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Summary
Dysregulation of intrahepatic glucose signaling induces several serious metabolic 
responses that adversely affect health. The studies described in this thesis focus on 
the (patho)physiological consequences of constitutively activated hepatic glucose 
signaling as occurs in type 2 diabetes and Glycogen Storage Disease type 1a (GSD Ia). 
GSD Ia is an inherited disorder of carbohydrate metabolism caused by mutations in 
the catalytic subunit (G6PC) of the glucose-6-phophatase (G6Pase) complex. G6PC 
is selectively expressed in liver, kidney and intestine and catalyzes the final step in 
gluconeogenesis and glycogenolysis by hydrolyzing glucose-6-phosphate (G6P) to 
glucose. G6PC is therefore critical for maintainance of systemic glucose homeostasis 
during fasting. GSD Ia patients clinically present with severe fasting intolerance 
and hepatomegaly, biochemically characterized by nonketotic hypoglycemia, 
hyperlactacidemia, hyperuricemia, hypercholesterolemia, hepatic steatosis, and 
hypertriglyceridemia. To prevent hypoglycemia, i.e. to maintain ‘glycemic control’, 
patients have to adhere to a strict dietary regime. This consists of frequent meals 
with restriction of simple sugars, regular intake of uncooked cornstarch, and/or 
continuous (naso)gastric drip feeding throughout the night. Dietary adherence 
generally markedly reduces hypoglycemic episodes and largely corrects secondary 
metabolic derangements. However, long-term complications of GSD Ia, like the 
development of liver adenomas in young adulthood, still frequently occur. 

In clinical practice, triglyceride (TG) concentrations in GSD Ia patients are regarded 
as an important biomarker for glycemic control. Although hyperlipidemia in GSD 
Ia is related to glycemic control, the underlying mechanisms are poorly understood. 
In chapter 2 we investigated the physiological mechanisms contributing to fatty liver 
disease and hypertriglyceridemia in GSD Ia. Whole-body TG metabolism was studied 
in normoglycemic and hypoglycemic hepatocyte-specific glucose-6-phosphatase 
deficient (L-G6pc-/-) mice, a liver-specific mouse model for GSD Ia. Our studies 
revealed a marked difference in the origin of hepatic steatosis in normoglycemic versus 
hypoglycemic L-G6pc-/- mice. Hepatic de novo fatty acid synthesis partly contributed 
to hepatic lipid accumulation in the normoglycemic state, while more severe liver 
steatosis in hypoglycemic L-G6pc-/- mice resulted from enhanced adipose tissue 
lipolysis. Moreover, we observed an increase in hepatic very low-density lipoprotein 
(VLDL)-TG secretion and, specifically in the hypoglycemic state, a reduction in 
VLDL-TG catabolism. Overall, our findings indicate that impaired catabolism of 
TG-rich lipoproteins leads to hypertriglyceridemia in L-G6pc-/- mice. Based on our 
results, we hypothesize that impaired TG catabolism is also most evident in GSD Ia 
patients with poor metabolic control.

In chapter 3 and 4 we assessed the contribution of enhanced glycolysis and de novo 
lipogenesis to fatty liver disease in GSD Ia by targeting two different transcription 
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factors. Carbohydrate Response Element Binding Protein (ChREBP) is a key 
regulator of glycolysis and lipogenesis, and its activity is increased in hepatic GSD 
Ia. We found that attenuation of hepatic ChREBP induction in L-G6pc-/- mice 
aggravated hepatomegaly due to further accumulation of glycogen and lipids. These 
accumulations resulted from reduced glycolysis and suppressed VLDL-TG secretion. 
Importantly, we identified transmembrane 6 superfamily member 2 (TM6SF2), 
critical for VLDL formation, as a novel ChREBP target in mouse liver. In conclusion, 
we showed that hepatic ChREBP maintains TG balance by concomitantly regulating 
hepatic lipogenesis, fatty acid oxidation and particularly VLDL-TG secretion. 
Enhanced ChREBP activity thus limits fatty liver development in GSD Ia by balancing 
hepatic TG production and –secretion.

