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Summary 

Obesity is a major health concern worldwide and is an important risk factor for the 
development of insulin resistance, type 2 diabetes and related cardiovascular 
complications. However, the underlying mechanism through which obesity 
contributes to the burden of these conditions remained largely unknown. From 
previous studies, there is increasing evidence that advanced glycation endproducts 
(AGEs) and their precursors, the so-called α-dicarbonyls, are important players in the 
development of insulin resistance and type 2 diabetes. The reactive α-dicarbonyls are 
predominantly formed during metabolism of glucose and fatty acids, and can react 
with amino acids in proteins, forming stable AGEs. Thus, given their sources, it was 
reasonable to hypothesize that formation of these compounds is increased under 
hyperglycemic and hyperlipidaemic conditions. Therefore, the central aim of this 
thesis was to identify the detailed role of α-dicarbonyl stress and AGEs in the etiology 
of obesity, insulin resistance and type 2 diabetes.  
 

The topics covered in this thesis are introduced in the general introduction, described 
in chapter 1. This chapter highlights the glycation pathway, including formation, 
metabolism and biological effects of α-dicarbonyls and AGEs, and their role in obesity, 
insulin resistance and hyperglycemia. Furthermore, the general introduction reveals 
current knowledge gaps and describes the aim and outline of this thesis.  
 

The most reactive α-dicarbonyl is methylglyoxal (MGO) and is therefore considered to 
be the most important precursor in the formation of AGEs. Under physiological 
circumstances, the accumulation of MGO is prevented by the glyoxalase system, 
which metabolizes MGO into D-lactate. In chapter 2, we reviewed the biology of MGO 
and the glyoxalase system and their importance in diabetes and other age-related 
diseases, such as cardiovascular disease, cancer and disorders of the central nervous 
system. 
 

Chapter 3 suggests for the first time a link between MGO and insulin resistance in 
humans. Since MGO is highly reactive and therefore difficult to measure, we 
measured plasma levels of the MGO metabolite D-lactate in participants of the Cohort 
Study on Diabetes and Atherosclerosis Maastricht (CODAM). In this study, we 
demonstrated a higher prevalence of type 2 diabetes over the tertiles of plasma D-
lactate concentrations. Furthermore, we found a positive association between plasma 
D-lactate and HOMA-IR, as a measure of insulin resistance. Although direct 
measurement of MGO was required for future studies, these results suggested that 
MGO plays an important role in insulin resistance.  
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The potential role of MGO in insulin resistance and possible underlying mechanisms 
were investigated in chapter 4. In this chapter, we focused on the muscle, being the 
primary organ for insulin-dependent uptake of glucose from the circulation. We found 
increased plasma levels of the three α-dicarbonyls MGO, glyoxal (GO) and 3-
deoxyglucosone (3-DG), but not AGEs, in insulin resistant individuals compared to 
healthy controls. Intramuscular levels of α-dicarbonyls and AGEs were similar 
between the two groups. With in vitro experiments using mature C2C12 mouse 
myotubes, we aimed to unravel underlying mechanisms linking MGO and muscular 
insulin resistance. Extracellular supplementation of AGEs or MGO to C2C12 myotubes 
did not affect insulin-induced phosphorylation of AKT. However, we found that MGO 
modifies insulin directly, resulting in impaired insulin-induced phosphorylation of AKT. 
These data confirmed the link between MGO and impaired insulin sensitivity, in 
particular in the muscle, and demonstrated that this can be explained by modification 
of insulin and impairment of insulin function.  
 
An important risk factor for the development of insulin resistance is obesity. In 
Chapter 5, I have studied the role of MGO in development of obesity and associated 
complications, including insulin resistance, in an animal model of obesity. To 
investigate this, HFD-fed mice were supplemented with the anti-glycating agent 
pyridoxamine. This vitamin B6 analogue protected against high-fat diet (HFD)-induced 
body weight gain, hyperglycaemia and hypercholesterolaemia. In addition, 
pyridoxamine proved to be successful in preventing HFD-induced insulin resistance 
and impairment of glucose metabolism. Expansion of the adipose tissue as a result of 
the HFD was also prevented by pyridoxamine, likely due to inhibited expression of 
adipogenic differentiation genes. An important mechanism through which excessive 
adipose tissue predisposes the obese individual to complications is adipose tissue 
inflammation. Supplementation with pyridoxamine in the HFD-induced obese mouse 
model attenuated the expression of pro-inflammatory genes in the visceral adipose 
tissue. Together, this chapter highlights pyridoxamine as a potential intervention 
strategy in obesity.  
 
