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Chapter9

Nederlandstaligesamenvatting
Wereldwijd lijden steeds meer mensen aan overgewicht en obesitas, waardoor er
tevensmeermensenziektesalsdiabetes(type2)enhartͲenvaatziektenontwikkelen.
Dezeziektenleidenophunbeurtweertotveelziektelast,ziektekostenenovermatige
sterfte. Eerdere onderzoeken hebben getoond dat er een aanzienlijke overlap is
tussenderisicofactorenvoordiabetesenhartͲenvaatziekten.

Wanneeriemanddiabetesontwikkelt,zijnervaaktweecrucialeveranderingeninhet
lichaam. Enerzijds raakt het lichaam ongevoelig voor de werking van het hormoon
insuline,hetgeenmeninsulineresistentienoemt.Anderzijdskunnendebètacellenin
dealvleesklieronvoldoendeinsulineaanmakenomdeglucosewaardeinhetbloed(de
“bloedsuiker”)ondercontroletehouden.

Dezetweeprocessenhoudennauwverbandmetelkaar.Insulineisimmersnodigom
voedingsstoffenalsglucoseteverplaatsenvanhetbloednaarandereorganen,zoals
hethart,spierenenvetweefsel.Inhetgevalvaninsulineresistentieisermeerinsuline
nodig om dit effect te bereiken, waardoor de bètacellen in de alvleesklier meer
insulinemoetenaanmaken.Alsdebètacellenechteronvoldoendeaandieverhoogde
vraag kunnen voldoen, zal diabetes ontstaan. Het onvoldoende aanmaken van
insuline door bètacellen (hetgeen men bètaceldisfunctie kan noemen) is echter niet
zwartͲwit, het ontstaat waarschijnlijk geleidelijk. Het is echter onduidelijk of bij
mensen met obesitas er reeds sprake is van enige vorm van bètaceldisfunctie.
Bijkomendprobleemisdathetmoeilijkisombètaceldisfunctieteonderscheidenvan
denoodzakelijkecompensatievoorinsulineresistentie.

Bij de ontwikkeling van hartͲ en vaatziekten zijn er een aantal welbekende
risicofactoren als hoge bloeddruk (hypertensie), hoog cholesterol
(hypercholesterolemie), roken en oudere leeftijd. Bij de algemene bevolking zijn
enkele risicofactoren minder bekend die wel belangrijk zijn, zoals insulineresistentie
en verslechterde functie van de bloedvaten (vaatdisfunctie). Op zijn beurt kan
vaatdisfunctiezichopverschillendeniveausmanifesteren.Zokandewerkingvande
binnenste laag cellen van de bloedvaten, het endotheel, verminderd zijn
(endotheeldisfunctie), maar ook de elasticiteit van de grote slagaders kan afnemen
(vaatverstijving). Endotheeldisfunctie kan ook in de kleinste bloedvaten (de
microcirculatie) van spieren voorkomen en leiden tot insulineresistentie. Dit
mechanisme,alsookanderefunctiesvandemicrocirculatieindespieren,wordenin
hoofdstuktweeverderbeschrevenenhieronderbeknoptbesproken.
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Microcirculatievandespier
Indeskeletspierenlopendeallerkleinstebloedvaatjes(decapillairen)parallelaande
spiervezels, waardoor deze optimaal voedingsstoffen (zoals glucose, aminozuren en
vetzuren) en zuurstof aan spiercellen kunnen aanbieden en afvalstoffen kunnen
afvoeren.Inrustisslechtseendeelvandebloedvaatjesvandespierdoorbloed.Eris
dus een grote reservecapaciteit die benut kan worden, zoals bijvoorbeeld tijdens
sporten.Ookeen stijging in insuline – zoals na het eten van een maaltijd – leidt tot
doorbloeding van meer bloedvaatjes. Hierdoor wordt het contactoppervlak voor
(glucose)transport sterk vergroot. Dit is mogelijk doordat het endotheel van de
allerkleinste aanvoerende bloedvaten, de terminale arteriolen, stikstofoxide
produceren als de insulinespiegel in het bloed stijgt. Stikstofoxide zorgt voor
vaatverwijding van de terminale arteriolen, waardoor er meer capillairen doorbloed
worden; dit wordt microvasculaire rekrutering genoemd (grafisch weergegeven in
figuur 2.1). Enerzijds wordt door microvasculaire rekrutering een normale
glucosespiegelinhetbloedhersteldenanderzijdswordterenergieopgeslageninde
spierenvoortoekomstigeinspanningen.Bijmensenmetobesitasiservaaksprakevan
onvoldoendemicrovasculairerekruteringalsgevolgvanendotheeldisfunctie:erwordt
minder stikstofoxide geproduceerd en er ontstaat weinig tot geen vaatverwijding.
Hierdoor kan het lichaam voedingsstoffen als glucose niet goed opslaan, stijgt de
glucosespiegel in het bloed tot hogere waardes en blijft deze glucosespiegel ook
gedurende langere tijd verhoogd. Mede hierdoor kan op den duur onherstelbare
schadeontstaan,bijvoorbeeldaanslagadersinhethelelichaamendemicrocirculatie
vanbijvoorbeeldogenennieren.

