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Obesitas is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van insuline resistentie, 

diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten. In de afgelopen jaren is gebleken 

dat vetweefsel het grootste endocriene orgaan is van het lichaam. Vetweefsel maakt 

verschillende, biologisch actieve hormonen aan, de adipocytokines genaamd. Tot deze 

adipocytokines behoort o.a. adiponectine. Plasma adiponectine spiegels zijn verlaagd in 

insuline resistente patiënten met obesitas, diabetes mellitus type 2 en HIV-lipodystrofie. 

Aangezien adiponectine een insulineachtige werking heeft, zou de verlaging van 

adiponectine een potentiële rol kunnen spelen in het ontstaan van de stoornissen in het 

glucose metabolisme in deze patiënten.

In dit proefschrift bestuderen we verschillende aspecten van de regulatie van 

adiponectine en de rol van dit vethormoon in het ontstaan van stoornissen in de 

glucose- en vetstofwisseling, waarbij de nadruk ligt op patiënten met infecties en HIV-

lipodystrofie.

In Hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van dit onderzoek geschetst. Er wordt een algemeen 

overzicht gegeven van het glucose- en vetmetabolisme, gevolgd door een samenvatting 

van de in dit proefschrift gebruikte methoden voor het meten van glucose productie, 

gluconeogenese en lipolyse. De functie van vetweefsel, met name als endocrien orgaan, 

wordt kort beschreven. Tot slot belichten we enkele aspecten van de regulatie van 

adiponectine en de rol van dit hormoon in de etiologie van stoornissen in het glucose- en 

vetmetabolisme.

Insuline beïnvloedt de stofwisseling via 3 verschillende signaal transductie paden: het 

phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) pad, het Mitogen-activated protein kinase (MAPK) 

pad en in synergie met aminozuren het mammalian target of rapamycin (mTOR) pad. 

In Hoofdstuk 2 bestudeerden we de invloed van deze verschillende insuline signaal 

transductie paden op de productie en secretie van adiponectine in 3T3-L1 adipocyten. 

Tevens hebben we onderzocht of lysosomale afbraak een rol speelt in de regulatie 

van adiponectine concentraties. Insuline stimuleerde de adiponectine synthese en met 

name de adiponectine secretie. De insuline gemedieerde verhoging van adiponectine 

was afhankelijk van het PI3K pad, maar onafhankelijk van het mTOR- en MAPK pad. 

Aminozuren leidden eveneens tot een verhoging van de adiponectine synthese, grotendeels 

via een verhoging van de substraat toevoer ten behoeve van adiponectine productie. 

De verhoging van adiponectine door aminozuren was onafhankelijk van het PI3K-, het 

MAPK- en het mTOR pad. Lysosomale afbraak had geen invloed op de adiponectine 

concentraties. We concludeerden dat de productie van adiponectine afhankelijk is van 
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de substraat toevoer en dat insuline de adiponectine productie en secretie stimuleert via 

het PI3K transductiepad.

In Hoofdstuk 3 bestudeerden we de afzonderlijke en gecombineerde acute effecten 

van insuline en glucose op de plasma (HMW) adiponectine concentraties in gezonde 

vrijwilligers. Plasma adiponectine spiegels werden verlaagd door insuline. Hyperglycemie 

voorkwam de insuline-gemedieerde suppressie van adiponectine. We concludeerden dat 

insuline, in tegenstelling tot glucose, een rol zou kunnen spelen in de downregulatie van 

plasma adiponectine in insuline resistente patiënten.

Sepsis en andere acute infecties worden frequent geassocieerd met stoornissen in de 

glucose homeostase. Er zijn geen data over de perifere en hepatische insuline gevoeligheid 

in de vroege fase van sepsis in mensen. In Hoofdstuk 4 onderzochten we het glucose 

metabolisme tijdens hyperinsulinemische-euglycemische clamps met behulp van stabiele 

isotopen in gezonde vrijwilligers na het toedienen van bacteriële lipopolysaccharide 

(LPS) en in een controle setting. We toonden aan dat 2 uur na het toedienen van LPS, 

de perifere en hepatische insuline gevoeligheid toenam. Deze toename zou kunnen 

resulteren in hypoglycemie in de vroege fase van sepsis. Er was geen verschil zichtbaar 

in de verandering van het totale plasma adiponectine in de LPS vs. de controle groep. 

Derhalve lijkt adiponectine niet betrokken te zijn bij het ontstaan van de veranderingen 

in insuline gevoeligheid gedurende de vroege fase van sepsis.

Ernstige malaria wordt vaak gecompliceerd door stoornissen in het glucose metabolisme. 

In Hoofdstuk 5 hebben we plasma adiponectine concentraties onderzocht in 7 patiënten 

met cerebrale malaria, in 6 patiënten met ongecompliceerde malaria en in 12 gematchte 

controles. Vervolgens hebben we gekeken of er een correlatie was tussen de adiponectine 

concentraties en de endogene glucose productie. Adiponectine concentraties waren niet 

verschillend tussen de patiënten met malaria en de controle groep. Echter, de patiënten 

met cerebrale malaria hadden significant hogere adiponectine concentraties dan de 

patiënten met ongecompliceerde malaria. De glucose productie en de gluconeogenese 

waren positief gecorreleerd aan de plasma adiponectine concentraties in de malaria 

patiënten, terwijl een dergelijk verband ontbrak in de gezonde controles. Omdat 

adiponectine bekend staat als een remmer van de glucose productie, zou stimulatie van 

