
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Regulators of hepatic glucose and glycogen metabolism

Sprangers, F.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Sprangers, F. (2001). Regulators of hepatic glucose and glycogen metabolism. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/regulators-of-hepatic-glucose-and-glycogen-metabolism(a1fd6499-7bde-48e3-a234-9ba5ce29b28f).html


CHAPTERR 11 

Summary y 

Samenvatting g 



ChapterChapter 11 

206 6 



Samenvatting Samenvatting 

Summary Summary 

ChapterChapter 1 is the general introduction to this thesis. The aim of this thesis was to 

investigatee the role of different possible mediators in the regulation of glucose 

production.. Paracrine interaction between Kupffer cells and hepatocytes influences 

glucosee metabolism in the liver. Pathways of glucose production were investigated 

inn the presence and or absence of these possible mediators, both in vitro in 

hepatocytes.. and in vivo, in healthy dogs and in healthy humans. Despite 

spectacularr effects of nitric oxide on pathways of glucose production in isolated 

hepatocytes,, these effects could not be confirmed in vivo. Apparently, in vivo, 

physiologyy "orchestrates" the many other influences involved in the regulation of 

suchh vital processes as glucose homeostasis. The physiology of glucose production 

duringg fasting was investigated in a baby suffering from recurrent hypoglycaemia, 

leadingg to the conviction that not glucose production was impaired, but glucose 

uptakee out of balance. The physiology of glycogen breakdown during fasting was 

investigatedd in patients with non-severe falciparum malaria and was compared to 

thatt of healthy volunteers. In patients with type 2 diabetes, the physiological 

regulationn of the two pathways of glucose production - glycogenosis and 

gluconeogenesiss - was studied and it proved to be different from that in healthy 

humans.. Finally, with a comprehensive isotopic technique, pathways of glucose 

productionn and glycogen synthesis were measured in vivo in healthy humans 

duringg short-term fasting. These results change our insight into how sources and 

fluxess of "ruef are diverted physiologically during short-term fasting, especially 

concerningg glycogen synthesis. Comparing these results to those obtained in the 

absencee of free fatty acids (FFA), gave important insight in the role of FFA in 

healthyy humans. One of the most interesting findings is that FFA exert a glycogen 

contentt sparing effect during fasting. 

Inn chapter 2, the role of nitric oxide (NO), a Kupffer cell product possibly involved 

inn the paracrine regulation of glucose production in the liver, on glycogen synthesis 

wass studied in isolated rat hepatocytes. Previous research gave increasing evidence 

forr the existence of intrahepatic regulation of glucose metabolism by paracrine 

mediators.. In vitro, nitric oxide (NO) is known to inhibit gluconeogenic flux 

throughh pyruvate carboxylase and phosphoenolpyruvate carboxykinase. Whether 

NOO also influenced glucose metabolism at other levels was not known. Using 
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hepatocytess from fasted rats incubated with the NO-donor S-nitroso-N-

acetylpenicillaminee (SNAP), we found that the synthesis of glycogen from glucose 

iss even more sensitive to inhibition by NO than gluconeogenesis. Inhibition of 

glycogenn production by NO was accompanied by a rise in intracellular glucose-6-

phosphatee and UDP-glucose. Activity of glycogen synthase, as measured in 

extractss of hepatocytes after the cells had been exposed to NO, was decreased. 

Experimentss with gel-filtered liver extracts revealed that inhibition of glycogen 

synthasee was caused by an inhibitory effect of NO on the conversion of glycogen 

synthasee b (inactive) into glycogen synthase a (active). 

Inn chapter 3, the effect of nitric oxide on glucose production was investigated in 

vivo,, in humans. In the liver, paracrine interaction between Kupffer cells and 

hepatocytess influences glucose metabolism. In vitro in rats, NO, a paracrine 

mediator,, inhibits several pathways of hepatic glucose production. The role of NO 

onn glucose production was studied in vivo in humans. Glucose production was 

measuredd during L-NMM A infusion, an inhibitor of NO synthesis in vivo, in 6 

healthyy men fasting 23 hours, in a saline-controlled crossover study. During 

L-NMM AA infusion NO output decreased 40-50%, peripheral vascular resistance 

rosee -22% and cardiac output decreased -14%. The decrease in glucose production 

wass not different between L-NMMA and saline. Glucose concentration, substrate 

supply,, and glucoregulatory hormone concentrations were not different; 

epinephrinee was lower with L-NMMA . A 40-50% inhibition of NO synthesis in 

vivoo in humans did not affect glucose production during short-term fasting. The 

hypothesiss that NO is an important modulator of basal glucose production in 

healthyy humans in vivo was therefore rejected. 

Inn chapter 4, the role of nitric oxide in the regulation of glucose kinetics was 

studiedd in sepsis, in an endotoxin-induced sepsis model in dogs. The role of NO in 

sepsiss was studied by blocking NO synthesis with N(G)-monomethyl-L-arginine 

(L-NMMA) .. In five dogs, the appearance and disappearance rates of glucose (by 

infusionn of [6,6-2H2]glucose), plasma glucose concentration, and plasma hormone 

concentrationss were measured on five different occasions: saline infusion, 

endotoxinn alone (E coli, 1.0 u,g/kg iv), and endotoxin administration plus three 

differentt doses of primed, continuous infusion of L-NMMA . Endotoxin increased 

ratee of appearance of glucose from 13.7 +/- 1.6 to 23.6 +/- 3.3 umol/kg/min 
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(P<0.05),, rate of disappearance of glucose from 13.9 +/- 1.1 to 24.8 +/- 3.1 

umol/kg/minn (PO.001), plasma lactate from 0.5 +/- 0.1 to 1.7 +/- 0.1 mmol/1 

(P<0.01),, and counterregulatory hormone concentrations. L-NMM A did not affect 

thee rise in rate of appearance and disappearance of glucose, plasma lactate, or the 

counterregulatoryy hormone response to endoxin. Plasma glucose levels were not 

affectedd by endotoxin, with or without L-NMMA . In conclusion, in vivo inhibition 

off  NO synthesis by high doses of L-NMM A did not affect glucose metabolism in 

responsee to endotoxin, indicating that NO is not a major mediator of glucose 

metabolismm during endotoxemia in dogs. 

Inn chapter 5, the effect of another Kupffer cell product involved in paracrine 

regulation,, interferon-gamma (IFN-y), was studied in vivo, in healthy volunteers. 

