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Summary 

The physiological function of white adipose tissue is essential for the body, as described 

in Chapter 1. Adipose tissue consists mainly of fat cells, adipocytes, which exert a 

protective role in energy homeostasis through their fat-storing capability, and through 

secreted signal molecules participating in the regulation of the energy balance. Under 

normal conditions, the adipocytes are able to adjust the metabolism of lipids and the 

secretion of the signaling molecules to the need of the body. However, the balance can 

be broken, when adipose tissue mass increases above a certain level. Indeed, obesity and 

overweight have been recognized by the WHO as a major risk for diet-related chronic 

diseases, globally. The disturbance of secreted signal molecules from adipocytes and 

adipose tissue has been implicated in the development of obesity related diseases. A 

large number of these molecules are proteins. A lot of these proteins have been 

discovered, but apparently many more are still unknown. There is also much to learn 

about how these signals function. This thesis describes research employing the murine 

3T3-L1 cell model and high-throughput proteomics and transcriptomics to discover new 

secreted proteins from adipocytes and to study their regulation. This thesis also 

describes investigations to substantiate a functional role of the novel secreted proteins in 

humans using epidemiological analysis. 

By profiling secreted proteins during 3T3-L1 adipocyte differentiation with a blocking 

strategy, as described in Chapter 2, novel adipocyte secreted proteins have been 

identified, especially growth factors. It is also shown that extracellular matrix proteins, 

mainly composed of collagens, are an important component of the adipocyte secretome. 

The secretome of adipocytes is dynamic and can be regulated. This thesis describes the 

systemic effects of two stimuli, insulin and rosiglitazone. Some of the regulatory 

mechanisms are revealed by examining the transcriptome. 

Insulin, a hormone that is relevant to nutritional status and is also related to insulin 

resistance and type 2 diabetes, has a significant impact on the secretome of 3T3-L1 

adipocytes as described in Chapter 3. It stimulates the secretion of most genuine 

secreted proteins, while it suppresses cell leakage and protein degradation. By 

combining transcriptomics and proteomics, it was found that transcription is not the 

major regulation point for these secreted proteins. For extracellular matrix components, 

our data suggest that the mRNA level of processing enzymes, but not of target proteins, 

is the regulation point at which insulin stimulates secretion and processing.  

Although being regarded as an ‘insulin sensitizer’, the drug Rosiglitazone has opposite 

effects compared to insulin with respect to the secretion of mature 3T3-L1 adipocytes 

and also with respect to lipid metabolism as described in Chapter 4. Rosiglitazone 

introduces a general suppression of genes encoding secreted proteins, and a general 

decrease of the secretion. Meanwhile, a considerable increase in lipid catabolism occurs. 

These changes are part of the detailed mechanism for the role of this drug in treating 

type 2 diabetes. We further proposed that there might be a general mechanism 

connecting energy status of an adipocyte and its secretory activity. 
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When proteins secreted from adipocytes need to play a systemic role in the body, blood 

circulation is one major place to go first. The existence of an association of the 

circulating levels of these proteins in blood with adiposity and other parameters can 

verify the link between adipocytes and these proteins, and further suggest a functional 

role in the body.  Two proteins have been studied in this way. 

Visfatin is a recently discovered adipocyte-secreted protein that was shown by some to 

be associated with visceral fat and insulin resistance. However, in non-diabetic 

Caucasian subjects as described in Chapter 5, its plasma level lacks association with 

whole body adiposity and visceral fat size, and with insulin resistance, but correlated 

positively with HDL-cholesterol and negatively with triglycerides. This implies that a 

role in lipid metabolism may be more related to its real physiological function in 

humans. The relation to lipid metabolism may be linked to its known enzymatic 

function in NAD metabolism. 

For another novel 3T3-L1 adipocyte secreted protein that was identified in Chapter 2, 

pigment epithelium-derived factor (PEDF), strong evidence was obtained for it being a 

true adipocyte secreted protein in humans, by studying both normal and obese subjects 

as described in Chapter 6. The relation among its plasma level, hypertension and 

impaired glucose metabolism, shows that PEDF may play a role in the development of 

obesity related insulin resistance and cardiovascular diseases. 