Doelstellingenvanditproefschrift
Hetonderzoekbeschreveninditproefschrifthaddiversedoelstellingen,teweten:
1. Welke mechanismen leiden, onafhankelijk van elkaar, tot insulineresistentie?
(hoofdstukkenvierenvijf)
2. Is er reeds sprake van veranderde bètacelfunctie bij mensen met obesitas en
draagtvervettingvandealvleesklierhieraanbij?(hoofdstukzes)
3. Leidt gewichtsverlies tot verbeterde insulinegevoeligheid, bètacelfunctie,
vaatfunctie en een gunstiger cardiovasculair risico? (hoofdstukken vier, zes en
zeven)
4. Hoebetrouwbaarennauwkeurigzijndemeetmethodesdiewehebbengebruikt
ombovenstaandeteonderzoeken(hoofdstukdrie)?

Een verschil in aanpak ten opzichte van voorgaande onderzoeken is dat wij gebruik
hebben gemaakt van een statistische methode genaamd meervoudige mediatieͲ
analyse.Hiermeekondenmeerderealternatievehypothesesinéénstatistischmodel
getoetst worden, met onder andere als doel om de onafhankelijkheid van bepaalde
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mechanismen te onderzoeken. Onafhankelijkheid is essentieel, als er immers
verschillende manieren zijn om ziek te worden, zijn er ook verschillende
behandelingen mogelijk én noodzakelijk. In het vervolg van deze Nederlandstalige
samenvattingwordendebelangrijkstebevindingenvanditproefschriftbeschreven.

Belangrijkstebevindingenvanditproefschrift
Onderliggendemechanismenvaninsulineresistentie
Als obesitas ontstaat, kunnen er diverse veranderingen in het lichaam optreden.
Zowelonderhuids(subcutaan)vetalsvetindebuikholte(visceraalvet)nementoe,er
kanleververvettingoptredenenerkansprakezijnvanverminderdemicrovasculaire
rekrutering in de spieren. Ieder van deze veranderingen zou kunnen leiden tot
insulineresistentie. Echter, of dit onafhankelijke bijdragen zijn, was niet eerder
onderzocht. In hoofdstuk vier hebben wij laten zien, mede met behulp van
meervoudige mediatieͲanalyses, dat subcutaan en visceraal vet, leververvetting en
microvasculaire rekrutering – onafhankelijk van elkaar – een deel van de
insulineresistentieinobesitaskanverklaren.Ditbetekentdusdatiedereenseparaat
behandeldoel vormt in de preventie en behandeling van insulineresistentie.
Bovendienhebbenwe,dooreendeelvandemensenmetobesitasaftelatenvallen,
onderzocht of veranderingen in subcutaan en visceraal vet, leververvetting en
microvasculaire rekrutering leiden tot minder insulineresistentie. Het bleek dat
veranderingen in leververvetting en microvasculaire rekrutering onafhankelijk van
elkaar de verbetering in insulineresistentie kunnen verklaren. Hoewel
gewichtsreductieooktotverminderingvansubcutaanenvisceraalvetleidde,droegen
zijnietstatistischsignificantbijaandeverminderingvaninsulineresistentie.