Chapter 6 describes the inhibition of MGO in an obese mouse model by 
overexpression of the glyoxalase-1 enzyme (GLO1). GLO1 is the rate-limiting enzyme 
in the glyoxalase defense system and metabolizes MGO into the intermediate product 
S-D-lactoylglutathione, which is further metabolized into D-lactate by the glyoxalase-2 
enzyme. In line with the study using pyridoxamine, GLO1 overexpression prevented 
body weight gain and decreased plasma levels of insulin and leptin in HFD-induced 
obese mice. Furthermore, HFD-induced glucose intolerance was improved by GLO1 
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overexpression. Hallmarks of obesity, including adipocyte hypertrophy and adipose 
tissue inflammation, were also partly reduced by GLO1 overexpression. These data 
suggest that modulating the MGO-GLO1 pathway may be a novel intervention 
strategy in obesity and its related complications.  
 
Chronic hyperglycaemia is an important risk factor for the development of diabetic 
complications. Emerging evidence demonstrates that postprandial glucose 
fluctuations may contribute even more to the development of these complications in 
diabetes than elevated fasting glucose levels, although it is not clear yet which 
mechanism is responsible for the link between postprandial hyperglycemia and 
diabetic complications. Given the fact that α-dicarbonyls are rapidly formed during 
glycolysis, we hypothesized that these compounds might play an important role in this 
process. Chapter 7 demonstrates increased plasma levels of α-dicarbonyls in 
individuals with impaired glucose metabolism (IGM) and type 2 diabetes during an 
oral glucose tolerance test (OGTT).  
In line, a mixed meal test described in chapter 8 confirmed the increased formation of 
α-dicarbonyls in the postprandial period in obese women with type 2 diabetes. 
Importantly, energy restriction and Roux-en-Y gastric bypass significantly reduced 
postprandial plasma α-dicarbonyl stress in these women within three weeks. 
Together, these studies underline the potential importance of postprandial α-
dicarbonyl stress as a risk factor for diabetic complications and the potential to reduce 
these compounds by weight loss interventions.  
 
The main findings of this thesis are discussed in chapter 9. In light of current 
knowledge, this chapter discussed the role of α-dicarbonyls in obesity and adipose 
tissue inflammation, and related insulin resistance. In addition, the possible role of 
postprandial α-dicarbonyl stress in diabetic complications is discussed. Based on 
results of this thesis, we conclude that α-dicarbonyls form a potential target in the 
treatment of obesity and obesity-induced insulin resistance and type 2 diabetes. 
Investigating the applicability of pyridoxamine in an obese human population and 
unraveling the impact of postprandial α-dicarbonyl stress on vascular function would 
be highly relevant for future studies. In addition, identification of MGO-modifications 
at the insulin molecule in vivo would create new possibilities for intervention 
strategies in insulin resistance.  
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Samenvatting 

Obesitas is een wereldwijd gezondheidsprobleem en is een belangrijke risicofactor 
voor de ontwikkeling van insulineresistentie, type 2 diabetes en gerelateerde hart- en 
vaatziekten. Echter, het onderliggende mechanisme dat verantwoordelijk is voor de 
link tussen obesitas en deze complicaties was tot op heden onbekend. Uit eerdere 
studies waren er steeds meer aanwijzingen dat geavanceerde glyceringsproducten 
(AGE’s) en hun voorlopers, de zogenaamde α-dicarbonyls, een belangrijke rol spelen 
in de ontwikkeling van insulineresistentie en type 2 diabetes. De zeer reactieve α-
dicarbonyls worden voornamelijk gevormd tijdens metabolisme van glucose en 
vetzuren, en kunnen vervolgens een reactie aangaan met aminozuren in eiwitten wat 
leidt tot de vorming van stabiele AGE’s. Gezien hun bron was onze hypothese dat de 
vorming van α-dicarbonyls verhoogd is onder hyperglycemische en hyperlipidemische 
condities.  Het doel van deze thesis was dan ook het identificeren van de rol van α-
dicarbonyl stress en AGE’s in de etiologie van obesitas, insulineresistentie en type 2 
diabetes.  
 