Too evaluate whether interferon-y (IFN-y) is involved in the interaction between the 

immunee and endocrine systems in vivo, six healthy subjects were studied twice in a 

placebo-controlledd trial: once after administration of recombinant human IFN-y 

and,, on another occasion, after administration of saline. The rate of appearance of 

glucosee was determined by infusion of [6,6-2H2]glucose and resting energy 

expendituree by indirect calorimetry. Human leukocyte antigen-DR gene expression 

onn monocytes and serum neopterin increased after administration of IFN-y 

(PP < 0.05 vs. control). IFN-y increased serum interleukin-6 levels significantly. 

Levelss of tumor necrosis factor-a remained below detection limits. IFN-y increased 

plasmaa concentrations of ACTH and Cortisol (P< 0.05 vs. control), IFN-y did not 

alterr concentrations of growth hormone, (nor)epinephrine, insulin, C peptide, 

glucagon,, or insulin-like growth factor I. IFN-y did not alter plasma concentrations 

off  glucose and free fatty acids nor the rate of appearance of glucose. IFN-y 

increasedd resting energy expenditure significantly. It is concluded that IFN-y is a 

minorr stimulator of the endocrine and metabolic pathways. Therefore, IFN-y by 

itselff  is probably not a major mediator in the interaction between the immune and 

thee endocrine and metabolic systems. 

Inn chapter 6, a case report, we describe how pathways of glucose production were 

measuredd in an infant suffering from deep and persistent hypoglycemia e causa 

ignota.. Twice an insufficient glycemic response to a glucagon bolus had lead to the 

suspicionn of a disorder of glycogen metabolism. The plasma glucose concentration 

responsee to a glucagon bolus is considered an important diagnostic tool in 
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hypoglycemiaa of unknown origin. In a 3 weeks old male infant suffering recurrent 

severee preprandial hypoglycemia and dependent of continuous i.v. glucose 

infusion,, extensive diagnostic screening including a liver biopsy, did not lead to a 

diagnosis.. In this infant, glucose production and gluconeogenesis were measured 

(glycogenosiss calculated) during diminishing i.v. glucose infusion and after a 

glucagonn bolus. Reducing glucose infusion resulted in a steep increase in 

glycogenosiss and gluconeogenesis maintaining total glucose turnover (production 

pluss infusion) constant at  9 mg.kgVmin"1 % gluconeogenesis. % 

glycogenosis).. Plasma glucose concentration however decreased from 4.9 mmol/1 

too 3.4 mmol/1. Glucagon increased glucose production by 50% but resulted in only 

aa minor increase in glucose concentration. We concluded that as glucose 

concentrationn depends on the balance between glucose production and utilization 

(uptake),, facilitated glucose uptake rather than impaired glycogenosis explained 

thee hypoglycemic episodes in this patient. A subnormal response of plasma glucose 

too glucagon alone therefore does not necessarily imply a disturbance in 

glycogenosis,, and can even be misleading in the differential diagnosis. In cases 

off  hypoglycemia of unknown origin, measurement of glucose kinetics with stable 

isotopess is indicated. 

InIn chapter 7, the decrease in glycogenolysis during short-term fasting was related 

too a decreasing liver glycogen, comparing healthy Vietnamese subjects with 

malariaa patients. During short-term starvation (<24hrs) glucose production 

decreasess 10-20% due to a decrease in glycogenolysis. In the fed state it has been 

suggestedd that glycogen regulates its rate of breakdown in order to limit glycogen 

accumulation.. Whether in the fasted state a similar mechanism exists to preserve 

glycogenn content is not known. In malaria, the rate of glycogen breakdown after an 

overnightt fast is considerably lower than in healthy subjects, which may reflect a 

lowerr liver glycogen content. If glycogen content regulates its rate of breakdown 

duringg fasting, we postulate that the rate of glycogenolysis should decrease faster 

inn patients with malaria than in healthy subjects. We studied 6 Vietnamese non-

severee falciparum malaria patients between 16 and 22 hrs of fasting, and compared 

themm to healthy Vietnamese controls. We measured glucose production with 

[6,6-2H2]-glucose,, and glycogenolysis was calculated after measuring 

gluconeogenesiss with the 2H20-method. 

Glucosee production at baseline (16 hrs of fasting) was 15% higher in malaria 

210 0 



Samenvatting Samenvatting 

patientss than in controls. Glycogenosis was much lower in malaria (2.3+/- 0.37 

fimol/kg/minn versus 8.4 +/- 0.93 umol/kg/min), while plasma glucose 

concentrationn was not different. Between 16 and 22 hrs of fasting, glucose 

concentrationn decreased similarly in patients and controls (malaria: 9 to 

11 mmol/1 (p=0.01), control: 3 to 5 mmol/1 (p=0.03)). The 

absolutee decrease in glycogenolysis was slower in malaria patients than in controls 

(p=0.001),, whereas the relative decrease in glycogenolysis from baseline was not 

different. . 

Wee concluded that during fasting, the relative decrease in glycogenolysis is 

independentt of the absolute rate of glycogenolysis. Breakdown of glycogen is not 

slowedd down by a lower absolute glycogenolysis rate in malaria. The regulation of 

glycogenolysiss during fasting seems not preferentially dictated by glycogen content 

butt rather driven by the necessity to guarantee glucose output and maintain 

euglycemia. . 

Inn chapter 8, we measured glycogenolysis and gluconeogenesis in type 2 diabetes 

mellituss patients between 16 and 24 hrs of fasting, and revealed a turning point at 

