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Metalloproteinases zijn proteolytisch actieve enzymen die voor hun werking afhankelijk 
zijn van een metaalion in de actieve site. Dit proefschrift richt zich op de analyse van een 
subfamilie van zink (II) bevattende proteinases, de metzincins. Deze familie bestaat uit vier 
subgroepen, de matrix metalloproteinases (MMPs), de membraangebonden A Distintegrin 
And Metalloproteinases (ADAMs), de ADAMs met een thrombospodine motief 
(ADAMTSs) en een restgroep die proteinases zoals de meprins en de bacteriële serralysines 
bevat. 
De belangrijkste biologische functie van de metzincins is het reguleren van de cellulaire 
omgeving, de extracellulaire matrix (ECM). Dit gebeurt enerzijds direct door proteolytische 
afbraak van ECM eiwitten zoals collageen, en anderzijds door het vrijmaken van biologisch 
actieve eiwitcomponenten, een proces dat shedding wordt genoemd. Het bekendste 
voorbeeld van dit laatste proces is het vrijmaken van de oplosbare vorm van de cytokine 
TNFα uit de membraangebonden pro-vorm door ADAM-17 of TNF alpha converting 
enzyme (TACE). 
De proteolytische functie van de metzincins wordt sterk gereguleerd in vivo. De eiwitten 
komen tot expressie als inactieve enzymen (zymogenen) en worden pas functioneel na 
activatie door autoproteolytische activatie, of activatie door andere proteinases zoals furine. 
Naast deze transcriptionele regulatie heeft het lichaam de beschikking over een viertal 
endogene remmers, de tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) die ongewenste 
actieve MMPs en ADAMs inactiveren. 
Bij verstoring van deze protease-remmer balans kan de excessieve protease activiteit zorgen 
voor pathologische processen zoals destructie van weefsels, ontstekingsprocessen, 
ongewenste remodelling van weefsels en ontstaan en uitzaaiing van tumoren. 
Door de hoge mate van regulatie kan een eenvoudige analyse van de expressie van een 
metalloprotease (bijvoorbeeld met kwantitatieve PCR) of een bepaling van de totale 
hoeveelheid eiwit een vertekend beeld geven. Om dit probleem op te lossen zijn diverse 
analytische methoden ontwikkeld om selectief actieve proteinases te detecteren (zie 
hoofdstuk 2). Veel van deze methoden zijn gebaseerd op het monitoren van de omzetting 
van een endogeen of synthetisch substraat van het proteinase waarnaar onderzoek gedaan 
wordt. Een veelgebruikte variatie op dit thema is de zymografie; een substraat voor de 
proteinase wordt in een SDS-PAGE gel gegoten waardoor na electroforese en renaturatie 
van de eiwitten een proteolytische afbraak optreedt op de plaat waar de protease zich 
bevindt. Ook zijn activiteitsafhankelijke ELISA assays opgezet waar de proteinase uit het 
monster gevist wordt met een antilichaam waarna de activiteit kan worden bepaald door een 
geschikt substraat toe te voegen. 
Alle technieken die gebaseerd zijn op substraatomzetting zijn enerzijds elegant omdat de 
daadwerkelijke activiteit van de proteinases gemeten wordt, maar voor 
profileringsdoeleinden is deze aanpak minder geschikt. Aangezien er aanzienlijke overlap 
in substraatspecificiteit bestaat toont men in deze assays alleen de totale activiteit van een 
subfamilie aan, en is identificatie van de individuele enzymen niet mogelijk. Bij de 
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activiteitsafhankelijke ELISA is weliswaar het doeleiwit bekend, maar wordt ook slechts 
een enkele proteinase gedetecteerd. 
Om een daadwerkelijke profilering van de actieve proteinases in een monster te kunnen 
bereiken is begin deze eeuw begonnen met het ontwikkelen van de activity-based 
proteomics (ABP) waarbij de specifieke interactie van synthetische remmermoleculen met 
de katalytische site van een actief enzym wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken 
tussen actief en niet-actief (zymogeen en geremde actieve vorm). 
Deze aanpak bleek succesvol voor diverse proteasefamilies zoals de cysteine- en 
serineproteases, maar door het afwijkende proteolytische mechanisme (gemedieerd door het 
metaal ion dat een watermolecuul activeert) was voor de metalloproteinases nog geen 
succes behaald. 
