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Samenvatting 

Indien het aangeboren immuunsysteem niet in staat is om een pathogeen volledig te 

verwijderen uit het lichaam, wordt de hulp van een meer gespecialiseerde verdediging, het 

verworven immuunsysteem, ingeroepen. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor antigen 

presenterende cellen, in het bijzonder dendritische cellen, die de link vormen tussen het 

aangeboren en verworven immuunsysteem. Door presentatie van pathogene antigenen in major 

histocompatibility complex (MHC) klasse I of II verband, evenals costimulatoire moleculen, 

stimuleren antigen presenterende cellen T-cellen om te prolifereren en te differentiëren tot hun 

volledig functionele vorm. Het MHC ligandoom omvat alle peptiden, afkomstig van duizenden 

verschillende proteïnen, die gepresenteerd worden op MHC moleculen en reflecteert zo 

indirect het proteoom. Deze ‘spiegel’ van het proteoom stelt het immuunsysteem in staat te 

waken over cellulaire veranderingen, zoals infecties en tumorvorming. MHC klasse II 

antigenpresentatie wordt op twee niveaus gereguleerd door lysosomale proteasen: enerzijds 

zorgen deze proteasen voor maturatie van MHC klasse II moleculen in endosomen, anderzijds 

verknippen deze proteasen geïnternaliseerde eiwitten tot antigene peptiden. Een belangrijke 

groep van lysosomale proteasen zijn cathepsines, die betrokken zijn in diverse fundamentele 

(patho)fysiologische processen.  

Het doel van dit onderzoek was om de precieze rol van verschillende cathepsines na te gaan bij 

de verknipping van geïnternaliseerde eiwitten tot antigene peptiden. Daarvoor werd in een 

eerste deel van het onderzoek substraatcatalogen gegenereerd van cathepsines L, S, B, V, K, F, 

D en E met behulp van de N-terminale COFRADIC technologie. In het tweede deel van dit 

onderzoek werden peptiden uit peptide:MHC klasse II complexen geïsoleerd met de bedoeling 

om de begin- en eindposities van deze peptiden te vergelijken met de knipplaatsen die 

gegenereerd werden door de verschillende cathepsines.  

Voor cathepsine L, S, B, V, K en F werden succesvol substraatcatalogen gegenereerd en kon 

de substraatspecificiteit van elk cathepsine nauwkeurig in kaart worden gebracht door middel 

van een iceLogo. Cathepsine D, en in mindere mate cathepsine E, werden tijdens de N-

terminale COFRADIC procedure bij een suboptimale pH gebruikt, waardoor te weinig 

substraten konden worden geïdentificeerd om nauwkeurige informatie te hebben over de 

substraatspecificiteit. Binnen de tijdspanne van dit masterproefproject vond geen succesvolle 

identificatie van antigene peptiden plaats, ondanks verschillende pogingen en optimalisatie van 

een immunoprecipitatie protocol. Verder onderzoek is dus vereist om de rol van cathepsines bij 

de aanmaak van antigene peptiden te verduidelijken.  
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1. Inleiding 

1.1 Het immuunsysteem 

Het immuunsysteem is cruciaal in de humane overleving. Het heeft als doel het lichaam te 

beschermen tegen aanvallen van vreemde organismen door deze te herkennen, de verspreiding 

ervan tegen te gaan en uiteindelijk deze organismen te verwijderen uit het lichaam. Het 

immuunsysteem bestaat uit verschillende celtypes die met elkaar en met het infectieus 

organisme interageren, en zo een complex netwerk vormen om de infectie tegen te gaan (1). 

1.1.1 Eerstelijns verdediging 

De eerste verdedigingsmechanismen van het menselijk lichaam zijn de fysische en chemische 

barrières, zoals de huid, de gecilieerde epithelia, de mucosale oppervlakken, de antibacteriële 

substanties in secreties en de zure omgeving zoals in de maag en vagina. Wanneer deze 

barrières doorbroken worden door bijvoorbeeld (brand)wonden of chirurgische ingrepen, 

kunnen pathogenen het lichaam binnentreden en zal het aangeboren immuunsysteem 

ingeschakeld worden (1, 2). 

1.1.2 Het aangeboren immuunsysteem 

Het aangeboren immuunsysteem is verantwoordelijk voor de verdediging tijdens de latentietijd 

die nodig is voor de activering van het verworven immuunsysteem. Het aangeboren 

immuunsysteem bestaat uit zowel oplosbare factoren (complement, lysosyme) en cellulaire 

effectoren. De cellen van het aangeboren immuunsysteem zijn enerzijds cellen die aanwezig 

zijn in weefsels, zoals macrofagen en immature dendritische cellen (DCs), en anderzijds cellen 

die circuleren via het bloed en het lymfatisch systeem, zoals monocyten, neutrofielen, 

eosinofielen en natural killer (NK) cellen. Cellen die zich in kwetsbare gebieden bevinden, 

zoals epitheelcellen, mucusproducerende cellen, fibroblasten en endotheelcellen, kunnen ook 

aangeboren verdedigingsmechanismen vertonen (2). 

Hoewel het verdedigingsmechanisme van het aangeboren immuunsysteem terugvalt op een 

beperkt en invariant repertoire van receptoren om micro-organismen te herkennen, is het toch 

in staat vele pathogenen effectief te bestrijden (3). De cellen van het aangeboren 

immuunsysteem herkennen eenvoudige moleculen en regelmatige patronen van moleculaire 

structuren die aanwezig zijn in verschillende klassen van micro-organismen, maar niet in 

lichaamseigen cellen, pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) genaamd. Een 

voorbeeld van een PAMP is lipopolysaccharide (LPS), aanwezig op alle Gram-negatieve 

bacteriën. De receptoren van de aangeboren immuuncellen die deze PAMPs herkennen, zijn 

pathogen recognition receptors (PRRs). Deze PRRs kunnen gesecreteerd worden, 
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geëxpresseerd worden op het celmembraan of aanwezig zijn in intracellulaire compartimenten. 

Voorbeelden van PRRs zijn Toll-like receptoren (TLRs), en RIG-I-like receptoren (RLRs). 

Cellen van het aangeboren immuunsysteem die zich in de buurt van de plaats van infectie 

bevinden, worden geactiveerd door binding van PRRs met PAMPs. Geactiveerde aangeboren 

immuuncellen fagocyteren het pathogeen en vernietigen het in intracellulaire vesikels. 

Bovendien secreteren geactiveerde aangeboren immuuncellen grote hoeveelheden oplosbare 

mediatoren, zoals chemokines en cytokines. Deze trekken andere immuuncellen aan naar de 

plaats van infectie en verhogen hun activiteit. Het aangeboren immuunsysteem is in staat 

pathogenen volledig te verwijderen uit het lichaam zonder de hulp van het verworven 

immuunsysteem (1-3). 

1.1.3 Het verworven immuunsysteem 

Sommige infecties echter kunnen ontsnappen aan het aangeboren immuunsysteem, en dan 

wordt de hulp ingeroepen van een meer gespecialiseerde verdediging, het verworven 

immuunsysteem. De belangrijkste effectoren van het verworven immuunsysteem zijn 

lymfocyten (1). 

Lymfocyten circuleren in het bloed of lymfevocht, of zijn aanwezig in lymfoïde organen. 

Lymfoïde organen kunnen ingedeeld worden in primaire lymfoïde organen, waar de 

lymfocyten gegenereerd worden, en secundaire lymfoïde organen, zoals lymfeknopen en de 

milt, waar mature, naïeve lymfocyten wachten op initiatie van een verworven 

immuunantwoord (3). Het grote verschil met de cellen van het aangeboren immuunsysteem is 

dat elke lymfocyt antigenreceptoren tot expressie brengt die slechts één enkele chemische 

structuur herkennen. Tijdens infectie nemen enkel de lymfocyten met de specifieke receptoren, 

die het pathogeen herkennen, deel aan het verworven immuunantwoord. Deze lymfocyten 

prolifereren en matureren zodat een groot aantal effectorcellen gevormd wordt. Dit proces 

neemt tijd in beslag, waardoor het effect van het verworven immuunantwoord pas na een aantal 

dagen na het begin van de infectie merkbaar wordt (1-3). 

Er zijn twee grote groepen van lymfocyten: B-lymfocyten en T-lymfocyten. B-lymfocyten of 

B-cellen worden geproduceerd in het beenmerg, waar ze ook matureren (3). Mature B-cellen 

migreren naar de milt, waar ze de laatste stappen van hun maturatie en differentiatie ondergaan. 

B- cellen hebben als belangrijkste functie de secretie van antilichamen. Elke B-lymfocyt brengt 

een unieke B-cel receptor (BCR) tot expressie, zodat de cellen op een specifiek antigen kunnen 

reageren. BCRs kunnen onmiddellijk binden met antigenen geëxpresseerd door pathogenen 

(i.t.t. T-lymfocyten, zie hieronder). De B-cellen met de passende BCR worden geïnduceerd tot 
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proliferatie en differentiatie in plasmacellen. Plasmacellen produceren grote hoeveelheden van 

de oplosbare vorm van de BCR, antilichamen genoemd (2). Aangezien antilichamen vrij 

aanwezig zijn in het bloed, worden ze ook vaak omschreven als het humoraal immuunsysteem. 

Antilichamen spelen een belangrijke rol in de verworven immuniteit. Ze kunnen binden aan 

pathogenen, waardoor ze het pathogeen verhinderen de cellen binnen te treden of te 

beschadigen (neutralisatie van pathogenen). Binding van antilichamen aan pathogenen 

resulteert bovendien in de activering van andere immuuncellen en van de complement pathway, 

met opsonisatie en/of doden van het pathogeen tot gevolg (3). 

T-lymfocyten of T-cellen worden geproduceerd in het beenmerg, maar al vroeg tijdens hun 

ontwikkeling migreren ze naar de thymus, waar ze verder ontwikkelen en matureren (1). Net 

zoals B-cellen, expresseert elke T-cel een unieke T-cel receptor (TCR) maar TCRs kunnen niet 

onmiddellijk pathogenen herkennen en binden. T-cellen worden geactiveerd door antigen 

presenterende cellen (APCs), die moleculaire fragmenten van een pathogeen presenteren aan 

de TCR. Antigenen, die opgenomen en verwerkt zijn door APCs, worden gebonden aan 

gespecialiseerde receptoren, de human leukocyte antigens (HLA), die dienen als 

antigenpresenterende moleculen. Deze moleculen worden gecodeerd door de major 

histocompatibility complex (MHC) genfamilie, waardoor deze membranaire glycoproteïnen 

vaak MHC moleculen genoemd worden (2). T-cellen worden opgedeeld in twee klassen, 

naargelang de aanwezigheid van een cluster of differentiation (CD) 4 of 8 coreceptor. Deze 

coreceptor bepaalt de MHC bindingsspecificiteit. CD8
+
 T-cellen herkennen peptiden afkomstig 

uit het cytosol in de context van MHC klasse I moleculen. Hun voornaamste functie is het 

doden van cellen die geïnfecteerd zijn door een virus of door een ander intracellulair pathogeen 

organisme. CD4
+
 T-cellen herkennen MHC klasse II moleculen die fragmenten presenteren 

van eiwitten die in endocytotische en fagocytotische vesikels gedegradeerd zijn. Deze T-cellen 

helpen andere cellen van het immuunsysteem in hun respons op extracellulaire bronnen van 

infectie (4). 

1.1.4 Link tussen het aangeboren en het verworven immuunsysteem 

Het aangeboren en verworven immuunsysteem zijn aan elkaar gelinkt door APCs die 

informatie van weefsels en het aangeboren immuunsysteem vertalen en overbrengen naar het 

verworven immuunsysteem. Tijdens fagocytose worden pathogenen of componenten van 

pathogenen opgenomen door aangeboren immuuncellen, in het bijzonder door immature DCs. 

