
VU Research Portal

Endothelial AMPK controls microvascular perfusion and cardiac function

van Poelgeest, E.M.

2020

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van Poelgeest, E. M. (2020). Endothelial AMPK controls microvascular perfusion and cardiac function: focus on
insulin-induced recruitment and exercise. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit
Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/43fd5a1c-e972-4bf1-9cc3-15b9483b3378


 

235 
 

Chapter 15 – Nederlandse samenvatting 

In deze thesis hebben we onderzocht of en hoe AMPK in het endotheel (ecAMPK) 

insuline geinduceerde rekrutering (IMVR) in skelet- en hartspier reguleert. We hebben 

de functionele relevantie van IMVR in skeletspier en hartspier onderzocht door IMVR 

te remmen in genetisch gemodificeerde muizen en door IMVR te stimuleren in mensen 

door infusie met prostacycline analoog en lichamelijke activiteit. 

We hebben laten zien dat insuline microvasculair bloedvolume laat afnemen in de 

hartspier van patienten met type 2 diabetes (DM2) en in muizen die een westers dieet 

gevoerd kregen. 

Voorts hebben we gevonden dat een trainingsprogramma IMVR in de hartspier laat 

toenemen in patienten met DM2 en dat IMVR toegenomen is in mensen die fysiek 

actief zijn. 

We hebben gevonden dat ecAMPK IMVR reguleert in de hartspier, maar niet in 

skeletspier. Bovendien hebben we gevonden dat ecAMPK in de hartspier een 

regulator is van de positieve effecten van lichamelijke activiteit op IMVR en dat 

ecAMPK contractiliteit van de linker ventrikel reguleert, waarschijnlijk via positieve 

invloed op de expressie van MYH1, 4, 11 en andere. 

Het laten toenemen van IMVR in skeletspier door prostacycline analoog te infunderen 

of het laten afnemen van IMVR door endotheel specifieke knockout van de insuline 

receptor had geen effect op insuline gevoeligheid van het lichaam. 

Dus, de data in deze thesis laten zien dat skeletspier IMVR niet altijd een determinant 

is van insuline gevoeligheid. In de hartspier daarentegen zorgt het remmen van IMVR 

voor afname van contractiefunctie van de linker ventrikel. Concluderend laten we zien 

in deze thesis dat IMVR in de hartspier een relevant fysiologisch proces is dat 

gereguleerd wordt door ecAMPK, afgenomen is in DM2 patienten en na westers dieet, 

is toegenomen door prostacycline infusie en lichamelijke activiteit en een determinant 

is van linker ventrikel functie. 
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IMVR en ecAMPK in de hartspier zijn dus veelbelovende potentiele therapeutische 

aangrijppunten in de behandeling van aandoeningen waarbij hartspier IMVR is 

afgenomen, zoals DM2 en misschien het microvasculaire dysfunctie syndroom. 

  