200 hrs of fasting. In healthy subjects, endogenous glucose production adapts to 

shortt term starvation (< 24 h) by a decrease in glycogenolysis, whereas 

gluconeogenesiss does not change. In type 2 diabetes mellitus plasma glucose 

concentrationn decreases faster during short term starvation. To evaluate the 

adaptationn of glycogenolysis and gluconeogenesis to a short extension of the 

postabsorptivee state, we compared in six patients with type 2 diabetes mellitus 

plasmaa glucose concentration, endogenous glucose production and 

gluconeogenesiss between 16 to 20 hours of fasting versus between 20 to 24 hours 

off  fasting. Endogenous glucose production was measured by infusion of 

[6.6-H2]glucose,, and gluconeogenesis by administration of  2H20. Between 16 to 

200 h of fasting, plasma glucose concentration as well as endogenous glucose 

productionn decreased by 16% due to a decrease in glycogenolysis by 43%. These 

changess occurred without changes in glucoregulatory hormones or FFA. Between 

200 to 24 h of fasting neither plasma glucose or endogenous glucose production 

changed.. Glycogenolysis decreased by only 8% (p< 0.05), whereas 

gluconeogenesiss increased by 10% (p< 0.05). Plasma concentrations of FFA 

increasedd by 31%. These changes were associated with a decrease in C-peptide 

levels.. These data demonstrated that in type 2 diabetes mellitus, the adaptation of 
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glucosee concentration to the postabsorptive state is at least in part caused by a fall 

inn glycogenosis. Subsequently, glycogenolysis decreased only minimally and a 

furtherr decrease in endogenous glucose production was prevented by an increase in 

gluconeogenesis.. Therefore, the pattern of changes in glycogenolysis and 

gluconeogenesiss induced by short term starvation differ between patients with 2 

diabetess mellitus and those previously published in healthy controls. 

InIn chapter 9, we describe the physiological regulation of intrahepatic fluxes of 

glucosee production and glycogen metabolism during short-term starvation, and the 

rolee Free Fatty Acids (FFA) on these fluxes, in 6 healthy volunteers. The influence 

off  FFA on intrahepatic fluxes of gluconeogenesis, glycogenolysis and glycogen 

synthesiss was investigated between 16 and 22 hours of fasting. Each subject was 

studiedd twice, once with and once without acipimox, an inhibitor of lipolysis, and 

fluxess were measured by infusion of [2-13C]]glycerol, [l- 2Hi]galactose and 

[U-13C6]glucose.. Acipimox almost completely suppressed plasma FFA levels within 

11 hour, whereas FFA slowly increased in the control study. Glucose production was 

unchangedd with acipimox but decreased by 19% in the control study. Total 

gluconeogenesiss increased by 17% in the control study due to an increase in its direct 

pathwayy to plasma, whereas total and direct gluconeogenesis showed a transient 

decreasee with acipimox. Indirect gluconeogenesis (via UDP-glucose and glycogen) 

wass similar and constant in both studies. Acipimox prevented the decrease in total 

glycogenolysiss and breakdown of hepatic glycogen stock found in the control study 

(decreasee resp. 32% and 34%). Glycogen synthesis (retained for stock), and glycogen 

synthesiss flux (sum of synthesis retained for stock and synthesis followed by 

subsequentt breakdown) were constant and similar in the acipimox and the control 

study. . 

Wee concluded that during short-term starvation (less than 24 hours) 1) FFA stimulate 

thee direct pathway of gluconeogenesis, 2) FFA inhibit the breakdown of glycogen 

stock,, 3) FFA do not affect glycogen synthesis (or synthesis flux). During short-term 

starvationn intrahepatic fluxes are directed towards a relative sparing of liver 

glycogenn stock, and FFA is an important regulator of these fluxes. 

ChapterChapter 10 is the general conclusion to this thesis. Hepatic glucose metabolism is 

tightlyy regulated in a very complex system. This thesis evaluates the role of several 

regulatorss of hepatic glucose metabolism, addressing both ''extrinsic" mediators 
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(suchh as NO, IFN-y, FFA) and "intrinsic" mediators (glucose concentration, 

glycogen,, gluconeogenesis and glycogenosis). The studies lead to a certain 

insightt into regulation, but mostly to the awareness that there is not one director. 

Thee symphony orchestra involved in the regulation of glucose homeostasis may 

evenn be made up of various orchestras, set up in space in well-defined positions 

andd playing together. 

Wee showed that NO caused a strong inhibition of gluconeogenesis and glycogen 

synthesiss in rat hepatocytes in vitro. In vivo, 50% inhibition of NO synthesis in 

humanss did not affect glucose production, and NO inhibition did not affect glucose 

productionn in mildly septic dogs. We concluded that, although NO might affect 

pathwayss of hepatic glucose metabolism, either NO is not an essential modulator of 

glucosee production in vivo, or its effect does not become manifest in vivo, due to 

autoregulationn or counterregulation by other pathways of intrahepatic glucose 

metabolism. . 

Thee same is true for IFN-y. Despite mild metabolic effects, IFN-y did not alter 

glucosee production in humans in the post-absorptive state. IFN-y however 

decreasedd glucose production in surgical patients, indicating that under more 

extremee conditions an effect may become manifest. 

FFAA have shown to be metabolic modulators as well as a metabolic substrate; 

plasmaa FFA play a key role in the development of insulin resistance and type 2 

diabetess mellitus, and FFA have been shown to affect gluconeogenesis and 

glycogenosis.. We measured pathways of gluconeogenesis, glycogenosis and 

glycogenn synthesis in the presence and absence of physiological plasma FFA 

concentrations.. We found that, during short-term starvation, FFA stimulated the 

directt pathway of gluconeogenesis, and reduced glycogen breakdown. Endogenous 

(physiological)) FFA levels therefore act as important regulators of hepatic glucose 

metabolismm during short-term fasting, stimulating gluconeogenesis, and sparing 

liverr glycogen. 

Wee concluded that (paracrine) mediators of glucose metabolism such as NO, 

IFN-y,, and FFA are important, and that they act in symphony with other players in 

thee orchestra. 

Inn the last three chapters of this thesis, we focused on the role of glycogen and 

glycogenn breakdown in glucose production in falciparum malaria, type 2 diabetes, 

andd in healthy volunteers. In the latter study, we also measured different pathways 
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contributingg to glycogenosis, gluconeogenesis, and glycogen synthesis. 

Wee challenged the concept that glycogen content may dictate its own rate of 

breakdown,, a concept put forward by Magnusson et al., implicating autoregulation 

inn the strictest sense of the word. In malaria, glycogenosis rates are known to be 

veryy low, which presumably reflects liver glycogen depletion. We found that, 

althoughh glycogenolysis rates were lower in malaria patients, the rate of glycogen 

breakdownn was not slowed down in comparison with healthy volunteers. In other 

words:: glycogen content in malaria, although presumably close to being exhausted, 

iss not spared. We concluded that either the contribution of glycogen breakdown 

remainss essential to maintain euglycemia - even at very low rates - or mechanisms 

too prevent complete glycogen depletion fail in malaria. 