De functie van DCs is echter niet zozeer het vernietigen van een pathogeen, maar het 

pathogeen naar perifere lymfoïde organen brengen om het adaptief immuunantwoord op gang 
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te brengen. Het pathogeen of componenten van het pathogeen worden dus geprocessed tot 

pathogene antigenen en de DC migreert naar een perifeer lymfoïd orgaan waar het matureert 

tot een zeer effectieve APC. Door presentatie van pathogene antigenen in MHC klasse I of II 

verband, evenals costimulatoire moleculen, worden T-cellen gestimuleerd om te prolifereren en 

te differentiëren tot hun volledig functionele vorm (2, 3). 

1.1.5 MHC klasse II moleculen 

1.1.5.1 Synthese en maturatie van MHC klasse II moleculen 

MHC klasse II moleculen zijn heterodimeren, bestaande uit een alfa- en een bèta-keten. Nieuw 

gesynthetiseerde MHC klasse II alfa- en bèta-ketens worden in het endoplasmatisch reticulum 

(ER) geassembleerd met de hulp van ‘invariant chain’ (Ii), een chaperone eiwit. Bovendien 

verhindert Ii, door bezetting van de bindingsgroeve, premature binding van peptiden bij 

transport van de MHC klasse II molecule doorheen het ER (3-5). In de cytoplasmatische staart 

van Ii is een motief aanwezig dat de MHC klasse II molecule dirigeert naar een endosoom dat 

geïnternaliseerde antigenen bevat. In het endosoom, waar een lage pH heerst, zijn ook 

proteasen aanwezig. Deze proteasen degraderen enerzijds Ii stapsgewijs tot een klein peptide 

dat enkel nog de bindingsgroeve van de MHC klasse II molecule bedekt, het ‘class II-

associated invariant chain peptide’ (CLIP). Anderzijds degraderen de lysosomale proteasen 

ook de aanwezige antigenen. HLA-DM, een glycoproteïne aanwezig in het membraan van het 

endosoom, katalyseert vervolgens de uitwisseling van het CLIP-peptide met een 

antigenpeptide. Tenslotte wordt het gevormde complex gepresenteerd op het celoppervlak door 

fusie van de vesikels met het celmembraan (3-7). 

1.1.5.2 Expressie en distributie van MHC klasse II moleculen 

MHC klasse II moleculen worden onder normale omstandigheden enkel geëxpresseerd op 

professionele APCs (DCs, macrofagen en B-cellen), en op corticale en medullaire 

epitheelcellen van de thymus (TECs). Inflammatoire signalen (door bijvoorbeeld interferon 

gamma (IFNγ)) kunnen echter de expressie van MHC klasse II moleculen opreguleren, waarbij 

eveneens expressie op andere celtypes kan geïnduceerd worden, zoals op endotheelcellen, 

fibroblasten en epitheelcellen van andere organen dan de thymus (3, 4, 8, 9). In de thymus 

reguleren autoantigene peptide:MHC klasse II complexen de ontwikkeling van CD4
+
 T-cellen. 

T-cellen waarvan de receptoren een lage aviditeit vertonen voor de peptide:MHC klasse II 

complexen, geëxpresseerd op TEC, ondergaan differentiatie (positieve selectie). T-cellen 

waarvan de receptoren echter een hoge aviditeit hebben voor de geëxpresseerde peptide:MHC 
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klasse II complexen zijn potentieel autoreactief en ondergaan systematisch apoptose (negatieve 

selectie) (3, 4). 

MHC moleculen hebben twee belangrijke eigenschappen die het pathogenen moeilijk maken 

om het immuunsysteem te omzeilen. Ten eerste is het MHC polygeen. Dit wil zeggen dat er 

verschillende MHC klasse I en II genen zijn, waardoor elk individu beschikt over een set van 

MHC moleculen die verschillende peptide bindingspecificiteiten hebben. Ten tweede is het 

MHC polymorf. Dit wil zeggen dat er verschillende varianten zijn van elke gen. Er zijn vijf 

paren van MHC klasse II alfa- en bèta-keten genen, HLA–DR, –DQ en –DP, –DM en –DO 

genaamd. De drie hoog polymorfe moleculen HLA–DR, –DQ en –DP hebben als functie 

peptide antigen te presenteren aan CD4
+
 T-cellen, terwijl de oligomorfe moleculen HLA–DM 

en –DO het laden van peptiden op HLA–DR, –DQ en –DP reguleren. Zoals reeds vermeld, 

katalyseert HLA–DM de binding van peptiden op MHC klasse II moleculen. HLA–DO is een 

negatieve regulator van HLA–DM (1, 3, 10, 11). 

De term “proteoom” refereert naar alle proteïnen geëxpresseerd door een genoom. MHC 

moleculen onthullen onderdelen van het (pathogene) proteoom op het celoppervlak als 

peptiden. Alle peptiden die gepresenteerd worden door MHC moleculen, worden dan ook het 

MHC of HLA ligandoom genoemd. Zowel polygenie en polymorfie van de MHC moleculen 

dragen bij tot een hoge complexiteit van het HLA peptidenrepertoire. Het aantal MHC klasse I 

moleculen per cel werd vastgesteld op meer dan 10
5
. Het aantal identieke peptide:MHC 

complexen kan variëren van slechts enkele tot tienduizenden kopieën per cel. Op deze manier 

omvat het MHC ligandoom alle peptiden, afkomstig van duizenden verschillende proteïnen, 

die gepresenteerd worden op MHC moleculen en reflecteert zo indirect het proteoom. Deze 

‘spiegel’ van het proteoom stelt het immuunsysteem in staat te waken over cellulaire 

veranderingen, zoals infecties en tumorvorming (10). 

1.1.5.3 Kruisreactie tussen de MHC klasse I en II pathway 

MHC klasse II moleculen presenteren in de eerste plaats peptiden van proteïnen afkomstig van 

endocytotische en fagocytotische vesikels, terwijl MHC klasse I moleculen voornamelijk 

peptiden presenteren afkomstig van intracellulaire proteïnen. Niettemin bestaat er een crosstalk 

tussen deze twee pathways. In de initiële fase van het verworven immuunantwoord moeten 

naïeve CD8
+
 T-cellen gestimuleerd worden door antigenen gepresenteerd door MHC klasse I 

moleculen van APCs. Wanneer de APC het antigen niet zelf synthetiseert, zoals bij tumoren 

van niet-haemotopoëtische oorsprong of virussen die APCs niet infecteren, moet de APC het 

antigen exogeen verkrijgen en presenteren op MHC klasse I door een proces dat 
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kruispresentatie wordt genoemd. Op deze manier kunnen CD8
+ 

cytotoxische T-lymfocyten 

(CTLs) gestimuleerd worden door exogene antigenen, cross-priming genoemd. Antigenen voor 

kruispresentatie worden opgenomen door APCs via fagocytose van partikels of pinocytose van 

oplosbare antigenen. Deze exogene antigenen komen dan terecht in de MHC klasse I pathway 

via twee mechanismen. In een eerste model worden antigenen opgenomen in endosomen en 

worden de geïnternaliseerde antigenen vervolgens getransloceerd naar het cytosol van de 

APCs. Het mechanisme van dit transport is niet gekend, maar er zijn aanwijzingen voor een 

belangrijke rol van Sec61, een proteïne van de ER-associated degradation (ERAD) pathway 

dat betrokken is bij de import en export van proteïnen van het ER. In het cytosol worden de 

antigenen gedegradeerd door het proteasoom en getransporteerd naar het lumen van het ER 

door de transporter associated with antigen processing (TAP). In het ER worden de antigenen 

dan geladen op MHC klasse I moleculen voor presentatie op het celoppervlak. Dit wordt de 

phagosome-to-cytosol pathway genoemd. De tweede pathway wordt de vacuolar pathway 

genoemd en deze is proteasoom- en TAP-onafhankelijk. Exogene proteïnen worden 

gedegradeerd tot peptiden in het lumen van de fagosomen door proteasen. Hoe deze antigene 

peptiden dan terechtkomen op MHC klasse I moleculen is nog niet duidelijk. Een mogelijkheid 

is dat MHC klasse I moleculen zich naar de vacuole begeven en dat de binding van de peptiden 

in de vacuole plaatsvindt. Een andere mogelijkheid is dat de antigene peptiden zich uit het 

fagosoom naar het ER begeven door een retrograad transport mechanisme (3, 10, 12, 13). 

Ook omgekeerd zou het niet onmogelijk zijn dat een significant aantal peptiden, gebonden door 

MHC klasse II moleculen, afkomstig is van peptiden met een cytosolische locatie. Zo werd 

reeds gerapporteerd dat een groot aantal cytosolische peptiden gepresenteerd worden op MHC 

klasse II moleculen (10). Het meest voor de hand liggende mechanisme waarbij proteïnen uit 

het cytosol verwerkt worden voor MHC klasse II presentatie is het normale proces van proteïne 

turnover, autofagie of autofagocytose genoemd. Autofagie is een katabolisch proces waarbij 

cytosolische proteïnen en organellen aan lysosomen worden geleverd voor afbraak. Het is een 

constitutief proces dat een belangrijke rol speelt in de celhomeostase. Bij cellulaire stress kan 

er een verhoogde autofagie plaatsvinden. Zo zullen, bij een tekort aan voedingsstoffen, 

intracellulaire proteïnen afgebroken worden om energie te leveren aan de cel (3, 10, 14). Bij 

een kwantitatieve vergelijking van de presentatie van peptiden tussen normale en 

uitgehongerde cellen, resulteerde een tekort aan voedingsstoffen in een substantiële 

verandering van de presentatie van peptiden op MHC moleculen. Er wordt verondersteld dat 

een grote bijdrage hiertoe wordt geleverd door de verhoogde autofagie, leidend tot een 
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veranderde proteïne pool in de cel. Deze veranderingen in de cel worden dan gereflecteerd in 

het MHC ligandoom. Ook de veranderingen in de MHC klasse II antigen processing pathway, 

zoals veranderde activiteit van lysosomale proteasen, lijken de veranderingen in het MHC 

ligandoom te beïnvloeden (10). 

1.2 Cathepsines  

Proteasen of peptidasen katalyseren de hydrolyse van peptidenbindingen in eiwitsubstraten en 

afhankelijk van hun katalytisch mechanisme worden ze opgedeeld worden in serine-, aspartaat-

, cysteïne- of metalloproteasen (4). Recent werden ook glutaminezuur proteasen (15) en 

threonine proteasen (16) beschreven. Proteasen worden verder ingedeeld in clans en families 

op basis van homologie. Een clan omvat een of meerdere families die gelijkenissen in 

driedimensionale structuren vertonen. Een familie omvat proteasen die een statistisch 

significant verband vertonen in aminozuursequentie in het deel van het enzym dat 

verantwoordelijk is voor peptidase activiteit. Om de specificiteit van proteasen te beschrijven 

wordt de Berger-Schechter nomenclatuur (1970) gehanteerd. De katalytische plaats van het 

protease wordt aan beide zijden geflankeerd door specificiteit subsites, die de zijketens van 

aminozuren van het substraat schikken in de katalytische plaats. De subsites worden van de 

katalytische plaats naar de N-terminus genummerd als S1, S2, Sn en van de katalytische plaats 

naar de C-terminus als S1’, S2’, Sn’. De residu’s van het substraat worden overeenkomstig als 

P1, P2, Pn en P1’, P2’, Pn’ genummerd (15, 17). In het endolysosomaal compartiment zijn 

vooral serine- en cysteïneproteasen aanwezig. Een belangrijke groep van lysosomale proteasen 

zijn cathepsines, maar niet alle lysosomale proteasen zijn cysteïneproteasen (4). 

1.2.1 Werking en regulatie van cathepsines 

Binnen de cathepsines vinden we zowel cysteïne-, serine- als aspartaatproteasen. In het 

katalytisch centrum is een nucleofiel aanwezig die een nucleofiele aanval uitvoert op de 

peptidenbinding. Dit nucleofiel is een watermolecule bij glutamaatproteasen en een geactiveerd 

cysteïne of serine bij respectievelijk cysteïne of serine proteasen. Om een cysteïne of 

serineresidu om te zetten in een nucleofiel, wordt een katalytische triade gevormd. Daardoor 

wordt er tijdelijk een covalente binding gevormd tussen het protease en het substraat. Bij zure 

proteasen echter zal nooit een covalente binding tussen het protease en het substraat gevormd 

worden (15). 

