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Samenvatting 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de probleemstellingen die in dit proefschrift worden be

handeld. De manier waarop enzymactiviteit wordt gemeten, staat ver van de werkelijkheid zoals 

die zich in vivo voordoet, wanneer activiteit gemeten wordt in homogenaten of sterk verdunde 

oplossingen waardoor de complexe interacties, die zich voordoen in levende cellen, verloren 

gaan. Bij deze benadering kan de de rol van belangrijke factoren, die uiteindelijk activiteit van 

enzymen in intacte cellen bepalen, verloren gaan. Vele eiwitten zoals enzymen functioneren in 

complexen, waarin interacties met eiwitten en andere soorten macromoleculen een grote rol 

spelen in de regulatie van hun activiteit. Verder kunnen eiwitten meerdere functies hebben die 

separaat in ruimte en tijd gereguleerd moeten worden. Dit fenomeen wordt moonlighting ge

noemd, en voegt een extra dimensie toe aan de complexiteit van de levende cel. Hoe moonlighting 

eiwitten functioneren is echter nauwelijks bekend. Visualisatie van de verschillende functies 

van eiwitten in levende cellen kan daarom een goede manier zijn om de complexe regulatie en 

functionering van moonlighting eiwitten te begrijpen. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de methoden die gebruikt kunnen worden voorde detectie 

van activiteit van enzymen in het algemeen en proteases in het bijzonder in levende cellen en 

weefsels. Dit hoofdstuk laat zien dat de moleculaire interacties, die plaats kunnen vinden als 

enzymen actief zijn. niet goed begrepen worden. Omdat specifieke enzymen sleutelrollen ver

vullen in veel pathofysiologische processen, zijn deze eiwitten het doelwit voor therapeutische 

strategieën. Daarom is het essentieel om enzymactiviteit in levende cellen en weefsels te bestu

deren op een kwantitatieve manier in relatie tot pathofysiologische processen, om hun relevantie 

en potentie als doelwit voor medicijnen te begrijpen. Proteases in het bijzonder spelen een cru

ciale rol in vrijwel elk aspect van leven en dood van een organisme en zijn daarom een belang

rijk doelwit in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Enzymactiviteit kan met verschillende 

microscopische methoden bestudeerd worden. Er kan gebruik worden gemaakt van endogene 

fluorescerende metabolieten of van synthetische chromogene of fluorogene substraten. Het ge

bruik van endogene fluorescerende metabolieten is echter beperkt en veelal niet specifiek omdat 

deze metabolieten in vele celbiologische processen worden gebruikt. Recent zijn er echter nieuwe 

chromogene en fluorogene substraten ontwikkeld voor het bestuderen van activiteit van enzy

men en vooral proteases in levende cellen. Dit hoofdstuk bespreekt deze substraten en de metho-

dologieën waarin ze worden toegepast. Ook worden de voor- en nadelen besproken van de me-

thodologieën voor levende cel cytochemie (J. Histochem. Cytochem. 49:1473-1486, 2001). 

Hoofdstuk 3 beschrijft de reactiviteit van twee fluorogene substraten [Ala-Prop-cresyl violet en 

Ala-Pro-rhodamine 110 voor microscopische detectie van protease activiteit van CD26/dipeptidyl 

peptidase IV (DPPIV) in levende cellen met het doel de specificiteit van de Ala-Pro bevattende 

substraten voor de detectie van CD26/DPPIV activiteit te bepalen. DPPIV activiteit is een van 

de vele functies van het moonlighting eiwit CD26/DPPIV. Als model hebben we Jurkat cellen 

gebruikt (T cellen die niet CD26/DPPIV tot expressie brengen) en Jurkat cellen die met CD26/ 

DPPIV zijn getransfecteerd. Ala-Pro-rhodamine 110 substraat is niet fluorescent, maar na 
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proteolytische afsplitsing van Ala-Pro fluoresceert rhodamine 110 wel. [Ala-Pro]:-cresyl violet 

is wel fluorescent, maar proteolytische afsplitsing van Ala-Pro induceert een shift in fluorescentie 

van cresyl violet naar langere gol(lengte. Dit fenomeen maakt het mogelijk om zowel locale 

(intracellulaire) concentraties van substraat [Ala-Pro]:-cresyl violet als product (cresyl violet) te 

bepalen wat belangrijk is voorde analyse van de kinetiek van enzymatische reacties. [Ala-ProJ:-

cresyl violet maar niet Ala-Pro-rhodamine 110 bleek specifiek te zijn voor CD26/DPPIV. Ala-

Pro-rhodamine 110 werd ook door andere proteases gesplitst. Aangetoond werd dat, als de mi

croscopische analyse wordt uitgevoerd gedurende de eerste minuten van de enzymreactie. DPPIV 

activiteit nauwkeurig kan worden bepaald in cellen met [Ala-Pro]2-cresyl violet substraat. 

