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Wetenschappelijke samenvatting 
 

 

 

De regulatie van metabolisme heeft een directe impact op de gezondheid van een 

organisme en de deling en overleving van cellen. Verstoringen in de regulatie van 

het metabolisme leiden vaak tot het ontwikkelen van ziekten in organismen (zoals 

diabetes) en op cellulair niveau (zoals kanker). Oncogenen en tumor suppressors 

spelen een belangrijke rol in de regulatie van metabolisme. Het is bekend dat een 

heterogene deletie (van bijvoorbeeld IGF1R en MYC) of de farmacologische inhibitie 

(van mTORC1 met rapamycine) van bepaalde proto-oncogenen leidt tot verlengde 

levensduur en gezonder metabolisme in zoogdieren.  

In dit proefschrift wordt beschreven dat een belangrijke oncogene en metabole 

factor mTORC1 C/EBPβ-LIP translatie aanstuurt. Een deficiënte LIP-translatie 

resulteert in gezonder metabolisme in de muis, gelijkend aan het fenotype van 

muizen met gereduceerde mTORC1 signalling of eiwit translatie. Verder tonen we 

aan dat C/EBPβ-LIP  in staat is de oxidatie van vetzuren te verminderen en glucose 

metabolisme en energielevels in de cel te verhogen. We hebben de stamcel factor 

LIN28B geïdentificeerd als een belangrijke regulator betrokken bij het door LIP 

geïnduceerde reprogrammeren van cellulaire metabolisme. LIP  activeert LIN28B 

door repressie van de let-7 tumorsupressor microRNA familie die LIN28B expressie 

onderdrukken. LIP reprogrammeert het cytoplasmatische NADH gebruik door 

stimulatie van de malaat-aspartaat shuttle en door gebruik van elektronen van 

cytoplasmatisch NADH in OXPHOS en verhoogd mogelijk hierdoor de de novo 

biosynthese van glucose. Verder laten we zien dat hoge levels van LIP cellen gevoelig 

maken voor inhibitie van de glycolyse. Glucose deprivatie en inhibitie van de 

glycolyse in cellen met grote hoeveelheden LIP leidt tot lage NADH levels waardoor 

apoptose geïnduceerd wordt. 

Onze data draagt C/EBPβ-LIP voor als belangrijke regulator van metabole signalling 

omdat de expressie gereguleerd wordt door voedingsstoffen (via mTORC1) en het op 

cellulair niveau metabolisme reguleert (via let-7 en lin28b).  We suggereren dat LIP 

deel uitmaakt van een voedingsstof-gebaseerde feedback loop in de cel. We 

speculeren dat het verlies van deze feedback loop apoptose als gevolg heeft wanneer 
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voedingsstoffen schaars zijn, hetgeen in de toekomst gebruikt zou kunnen worden 

als therapeutische strategieën om kankers te targeten die gekarakteriseerd worden 

door hoge expressie van LIP. 
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