Thee adaptation to short-term fasting in obese type 2 diabetes patients is different 

fromm that in healthy volunteers. We observed that in type 2 diabetic patients, 

glycogenolysiss decreased consistently until 20 hours of fasting and then remained 

constant;; gluconeogenesis started to increase after 20 hours of fasting, and 

preventedd a further decrease in glucose production. In healthy volunteers, changes 

inn glycogenolysis and gluconeogenesis follow a linear pattern during the first 24 

hourss of fasting. Adaptation to short-term fasting is therefore different in type 2 

diabetics.. The role of obesity per se remains to be studied, and especially the 

influencee of obesity and type 2 diabetes on the different pathways of 

gluconeogenesis,, glycogenolysis, and glycogen synthesis. 

Fluxess contributing to hepatic glucose and glycogen metabolism were measured in 

vivoo in humans, as well as the influence of physiological FFA levels on these 

fluxess during short-term starvation. We found that the decrease in glycogen 

breakdownn observed during short-term starvation is FFA-dependent. Glycogen 

synthesiss was constant during short-term starvation, and so was the indirect 

gluconeogenicc pathway (gluconeogenesis via glycogen to glucose). Although 

quantitativelyy inferior, intrahepatic fluxes appear to be directed towards preserving 

aa minimum amount of glycogen during fasting. We speculated that guaranteeing a 

minimumm of glycogen in stock may be of vital importance in case of "emergency" 

fuell  needs, especially for the brain. We related our in vivo findings to in vitro 

findingss by Youn et al. indicating that gluconeogenic flux is essential for glycogen 

synthesis,, providing a pathophysiological background for the finding that indirect 

gluconeogenesiss (to glycogen) was constant during fasting. We also discussed the 
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potentiall  central role of glucose-6-phosphate as a "clearing house" for 

gluconeogenicc and glycogenolytic fluxes, a concept supported by recent studies by 

Vann Dijket al.. 

Thiss aim of this thesis was to unravel certain aspects of the regulators of 

intrahepaticc glucose and glycogen metabolism, leading to the conclusion that there 

iss not one regulator but many, playing masterly together in a symphony orchestra. 

Forr as far as we can measure, not one pathway is the main director, and not one 

mediatorr explains physiological or pathological changes in glucose homeostasis. 

Al ll  changes observed, with or without pharmacological manipulation, are modest. 

Hepaticc glucose production is a vital, complex and very well safeguarded process. 

Inn a healthy organism, auto- or counterregulation seems ready to compensate for 

thee absence of a player. The development of highly sophisticated isotopic 

techniquess which now allow to study the kinetics of complex metabolic systems in 

vivovivo in man, both in physiology and in pathophysiology, invite to a lot more 

researchh which will lead to further insight. 
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HoofdstukHoofdstuk 1 is de algemene inleiding tot dit proefschrift. De doelstelling van het 

onderzoekk dat in dit proefschrift wordt beschreven was om de rol van verschillende 

potentiëlee mediatoren in de regulatie van glucoseproductie (suikervorming) door de 

leverr te onderzoeken. De lever is het orgaan dat tijdens vasten de glucoseproductie 

verzorgt.. Glycogeen is de opslagvorm van glucose in de lever. We weten dat 

paracrienee interactie (d.w.z. communicatie tussen naburige cellen) tussen 

Kupffercellenn (afweercellen in de lever) en hepatocyten (levercellen) het 

glucosemetabolismee (suikerhuishouding) in de lever beïnvloedt. Verschillende 

padenn van glucoseproductie werden onderzocht in de aanwezigheid of afwezigheid 

vann deze mogelijke mediatoren, zowel in vitro bij hepatocyten, als in vivo bij 

gezondee honden en mensen. Ondanks spectaculaire effecten van stikstofoxide 

(nitricc oxide, ofwel NO) op paden van glucoseproductie bij geïsoleerde 

hepatocytenn {in vitro), konden wij dit effect niet bevestigen in vivo. Blijkbaar 

"orkestreert""  de fysiologie (d.w.z. de normale regulatie) in vivo de vele overige 

invloedenn op een systeem waarvan de regulatie zo van levensbelang is als van de 

glucoseproductie. . 

Dee fysiologie van de glucoseproductie tijdens vasten werd onderzocht bij een 

zuigelingg met onverklaarde en terugkerende hypoglycaemie. Dit leidde tot het 

inzichtt dat niet de glucoseproductie verlaagd was bij deze zuigeling, maar de 

opnamee van glucose onevenredig hoog. Bij patiënten met milde falciparum malaria 

werdd de fysiologie van de afbraak van glycogeen onderzocht tijdens vasten, en 

vergelekenn met die van gezonde vrijwilligers. Bij patiënten met type 2 diabetes 

(z.g.. ouderdomsdiabetes) werd de fysiologische regulatie van de twee paden van 

glucoseproductiee tijdens vasten - glycogeenafbraak (glycogenolyse) en 

glucosenieuwvormingg (gluconeogenese) - onderzocht. Deze bleek anders 

gereguleerdd dan bij gezonde vrijwilligers. Uiteindelijk werden met een 

geavanceerdee isotopentechniek de verschillende paden van glucose- en 

glycogeenstofwisselingg gemeten bij gezonde vrijwilligers. De uitkomst van dit 

onderzoekk verandert ons inzicht in hoe, tijdens kortdurend vasten bij de gezonde 

mens,, de diverse "brandstofbronnen" voor ons lichaam worden aangesproken en op 

elkaarr worden afgestemd, in het bijzonder wat betreft de glycogeenstofwisseling. 

Hett vergelijken van deze resultaten met die uit de proeven waarin vrije 

vetzuurconcentratiess (free fatty acids, ofwel FFA) in het bloed sterk werden 
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verlaagd,, leverde belangrijk inzicht op over de rol van FFA in het 

glucosemetabolismee bij gezonde vrijwilligers. Een van de meest interessante 

bevindingenn is dat FFA een glycogeensparend effect hebben tijden vasten. 