Tot de clan CA en de subfamilie C1A behoren de cathepsine cysteïneproteasen B, F, H, K, L, 

O, S, V en W. Het onderscheid tussen exopeptidasen en endopeptidasen is niet altijd even 

duidelijk voor sommige leden van de subfamilie C1A van de cysteïneproteasen. Zo bezitten 
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cathepsine B en H beiden endopeptidase activiteit, maar zijn waarschijnlijk functioneel 

belangrijker vanwege hun exopeptidase activiteit. De specificiteit subsite die dominant is in de 

meeste peptidasen van de subfamilie C1A is S2, die meestal een voorkeur vertoont voor 

bezetting door grote hydrofobe zijketens (15). Cathepsine D en E behoren tot de clan AA en de 

familie A1 van de aspartaatproteasen. Aspartaatproteasen zijn endopeptidasen die actief zijn bij 

zure pH. Cathepsine D en E geven de voorkeur aan hydrofobe residu’s op de P1-P1’ posities, 

maar cathepsine E tolereert een grote variëteit van residu’s op deze posities (15). De voorkeur 

van muis cathepsine D en E voor hydrofobe residu’s op de P1-P1’ positie werd in het 

laboratorium reeds aangetoond (18). 

Cathepsines worden op verschillende niveaus gereguleerd. Ten eerste bezitten cathepsines een 

ingebouwd inhibitiesysteem: cathepsines worden gesynthetiseerd met een prodomein dat de 

actieve site van het enzym blokkeert. Op deze manier wordt premature activering van 

cathepsines bij het transport doorheen het ER en Golgi apparaat verhinderd. Er is ook spatiële 

en temporele controle van de lysosomale cathepsine activiteit. Hierbij speelt voornamelijk 

maturatie en verzuring van de endosomen een rol. Elk cathepsine heeft een pH bereik waarbij 

het enzym geactiveerd wordt en zijn katalytische proteasefunctie kan uitvoeren. Ten derde 

zorgen cystatines voor een directe controle van cathepsines. Cystatines zijn een groep van 

natuurlijk voorkomende proteïnen, zowel lysosomaal als gesecreteerd, die de protease activiteit 

van cathepsines kunnen inhiberen door binding in de actieve site. Er zijn verschillende 

cystatines met een verschillende expressie, en elk cystatine vertoont een verschillende 

inhibitorische specificiteit voor individuele cathepsines (14, 15, 19, 20). 

1.2.2 Expressie en functie van cathepsines  

Vele pogingen zijn reeds ondernomen om het expressiepatroon van de verschillende 

cathepsines in humaan weefsel te achterhalen. Ondermeer met behulp van radioactief of biotine 

gelabelde substraatanaloge inhibitoren werd de actieve vorm van cathepsines in diverse 

weefsels en celtypes gedetecteerd. Hieruit bleek dat veel cathepsines wijdverspreid worden 

geëxpresseerd, terwijl andere een meer celspecifieke expressie vertonen (4, 7, 21, 22). De 

subfamilie C1A van de cysteïneproteasen bestaat uit gesecreteerde en lysosomale enzymen. 

Cathepsine B is vooral aanwezig in het lysosomaal compartiment, maar kan ook voorkomen in 

de nucleus, het cytoplasma en aan het plasmamembraan, en het kan gesecreteerd worden (15). 

Cathepsine B zou betrokken zijn bij invasie en metastase van tumoren, acute pancreatitis, 

tumor necrosis factor-α (TNF-α) geïnduceerde apoptose, inflammatoire luchtwegaandoeningen 

en bot- en gewrichtsaandoeningen (14, 15, 23, 24). Cathepsine F vertoont een typische 
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lysosomale distributie in een groot aantal celtypes. Cathepsine F zou het meest efficiënte 

cysteïneprotease zijn bij de degradatie van ApoB-100 en de fusie van gedegradeerde low 

density lipoprotein (LDL) partikels. Dit zou wijzen op een mogelijk belangrijke bijdrage van 

cathepsine F aan de progressieve opstapeling van LDL tijdens atherogenese (15). Bovendien is 

aangetoond dat cathepsine F de Ii even efficiënt kan verknippen tot CLIP als cathepsine S (zie 

hieronder) (15, 23). Cathepsine K wordt overwegend geëxpresseerd in osteoclasten. Het is een 

sterk collagenase en speelt een belangrijke rol in botresorptie. Cathepsine K loss-of-function 

mutaties worden in verband gebracht met de recessief autosomale aandoening pycnodysostosis, 

die gekenmerkt wordt door ernstige botafwijkingen en reumatoïde artritis (4, 14, 15, 24). De 

twee cysteïneproteasen met een celspecifieke expressie zijn cathepsine L en S. Cathepsine L is 

voornamelijk aanwezig in het lysosomaal compartiment van corticale TECs waar het een 

belangrijke rol speelt bij de degradatie van de Ii (zie 1.1.5.1). Verder zou cathepsine L 

belangrijke biologische rollen hebben in lysosomale proteolyse, antigenpresentatie, 

tumorinvasie en metastase, atherosclerose, spermatogenese en reumatoïde artritis (14, 15, 24). 

Cathepsine S komt preferentieel tot expressie in cellen van mononucleair-fagocytotisch 

origine, zoals lymfeknopen, de milt en APCs. Cathepsine S is betrokken bij één van de laatste 

stappen van de degradatie van de Ii en zou een rol spelen bij de proteolyse van 

geïnternaliseerde proteïnen tot antigenen. Cathepsine S zou ook betrokken zijn bij de ziekte 

van Alzheimer en degeneratieve aandoeningen geassocieerd met cellen van het mononucleair 

fagocytotisch systeem, kanker, astma, atherosclerose en reumatoïde artritis (4, 14, 15, 23). 

Cathepsine V komt selectief tot expressie in de thymus, testis en cornea. Het is in staat om de Ii 

te verknippen tot CLIP zoals cathepsine S. Cathepsine V zou een rol spelen bij 

antigenpresentatie in de thymus en daardoor als een drug target voor auto-

immuunaandoeningen kunnen dienen. Bovendien zou cathepsine V een potentiële 

diagnostische merker voor bepaalde colontumoren zijn (14, 15, 23). 

De meeste enzymen van de familie A1 van aspartaatproteasen worden gesynthetiseerd met 

signaal- en propeptiden en treden de secretoire pathway binnen. Cathepsine E is geen 

lysosomaal enzyme, maar geassocieerd met het cytoplamatisch deel van het plasmamembraan 

in het ER en endosomale compartimenten (15). Cathepsine E is opgereguleerd in 

pancreascarcinomen en intra-epitheliale neoplasie van de cervix. Cathepsine E zou ook een rol 

spelen in het verknippen van antigenen voor presentatie door MHC klasse II moleculen, 

neuronale celdood en de ontwikkeling van dermatitis (15, 23). Cathepsine D is een lysosomaal 

protease dat in zo goed als alle cellen en weefsels teruggevonden wordt. Het speelt een rol in 
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de presentatie van antigene peptiden zowel door degradatie van geïnternaliseerde proteïnen als 

degradatie van de Ii. Cathepsine D is overgeëxpresseerd in borsttumoren en extracellulaire 

cathepsine D activiteit zou leiden tot metastase. Verder speelt cathepsine D ook een rol in 

inductie van apoptose, reumatoïde artritis en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte 

van Alzheimer (14, 15, 23). 

1.2.3 Rol van cathepsines in MHC klasse II antigenpresentatie 

Zoals reeds vermeld, wordt MHC klasse II antigenpresentatie op twee niveaus gereguleerd 

door lysosomale proteasen: enerzijds door degradatie van Ii, anderzijds door processing van 

geïnternaliseerde eiwitten tot antigene peptiden. De discrete expressie van cathepsines L en S 

in lymfoïd weefsel wekte interesse voor verder onderzoek naar hun rol in antigenpresentatie 

(4). Enerzijds werd hun rol in Ii degradatie nagegaan. Door gebruik van substraatanaloge 

inhibitoren werden voornamelijk de cathepsines B en D vooropgesteld als cruciale proteasen 

voor Ii degradatie. Maar door het gebruik van knock-out (KO) muizen, werd aangetoond dat in 

afwezigheid van één van deze cathepsines, de Ii degradatie toch normaal verliep (25). Hoewel 

de proteasen verantwoordelijk voor de initiële verknipping van Ii nog onbekend zijn, kwam 

door gebruik van deze cathepsinedeficiënte muizen een niet-redundante rol van cathepsine L en 

S aan het licht in de late stadia van Ii degradatie. Analyse van TECs afkomstig van cathepsine 

L-deficiënte muizen wees op onvolledige Ii degradatie en een veranderde antigenpresentatie 

door MHC klasse II moleculen met als gevolg een verminderd aantal CD4
+
 T-cellen (19, 26). 

Analyse van B-cellen en DCs afkomstig van cathepsine S-deficiënte muizen toonde een 

accumulatie van degradatie intermediaire producten gebonden aan MHC klasse II moleculen. 

Deze inefficiënte Ii degradatie verminderde de presentatie van exogene antigenen op deze 

APCs (19, 26). 

Anderzijds werd de rol van endolysosomale proteasen nagegaan in de generatie van antigene 

peptiden gepresenteerd op T-cellen. Zo is het asparaginyl endoprotease (AEP) betrokken bij de 

aanmaak van T-cel epitopen van myelin basic protein en het tetanus toxine (27). Ook 

verschillende cathepsines werden aangetoond een bijdrage te leveren, waaronder cathepsine E 

dat een rol speelt bij het verwerken van ovalbumine tot antigene peptiden (28). De bijdrage van 

de cathepsines L en S werd nagegaan door massaspectrometrische (MS) analyse van peptiden 

gebonden op MHC klasse II moleculen afkomstig van cellen die al dan niet deficiënt zijn voor 

deze proteasen (5). Hieruit bleek dat beide cathepsines niet essentieel zijn voor de generatie 

van T-celepitopen, maar wel een belangrijke rol spelen in de presentatie van een subset van 

peptiden. Bovendien werden sommige peptiden enkel gevonden in afwezigheid van één of 
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beide proteasen. Deze resultaten suggereren dat antigenprocessing in het endolysosomale 

compartiment het resultaat is van de activiteit van meerdere proteasen met overlappende, maar 

niet volledig redundante specificiteit (5). 

In de vacuolar pathway van kruispresentatie (zie 1.1.5.3) speelt cathepsine S een belangrijke 

niet-redundante rol voor verschillende antigenen. APCs deficiënt voor cathepsine S waren niet 

in staat ovalbumine te presenteren door de vacuolar pathway. Ook voor de generatie van een 

TAP-onafhankelijk immuunantwoord op immunodominante epitopen in het influenza 

nucleoproteïne en polymerase speelt cathepsine S een rol (13). De precieze rol van cathepsine 

S in de vacuolar pathway is nog niet duidelijk, maar de afwezigheid van cathepsine B, L of D 

had geen enkel effect op kruispresentatie. Andere cathepsines zijn dus niet in staat de functie 

van cathepsine S in kruispresentatie over te nemen. Een eerste mogelijke oorzaak hiervoor is 

een verschil in de specificiteit van de knipplaats. Een andere mogelijkheid is de unieke 

eigenschap van cathepsine S om nog steeds katalytische activiteit te vertonen bij neutrale pH. 

Dit kan een belangrijke voorwaarde zijn, aangezien MHC klasse I moleculen mogelijks niet in 

staat zijn peptiden te binden bij lage pH. Een derde mogelijkheid is dat cathepsine S in deze 

vacuolen het predominante protease is (13). 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 

Cathepsines zijn betrokken bij diverse fundamentele (patho)fysiologische processen. Grondige 

kennis van de substraatidentiteit en specificiteit van cathepsines is dan ook vereist om hun 

precieze rol in deze processen beter te begrijpen.  

