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Samenvatting 
 
 
Dit proefschrift is grotendeels gewijd aan het ontwikkelen van methoden om het decorine 
eiwitkern te isoleren uit humaan longweefsel, en de karakterisatie van de structurele 
componenten van dit eiwit: het eiwit skelet, N-gelinkte suikergroepen en glycosaminoglycaan 
(GAG) ketens. De resultaten worden gepresenteerd in een vergelijking tussen humane 
decorine eiwitkernen en hieraan verbonden N-gelinkte oligosaccharides geïsoleerd uit een 
controle en een emfysemateuse long. Van beide longen is weefsel geïsoleerd van identieke 
locaties (perifere lagere longkwab en perifere bovenste longkwab) en hieruit zijn 4 
decorinepreparaten gezuiverd. De analyse van disaccharides die verkregen zijn uit GAG-
ketens van de chondroitine/dermatane klasse proteoglycanen wordt beschreven in een 
afzonderlijk hoofdstuk. 

Hoofdstuk 1 bevat een algemene introductie over het onderwerp van dit proefschrift 
en definieert de doelstellingen van dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de pathogenese van 
emfyseem bij chronische obstructieve longziekten (COPD) beschreven en wordt de rol van 
decorine eiwitten in de extracellulaire matrix van de long, en de rol tijdens ziekte, benadrukt. 

Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreid overzicht van proteoglycanen (PG), waaronder de 
diversiteit en complexe functie van PG in verschillende weefsels van het lichaam.PG zijn 
moleculen die bestaan uit een eiwit-kern, waaraan een of meerdere glycosaminoglycaan 
ketens (GAG) zijn bevestigd door middel van serine residuen. GAG zijn lineaire 
polysacchariden, die bestaan uit repeterende negatief geladen disacchariden. Decorine heeft 
maar een GAG keten van de chondroitine/dermataan sulfaat klasse, die bevestigd is aan serine 
4. Verder bevat de carboxy-terminus van decorine een aantal N-gelinkte glycanen. De huidige 
methoden voor zowel PG purificatie als hun structurele karakterisatie wordt bediscussieerd. 

Hoewel de aanwezigheid van leden van alle vier de PG families (chondroitine sulfaat, 
dermataan sulfaat, heparine en heparaan sulfaat) in de long beschreven is [1-3], is de precieze 
samenstelling en verdeling van PG in de longen nog onbekend. Voor de lucine-rijke repeat 
PG familie was door middel van immunoblot aangetoond dat lumican de meest voorkomende 
variant is, terwijl biglycan, decorine en fibromoduline in lagere hoeveelheden in de 
menselijke longen te vinden zijn [2]. Als gevolg van het feit dat decorine slechts in kleine 
hoeveelheden in de long voorkomt, moesten wij voor onze zuivering eerst een verrijkingsstap 
inbouwen, gevolgd door een zo gering mogelijk aantal isolatiestappen, om op deze manier de 
opbrengst zo veel mogelijk te verhogen. De methode die we hiervoor hebben ontwikkeld (en 
welke beschreven wordt in Hoofdstuk 3) bestond uit twee negatieve 
ionenwisselingchromatografiestappen en één omgekeerde-fase chromatografie stap. In het 
verleden is negatieve onenwisselingchromatografie al regelmatig gebruikt voor de isolatie van 
PG omdat deze sterk binden aan de negatieve ionenwisselingkunsthars. Dit is het gevolg van 
het feit dat de GAG ketens in de PG een negatieve lading hebben gekregen vanwege de 
aanwezigheid van sulfaat en carboxylaat groepen. Een enzymatische behandeling van het 
totaal aan PG middels chondroitinase ABC verwijderde selectief GAGs behorende tot de 
CS/DS familie. Als gevolg hiervan leidde het nogmaals chromatograferen van deze 
behandelde GAGs over eenzelfde negatieve ionenwisselingkolom tot een verrijking van deze 
CS/DS GAGs in de niet gebonden fractie. Affiniteits-chromatografie met behulp van Lectinen 
was de tot nu toe gebruikelijke laatste stap in de isolatie van PG [4], en omgekeerde-fase 
chromatografie was niet eerder gebruikt voor dit doel. Echter, omgekeerde-fase 
chromatografie heeft als voordeel dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen decorine 
eiwitten en andere eiwitten welke tijdens de eerste stappen zijn mee gezuiverd. Dit maakt het 
mogelijk om een profiel te maken van de PG van de CS/DS familie en meer inzicht te 
verwerven in de PG samenstelling van de long. Opstellen van dit soort PG-profielen is een 
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veel belovende lijn van onderzoek die verder onderzocht dient te worden in relatie tot de 
ontwikkeling van emfyseem. Aan de hand van het chromatogram verkregen van de C4 kolom 
konden wij vaststellen dat decorine het meest voorkomende CS/DS PG in de menselijke long 
is, terwijl middels western blot lumican, een KS PG, het meest voorkomende lucine-rijke 
repeat PG in extract van volwassen menselijke long [5] bleek te zijn. 