HoofdstukHoofdstuk 2 onderzoekt de rol van stikstofoxide (NO), een product van 

Kupffercellenn dat mogelijk betrokken is bij de paracriene regulatie van 

glucoseproductiee in de lever, op glycogeensynthese bij geïsoleerde 

rattenhepatocyten.. Eerder onderzoek leverde overtuigend bewijs voor het bestaan 

vann intrahepatische regelmechanismen voor glucosemetabolisme (paracriene 

regulatie).. In vitro was reeds aangetoond dat NO de gluconeogenetische flux door 

dee enzymen pyruvaat carboxylase (PC) en fosfoenolpyruvaat carboxykinase 

(PEPCK)) remt. Of NO ook het glucosemetabolisme op andere niveaus beïnvloedt 

wass nog niet bekend. Met behulp van geïsoleerde hepatocyten van gevaste ratten, 

geïncubeerdd in de NO-donor S-nitroso-jV-acetylpenicillamine (SNAP), werd gezien 

datt de synthese van glycogeen uit glucose nog sterker geremd wordt door NO dan 

dee gluconeogenese. De remming van glycogeensynthese werd vergezeld door een 

stijgingg in de intracellulaire glucose-6-fosfaatconcentratie en die van UDP-glucose. 

Dee activiteit van glycogeensynthase, gemeten in extracten van hepatocyten na 

blootstellingg aan NO, was verlaagd. Experimenten met gel-gefilterde leverextracten 

lietenn zien dat de remming van glycogeensynthase werd veroorzaakt door een 

remmendd effect van NO op de omzetting van glycogeensynthase b (inactief) in 

glycogeensynthasee a (actief). 

HoofdstukHoofdstuk 3 beschrijft het effect van NO op de glucoseproductie in vivo bij de 

mens.. In de lever beïnvloedt paracriene interactie tussen Kupffercellen en 

hepatocytenn het glucosemetabolisme. NO remt in vitro bij ratten, als paracriene 

mediator,, verschillende paden van de glucoseproductie. De rol van NO op de 

glucoseproductiee in vivo werd daarom onderzocht bij de mens. Bij zes gezonde 

mannenn werd de glucoseproductie gemeten tijdens L-NMM A infusie, een remmer 

vann de NO-synthese in vivo, tijdens 23 uur vasten, in een met fysiologisch zout 

gecontroleerdee cross-over studieopzet. Tijdens L-NMM A infusie daalde de 

NO-productiee met 40-50%, steeg de perifere vaatweerstand met ongeveer 22%, en 

daaldee de cardiac output met ongeveer 14%. De daling in glucoseproductie was 

echterr niet anders in het L-NMMA-experiment dan in het controle-experiment met 

fysiologischh zout. De glucoseconcentratie, de beschikbaarheid van substraten, en 
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dee plasmaconcentraties van de glucoregulatoire hormonen waren niet verschillend, 

all  was de adrenalineconcentratie lager tijdens L-NMM A infusie. Een 40-50% 

remmingg van de NO-productie in vivo bij de mens beïnvloedt dus niet de 

glucoseproductiee tijdens kortdurend vasten. De hypothese dat NO een belangrijke 

modulatorr is van de basale glucoseproductie bij gezonde mensen moet derhalve 

wordenn verworpen. 

HoofdstukHoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek naar de rol van NO in de regulatie van 

glucoseproductiee tijdens sepsis, in een endotoxine-geïnduceerd sepsismodel bij 

honden.. De rol van NO tijdens sepsis werd onderzocht door de NO-synthese te 

blokkerenn middels N(G)-monornethyl-L-arginine (L-NMMA) . Bij vijf honden 

werdenn de glucoseproductie en de glucoseverdwijning gemeten middels infusie van 

[6,6-2H2]glucose),, evenals de plasma glucoseconcentratie en de plasma 

hormoonconcentraties,, bij vijf verschillende gelegenheden: tijdens fysiologisch-

zoutinfusiee (controle), tijdens endotoxine-infusie alleen (E.Coli, 1.0 fJ-g/kg i.v.), en 

tijdenss endotoxine-infusie plus 3 verschillende doses L-NMMA . Endotoxine 

verhoogdee de glucoseproductie van 13.7 +/- 1.6 naar 23.6 +/- 3.3 u,mol/kg/min 

(PO.05),, de verdwijning van glucose van 13.9 +/- 1.1 naar 24.8 +/- 3.1 

(imol/kg/minn (P<0.001), de plasma lactaatconcentratie van 0.5 +/- 0.1 naar 1.7 +/-

0.11 mmol/1 (POOI), en de contraregulatoire hormoonconcentraties. L-NMM A 

beïnvloeddee niet de toename in glucoseproductie en glucoseverdwijning, de plasma 

lactaatconcentratie,, of de contraregulatoire hormoonconcentraties, als reactie op 

endoxine.. De plasma-glucoseconcentratie werd niet beïnvloed door endotoxine, 

mett en zonder L-NMMA . Wij concluderen dat in vivo remming van de 

NO-synthesee door hoge doses L-NMM A het glucosemetabolisme in reactie op 

endotoxinee niet beïnvloedt. Dit maakt een belangrijke rol voor NO als mediator 

vann het glucosemetabolisme tijdens endotoxemie bij honden onaannemelijk. 

Inn hoofdstuk 5 wordt het effect van een ander Kupffercelproduct dat betrokken is 

bijj  paracriene regulatie onderzocht. Het effect van interferon-gamma (IFN-y) op de 

glucoseproductiee werd bestudeerd in vivo, bij gezonde vrijwilligers. Om te 

beoordelenn of IFN-y betrokken is bij de interactie tussen het immuunsysteem en het 

endocrienee systeem in vivo, werden zes gezonde vrijwilliger s tweemaal onderzocht 

inn een placebogecontroleerde studieopzet: eenmaal na toediening van recombinant 

humaann IFN-y en bij een andere gelegenheid na toediening van fysiologisch zout. 
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Dee glucoseproductie werd gemeten middels infusie van [6,6-"H2]glucose, en het 

rustmetabolismee werd gemeten middels indirecte calorimetrie. Humane leukocyten 

antigeen-DRR genexpressie op monocyten en het serum-neopterine waren verhoogd 

naa toediening van IFN-y (JP<0.05vs. controle). IFN-y verhoogde de 

serumconcentratiee van interleukin-6. De concentratie van tumor necrosis factor-a 

bleeff  onder detectieniveau. IFN-y verhoogde de plasmaconcentraties van ACTH en 

Cortisoll  (/*<0.05 vs. controle), IFN-y veranderde niet de plasmaconcentraties van 

groeihormoon,, (nor)adrenaline, insuline, C peptide, glucagon, of insulin-like 

growthh factor I. IFN-y veranderde niet de plasmaconcentraties van glucose en vrije 

vetzuren,, noch de glucoseproductie. IFN-y verhoogde significant het 

rustmetabolisme.. Concluderend is IFN-y een milde stimulator van endocriene en 

metabolee paden. IFN-y is daarom waarschijnlijk niet zelf een mediator van groot 

belangg in de interactie tussen het immuunsysteem en de endocriene en metabole 

systemen. . 

