
De stofwisseling, of me-
tabolisme, is het geheel 
van biochemische pro-

cessen die plaatsvinden in 
cellen en organismen. Enzy-
men spelen een centrale rol 
bij de omzettingsreacties. 
Onder de diverse functies 
van het metabolisme behoren 
de energie transformerende 
reacties: 
- vrijmaken van energie uit 
o.a. opgenomen stoffen en 
reservestoffen, 
- opslaan van chemische 
energie door de aanmaak van 
reservestoffen. 
De energie transformerende 
reacties kunnen onderver-
deeld worden in 2 catego-
rieën: katabole en anabole 
reacties. Tijdens katabole 
reacties worden grotere 
moleculen van organische 
stoffen afgebroken tot klei-
nere moleculen. Hierbij komt 
energie vrij. Bij anabole reac-

ties worden grote moleculen, 
reservestoffen, gesyntheti-
seerd (die dienen als energie 
opslag). Hiervoor is energie 
nodig. 
Ons metabolisme kent 3 
belangrijke stofwisselingspro-
cessen:
1. het koolhydraatmeta-
bolisme
2. het vetmetabolisme 
3. het eiwitmetabolisme

Koolhydraatmetabolisme
Koolhydraten komen in ons 
voedsel voor in de vorm van 
mono-, di- of polysachariden. 
Di- en polysachariden worden 
in het maagdarmkanaal door 
enzymen afgebroken tot mo-
nosachariden, respectievelijk 
glucose, fructose en galac-
tose. Deze monosachariden 
worden geresorbeerd ter 
hoogte van de dunne darm 
en komen vervolgens recht-
streeks in het bloed terecht.

Hersenen functioneren en-
kel op glucose. Daarmee 
lijkt glucose een essentiële 
brandstof. Hoewel er geen 
barrière is zodat glucose als 
brandstof voor de hersenen 
altijd kan worden vrijge-
maakt. Tevens is het een 
belangrijke brandstof voor 
het centraal zenuwstelsel en 
de rode bloedcellen. Glucose 
is een wijdlopende precursor* 
die een hele reeks metabole 
intermediairen kan leveren. 
In gevoede toestand gebruikt 
het lichaam glucose voor de 
metabolisatie van energie, 
de opslag als glycogeen of 
de opslag als vet. In gevaste 
toestand wordt glucose uit 
het bloed enkel gebruikt voor 
de metabolisatie van ener-
gie. Eventuele tekorten aan 
glucose worden automatisch 
aangevuld door glucose op-
nieuw te synthetiseren. 
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Onze voeding bestaat uit koolhydraten, vetten en ei-
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diabetes. Wat gaat er dan fout bij iemand met diabetes?
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Van glucose tot pyruvaat
Door het metaboliseren van 
glucose voor energie wordt 
ongeveer de helft van de 
energiebehoefte gedekt. Hier-
voor wordt glucose tijdens 
de glycolyse geoxideerd tot 2 
moleculen pyruvaat. Tijdens 
deze reactie, die plaats vindt 
in het cytoplasma van de cel, 
wordt relatief weinig energie 
(2 ATP**) gegenereerd. Voor 
deze omzetting is geen zuur-
stof nodig.
Pyruvaat is de precursor in 
het pyruvaatmetabolisme. 
Het kan door het lichaam 
verder ingezet worden in 3 
reacties:
- Sub-
straat voor de 
citroenzuurcy-
clus 
- Omzet-
ting in lactaat 
(anaeroob)
- Omzet-
ting in alanine 
(aminozuur)
In de mito-
chondria van 
de cel kan py-
ruvaat als sub-
straat gebruikt 
worden voor 
de citroenzuur-
cyclus. Tijdens 
dit proces wordt 
90% van de energie uit onze 
voeding gegenereerd. Acetyl-
CoA wordt geoxideerd tot 
CO2 en energie in de vorm 
van NADH en ATP, bij aanwe-
zigheid van zuurstof. 
Daarnaast kan pyruvaat ook 
omgezet worden tot lactaat 
tijdens de anaerobe glyco-
lyse. Hierbij wordt pyruvaat 
omgezet tot lactaat met 
behulp van het enzym lac-
taatdehydrogenase. Hierbij 
komt energie vrij onder de 
vorm van NAD+. Het ge-
vormde lactaat kan naar de 
lever getransporteerd worden 
en gebruikt worden voor de 
gluconeogenese.
Zoals hierboven reeds be-