De hiervoor beschreven methode van decorine zuivering middels chromatografie is 
gebruikt voor isolatie van dit PG uit twee locaties (perifere onderste longkwab en perifere 
bovenste longkwab) van een controle en een emfyseem long. Na het zuiveren van de 4 
decorine preparaten kon middels SDS-PAGE een brede band (bestaande uit een sterke en 
minder sterk aanwezige component) worden gevisualiseerd in drie van de preparaten 
(onderste controle longkwab, bovenste controle en emfyseem longkwab), en een scherpe 
belijnde band (bestaande uit alleen de sterk aanwezige component in de bovenste longkwab 
van controle longweefsel. Samen met reeds gepubliceerde data over de structuur van decorine 
maken onze bevindingen het aannemelijk dat de twee decorinevormen die wij vinden in onze 
preparaten bestaan uit eenzelfde eiwitkern welke echter verschilt in N-gelinkte glycanen. Het 
feit dat er problemen waren met digestie middels PNGase F doet ons vermoeden dat de 
decorine eiwitkern naast deglycosilering ook aan proteolitische splijting onderhevig is 
geweest. Als gevolg hiervan zijn verdere experimenten nodig om de aanwezigheid van slechts 
één decorine eiwitkern in onze preparaten te bevestigen. 
  Om carbohydraat-eiwit interacties op een moleculair niveau te kunnen begrijpen is het 
noodzakelijk om naast de identificatie van de carbohydraat groepen ook vast te stellen aan 
welke van de Asn-X-Ser/Thr sequenties deze groepen gebonden zijn. Met andere woorden, 
welke van de potentiële N-glycosilerings posities daadwerkelijk worden gebruikt. Om dit te 
bepalen hebben wij de bezetting van de glycosileringsposities (Hoofdstuk 4) en de 
samenstelling van de daaraan verbonden N-gelinkte glycanen (Hoofdstuk 5) bepaald met 
behulp van massa spectometrie in combinatie met enzymatische behandelingen (Tripsine en 
PNGase F). Deze onderzoekslijnen lieten geen verschil zien tussen N-glycosilering van 
decorine eiwitten geïsoleerd uit emfyseem of controle long. Echter, geheel onverwacht 
werden er wel verschillen in glycovormen gevonden tussen de decorine preparaten geïsoleerd 
uit de verschillende locaties van controle long. Deze observatie roept de volgende twee 
vragen op: 1) Is de decorine vorm met een lager moleculair gewicht gevoeliger voor 
proteolitische afbraak in de long, en 2) is het voorkomen van meerdere decorine glyco-
vormen in de long een normaal verschijnsel dat los staat van emfyseemontwikkeling? Om 
deze vragen te kunnen beantwoorden is er meer onderzoek nodig waarbij decorine eiwit wordt 
geïsoleerd uit longweefsel en vergeleken. In grotere groepen van controle en emfyseem 
longweefsel. Hoewel histologisch onderzoek van de controle long die gebruikt is in ons 
onderzoek geen tekenen van pathologie te zien gaf, is het gezien het feit dat van deze donor 
long geen medische gegevens beschikbaar waren moeilijk om eventuele ziekte gerelateerde 
veranderingen uit te sluiten. 

De MALDI spectra welke verkregen werden van de intacte eiwitkern lieten ook 
subtiele verschillen zien in het moleculaire gewicht van de minder sterk aanwezige band 
tussen preparaten uit de onderste controle longkwab in vergelijking met de emfyseem 
longkwabben (38.800 Da versus 40.200 Da). Deze observatie is direct gerelateerd aan de 
heterogeniteit van decorine in longweefsel en verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de 
structurele achtergrond van deze verschillen is. 