Farnesoid X Receptor (FXR) is a key transcription factor controlling bile acid, lipid 
and glucose metabolism, and acts as a repressor of hepatic glycolysis and de novo 
lipogenesis. Pharmacological FXR agonists are currently in clinical evaluation for 
the treatment of fatty liver disease. In chapter 4 we found that, upon treatment with 
the pharmacological FXR agonist PX20606, glycolytic pyruvate was directed towards 
G6P synthesis in the livers of L-G6pc-/- mice. This resulted in a further accumulation 
of hepatic G6P while it diminished substrate availability for de novo lipogenesis. 
However, PX20606 treatment only partially reduced hepatic TG content in L-G6pc-/- 
mice, which is in line with our finding in chapter 2 that de novo lipogenesis only 
has a minor contribution to hepatic steatosis in GSD Ia. Overall, our study suggests 
a limited therapeutic effectiveness of PX20606, and therefore of FXR agonists in 
general, for the treatment of fatty liver in GSD Ia patients. 

Bile acids facilitate absorption of dietary lipids and fat-soluble vitamins in the 
intestine but also act as signaling molecules that control glucose, lipid and energy 
metabolism. Bile acid metabolism, in turn, is controlled by several nutrient-sensitive 
transcription factors, and is perturbed in conditions of uncontrolled hyperglycemia 
and insulin resistance. In chapter 5 we characterized the regulatory role of glucose, 
independent of insulin, in the control of hepatic bile acid synthesis. We showed 
that hepatic G6P regulates bile acid synthesis via ChREBP-dependent induction of 
CYP8B1 in mice. As a consequence, G6P-ChREBP signaling increased the relative 
abundance of cholic acid-derived bile acids and the bile acid composition shifted 
towards more hydrophobic bile. The G6P-ChREBP-dependent change in bile 
acid hydrophobicity in mice associated with reduced fecal neutral sterol loss and 
lower plasma campesterol/cholesterol ratios, compatible with enhanced intestinal 
cholesterol absorption. Additionally, we demonstrated in chapter 5 that hepatic 
expression levels of CYP7A1, the rate-controlling enzyme in bile acid synthesis, 
correlated with circulating glucose levels in L-G6pc-/- mice. Taken together, our 
findings thus indicate that blood glucose levels partly control hepatic CYP7A1 
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expression, while intrahepatic glucose (G6P) appears to be the major regulator of 
CYP8B1 expression. Moreover, we showed that hepatic ChREBP activity contributes 
to systemic cholesterol homeostasis in mice via a CYP8B1-dependent modulation 
of bile acid composition. The G6P-ChREBP-CYP8B1 signaling cascade that we 
have identified likely contributes to altered bile acid metabolism and its (patho)
physiological consequences, such as altered cholesterol absorption, in conditions 
coinciding with excessive intrahepatic glucose signaling like GSD I. There are as 
yet no studies in GSD Ia patients focusing on disturbed bile acid metabolism and 
the consequences for intestinal cholesterol absorption. Future studies should focus 
on the contribution of intrahepatic G6P-CYP8B1 signaling and altered bile acid 
metabolism and cholesterol balance to hypercholesterolemia in GSD Ia. 

