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Samenvatting

Het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift gaat uit van de hypothese 
dat glycosphingolipiden een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van obesitas 
geinduceerde insuline resistentie. De beschikbaarheid van een specifi eke remmer 
voor het enzym glucosylceramide synthase, een belangrijk enzym in de glycosphin-
golipiden synthese, gaf ons de mogelijkheid om het effect van glycosphingolipiden 
verlaging te testen in zowel in vitro als in vivo model systemen.
In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond informatie gegeven bij dit proefschrift. Aan 
bod komen de consequenties van insuline resistentie die verder rijken dan glucose 
homeostase alleen, en ook invloed hebben op het metabolisme van triglyceriden en 
cholesterol. Uitgaande van eigen gegevens en informatie uit literatuur wordt er een 
verklaring opgeworpen waarom obesitas geassocieerd is met hoge glycosphingoli-
piden niveaus en insuline resistentie. In het kort: obesitas bevordert een verhoging 
van glycosphingolipiden zoals de ganglioside GM3 en de sphingolipide ceramide. Een 
teveel van deze lipiden interfereert met de mogelijkheid van insuline om de insuline 
receptor te activeren evenals de onderliggende eiwit kinasen. Het experimentele 
bewijs hiervoor komt van interventie studies met remmers van glycosphingolipid 
biosynthese. De ontwikkeling van deze remmers is vanuit een historisch perspectief 
beschreven.
Hoofdstuk 2 beschrijft een studie waarbij verschillende remmers van glycosphin-
golipid synthese werden getest op hun potentie om insuline gevoeligheid te ver-
beteren in knaagdier modellen voor insuline resistentie. Deze op iminosuikers 
gebaseerde remmers verschillen in hun substraat specifi citeit (IC50) voor gluco-
sylceramide synthase en intestinale glycosidases. We vonden dat AMP-DNM, een 
stof die zowel de intestinale glycosidases alsook glucosylceramide synthase remt, 
de beste effecten toonde op glycemische controle. Het bufferen van opname van 
suikers uit de darmen met deze remmer draagt waarschijnlijk bij aan de verbeterde 
glucose homeostase in proefdier modellen.
Dysfunctioneel vet weefsel levert een belangrijke bijdrage aan obesitas-geindu-
ceerde insuline resistentie, waarschijnlijk doordat de secretie van adiponectine is 
verlaagd en de secretie van infl ammatoire cytokines en vrije vetzuren is verhoogd. 
In hoofdstuk 3 laten we zien dat behandeling van ob/ob muizen met AMP-DNM 
de insuline signalering herstelt in geisoleerde, en ex vivo met insuline gestimuleerde, 
vetcellen. Adiponectine gen expressie en eiwit niveaus namen toe en het aantal 
vetweefsel geassocieeerde macrofagen nam af in vivo. 
In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van de effecten van AMP-DNM behandeling op 
lever steatose. De vette lever die vaak gepaard gaat met systemische insuline resist-
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entie wordt toegeschreven aan hoge insuline niveaus die de novo vetzuur synthese 
in de lever activeren. Orale toediening van AMP-DNM voorkwam hepatomegaly, 
verbeterde insuline signalering in de lever, en corrigeerde bloed glucose en insuline 
concentraties. De expressie van SREBP-1c gereguleerde genen, betrokken bij vetzuur 
synthese, normaliseerde en vetzuur synthese in de lever nam af. De ontwikkeling 
van prominente steatose in het centrilobulaire gebied werd voorkomen en tegelijk 
werd de opslag van glycogeen genormaliseerd in levers van behandelde muizen. 
Daar kwam nog bij dat de behandeling met AMP-DNM het genexpressie patroon 
in de lever veranderde in de richting van het profi el zoals dat wordt waargenomen 
bij dunne muizen.
In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar de effecten van AMP-DNM op voed-
selinname en energie verbruik bij ob/ob muizen. Hierbij maakten we gebruik van 
metabole kooien. De start van de behandeling leidde tot een toename in de vet 
verbanding en een afname in koolhydraat verbranding. Dit ging gepaard met een 
afname in voedsel inname en energie verbruik. Na vijf weken behandeling was er een 
sterke afname van de hoeveelheid triglyceriden in de lever van de met AMP-DNM 
behandelde dieren. In samenhang met de verhoogde vetverbranding werd er een 
verhoogde expressie van CPT-1a in de lever gevonden. 