In het eerste deel van het onderzoek werden substraatcatalogen van cathepsines L, S, B, V, K, 

F, D en E gegenereerd. Deze catalogen werden bekomen door incubatie van volledige 

celextracten met verschillende recombinante cathepsines waarna individuele knipplaatsen 

werden geïdentificeerd met behulp van de N-terminale COFRADIC technologie (zie 1.4.1). 

Het spreekt voor zich dat hierbij mogelijks vele proteolytische knipplaatsen bekomen werden 

met een beperkte fysiologische relevantie. Maar aan de hand van deze substraatcatalogen kon 

de specificiteit van elk cathepsine nauwkeurig in kaart worden gebracht en werd een lijst van 

mogelijke in vivo knipplaatsen bekomen.  

Hoewel het duidelijk is dat cathepsines een rol spelen in heel wat biochemische processen, 

werd in dit onderzoek gericht gekeken naar de rol van cathepsines bij de aanmaak van 

antigenen die gepresenteerd worden aan T-cellen door MHC klasse II moleculen. In het tweede 

deel van dit onderzoek werden daarom peptiden uit peptide:MHC klasse II complexen 
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geïsoleerd met de bedoeling om de begin- en eindposities van deze peptiden te vergelijken met 

de knipplaatsen die gegenereerd werden door de verschillende cathepsines.  

Er werd gekozen om te werken met modelcellijnen voor DCs, aangezien dit belangrijke cellen 

zijn die het aangeboren en verworven immuunsysteem met elkaar in verband brengen door 

antigenpresentatie. 

1.4 Situering van het onderzoek 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het laboratorium van Prof. Dr. Kris Gevaert, dat 

verschillende massaspectrometrische proteomics technologieën ontwikkelt en toepast. Er werd 

gebruik gemaakt van COFRADIC (Combined Fractional Diagonal Chromatography), een 

gelvrije technologie die toelaat om specifieke klassen van peptiden te isoleren uit complexe 

peptidenmengsels. Meer bepaald werd gewerkt met N-terminale COFRADIC, een 

selectieprocedure voor N-terminale peptiden. Identificatie van nieuw gevormde N-terminale 

peptiden (zogenaamde neo-N-terminale peptiden) laat immers toe om de exacte locatie van 

proteolytische knipplaatsen in eiwitsubstraten te achterhalen (29). Naast het gebruik van deze 

bestaande technologie in het laboratorium, werd getracht antigene peptiden te isoleren op basis 

van experimenten beschreven in de literatuur. Over deze methoden was geen expertise 

beschikbaar en optimalisatie van deze methoden was dus noodzakelijk. 

1.4.1 N-terminale COFRADIC 

De N-terminale COFRADIC methode is gebaseerd op het principe van diagonale elektroforese 

en diagonale chromatografie waarbij een bepaalde subset van peptiden tussen twee identieke 

scheidingen in gemodificeerd wordt. De procedure van N-terminale COFRADIC wordt 

weergegeven in Figuur 1. Na cellysis worden proteïne disulfidebruggen gereduceerd en 

cysteïneresidu’s gealkyleerd (i). Vervolgens worden alle primaire amines (zowel alfa- als 

epsilon-amines) geblokkeerd door acetylatie (ii). Hiervoor wordt een N-hydroxysuccinimide 

(NHS) ester van trideuteroacetaat gebruikt zodat een onderscheid kan gemaakt worden tussen 

in vivo en in vitro acetylatie. Tijdens de daaropvolgende trypsine digestie (iii) worden enkel 

peptiden gevormd worden die eindigen op arginine, aangezien trypsine niet knipt na 

geacetyleerde lysineresidu’s (30). Vervolgens zorgt een enzymatische behandeling met 

glutamine cyclotransferase (Q-cyclase ) en pyroglutamyl aminopeptidase (pGAPase) voor de 

vorming en verwijdering van N-terminale pyroglutamaatresidu's (iv). De vrije alfa-N-termini 

die hierbij ontstaan laten toe N-pyroglutamyl peptiden systematisch te verwijderen in 
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Figuur 1: Schematische weergave van de N-terminale COFRADIC procedure. Aangepaste figuur uit (30). 

de daaropvolgende strong cation exchange (SCX) stap van de procedure. Tijdens deze SCX 

stap, die gebeurt bij pH 3, dragen peptiden met een vrije alfa-N-terminus een positieve lading, 

terwijl alfa-N-geacetyleerde peptiden neutraal zijn. De meerderheid van de interne tryptische 

peptiden zal dus vastgehouden worden op de SCX kolom, terwijl N-terminaal geblokkeerde 

peptiden en C-terminale peptiden worden opgevangen voor verdere fractionering met reversed 

phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC). Na deze primaire scheiding 

worden de verschillende opgevangen fracties gemodificeerd door reactie met 2,4,6-

trinitrobenzeensulfonzuur (TNBS) (v). Hierdoor krijgen overgebleven interne en C-terminale 

peptiden een zeer hydrofobe trinitrofenolgroep aan hun N-terminus. Tijdens de daaropvolgende 

secundaire RP-HPLC scheidingen (vi) wordt elke primaire fractie opnieuw gescheiden onder 

identieke condities. Hierbij zullen N-terminale peptiden elueren in hetzelfde tijdsinterval als 

tijdens de primaire scheiding, terwijl de TNBS-gemodificeerde peptiden later elueren ten 

gevolge van hun toegenomen hydrofobiciteit. Op die manier worden enkel N-terminale 

peptiden specifiek gecollecteerd voor MS analyse (30). 

1.4.2 Differentiële labeling van proteomen 

Om kwantitatieve analyse van proteomen toe te laten, kunnen peptiden of proteïnen 

differentieel gelabeld worden met lichte en zware varianten van stabiele isotopen. Een techniek 

om eiwitten metabolisch te labelen is Stable Isotope Labeling by Amino acids in Cell culture 

(SILAC). SILAC is een eenvoudige procedure waarbij natuurlijke varianten van essentiële 

aminozuren in het cultuurmedium vervangen worden door stabiele, zware varianten. Deze 

essentiële bouwstenen worden dan ingebouwd in proteïnen en na enkele celdelingen is het 
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volledig proteoom gelabeld (31). Bij de N-terminale COFRADIC procedure in dit onderzoek 

werd gebruik gemaakt van een lichte (
12

C6) en zware (
13

C6) variant van arginine. Arginine is 

een essentieel aminozuur dat gemiddeld om de tien aminozuren in humane eiwitsequenties 

voorkomt. De epsilon-N-acetylatie van lysineresidu's samen met de verknipping door trypsine 

in de N-terminale COFRADIC procedure, zorgen ervoor dat elk peptide één arginineresidu 

bevat. Na MS analyse zal dit leiden tot een meetbaar massaverschil van 6 Da tussen peptiden 

afkomstig van twee verschillende stalen (18, 31). 

Differentiële labeling van antigene MHC peptiden zal postmetabolisch moeten gebeuren 

aangezien deze korte peptiden niet noodzakelijk een Arg, Lys of ander essentieel aminozuur 

bevatten. Postmetabolische labeling gebeurt door chemische reacties met lichte en zware 

varianten van NHS esters van carbonzuren, zoals NHS esters van propionaat of butyraat (30, 

31). 

1.4.3 iMixPro procedure 

Differentiële labeling met stabiele isotopen van onbehandelde en proteasebehandelde stalen 

laat toe om neo-N-terminale peptiden te onderscheiden van eiwit N-terminale peptiden. Deze 

laatste peptiden zijn aanwezig in zowel het onbehandelde als het proteasebehandelde staal en 

zijn dus te zien als koppels in de MS spectra, terwijl neo-N-terminale peptiden aanwezig zijn 

als singletons, enkel afkomstig uit het proteasebehandelde staal (Figuur 2A). Detectie van 

singleton peptiden is echter niet vanzelfsprekend voor software algoritmes en gebeurde lange 

tijd in een tijdrovend proces van manuele annotatie. Voor elk mogelijks neo-N-terminaal 

peptide werd hierbij nagegaan in de MS spectra of de peptidenenvelop wel degelijk enkel het 

isotopisch label van het proteasebehandeld staal bevatte (18). 

Om dit probleem te omzeilen, werd een experiment design ontwikkeld dat een 

geautomatiseerde en softwaregebaseerde kwantificering en annotatie van neo-N-terminale 

peptiden toelaat (Figuur 2B). Hierbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van proteomen met licht 

(L, 
12

C6) en zwaar (H, 
13

C6) gelabeld arginine, waarbij het onbehandelde staal bestaat uit twee 

gelijke delen L gelabeld staal, terwijl het protease behandelde is samengesteld uit een deel L en 

een deel H gelabeld staal. Hierdoor verschijnen neo-N-terminale peptiden nu in de MS spectra 

als koppels van ionen met een gelijke intensiteit (L/H ratio = 1, log2 L/H ratio = 0) die 

gemakkelijk te detecteren zijn door algoritmes. Alle andere (N-terminale) peptiden zijn 

eveneens aanwezig als koppels van peptide ionen, maar met een verschillende intensiteit  

((L+L+L)/H = 3, log2 L/H ratio = 1,58). In dit onderzoek werd een variant van dit principe 

toegepast waarbij het proteasebehandelde staal bestaat uit twee gelijke delen van L en H 
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Figuur 2: De N-terminale COFRADIC methode volgens de klassieke procedure (A) en de iMixPro 

procedure (B) (18). 

gelabeld staal en het onbehandelde staal bestaat uit drie gelijke delen van L gelabeld staal. Op 

deze manier blijft de L/H ratio van het proteasebehandelde staal gelijk (L/H ratio = 1), maar 

verschuift de ratio van het onbehandelde staal ((L+L+L+L)/H =4). Hierdoor liggen beide 

peptidendistributies iets verder uit elkaar, wat resulteert in minder valse positieven en 

negatieven na het bepalen van een L/H ratio grenswaarde (data-analyse: zie 2.12). 

1.4.4 Isolatie van antigene peptiden 

In tegenstelling tot de iMixPro procedures beschreven hierboven, is er in het laboratorium geen 

ervaring beschikbaar over de isolatie van antigene peptiden. In de wetenschappelijke literatuur 

zijn verschillende methoden beschreven voor de isolatie van antigene peptiden uit MHC 

moleculen. Ten eerste kunnen peptiden geïsoleerd worden door dissociatie van het 

celoppervlak door behandeling met een mild zuur. Het voordeel hiervan is dat dezelfde cellen 

herhaaldelijk gebruikt kunnen worden (10). Hierbij wordt echter geen onderscheid gemaakt 

tussen peptiden afkomstig van MHC klasse I en II moleculen. Een meer gerichte methode is 

immunoaffiniteitzuivering van peptide:MHC klasse II complexen uit cellysaten, gevolgd door 

ultrafiltratie om peptiden te scheiden van de MHC moleculen (10). In dit onderzoek werden 

beide methoden uitgetest. De zure elutie methode werd gebaseerd op Antwi et al. (32) en 

Skipper et al. (33). De immunoprecipitatie (IP) methode werd gebaseerd op Dongre et al. (34), 

Röhn et al. (35), Mutschlechner et al. (36) en Sharif et al. (37). Dit vormde dus het meer 

experimenteel deel van dit onderzoek, waarbij heel wat optimalisatie vereist werd.  



 
17 

2. Materialen en Methoden 

Een beschrijving van alle gebruikte producten, de samenstelling van buffers en de 

specificiteiten en parameters van de gebruikte toestellen en softwareprogramma’s zijn terug te 

vinden in de bijlage (zie 6.1). 

