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Samenvatting
Meer dan één miljoen mensen in Nederland hebben diabetes, waarvan 90% type 2 

diabetes. Patiënten met type 2 diabetes worden gekenmerkt door insulineresistentie. 

Bij insulineresistentie reageren de weefsels in het lichaam minder op insuline 

waardoor minder glucose wordt opgenomen. Dit kan leiden tot hoge glucosewaarden 

in het bloed. De spier neemt na een maaltijd ongeveer 80% van de totale glucose op 

uit het bloed en insulineresistentie in de spier is dan ook een van de eerste kenmerken 

van het ontwikkelen van type 2 diabetes. Hoe insulineresistentie ontstaat is nog niet 

bekend. Mogelijk speelt overmatige vetopslag een belangrijke rol in het ontstaan van 

insulineresistentie van de spier.

Vet (lipiden) worden in de spiercel (myocel) opgeslagen als zogenaamde 

intramyocellulaire lipiden (IMCL), onder andere in de vorm van lipide druppels (LDs). 

Een toename van IMCL wordt geassocieerd met een toename in insulineresistentie. 

Duuratleten hebben, paradoxaal genoeg, ook grote hoeveelheden IMCL, maar zijn 

insulinegevoelig. Dit fenomeen is bekend als ‘de atleten-paradox’. Lipiden in de 

spier interfereren dus niet altijd met insulinegevoeligheid. In duuratleten ondergaan 

LDs een constante cyclus van opslag en verbruik, waarbij interactie plaatsvindt 

met andere organellen zoals mitochondriën. LDs worden tegenwoordig gezien als 

of de energieproductie die nodig is. Het behouden van deze dynamiek is belangrijk 

om insulineresistentie en metabole ziektes te voorkomen. Om de aspecten van LD 

dynamiek te bestuderen, richt onderzoek zich niet alleen op de totale vetopslag in de 

LDs bestaan uit een neutrale lipide kern van voornamelijk triglyceriden en 

cholesterolesters omringt door een fosfolipidenmembraan. Op dit membraan 

(PLIN5). PLIN5 komt voor in de spier en speelt een rol bij de opslag van lipiden in 
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Lipotoxiciteit is de aanwezigheid van bioactieve lipiden in het cytoplasma die het 

functioneren van de cel belemmeren. Mogelijk kunnen deze bioactieve lipiden 

de insulinesignalering hinderen wat kan leiden tot insuline-resistentie. LDs en 

te voorkomen. Vetopslag gekenmerkt door een hoog aantal LDs wordt geassocieerd 

met insuline-gevoeligheid, terwijl grote LDs geassocieerd zijn met insulineresistentie. 

Individuen met een hoge insulinegevoeligheid hebben meer PLIN5 in hun spieren en 

meer LDs met PLIN5 op het membraan. Hieruit blijkt dat de morfologie van LDs en de 

aanwezigheid van PLIN5 een belangrijke rol kunnen spelen in insulinegevoeligheid.

De spier bestaat uit type I en type II vezels. Type I vezels hebben een hoge 

II vezels. Type II vezels hebben vooral een hoge anaerobe capaciteit en gebruiken 

voornamelijk koolhydraten. Daarom is het belangrijk om beide vezeltypen in acht 

te nemen wanneer er gekeken wordt naar IMCL. Binnen een spiercel bevinden de 

celmembraan (subsarcolemmale (SS) LDs). Er wordt gedacht dat IMF-LDs energie 

kunnen leveren aan de IMF- mitochondriën die belangrijk zijn voor het produceren 

van ATP voor spiercontractie. SS-LDs bevinden zich vlak bij het vasculaire systeem 

en worden daarom beïnvloed door hoge lipide waarden in het bloed die worden 

opgenomen door de spier. De insulinereceptoren bevinden zich in de celmembraan 

en daarom wordt gedacht dat vooral SS-LDs negatieve invloed kunnen hebben op de 

insulinesignalering. Patiënten met type 2 diabetes hebben meer SS-LDs, met name in 

type II spiervezels, en SS-LDs worden dan ook geassocieerd met insulineresistentie.