Bezetting van glycosileringsposities van long decorine vindt plaats via een zeer 
complex proces dat verder reikt dan verschillen in N-glycanen (met 2 of 3 posities bezet) 
gekoppeld aan de eiwitkern. Ons onderzoek naar de glycosilering van decorine maakt 
duidelijk dat bezetting van glycosileringsposities kan variëren op alle drie de posities 
aanwezig zijn in dit eiwit. Het is mogelijk dat de twee isovormen van decorine, die met twee 



Samenvatting  
 

109 

en drie glycosileringsposities bezet zijn, de meest voorkomende vormen zijn. Afwijkende 
glycovormen met een variabele hoeveelheid N-glycanen kunnen echter ook bestaan, maar dan 
in lagere hoeveelheden. Dit maakt dat verder onderzoek naar bezetting van glycosilatie 
posities middels kwantitatieve methoden nodig zal zijn om deze complexe situatie te kunnen 
ontrafelen. 

In Hoofdstuk 5 beschrijven we de profielen en gedeeltelijke karakterisatie van de 
structuur van de glycanen welke verbonden zijn aan het decorine uit controle en emfyseem 
longweefsel, met als doel het vergelijken van N-glycaan structuren tussen controle en 
emfyseem long en tussen de verschillende controle long locaties. Onze methode was 
gebaseerd op enzymatische verwijdering van N-glycanen (middels PNGase F) gevolgd door 
een selectieve ethanol precipitatie van de eiwitkernen en verdere analyse van de glycanen met 
behulp van MALDI-PSD-TOF massa spectrometrie. In alle vier de preparaten werden 
dezelfde glycanen aangetroffen, wat suggereert dat er geen glycaanveranderingen werden 
geïnduceerd ten gevolge van het emfyseem. Tevens werden dezelfde populaties aan glycanen 
aangetroffen in de verschillende posities van de controle long, wat aangeeft dat de 
waargenomen verschillen in decorine eiwitten niet het gevolg zijn van de aanwezigheid van 
verschillende N-glycanen. 

Hoewel er nog een aantal vragen open staan is dit het eerste onderzoek dat een 
gedetailleerd overzicht geeft van de structuren van N-glycanen welke verbonden zijn aan 
decorine eiwitten uit menselijke weefsels. 

In Hoofdstuk 6 beschrijven wij de ontwikkeling van een methode voor de 
identificatie en kwantitatieve analyse van gesulfateerde disacchariden verkregen uit 
chodroitine/dermataan sulfaatketens verbonden aan PG. Na digestie met Chondroitinase ABC 
kunnen de verkregen disacchariden direct worden gescheiden middels vloeistof 
chromatografie in een poreuze grafiet kolom en worden geïdentificeerd met on-line 
electrospray massaspectrometrie onder negatieve ionisatie omstandigheden. Deze methode is 
kwantitatief en kan onderscheid maken tussen 4- en 6- gesulfateerde disacchariden zonder 
enige derivatie. Wij hebben deze techniek toegepast op verschillende biologische preparaten 
verkregen van patiënten leidend aan chronische longaandoeningen. Het betrof hier 
longweefsel, longspoeling, geïnduceerd sputum en urine. Middels deze methode is het 
mogelijk om de relatieve hoeveelheden van 4- en 6- gesulfateerde disacchariden te 
vergelijken in biologische preparaten, als mede het bepalen van variaties in concentraties die 
wellicht gekoppeld kunnen worden aan voortschrijding van de ziekte. In dit opzicht zou deze 
methode in de toekomst gebruikt kunnen worden om variaties waar te nemen in hoeveelheid 
en sulfateringspatroon van verschillende CS/DS gedurende de progressie van COPD, als ook 
in andere chronische longaandoening en zoals bijvoorbeeld bronchiolitis obliterans. 
 In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift worden de resultaten van het onderzoek 
samengevat en bediscussieerd, zowel ten aanzien van de ontwikkeling van analytische 
methoden om decorine te bepalen, als de bestudering van de door chronische longontsteking 
geïnduceerde biochemische modificaties van PG. Tevens worden er aanbevelingen gedaan 
voor vervolgonderzoek naar decorine in relatie tot emfyseem ontwikkeling. 
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