acids (PUFA) separately, 

in healthy and metabolically compromised human volunteers. Using this methodology, we 

showed in chapter 3 that DNL is positively associated with hepatic SFA fraction and is 

elevated in patients with NAFL and T2D. Furthermore, we showed that hepatic SFA fraction 

is strongly and negatively correlated with hepatic insulin sensitivity. These results suggest 
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that hepatic SFA fraction is reflecting DNL and suggest that specifically the hepatic SFA 

fraction may hamper hepatic insulin sensitivity. 

Another key factor in hepatic substrate metabolism could be hepatic glycogen stores. 

Hepatic glycogen is thought to change dynamically, decreasing during fasting and being 

replenished upon feeding. It is suggested that the regular depletion of hepatic glycogen 

stores is underlying the beneficial effects seen with time restricting eating regimes. To study 

the importance of hepatic glycogen stores in NAFL, prolonged overnight fasting was used 

as a tool to modulate hepatic glycogen in volunteers with NAFL in chapter 4. We investigate 

if extending fasting time from 9.5h after the last meal to 16h after the last meal would 

acutely lower hepatic glycogen by using 13C-MRS and thereby improve substrate oxidation 

in volunteers with NAFL. We showed that prolonging the overnight fast does not affect 

hepatic glycogen content. Interestingly, a prolonged fast of 16h did not result in higher fat 

oxidation rates during the night either, suggesting that these volunteers with NAFL did not 

fully reach a fasting state. Furthermore, prolonging the overnight fast for five days did not 

improve IHL content or composition. Altogether, these results suggest that hepatic 

substrate metabolism is not sensitive to extending acute fasting periods in individuals with 

NAFL. 

A healthy diet is a cornerstone in the prevention and treatment of obesity and related 

metabolic conditions such as NAFL. Importantly, not only the amount of dietary fat and 

carbohydrate, but also their quality seems to be of significance. Specifically, high amounts 

of dietary SFA and carbohydrate-rich foods with a high glycemic index (GI), are thought to 

increase IHL, but human data is yet limited to proof of principle studies with exaggerated 

differences in diet composition. In chapter 5, it was investigated whether a two-week low 

vs. high GI/SFA diet, with similar macronutrient composition, reduces liver fat content and 

whether this is paralleled by increased whole-body fat oxidation, decreased glycemic 

response and reduced hepatic glycogen levels. To this end, overweight/obese volunteers 

participated in a randomized cross-over trial, following a two-week high GI/SFA diet and a 

two-week low GI/SFA diet with a wash-out period of 4 weeks. We showed that IHL was 

lower after a two-week low vs. high GI/SFA diet. Furthermore, the glycemic response 

tended to be reduced after the low vs. high GI/SFA diet and fat oxidation was increased 

early after the meal in the low vs. high GI/SFA diet. Hepatic glycogen content in the morning 

and whole-body substrate oxidation during the night were similar between the two 

interventions. These results indicate that realistic reductions in both GI and SFA content 

beneficially affect IHL in overweight/obese subjects. 
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Quantification of IHL could be influenced by different factors and it is important to 

understand how these can bias IHL quantification. In chapter 6 it was evaluated how 

variations in T2 relaxation times affect the calculations of absolute IHL% (w/w) and to what 

extend the bias occurs while using different IHL quantification formulas. We showed that in 

individuals with different levels of steatosis, using fixed average T2 correction factors lead 

to an overestimation of IHL content in people with high IHL levels. However, by using STEAM 

sequence with short echo time the bias in IHL content can be minimized. Additionally, it was 

shown that the formula to express IHL is important, as it can introduce bias in individuals 

with high IHL levels.  

High prevalence of overweight and obesity put large population groups at risk for NAFL and 

metabolic disease. Results from animal studies suggest that nicotamine riboside (NR), as an 

NAD+ precursor, can have metabolically beneficial effects, but human data is largely lacking. 

In chapter 7, the metabolic effect of six-week NR supplementation was assessed. We 

showed that NR supplementation increases skeletal muscle NAD+ metabolites, affects 

skeletal muscle acetylcarnitine metabolism, and induces minor changes in body 

composition and sleeping metabolic rate. No effects were observed in other measurements 

of metabolic health, including IHL stores and insulin sensitivity. 

Overall, the studies described in this thesis investigated liver substrate metabolism in NAFL 

using advanced MR methodology, specifically focusing on the role of IHL composition and 

hepatic glycogen stores. From our studies it appears that in NAFL, hepatic SFA fraction is 

increased and hepatic glycogen cycling is reduced and furthermore, that high hepatic SFA 

fractions may hamper hepatic insulin sensitivity. Therefore, the hepatic SFA fraction and 

hepatic glycogen cycling could be interesting novel targets in the prevention and treatment 

of NAFL and other metabolic diseases.  
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SAMENVATTING 

Niet-alcoholische vette lever (NAFL) is de belangrijkste oorzaak van chronische leverziekte 

en komt veel voor bij obesitas. NAFL wordt gedefinieerd als intrahepatische lipiden (IHL) 

van meer dan 5% van het levergewicht, zonder aanwezigheid van overmatig alcoholgebruik. 