Hoofdstuk 2 bevat een literatuuroverzicht van de huidige wetenschappelijke 

literatuur over de invloed van voeding en fysieke activiteit op IMCL en de relatie 

tot insulinegevoeligheid. Voeding en inspanning hebben beide invloed op LD 

dynamiek. Een hoge vetinname, en daarbij verhoogde triglyceridewaarden en 

daarmee een toename in IMCL. IMCL neemt weer af tijdens calorierestrictie, 
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hoewel langdurig vasten leidt tot een toename in IMCL (waarschijnlijk door op den 

tijdens acute inspanning. Duurtraining zorgt op langer termijn voor een toename in 

IMCL, waarbij IMCL een belangrijke energiebron is. IMCL is dus een dynamische 

verzameling van LDs die zich aanpassen aan energieaanbod en -vraag. Door middel 

geanalyseerd worden. Deze methodiek wordt ook toegepast in hoofdstukken 4 

t/m 6. Het doel van dit proefschrift is om de rol van LD dynamiek te besturen in 

relatie tot insulinegevoeligheid in verschillende humane interventiestudies. Daarom 

hebben we lipiden en kenmerken van LD dynamiek bestudeerd na blootstelling 

aan kou (hoofdstuk 3), verstoord dag-nacht ritme (hoofdstuk 4), inname van het 

voedingssupplement resveratrol (hoofdstuk 5) en acute inspanning (hoofdstuk 6).

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de invloed op kou op triglyceridengehalte 

in het bloed. Insulineresistente individuen hebben hoge triglyceridenwaarden in 

deze studie zorgde acute kou voor een verhoogd energiegebruik met name door een 

verhoogde vetoxidatie, maar dit leidde niet tot een verhoogde triglycerideklaring. 

In dierenstudies wordt bruin vetweefsel geactiveerd door kou en vervolgens 

de triglyceride klaring verhoogd. In mensen is het bruin vetweefsel wellicht niet 

voldoende om het triglyceridegehalte in het bloed te doen verminderen. In deze 

studie werd gebruik gemaakt van kou geïnduceerde thermogenese zonder dat de 

proefpersonen aan het rillen waren (spieractivatie). Blootstelling tot langdurige kou 

of het toestaan van rillen zouden wellicht het triglyceridengehalten in het bloed 

kunnen doen dalen in mensen.

In hoofdstuk 4 zijn we verder gaan kijken naar de relatie tussen insulinegevoeligheid 

en IMCL. In eerdere studies hebben we gezien dat een verstoord slaap-waak ritme 

leidt tot een verminderde insulinegevoeligheid. Dit komt bijvoorbeeld voor bij 

mensen die in ploegdiensten werken en daarbij ook nachtdiensten draaien. Het doel 

van dit hoofdstuk was om te achterhalen of deze verminderde insulinegevoeligheid 

te verklaren is door veranderingen van lipiden in de spier. Echter zagen we geen 
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veranderingen in IMCL, LD morfologie of locatie van LDs na een verstoring van slaap-

waak ritme. Met behulp van lipidomics technieken is er gekeken naar verschillende 

soorten lipiden en daaruit bleek dat enkele type lipiden (cardiolipine en zeer lange 

verzuren) waren veranderd door een verstoorde slaap-waak ritme. Deze type lipiden 

zijn interessant om verder te onderzoeken en hun relatie met insuline-gevoeligheid 

te bestuderen.

Resveratrol is een polyfenol dat van nature voorkomt in onder andere druiven en 

pinda’s. In eerdere studies is gebleken dat resveratrol de mitochondriële functie 

verbeterd en dat dit gaat gepaard met een toename in IMCL en afname in levervet. 

veranderingen in IMCL zijn daarentegen vergelijkbaar met mensen die gaan trainen. 

Resveratrol is daardoor een interessant voedingssupplement dat IMCL beïnvloed op 

een manier dat wordt geassocieerd met gezondheidswinst. In hoofdstuk 5 wordt de 

hypothese getest of de toename in IMCL na resveratrol-inname (in de afwezigheid 

van een daling in insulinegevoeligheid) gepaard gaat met veranderingen in LD 

morfologie die overeenkomen met de LD morfologie van duurgetrainde atleten. Het 

doel van dit hoofdstuk was om de verhoogde vetopslag na 30 dagen resveratrol-

inname te bestuderen in individuen met verminderde stofwisseling en of deze 

vetopslag in de spier lijkt op een ‘gezonde opslag’. In deze studie zagen we bij 

individuen die een toename lieten zien in IMCL, dat dit vooral werd opgeslagen in 

type I vezels en in LDs met PLIN5. Dit is vergelijkbaar met de vetopslag die in atleten 

wordt gezien, en een toename in IMCL door resveratrol hoeft daarom niet negatief 

te zijn voor de gezondheid.

