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eiwit wat wordt gezien als de “energie 
sensor” van de cel. Energie tekort leidt 
tot een afname van adenosine trifosfaat 
(ATP), de universele energiedrager 
van cellen. ATP wordt omgezet naar 
adenosine monofosfaat om de energie 
die is vastgelegd in ATP vrij te maken en 
daarmee de energie balans te herstellen. 
Een gevolg van deze reactie is dat AMP nu 
kan binden aan AMPK door de stijging in 
AMP:ATP verhouding. Voor activatie moet 
AMPK echter ook worden gefosforyleerd. 
Ofschoon verschillende kinasen AMPK 
kunnen fosforyleren, is LKB1 veruit 
de belangrijkste bij energetische stress. 
Activatie van AMPK zorgt er vervolgens 
voor dat energie verbruikende anabole 
processen worden geremd en dat energie 
genererende katabole processen worden 
geactiveerd om de energiebalans verder te 
herstellen. 
Om meer inzicht te krijgen in hoe LKB1 
energie metabolisme en cel polariteit 
reguleert in gewervelde dieren hebben 
we gekeken naar de rol van Lkb1 in 
zebravissen. Een gebruikelijke methode 
om meer over de functie van een eiwit te 
weten te komen is om het DNA wat codeert 
voor het desbetreffende eiwit zodanig te 
muteren dat er geen functioneel eiwit meer 
wordt gevormd. Doordat in een eerder 
stadium van het onderzoek zebravissen 
met mutaties in lkb1 waren geïdentificeerd, 
konden wij bestuderen wat het gevolg is 
van verlies van Lkb1 functie in dit model 
organisme. We observeerden dat verlies 
van LKB1 functie niet leidt tot zichtbare 
morfologische defecten tijdens de 
embryonale ontwikkeling in de zebravis. 
In meer detail hebben we bekeken of 
verlies van Lkb1 functie resulteert in cel 
polarisatie defecten van het darmepitheel. 
Dit bleek niet het geval te zijn. 
Echter, nadat de dooier is geabsorbeerd 
(op dag 5 na bevruchting) en de zebravis 
larven afhankelijk worden van externe 

Kiembaan mutaties in de serine-threonine 
kinase LKB1 veroorzaken Peutz-Jeghers 
Syndroom (PJS). PJS is een dominant 
overervende aandoening die poliepen in 
het maag-darm stelsel, pigmentvlekken 
op de lippen en een verhoogde kans op 
sporadische kankers veroorzaakt. Op 
moleculair niveau functioneert LKB1 
als kinase, een eiwit dat de functie van 
andere eiwitten reguleert door middel 
van het aanbrengen van een fosfaatgroep 
(fosforylering). LKB1 is de kinase voor 
AMP geactiveerd proteïne kinase (AMPK) 
alsmede 12 AMPK gerelateerde kinasen. 
Door de fosforylatie van deze eiwitten is 
LKB1 betrokken bij een verscheidenheid 
aan cellulaire processen, waarvan cel 
metabolisme en cel polariteit wellicht de 
belangrijkste zijn.
Cel polariteit is een term die wordt 
gebruikt om de ruimtelijke verschillen 
van een cel in vorm, structuur en functie 
aan te duiden. De rol van LKB1 in de 
regulering van cel polariteit is complex 
en afhankelijk van het orgaan, organisme 
en zelfs energetische toestand van de cel. 
Over het algemeen kan worden gesteld 
dat LKB1 vaak nodig is om cel polariteit 
te induceren en/of te handhaven. Er is 
meer bekend over de defecten in cel 
polariteit die optreden door verlies van 
LKB1 functie in lagere organismen, zoals 
de rondworm Caenorhabditis elegans en de 
fruitvlieg (Drosophila melanogaster), dan in 
gewervelde dieren. Ofschoon het duidelijk 
is dat LKB1 polariteit van neuronale cellen 
in gewervelde dieren reguleert, moet nog 
worden vastgesteld of LKB1 algemeen 
betrokken bij de regulatie van cel polariteit 
van niet-neurale weefsels in vivo. Het is 
dus ook niet duidelijk of een defect in cel 
polariteit direct ten grondslag ligt aan de 
darmpoliepen in PJS patiënten.
De andere veel onderzochte functie 
van LKB1 is de regulering van energie 
homeostase via activatie van AMPK, een 
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energielbronnen, zagen we dat lkb1 
mutanten niet aten en vervolgens binnen 3 
dagen, op dag 7 of 8 na bevruchting, dood 
gingen. Ons onderzoek heeft aangetoond 
dat de energievoorraad van lkb1 mutanten 
in slechts twee dagen raakt uitgeput en dat 
lkb1 mutanten hun stofwisseling niet goed 
kunnen aanpassen aan de energetische 
stress die ontstaat vanaf het moment dat de 
dooierzak is geabsorbeerd. lkb1 mutanten 
zien er fenotypisch dan ook hetzelfde uit 
als 11 dagen oude wild-type larven die 6 
dagen geen voedsel hebben gekregen: de 
larvaen zijn dun en hebben een “donkere” 
lever en afgevlakt darmepitheel zonder 
zichtbare darmvlokken. Dit fenotype 
kon worden onderdrukt door attenuatie 
van het energie metabolisme op zowel 
pharmacologische als genetische wijze, 
wat suggereert dat energetische stress het 
lkb1 fenotype veroorzaakt.
Samenvattend heeft ons onderzoek 
aangetoond dat verlies van Lkb1 functie in 
zebravissen niet leidt tot polariteit defecten 
in het darm epitheel, maar dat Lkb1 functie 
wel essentieel is voor het aanpassen van de 
stofwisseling bij energetische stress. 