Hoofdstuk 1 is een algemene introductie waarin de onderwerpen van deze thesis 
geïntroduceerd worden. Dit hoofdstuk beschrijft uitgebreid de biologie van α-
dicarbonyls en AGE’s, waaronder hun vorming, afbraak en biologische effecten. 
Daarnaast wordt ingegaan op hun rol in obesitas, insulineresistentie en 
hyperglycemie. Verder behandelt de algemene introductie de huidige kenniskloven en 
beschrijft dit hoofdstuk het doel en de opzet van deze thesis.  
 
Methylglyoxaal (MGO) is de meest reactieve α-dicarbonyl en wordt daarom gezien als 
de meest belangrijke voorloper in de vorming van AGE’s. Onder normale 
omstandigheden wordt de opstapeling van MGO voorkomen door het glyoxalase 
systeem, wat MGO omzet naar D-lactaat. Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreid overzicht 
van de biologie van MGO en het glyoxalase systeem en hun rol in diabetes en andere 
leeftijd gerelateerde ziekten, zoals cardiovasculaire ziekten, kanker en aandoeningen 
aan het centraal zenuwstelsel.  
 
In hoofdstuk 3 wordt voor het eerst een mogelijke link gemaakt tussen MGO en 
insulineresistentie in een humane studie. Omdat MGO zeer reactief is en daardoor 
moeilijk te meten, hebben we destijds de MGO-metaboliet D-lactaat gemeten in 
plasma van deelnemers aan de Cohort Study on Diabetes and Atherosclerosis 
Maastricht (CODAM), welke verrijkt is met patiënten met type 2 diabetes. In deze 
studie hebben we aangetoond dat de prevalentie van type 2 diabetes significant 
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toeneemt naarmate de plasmawaarden van D-lactaat hoger liggen. Verder hebben we 
een positieve associatie gevonden tussen plasma D-lactaat waarden en HOMA-IR, 
welke een maat is voor insulineresistentie. Hoewel het direct meten van MGO in 
plasma wenselijk werd bevonden voor toekomstige studies, suggereerden deze data 
dat MGO een belangrijke rol speelt in insulineresistentie.  
 
De potentiële rol van MGO in insulineresistentie en mogelijke onderliggende 
mechanismen worden verder besproken in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk ligt de focus 
op de spier, welke het primaire orgaan is dat afhankelijk is van insuline voor 
glucoseopname uit de circulatie. We vonden toegenomen plasmaspiegels van de drie 
α-dicarbonyls MGO, glyoxaal (GO) en 3-deoxyglucosoon (3-DG) in individuen met 
insulineresistentie, vergeleken met gezonde controles. Plasmaspiegels van AGE’s 
waren niet verhoogd. Daarnaast was er geen verschil in waarden van α-dicarbonyls en 
AGE’s in de spier tussen de twee groepen. Met in vitro experimenten, waarbij we 
gebruik gemaakt hebben van gedifferentieerde C2C12 spiercellen van een muis, 
hebben we getracht een onderliggend mechanisme te ontrafelen wat de link verklaart 
tussen MGO en insulineresistentie in de spier. Extracellulaire toediening van MGO of 
AGE’s aan C2C12 spiercellen had geen effect op de insuline-geïnduceerde 
fosforylering van AKT. Echter, additionele experimenten hebben aangetoond dat MGO 
het insulinemolecuul modificeert, wat resulteert in verminderde insuline-
geïnduceerde fosforylering van AKT. Deze data bevestigden de link tussen MGO en 
insulineresistentie, in het bijzonder in de spier, via een modificatie van insuline en als 
gevolg een verstoring van de normale insulinefunctie.  
 