Als we verder inzoomen naar de wijze waarop een overmaat aan visceraal vet kan
leiden tot insulineresistentie, dan blijkt dit deels verklaard te worden door een
laaggradige ontstekingsreactie (inflammatie) die ontstaat in het viscerale
vetcompartiment. In het viscerale vet zijn macrofagen (een type witte bloedcel)
verantwoordelijk voor de productie van inflammatoire signaalmoleculen (cytokines),
zoalstumornecrosisfactor.Watertoeleidtdatmacrofagenaanwezigzijninvisceraal
vet en deze ontstekingsreactie op gang brengen, is onduidelijk in mensen. In
hoofdstuk vijf hebben wij in vier onafhankelijke studies onderzocht of een toename
vannaturalkillercellen(NKͲcellen;eenandertypewittebloedcel)invisceraalvetkan
leiden tot een toename van inflammatoire macrofagen in visceraal vet, laaggradige
inflammatieeninsulineresistentie.
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OnzevolgendebevindingenondersteunendebetrokkenheidvanNKͲcellen:
1. mensenmetobesitashaddenmeerNKͲcelleninhunvisceraalvet;
2. de hoeveelheid NKͲcellen in visceraal vet was geassocieerd met inflammatoire
veranderingenvanmacrofagen;
3. alsNKͲcellenenmacrofagenbuitenhetlichaamsamengebrachtworden,zorgen
NKͲcellen afkomstig van mensen met obesitas ervoor dat macrofagen
inflammatoireveranderingenondergaan;
4. de mate van CD11B (een eiwit aan het celoppervlak) expressie op NKͲcellen in
hetbloedwasgeassocieerdmetdehoeveelheidNKͲcelleninvisceraalvet;
5. CD11BexpressiewasgeassocieerdmettumornecrosisfactorproductiedoorNKͲ
cellen,bloedspiegelsvaninflammatoirecytokineseninsulineresistentie;
6. meervoudigemediatieͲanalysesondersteunendehypothesedatmeerNKͲcellen
invisceraalvetleidentotlaaggradigeinflammatieeninsulineresistentie;
7. aldezeobservatieswarenspecifiekvoorvisceraalvetenwerdennietgevonden
insubcutaanvet;
8. de associatie tussen CD11B expressie, laaggradige inflammatie en
insulineresistentie werd bevestigd in een groot onderzoek uitgevoerd bij
bewonersvanderegioMaastricht(deMaastrichtStudie).

IneerdereonderzoekeninmuizenwerdhetmechanismehoeNKͲcellenmacrofagen
beïnvloeden en tot inflammatie en insulineresistentie leiden reeds gedetailleerd
beschreven.Derhalvezijnwijvanmeningdatonzeonderzoeksbevindingeneensterke
aanwijzing zijn dat NKͲcellen ook in mensen betrokken zijn bij het ontstaan van
insulineresistentie.
Onderliggendemechanismenvanbètaceldisfunctie
Als insulineresistentie ontstaat, produceren de bètacellen in de alvleesklier meer
insuline als reactie op de stijgende glucosespiegel in het bloed. Bij mensen met
diabetes is er sprake van een gestoorde bètacelfunctie: de insulineproductie kan de
insulinebehoefte niet meer bijbenen. Het is plausibel dat er reeds in een vroeger
stadium,bijvoorbeeldbijmensenmetovergewichtofobesitas,eenzekerematevan
maladaptievanbètacellenis.