HoofdstukHoofdstuk 6, een case report, beschrijft hoe paden van glucoseproductie werden 

gemetenn bij een zuigeling met diepe en persisterende hypoglycaemie e causa 

ignota.ignota. Tweemaal een onvoldoende glycaemische respons op een glucagonbolus 

hadd de verdenking op een glycogeenstofwïsselingsziekte gevoed. De stijging van 

dee plasma-glucoseconcentratie na een bolus glucagon wordt beschouwd als een 

belangrijkee diagnostische test bij onbegrepen hypoglycaemie. Bij deze drie weken 

oudee mannelijke zuigeling met ernstige terugkerende hypoglycaemie voor de 

voeding,, die afhankelijk was van continue intraveneuze glucose-infusie, had 

uitgebreidee diagnostische screening - inclusief een leverbiopsie - geen diagnose 

opgeleverd.. Glucoseproductie en gluconeogenese werden gemeten bij deze 

zuigelingg (glycogenolyse werd berekend) gedurende een afnemende glucose-

infusiesnelheid,, voor en na een glucagonbolus. Stapsgewijze verlaging van de 

glucose-infusiesnelheidd leidde tot een steile toename van de glycogenolyse en de 

gluconeogenese,, waardoor de totale glucoseomzet (productie + infusie) gelijk bleef 

rondd de 9 mg/kg/min (waarvan  60% gluconeogenese en  40% glycogenolyse). 

Dee plasma-glucoseconcentratie daalde echter van 4.9 mmol/1 naar 3.4 mmol/1. 

Glucagonn verhoogde de glucoseproductie met 50% maar leidde slechts tot een 

geringee stijging in de glucoseconcentratie. Concluderend staat de 

glucoseconcentratiee onder invloed van de balans tussen de glucoseproductie en de 

glucoseopnamee in de weefsels. Een gefaciliteerde glucoseopname en niet een 
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defectee glycogeenafbraak verklaart bij deze zuigeling de hypoglycemie-episoden. 

Eenn subnormale respons van de plasma-glucoseconcentratie na glucagon wijst niet 

noodzakelijkerwijss in de richting van een glycogeenstofwisselingsziekte, en kan 

zelfss misleidend zijn in de differentiaal diagnose. In het geval van hypoglycaemie 

vann onduidelijke etiologie is het derhalve geïndiceerd om kinetisch onderzoek te 

doenn met stabiele isotopen. 

InIn hoofdstuk 7, wordt de daling in de glycogenolyse tijdens kortdurend vasten 

gerelateerdd aan een afnemende lever-glycogeenvoorraad, waarbij gezonde 

Vietnamesee vrijwilliger s vergeleken worden met malariapatiënten. Tijdens 

kortdurendd vasten (<24hrs) daalt de glucoseproductie met 10 tot 20% door een 

dalingg in de glycogenolyse. Voor de gevoede toestand is gesuggereerd dat 

glycogeenn zijn eigen afbraak reguleert om de glycogeenophoping te beperken. Of 

err in de gevaste toestand een dergelijk mechanisme bestaat om de 

glycogeenvoorraadd te sparen is niet bekend. Bij malaria is de 

glycogeenafbraaksnelheidd na een nacht vasten opvallend lager dan bij gezonde 

vrijwilligers,, hetgeen zou kunnen wijzen op lagere glycogeenvoorraad. Indien de 

glycogeenvoorraadd zijn eigen afbraak reguleert tijdens vasten, dan postuleren wij 

datt de snelheid van glycogeenafbraak sneller zou moeten dalen bij patiënten met 

malariaa dan bij gezonde vrijwilligers. Zes Vietnamese milde falciparum malaria 

patiëntenn werden onderzocht tussen 16 en 22 uur vasten en vergeleken met 

gezondee Vietnamese controle proefpersonen. Glucoseproductie werd gemeten met 

[6,6-2H2]-glucose,, en glycogenolyse werd berekend na meten van de 

gluconeogenesee met de 2H20-methode. 

Glucoseproductiee was bij aanvang (16 uur vasten) 15% hoger bij malariapatiënten 

dann bij de controles. Glycogenolyse was veel lager bij malaria (2.3 +/- 0.37 

umol/kg/minn vs. 8.4 +/- 0.93 umol/kg/min), terwijl de plasma-glucoseconcentratie 

niett verschillend was. Tussen 16 en 22 uur vasten daalde de glucoseconcentratie op 

gelijkee wijze bij de patiënten en de controles (malaria: van 9 naar 1 

mmol/11 (p=0.01), controles: van 3 naar 5 mmol/l (p=0.03)). In 

absolutee zin daalde de glycogenolyse minder snel bij de malariapatiënten dan bij de 

controless (p=0.001), terwijl de relatieve daling van de glycogenolyse (d.w.z. ten 

opzichtee van bij 16 uur vasten) niet verschillend was in beide groepen. 

Tijdenss vasten is derhalve de relatieve daling van de glycogenolyse onafhankelijk 

vann de absolute daling van de glycogenolyse. De afbraak van glycogeen wordt niet 
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geremdd door een in absolute zin lagere snelheid van afbraak, zoals bij malaria. De 

regulatiee van glycogeen afbraak tijdens vasten lijk t dus niet bij voorkeur door de 

glycogeenvoorraadd gedicteerd, maar eerder door de noodzaak om de 

glucoseproductiee te garanderen en de juiste plasma-glucoseconcentratie te 

handhaven. . 