schreven wordt uit glucose 
dus energie gegenereerd. 
Tijdens de anaerobe glyco-
lyse wordt er 2 ATP gevormd. 
Tijdens een aerobe glycolyse 
en oxidatieve fosforylering 
wordt 31 ATP gevormd. 
Naast de metabolisatie van 
energie, kan pyruvaat omge-
zet worden tot het aminozuur 
alinine. Hiervoor is het enzym 
Alanine amino transferase 
(AAT) nodig. Alinine kan ver-
der gebruikt worden in het 
eiwitmetabolisme. 

Van glucose tot Ribose-
5-phosphate

Glucose kan in een secundair 
metabolisme ook omgezet 
worden tot ribose-5-phosp-
hate in de pentosefosfaat 
pathway. Deze reactie levert 
NADPH (vergelijkbaar met 
NADH) op, wat nodig is voor 
de synthese van vetzuren. 
Verder worden ook essentiële 
pentoses gegenereerd, waar-
onder ribose, nodig voor de 
synthese van nucleidezuren.

Van glucose naar glyco-
geen
Wanneer glucose wordt 
opgeslagen in de energie-
voorraden, kan het worden 
opgeslagen in de vorm van 
glycogeen. In gevoede toe-

stand zal het lichaam glucose 
uit het bloed gebruiken voor 
de synthese van glycogeen. 
Dit proces heet glycogenese. 
7-10% van de lever wordt 
gebruikt als opslagplaats voor 
glycogeen. De rest van het 
glycogeen wordt opgeslagen 
in de spieren, als spiergly-
cogeen. Dit is ongeveer 1% 
van de spier. Daar er meer 
spieren in het lichaam zijn 
dan leverweefsel, is er overall 
meer glycogeen in de spieren 
aanwezig. Spierglycogeen 
gaat echter niet terug naar 
het bloed om bijvoorbeeld 
bloedsuikers op peil te hou-

den. Het wordt 
gebruikt voor 
eigen energie-
productie van de 
spier. 

Van glucose 
naar vetopslag
Naast glycogeen 
kan de glucose 
die niet direct 
nodig is ook in de 
vetopslag te-
recht komen als 
energieopslag. 
Acetyl-CoA, uit de 
citroenzuurcyclus, 
wordt dan ge-

bruikt voor de syn-
these van vetzuren 

bij een overdaad aan energie. 
Of deze reactie plaats vindt, 
wordt bepaald door de hoe-
veelheid ATP in het lichaam. 
Indien er veel ATP in het 
lichaam aanwezig is, wordt 
acetyl-CoA gebruikt voor de 
vetzuursynthese. Wanneer er 
(te) weinig ATP aanwezig is, 
gaat acetyl-CoA de citroen-
zuurcyclus in om meer ATP te 
genereren. 

Synthetiseren van glucose
In gevaste toestand heeft het 
lichaam ook glucose nodig. 
Glycogeen is één van de vor-
men van glucoseopslag. Ech-
ter zijn onze glycogeenvoor-
raden niet onuitputbaar; na 

