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Alle levende organismen zijn afhankelijk van energie; zonder energie is er geen leven 

mogelijk. Uit de thermodynamica is bekend dat energie niet gemaakt kan worden, maar 

ook niet kan verdwijnen, het kan alleen overgaan van de ene vorm van energie in een 

andere vorm of worden getransporteerd. Voor de aarde is de zon de belangrijkste bron 

van energie. De uit nucleaire bronnen vrij gekomen energie wordt in de vorm van licht 

van de zon naar de aarde getransporteerd, waar het kan worden opgevangen en 

omgezet in chemische energie. In dit natuurlijk proces (fotosynthese) worden licht, 

koolstofdioxide en water omgezet in zuurstof en energierijke producten zoals 

koolhydraten en, na enige omzettingen, ook in vetten. Deze energierijke producten 

worden door de planten gebruikt om te overleven en zich te reproduceren terwijl de niet 

gebruikte producten worden opgeslagen. Levensvormen die niet de mogelijkheid hebben 

om energie uit licht te maken, zoals dieren, moeten hun energie uit hun voedingsstoffen 

halen. Omdat er in het verleden niet altijd voldoende voedsel direct voorradig was en er 

vaak zelfs een grote hoeveelheid energie nodig was om aan voedsel te komen, hebben 

de dieren (inclusief mensen) een metabolisme ontwikkeld dat erg zuinig omgaat met hun 

suikers en vetten. Overschotten aan energie worden bewaard in glycogeen (koolhydraat) 

of vetweefsel. Wanneer er een te kort is aan energie kunnen deze voorraden worden 

gemobiliseerd. Echter, gedurende de laatste tientallen jaren staan wij (vooral in de 

westerse wereld) bloot aan een overmaat aan eenvoudig verkrijgbare, hoogcalorisch 

voedsel. Dit heeft er toe geleid dat binnen steeds kortere tijdsperiodes steeds grotere 

hoeveelheden energie worden opgenomen wat in combinatie met steeds minder 

lichaamsbeweging aanleiding geeft tot overvolle energie voorraden. De combinatie van 

verminderd energie verbruik en overvolle energie voorraden wordt gezien als aanleiding 

tot het ontstaan van insuline resistentie en type II diabetes. 

Van de verschillende energierijke componenten wordt in dit proefschrift vooral 

aandacht besteed aan suiker (glucose). Om het suiker metabolisme en de afwijkingen 

die hierin kunnen optreden te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen 

in de relevante “metabole fluxen”. Komt een te hoge bloed glucose waarde doordat er 

teveel nieuwe glucose wordt gemaakt, doordat teveel glucose uit de voorraad glucose 

wordt gemobiliseerd of doordat er te weinig glucose door de verschillende weefsels wordt 

opgenomen? In dit proefschrift worden een aantal berekeningen gepresenteerd om het 

glucose metabolisme te kwantificeren in niet-verdoofde, kleine proefdieren. Enkele van 

de methoden zijn overgenomen uit de literatuur en vervolgens aangepast voor onze 

omstandigheden en een aantal zijn door ons zelf ontwikkeld en gevalideerd.  

In Hoofdstuk 2 worden de belangrijkste stappen van het glucose metabolisme 

die van belang zijn voor dit proefschrift uitgelegd. Voor de diverse processen in dit 

metabolisme zijn enzymen nodig. Enzymen zijn eiwitten die worden samengesteld uit 
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aminozuren volgens een specifiek patroon dat is vastgelegd in het erfelijk materiaal, het 

DNA. Voor het maken van een eiwit moet het DNA worden “afgelezen” en gekopieerd in 

mRNA (transcriptie). Vervolgens wordt het mRNA vertaald in het bijbehorende eiwit 

(translatie). Het proces van DNA via mRNA naar een functionerend eiwit is erg 

ingewikkeld en wordt nauwkeurig gereguleerd door bijvoorbeeld hormonen (zoals 

insuline) en/of metabolieten (zoals glucose). Bij de transcriptie van DNA naar mRNA 

spelen ook specifieke eiwitten in de celkern (nucleaire receptoren) een erg belangrijke 

rol. Deze receptoren kunnen worden geactiveerd na binding van speciale liganden 

waarna DNA kan worden “afgelezen”.   

