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I Summary

O

verweight and obesity are characterized by an excessive accumulation of body
fat resulting in an increased body mass. The incidence of obesity is increasing
during the past decades in developed countries, as well as in developing
countries. This can lead to very high health care costs because obesity is related to an
increased risk for e.g. type 2 diabetes and cardiovascular diseases. Obesity is caused
by an imbalance between energy intake and energy expenditure by which the surplus of
energy is stored as triacylglycerol in the adipose tissue Dietary fat is often related to a
high energy intake, since fat has a high energy density and hedonic value and on the
short-term fat is less satiating compared to protein and carbohydrate Because of these
aspects, the passive consumption of energy is stimulated. Additionally, dietary fat is
related to a relatively low energy expenditure, since on the short-term it does not
promote its own oxidation and dietary fat causes a low diet-induced thermogenesis in
comparison with protein and carbohydrate Furthermore, fat has an almost unlimited
storage capacity in contrast to other macronutrients.
The research described in this thesis addresses several aspects of dietary fat in relation
to food intake and/or body weight regulation The first studies investigated the effect of 6n-propylthiouracyl (PROP) and linoleic acid sensitivity, and fatty acid composition on
food intake regulation (energy intake, appetite, macronutrient choice). Furthermore, the
effect of a fat-based functional ingredient, conjugated linoleic acid, on food intake and
body weight regulation, body composition and energy expenditure was studied. The
effect of another fat-based functional ingredient, diacylglycerol, on (hepatic) fat oxidation
was investigated in the last study.
To investigate the relation between taste perception and food intake, the effect of PROP
sensitivity on macronutrient choice was studied. PROP is a bitter compound for which a
genetic taste sensitivity exists. PROP tasters compared to non-tasters ate more fat and
less carbohydrates during an ad //fcrfum lunch experiment with high-fat and highcarbohydrate products Macronutrient choice seems therefore be related to PROP
sensitivity
The effect of dietary fat on appetite and food intake has been studied frequently, but the
relation between fatty acid composition and these parameters is not clear. To investigate
this, the effect of oil high in linoleic acid or high in y-linolenic acid in comparison with oil
high in oleic acid on food intake and/or appetite was studied For this purpose, subjects
consumed the three oils with different fatty acid compositions incorporated in meals
during a two-week period. Each period was ended with a test day on which the meals
were consumed at the university. These meals were prepared with the same oil which
was used in the preceding two weeks. At dinner, subjects ate relatively less fat with oil
high in linoleic acid compared to oil high in oleic acid, without affecting 24h energy intake
and appetite. In other words, the use of an oil high in linoleic acid caused a fat-specific
satiety
In rats, the ability of tongue taste cells to perceive free linoleic acid and other polyunsaturated fatty acids, but not oleic acid has been demonstrated. Furthermore, a
relationship between the degree of linoleic acid taste sensitivity and fat intake has been
observed. Rats that lower their food intake on a high-fat diet and therefore remain lean,
showed a high linoleic acid sensitivity. This in contrast to rats with a much lower linoleic
acid sensitivity, who have a high-fat intake on a high-fat diet and as a result become
obese We developed a taste perception test for a low concentration linoleic acid to test
whether linoleic acid sensitivity is related to fat intake and body weight in humans With
this test, 46% of subjects were able to perceive linoleic acid compared to 7% who were
able to taste oleic acid Within the non-obese subjects, linoleic acid taste sensitivity was
related to body weight, e g linoleic acid tasters had a lower body mass index than nontasters Within the obese subjects, no relation between linoleic acid sensitivity and body
weight was observed The possible effect of linoleic acid sensitivity on the prevention of
obesity was not related to macronutrient choice as was observed in rats. The
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macronutnent choice was not different between linoleic acid tasters and non-tasters
during an ad //orfum lunch experiment The relation between linoleic acid sensitivity and
food intake regulation was further studied by investigating the effect of foods with