2.1 Celcultuur 

Dit onderzoek werd uitgevoerd met twee suspensie cellijnen. Ten eerste werd gewerkt met de 

Human leukemia (HL60) cellijn, afkomstig van perifere bloedlymfocyten van een 36-jarige 

vrouw als model voor humane DCs. Anderzijds werd gewerkt JY cellen, een Epstein-Barr 

virus geïmortaliseerde B-cellijn. HL60 cellen werden na bewaring in vloeibaar stikstof 

ontdooid en gewassen in Roswell Park Memorial Institute medium (RPMI), waaraan 20% 

foetaal kalfsserum (FCS), 25 eenheden/ml penicilline en 25 µg/ml streptomycine werden 

toegevoegd. De cellen werden in dit gesupplementeerde RPMI medium in cultuur gebracht en 

gedurende 10 dagen in dit gesupplementeerde RPMI medium gehouden. Na 10 dagen werd 

overgeschakeld naar RPMI medium, gesupplementeerd met 10% FCS, 25 eenheden/ml 

penicilline en 25 µg/ml streptomycine. JY cellen werden na bewaring in vloeibaar stikstof 

ontdooid, gewassen in Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) met GlutaMAX
TM

, 

waaraan 10% FCS, 25 eenheden/ml penicilline en 25 µg/ml streptomycine werden toegevoegd 

en in dit gesupplementeerde IMDM medium in cultuur gebracht. Zowel HL60 als JY cellen 

werden gegroeid in een 5% CO2-incubator bij 37°C. Het medium werd om de 2 tot 3 dagen 

vervangen en de celdensiteit werd steeds tussen 2 x 10
5
 en 1 x 10

6
 cellen per ml gehouden. 

2.2 SILAC labeling van HL60 cellen 

SILAC medium voor HL60 cellen werd bereid uitgaande van RPMI medium dat geen arginine, 

geen lysine en geen glutamine bevat. Hieraan werd 10% gedyaliseerd FCS (dFCS), 2mM 

GlutaMAX™, 25 eenheden/ml penicilline en 25 µg/ml streptomycine toegevoegd. 
12

C6 L-

lysine.2HCl werd toegevoegd aan een concentratie van 146 mg/l, terwijl 
12

C6 L-arginine.HCl 

of 
13

C6 L-arginine.HCl werd toegevoegd aan de concentratie van 16,8 mg/l. Om de volledige 

incorporatie van de SILAC gelabelde aminozuren te verzekeren, werden de cellen steeds 

gedurende minimaal zeven dagen in het SILAC medium gegroeid. De cellen werden geoogst, 

drie maal gewassen in fosfaatgebufferde zoutoplossing vrij van calcium en magnesium (PBS (–

Ca
2+

 –Mg
2+

)) en gecentrifugeerd (1250 g, 5 minuten). Na verwijdering van het supernatants 

werden de celpellets ingevroren bij -80°C. 
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2.3 N-terminale COFRADIC 

SILAC gelabelde cellen werden telkens gelyseerd door drie vries-dooi cycli in lysisbuffer A. 

De lysaten werden gecentrifugeerd (16000 g, 15 minuten, 4°C) om onoplosbare bestanddelen 

te verwijderen. De eiwitconcentratie in het supernatants werd bepaald met de Biorad Protein 

Assay volgens de instructies van de fabrikant en op basis van deze resultaten werden later 

gelijke delen L en H gelabeld lysaat gemengd volgens het iMixPro protocol. De lysaten werden 

aangezuurd tot pH 5,5 door toevoeging van 1 N HCl. Vervolgens werden L en H gelabelde 

delen uitverdeeld volgens het iMixPro protocol: 3 delen L werden afgezonderd als 

onbehandeld staal en 1 deel L werd gemengd met 1 deel H als behandeld staal. Aan het 

onbehandelde staal werd 10 µM E64 toegevoegd, terwijl aan het behandelde staal 200 nM 

recombinant cathepsine werd toegevoegd. Zowel de onbehandelde als de behandelde stalen 

werden 15 minuten geïncubeerd bij 37°C, waarna onmiddellijk 10 µM E64 toegevoegd werd 

aan het behandelde staal. Vervolgens werd het onbehandelde en behandelde staal gemengd, 

onmiddellijk gevolgd door de toevoeging van 4 M guanidiniumhydrochloride. De pH van het 

eiwitmengsel werd opnieuw verhoogd tot 7,4 met behulp van 1 M NaOH. Cysteïneresidu’s 

werden vervolgens gereduceerd en gealkyleerd door toevoeging van tris(2-

carboxyethyl)fosfine (TCEP) en ioodacetamide (IAA) tot een concentratie van 15 mM en 30 

mM respectievelijk, gevolgd door 40 minuten incubatie bij 37°C in het donker. Het staal werd 

hierna ontzout op een NAP-10 kolom in 1,33 M guanidiniumhydrochloride in 50 mM 

natriumfosfaatbuffer pH 8,0 volgens de instructies van de fabrikant. Eiwitten werden 

opgevangen in een volume van 1,5 ml, dat vervolgens werd gereduceerd tot 1 ml onder 

vacuüm. Vrije alfa- en epsilon-amines werden geacetyleerd door toevoeging van NHS 

trideutero acetaat tot een concentratie van 10 mM, gevolgd door incubatie gedurende 1 uur bij 

30°C. Na herhaling van deze stap werd glycine toegevoegd tot een concentratie van 40 mM om 

het ongereageerd NHS-ester te neutraliseren en er werd hydroxylamine (NH2OH) toegevoegd 

tot een concentratie van 120 mM om mogelijke O-acetylatie van serine, threonine, of tyrosine 

residu’s om te keren, gevolgd door incubatie gedurende 20 minuten bij kamertemperatuur. Het 

eiwitmengsel werd hierna ontzout op een NAP-10 kolom in 20 mM ammoniumbicarbonaat 

(NH4HCO3) volgens de instructies van de fabrikant en de eiwitconcentratie werd opnieuw 

bepaald met de Biorad Protein Assay. Het eiwitmengsel werd gedurende 5 minuten gekookt, 

vervolgens 5 minuten op ijs geplaatst, en overnacht geïncubeerd met trypsine in een 

trypsine/proteïne verhouding van 1/100 (m/m) bij 37°C. Het resulterende peptidenmengsel 

werd volledig gedroogd onder vacuüm en heropgelost in 211,75 µl verse depyro-glu buffer. 25 

µl opgezuiverd pGAPase werd na toevoeging van 1,25 µl 800 mM NaCl, 1 µl 50 mM EDTA 
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en 11 µl 50 mM cysteamine geactiveerd gedurende 10 minuten bij 37°C. Aan het 

peptidenmengsel werd het geactiveerde pGAPase (38,25 µl) en 25 µl Q-cyclase toegevoegd, 

gevolgd door 1 uur incubatie bij 37°C. Het peptidenmengsel (in een totaal volume van 275 µl) 

werd door toevoeging van 275 µl acetonitrile (ACN) op 50% ACN gebracht. Vervolgens werd 

het staal aangezuurd tot pH 3 door toevoeging van 1% trifluoroazijnzuur (TFA) in 50% ACN 

en aangelengd tot 1 ml met 50% ACN. Een SCX kolom werd gewassen met 5 ml water en 

geëquilibreerd met 10 ml SCX solvent A. Het 1 ml peptidenmengsel werd na centrifugatie 

(16000 g, 10 minuten) op de SCX kolom gebracht, gevolgd door 5 ml SCX solvent A en 2 ml 

SCX solvent A met 5 mM NaCl. Aldus werden N- en C-terminale peptiden die niet 

weerhouden werden door het SCX hars opgevangen in een totaal volume van 8 ml. De pH van 

dit peptidenmengsel werd verhoogd tot pH 5,5 door toevoeging van 5 M NaOH en het mengsel 

werd dan volledig gedroogd onder vacuüm. 

De gedroogde peptiden werd heropgelost in 90 µl HPLC solvent A en de pH werd, indien 

nodig, verlaagd naar 5,0 door toevoeging van azijnzuur. Het peptidenmengsel werd 

gecentrifugeerd (16000 g, 10 minuten) en aan het supernatans werd vervolgens 18 µl van een 

3% H2O2 stockoplossing toegevoegd (finale H2O2 concentratie van 0,5%) gevolgd door 

incubatie gedurende 30 minuten bij 30°C om volledige oxidatie van methionineresidu's (naar 

methioninesulfoxide) te verzekeren. Hierna werd 100 µl van het staal geïnjecteerd op een RP-

HPLC kolom geïnstalleerd op een Agilent 1100 HPLC systeem. Voor scheiding van de 

peptiden werd gebruik gemaakt van de RP-HPLC gradiënt. De peptiden die elueerden tussen 

20 en 80 minuten werden opgevangen in 15 fracties van elk 4 minuten. Elke fractie werd 

volledig onder vacuüm gedroogd, heropgelost in 20 µl 10% pyridine, opnieuw gedroogd onder 

vacuüm en heropgelost in 50 µl 50 mM natriumboraat pH 9,5. Aan elke fractie werd 

vervolgens 15 nmol TNBS in 10 µl 50 mM natriumboraat pH 9,5 toegevoegd, gevolgd door 

incubatie bij 37°C gedurende 30 minuten. Deze stap werd nog driemaal herhaald waarna elke 

fractie aangezuurd werd met 0,5 µl 100% azijnzuur. De stalen werden gecentrifugeerd (16000 

g, 10 minuten), waarna peptiden in het supernatans van elke fractie opnieuw werden 

gescheiden door RP-HPLC onder identieke condities als tijdens de primaire scheiding, te 

beginnen met de meest hydrofobe fractie (dus in omgekeerde volgorde). De N-terminale 

peptiden werden opgevangen in telkens 16 fracties van 0,5 minuten, waaronder 8 fracties die 

opgevangen werden gedurende hetzelfde tijdsinterval als tijdens de primaire scheiding, evenals 

6 fracties vóór dit tijdsinterval (3 minuten) en 2 fracties na dit tijdsinterval (1 minuut). Deze 

extra fracties werden opgevangen om te compenseren voor mogelijke piekverbreding en/of 
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piekverschuivingen tussen de primaire en de secundaire scheidingen. Secundaire fracties met 

12 minuten tijdsverschil werden samengevoegd tot een totaal van maximum 48 stalen voor LC-

MS/MS analyse. Indien geen of weinig piekverbreding en/of piekverschuiving geobserveerd 

werd, werd geen MS analyse uitgevoerd op de eerste 4 fracties (totaal van 36 stalen). Alle 

secundaire fracties werden volledig gedroogd onder vacuüm en heropgelost in 50 µl 2% ACN. 

Deze peptidenmengsels werden dan bewaard bij -20°C voorafgaand aan LC-MS/MS analyse 

(zie 2.11). 

2.4 Validatie van de SILAC incorporatie en iMixPro ratios 

Om de SILAC incorporatie van de HL 60 cellen na te gaan en de 1/1 L/H iMixPro ratio van de 

cathepsinebehandelde stalen te bevestigen, werd tijdens bovenstaande staalvoorbereiding 

volgens de iMixPro procedure (zie 2.3), een aliquot bestaande uit 1 deel H gelabeld cellysaat 

alsook een aliquot bestaande uit 1 deel H en 1 deel L gelabeld cellysaat als controlestaal 

afgezonderd. Beide controlestalen hebben eveneens de modificaties op eiwitniveau doorlopen 

zoals hierboven beschreven voor de COFRADIC procedure (zie 2.3). Als enig verschil met de 

beschreven procedure, werden de controlestalen voor trypsine digestie ontzout in 20 mM 

NH4HCO3 op een NAP-5 kolom. Na trypsine digestie werden de controlestalen volledig 

gedroogd onder vacuüm, heropgelost in 95 µl HPLC solvent A en na centrifugatie (16000 g, 10 

minuten) gescheiden door middel van de RP-HPLC gradiënt. Peptiden die elueerden tussen 

minuten 20 en 92 werden hierbij opgevangen in 72 fracties van 1 minuut en volledig gedroogd 

onder vacuüm. Vervolgens werden de fracties met een verschil in retentietijd van 20 minuten 

samengevoegd (fractie 1+21+41+61, fractie 2+22+42+62, …) tot een totaal van 20 stalen voor 

LC-MS/MS analyse (zie 2.11). 