Het is niet zonder meer mogelijk om het glucose metabolisme in het lichaam te 

meten. Voor een nauwkeurige bestudering van het metabolisme hebben wij in de hier 

beschreven experimenten een heel klein beetje glucose gegeven dat iets afwijkt van het 

natuurlijke glucose. Dit afwijkende glucose wordt “labelled glucose” of “tracer” genoemd. 

In de voor dit proefschrift gebruikte tracers zijn één of meer atomen van het natuurlijke 

molecuul vervangen door één of meer atomen die iets zwaarder zijn (een stabiel 

isotoop), waardoor de tracer in z’n geheel iets zwaarder is. Dit verschil in gewicht heeft 

echter geen gevolg voor het metabolisme; het lichaam ziet geen verschil tussen de 

tracer en het natuurlijke glucose. Wel kan het verschil in gewicht worden gemeten met 

een zogenaamde Massaspectrometer. In Hoofdstuk 3 worden de verschillende isotopen 

en de gebruikte tracers besproken. Ook de voor dit proefschrift gebruikte analyse 

apparatuur en analyse methoden worden gedetailleerd uitgelegd. 

Omdat het glucose metabolisme van een compleet organisme (mens of dier) erg 

ingewikkeld is, worden er vaak modellen samengesteld. Hierin wordt het metabolisme 

schematisch verdeeld in zogenaamde compartimenten en worden aannames gemaakt 

met betrekking tot het metabolisme. Binnen zo’n model kunnen een aantal parameters 

van het koolhydraat metabolisme worden berekend. De modellen die werden gebruikt 

voor dit proefschrift zijn beschreven in Hoofdstuk 4. Als eerste wordt een model van 

bloed glucose metabolisme gepresenteerd; compartimenten worden aangewezen waarin 

tijdens een experiment tracers worden toegediend en compartimenten waaruit kleine 

hoeveelheden materiaal (als bloed of urine sample) worden afgenomen. Uit de analyses 

kunnen een aantal parameters worden berekend die het glucose metabolisme 

beschrijven. De gebruikte berekeningen van isotoop verdunning en isotoop inbouw 

worden uitgebreid besproken en de berekeningen voor het gebruik van de 

hyperinsulinemische euglycemische clamp, de single pool, first-order kinetic model en 

glucose absorptie worden uitgelegd. 

 Glycogeen stapeling ziekte type I is een erfelijke ziekte die wordt veroorzaakt 

doordat glucose-6-fosfaat niet in glucose kan worden omgezet, een proces dat zich 
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voornamelijk in de lever afspeelt. Het heeft tot gevolg dat de energie voorraden in de 

lever van deze patiënten erg hoog zijn (glycogeen en vet) terwijl ze, na vasten, vaak erg 

lage bloed glucose waarden hebben. Het effect dat deze ziekte heeft op het glucose en 

vet metabolisme in de lever was echter onbekend. In Hoofdstuk 5 wordt een 

experiment beschreven waarin wij een model gebruiken voor de bestudering van het 

koolhydraat metabolisme in de lever. In dit experiment werd bij ratten het enzym 

glucose-6-fosfaat translocase farmacologisch geremd (met S4048), waardoor het nog 

maar beperkt mogelijk was glucose te maken. Uit de analyses bleek dat het ontstane 

ziektebeeld overeen kwam met dat van patiënten met glycogeen stapeling ziekte type 

Ib. De dieren hadden lage bloed glucose concentraties en hoge concentraties glucose-6-

fosfaat en glycogeen in de lever. Met het gebruikte model konden wij aantonen dat de 

nieuw synthese van glucose-6-fosfaat niet veranderd was, maar dat er meer van het 

geproduceerde glucose-6-fosfaat naar glycogeen gaat en minder naar het bloed. 

Bovendien kon worden aangetoond dat er een geringe relatie was tussen mRNA 

expressie van zogenaamde “rate controling enzymes” en de berekende flux van 

koolhydraten door deze enzymen. 