Fluorescerend product bleek snel geïnternaliseerd te worden in granula in getransfecteerde Jurkat 

cellen direct onder de celmembraan en werd dan intracellulair geredistribueerd zoals ook be

schreven is voor CD26/DPP1V. Geconcludeerd is dat [Ala-Pro]2-cresyl violet een goed fluorogeen 

substraat is voor de localisatie van DPPIV activiteit in levende cellen, mits de juiste golflengten 

worden gebruikt voor excitatie en emissie en microscopische beelden in de vroege stadia van de 

enzymreactie worden gemaakt. Verder concluderen we dat de eigenschappen van een fluorofoor 

een grote invloed kunnen hebben op de interacties tussen een synthetisch substraat en de 

enzymatische groeve van een protease (J. Histochem. Cytochem. 2003. in press). 

Hoofdstuk 4 beschrijft een nieuw ontwikkelde methode om enzymactiviteit in individuele le

vende cellen te bestuderen m.b.v. flowcytometrie. Omdat enzymactiviteit vaak een heterogeen 

karakter ten toon spreidt in celpopulaties, is flowcytometrie een ideaal gereedschap om enzym

activiteit kwantitatief te analyseren in individuele levende cellen. Voorts kan enzymactiviteit per 

individuele cel gekoppeld worden aan andere cellulaire parameters, zoals de hoeveelheid DNA 

in het geval van polyploïdie, of de hoeveelheid aanwezig enzymeiwit zoals kan worden 

gedetecteerd met immunocytochemie. Op deze wijze kan bijvoorbeeld posttranslationele regu

latie van enzymactiviteit worden bestudeerd. In tegenstelling tot fluorescentie microscopie waarbij 

reeksen van beelden in de tijd worden gemaakt van cellen om daarin enzymactiviteit te detecteren, 

wordt bij flowcytometrie elke cel slechts op één tijdspunt tijdens de enzymincubatie gemeten, 

namelijk op het moment dat de cel door de laserstraal gaat. Dit heeft als voordeel dat er geen 

artefacten, samenhangend met fluorescentie metingen zoals fading optreden (Cytometry: 

Cytomics. proteomics. genomics. Cytometry CD vol. 6. Multimedia Knowledge. Inc. 

www.mmke.com in conjuction with Purdue University Cytometry Labs. New York). 

Hoofdstuk 5 beschrijft de eigenschappen van f Ala-Pro]2-cresyl violet als substraat voor CD26/ 

DPPIV voor de localisatie en kwantificering van DPPIV protease activiteit in vers geïsoleerde 

hepatocyten van ratten, gebruikmakend van confocale microscopie, image analysis en 

flowcytometrie. DPPIV activiteit werd exclusief gelocaliseerd in structuren op de plasma-

membraan die oorspronkelijk het apicale deel van de plasmamembraan, ofwel de galcanaliculaire 

membraan, vormden. Series van microscopische beelden werden kwantitatief geanalyseerd voor 

DPPIV activiteit per individuele cel m.b.v. image analysis. De enzymreactie bleek niet lineair in 

de tijd te zijn. Door de initiële reactiesnelheid te berekenen op basis van de productie van 

fluorescentie in de tijd, was het mogelijk om de DPPIV activiteit per hepatocyt te bepalen. 
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Productie van cresyl violet-afhankelijke fluorescentie per individuele hepatocyt gaf eenzelfde 

beeld te zien wanneer de cellen met behulp van flowcytometrie werden geanalyseerd. Een 

dipeptide fosfonaatremmer remde de productie van fluorescentie op een competitieve manier 

met een K. van 7 uM. Km waarden van individuele hepatocyten varieerden tussen 6-22 uM. 

afhankelijk van de rat waarvan ze afkomstig waren. V waarden varieerden tussen 4-16 nU. K 

en Vmax waarden per individuele rat waren omgekeerd evenredig aan elkaar wat duidt op een 

posttranslationele regulatie van de kinetische parameters van DPPIV. Deze relatie ging verloren 

als membraanfracties van dezelfde hepatocytsuspensies werden geanalyseerd (Anal. Biochem. 

252:71-77, 1997). 

Hoofdstuk 6 beschrijft dat de regulatie van twee van de functies van CD26/DPPIV, de 

signaaltransductie functie en de proteolytische functie, onafhankelijk is. Om te onderzoeken hoe 

deze twee functies van een en hetzelfde molecuul worden gereguleerd, hebben we CD26/DPP1V 

eiwitexpressie en DPPIV activiteit simultaan gelocaliseerd op levende humane T-helper 1 (Th 1) 

en T-helper 2 (Th2) cellen die verschillende expressieniveaus van CD26/DPPIV hebben. DPPIV 

activiteit werd specifiek gemeten met het synthetische substraat [Ala-Pro]2-cresyl violet en CD26/ 

DPPIV eiwitexpressie met een FITC-geconjugeerd antilichaam dat specifiek is voor CD26/DPPIV 

Fluorescentie van vrijgekomen cresyl violet (rood) en gebonden FITC (groen) werd tegelijker

tijd gemeten in levende T-cellen met behulp van flow cytometric, spectrofluorometrie en confocale 

microscopic Thl cellen brengen drie tot zes keer zo veel CD26/DPPIV eiwit tot expressie als 