2.5 Stimulatie van HL60 en JY cellen met IFNγ 

Om de invloed van IFNγ op MHC klasse II expressie na te gaan, werden HL60 en JY cellen 

geïncubeerd met verschillende concentraties IFNγ. Hiervoor werd aan celculturen met een 

celdensiteit van 2 x 10
5
 cellen per ml 0, 50, 100 of 200 ng/ml recombinant IFNγ toegevoegd 

aan het gesupplementeerde cultuurmedium waarna op verschillende tijdspunten de expressie 

van MHC klasse II moleculen nagegaan werd met behulp van flow cytometrie (zie 2.9) en 

Western blot (zie 2.10). 

2.6 Immunoprecipitatie van peptiden uit peptiden MHC klasse II complexen 

In de eerste IPs werd vertrokken van 5,6 x 10
8 

JY cellen. Deze werden gewassen in PBS (–Ca
2+

 

–Mg
2+

) waarna de cellen werden gelyseerd in lysisbuffer B aan een concentratie van 1 x 10
8 

cellen per ml gedurende 20 minuten op ijs. Het lysaat werd gecentrifugeerd bij 4ºC (16000 g, 
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20 minuten) om onoplosbare bestanddelen te verwijderen. 200 µl Dynabeads® MyOne™ 

Streptavidin T1 werden 3 maal gewassen in 2 ml lysisbuffer B, heropgelost in 4 ml 

bindingsbuffer en verdeeld in 2 gelijke aliquots. Aan 1 aliquot werd 10 µg/ml biotine 

geconjugeerd anti-humaan HLA-DR toegevoegd, waarna beide aliquots gedurende 10 minuten 

geïncubeerd werden op een rotator bij kamertemperatuur. Na een wasstap in 2 ml 

bindingsbuffer, werd aan elke aliquot de helft van het supernatants van het lysaat toegevoegd, 

gevolgd door incubatie gedurende 4 uur op een rotator bij 4°C. Na incubatie werden de beads 1 

maal gewassen met 2 ml lysisbuffer B en 2 maal met 2 ml PBS (–Ca
2+

 –Mg
2+

). Aan elk staal 

werd 500 µl 1% TFA toegevoegd en de beads werden gedurende 1 minuut geïncubeerd bij 4°C 

voor zure elutie van de MHC peptiden. Na verwijdering van de beads werd het supernatants 

overgebracht op een Nanosep® 10 kDa cutoff filter, twee maal voorgespoeld met 1% TFA, om 

co-geëlueerde HLA-DR moleculen en andere eiwitten te verwijderen door centrifugatie 

(14000g, 10 minuten). De aldus bekomen antigene peptiden werden volledig gedroogd onder 

vacuüm, heropgelost in 90 µl HPLC solvent A en aangezuurd tot pH 5 door toevoeging van 

azijnzuur. Na centrifugatie (16000 g, 10 minuten) werd 18 µl 3% H2O2 toegevoegd en werd het 

peptidenmengsel gedurende 30 minuten geïncubeerd bij 30°C. 100 µl van het staal werd 

vervolgens gescheiden door middel van de RP-HPLC gradiënt. Peptiden werden opgevangen 

in 18 fracties van 4 minuten tussen 20 en 92 minuten en volledig gedroogd onder vacuüm. 

Aangezien het signaal op het chromatogram zo zwak was, werden alle 18 fracties opnieuw 

samengevoegd in 40 µl 2% ACN voor LC-MS/MS analyse (zie 2.11). 

Voor het uitvoeren van de test IP’s werd vertrokken van 1 x 10
9
 JY cellen. Deze werden 

gewassen in PBS (–Ca
2+

 –Mg
2+

) waarna de cellen werden gelyseerd in lysisbuffer B aan een 

concentratie van 1 x 10
8 

cellen per ml gedurende 20 minuten op ijs. Het lysaat werd 

gecentrifugeerd bij 4ºC (16000 g, 20 minuten) en zowel de oplosbare als onoplosbare fractie 

werden weerhouden. Deze laatste fractie werd opnieuw in oplossing gebracht in 10 ml 

lysisbuffer B en na sonicatie (pulse 3”, output = 10, 5 minuten) verder behandeld zoals de 

oplosbare fractie. 60 µl Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 werden 3 maal gewassen in 1 

ml lysisbuffer B, heropgelost in 1200 µl bindingsbuffer en verdeeld over 2 gelijke aliquots. 

Aan 1 aliquot werd 10 µg/ml biotinegeconjugeerd anti-humaan HLA-DR toegevoegd, waarna 

beide aliquots gedurende 10 minuten geïncubeerd werden op een rotator bij kamertemperatuur. 

Analoog werden 180 µl Dynabeads® Protein G 3 maal gewassen in 1 ml lysisbuffer B, 

verdeeld over 3 aliquots en telkens geïncubeerd voor 30 minuten bij kamertemperatuur met 10 

µg/ml anti-humaan HLA-DR, HLA-ABC of PBS (–Ca
2+

 –Mg
2+

) in aanwezigheid van 0,02% 
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Tween-20. Na het wassen van de gekoppelde beads met 2 ml PBS (–Ca
2+

 –Mg
2+

) (3x), werd 

elke aliquot opgesplitst in 2 delen, waarbij telkens 1 deel werd geïncubeerd met 1,5 ml van de 

oplosbare fractie van het lysaat, en het andere deel met 1,5 ml van de onoplosbare fractie. Deze 

10 stalen werden vervolgens overnacht geïncubeerd op een rotator bij 4°C. Na wassen met 2 

ml PBS (–Ca
2+

 –Mg
2+

) (3x) werd elk staal opnieuw opgesplitst in 3 delen, overeenkomstig met 

3 verschillende condities voor elutie. Hierbij werd elutie in 60 µl 1% TFA of 10% azijnzuur 

(AA) gedurende 15 minuten bij kamertermperatuur vergeleken met elutie in 60 µl 

ladingsbuffer (LB) gedurende 10 minuten bij 60°C. Na het verwijderen van de beads werden 

eiwitten geëlueerd in TFA en azijnzuur volledig gedroogd onder vacuüm en heropgelost in 60 

µl LB. Op die manier werden in totaal 30 stalen verkregen voor Western blot analyse. 

Voor de IP’s met azijnzuur elutie en 10 kDa cutoff filter werden de test IP’s met HLA-DR en 

azijnzuurelutie herhaald zoals hierboven beschreven. De bekomen eluaten werden gefiltreerd 

op een Nanosep® 10 kDa cutoff filter en de peptiden werden vervolgens gedroogd, gescheiden 

door RP-HPLC en voorbereid voor LC-MS/MS analyse zoals beschreven voor de eerste IPs. 

Voor de IP’s met azijnzuur elutie zonder 10 kDa cutoff filter werd hetzelfde protocol gevolgd, 

maar zonder filtratiestap. 

2.7 Bepalen van de celviabiliteit van HL60 en JY cellen in citraatbuffer 

Vooraleer peptidenelutie door behandeling met citraatbuffer uit te voeren (zie 2.8), werd de 

viabiliteit van HL60 en JY cellen in citraatbuffer A en citraatbuffer B nagegaan, zowel door 

trypaanblauw kleuring als door flow cytometrie. Cellen werden geteld, 2 maal gewassen in 

PBS (–Ca
2+

 –Mg
2+

) en gebracht naar een concentratie van 1 x 10
6
 cellen per ml in 30 ml PBS 

(–Ca
2+

 –Mg
2+

). 26 aliquots met telkens 10
6
 cellen werden gecentrifugeerd (1250 g, 10 minuten, 

4°C) en geresuspendeerd in 100 µl PBS (–Ca
2+

 –Mg
2+

) (13 aliquots), of 100 µl citraatbuffer A 

of B (13 aliquots). Voor evaluatie onder de lichtmicroscoop werd om de 5 minuten 15 µl 

celsuspensie gemengd met 15 µl trypaanblauw en werd het aantal levende en dode cellen in 

tweevoud geteld. Voor evaluatie door flow cytometrie werd een deel van de celsuspensie 

telkens overgebracht in een flow cytometrie buisje met behulp van een cell dispenser. Net voor 

flow cytometrie analyse werd telkens 5 µg/ ml propidiumiodide (PI) toegevoegd. 

2.8 Zure elutie van peptiden uit peptide:MHC klasse II complexen met 

citraatbuffer 

2 x 10
8
 JY cellen werden gewassen met PBS (–Ca

2+
 –Mg

2+
) en geresuspendeerd in 200 ml 

gesteriliseerde citraatbuffer B, gevolgd door incubatie gedurende 2 minuten bij 

kamertemperatuur. Na centrifugatie (16000 g, 5 minuten) werd het supernatans met geëlueerde 
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peptiden afgenomen (bewaard bij -20°C), de cellen twee maal gewassen met PBS (–Ca
2+

 –

Mg
2+

) en opnieuw in cultuur gebracht in de helft vers gesupplementeerd IMDM medium en de 

helft ‘oud’ medium dat verwijderd werd voor de citraatbehandeling. Voor, onmiddellijk na en 

1 u na de citraatbehandeling werden aliquots afgezonderd voor flow cytometrische analyse. 

Deze procedure werd 24 uur later herhaald. Peptiden in het afgenomen supernatans werden 

geconcentreerd door solid phase extraction. Hiervoor werden twee SampliQ C18 kolommen 

voorgespoeld met 10 ml 50% ACN en gepreëquilibreerd met 25 ml 2% ACN en 0,1% TFA. 

200 ml eluaat in citraatbuffer werd ontdooid en op de kolommen gebracht, waarna de 

kolommen gewassen werden met 50 ml 2% ACN en 0,1% TFA. Tenslotte werden de peptiden 

geëlueerd in 12 ml 70% ACN en 0,1% TFA. Deze peptidenmengsels werden volledig 

gedroogd onder vacuüm, gescheiden door RP-HPLC en voorbereid voor LC-MS/MS analyse 

zoals beschreven in 2.6. 

2.9 Flow cytometrie 

Alle flow cytometrische analyses werden uitgevoerd op de BD FACSCalibur, waarbij gebruik 

gemaakt werd van de BD CellQuest™ Pro software.  

Om de expressie van MHC klasse II moleculen na te gaan op HL60 en JY cellen, al dan niet na 

stimulatie met IFNγ, werden de cellen (na incubatie) geteld en naar een concentratie van 2,5 x 

10
6
 cellen per ml in wasbuffer gebracht. Hieraan werd humaan FcR Blocking Reagent 

toegevoegd, gevolgd door 10 minuten incubatie op ijs. Vervolgens werd aan een aliquot 0,03 

µg muis anti-humaan HLA-DR gekoppeld aan allophycocyanin (APC) – eFluor® 780 en 0,125 

µg muis anti-humaan HLA-DQ gekoppeld aan fluorescein isothiocyanaat (FITC) toegevoegd 

en aan een andere aliquot 0,03 µg IgG2bκ isotype controle gekoppeld aan APC-eFluor® 780 

en 0,125 µg IgG1κ isotype controle gekoppeld aan FITC toegevoegd. Na 30 minuten incubatie 

in het donker op ijs, werden de cellen van elke aliquot gewassen met 1 ml wasbuffer en 

gecentrifugeerd (1250 g, 5 minuten) om ongebonden antilichamen weg te wassen. Het 

supernatans werd verwijderd en de cellen werden geresuspendeerd in 300 µl wasbuffer. Deze 

suspensie werd dan overgebracht in flow cytometrie buisjes met cell dispenser. Net vóór flow 

cytometrie analyse werd 5 µg/ ml PI toegevoegd aan elk staal. 

Om de expressie van MHC klasse I moleculen op HL60 en JY cellen na te gaan, werden de 

cellen geteld en naar een concentratie van 2,5 x 10
6
 cellen per ml in wasbuffer gebracht. 