de adiponectine secretie tijdens infecties als doel kunnen hebben een verdere verhoging 

van de glucose productie, door hormonen en cytokines geïnduceerd, te beperken.
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Patiënten met antiretrovirale therapie-geassocieerde lipodystrofie worden gekenmerkt 

door veranderingen in de lichaamsvetverdeling, alsmede door stoornissen in het glucose- 

en vetmetabolisme. In Hoofdstuk 6 and 7 hebben we de bijdrage van individuele 

medicatie klassen, met name van NRTI onderzocht, alsmede de volgorde van het 

ontstaan van de metabole stoornissen. Lichaamsvetverdeling en metabolisme werden 

in detail onderzocht in antiretrovirale therapie-naïeve, HIV-1-geïnfecteerde patiënten, 

die starten met antiretrovirale therapie. We vergeleken een NRTI-bevattend regimen 

(lopinavir/ritonavir + zidovudine/lamivudine (LPV/r + AZT/3TC)) met een regimen zonder 

NRTI (lopinavir/ritonavir+nevirapine (LPV/r + NVP)).

Hoofdstuk 6 liet zien dat behandeling met een NRTI-bevattend regimen gedurende 

3 maanden, in tegenstelling tot een regimen zonder NRTI, leidt tot een daling van 25% 

van de insuline-gemedieerde perifere glucose opname en tot een stijging van 22% van 

de basale lipolyse zonder de vetverdeling of plasma adiponectine spiegels te veranderen. 

We concludeerden dat NRTI het glucose metabolisme direct kunnen beïnvloeden, via een 

nog onbekend mechanisme.

In Hoofdstuk 7 laten we zien dat de daling van de insuline-gemedieerde perifere glucose 

opname in patiënten met een NRTI-bevattend regimen persisterend is na 24 maanden. 

Deze daling werd gevolgd door een tijdelijke vermindering van de insuline-gemedieerde 

suppressie van de lipolyse na 12 maanden. In de LPV/r + NVP groep verbeterde de 

hepatische insuline gevoeligheid na 24 maanden. Na 24 maanden behandeling met een 

NRTI-bevattend regimen was er sprake van een afname van de hoeveelheid vet in de 

armen en benen van de patiënten, terwijl het viscerale vet toenam. Plasma adiponectine 

concentraties waren verhoogd in beide behandelingsgroepen. We concludeerden dat 

de vroege afname van de perifere insuline gevoeligheid in de patiënten met een NRTI-

bevattend regimen waarschijnlijk een direct effect is van de medicatie, aangezien er geen 

veranderingen te zien waren in de lichaamsvetverdeling en in de plasma adiponectine 

spiegels op dat moment. De later optredende veranderingen in de vetverdeling zouden 

wel een bijdrage gehad kunnen hebben aan het persisteren van de perifere insuline 

resistentie. De stijging van de lipolyse zou veroorzaakt kunnen worden door inflammatoire 

en pro-apoptotische effecten van NRTI. Mogelijk zijn deze effecten slechts tijdelijk, 

vanwege vet depot afhankelijke gevoeligheid voor deze NRTI effecten, waarbij het vet in 

de benen en armen gevoeliger is dan visceraal vet. Een afname in de hoeveelheid been- 

en armvet en een toename in de hoeveelheid visceraal vet zou op deze manier kunnen 

leiden tot herstel van de lipolyse naar waarden van voor de behandeling met NRTI.

Uit de resultaten van deze 2 studies concludeerden we dat de stoornissen in het 

glucose- en vetmetabolisme niet voorafgegaan worden door een verlaging van de totale 
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plasma adiponectine spiegels in HIV-geïnfecteerde patiënten die starten met antiretrovirale 

therapie (Hoofdstuk 6) of in patiënten die lipodystrofie ontwikkelen (Hoofdstuk 7).

 

Gezien de insulineachtige werking van adiponectine, zou upregulatie van plasma 

adiponectine kunnen leiden tot een verbetering van het glucose- en vetmetabolisme in 

HIV- lipodystrofie. In Hoofdstuk 8 onderzochten we de effecten van een rosiglitazone-

geïnduceerde verhoging van de adiponectine spiegels op de insuline gevoeligheid met 

behulp van hyperinsulinemische-euglycemische clamps en stabiele isotopen op baseline 

en 16 weken na het starten van rosiglitazone behandeling in HIV-lipodystrofe patiënten. 

Ondanks een forse stijging van het plasma adiponectine, met name van de actieve HMW 

vorm, resulteerde behandeling met rosiglitazone niet in een verbetering van de perifere 

of hepatische insuline gevoeligheid. Derhalve lijkt adiponectine geen belangrijke rol te 

spelen in de regulatie van de glucose stofwisseling in HIV-lipodystrofie.

In Hoofdstuk 9 worden (onze) recente studies, aangaande de regulatie van adiponectine 

en de rol van dit hormoon in het ontstaan van stoornissen in de glucose- en vetstofwisseling 

samengevat en bediscussieerd. We veronderstellen dat adiponectine een belangrijke 

fysiologische rol speelt tijdens langdurig vasten en bij dieren tijdens de winterslaap. 

Adiponectine lijkt geen pathofysiologische rol te spelen bij het ontstaan van stoornissen 

in het glucose- en vetmetabolisme bij HIV-lipodystrofe patiënten, terwijl dit mogelijk wel 

het geval is bij patiënten met obesitas of diabetes mellitus type 2.