The above studies have generated a view of adipocytes at the system level as discussed 

in Chapter 7. The secretory function and activity of adipocytes cannot be separated from 

the intracellular lipid storage and lipid handling function of adipocytes. The adipocytes 

need to be regarded as a system at the level of a cell. In addition, the secretory function 

of adipocytes should be regarded at the level of whole body considering organ-organ 

interactions.
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Samenvatting 

De fysiologie van het vetweefsel is van essentieel belang voor het lichaam, zoals 

beschreven in Hoofdstuk 1. Vetweefsel bestaat voornamelijk uit vetcellen, adipocyten, 

die een beschermende invloed uitoefenen op de energie-huishouding vanwege hun 

eigenschap om vet op te slaan, en daarnaast vanwege het uitscheiden van signaal-

moleculen die helpen de energie-balans te regelen. Onder normale omstandigheden zijn 

de adipocyten in staat om hun lipiden-metabolisme en de mate van uitscheiding van 

signaal-moleculen aan te passen aan de behoeften van het lichaam. Echter, deze balans 

kan worden verstoord wanneer de totale massa aan vetweefsel een bepaalde grens 

overschreidt. Inderdaad heeft de Wereld Gezondheids Organisatie obesitas en 

overgewicht erkend als een van de voornaamste, wereldwijde risiko’s voor het ontstaan 

van dieet-gerelateerde chronische aandoeningen. De verstoring van de door adipocyten 

en vetweefsel uitgescheiden signaal-moleculen wordt daarbij beschouwd als een van de 

factoren die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van obesitas-gerelateerde ziekten. 

Een groot deel van deze moleculen zijn eiwitten. Inmiddels is er al een heel aantal 

bekend bekend, maar ongetwijfeld zijn er nog meer te ontdekken. Ook valt er nog veel 

te leren over de werking van deze moleculen. In dit proefschrift wordt onderzoek 

beschreven, waarbij het muizen 3T3-L1 celmodel is gebruikt om met behulp van high-

throughput proteomics en transcriptomics nieuwe, door adipocyten uitgescheiden 

eiwitten te identificeren en hun regulatie te bestuderen. Tevens wordt in dit proefschrift 

onderzoek beschreven waarmee de functionaliteit van nieuw ontdekte uitgescheiden 

eiwitten in de mens wordt onderbouwd met behulp van epidemiologische analyse. 

Door protein-profiling van uitgescheiden eiwitten gedurende de differentiatie van 3T3-

L1 adipocyten, waarbij een strategisch gebruik is gemaakt secretie-remmende condities, 

zoals beschreven in Hoofdstuk 2, is een aantal additionele eiwitten geïdentificeerd als 

factoren die door adipocyten worden uitgescheiden, met name groeifactoren. Ook wordt 

aangetoond dat eiwitten van de extracellulaire matrix, voornamelijk collagenen, een 

belangrijk deel uitmaken van het adipocyten-secretoom. 

Het adypocyten-secretoom is dynamisch en kan worden beïnvloed. In dit proefschrift 

worden de systemische effecten van twee stimuli, insuline en rosiglitazone, beschreven. 

Bepaalde aspecten van het regulatoire mechanisme worden zichtbaar gemaakt door het 

transcriptoom nader te onderzoeken. 

