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Samenvatting: Vasculaire Insulineresistentie door Vet 
 
De constante toename van obesitas leidt tot een toegenomen incidentie van metabole 

verstoringen zoals insulineresistentie, type 2-diabetes en hypertensie, en heeft een 
epidemische omvang aangenomen. Dit proefschrift richt zich op de bijdrage van vasculaire 
insulineresistentie aan de ontwikkeling van type 2-diabetes en hypertensie. We hebben 

mechanismen opgehelderd die als doelwit gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van 
nieuwe therapeutische behandelingen voor hypertensie en type 2-diabetes.  

Insuline speelt een belangrijke rol in het reguleren van de diameter van 

weerstandsvaten door zowel de productie van de vaatverwijdende stof stikstofoxide en de 
vaatvernauwende stof endotheline te induceren. Hierdoor is insuline in staat om zowel de 
bloeddruk als het transport van glucose naar de spieren te reguleren. Insulineresistentie is 

gedefinieerd als ongevoeligheid voor insuline-geïnduceerde glucoseopname, met name in 
spierweefsel. Bij vasculaire insulineresistentie zijn de vaatverwijdende effecten van insuline 
verstoord. Dit leidt tot een (absolute of relatieve) vaatvernauwing en kan enerzijds bijdragen 

aan een verhoogde bloeddruk door toegenomen vaatweerstand en anderzijds bijdragen 
aan type 2-diabetes door een verstoord glucosetransport naar spieren. Vet of vetzucht 
(obesitas) is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van zowel vasculaire als 

metabole insulineresistentie. Obesitas wordt gekenmerkt door een toegenomen vetmassa, 
vaatdysfunctie en een verminderde glucoseopname in spierweefsel.  

Obesitas is sterk geassocieerd met insulineresistentie, de incidentie van type 2-

diabetes en hypertensie, maar de mechanismen die ten grondslag liggen aan door obesitas 
geïnduceerde vasculaire insulineresistentie zijn nog niet duidelijk.  
 

In dit proefschrift wordt de nadruk gelegd op de relatie tussen vasculaire insulineresistentie 
en vet in een studie aan muizen. Vasculaire insulineresistentie is bestudeerd door de 
effecten van insuline om vaatverwijding en vernauwing te induceren in arteriolen te 

onderzoeken in een drukmyograaf. In deze opstelling kunnen veranderingen in vaatdiameter 
als reactie op vasoactieve stoffen gemeten worden onder fysiologische omstandigheden. In 
dit proefschrift worden 2 aspecten van vet bestudeerd: vetweefsel en overmatig vetweefsel 

(obesitas) in het algemeen en acute blootstelling aan vetzuren. Vaatfunctie in combinatie 
met deze  aspecten van vet zijn bestudeerd in verschillende genetisch gemodificeerde 
muizenstammen. Deze muizen missen een gen dat betrokken is bij de signaaltransductie 

van insuline in o.a. endotheelcellen. Hierdoor kan meer inzicht worden verkregen in de 
signaaltransductie van insuline en in de mechanismen achter de regulatie van bloeddruk en 
doorbloeding in spier- en vetweefsel onder invloed van insuline.  

 
Hoofdstuk II bestaat uit twee uitgebreide overzichtsartikelen die de rol van 
endotheeldysfunctie in diabetes en haar complicaties bespreken, met speciale aandacht 

voor de verstoorde signaaltransductie van insuline en perivasculair vet. 
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In het eerste artikel wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de huidige literatuur 
aangaande endotheelfunctie en diabetes. Hierin wordt ook ter discussie gesteld of de 

verstoring van endotheelfunctie, die bijdragen aan metabole en vasculaire veranderingen, 
kan bijdragen aan de ontwikkeling van type 2 diabetes. Het tweede overzichtsartikel gaat 
verder in op de rol van perivasculair vet en de lokale productie van adipokines op de 

vaatfunctie.  
 