NAFL kan ontwikkelen naar ernstigere stadia van leverziekte, zoals niet-alcoholische 

steatohepatitis (NASH) en levercirrose, aandoeningen waarbij de leverfunctie ernstig wordt 

belemmerd en het risico op hepatocellulair carcinoom toeneemt. Belangrijk is dat NAFL op 

zich al zeer sterk geassocieerd is met metabole ziekten zoals hart- en vaatziekten (CVD) en 

type II-diabetes (T2D). De kennis over de metabole veranderingen die plaatsvinden tijdens 

de ontwikkeling van NAFL en hoe NAFL bijdraagt tot cardiometabole ziekten is beperkt, 

vooral door beperkingen in de beschikbare technieken. Daarom zijn geavanceerde 

methodologieën nodig om metabole processen in NAFL te onderzoeken. Magnetische 

resonantie spectroscopie (MRS) kan worden toegepast om chemische informatie van 

weefsels te verkrijgen, waardoor het een bruikbare techniek is om substraatvoorraden in 

de lever te bestuderen. In dit proefschrift wordt het onderzoek naar het 

substraatmetabolisme in de lever bij NAFL met behulp van geavanceerde MR-methodologie 

beschreven. 

Hoewel de routes die het IHL-gehalte bepalen al lang zijn geïdentificeerd (directe vetopslag 

na de maaltijd, de novo lipogenese (DNL), opname van vrije vetzuren (NEFA), 

mitochondriale vetoxidatie, en secretie in de circulatie in VLDL-deeltjes), is de kennis over 

de bijdrage van elk van deze routes aan het IHL-gehalte in de mens schaars. Dergelijke 

kennis is echter essentieel voor het ontwikkelen van strategieën om NAFL te voorkomen en 

te behandelen. Daarom hebben we in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de technieken 

die beschikbaar zijn om de verschillende routes die leiden tot IHL ophoping te bestuderen 

en van de studies die deze technieken gebruiken om de relatieve bijdrage van de 

verschillende routes te schatten of om de modulatie van deze routes door voeding te 

bestuderen.   

Verhoogde DNL kan een van de onderliggende pathways zijn die tot NAFL leidt. Het 

eindproduct van DNL zijn verzadigde vetzuren (SFA), en daarom zouden hoge DNL-waarden 

kunnen bijdragen aan een verhoogde SFA fractie in de lever. Er wordt gesuggereerd dat juist 

deze SFA, een negatieve invloed hebben op de metabole gezondheid. Daarom werd in 

hoofdstuk 3 een nieuwe MR techniek ontwikkeld, gevalideerd en toegepast die het mogelijk 

maakt om op een niet-invasieve manier de fracties van SFA, enkelvoudig onverzadigde 

vetzuren (MUFA) en meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA) afzonderlijk in de lever te 

kwantificeren, in gezonde en metabool gecompromitteerde vrijwilligers. Met behulp van 
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deze methodologie hebben wij in hoofdstuk 3 aangetoond dat DNL positief geassocieerd is 

met de lever SFA fractie en verhoogd is bij patiënten met NAFL en T2D. Verder hebben we 

aangetoond dat de lever SFA fractie sterk en negatief gecorreleerd is met 

insulinegevoeligheid van de lever. Deze resultaten suggereren dat de lever SFA fractie een 

afspiegeling is van DNL en suggereren dat specifiek de lever SFA fractie de  

insulinegevoeligheid van de lever kan belemmeren. 

Een andere belangrijke factor in het levermetabolisme zou de leverglycogeenvoorraad 

kunnen zijn. Aangenomen wordt dat  leverglycogeen dynamisch verandert, afneemt tijdens 

het vasten en weer wordt aangevuld bij het eten. Er wordt gesuggereerd dat de regelmatige 

uitputting van de leverglycogeenvoorraden ten grondslag ligt aan de gunstige effecten die 

worden waargenomen bij ‘time-restricted eating’. Om het belang van 

leverglycogeenvoorraden in NAFL te bestuderen, is in hoofdstuk 4 langdurig vasten 

gedurende de nacht gebruikt als een middel om leverglycogeen in vrijwilligers met NAFL te 

moduleren. We hebben met behulp van 13C-MRS onderzocht of het verlengen van de 

vastentijd van 9.5 uur na de laatste maaltijd tot 16 uur na de laatste maaltijd het 

leverglycogeen acuut zou verlagen en daarmee de substraatoxidatie zou verbeteren in 

vrijwilligers met NAFL. Wij toonden aan dat het verlengen van de gevaste tijd geen invloed 

heeft op het leverglycogeengehalte. Interessant is dat het verlengde vasten van 16 uur ook 

niet resulteerde in een hogere vetoxidatie gedurende de nacht, wat suggereert dat deze 

vrijwilligers met NAFL geen volledig gevaste toestand bereikten. Bovendien leidde het 

verlengd  nachtelijke vasten gedurende vijf dagen niet tot een verbetering van het gehalte 

of de samenstelling van het IHL. Al met al suggereren deze resultaten dat het 

levermetabolisme niet gevoelig is voor het verlengen van de acute vastenperiode bij 

mensen met NAFL. 