Tevens kan er bij mensen met obesitas vervetting van de alvleesklier ontstaan. Een
dergelijke vervetting van de alvleesklier zou de werking van de bètacellen kunnen
belemmeren;wellichtdatzoeensubtielevormvanbètaceldisfunctiekanontstaan.In
hoofdstuk zes hebben wij onderzocht of er – rekening houdend met de mate van
insulineresistentie–aanwijzingenzijnvoorbètaceldisfunctiebijmensenmetobesitas.
Eenvandeeigenschappenvanbètacelfunctie(dezg.potentiatiefactor)bleektezijn
veranderdbijmensenmetobesitas.Doorgewichtsreductiebijmensenmetobesitas
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hersteldedezebètacelfunctiezichtothetniveauvanslankemensen.Bovendienkon,
met behulp van meervoudige mediatieͲanalyses, een mogelijke betrokkenheid van
alvleeskliervervetting meer aannemelijk gemaakt worden. In onze studie kon de
exacte locatie van de vetstapeling in de alvleesklier niet vastgesteld worden. Naar
aanleidingvandezestudieresultateneneerdereobservatiesvandemicrocirculatiein
despierhebbenwijdehypothesegeformuleerddatvetcellendiezichindenabijheid
vandekleinebloedvatenvandealvleesklierbevinden,aldaarviaendotheeldisfunctie
leidentotafnamevanvasodilatatieenbètaceldisfunctie.
Effectenvangewichtsverlies
In de meerderheid van de hoofdstukken in dit proefschrift zijn de effecten van
gewichtsreductie bij mensen met obesitas onderzocht. In hoofdstuk vier hebben wij
latenziendatgewichtsreductieleidttoteenverbeterdemicrovasculairerekruteringin
spier en een afname van subcutaan vet, visceraal vet, leververvetting en
insulineresistentie. Vervolgens werd in hoofdstuk zes beschreven dat
gewichtsreductie leidt tot een herstel van bètacelfunctie, mogelijk door afname van
alvleeskliervervetting. Tot slot laten wij in hoofdstuk zeven zien dat traditionele
risicofactoren voor hartͲ en vaatziekten, zoals hypertensie en hypercholesterolemie,
verbeteren door gewichtsreductie. Anderzijds werden diverse aspecten van
vaatfunctie onderzocht, hetgeen wisselende resultaten opleverde. Door
gewichtsreductie verbeterde de microcirculatie van het netvlies (de retina): de
verhouding tussen de diameters van retinale arteriolen en venulen werd
genormaliseerdtothetniveauvanslankemensen.Bovendiendaaldedebloedspiegel
van sEͲselectine, een maat voor endotheeldisfunctie. Echter, een andere
veelgebruikte uitkomstmaat voor endotheeldisfunctie (flowͲmediated dialation)
verschilde in onze studie niet tussen mensen met of zonder obesitas en verbeterde
ook niet door gewichtsreductie. Tevens zorgde gewichtsreductie niet voor een
statistischsignificanteverbeteringinvaatstijfheidvandegrotelichaamsslagaders.Dit
is ook niet te verwachten, aangezien de verstijving van bloedvaten een langdurig
proces is, waarvan de reversibiliteit door een kortdurende interventiestudie (een
gewichtsreductieprogrammavanachtwekeninonsgeval)waarschijnlijkzeerbeperkt
is.

Samenvattend toont onze interventiestudie dat gewichtsreductie bij mensen met
obesitasenerzijdsleidttoteenverbeteringvandeprocessendieleidentotdiabetes
(insulineresistentie en bètaceldisfunctie), alsook verbeteringen van traditionele
risicofactoren voor hartͲ en vaatziekten (hypertensie en hypercholesterolemie).
Anderzijds zagen wij dat gewichtsreductie leidde tot een verbetering van enkele
vaatfunctiemetingen(bijv.microvasculairerekrutering,vaatdiametersinderetina,sEͲ
selectine), doch niet alle (bijv. flowͲmediated dilation en vaatstijfheid). Hoewel het
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reeds duidelijk was dat gewichtsreductie bij mensen met obesitas leidt tot minder
diabetes,blijfthetonduidelijkofhetookleidttotminderhartͲenvaatziekten.

Conclusie
Samenvattendlaatditproefschriftziendat:
1. visceraalvet,subcutaanvet,leververvettingenmicrovasculairerekruteringinde
spier onafhankelijk van elkaar bijdragen aan insulineresistentie en verbeteren
doorgewichtsreductiebijmensenmetobesitas;
2. NKͲcelleninvisceraalvetgeassocieerdzijnmetinflammatoireveranderingenvan
macrofagen,laaggradigeinflammatieeninsulineresistentie;
3. erveranderingeninbètacelfunctiezijnbijmensenmetobesitas,welkeherstellen
na gewichtsreductie en mogelijk ten dele verklaard worden door veranderingen
inalvleeskliervervetting;
4. gewichtsreductie leidt tot verbetering van traditionele risicofactoren voor hartͲ
envaatziekenenenkele,dochnietalle,vaatfunctiemetingen;en
5. de in dit proefschrift gebruikte meetmethodes betrouwbaar en nauwkeurig
waren.

De bevindingen beschreven in dit proefschrift kunnen enerzijds leiden tot het
formuleren en testen van gerichte preventieͲ en behandelstrategieën en anderzijds
aanleiding geven tot gericht vervolgonderzoek naar de rol van bovengenoemde
processen. Tot slot illustreert dit proefschrift de meerwaarde van intensieve
samenwerking tussen diverse disciplines, alsmede het simultaan onderzoeken van
diversehypotheses.
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