In het verleden werden vooral ratten gebruikt in dit type experimenten, maar 

vanaf het eind van de vorige eeuw is het gebruik van muizen sterk toegenomen. Deze 

dieren zijn namelijk erg geschikt voor genetische modificatie (het experimenteel 

veranderen van het erfelijke materiaal), waardoor het mogelijk is om meer inzicht in het 

metabolisme te krijgen. Om de door ons gebruikte methoden voor rat experimenten ook 

voor muizen te kunnen gebruiken moesten een aantal problemen worden opgelost die in 

Hoofdstuk 6 worden beschreven. Zo werden voor muizen de infuussnelheden verlaagd 

en werden tracer concentraties in het infuusvloeistof verhoogd, omdat muizen in 

vergelijking met ratten een sneller metabolisme hebben. Voor alle hier beschreven 

experimenten is het nodig meerdere bloed en urine samples te nemen. Het totale 

volume bloed dat mag worden afgenomen van muizen tijdens een experiment is echter 

gelimiteerd (~0.2 ml). Ook het volume urine dat door muizen tijdens een experiment 

wordt geproduceerd is beperkt. De problemen van deze zeer kleine samples kon worden 

opgelost door bloed en urine als spots op te vangen op speciaal filtreer papier. De 

gewenste componenten kunnen dan op een later tijdstip uit het papier worden 

geëxtraheerd, waarna de gebruikelijke analytische procedures kunnen worden 

uitgevoerd. Vanwege de geringe hoeveelheid materiaal dat zich in de spots bevindt en 

om de nauwkeurigheid van de analyses te handhaven, moesten ook de reguliere 

analytische methoden worden aangepast. Het ontwikkelde protocol werd getest in een 

experiment waarin het koolhydraat metabolisme in de lever werd berekend van gevoede 

muizen en muizen die 9 of 24 uur gevast waren. 
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Een bekende nucleaire receptor, de Liver X Receptor (LXR), speelt een belangrijke 

rol in het cholesterol en vet metabolisme. Metabolieten van cholesterol (oxysterolen) zijn 

de natuurlijke activators van LXR, maar voor experiment zijn ook synthetische 

activatoren beschikbaar. Uit eerdere experimenten was gebleken dat de stimulatie van 

LXR leidt to lagere bloed glucose waarden en een vermindering van de atherosclerose in 

diabetische muizen. Stimulatie van LXR kan echter aanleiding geven tot vet ophoping in 

de lever hetgeen in relatie wordt gebracht met insuline resistentie en diabetes type II. 

Om deze tegengestelde bevindingen te onderzoeken hebben wij gebruik gemaakt van 

een hypergycemische euglycemische clamp methode (HIEC). In Hoofdstuk 7 wordt 

beschreven dat na stimulatie van LXR met het synthetische product GW3965, bloed 

glucose in diabetische muizen wordt verlaagd door een hogere glucose opname door de 

spieren, maar vooral door een verhoogde glucose opname door vetweefsel. De glucose 

productie door de lever veranderde echter niet. De stimulatie van LXR had geen invloed 

op het glucose metabolisme van de controle muizen.  

Een andere belangrijke nucleaire receptor is de Farnesoid X Receptor (FXR). 

Galzouten zijn de natuurlijke activators voor deze receptor, maar er zijn ook 

synthetische activatoren beschikbaar. Voor experimenten zijn er ook muizen beschikbaar 

die door genetische modificatie deze receptor missen (Fxr-/- muizen). Al vrij lang was het 

bekend dat FXR een belangrijke rol speelt bij de synthese en transport van galzouten en 

dat het ook invloed heeft op het vetzuur metabolisme. Heel recent werd aangetoond dat 

FXR een rol speelt bij het glucose metabolisme en vooral tijdens de overgang van vasten 

naar voeden. Om dit proces te bestuderen hebben wij een aantal experimenten 

uitgevoerd die in Hoofdstuk 8 staan beschreven. Als eerste werd een Orale Glucose 

Tolerantie Test (OGTT) uitgevoerd. Hierin werden de muizen een relatief grote 

hoeveelheid glucose in de maag gegeven. Uit de resultaten bleek dat de Fxr-/- muizen 

een veranderde opname van glucose uit de darm hebben. Deze veranderde opname 

werd nauwkeuriger onderzocht in een zogenaamde “non-steady-state” experiment. Er 

werd weer een grote hoeveelheid glucose gegeven waaraan echter nu ook een 

hoeveelheid tracer was toegevoegd. Om ook de snelheid van het glucose metabolisme te 

berekenen werd een infuus met een tweede tracer gebruikt. Uit dit experiment bleek dat 

de veranderde glucose opname werd veroorzaakt door een vertraging in het glucose 

transport vanuit de darm naar het bloed wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een 

afwijking het metabolisme in darmcellen van de Fxr-/- muizen. Het glucose transport 