Een mogelijke aanpak voor de activiteitsafhankelijke analyse van metalloproteinases wordt 
geschreven in hoofdstuk 3. Een nieuwe synthetische MMP-remmer, gebaseerd op een 
peptidenstructuur gekoppeld aan een zinkbindende hydroxamaat groep, werd uitgerust met 
een lichtreactie groep die zorgt voor een covalente binding van de remmer aan het enzym 
na bestraling met UV licht. Doordat de remmerstructuur ook een biotine groep bevat kan 
het gelabelde eiwit zichtbaar worden gemaakt met behulp van een biotine-streptavidine 
conjugatie. Deze zelfde interactie kan eveneens worden gebruikt om de gelabelde eiwitten 
uit het monster te vissen en na verrijking verder te analyseren. 
De resultaten beschreven in hoofdstuk 3 laten zien dat de eerste generatie probe een goede 
labeling laat zien van recombinant actief ADAM-9, -10 en -17, maar de labeling van de 
geteste MMPs bleef achter. De interactie tussen de probe ML22 en de ADAMs is selectief 
voor de actieve vorm van de proteinases, aangezien na denaturatie of preïncubatie met de 
endogene remmer TIMP-3 geen labeling meer optreedt. Ook preïncubatie met een kleine 
overmaat niet-gebiotinyleerde remmer laat een concentratieafhankelijke afname van de 
labeling zien, een indicatie dat de covalente crosslinking op een specifieke plaats in het 
eiwit plaats vindt. 
Labeling van eiwitten in een complex proteoom zoals een cellysaat van gekweekte 
longkankercellen laat een beperking zien van deze techniek. Aangezien de detectie is 
gebaseerd op visualisatie van biotine worden ook alle endogeen gebiotinyleerde eiwitten 
zichtbaar die in veel hogere concentratie aanwezig schijnen te zijn. Door een vergelijkbare 
probestructuur uit te rusten met een fluorescent (BODIPY-TMR) label te gebruiken kon dit 
probleem worden vermeden, maar de gevoeligheid van detectie was lager, iets dat 
problemen kan opleveren bij de vermoedelijk zeer lage concentraties waarin de 
metalloproteases aanwezig zijn.  
Om een probe te verkrijgen die zowel MMPs als ADAMs labelt is de lichtreactieve groep 
op een andere plaats in de remmerstructuur geplaatst. De probe met de crosslinker op de 
P’1 positie in plaats van de P’2 positie bleek een goede labeling te geven van zowel 
recombinante MMPs als ADAMs en de labeling lijkt effectiever te verlopen bij deze 
nieuwe probe (PPG3). Competitie-experimenten door preïncubatie met TIMP-1 en de niet-
gebiotinyleerde remmer laten zien dat ook de labeling van MMPs (zoals getest voor MMP-
9 en MMP-12) selectief is voor de actieve vorm van het eiwit, en op een specifieke positie 
plaatsvindt.  
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Hoofdstuk 4 beschrijft een tweede mogelijke aanpak voor activiteitsafhankelijke 
proteomics van metalloproteases. Door reversibele remmermoleculen met een zeer hoge 
affiniteit te immobiliseren op een dragermateriaal kan een ligandmateriaal dat selectief is 
voor actieve proteinases gecreëerd worden. Dit materiaal kan vervolgens worden gebruikt 
om de actieve fractie niet alleen te scheiden van de niet-actieve eiwitten, maar ook om de 
actieve metalloproteinases te verrijken. Deze verrijking lijkt noodzakelijk voor detectie en 
vooral kwantificering omdat de concentratie aan actief proteinase in veel gevallen 
uitzonderlijk laag zal blijken te zijn. 
In dit hoofdstuk wordt de evaluatie van een set van 96 nieuwe remmers beschreven. Door 
de aminozuren in de peptidenstructuur van de remmer te variëren kunnen de remmers 
worden geoptimaliseerd voor een hoge affiniteit ten opzichte van de proteinases waarin 
men geïnteresseerd is. Een aantal interessante remmers is verder geëvalueerd waarbij 
enkele structuren een zeer goede remmingefficiëntie bleken te hebben met IC50 waarden 
onder de nM. Na immobilisatie bleek dat een lage remmingsconstante niet per definitie een 
garantie is voor een goede extractieopbrengst, waaruit te concluderen valt dat voor een 
efficiënte verrijking van de actieve metalloproteases optimalisatie op het niveau van de 
daadwerkelijke extractie, en dus de geïmmobiliseerde remmerstructuur wenselijk is. 
