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 Summary

suMMaRy

Metabolic syndrome refers to the combination of obesity, hypertension, dyslipidemia 

and insulin resistance. Metabolic syndrome is associated with a pro-inflammatory state 

and it greatly increases the chance on cardiovascular disease and type 2 diabetes. 

Strategies to prevent and treat these metabolic derangements are therefore urgently 

needed. For this purpose better insight in the regulation of inter- and intra-organ meta-

bolic pathways is of key relevance. 

The role of nutrients, like glucose and fatty acids, as important regulators of meta-

bolic processes has become evident, especially after their identification as ligands of 

transcription factors. In response to ligand binding, transcription factors adjust the 

expression of metabolic enzymes. Several nuclear receptors show a strong circadian 

expression pattern and are interconnected with the peripheral clock, thereby linking 

nutrient sensing to circadian control of metabolism. 

After a meal, bile acids increase in the intestine, liver and systemic circulation. The 

role of bile acids as signaling molecules in metabolism and inflammation has been 

identified through the discovery of their receptors, including Fxr, Tgr5, Vdr and Pxr. 

In Chapter 2 we review the various effects that bile acids exert on metabolism. By 

binding to Fxr, bile acids can regulate several metabolic pathways including bile acid 

synthesis, triglyceride metabolism and gluconeogenesis, whereas bile acid activation 

of Tgr5 influences macrophage function, energy homeostasis and the secretion of 

gastro-intestinal insulinotropic hormones. Hereby, bile acids relay information regard-

ing ingestion and energy availability to peripheral tissues. The nuclear receptor Lrh1 is 

a transcription factor that is expressed predominantly in the organs that constitute the 

enterohepatic axis. Lrh1 has been implicated in the regulation of bile acid synthesis. 

In Chapter 3 we show that Lrh1 functions as a critical factor for adequate induction 

of hepatic bile acid synthesis under conditions of high bile acid loss. In Chapter 4 we 

show that Lrh1 is also an important factor in regulating liver triglyceride metabolism in 

both mice and man.

The importance of a balanced, well-coordinated interplay within a metabolic network 

is illustrated by the various metabolic derangements observed in relation to aberrant 

nuclear receptor signaling. An increasing level of evidence reveals that gut microbiota 

are associated with metabolic diseases such as obesity, diabetes and cardiovascular 
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disease. The human intestine harbors nearly 100 trillion intestinal bacteria, whose com-

position is partly influenced by dietary factors. They contribute to human nutrient 

metabolism, for example by breaking down non-digestible dietary polysaccharides, 

which enhances energy extraction from the diet, and by synthesizing vitamins and 

other substances which cannot be made by the host. Bacteria also deconjugate bile 

acids and convert primary bile acids into secondary ones. In Chapter 5 we show that 

gut microbiota inhibit the enterohepatic recycling of bile acids by repressing intestinal 

Asbt expression via a Gata4-mediated mechanism. In Chapter 7 we show that gluco-

corticoids, in contrast to gut microbiota, enhance bile acid reabsorption in the small 

intestine via induction of Asbt expression. It is known that gut microbiota inhibit intes-

tinal glucocorticoid synthesis and influence the immune system. They are recognized 

by TLRs, which activate immune-cell responses crucial for maintaining epithelial barrier 

integrity, preventing inflammation and the development of a durable immune system. 

The bile acid receptors Fxr and Tgr5 are involved in this regulation of the intestinal 

barrier and immune function. By metabolizing bile acids, gut microbiota may thus alter 

the bile acids’ capacity to activate their receptors and influence the intestinal immune 

system. Altered activation of bile acid receptors may however also have effects on other 

metabolic processes. In Chapter 6 we show that gram-positive intestinal microbiota, 

particularly of the Firmicutes phylum modulate bile acid and glucose homeostasis in 

humans. Vancomycin treatment reduced fecal microbial diversity, changed bile acid 

composition in feces and plasma, and decreased peripheral insulin sensitivity in obese 

subjects.