InIn hoofdstuk 8 worden de veranderingen in de glycogenolyse en de 

gluconeogenesee beschreven bij type 2 diabetes mellitus patiënten tussen 16 en 24 

uurr vasten. De resultaten tonen een breekpunt aan bij 20 uur vasten. Bij gezonden 

pastt de glucoseproductie zich aan aan kortdurend vasten (< 24 h) door middel van 

eenn afname in de glycogenolyse, terwijl de gluconeogenese niet verandert. Bij type 

22 diabetes mellitus daalt de plasma-glucoseconcentratie tijdens kortdurend vasten 

sneller.. De adaptatie aan kortdurend vasten werd gemeten bij zes patiënten met 

typee 2 diabetes mellitus, waarbij de periode tussen 16 en 20 uur vasten werd 

vergelekenn met die tussen 20 en 24 uur vasten. Hierbij werden de plasma-

glucoseconcentratie,, de glucoseproductie en de gluconeogenese gemeten. De 

glucoseproductiee werd gemeten middels infusie van [6,6-2H2]glucose, en 

gluconeogenesee werd gemeten middels toediening van H20. Tussen 16 en 20 uur 

vastenn daalden de plasma-glucoseconcentratie en de glucoseproductie met 16% 

doorr een daling in de glycogenolyse van 43%. Deze veranderingen gingen niet 

gepaardd met veranderingen in de glucoregulatoire hormonen of FFA. Tussen 20 en 

244 uur vasten veranderden noch de plasma-glucoseconcentratie noch de 

glucoseproductie.. Glycogenolyse daalde maar 8% (p< 0.05), terwijl de 

gluconeogenesee met 10% toenam (p< 0.05). De plasmaconcentraties van FFA 

stegenn met 31%. Deze veranderingen waren geassocieerd met een daling in de 

C-peptideconcentraties.. Deze resultaten tonen dat bij type 2 diabetes mellitus. de 

adaptatiee van de glucoseconcentratie aan kortdurend vasten op zijn minst 

gedeeltelijkk wordt verklaard door een daling in de glycogenolyse. Hierna daalde de 

glycogenolysee slechts minimaal en werd een verdere daling in de glucoseproductie 

verhinderdd door een toename van de gluconeogenese. Het is hierom dat het patroon 

vann veranderingen in glycogenolyse en gluconeogenese aangezet door kortdurend 

vastenn anders is bij type 2 diabetes mellitus patiënten dan bij gezonde controles, 

zoalss gebleken is uit eerdere publicaties. 
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Inn hoofdstuk 9 wordt de fysiologische regulatie van intrahepatische fluxen van 

glucoseproductiee en glycogeenmetabolisme beschreven tijdens kortdurend vasten, 

enn de rol van vrije vetzuren (FFA) op deze fluxen, bij zes gezonde vrijwilligers. De 

invloedd van FFA op intrahepatische fluxen van gluconeogenese, glycogenolyse en 

glycogeensynthesee werd onderzocht tussen 16 en 22 uur vasten. Iedere proefpersoon 

werdd tweemaal onderzocht, eenmaal met en eenmaal zonder acipimox, een remmer 

vann de lipolyse. Fluxen werden gemeten middels infusie van [2-13C]]glycerol, 

[l- 2H]]galactosee en [U-nC6]glucose. Acipimox onderdrukte vrijwel volledig de 

plasma-FFA-concentratiee binnen 1 uur, terwijl de FF A-concentratie langzaam steeg in 

dee controlestudie. Glucoseproductie was onveranderd met acipimox maar daalde 19% 

inn de controlegroep. De totale gluconeogenese steeg 17% in de controlestudie dankzij 

eenn stijging in het directe pad van de gluconeogenese naar plasma, terwijl zowel dé 

totalee als de directe gluconeogenese een voorbijgaande daling vertoonden onder 

invloedd van acipimox. De indirecte gluconeogenese (via UDP-glucose en glycogeen) 

wass gelijk en constant in beide studies. Acipimox voorkwam de daling in de totale 

glycogenolysee en de afbraak van de lever-glycogeenvoorraad zoals die werd 

gevondenn in de controlestudie (daling resp. 32% en 34%). De glycogeensynthese 

(vastgehoudenn ten bate van opslag) en de glycogeensyntheseflux (synthese ten bate 

vann opslag + synthese direct gevolgd door afbraak) waren constant en gelijk in de 

acipimox-- en de controlestudie. 

Wijj  concluderen dat gedurende kortdurend vasten (<24 uur): 1) FFA het directe pad 

vann de gluconeogenese stimuleert; 2) FFA de afbraak van glycogeenvoorraad remt; 3) 

FFAA de glycogeensynthese (en -syntheseflux) ongemoeid laat. Tijdens kortdurend 

vastenn zijn de fluxen er binnen de lever derhalve op gericht om de lever-

glycogeenvoorraadd relatief te sparen. FFA blijkt een belangrijke regulator van deze 

fluxen. . 

HoofdstukHoofdstuk 10 is de algemene conclusie van dit proefschrift. Glucosemetabolisme 

inn de lever is strak gereguleerd in een zeer complex systeem. Dit proefschrift 

beschrijftbeschrijft onderzoek naar de rol van verschillende regulatoren van het 

glucosemetabolismee in de lever, waarbij zowel "extrinsieke" mediatoren (zoals 

NO,, IFN-y, en FFA) als "intrinsieke" mediatoren (glucoseconcentratie, glycogeen, 

gluconeogenesee en glycogenolyse) aan bod komen. Het onderzoek leidde tot een 

bepaaldd inzicht in de regulatie, maar vooral tot het besef dat er niet één regulator is. 

Hett symphonieorkest dat betrokken is in de regulatie van glucosehomeostase 
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bestaatt wellicht zelfs uit meerdere orkesten, nauwkeurig opgesteld in de ruimte en 

samenn spelend. 

Wee lieten zien dat NO een sterke remmer is van de gluconeogenese en de 

glycogeensynthesee bij rattenhepatocyten in vitro. 50% remming van de NO-

synthesee in vivo bij mensen beïnvloedde niet de glucoseproductie. NO-remming 

liett ook de glucoseproductie ongemoeid bij mild septische honden. Mogelijk heeft 

NOO wel invloed op paden van glucosemetabolisme in de lever, maar óf NO is geen 

essentiëlee modulator van de glucoseproductie in vivo, óf het effect van NO wordt 

niett manifest in vivo door autoregulatie of contraregulatie door andere paden van 

glucosemetabolismee binnen de lever. 

Hetzelfdee geldt voor IFN-y. Ondanks milde metabole effecten, veranderde IFN-y 

niett de glucoseproductie bij mensen tijdens kortdurend vasten. IFN-y verlaagde 

echterr wel de glucoseproductie bij chirurgische patiënten, hetgeen impliceert dat 

latentee effecten onder extremere omstandigheden mogelijk wel manifest worden. 