door de darmcellen werd onderzocht met behulp van een zogenaamde “compartmental 

model”. Hierin wordt het glucose metabolisme van darmcellen in kleine vakjes verdeeld 

waarna het met een computer model mogelijk is de verschillende glucose stromen te 

berekenen. Uit dit experiment kwam naar voren dat de opgenomen glucose uit de darm 
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niet direct aan het bloed wordt afgegeven in de darmcellen van Fxr-/- muizen zoals in de 

controle muizen. In deze Fxr-/- muizen wordt glucose gedeeltelijk eerst omgezet in 

glucose-6-fosfaat en daarna weer terug in glucose dat uiteindelijk aan het bloed wordt 

afgegeven. Dit proces neemt zoveel tijd dat er een vertraagde opname van glucose in 

het bloed wordt waargenomen. 

Om te controleren of bij iemand insuline correct werkt (d.w.z. insuline gevoelig is) 

worden meestal nuchtere bloed glucose waarden gemeten. Waarden lager dan 5.6 

mmol.l-1 zijn normaal, waarden tussen 5.6 en 6.9 mmol.l-1 worden gezien als verhoogd 

en glucose waarden van 7.0 mmol.l-1 of hoger worden beschouwd als diabetisch. Soms 

worden ook insuline waarden gemeten en het product van de nuchtere glucose en 

insuline waarden (HOMA-index) vormen dan een veel nauwkeuriger maat voor insuline 

resistentie. Nader onderzoek kan dan volgen door middel van een orale of intraveneuse 

glucose tolerantie test of door middel van de meer ingewikkelde HIEC. Het nadeel van 

deze testen is dat de gevonden waarden betrekking hebben op andere metabole 

omstandigheden dan waarbij de HOMA-index wordt bepaald. Voor kleine proefdieren 

heeft de HIEC het nadeel dat het per proefdier slechts een keer kan worden gebruikt. In 

Hoofdstuk 9 is de Whole Body Glucose Test (WBGT) gepresenteerd die onder dezelfde 

metabole omstandigheden wordt uitgevoerd als de HOMA-index en die meerdere keren 

per dier kan worden gebruikt. Tijdens de test krijgt het proefdier een zeer kleine 

hoeveelheid tracer toegediend die het glucose metabolisme niet verstoord. Hierna wordt 

gedurende 90 minuten meerdere keren bloed afgenomen om de glucose spiegel te 

meten en een bloed spot waarin de fractie tracer in het bloed glucose te bepalen. De 

concentratie van de tracer in het bloed daalt gedurende het experiment. Deze daling kan 

worden beschreven door een zogenaamde “single-pool, first order kinetics” model 

waaruit een aantal kinetische parameters van het glucose metabolisme kunnen worden 

berekend. Deze test werd gevalideerd in een experiment met muizen die gedurende vijf 

weken een normaal dieet kregen of een hoog vet dieet waarvan bekend is dat het 

insuline resistentie veroorzaakt. De resultaten uit de WBGT werden vergeleken met een 

constant infuus protocol dat in eerdere experimenten werd gebruikt. Het bleek dat de 

“glucose turnover rate” en “metabolic clearance rate” berekend met de WBGT protocol 

gelijk zijn aan de resultaten berekend met het infuus protocol. Bovendien konden met de 

WBGT een aantal extra parameters zoals “apparent volume of distribution”, “mean 

residence time” en “pool size” worden berekend. De groep die hoog vet dieet kregen 

hadden een duidelijk lagere insuline gevoeligheid, zowel nuchtere bloed glucose als 

insuline waarden waren hoger dan in de controle muizen. De opname van glucose in het 

perifere weefsel was lager in de hoog vet gevoerde muizen terwijl de glucose productie 
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onveranderd was. De verlaagde opname was vooral het gevolg van een kleinere volume 

waarin het glucose zich bevond. 

Tenslotte worden in Hoofdstuk 10 de gebruikte protocollen besproken. Het door 

ons gebruikte model voor het berekenen van het koolhydraat metabolisme in de lever 

wordt vergeleken met drie andere methoden. Enkele gepubliceerde nadelen van de door 

ons gebruikte methode worden nader toegelicht. De door ons gebruikte protocol van de 

HIEC wordt besproken en er worden suggesties gedaan voor uitbreidingen binnen de 

methode.  

 

 