Thus, microbial disbalance alters bile acid homeostasis, modulates gut permeability 

and activates inflammatory signaling pathways, leading to altered activation of bile acid 

receptors and chronic low grade inflammation. These observations link gut microbiota 

with metabolic disorders and highlight the importance of a balanced microbial flora. 
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 Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden

nedeRlandse saMenVattinG VOOR niet-inGeWijden

Overgewicht (BMI > 25 kg/m2) is een conditie waarbij er meer energiereserve is op-

geslagen in vet dan normaal. Dit ontstaat wanneer de inname van calorieën niet in 

evenwicht is met de verbranding daarvan door lichaamsbeweging. De opbouw en 

afbraak van stoffen, ook wel de stofwisseling genoemd, is niet in balans. Een body mass 

index (BMI) van meer dan 30 kg/m2 wordt beschouwd als obesitas. Obesitas vergroot 

het risico op gezondheidsproblemen zoals het metabool syndroom. Dit is een combi-

natie van hoge bloeddruk, verhoogde bloedsuikers en een verstoord vetgehalte in het 

bloed (zoals een hoog cholesterol). Patiënten met het metabool syndroom hebben een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Het 

aantal mensen met obesitas en het metabool syndroom is de laatste jaren aanzienlijk 

toegenomen. Leefstijladviezen blijken niet voldoende effectief om deze epidemie te-

gen te gaan. Daarom is er dringend behoefte aan nieuwe therapieën. Door de stofwis-

seling te verhogen, zou de balans tussen calorie inname en verbranding weer hersteld 

kunnen worden. Het is bekend dat galzouten de stofwisseling kunnen beïnvloeden, 

daarom wordt er de laatste jaren steeds meer onderzoek gedaan naar het verband 

tussen galzouten en het metabool syndroom. 

Galzouten worden in de lever gemaakt uit cholesterol. Vervolgens worden ze opge-

slagen in de galblaas. Na het eten van een (vette) maaltijd wordt de gal uitgescheiden 

in de dunne darm. Daar functioneren galzouten als een soort zepen die vetdeeltjes 

uit de voeding oplossen. Hierdoor kunnen de vetdeeltjes gemakkelijker verteerd en 

opgenomen kunnen worden. Het is niet voor niets dat beren- en ossengal al jaren 

worden verwerkt in zeep en bekend staan als de beste remedie tegen vetvlekken.

Wanneer de voeding verteerd is, worden de galzouten heropgenomen in het laatste 

deel van de dunne darm. Ze worden terug getransporteerd naar de lever, waar ze op-

nieuw uitgescheiden kunnen worden in de gal. Door dit efficiënte hergebruik gaat er 

maar een klein deel van de galzouten verloren met de ontlasting. Dit deel wordt door 

de lever aangevuld met de aanmaak van nieuwe galzouten. Hierdoor blijft de totale 

hoeveelheid galzouten in het lichaam gelijk. De productie van nieuwe galzouten is 

echter niet continu over de dag, maar wordt nauw gereguleerd in reactie op verschil-

lende signalen. Het eten van suikers en cholesterol zorgt bijvoorbeeld voor verhoging 

van de productie. 
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In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat galzouten meer zijn dan zepen, ze 

kunnen ook verschillende stofwisselingsprocessen in het lichaam beïnvloeden. Deze 

invloed op de stofwisseling wordt bewerkstelligd doordat de galzouten in de lever 

en de darm kunnen binden aan receptoren in en aan het oppervlak van de cel. Deze 

receptoren brengen in de cel een cascade aan reacties teweeg. Dit heeft als resultaat 

dat bepaalde genen op het DNA ‘aan’ of ‘uit’ worden gezet. Via dit mechanisme wordt 

de aanmaak van het enzym gereguleerd dat ervoor zorgt dat er nieuwe galzouten ge-

maakt worden. Op deze manier kunnen galzouten dus hun eigen aanmaak reguleren. 