Hieraan werd humaan FcR Blocking Reagent toegevoegd, gevolgd door 10 minuten incubatie 

op ijs. Vervolgens werd aan een aliqout 1 µg anti-humaan HLA-ABC toegevoegd en aan een 

andere aliquot 1 µg anti-rat IgG2a als isotype controle toegevoegd, gevolgd door 1 uur 
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incubatie op ijs. Na twee wasstappen met wasbuffer, werden de cellen geresuspendeerd in 300 

µl wasbuffer en werd aan elke aliquot 0,3 µg anti-muis IgG gekoppeld aan Alexa Fluor® 488 

toegevoegd, gevolgd door 30 minuten incubatie op ijs in het donker. Na een wasstap met 

wasbuffer werden de cellen geresuspendeerd in 300 µl wasbuffer en in flow cytometrie buisjes 

overgebracht met een cell dispenser. Net vóór de FACS analyse werd 5 µg/ ml PI toegevoegd 

aan elk staal. 

Om de viabiliteit van HL60 en JY cellen in citraatbuffer na te gaan, werden geen antilichamen 

toegevoegd. Er werd enkel gekeken naar cellen positief of negatief voor PI. 

De weergegeven dotplots en histogrammen van flow cytometrie analyses zijn telkens 

geselecteerd voor levende cellen (PI-negatieve cellen) tenzij anders aangegeven. 

2.10 SDS-PAGE en Western blot 

Eiwitstalen werden telkens bereid voor natriumdodecylsulfaat polyacrylamide gelelectroforese 

(SDS-PAGE) met het Criterion pre-cast gel systeem volgens de instructies van de fabrikant 

(Biorad). Van de verschillende eiwitstalen werd telkens 20 µg geladen op een 12% Criterion 

XT Bis-Tris gel. Eiwitten werden gescheiden gedurende 15 minuten bij 120 V, gevolgd door 

60 minuten bij 160 V in MOPS buffer. De gescheiden eiwitten werden vervolgens overnacht 

getransfereerd naar een polyvinylideen difluoride (PVDF) membraan bij een constante 

spanning van 10 V. De ongebonden plaatsen op het membraan werden vervolgens geblokkeerd 

door incubatie gedurende 30 minuten in Odyssey Blocking Buffer waarna het membraan 

gedurende 3 uur werd geïncubeerd in Odyssey Blocking Buffer met 0,1% Tween-20 waaraan 

primair antilichaam in de juiste verdunning werd toegevoegd. Hierna werd het membraan 1 x 

10 minuten en 3 x 5 minuten gewassen met Tris-gebufferde zoutoplossing (Tris buffered 

Saline, TBS) met 0,1% Tween-20 (TBS-T). Vervolgens werd het membraan gedurende 1 uur 

geïncubeerd met Odyssey Blocking Buffer met 0,1% Tween-20 waaraan het secundair 

fluorescent gelabeld antilichaam in de juiste verdunning werd toegevoegd. Daarna werd het 

membraan 1 x 10 minuten en 2 x 5 minuten gewassen met TBS-T en 1 x 5 minuten met TBS 

vooraleer het werd ingescand met een Odyssey Infrared Imaging System.  

Om de verknipping door toegevoegde cathepsines na te gaan werd voor elke analyse een fractie 

van het cathepsinebehandelde en onbehandelde staal gebruikt voor Western blot analyse met 

konijn anti-actine (1/2000), muis anti-alfa-tubuline (1/2000) en muis anti-glyceraldehyde-3-

fosfaat dehydrogenase (GAPDH) (1/5000) als primaire antilichamen en fluorescent gelabeld 
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IRDye 680 geit anti-konijn (1/5000) en fluorescent gelabeld IRDye 800 geit anti-muis (1/5000) 

als secundaire antilichamen. 

Om de expressie van MHC klasse I en II moleculen op HL60 cellen na te gaan in aan- of 

afwezigheid van IFNγ, werd bij de staalvoorbereiding voor flow cytometrie (zie 2.9) van elke 

conditie 5 x 10
6
 cellen afgezonderd. Deze cellen werden geresuspendeerd in een loopbuffer, 

bestaande uit 65% H2O, 25% XT Sample buffer, 5% Reducing Agent en 5% DTT. Deze 

peptidenmengsels werden dan overgebracht op QIAshredder kolommen en gecentrifugeerd 

(16000 g, 2 minuten). De gebruikte primaire antilichamen zijn muis anti-humaan HLA-DR en 

muis anti-humaan HLA-ABC (beide 1/500) en het fluorescent gelabeld IRDye 800 geit anti-

muis (1/5000) antilichaam als secundair antilichaam. Om de activiteit van IFNγ na te gaan 

werd het konijn phospho-Stat1 (Tyr701) antilichaam (1/1500) gebruikt als primaire 

antilichaam en het fluorescent gelabeld IRDye 800 geit anti-konijn (1/5000) antilichaam als 

secundair antilichaam. 

Om de effictiviteit van de verschillende test IP’s na te gaan werden de peptidenmengsels in LB, 

alsook dezelfde hoeveelheid van de oplosbare en onoplosbare fractie van het lysaat (gedroogd 

onder vacuüm en heropgelost in LB) gebruikt voor Western blot analyse met muis anti-humaan 

HLA-DR en muis anti-humaan HLA-ABC (beide 1/500) als primaire antilichamen en het 

fluorescent gelabeld IRDye 800 geit anti-muis (1/5000) antilichaam als secundair antilichaam. 

2.11 Massaspectrometrische analyse 

LC-MS/MS analyse van N-terminale en antigene peptiden gebeurden op een LTQ Orbitrap 

Velos of de LTQ Orbitrap XL massaspectrometer. Analyse van de peptiden afkomstig van de 

SILAC en iMixPro controlestalen (zie 2.4) werden geanalyseerd op een Waters Q-TOF 

Premier massaspectrometer. 

2.12 Dataverwerking 

Opgenomen MS/MS spectra werden omgezet in Mascot generic files (mgf files) die door het 

Mascot algoritme gebruikt werden als input om in een proteïnendatabank de overeenkomstige 

peptiden te identificeren. De opgenomen spectra, peptidenidentificaties en kwantificaties 

werden steeds opgeslagen in de centrale ms-lims databank in het laboratorium (38). 

Identificaties uit de N-terminale COFRADIC screens werden bovendien extra gevalideerd door 

de Peptizer software (39). Van de door Peptizer goedgekeurde peptiden werden vervolgens 

enkel peptiden overgehouden met startposities > 2 in de eiwitsequentie waarvan de N-

terminale alfa-aminogroep bovendien gemodificeerd is door trideutero-acetylatie. Tenslotte 
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werden, zoals verwacht in de iMixPro setup, enkel peptiden met een L/H ratio rond 1/1 

weerhouden als neo-N-terminale peptiden gevormd door de activiteit van de recombinante 

cathepsines. De L/H grenswaarde tussen de distributie van de neo-N-terminale (L/H 

verhouding van 1/1) en alle andere peptiden (L/H verhouding van 4/1) werd bepaald met een 

iMixPro R-script ontwikkeld door Dr. Kenny Helsens binnen de vakgroep. Deze neo-N-

terminale peptiden werden opgeslagen in The Online Protein Processing Resource (TOPPR) 

databank (Colaert et al., ongepubliceerd) waarbij hun locatie in de aminozuursequentie van het 

substraateiwit wordt nagegaan. Dit laat toe consensussequenties rondom de knippplaatsen van 

elk cathepsine te visualiseren met behulp van iceLogo (40). 

 

 

Figuur 1: Niets 

 

Figuur 2:  Niets 
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3. Resultaten 

3.1 Evaluatie van HL60 cellen in SILAC medium 

Celcultuur van HL60 cellen in SILAC medium werd reeds toegepast in het laboratorium. De 

evaluatie van proliferatie van HL60 cellen in dit medium, de SILAC incorporatie in HL60 

cellen en de arginineconversie naar proline, alsook de optimalisatie van deze processen werd 

reeds uitgevoerd (41). Deze geoptimaliseerde condities werden dan ook toegepast in dit 

onderzoek. De proliferatie van de HL60 cellen in SILAC medium met 
13

C6 arginine of 
12

C6 

arginine werd onder de lichtmicroscoop gevolgd. Er werd een exponentiële groei 

waargenomen, zonder het optreden van celdood. De validatie van de incorporatie van 
13

C6 

arginine tijdens SILAC labeling en de metabolische conversie van arginine naar proline wordt 

besproken in 3.2.7 en 3.2.8. 

3.2 Substraatcatalogen van humane cathepsines 

Substraatcatalogen van de humane cathepsines S, L, V, B, K, F, D en E werden bekomen door 

incubatie van volledige celextracten van HL60 cellen met verschillende recombinante 

cathepsines waarna individuele knipplaatsen worden geïdentificeerd met behulp van de N-

terminale COFRADIC technologie. De HL60 cellijn, een model cellijn voor humane DCs, 

werd hiervoor gebruikt, aangezien DCs een cruciale rol spelen in de antigenpresentatie en de 

link tussen het aangeboren en verworven immuunsysteem. In een eerste serie experimenten 

werden lysaten van HL60 cellen geïncubeerd met cathepsines S, L, V, K of F. Aangezien de 

hoeveelheid eiwit (net voor trypsine digestie) bij deze eerste serie experimenten gemiddeld 230 

µg bedroeg, werden de catalogen nog eens herhaald met meer materiaal (gemiddelde 

hoeveelheid eiwit: 868 µg). In een tweede serie experimenten werden lysaten van HL60 cellen 

geïncubeerd met cathepsine S, B, K of F en in een derde serie experimenten werden lysaten 

van HL60 cellen geïncubeerd met cathepsine L, V, D of E. 

3.2.1 Efficiëntie van de uitgevoerde N-terminale COFRADIC procedures 

Het percentage N-terminaal geacetyleerde peptiden (zowel in vivo als in vitro geacetyleerd) 

werd voor elke cathepsine substratencataloog berekend als indicatie voor de efficiëntie van de 

selectie N-terminale peptiden. Het percentage geacetyleerde peptiden bij de analyses van de 

eerste serie experimenten was minstens 93,7% (gemiddelde 96,9%) en wijst op een succesvolle 

uitvoering van de N-terminale COFRADIC procedure. Het percentage geacetyleerde peptiden 

bij de analyses van de tweede serie experimenten bedroeg gemiddeld 91,1%. Aangezien hier 

gewerkt werd met een grote hoeveelheid peptidenmateriaal, werd ook gevreesd dat tijdens de 

SCX-stap de SCX-kolommen verzadigd werden en een groot aantal interne peptiden niet 
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tegengehouden werden. Daarom werd tijdens de derde serie experimenten elk staal vóór de 

SCX-stap opgesplitst in twee delen en werd elk deel apart over een SCX-kolom gelopen om 

verzadiging van de kolom tegen te gaan. Het percentage geacetyleerde peptiden bij de analyses 

van de derde serie experimenten bedroeg gemiddeld 85,3%. Hoewel de percentages van de 

tweede en derde serie experimenten aantonen dat deze minder succesvol zijn uitgevoerd, 

betekent dit niet dat hierdoor meer vals positieve neo-N-terminale peptiden werden 

geïdentificeerd. Er werd immers telkens geselecteerd voor trideutero-geacetyleerde neo-N-

terminale peptiden. Wel kunnen hierdoor neo-N-terminale peptiden gemist worden (vals 

negatieven). 

3.2.2 Overzicht van de gegenereerde resultaten na LC-MS/MS analyse 

In Tabel 1 wordt het aantal MS/MS spectra, geïdentificeerde MS/MS spectra, correct 

gekwantificeerde MS/MS spectra, correct gekwantificeerde peptidenkoppels en 

geïdentificeerde MS/MS spectra afgekeurd door Peptizer, weergegeven voor de drie series 

experimenten. 

Tabel 1: Overzicht van resultaten van verschillende COFRADIC procedures. 