In conclusion, the studies described in this thesis address the (patho)physiological 
consequences of disturbed intrahepatic glucose metabolism and signaling in a mouse 
model for hepatic GSD Ia. We showed that the glycemic state in GSD Ia affects VLDL-
TG catabolism and fatty liver development, and we identified a novel link between 
hepatic glucose signaling and bile acid metabolism. The potential therapeutic effects 
of ChREBP inhibition and FXR activation were evaluated, showing that ChREBP 
maintained hepatic TG balance in GSD Ia and its increased activity limited fatty 
liver development. Importantly, our results indicated that de novo lipogenesis only 
marginally contributed to hepatic steatosis in GSD Ia, and that inhibition of this 
pathway via pharmacological FXR activation may not be sufficient to protect against 
fatty liver disease associated with this condition. Our work may provide a basis 
for the development of novel therapeutic strategies to reduce or prevent GSD Ia 
symptoms and complications. It furthermore contributes to a better understanding 
of the pathophysiology of other metabolic diseases in which intrahepatic glucose 
signaling is pertubed, such as type 2 diabetes.
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Samenvatting
Verstoringen van de glucose signalering in levercellen veroorzaakt verschillende 
ernstige metabole reacties die de gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden. De studies 
die beschreven zijn in dit proefschrift richten zich op de (patho)fysiologische gevolgen 
van continue geactiveerde hepatische glucose signalering, zoals die optreedt bij type 
2 diabetes en in glycogenstapelingsziekte type 1a (GSD Ia). GSD Ia is een erfelijke 
aandoening van het koolhydraat metabolisme en wordt veroorzaakt door mutaties 
in de katalytische subeenheid (G6PC) van het glucose-6-fosfatase (G6Pase) complex. 
G6PC komt selectief tot expressie in de lever, nieren en darm en katalyseert de laatste 
stap in gluconeogenese en glycogenolyse middels de hydrolyse van glucose-6-fosfaat 
(G6P) tot glucose. G6PC is het belangrijkste enzym voor handhaving van de glucose 
homeostase tijdens vasten. GSD Ia patiënten vertonen ernstige vasten-intoleratie en 
hebben daarnaast een sterk vergrote lever (hepatomegalie). Op biochemisch niveau 
wordt GSD Ia gekenmerkt door niet-ketotische hypoglycemie, hyperlactacidemie, 
hyperurikemie, hypercholesterolemie, leversteatose en hypertriglyceridemie. 
Om hypoglycemieën te voorkomen en een goede ‘glycemische controle’ te 
bewerkstelligen, moeten patiënten zich houden aan een strikt dieet. Dit dieet bestaat 
uit frequente maaltijden met een beperkte hoeveelheid simpele koolhydraten, 
reguliere inname van complexe koolhydraten (ongekookt maiszetmeel; maizena) 
en/of continue sondevoeding gedurende de nacht. Het strikte diet zorgt ervoor dat 
hypoglycemie minder vaak optreedt en dat secundaire biochemische symptomen 
grotendeels worden gecorrigeerd. Toch komen complicaties op lange termijn, zoals 
de ontwikkeling van leveradenomen op jong volwassen leeftijd, nog steeds voor.

In de kliniek worden triglyceride (TG) concentraties in het bloed van GSD Ia 
patiënten beschouwd als een belangrijke biomarker voor glycemische controle. 
Hoewel hyperlipidemie bij GSD Ia verband houdt met glycemische controle, 
zijn de onderliggende mechanismen van deze relatie grotendeels onbekend. In 
hoofdstuk 2 hebben we de fysiologische mechanismen onderzocht die bijdragen 
aan leververvetting en hypertriglyceridemie in GSD Ia. Het TG metabolisme werd 
bestudeerd in normoglycemische en hypoglycemische hepatocyt-specifieke glucose-
6-fosfatase deficiënte (L-G6pc-/-) muizen, een lever-specifiek muismodel voor GSD 
Ia. Onze studies lieten een duidelijk verschil zien in de oorsprong van steatose in de 
lever van normoglycemische versus hypoglycemische L-G6pc-/- muizen. Hepatische 
de novo vetzuur synthese droeg maar gedeeltelijk bij aan ophoping van vetten in de 
lever in de normoglycemische toestand, terwijl de veel ernstigere leversteatose bij 
hypoglycemische L-G6pc-/- muizen het gevolg was van toevoer van vrije vetzuren 
door een verhoogde lipolyse in het vetweefsel. Bovendien hebben we bij L-G6pc-/- 
muizen een verhoogde secretie van ‘very low-density lipoprotein’ (VLDL)-TG 
gemeten. Daarnaast vonden we in L-G6pc-/- muizen in hypoglycemische toestand 
minder VLDL-TG katabolisme ten opzicht van de hypoglycemisch controle muizen. 
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Al met al geven onze bevindingen aan dat een verminderd katabolisme van TG-rijke 
lipoproteïnen leidt tot hypertriglyceridemie in hypoglycemische L-G6pc-/- muizen. 
Op basis van onze resultaten veronderstellen we dat een verminderd TG katabolisme 
ook het meest uitgesproken is in GSD Ia-patiënten met een slechte glycemische 
controle.