Th2 cellen. De signaaltransductie functie van het CD26/DPPIV complex, getest als co-stimula

tie voor proliferatie, was direct gecorreleerd aan de hoeveelheid CD26/DPPIV eiwit op het cel

oppervlak. Echter, DPPIV activiteit bleek ongeveer dezelfde te zijn in beide typen cellen als 

deze werden geïncubeerd met fysiologische substraatconcentraties als gevolg van variatie in 

V en K i waarden van DPPIV op Th 1 en Th2 cellen. Western blotting en zymografie van Th I 

en Th2 membraanfracties vertoonden eenzelfde beeld. Deze studie laat zien dat twee functies 

van een en hetzelfde (moonlighting) eiwit onafhankelijk gereguleerd kunnen worden (J. 

Histochem. Cytochem. 50:1169-1177. 2002). 

Hoofdstuk 7 beschrijft een nieuw ontwikkelde assay voor de identificatie van natuurlijke sub

straten van enzymen. Proteolyse van bio-actieve peptiden is een regulerende stap in vele fysio

logische processen, maar welk protease op welke (intra-)cellulaire locatie betrokken is bij de 

activatie of afbraak van een specifiek peptide is nauwelijks bekend. Wij ontwikkelden een snelle 

microwell plate assay bestaande uit levende cellen en een fluorogeen protease substraat om te 

bepalen welke bioactieve peptiden natuurlijke substraten zijn voor een specifiek protease met 

het multifunctionele moonlighting eiwit CD26/DPPIV als model. CD26/DPPIV katalyseert spe

cifiek de afsplitsing van een dipeptide van de aminoterminus van een eiwit met als voorlaatste 

aminozuur proline. Vele biologisch actieve peptides, zoals B-casomorphnij 5, bevatten proline in 

de voorlaatste positie. We incubeerden Jurkat cellen. T-cellen die CD26/DPPIV expressie mis

sen, en T-cellen getransfecteerd met CD26/DPPIV in de aanwezigheid van Ala-Pro-rhodamine 

110 en B-casomorphin. , in 96-wells platen in een standaard plaatreader en in aanwezigheid van 

[Ala-Prop-cresyl violet en B-casomorphin^, in een spectrofluorometer. Fluorescerend cresyl violet 
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werd gegenereerd door CD26/DPPIV getransfecteerde cellen, maar niet door wild type Jurkat 

cellen, met een Km van 3.7 uM. B-Casomorphin,_5 bleek een natuurlijk substraat voor CD26/ 

DPPIV. omdat het de vorming van fluorescentie competitief remde (K, = 60 uM). De microwell 

plate assay, gebruikmakend van levende cellen en fluorescerende substraten, bleek een efficiënt 

systeem te zijn om te bepalen of een specifiek peptide een natuurlijk substraat is vooreen speci

fiek protease en omgekeerd, of een fluorogeen synthetisch substraat een goed substraat is om 

met natuurlijke substraten te competeren (BioTechniques. submitted). 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de verschillende functies van het multifunctionele ofwel 

moonlighting eiwit CD26/DPPIV. CD26/DPPIV oefent zijn functies uit afhankelijk van het cel

type waarin het tot expressie komt en van intracellulaire of extracellulaire localisatie. Alle be

kende functies van dit eiwit worden besproken in relatie tot fysiologische en pathofysiologische 

omstandigheden. CD26/DPPIV is een proteolytisch enzym, een receptor, een co-stimulatoir ei

wit, een adhesiemolecuul en is betrokken bij apoptose. CD26/DPPIV speelt een grote rol in de 

immuunrespons. Abnormale expressie wordt gevonden bij autoimmuun ziektes, HIV-1 gerela

teerde ziektes en kanker. Natuurlijke substraten voor CD26/DPP1V zijn betrokken in 

immunomodulatie. psycho/neuronale modulatie en fysiologische processen in het algemeen. 

Daarom heeft targetting van CD26/DPPIV en specifiek de proteolytische activiteit ervan een 

groot potentieel als doelwit voor verschillende soorten van therapeutische behandelingen. Aan 

de andere kant zijn er vele homologe eiwitten beschreven met overlappende proteolytische acti

viteit, die met de specifieke modulatie van CD26/DPP1V kunnen interfereren. Geconcludeerd 

wordt dat CD26/DPPIV zowel intracellulair aanwezig is in verschillende cellulaire comparti

menten als in de extracellulaire ruimte voorkomt. Het oefent verschillende functies uit. onafhan

kelijk van de localisatie en in die zin is het een echt moonlighting eiwit (Eur. J. Cell Biol. 82: 

1-21.2003). 

Als laatste hoofdstuk is hoofdstuk 9 een algemene discussie van dit proefschrift betreffende de 

visualisatie van functies van het moonlighting eiwit CD26/DPPIV met behulp van digitale 

microscopic om deze functies in het perspectief te plaatsen van de biocomplexiteit en dynamiek 

van levende cellen. 
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