Eén geselecteerde remmer is gebruikt voor de extractie van endogeen ADAM-17 uit een 
complex proteoom, een cellysaat van A549 long carcinoma cellen. Na detectie door middel 
van Western blot liet de remmerextractie een verrijkte band van de actieve vorm van 
ADAM-17 zien terwijl een controlemateriaal zonder geïmmobiliseerde remmerligand geen 
extractie gaf. Door een stimulatie van de A549 cellen met een phorbolester te volgen met 
extracties op verschillende tijdspunten konden we laten zien dat de activatie van ADAM-17 
niet veroorzaakt wordt door een verandering van de hoeveelheid eiwit, maar waarschijnlijk 
een translocatie van actief enzym dat in een pool aanwezig is in rustende cellen. Na enkele 
uren stimulatie scheen de hoeveelheid actief ADAM-17 weer af te nemen, een observatie 
die bekend is uit de literatuur voor de totale hoeveelheid ADAM-17. 
 
In hoofdstuk 5 wordt de automatisering van de in het vorige hoofdstuk beschreven 
activiteitsafhankelijke extractie beschreven. Door het geïmmobiliseerde remmermateriaal in 
een cartridge te gieten kan het worden gebruikt in een systeem voor automatische solid 
phase extractie (PROSPEKT II). Door deze extractie te koppelen aan een in-line digestie 
van de geëxtraheerde proteinases met een trypsine reactor kan een volledig gesloten 
monstervoorbewerkingssysteem gecreëerd worden dat gekoppeld kan worden aan een 
geschikte detectiemethode. In dit hoofdstuk wordt de koppeling van het extractieplatform 
aan een vloeistofchromatografiechip met electrospray ionisatie gekoppeld waardoor 
koppeling aan een maasspectrometer en daarmee identificatie van de geëxtraheerde 
eiwitten, mogelijk is. Door de introductie van een verrijkingskolom met een 
anionenwisselaar kunnen de tryptische peptiden die uit de trypsine reactor komen 
opgevangen worden terwijl storende componenten zoals oppervlakteactieve stoffen uit het 
monster verwijderd worden. Elutie met een geconcentreerde oplossing van een vluchtig 
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zout (ammoniumacetaat) gecombineerd met een pH switch van basisch naar zuur bleek een 
goede elutie te geven van de anionenwisselaar naar de HPLC chip. 
De model MMP, MMP-12 is gebruikt voor het evalueren van het analysesysteem, en om te 
compenseren voor variatie is als interne standaard 15N-gelabeld MMP-12 toegevoegd aan 
elk monster. Door deze toevoeging kon een goede lineariteit worden bereikt en werd een 
detectielimiet onder de nM mogelijk. Het spiken van recombinant MMP-12 in diverse 
biologische monsters zoals urine (menselijk en rat) en long lavage vloeistof liet zien dat er 
geen storende matrix effecten optreden in het MMP-12 signaal, een indicatie dat de 
monstervoorbewerking effectief is. 
De applicatie van dit systeem op klinische en biologische monsters heeft tot op heden geen 
identificatie van endogene metalloprotease opgeleverd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt 
door de aanwezigheid van sterk geconcentreerde niet-metalloprotease eiwitten die ondanks 
de sterke verrijking van de actieve metalloproteinases nog steeds een sterk signaal geven in 
de massaspectrometer en laat anderzijds het belang zien van de behandeling van de 
monsters voor de analyse. Zaken als vries-dooi cycli, monsters tijdelijk bewaren bij 
kamertemperatuur en de lage endogene concentratie kunnen de aanwezigheid van actieve 
metalloproteinases op den duur zeer negatief beïnvloeden.  
Hoofdstuk 6 beschrijft een aantal projecten waar preliminair werk aan is verricht, en wat in 
een volgend project verder uitgediept zou kunnen worden. De grootste beperking van de 
probes zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken is het feit dat er alleen een indirect 
beeld ontstaat van de situatie in het lichaam. Door vergelijkbare remmermoleculen met een 
radioactief (bv. 99m-technetium) label te synthetiseren kunnen de probes eventueel 
gebruikt worden voor in-vivo beeldvorming van metalloprotease activiteit en nuttig zijn om 
bijvoorbeeld actieve tumoren op te sporen. 
Dit hoofdstuk beschrijft verder een aantal experimenten die aantonen dat de 
monsterbehandeling cruciaal is in het correct analyseren van de actieve metalloproteinases 
in biologische monsters. De standaard proteaseremmer cocktail die wordt toegevoegd aan 
cellysaten om degradatie van eiwitten tegen te gaan blijkt een negatief effect te hebben op 
de activiteit en ABP analyse van ADAM-17, ondanks de afwezigheid van 
metalloproteaseremmers. Ook de keuze voor het detergens dat wordt gebruikt om de 
membraangebonden eiwitten in oplossing te krijgen tijdens cellysis bleek een groot effect te 
hebben op de activiteit van ADAM-17, waarbij Triton X-100 als een veilige keuze 
gevonden werd in concentraties onder de 1%. 