In hoofdstuk 3 en 4 hebben we de bijdrage van verhoogde glycolyse en de novo 
lipogenese aan leververvetting in GSD Ia muizen geëvalueerd door ons te richten 
op twee verschillende transcriptiefactoren. Carbohydrate Response Element Binding 
Protein (ChREBP) is een belangrijke regulator van glycolyse en lipogenese, en 
ChREBP activiteit is verhoogd in de GSD Ia lever. We vonden dat remming van 
hepatische ChREBP activiteit in L-G6pc-/- muizen de hepatomegalie verergerde als 
gevolg van verdere ophoping van glycogeen en lipiden. Deze ophopingen waren het 
gevolg van verminderde glycolyse en verlaagde VLDL-TG-secretie. Een belangrijke 
nieuwe bevinding is dat transmembraan 6 superfamilielid 2 (TM6SF2), cruciaal 
voor VLDL-vorming, een ChREBP target gen is in de lever van muizen. We toonden 
dus aan dat ChREBP het TG evenwicht in de lever bewaakt door gelijktijdig de 
lipogenese, de vetzuur oxidatie en met name de VLDL-TG secretie te reguleren. 
Verhoogde ChREBP activiteit in GSD Ia beperkt de ontwikkeling van vette lever 
door de hepatische TG productie en –secretie op elkaar af te stemmen. 

Farnesoid X Receptor (FXR) is een belangrijke transcriptiefactor die het galzout-, 
lipide- en glucose metabolisme reguleert, en fungeert als een negatieve regulator van 
hepatische glycolyse en de novo lipogenese. Farmacologische FXR agonisten worden 
momenteel klinisch getest voor de behandeling van leververvetting. In hoofdstuk 
4 vonden we dat behandeling van L-G6pc-/- muizen met de farmacologische FXR 
agonist PX20606, leidde tot een verhoogde omzetting van glycolytisch pyruvaat in 
G6P in de lever. Daardoor werd de ophoping van G6P in de lever verder bevorderd 
terwijl de substraat beschikbaarheid voor de novo lipogenese werd verminderd. 
Behandeling met PX20606 resulteerde echter slechts tot een gedeeltelijke verlaging 
van de hoeveelheid TG in de lever van L-G6pc-/- muizen. Deze bevinding is in 
overeenstemming met onze resultaten in hoofdstuk 2, namelijk dat de novo lipogenese 
slechts in geringe mate bijdraagt aan leververvetting in GSD Ia. Al met al suggereert 
onze studie dat PX20606, en gebruik van een FXR agonist in het algemeen, slechts 
een beperkte therapeutisch effect zal hebben in de behandeling van leververvetting 
bij GSD Ia patiënten.