addition of free linoleic acid on food intake and satiety in linoleic acid tasters and nontasters Linoleic acid, oleic acid or no fatty acid was added to low-fat, low-energy ice
creams as well as to high-fat, high-energy ice creams. A relation between linoleic acid
sensitivity and food intake regulation was observed The amount eaten was related to
satiety in linoleic aad tasters, but not linoleic acid non-tasters This was the case for the
low-fat, low-energy ice cream with addition of linoleic aad as well as for all high-fat, highenergy ice creams in which free linoleic acid was present This relation was not observed
in linoleic acid tasters for ice creams without free linoleic acid The differences in food
intake regulation did not result in a difference in energy intake between linoleic acid
tasters and non-tasters Thus, linoleic acid sensitivity seems to be of importance in food
intake regulation
Conjugated linoleic acid (CLA) is an isomer of linoleic acid which has been associated
with a decrease in body fat storage The effect of CLA on body composition, energy
expenditure, food intake and appetite has been studied dunng a 13-week CLA
intervention after weight loss CLA in comparison with placebo (oleic acid) decreased
appetite, although this did not result into a lower energy intake measured with a testbreakfast Furthermore. CLA affected the % body fat during weight gain, by relatively
increasing fat-free mass With this increase in fat-free mass, CLA increased the resting
metabolic rate in companson with placebo In summary, the consumption of CLA affects
appetite and body composition and therefore energy expenditure
Diacylglycerol (glycerol with 2 fatty acids) compared to triacylglycerol (glycerol with 3
fatty acids) is thought to enhance postprandial hepatic fatty acid oxidation and therefore
to affect appetite We tested this hypothesis with a 36h stay in the respiration chamber
experiment The subjects were fed in energy balance with a normal macronutrient
composition In random order, 40% of the dietary fat consisted of diacylglycerol or
triacylglycerol. Consumption of diacylglycerol in comparison with triacylglycerol
enhanced fat oxidation without affecting energy expenditure Furthermore, appetite was
lowered by diacylglycerol consumption compared to triacylglycerol consumption This
effect is probably caused by the increase in hepatic fatty acid oxidation, since plasma /^
hydroxy butyrate concentrations were higher at the diacylglycerol intervention than at the
triacylglycerol intervention. Thus, consumption of diacylglycerol stimulates the (hepatic)
fatty acid oxidation and consequently affects appetite
The results of the studies as described in the present thesis can be used for the
prevention or treatment of obesity When investigating food intake and/or choice in future
studies, the sensitivity for PROP has to be taken in account, because of its relation with
fat intake. Dietary fat intake can be lowered by fat-specific satiety caused by the
consumption of oil high in linoleic acid Furthermore, in about half of the population
addition of free linoleic acid to low-fat products can affect food intake regulation to the
same extent as with high-fat products which also contain free linoleic acid. The energy
balance can favourable be affected by CLA, a fat-based functional ingredient, through its
effect on appetite and body composition Also the consumption of diacylglycerol instead
of triacylglycerol can contribute to the prevention and treatment of obesity because it
stimulates the (hepatic) fatty acid oxidation and therefore it may lower body fat storage.
Besides, consumption of diacylglycerol lowers appetite which can consequently affect
energy intake.
From the studies descnbed in this thesis, we can conclude that in addition to the risks of
of dietary fat related to the etiology of obesity, there are some bright spots with respect to
this relationship, which may contribute to the treatment or prevention of obesity
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Sa/nenvatt/ng

O

vergewfcht en obesitas zijn aandoeningen die gekenmertt worden door een grote
vetmassa, resulterend in een hoog lichaamsgewicht. In westerse landen, maar
ook in ontwikkelingslanden neemt de incidentie van obesitas de laatste jaren
sterk toe Dit kan leiden tot hoge gezondheidskosten, omdat obesitas is gerelateerd aan
een verhoogd risico op o.a. type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. Obesitas wordt
veroorzaakt door een verstoorde energiebalans die op zijn beurt veroorzaakt wordt door
een te hoge energie-inname in relatie tot het energiegebruik. waarbij de overtollige
energie wordt opgeslagen als vet Voedingsvet wordt vaak gerelateerd aan een hoge
energie-inname, omdat vet een hoge energiedichtheid en hedonische waarde heeft en
het op korte termijn minder verzadigend is in vergelijking met eiwitten en koolhydraten.