Figuur 1: Schematische voorstelling utilisatie glucose
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24 uur vasten zijn ze op. In 
gevaste toestand zal de gly-
cogeen dus terug afgebroken 
worden tot glucose tijdens de 
glycogenolyse. Hierbij komt 
ook energie vrij. 
Indien dit onvoldoende blijkt, 
worden eventuele tekorten 
aan glucose automatisch aan-
gevuld door glucose nieuw te 
synthetiseren uit niet-koolhy-
draatbronnen. Dit heet glu-
coneogenese, waarbij insu-
line en glucagon de primaire 
regulatoren zijn. Glucose kan 
gesynthetiseerd worden uit 
glycerol, aminozuren (ala-
nine), lactaat, pyruvaat en 
proionaat. 
Er zijn 3 verschillende proces-
sen waaruit bovengenoemde 
basisbestanddelen voor de 
gluconeogenese ontstaan, 
namelijk de glycogenolyse, 
de lipolyse en de proteolyse. 
Tijdens de glycogenolyse 
wordt glycogeen afgebroken 
(mobilisatie). Deze reactie is 
onderhevig aan glucagon, het 
pancreashormoon dat vrij-
komt tijdens vasten. Lipo-
lyse is de mobilisatie van de 
vetvoorraad. Hierbij worden 
triglyceriden afgebroken tot 
glycerol en 3-vrije vetzuren. 
Deze reactie wordt beïnvloed 
door de hormonen glucagon 
en adrenaline. Glycerol kan 
gebruikt worden als ‘glucose’ 
precursor. Tot slot kunnen 
tijdens de proteolyse ‘glu-
cose’ precursoren gemaakt 
worden door spiereiwit af te 
breken waarbij aminozuren 
vrijkomen. 18 Aminozuren 
kunnen omgezet worden tot 
Krebscyclusintermediairen 
via het aminozuurmetabolise. 
Enkel leucine en lysine kun-
nen niet omgezet worden. Dit 
proces schiet in actie vanaf 
het moment dat het lichaam 
geen beroep meer kan doen 
op andere reserves. Deze 
reactie treedt op wanneer 
glycogeenvoorraden uitgeput 
zijn na een langdurige spie-
rinspanning of in de lever na 

een vastenperiode. Dan is de 
afbraak van spiereiwitten tot 
aminozuren de belangrijkste 
koolstofbron om de bloedglu-
coseconcentratie te handha-
ven.

Vetmetabolisme 
Het vetmetabolisme omvat 
de opbouw en afbraak van 
vetten. De vorming van vet 
gebeurd tijdens de lipoge-
nese. Hierbij kan acetyl-CoA 
omgezet worden in verschil-
lende lipiden. Dit proces 
treedt vooral op in het vet-
weefsel en de lever. 
De afbraak van vetten wordt 
de lipolyse genoemd. Hierbij 
worden glycerol en 3 vrije 
vetzuren gevormd. 

Eiwitmetabolisme
In ons lichaam vindt constant 
vernieuwing van de lichaams-
cellen plaatst. Hierbij worden 
eiwitten afgebroken. Deze 
moeten vervangen worden 
door nieuwe eiwitten. Het 
lichaam heeft een geringe 
eiwitreserve en aanlevering 
van eiwit uit voeding is dan 
ook essentieel. Alvorens in de 
dunne darm te worden gere-
sorbeerd worden de eiwitten 
gesplitst tot kleinere peptiden 
en aminozuren. 
Een essentieel bestanddeel 
van eiwitten is stikstof. Stik-
stof (N) wordt voornamelijk 
geleverd door de eiwitten uit 
onze voeding. De stikstof-
balans, ook wel stikstofe-
venwicht genoemd, wordt 
in evenwicht gehouden door 
deaminatie. Deaminatie is 
een reactie, die vooral plaats 
vindt in de lever, waarbij een 
aminogroep van een ami-
nozuur wordt verwijderd. 
Overmaat aan stikstof moet 
uitgescheiden worden door 
het lichaam, wat gebeurd via 
de citroenzuurcyclus en de 
ureumcyclus onder de vor-
ming van ureum. 
Via de eiwitsynthese worden 
uit aminozuren proteïnen 

gevormd. Bij een te hoge 
opname van eiwitten worden 
deze in het organisme via de 
lipogenese omgezet en opge-
slagen als vet. Deze reactie 
treedt echter vrijwel nooit op. 