Daarnaast kunnen via dit mechanisme ook genen beïnvloedt worden die betrokken 

zijn bij de stofwisseling van suikers en vetten. Omdat bij het metabool syndroom deze 

stofwisseling ontregeld is, worden galzouten en hun receptoren gezien als aantrek-

kelijke aangrijpingspunten voor nieuwe behandelingen hiervan. De verschillende 

effecten die galzouten hebben op de stofwisseling en hun toepassing als potentiële 

therapie worden besproken in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar het enzym in de lever (Cyp7a1) dat ver-

antwoordelijk is voor de omzetting van cholesterol naar galzouten. Door een middel 

toe te dienen dat galzouten bindt in de darm, kan een grote hoeveelheid galzouten 

niet heropgenomen worden door de dunne darm. Deze galzouten gaan vervolgens 

verloren met de ontlasting. Hierdoor moet de aanmaak van nieuwe galzouten flink 

verhoogd worden. In voorgaande onderzoeken is gesuggereerd dat het eiwit Lrh1 in 

de lever mogelijk een rol speelt bij het activeren van het gen Cyp7a1. Om te onderzoe-

ken of dit het geval is, hebben we een galzoutbinder gegeven aan gewone muizen en 

aan muizen waarin het eiwit Lrh1 is uitgeschakeld. We laten zien in hoofdstuk 3 dat 

Lrh1 inderdaad belangrijk is voor het ‘aan’ zetten van het gen Cyp7a1. In muizen waarin 

Lrh1 is uitgeschakeld kan Cyp7a1 niet ‘aan’ gezet worden, waardoor de productie van 

nieuwe galzouten niet verhoogd kan worden. 

Het eiwit Lrh1 heeft nog andere functies, in hoofdstuk 4 laten we zien dat Lrh1 ook 

betrokken is bij het reguleren van het vetgehalte in de lever van muizen en mensen. 

Mensen met een hoog vetgehalte in de lever bleken een lager niveau van Lrh1 te 

hebben. De hoeveelheid Lrh1 bleek omgekeerd evenredig met het vetgehalte in de 

lever. Daarnaast zagen we dat uitschakeling van Lrh1 in muizen eveneens leidt tot een 

verhoogd vetgehalte in de lever. Dit wordt veroorzaakt door een verminderde afbraak 

van vetzuren in de lever, zonder dat de aanmaak van nieuwe vetzuren wordt geremd. 
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Samengevat laten we dus zien in hoofdstuk 3 en 4 dat het eiwit Lrh1 een belangrijke 

rol speelt bij de afbraak van cholesterol en vetzuren. Dit betekent dat medicijnen die 

Lrh1 kunnen activeren, mogelijk een positief effect hebben op de afbraak van deze 

stoffen. 

In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar de invloed van darmbacteriën op de 

galzouthuishouding. De darmflora bestaat uit meer dan 2000 verschillende soorten 

bacteriën. Een ongeboren dier heeft nog geen bacteriën in zijn maagdarmstelsel. 

Tijdens en na de geboorte komt het in contact met bacteriën en ontwikkelt de darm-

flora zich, met een voor ieder wezen unieke samenstelling. In hoofdstuk 5 hebben 

we een experiment gedaan met muizen zonder darmflora en muizen die behandeld 

werden met antibiotica om hun darmflora te verminderen. We zagen dat dit leidde tot 

een verhoogde heropname van galzouten in de dunne darm. Dit werd veroorzaakt 

door een verhoging van het eiwit dat galzouten kan (her)opnemen. Blijkbaar hebben 

darmbacteriën dus invloed op de aanmaak van dit eiwit. Als reactie op de verhoogde 

heropname van galzouten werd de aanmaak van nieuwe galzouten in de lever verlaagd. 

Omgekeerd, zou dit dus betekenen dat in de normale situatie (zonder antibiotica) 

darmbacteriën juist de (her)opname van galzouten in de dunne darm verlagen. Dit zou 

een positief effect kunnen hebben op de afbraak van cholesterol om nieuwe galzouten 

te vormen.