Door deze kenmerken wordt de passieve inname van energie bevorderd. Daarnaast is
voedingsvet ook gerelateerd aan een relatief laag energiegebruik, doordat het op korte
termijn zijn eigen verbranding niet stimuleert en de dieet-geinduceerde thermogenese
laag is. Verder is er een bijna grenzeloze opslagmogelijkheid voor vet in tegenstelling tot
opslagmogelijkheden voor koolhydraten en eiwit
Het onderzoek beschreven in dit proefschrift rieht zieh op verschwende aspecten van vet
in relatie tot voedselinname- en/of lichaamsgewichtregulatie. De eerste studies zijn
gericht op de invloed van 6-n-propylthiouracyl (PROP)- en linolzuurgevoeligheid en
vetzuursamenstelling
op
voedselinnameregulatie
(energie-inname,
eetlust,
macronutrientkeuze) Vervolgens is het effect van een op-vet-gebaseerd functioneel
ingredient, geconjugeerd linolzuur, op voedselinname- en lichaamsgewichtregulatie,
lichaamssamenstelling en energiegebruik onderzoent De laatste Studie richtte zieh op
de invloed van een andere op-vet-gebaseerd functioneel ingredient op de (hepatische)
vetoxidatie en op eetlust
Om de relatie tussen smaakwaarneming en voedselinname te onderzoeken, hebben we
het effect van PROP-gevoeligheid op macronutrientkeuze bestudeerd. PROP is een
bittere stof waarvoor een erfelijke smaakgevoeligheid bestaat. Tijdens een ad //b/fi/m
lunch experiment met hoog-vet en hoog-koolhydraat producten aten PROP-proevers
meer vet en minder koolhydraten in vergelijking met PROP niet-proevers.
Macronutrientkeuze blijkt dus gerelateerd te zijn aan PROP-gevoeligheid.
Het effect van voedingsvet op eetlust en voedselinname is veelvuldig onderzocht, maar
de relatie tussen vetzuursamenstelling en deze parameters is niet duidelijk Om dit te
onderzoeken, hebben we nagegaan of olie hoog in linolzuur of hoog in y-linoleenzuur
vergeleken met een olie hoog in oliezuur effect heeft op voedselinname en/of eetlust.
Hiertoe hebben proefpersonen drie perioden van twee weken deze drie olien die
verschilden in vetzuursamenstelling geconsumeerd; deze werden verwerkt in hun
maaltijden. Elke periode werd afgesloten met een testdag, waarop de maaltijden werden
gegeten op de universiteit. Deze maaltijden waren bereid met de olie die ook in de
periode daarvoor thuis was gebruikt. Tijdens het gebruik van olie hoog in linolzuur werd,
in vergelijking met een olie hoog in oliezuur. relatief minder vet gegeten tijdens het diner.
De 24 uurs energie-inname en eetlust waren niet veranderd. Het gebruik van een olie
hoog in linolzuur veroorzaakte dus een vet-specifieke verzadiging.
Bij ratten is aangetoond dat vrij linolzuur en andere meervoudige onverzadigde vetzuren,
maar niet vrij oliezuur kan worden waargenomen door smaakcellen op de tong. Tevens
is er een relatie gevonden tussen de mate van linolzuurgevoeligheid en vetinname.
Ratten die hun vetinname reduceren op een hoog-vet dieet en hierdoor slank blijven,
vertoonden een hoge linolzuurgevoeligheid Dit in tegenstelling tot ratten met een veel
geringere gevoeligheid voor linolzuur, die een hoge vet inname lieten zien op een hoogvet dieet en als gevolg daarvan toenamen in gewicht. Om te testen of bij mensen deze
linolzuurgevoeligheid ook gerelateerd zou zijn aan vetinname en lichaamsgewicht,
hebben we een smaaktest voor een läge concentratie linolzuur ontwikkeld Hieruit bleek
dat 46% van de mensen linolzuur konden proeven. terwijl slechts 7% oliezuur kon
waarnemen. Bij mensen met normaal lichaamsgewicht bleek linolzuurgevoeligheid
gerelateerd te zijn aan het lichaamsgewicht, dwz dat linolzuurproevers een lagere body
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mass index hadden dan niet-proevers Bij obese mensen was er echter geen relatie
tussen linolzuurgevoeligheid en lichaamsgewtcht
Het mogelijke effect van
linolzuurgevoeligheid op de preventie van obesitas was niet. zoals bij de ratten het geval
was. gerelateerd aan macronutnentvoorkeur Deze bteek niet te verschilten tussen
linolzuurproevers en niet-proevers tijdens een ad //Mum lunch experiment De relatte