Galzouten zorgen voor de opname van vetten en van vet- oplosbare vitamines 
uit het voedsel vanuit de darm, maar werken ook als signaalmoleculen die het 
metabolisme van glucose, lipiden en energie regelen. Het galzout metabolisme 
wordt op zijn beurt gereguleerd door verschillende transcriptiefactoren die gevoelig 
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zijn voor voedingsstoffen. Deze regulatie wordt verstoord door ongecontroleerde 
hyperglycemieën en insuline resistentie. In hoofdstuk 5 hebben we de regulerende 
rol van glucose, onafhankelijk van insuline, op de galzout synthese in de lever 
gekarakteriseerd. We toonden aan dat G6P in de lever de galzout synthese reguleert 
in muizen via een ChREBP-afhankelijke inductie van CYP8B1. Als gevolg daarvan 
resulteerde G6P-ChREBP signalering in een relatieve verhoging van cholaat afgeleide 
galzouten waardoor de galzout samenstelling hydrofober werd. De G6P-ChREBP 
afhankelijke verandering in galzout hydrofobiciteit bij muizen was geassocieerd 
met een verlaging van de fecale neutrale sterolen uitscheiding en lagere plasma 
campesterol/cholesterol ratio’s. Deze veranderingen duiden op een verhoogde 
cholesterol absorptie door de darm. Daarnaast hebben we in hoofdstuk 5 aangetoond 
dat het hepatische expressie niveau van CYP7A1, het enzym dat de snelheid van 
galzout synthese reguleert, gecorreleerd is aan de bloedsuikerspiegel in L-G6pc-/- 
muizen. Samengevat geven onze bevindingen dus aan dat de bloedsuikerspiegel 
gedeeltelijk de expressie van CYP7A1 in de lever reguleert, terwijl intrahepatisch 
glucose (G6P) een belangrijke regulator van de CYP8B1 expressie lijkt te zijn. 
Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat ChREBP activiteit in de lever bijdraagt 
aan systemische cholesterol homeostase in muizen via een CYP8B1 afhankelijke 
regulatie van de galzout samenstelling. In metabole aandoeningen met overmatige 
intrahepatische glucose signalering, zoals GSD Ia, draagt de G6P-ChREBP-CYP8B1 
signaleringscascade waarschijnlijk bij aan het veranderde galzout metabolisme en de 
(patho)fysiologische gevolgen hiervan, zoals veranderde cholesterol absorptie. Er zijn 
momenteel geen studies bekend waarin het galzout metabolisme en de cholesterol 
opname in GSD Ia-patiënten onderzocht is. Het zou derhalve interessant zijn om in 
de toekomst onderzoek te doen naar de bijdrage van intrahepatische G6P-CYP8B1 
signalering aan hypercholesterolemie in GSD Ia.

De studies beschreven in dit proefschrift behandelen de (patho)fysiologische gevolgen 
van een verstoord intrahepatisch glucose metabolisme en -signalering in een lever-
specifiek muismodel voor GSD Ia. We toonden aan dat de glycemische toestand in 
GSD Ia het VLDL-TG katabolisme en de ontwikkeling van leververvetting beïnvloedt, 
en we ontdekten een nieuw verband tussen hepatische glucose signalering en het 
galzout metabolisme. De potentiële therapeutische effecten van ChREBP remming 
en FXR activatie werden geëvalueerd. Deze studies toonden aan dat ChREBP de TG 
balans in de lever van GSD Ia handhaaft, en dat een verhoogde ChREBP activiteit 
derhalve juist de ontwikkeling van leververvetting in GSD Ia muizen beperkt. Onze 
resultaten lieten tevens zien dat de novo lipogenese slechts in beperkte mate bijdraagt 
aan leververvetting in GSD Ia, en dat remming van deze route via farmacologische 
FXR activatie waarschijnlijk niet voldoende effectief is om leververvetting te 
voorkomen. Deze inzichten kunnen een basis vormen voor de ontwikkeling van 
nieuwe therapeutische strategieën om de symptomen en complicaties van GSD Ia 
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te behandelen of te voorkomen. Daast dragen zij bij aan een beter begrip van de 
pathofysiologie van veel voorkomende metabole ziekten waarbij de intrahepatische 
glucose signalering verstoord is, zoals type 2 diabetes.
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