Een gezond dieet is een belangrijke pijler in de preventie en behandeling van obesitas en 

gerelateerde metabole aandoeningen zoals NAFL. Niet alleen de hoeveelheid vetten en 

koolhydraten in de voeding, maar ook de kwaliteit ervan lijkt belangrijk te zijn. Hoge 

hoeveelheden SFA in de voeding en koolhydraatrijke voedingsmiddelen met een hoge 

glycemische index (GI), zouden de IHL verhogen, maar humane data zijn nog beperkt tot 

‘proof of principle’ studies met overdreven verschillen in voedingssamenstelling. In 

hoofdstuk 5 werd onderzocht of een twee weken durend laag vs. hoog GI/SFA dieet, met 

vergelijkbare macronutriënt samenstelling, het vetgehalte in de lever verlaagt en of dit 

gepaard gaat met een verhoogde vetoxidatie, een verlaagde glycemische respons en 

verlaagde leverglycogeenniveaus. Hiertoe namen vrijwilligers met overgewicht of obesitas 

deel aan een gerandomiseerde cross-over studie, waarbij ze twee weken een hoog GI/SFA 

dieet volgden en twee weken een laag GI/SFA dieet met een wash-out periode van 4 weken. 



Addendum 

194 

 

Wij toonden aan dat het IHL lager was na een twee weken durend laag versus hoog GI/SFA 

dieet. Bovendien was de glycemische respons lager na het lage vs. hoge GI/SFA dieet en was 

de vetoxidatie kort na de maaltijd verhoogd bij het lage vs. hoge GI/SFA dieet. Het 

hepatische glycogeengehalte in de ochtend en de substraatoxidatie gedurende de nacht 

waren vergelijkbaar tussen de twee interventies. Deze resultaten wijzen erop dat 

realistische verlagingen van zowel de GI als de hoeveelheid SFA een gunstig effect hebben 

op het IHL bij mensen met overgewicht of obesitas. 

Kwantificering van het IHL kan beïnvloed worden door verschillende factoren en het is 

belangrijk om te begrijpen hoe deze de IHL kwantificering kunnen vertekenen. In hoofdstuk 

6 is onderzocht hoe variaties in T2 relaxatietijden de berekeningen van het absolute IHL% 

(w/w) beïnvloeden en in hoeverre de bias optreedt bij gebruik van verschillende IHL 

kwantificeringsformules. We toonden aan dat bij personen met verschillende niveaus van 

steatose het gebruik van vaste gemiddelde T2-correctiefactoren leidt tot een overschatting 

van het IHL-gehalte bij personen met een hoog IHL-gehalte. Door gebruik te maken van een 

STEAM sequentie met korte echotijd kan de bias in het IHL gehalte echter geminimaliseerd 

worden. Bovendien werd aangetoond dat de formule om IHL uit te drukken belangrijk is, 

aangezien deze een bias kan introduceren bij personen met een hoog IHL gehalte.  

Door de hoge prevalentie van overgewicht en obesitas loopt een groot deel van de 

bevolking een risico op NAFL en metabole ziekten. Resultaten van dierstudies suggereren 

dat nicotamine riboside (NR), als een NAD+ precursor, metabool gunstige effecten kan 

hebben, maar informatie over de effecten in de mens ontbreken grotendeels. In hoofdstuk 

7 werd het metabole effect van zes weken NR suppletie onderzocht. We toonden aan dat 

NR-suppletie de NAD+ metabolieten in de skeletspieren verhoogt, het acetylcarnitine 

metabolisme in de skeletspieren beïnvloedt, en kleine veranderingen in 

lichaamssamenstelling en slaapmetabolisme induceert. Er werden geen effecten 

waargenomen in andere metingen van metabole gezondheid, waaronder IHL-voorraden en 

insulinegevoeligheid. 

In het algemeen hebben de in dit proefschrift beschreven studies het substraatmetabolisme 

van de lever bij NAFL onderzocht met behulp van geavanceerde MR-methodologie, waarbij 

de nadruk lag op de rol van de IHL-samenstelling en de leverglycogeenvoorraden. Uit onze 

studies blijkt dat bij NAFL de SFA fractie in de lever verhoogd en de leverglycogeencyclus 

verstoord is, en bovendien dat hoge SFA leverfracties de leverinsulinegevoeligheid kunnen 

belemmeren. Daarom zouden de lever SFA fractie en het lever glycogeen interessante 

nieuwe doelen kunnen zijn in de preventie en behandeling van NAFL en andere metabole 

ziekten.  