FFAA zijn behalve een metabool substraat ook bewezen metabole modulatoren; 

plasmaa FFA spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van insulineresistentie en type 

22 diabetes mellitus, en FFA hebben laten zien de gluconeogenese en de 

glycogenolysee te kunnen beïnvloeden. Wij maten paden van gluconeogenese, 

glycogenolysee en glycogeensynthese, in de aanwezigheid en afwezigheid van 

fysiologischefysiologische plasma-FFA-concentraties. FFA stimuleerden tijdens kortdurend 

vastenn het directe pad van de gluconeogenese, en remden de afbraak van 

glycogeen.. FFA in fysiologische plasmaconcentraties gedragen zich derhalve als 

belangrijkee regulatoren van het glucosemetabolisme in de lever tijdens kortdurend 

vasten. . 

Wijj  concludeerden dat NO, IFN-y, en FFA belangrijke (paracriene) mediatoren zijn 

vann het glucosemetabolisme, en dat zij in symfonie handelen met andere spelers in 

hett orkest. 

Dee laatste drie hoofdstukken van dit proefschrift concentreren zich op de rol van 

glycogeenn en glycogeenafbraak in de glucoseproductie bij falciparum malaria en 

typee 2 diabetes patiënten, en bij gezonde vrijwilligers. In de laatste studie maten we 

dee verschillende paden die bijdragen aan glycogenolyse, gluconeogenese, en 

glycogeensynthese. . 

Hett concept van Magnusson et al. dat glycogeenvoorraad zijn eigen 
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afbraaksnelheidd zou dicteren, ofwel autoregulatie in the striktste zin van het woord, 

werdd ingezet als basis voor de omgekeerde hypothese. Bij malaria is de 

glycogeenafbraaksnelheidd (glycogenolyse) zeer laag, wat in het licht van het 

bovenstaandee concept van Magnusson vermoedelijk een weerspiegeling is van een 

zeerr lage lever-glycogeenvoorraad. Wij vonden echter dat, ondanks de veel lagere 

glycogenolysee bij malaria, de glycogenolyse niet sneller afnam bij malaria dan bij 

gezondee vrijwilligers. In andere woorden: de glycogeenvoorraad bij malaria, 

hoewell  vermoedelijk zo goed als uitgeput wordt niet gespaard. Wij concludeerden 

datt ofwel het aandeel van glycogeenafbraak aan de glucoseproductie essentieel 

blijf tt om euglycaemie te handhaven, zelfs bij zeer lage snelheden, ofwel 

mechanismenn die normaliter de totale uitputting van de glycogeenvoorraad 

voorkomen,, falen bij malaria. 

Dee adaptatie aan kortdurend vasten bij obese type 2 diabetes patiënten verloopt 

anderss dan bij gezonde vrijwilligers. Bij type 2 diabetes patiënten daalde de 

glycogenolysee consistent tot 20 uur vasten, waarna deze verder constant bleef; de 

gluconeogenesee begon te stijgen na 20 uur vasten, en voorkwam daarmee een 

verderee daling van de glucoseproductie. Bij gezonde vrijwilliger s volgen de 

veranderingenn in glycogenolyse en gluconeogenese een lineair patroon gedurende 

dee eerste 24 uur vasten. De rol van obesitas per se behoeft nadere studie, en in het 

bijzonderr de invloed van obesitas en type 2 diabetes op de verschillende paden van 

gluconeogenese,, glycogenolyse, en glycogeensynthese. 

Fluxenn die bijdragen aan glucose- en glycogeenmetabolisme in de lever werden 

gemetenn in vivo bij mensen, evenals de invloed van fysiologische FFA-

concentratiess op deze fluxen tijdens kortdurend vasten. Wij vonden dat de daling 

vann de glycogeenafbraak tijdens kortdurend vasten FFA-afhankelijk is. 

Glycogeensynthesee bleef constant tijdens kortdurend vasten, evenals het indirecte 

padd van de gluconeogenese (gluconeogenese via glycogeen naar glucose). Hoewel 

kwantitatieff  inferieur, lijken intrahepatische fluxen tijdens vasten gericht op het 

behoudenn van een minimum voorraad aan glycogeen. Speculerend zou het 

garanderenn van een minimum glycogeenvoorraad van levensbelang kunnen zijn in 

gevall  van "brandstofhood", in het bijzonder voor het brein. Onze in vivo 

bevindingenn kunnen in deze aansluiting vinden bij in vitro bevindingen door Youn 

ett al., die aantoonde dat gluconeogenetische flux essentieel is voor 

glycogeensynthese.. Dit laatste levert een pathofysiologische achtergrond voor het 

constantt blijven van de indirect gluconeogenese (naar glycogeen) tijdens vasten. 
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Ookk de potentiële rol van glucose-6-fosfaat als "doorgangshuis" voor de regulatie 

vann gluconeogenetische en glycogenolytische fluxen, is een concept dat wordt 

ondersteundd door recente studies door Van Dijk et al.. 

Hett doel van dit proefschrift was om aspecten van de regulatoren van het glucose 

enn glycogeen metabolisme in de lever te ontrafelen, en het leidt tot de conclusie dat 

err niet een regulator bestaat maar vele, die meesterlijk samen spelen in een 

symfonieorkest.. Voor zover wij konden meten is niet één pad verantwoordelijk 

voorr de regulatie, en niet één mediator verklaart de fysiologische of pathologische 

veranderingenn in glucosehomeostase. All e veranderingen die werden waargenomen 

mett of zonder farmacologische manipulatie, waren bescheiden. Glucoseproductie 

doorr de lever is een vitaal, complex en zeer goed bewaakt proces. In een gezond 

organismee zullen auto- of contraregulatie klaarstaan om te compenseren voor de 

afwezigheidd van een van de spelers in het orkest. De ontwikkeling van 

hooggeavanceerdee isotooptechnieken maken het steeds meer mogelijk om de 

kinetiekk van complexe metabole systemen in vivo bij de mens te bestuderen, 

fysiologiefysiologie en pathofysiologie. Deze ontwikkelingen zullen uitnodigen tot veel meer 

onderzoekk om inzicht te verwerven. 
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Schoonheidd ligt in onze perceptie. 

Wee moeten de schoonheid beseffen, herkennen, uitvinden, en scheppen. 

Györgyy Konrad 

uit: uit: 

Hett boek van de schoonheid en de troost. Wim Kavzer. VPRO. 
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