In hoofdstuk 6 hebben we uitgebreider gekeken naar de invloed van acute inspanning 

op IMCL. Hierbij hebben we LDs geanalyseerd bij rust (voor het sporten), direct na 

inspanning en 4 uur na het sporten (herstel) in ongetrainde jonge mannen. Daarnaast 

hebben we de invloed van suikerinname tijdens het sporten bestudeerd door één 

was toegestaan) en de andere groep een glucosedrankje te laten drinken tijdens 
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de SS-regio en niet in de IMF-regio. Dit duidt op een rol van SS LDs tijdens acute 

inspanning in gevaste toestand. Tijdens het 4-uur durende herstel nam de IMCL weer 

toe in de gevaste toestand, met name in type I vezels, SS LDs en LDs met PLIN5. 

vetverbranding.

Zoals boven benoemd, hebben we in dit proefschrift geprobeerd om de dynamiek van 

de LDs in kaart te brengen door kenmerken van dynamiek voor en na een interventie 

te meten in mensen. Deze kenmerken worden echter op een tijdspunt gemeten en 

dynamiek zou nog beter in kaart gebracht kunnen worden door LDs te bestuderen 

gedurende een bepaalde tijdsduur. In hoofdstuk 7 beschrijven we een nieuwe 

om LD dynamiek te bestuderen in spiercellen aan de hand van twee verschillende 

toegevoegd om de eerste LDs te vormen. Om vervolgens te bestuderen hoe cellen 

nieuwgevormde druppels of bestaande druppels). In hoofdstuk 7 worden de stappen 

beschreven hoe deze methode is ontwikkeld om deze in de toekomst te gebruiken 

voor verdere onderzoeken. We verwachten dat spiercellen van insulinegevoelige 

donoren in staat zijn om veel nieuwe LDs te vormen. Spiercellen van insulineresistente 

donoren zullen grotere en meer statische LDs vormen. De eerste resultaten in een 

klein aantal donoren laten zien dat spiercellen van insulinegevoelige donoren sneller 

vooral resulteert in meer LDs (en geen grotere LDs). In de toekomst kan de methode 

gebruikt worden om de dynamiek te bestuderen in spiercellen van een grotere groep 

insulinegevoelige en insulineresistente donoren. Hierbij kan niet alleen worden 
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we het mechanisme beter te kunnen begrijpen hoe LD dynamiek invloed heeft op 

insulinegevoeligheid.

Het doel van het proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van IMCL 

in relatie tot insulinegevoeligheid voor en na verschillende humane interventies. Met 

behulp van microscopische technieken hebben we niet alleen de totale vetopslag in de 

en de aanwezigheid van PLIN5 onder invloed van verschillende interventies. Hiermee 

willen we de LD dynamiek beter in kaart brengen. In hoofdstuk 5 en 6 hebben we 

gezien dat een toename in IMCL na resveratrol-inname of na acute inspanning zich 

kenmerkt in een hoger aantal LDs, opslag in type I vezels met PLIN5. Dit komt 

overeen met de manier waarop atleten vet opslaan in de spier. Dit suggereert dat we 

met behulp van interventies (bijvoorbeeld resveratrol-supplementen of inspanning) 

de vorm van vetopslag in de spier kunnen veranderen. Het is nog niet bekend hoe 

insulineresistentie in de spier exact ontstaat en welke rol lipiden daarin een rol spelen. 

Daarom is het belangrijk om veel aspecten van vetopslag te bestuderen met name 

vanuit een humaan perspectief. Als het ontstaan van insulineresistentie beter wordt 

begrepen, dan kunnen therapieën ontwikkeld worden om het spiervet te moduleren 

en het ontstaan van insulineresistentie te voorkomen/behandelen. Daarmee kunnen 

nieuwe gevallen van type 2 diabetes voorkomen worden en/of de kwaliteit van leven 

van de patiënt met type 2 diabetes verbeterd worden.
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