In Hoofdstuk III-VII wordt de respons op insuline in arteriolen bestudeerd. Deze arteriolen 

zijn geisoleerd uit verschillende muismodellen. Wij vonden dat het effect van insuline op 
vaatfunctie afhankelijk is van de genetische achtergrond van de muis. Arteriolen geïsoleerd 
uit muizen met een Sv129*C57Bl/6 achtergrond, gebruikt in Hoofdstuk III en IV, laten een 

vaatvernauwing zien op insuline. Dit in tegenstelling tot arteriolen geïsoleerd uit muizen met 
een C57Bl/6 achtergrond, die geen verandering in diameter laten zien op insuline 
(Hoofdstuk V-VII). Om de effecten van de genetische achtergrond op insulinerespons uit te 

sluiten, zijn er alleen conclusies getrokken uit verschillen tussen muizen met een gelijke 
genetische achtergrond.  
 

In Hoofdstuk III en IV is de rol van insulinereceptorsubstraateiwitten (IRS) in insuline-
gemedieerde vaatreactiviteit en daarbij behorende fysiologische eigenschappen bestudeerd. 
IRS-eiwitten zijn belangrijke mediatoren in de signaaltransductie van insuline. Vetzuren 

kunnen bijvoorbeeld de signaaltransductie van insuline verstoren door aan te grijpen op 
IRS-eiwitten en hierdoor een belangrijke sleutelrol vormen in obesitas-geinduceerde 
insulineresistentie. De precieze rol van IRS-eiwitten in de signaaltransductie van insuline in 

bloedvaten is echter nog niet bekend. De studies beschreven in Hoofdstuk III en IV maken 
gebruik van een muismodel waarin het functionele gen voor IRS1 of IRS2 is uitgeschakeld. 
Uit deze muizen zijn arteriolen geisoleerd om de functionele effecten van de gendeletie op 

vaatfunctie, zoals insuline-gemedieerde vaatreactiviteit, te bestuderen, maar ook 
spierdoorbloeding en bloeddruk zijn bepaald. Eerdere studies van andere auteurs 
beschrijven voornamelijk dat IRS-eiwitten betrokken zijn bij de activatie van insuline-

gemedieerde NO-productie, wat een belangrijke rol in vaatverwijding impliceert. Echter, de 
data in Hoofdstuk III en IV laten zien dat zowel IRS1 als IRS2 een belangrijke rol speelt in 
de insuline-gemedieerde ET-1-productie en vaatvernauwing. Zowel het uitschakelen van 

IRS1 als van IRS2 leidt namelijk tot een insuline-gemedieerde vaatverwijding in 
spierarteriolen, die veroorzaakt wordt door een verstoorde ET-1-activatie door insuline. 
  In IRS1-deficiënte muizen is de vaatverwijding op insuline geassocieerd met een 

afgenomen vascularisatie van spieren (Hoofdstuk III). Ondanks dat muizen die het gen 
voor IRS1 missen een groeivertraging hebben, groeien de spieren van deze muizen 
normaal en is de doorbloeding in orde. Dit kan komen doordat insuline een vaatverwijding 

geeft in spierarteriolen van deze muizen en hierdoor de bloedvoorziening naar de spier kan 
stimuleren. De resultaten van hoofdstuk III laten zien dat een verminderde IRS1-expressie 
de vasculaire dysfunctie die geassocieerd is met insulineresistentie gedeeltelijk kan 
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verklaren. In IRS2-deficiënte muizen is de vaatverwijding op insuline geassocieerd met een 
lagere bloeddruk, vergeleken met normale muizen met dezelfde genetische achtergrond 

(Hoofdstuk IV). Bloeddruk en cardiale functie zijn gemeten met radiotelemetrie en 
echocardiografie in de muis. De afgenomen bloeddruk in IRS2-deficiënte muizen wordt 
veroorzaakt door een afgenomen hartminuutvolume en afgenomen vaatweerstand door een 

specifieke verstoring in insuline-gemediëerde vaatvernauwing. De resultaten in dit hoofdstuk 
suggereren dat een verminderde IRS2-activiteit een beschermende rol kan spelen in de 
ontwikkeling van hypertensie.  

Verstoringen in de expressie en het functioneren van IRS-eiwitten in 
doelwitorganen van insuline, zoals skeletspieren, zijn sterk geassocieerd met het 
ontwikkelen van insulineresistentie en type 2-diabetes. De rollen van IRS1 en IRS2 in 

insuline-gemedieerde ET-1-productie betekenen dat IRS1 en IRS2 een complexere rol 
spelen in de insulinesignaaltransductie route dan voorafgaand aan dit onderzoek werd 
gedacht. Deze data kunnen belangrijke fysiologische implicaties hebben voor ons begrip 

van de verstoorde bloeddrukregulatie en spierperfusie in insulineresistentie en type 2-
diabetes. 
 