tussen linolzuurgevoeligheid en voedselinnameregulatie is tevens onderzocht door het
effect van toevoeging van vrij linolzuur aan voedsel op voedselinname en verzadiging te
bestuderen bij linolzuurproevers en niet-proevers Aan laag-vet. laag-energetische en
aan hoog-vet. hoog-energetische consumptie ijs werd linolzuur, oliezuur of geen extra
vetzuur toegevoegd Er werd een relatte tussen linolzuurgevoeligheid en voedselinnameregulatie gevonden Bij linolzuurproevers, maar niet bij niet-proevers. was er een relatte
tussen de hoeveelheid gegeten en de mate van verzadiging bij zowel he« laag-vet, laagenergetisch ijs waaraan linolzuur was toegediend als bij alle hoog-vet, hoogenergetische ijs waann ook vrij linolzuur aanwezig was Deze relatie was niet aanwezig
wanneer linolzuurproevers ijs aten zonder vnj linolzuur Het verschil in voedselinnameregulatie leidde niet tot een verschil in energie-inname Linolzuurgevoeligheid lijkt dus
een rol te speien in de voedselinname-regulatie
Geconjugeerd linolzuur (CLA) is een isomeer van linolzuur die wordt geassocieerd met
een vermindering van vetopslag Het effect van CLA op lichaamssamenstelling. energiegebruik, voedselinname en eetlust werd onderzocht tijdens een CLA interventie van 13
weken na een periode van gewichtsverlies Het gebruik van CLA in vergelijking met
placebo (oliezuur) verminderde de eetlust. hetgeen met leidde tot een verlaagde energieinname gemeten tijdens een testontbijt Verder verlaagde CLA tijden« de
gewichtstoename het percentage lichaamsvet. wat werd veroorzaakt door een relatleve
toename in vetvrije massa Met deze toename in vetvrije massa, verhoogde CLA het
energiegebruik in rust Samenvattend. het gebruik van CLA beinvloedt zowel de eetlust
als de lichaams-samenstelling en hierdoor ook het energiegebruik
Van diacylglycerol (glycerol met 2 vetzuren) in vergelijking met triacylglycerol (glycerol
met 3 vetzuren) wordt verondersteld dat het de post-prandiale hepatische vetverbranding
stimuleert en daardoor de eetlust zou kunnen beinvloeden Dit hebben we onderzocht
tijdens een 36 uurs verblijf in de respiratiekamer De proefpersonen werden In
energiebalans gevoed met een normale macronutrientsamenstelling. waarbij In
willekeurige volgorde 40% van het vet diacylglycerol of triacylglycerol was Het gebruik
van diacylglycerol stimuleerde de vetverbranding bij gelijkblijvend energiegebruik.
Tevens remde het gebruik van diacylglycerol de eetlust Dit effect werd wellicht
veroorzaakt door een toename van de hepatische vetverbranding, aangezien de plasma
/^-hydroxy butyraat concentratie was toegenomen. Dus, het gebruik van diacylglycerol
stimuleert de (hepatische) vetverbranding en beinvloedt daarmee de eetlust
Bij de behandeling en preventie van obesitas kan gebruik worden gemaakt van
bevindingen zoals beschreven in dit proefschrift. In toekomstige studies naar
voedselinname en/of -voorkeur zal met PROP-gevoeligheid rekening gehouden moeten
worden, omdat deze gerelateerd is aan vetinname. Het gebruik van een olie hoog in
linolzuur kan de vetinname verlagen door vet-specifieke verzadiging. Tevens kan
toevoeging van vrij linolzuur aan laag-vet producten een vergelijkbare voedselinnameregulatie bevorderen als bij hoog-vet producten die vrij linolzuur bevatten, in ongeveer
50% van de bevolking. Verder kan het gebruik van een op-vet-gebaseerd functioneel
ingredient, CLA, de energiebalans op een gunstige manier beinvloeden door effecten op
eetlust en lichaamssamenstelling. Ook kan het gebruik van diacylglycerol in plaats van
triacylglcyerol bijdragen aan de preventie en behandeling van obesitas doordat het de
vetverbranding verhoogt en hiermee de vetopslag kan vertagen Tevens verlaagt
diacylglycerol de eetlust, waardoor de energie-inname beinvloed kan worden
(Jit de studies beschreven in dit proefschrift kunnen we concluderen dat naast de risico's
van vetconsumptie gerelateerd aan de etiologie van obesitas. er ook enkele lichtpuntjes
zijn in deze relatie die kunnen bijdragen aan de behandeling of preventie van obesitas.
136