Een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van insulineresistentie is obesitas. 
Hoofdstuk 5 bediscussieert de rol van MGO in obesitas en gerelateerde complicaties, 
waaronder insulineresistentie. Om dit te onderzoeken hebben we gebruik gemaakt 
van een muismodel welke obesitas ontwikkelde naar aanleiding van een hoog-vet 
dieet (HFD). Deze muizen kregen via het drinkwater pyridoxamine toegediend. 
Pyridoxamine is een vitamine B6 analoog met anti-glyceringscapaciteiten. De studie 
beschreven in hoofdstuk 5 heeft aangetoond dat pyridoxamine beschermt tegen HFD-
geïnduceerde toename in lichaamsgewicht, hyperglycemie en hypercholesterolemie. 
Daarnaast is pyridoxamine succesvol gebleken in het voorkomen van 
insulineresistentie en glucose-intolerantie als gevolg van het HFD. Vergroting van het 
vetweefsel in deze muizen werd eveneens voorkomen door pyridoxamine, 
hoogstwaarschijnlijk door een verminderde expressie van genen die bijdragen aan 
differentiatie tot volwaardige vetcellen. Een belangrijk mechanisme waarlangs 
overmatig vetweefsel de obese individu vatbaar maakt voor complicaties is de 
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inductie van vetweefselinflammatie. Het toedienen van pyridoxamine aan de HFD-
geïnduceerde obese muizen verminderde de expressie van pro-inflammatoire genen 
in het visceraal vetweefsel. Samengevat toonden deze data aan dat pyridoxamine een 
zeer potentiële interventie zou zijn in de behandeling van obesitas.  
Hoofdstuk 6 rapporteert een vergelijkbare studie, waarin accumulatie van MGO in 
een obees muismodel werd voorkomen door overexpressie van het glyoxalase-1 
(GLO1) enzym. GLO1 is het snelheidsbeperkende enzym van het glyoxalase systeem 
en zet MGO om in het tussenproduct S-D-lactoylglutathion, wat verder 
gemetaboliseerd wordt tot D-lactaat door het glyoxalase-2 enzym. In lijn met de 
vorige studie remde ook overexpressie van GLO1 de HFD-geïnduceerde toename in 
lichaamsgewicht in muizen. Daarnaast verlaagde het plasmaspiegels van insuline en 
leptine in de obese muizen en werd glucose-intolerantie als gevolg van obesitas 
verminderd door GLO1 overexpressie. Daarnaast werden karakteristieke kenmerken 
van obesitas, zoals hypertrofie van adipocyten en vetweefselinflammatie, 
gereduceerd in dit model. Deze studie toonde aan dat naast pyridoxamine ook het 
aangrijpen op de MGO-GLO1 pathway een mogelijke nieuwe interventiestrategie zou 
kunnen zijn in obesitas en gerelateerde complicaties. 
 
Chronische hyperglycemie is een belangrijke risicofactor voor diabetische 
complicaties. Er zijn steeds meer aanwijzingen uit de literatuur dat postprandiale 
schommelingen in glucose wellicht een belangrijkere rol spelen in de ontwikkeling van 
deze complicaties dan een verhoogd HbA1C, hoewel er nog geen mechanisme bekend 
was dat deze link maakte. Aangezien α-dicarbonyls voornamelijk tijdens de glycolyse 
gevormd worden, was onze hypothese dat deze componenten mogelijk een rol spelen 
in deze link. De studie die beschreven staat in hoofdstuk 7 laat zien dat individuen 
met een verstoord glucosemetabolisme of type 2 diabetes significant hogere 
plasmawaarden van α-dicarbonyls hebben tijdens een orale glucose tolerantietest. 
Deze bevindingen werden bevestigd in hoofdstuk 8, waarin verhoogde 
plasmawaarden van α-dicarbonyls werden aangetoond in obese vrouwen met type 2 
diabetes tijdens een mixed meal test. Daarnaast hebben we met deze studie 
aangetoond dat energiebeperking en Roux-en-Y gastric bypass deze postprandiale α-
dicarbonyl stress significant kunnen reduceren binnen drie weken. Samen 
benadrukken deze twee studies het potentiële belang van postprandiale α-dicarbonyl 
stress als een mogelijke risicofactor voor diabetische complicaties en de mogelijkheid 
om deze componenten te reduceren door interventies gericht op gewichtsverlies.  
 
De belangrijkste bevindingen van deze thesis worden bediscussieerd in hoofdstuk 9. 
Met kennis van de huidige studies beschrijft dit hoofdstuk de rol van α-dicarbonyls in 



Samenvatting | 209 

 

 

S 

obesitas en vetweefselinflammatie, en gerelateerde insulineresistentie. Daarnaast 
wordt de mogelijke rol van postprandiale α-dicarbonyl stress in diabetische 
complicaties bediscussieerd. Gebaseerd op de resultaten van deze thesis hebben we 
geconcludeerd dat α-dicarbonyls een potentiële target vormen in de behandeling van 
obesitas en obesitas-gerelateerde insulineresistentie en type 2 diabetes. Het 
bestuderen van de toepasbaarheid van pyridoxamine in een klinische trial met obese 
mensen en het beoordelen van de impact van postprandiale α-dicarbonyl stress op 
(cardio)vasculaire functie zou zeer relevant zijn voor toekomstige studies. Daarnaast 
zou identificatie van MGO-modificaties op het insulinemolecuul in vivo nieuwe 
mogelijkheden creëren voor interventiestrategieën in insulineresistentie.  
  