In patiënten met obesitas zijn de serumwaarden van vetzuren verhoogd, en dit is 
geassociëerd met een verstoorde insulinesignaaltransductie, verstoorde rekrutering van 
capillairen en verstoorde glucose-opname in spieren. De mechanismen achter verstoorde 

insulinesignaaltransductie door vetzuren en wat de consequenties zijn voor vaatfunctie zijn 
onderzocht in Hoofdstuk V and VI. De resultaten in Hoofdstuk V laten zien dat PKCθ 
geactiveerd wordt door vetzuren en dat PKCθ aanwezig is in het endotheel van 

spierarteriolen. De activatie van PKCθ door vetzuren leidt tot insuline-gemedieerde 
vaatvernauwing door een afgenomen activering van Akt en een toegenomen activering van 
ERK1/2 door insuline. Het sterke bewijs voor PKCθ-activering in spierarteriolen is verder 

bestudeerd in arteriolen in vetweefsel in Hoofdstuk VI. Dit hoofdstuk laat zien dat vaten in 
spier en vetweefsel functioneel verschillend zijn. PKCθ wordt selectief geactiveerd door 
insuline en vetzuren in spierarteriolen ten opzichte van arteriolen uit vetweefsel. Deze 

PKCθ-activatie is geassocieerd met insuline-gemedieerde vaatvernauwing in spierarteriolen 
en een toegenomen doorbloeding van vetweefsel in obese muizen. Dit kan mogelijk de 
opslag van voedingstoffen in vetweefsel sitmuleren. De data beschreven in hoofstuk V en VI 

bieden een nieuw mechanisme waarin selectieve PKCθ-activatie in spierarteriolen 
verbonden kan worden aan obesitas-geïnduceerde insulineresistentie. 
 

Preliminaire resultaten van de effecten van lokaal uitgescheiden adipokines op de 
vaatfunctie zijn beschreven in Hoofstuk VII. In hoofdstuk VII worden arteriolen uit gezonde 
dunne muizen geïncubeerd met perivasculair vetweefsel (PVAT) geisoleerd uit een dikke of 

dunne muis. De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat de incubatie met PVAT van dunne 
muizen leidt tot een insuline-gemedieerde vaatverwijding in arteriolen van dunne muizen. 
Deze vaatverwijding wordt gemedieerd door de activering van AMPK en is verstoord bij een 
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incubatie van PVAT uit dikke muizen. Deze verstoorde vaatverwijding op insuline wordt 
waarschijnljik veroorzaakt door een verminderde productie van adiponectine door het PVAT 

van de dikke muis. Deze data laten zien dat PVAT vaatreactiviteit kan beïnvloeden door de 
lokale productie van adipokines in een in-vitro opstelling. In deze opstelling was het PVAT 
niet in direct contact met de bestudeerde arteriole en zijn de effecten op vaatreactiviteit 

afhankelijk van de mate van adipokinesecretie. Het identificeren van een specifiek profiel 
van adipokinesecretie van “dun” en “dik” PVAT kan ons helpen bij het vinden van een 
specieke behandelingen voor vaatdysfunctie en kan daardoor gebruikt worden voor 

preventie van de ontwikkeling van hypertensie en insulineresistentie  in patiënten met 
obesitas.  
 
In Conclusie, tonen de hiervoor beschreven studies aan dat vetweefsel, obesitas en 
vetzuren vasculaire insulineresistentie kunnen veroorzaken. Vasculaire insulineresistentie 
veroorzaakt door vetweefsel en zijn producten wordt gekenmerkt door een verstoorde 

insuline-gemedieerde vaatverwijding en draagt bij aan een verstoorde spierdoorbloeding en 
bloeddrukregulatie, en gaat gepaard met toegenomen vet doorbloeding. Vet grijpt in op de 
signaaltransductie van insuline waarbij IRS-eiwitten en PKCθ een cruciale rol spelen in de 

regulatie van insuline-gemedieerde vaatreactiviteit. IRS en PKCθ kunnen samen met 
perivasculair vetweefsel aangrijpingspunten vormen voor toekomstig onderzoek ter 
preventie en behandeling van vaatdysfunctie, hypertensie en type 2-diabetes. 

  

 
 