In een tweede experiment leidde blootstelling van ob/ob muizen aan AMP-DNM 
gedurende vier uur tot activatie van delen van de hypothalamus die bekend staan 
om hun rol in regulatie van voedsel inname. Deze korte behandelperiode had geen 
waarneembare perifere metabole effecten, wat suggereert dat de veranderingen in 
het brein voorafgaan aan de perifere effecten.
In hoofdstuk 6 worden de gevolgen van glycosphingolipiden verlaging beschreven 
op cellulair niveau. De oorspronkelijk van lever afkomstige cellijn HepG2 werd gek-
weekt en gedurende 48 uur behandeld met AMP-DNM. Dit zorgde voor een verlag-
ing van de glycosphingolipiden in de cellen van wel 70%, zonder dat dit een duidelijk 
effect had op cel groei of morfologie. We analyseerden de mRNA expressie van 
deze cellen met behulp van microarrays en vergeleken daarbij de behandelde met 
de niet-behandelde cellen. We vonden een verhoogde expressie in een set genen 
die gereguleerd worden door de transcriptie factor SREBP. Deze transcriptiefac-
tor activeert genen in het pad voor sterol biosynthese en we konden inderdaad 
aantonen dat dit leidde tot een verhoogde synthese van cholesterol in AMP-DNM 
behandelde cellen. 
In de studie die beschreven staat in hoofdstuk 7 hebben we bepaald of AMP-DNM 
ook lipiden homeostase beinvloedt en dan vooral het “reverse cholesterol” pad. 
Behandeling van C57BL/6J muizen met AMP-DNM gedurende vijf weken verlaagde 
plasma niveaus van triglyceriden en cholesterol met 35%, terwijl de neutrale sterolen 
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excretie verdubbelde. Secretie van gal lipiden verdubbelde ook, en dit resulteerde in 
een vergelijkbare toename in de gal toeloop. Dit effect werd niet veroorzaakt door 
een verandering in expressie of kinetiek van de verscheidene export pompen die 
betrokken zijn bij galvorming. Echter, het galzouten depot nam toe en de expressie 
van Cyp7A1 was verhoogd. In vitro experimenten met HepG2 cellen liet zien dat dit 
kwam door een remming van de FGF19 gemedieerde onderdrukking van Cyp7A1 
via de FGF receptor. 
Galzouten vinden hun oorsprong in cholesterol en men heeft lang gedacht dat 
deze galzouten afvalproducten waren met een additionele rol in voedsel vertering. 
Gedurende de laatste 10 jaar zijn er nieuwe functies van galzouten aan het licht 
gekomen, en het blijkt dat ze niet alleen van belang zijn in de interfase tussen lichaam 
en buitenwereld, maar dat het ook erg belangrijke signaal moleculen zijn die een rol 
spelen in de balans van metabole paden. In hoofdstuk 8 concentreren we ons op 
de functie van galzouten in de regulatie van cholesterol homeostase op het niveau 
van cellen alsook het hele organsime. 
Hoofdstuk 9 bevat een algemene discussie over de resultaten die zijn beschreven 
in dit proefschrift. De effecten van AMP-DNM op glucose homeostase op grond 
van veranderingen in insuline signalering in de spier en lever alsook de capaciteit 
om intestinale glycosidases te remmen wordt toegelicht. Tevens worden de gunstige 
effecten van AMP-DNM op lipiden metabolisme in de lever en het vetweefsel bes-
proken. Er wordt kort ingegaan op de impact van AMP-DNM op cholesterol en gal 
homeostase via paden die geen betrekking hebben op de insuline receptor. Het is 
niet ondenkbaar dat AMP-DNM behalve verlaging van glycosphingolipiden ook nog 
andere werkingsmechanismen heeft en een aantal opties voor toekomstige experi-
menten om dit te testen wordt voorgesteld. Uiteindelijk wordt ook de mogelijkheid 
van het gebruik van iminosuikers voor de behandeling van obesitas-geinduceerde 
insuline resistentie besproken.