Zoals hierboven beschreven kunnen galzouten de stofwisseling van suikers en vet-

ten beïnvloeden. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ook darmbacteriën de stofwis-

seling van hun gastheer beïnvloeden. Darmbacteriën zijn in staat om de structuur van 

galzouten te veranderen. Het zou dus zo kunnen zijn dat darmbacteriën de stofwis-

seling beïnvloeden via hun effect op galzouten. In hoofdstuk 6 hebben we daarom 

gekeken naar de invloed van de darmflora op de stofwisseling van suikers. Patiënten 

met overgewicht kregen gedurende een week een antibioticakuur. Dit veranderde de 

samenstelling van de darmflora, wat negatieve gevolgen had op de suikerstofwisse-

ling. De patiënten kregen een ‘voorstadium’ van diabetes type 2. Tegelijkertijd waren er 

minder galzouten aanwezig die bewerkt waren door bacteriën. Ieder type galzout heeft 

een ander effect op de receptor waar ze aan binden. Door de veranderde samenstelling 

van de galzouten kunnen de receptoren daarom andere signalen afgeven, wat effect 

heeft op het ‘aan’ en ‘uit’ zetten van genen die betrokken zijn bij de suikerstofwisseling. 

Dit zou kunnen verklaren waarom er veranderingen optreden in de suikerstofwisse-
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ling na het geven van antibiotica. Deze resultaten benadrukken het belang van een 

gebalanceerde darmflora voor een goede stofwisseling.

Ook veranderingen in het immuunsysteem in de darm kunnen invloed hebben op 

de stofwisseling. Het is bekend dat darmbacteriën het immuunsysteem in de darm 

beïnvloeden en de aanmaak van ontstekingsremmende hormonen in de darm rem-

men. In hoofdstuk 7 hebben we muizen behandeld met het ontstekingsremmende 

hormoon prednisolon. Ook dit resulteerde in verhoogde heropname van galzouten in 

de dunne darm. Als reactie hierop werd de aanmaak van nieuwe galzouten geremd. 

Daarnaast zagen we dat er meer cholesterol uitgescheiden wordt naar de ontlasting, 

wat een gunstig effect zou kunnen hebben op de cholesterolwaarden in het bloed. Dit 

zou de kans op aderverkalking kunnen verlagen.

Vanwege de effecten die darmbacteriën hebben op galzouten en het immuunsys-

teem – twee factoren die invloed hebben op de stofwisseling – wordt de darmflora 

steeds meer gezien als een belangrijke factor die de stofwisseling kan beïnvloeden. 

Een ongebalanceerde darmflora wordt steeds vaker in verband gebracht met een 

verstoorde stofwisseling, zoals bij het metabool syndroom. Het biedt echter ook mo-

gelijkheden tot therapie, bijvoorbeeld het beïnvloeden van de darmflora met behulp 

van bepaalde stoffen. Zo heeft de toediening van probiotica (voeding met levende 

bacteriën) een positieve invloed op het cholesterol niveau in het bloed. Doordat er 

meer galzouten worden uitgescheiden met de ontlasting in de aanwezigheid van 

bepaalde bacteriën, moet het lichaam meer nieuwe galzouten produceren. Dit wordt 

gedaan door cholesterol om te zetten in galzouten.

Om in de toekomst nieuwe en specifiekere therapieën te kunnen ontwikkelen te-

gen de verschillende onderdelen van het metabool syndroom, is het belangrijk om 

meer kennis te vergaren over de factoren die betrokken zijn bij het ontstaan van het 

metabool syndroom. Daarvoor is het van belang dat allereerst de effecten van darm-

bacteriën op hun gastheer nog beter in kaart worden gebracht. Ook is het belangrijk 

om te weten: hoe het dieet de darmflora kan beïnvloeden, hoe darm en lever met 

elkaar communiceren, aan welke receptoren galzouten en andere voedingsstoffen 

kunnen binden en wat voor signalen deze receptoren afgeven. In het laboratorium 

kunnen dan synthetische stoffen worden geproduceerd die deze receptoren kunnen 

stimuleren of blokkeren. Dit alles kan informatie opleveren over de ontstaanswijze van 
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ziekten en aanknopingspunten bieden voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën 

gericht tegen het metabool syndroom.
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