Insuline, een hormoon dat relevant is voor de voedingsstatus en tevens gerelateerd is 

met insuline-resistentie en type II diabetes, heeft een significante invloed op het 

secretoom van 3T3-L1 adipocyten, zoals beschreven in Hoofdstuk 3. Het stimuleert de 

uitscheiding van de meeste eiwitten, terwijl het passieve lekken van eiwitten uit cellen 

alsmede de afbraak van eiwitten worden onderdrukt. Door transcriptomics en 

proteomics te combineren werd aangetoond dat de regulatie niet op het niveau ligt van 

de transcriptie van de genen voor uitgescheiden eiwitten. Nader onderzoek m.b.t. 

eiwitten van de extracellulaire matrix toont aan, dat veeleer het mRNA van de 

processing enzymen, en niet van de collagenen zelf, het aangrijpingspunt is voor het 

stimuleren van eiwit-uitscheiding en –processing door insuline. 
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Ofschoon beschouwd als ‘insuline sensitizer’, induceert het medicijn Rosiglitazone in 

vergelijking met insuline tegenovergestelde effecten met betrekking tot de eiwit-

uitscheiding en het lipiden-metabolisme van mature 3T3-L1 adipocyten zoals 

beschreven in Hoofdstuk 4. Rosiglitazone onderdrukt algemeen de activiteit van de 

genen voor uitgescheiden eiwitten alsmede het proces van de uitscheiding zelf. 

Tegelijkertijd wordt een aanzienlijke verhoging van de lipiden-afbraak in de cellen 

waargenomen. Deze veranderingen zijn onderdeel van het gedetailleerde 

werkingsmechanisme van dit medicijn bij de behandeling van type II diabetes. Meer 

algemeen geven onze resultaten aan dat de energie-status van de adipocyt en de 

activiteit van eiwit-uitscheiding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

Eiwitten die door adipocyten uitgescheiden worden en een systemische rol vervullen in 

het lichaam, komen eerst in het bloed terecht. Het vinden van een associatie tussen het 

circulatoire niveau van een eiwit en adipositeit met de daaraan gerelateerde parameters 

wijst op een nauwe relatie tussen enerzijds adipocyten en anderzijds het circulerende 

eiwit, en dit kan worden beschouwd als een aanwijzing voor een functionele rol in het 

lichaam. 

Visfatine is een recent ontdekt adipocyt-gesecreteerd eiwit, waarvan sommigen hebben 

aangetoond dat het plasma niveau geassocieerd is met het viscerale vet en met insuline 

resistentie. Echter, in niet-diabete personen van Kaukasische oorsprong, zoals 

beschreven in Hoofdstuk 5,  kon door ons geen associatie worden aangetoond met 

adipositeit, omvang van het viscerale vet, en insuline resistentie. Echter, wel werd er 

positieve correlatie gevonden met HDL-cholesterol en een negatieve correlatie met 

triglyceriden. Dit kan erop duiden dat de fysiologische functie van visfatine in de mens 

gezocht moet worden in het lipiden-metabolisme. Een dergelijk verband met het 

lipiden-metabolisme zou kunnen samenhangen met de feitelijke enzymatische functie 

van het eiwit in het cellulaire NAD metabolisme. 

Voor een ander uitgescheiden eiwit, pigment epithelium-derived factor (PEDF), dat 

werd geidentificeerd in Hoofdstuk 2, werd door vergelijking van de niveaus in normale 

en obese personen overtuigend aangetoond dat het ook in de mens door adipocyten 

wordt uitgescheiden zoals beschreven in Hoofdstuk 6. De relatie tussen het plasma 

niveau, hypertensie en een verstoord glucose metabolisme, geeft aan dat PEDF een rol 

zou kunnen spelen bij het ontstaan van obesitas-gerelateerde insuline resistentie en hart- 

en vaatziekten. 

De bovengenoemde studies leiden tot de overweging hoe adipocyten moeten worden 

beschouwd in het systeem-denken, zoals beschreven in Hoofdstuk 7. De functie en 

activiteit van adipocyten m.b.t. het uitscheiden van signaal-eiwitten kan niet los worden 

gezien van de intracellulaire opslag en omzetting van lipiden. Om de resultaten te 

interpreteren, die uit ‘omics’-experimenten zijn verkregen, dienen de adipocyten te 

worden beschouwd als een systeem op het niveau van de cel. Echter, waar het gaat om 

uitgescheiden eiwitten met een rol in de communicatie tussen organen, dient het 

systeem uitgebreid te worden tot het gehele lichaam. 