 
Wat is het verschil bij dia-
betes?
Diabetes Mellitus is een aan-
doening met een gestoord 
koolhydraatmetabolisme en 
verhoogde bloedglucose-
waarden als gevolg. Glucose 
kan niet of in mindere mate 
opgenomen worden door de 
lichaamscellen wegens een 
absoluut of relatief tekort 
aan insuline, dit kan leiden 
tot een te lage intracellulaire 
glucosehoeveelheid en wordt 
het acetyl-CoA niet verder 
verbrand. Ook bij een sterke 
lipolyse kan er een overmatig 
aanbod van acetyl-CoA ont-
staan dat niet door oxaala-
cetaat kan worden verwerkt. 
Dan word door koppeling van 
twee acetyl-CoA moleculen 
acetylazijnzuur gevormd. Dit 
kan worden gedecarboxyleerd 
waarbij aceton ontstaat. 
De vorming van ketonlicha-
men vindt vooral in de le-
vermitochondrieën plaats, 
het carnitineacyltransferase 
speelt hier bij een belangrijke 
rol. Ketonlichamen dienen 
als energiesubstraat voor 
hersenen en spier. Glucagon 
stimuleert de vorming van 
ketonlichamen in de lever, 
bij diabetes worden deze in 
grote overmaat gevormd en 
dragen bij aan de acidose. Bij 
diabetes is bovendien de lipo-
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lyse versterkt. De verhoogde 
verzuurspiegels remmen met 
insuline-effect en dragen 
extra bij aan de insulineresis-
tentie. 
De aanwezigheid van vrije 
vetzuren verstoort de opna-
me van glucose in de spier-
cellen waardoor bloedglu-
cosewaarden verder stijgen. 
Dit is de reden waarom men-
sen met langdurig ontregelde 
diabetes ook vaak verhoogde 
triglyceriden waarden verto-
nen.

Glucosetegenregulatie bij 
hypoglykemieën
Een normale glucosewaarde 
wordt (mede) in stand ge-
houden door een delicaat 

evenwicht tussen insuline en 
glucagon. De lever speelt een 
belangrijke rol bij het hand-
haven doordat daar belang-
rijke metabole processen 
plaatsvinden die door deze 
hormonen worden geregu-
leerd; glycolyse, glycogeen-
synthese, glucogenolyse en 
gluconeogenese. 
Bij gezonde personen be-
staan er tegenregulerende 
mechanismen (in hiërarchi-
sche volgorde) waarbij elke 
hormonale respons een be-
paalde bloedglucosespiegel 
als drempelwaarde heeft. 
Helaas zijn bij mensen met 
type 1 diabetes verscheidene 
aspecten van de glucosete-
genregulatie gestoord, met 

als gevolg een minder ef-
fectieve bescherming tegen 
hypoglykemieën. Een voor-
beeld hiervan is dat ongeveer 
5 jaar na de diagnose diabe-
tes de glucagonrespons op 
een hypoglykemie duidelijk is 
afgenomen. 

Woordenlijst
*Precursor: ook wel uitgangs-
stofgenoemd. Het is een stof 
die als voorloper dient voor 
een andere stof en deel uit-
maakt van de nieuwe stof.
**ATP: adenosinetrifosfaat

Slimme insuline?

Wetenschappers hebben de hoop dat “slimme” 
insuline, de revolutie is voor de diabetesregu-
latie, in plaats van herhaalde metingen en in-
jecties gedurende de dag om de bloedsuiker te 
reguleren, zou een eenmalige dosis van slimme 
insuline door het lichaam circuleren en geacti-
veerd wordt wanneer nodig. Dierenstudies laten 
als zien dat de technologie zou werken.
Er zijn momenteel een aantal verschillende ty-
pes in ontwikkeling, maar allemaal ontwikkeld 
om automatisch geactiveerd te worden wanneer 
de bloedsuiker te hoog worden en gedeactiveerd 
te worden wanneer deze weer normaliseert.
Het is een gemodificeerde versie van een regu-
liere langwerkende insuline. Het heeft een extra 
set moleculen aan het eind welke een verbinding 
maakt met eiwitten in de bloedbaan, wanneer 
deze zijn verbonden is de smart insuline uitge-
schakeld.
Wanneer de bloedglucose stijgt, schakelt de 
smart insuline in, glucose bindt zich aan de 
smart insuline en zet deze aan het werk. 
Bron www.bbc.com/news/health-31291722

Wist je dat 

DNO nieuws sinds kort ook een eigen 
groep heeft op Facebook. Nodig jezelf en 
collega’s uit als lid en start een discussie of 
stel je collega’s uit andere delen uit Ne-
derland eens een vraag. Laagdrempelig en 
gemakkelijk.
www.facebook.com/groups/dnonieuws

Kort diabetes nieuws
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