 Aantal 

MS/MS 

spectra 

Aantal 

geïdentificeerde 

MS/MS spectra 

Aantal correct 

gekwantificeerde 

MS/MS spectra 

Aantal correct 

gekwantificeerde 

peptidenkoppels 

Aantal 

geïdentificeerde 

MS/MS spectra 

afgekeurd door 

Peptizer 

Eerste serie experimenten 

Cathepsine S 87609 9648 6443 4261 694 

Cathepsine L 115209 8103 5368 3757 555 

Cathepsine F 104374 13451 9369 6146 903 

Cathepsine K 164788 17432 12058 7497 1204 

Cathepsine V 98537 8232 5335 4045 591 

Tweede serie experimenten 

Cathepsine B 124947 26847 19299 14280 2194 

Cathepsine K 164525 30620 21587 15876 2194 

Cathepsine S* 62032 6714 5179 4310 557 

Cathepsine F* 60572 5449 4302 3901 460 

Derde serie experimenten 

Cathepsine D 173023 27534 9756 6699 2156 

Cathepsine E 177034 27988 18190 11149 1935 

Cathepsine L* 89881 7789 5844 5240 537 

Cathepsine V* 79926 5874 4505 3959 461 

De resultaten van de gemarkeerde cathepsines (*) werden bekomen na LC-MS/MS analyse op de LTQ Orbitrap 

XL, terwijl de resultaten van de ongemarkeerde cathepsines werden bekomen na LC-MS/MS analyse op de LTQ 

Orbitrap Velos. 

3.2.3 Peptidendistributies volgens de iMixPro setup 

Verdere data-analyse werd toegepast op peptiden waarvan zowel identificaties als 

kwantificaties werden goedgekeurd door respectievelijk de Peptizer en de Mascot Distiller 
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software. Figuur 3 toont de distributie van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor deze 

goedgekeurde peptiden van de analyse met cathepsine F van de eerste serie experimenten. 

 

Figuur 3: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine F (eerste 

serie experimenten) volgens de iMixPro setup. In het rood worden alle peptiden weergegeven die goedgekeurd 

zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die bovendien ook 

trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en waarvan de startpositie > 

2. 

De neo-N-terminale peptiden, veroorzaakt door verknipping met cathepsine F volgens de 

iMixPro setup, moeten voldoen aan drie voorwaarden. Ten eerste moeten de peptiden 

trideutero-geacetyleerd zijn. Ten tweede moet de startpositie van het peptide groter zijn dan 2. 

Ten derde moeten de neo-N-terminale peptiden een L/H verhouding vertonen rond 1 (0 in 

log2), zoals besproken in 1.4.3. In Figuur 3 is te zien dat de distributie van de L/H verhouding 

van neo-N-terminale peptiden door verknipping van cathepsine F rond 0 (in log2) ligt, terwijl 

die van alle andere peptiden niet exact rond 2 (in log2) liggen. De distributies van de L/H 

verhouding in log2 schaal van de peptiden van de analyses met de andere cathepsines worden 

weergegeven in de bijlage (zie 6.2.1). Zoals te zien is deze figuren, ligt de distributie van de 

L/H verhouding van de neo-N-terminale peptiden en andere peptiden niet exact bij 

respectievelijk 0 en 2 (in log2). Mogelijke oorzaken hiervoor zijn ten eerste een onvolledige 

incorporatie van het 
13

C-arginine in de peptiden. Dit wordt gevalideerd in 3.2.7. Een tweede 

mogelijkheid is dat bij het mengen van de delen L en H volgens de iMixPro setup de delen L 

en H toch niet exact dezelfde hoeveelheid peptide bevatte. 

3.2.4 Bepalen van de L/H grenswaarden met het iMixPro R-script 

De L/H grenswaarde tussen de distributie van neo-N-terminale peptiden enerzijds en alle 

andere peptiden anderzijds werd bepaald een iMixPro R-script geschreven door Dr. Kenny 

Helsens. Hiervoor werden alle verhoudingen van goed (true) gekwantificeerde peptiden door 

Mascot Distiller als input gebruikt. In Figuur 4A wordt de L/H grenswaarde tussen beide 
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distributies van de analyse met cathepsine F (eerste serie experimenten) weergegeven bij 95% 

betrouwbaarheid en in Figuur 4B bij 99% betrouwbaarheid. Dit houdt in dat respectievelijk 

maximaal 5% of 1% van de peptiden met een ratio kleiner dan de grenswaarde in werkelijkheid 

afkomstig zijn van de distributie rond 2 (in log2 schaal) en niet behoren tot de distributie rond 0 

(in log2 schaal). 

 

Figuur 4: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine F (eerste serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B) bepaald door het iMixPro R-script. 

De L/H grenswaarde (in log2 schaal) voor de analyse met cathepsine F van de eerste serie 

experimenten werd bij 95% betrouwbaarheid vastgesteld op 1,47 en bij 99% betrouwbaarheid 

op 1,24. In de bijlage (zie 6.2.1) zijn ook de L/H grenswaarden voor de analyses met de andere 

cathepsines weergegeven. Hierbij werd vastgesteld dat de waarde van de L/H grenswaarden bij 

95% betrouwbaarheid telkens groter was dan 1 (in log2) en in sommige gevallen zelfs bij 99% 

betrouwbaarheid de grenswaarde nog steeds meer dan 1 (in log2) bedroeg. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat bij analyses waarvan de L/H distributie van neo-N-terminale peptiden 

verschoven was naar rechts (naar waarden groter dan 0 in log2), het logisch is dat de L/H 

grenswaarde ook verschuift. Toch werd voor alle analyses eenzelfde L/H grenswaarde 

gehanteerd voor verdere verwerking, namelijk 1 (in log2). Dit zorgde ervoor dat de toegepaste 

betrouwbaarheid bij de distributies van de L/H verhouding die verschoven waren ten opzichte 

van 0 (in log2), nog stringenter was dan 99%. Voor cathepsines D en E kon het iMixPro R-

script geen L/H grenswaarde bepalen, aangezien het profiel van de distributies te onregelmatig 

was. Voor deze cathepsines werd ook de L/H grenswaarde van 1 (in log2) toegepast. Alle 

trideutero-geaceytleerde peptiden met startpositie groter dan 2 en een log2 verhouding kleiner 

dan 1 werden beschouwd als neo-N-terminale peptiden. 

3.2.5 Genereren van catalogen met unieke knipplaatsen 

De neo-N-terminale peptiden van elke analyse werden in de TOPPR databank opgeslagen 

onder de juiste behandeling (dit is het cathepsine waarmee verknipt werd). Dit wil dus zeggen 

Cathepsine F

95% betrouwbaarheid 99% betrouwbaarheid

A

.

B

.



 
31 

dat neo-N-terminale peptiden van cathepsine F, zowel van de eerste als de tweede serie 

experimenten opgeslagen werden onder dezelfde behandeling, namelijk ‘Cathepsine F’, 

waarbij redundantie door TOPPR werd verwijderd. Aan de hand van TOPPR werd dan voor 

elk cathepsine een lijst of cataloog met unieke knipplaatsen gegenereerd (zie 6.3). In Tabel 2 is 

het aantal unieke knipplaatsen per cathepsine weergegeven. In totaal werden zo 4565 unieke 

knipplaatsen geïdentificeerd. Bovendien kunnen ook unieke knipplaatsen van verschillende 

cathepsines met elkaar vergeleken worden. Dit wordt verder besproken in 4.1. 

Tabel 2: Aantal unieke knipplaatsen geïdentificeerd voor elk cathepsine. 

 Aantal unieke knipplaatsen 

Cathepsine S 3176 

Cathepsine L 1976 

Cathepsine F 1984 

Cathepsine K 3465 

Cathepsine V 1856 

Cathepsine B 1366 

Cathepsine D 17 

Cathepsine E 224 

 

3.2.6 Genereren van iceLogo’s voor de verschillende cathepsines 

Om mogelijke consensussequenties te visualiseren, werd voor elk cathepsine afzonderlijk de 

aminozuursequentie voor en na elke knipplaats ingegeven als positieve set in iceLogo. Als 

referentieset werden de humane eiwitten in de Swissprot databank ingegeven. Figuur 5 toont 

het iceLogo afkomstig van de knipplaatsen van cathepsine F. Hierbij is bijvoorbeeld te zien dat 

op positie P2 voornamelijk hydrofobe aminozuren voorkomen.  

Figuur 5: IceLogo van 

de knipplaats van 

cathepsine F. De 

aminozuurfrequentie op 

elke plaats wordt 

vergeleken met de 

frequenties in de 

humane eiwitsequenties 

in de Swissprot 

databank. Enkel residu’s 

die statistisch 

overgerepresenteerd 

(bovenste deel) of 

ondergerepresenteerd 

(onderste deel) zijn bij 

99% betrouwbaarheid 

worden weergegeven. Residu’s die nooit waargenomen werden op een bepaalde positie, zijn in het roze 

weergegeven.  

De iceLogo’s van de andere cathepsines zijn weergegeven in de bijlage (zie 6.2.2) en de 

waargenomen verschillen in specificiteit worden meer uitgebreid besproken in 4.1. 

Cathepsine F

Swissprot Humaan
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3.2.7 Evaluatie van de SILAC incorporatie 

Om na te gaan of er na zeven dagen cultuur van HL60 cellen in SILAC medium volledige 

incorporatie van 
13

C-arginine heeft plaatsgevonden en om de 1/1 L/H ratio van de cathepsine-

behandelde stalen te bevestigen, werden tijdens de tweede en derde serie experimenten twee 

controlestalen aangemaakt bestaande uit respectievelijk 1 deel L (staal A) en 1 deel L en 1 deel 

H (staal B). Deze stalen hebben dezelfde eiwitmodificaties ondergaan als de stalen voor N-

terminale COFRADIC tot en met trypsine digestie. Na scheiding op RP-HPLC en LC-MS/MS 

analyse op de Waters Q-TOF Premier, werd in de MS spectra van staal A voor verschillende 

peptiden nagegaan of de 
12

C-arginine gelabelde variant volledig verdwenen was.  

 

Figuur 6: MS-spectra van 

het tweevoudig geladen 

peptide PGYGHAVLR van 

het mitochondriale 

citraatsynthase (tweede serie 

experimenten). (A) Spectrum 

afkomstig van staal A (1 deel 

H). (B) Spectrum afkomstig 

van staal B (1 deel H en 1 deel 

L). 

 

 

 

In Figuur 6 zijn spectra te zien van het tweevoudig geladen peptide PGYGHAVLR van het 

mitochondriale citraatsynthase, afkomstig uit staal A en staal B van de tweede reeks 

experimenten. Figuur 6A toont een 6 Da lichtere piek met een intensiteit van ongeveer 10% 

van de 
13

C-arginine piek. Deze onvolledige arginine incorporatie zou een verklaring kunnen 

zijn waarom de distributies van de L/H verhouding niet exact rond 0 en 2 (in log2) liggen (zie 

3.2.3). In Figuur 6B zijn de twee pieken van licht en zwaar gelabeld peptide uit staal B 

duidelijk waar te nemen, aanwezig met nagenoeg dezelfde intensiteit. In totaal werden 20 

willekeurige peptiden uit het staal B van de tweede reeks experimenten nagegaan en het 

gemiddelde L/H ratio bedroeg 1,096. De L/H ratio is dus toch iets groter was dan 1, hoewel 

dezelfde hoeveelheid L en H werd gemengd. Dit is ook duidelijk waar te nemen op de overlap 

figuur van de distributie van de L/H verhoudingen in log2 schaal van cathepsine K met het staal 

B van de tweede serie experimenten (Figuur S 30). Ook op de figuur van de MS spectra van 

staal A en staal B van de derde serie experimenten (Figuur S 31) en de overlapfiguur van de 
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distributie van de L/H verhoudingen in log2 schaal van cathepsine L met het staal B van de 

derde serie experimenten (Figuur S 33), kon dezelfde conclusies getrokken worden. De 

verschuiving van de distributies van de log2 L/H verhouding worden dus veroorzaakt door een 

overrepresentatie van het L gelabeld staal, waarschijnlijk deels afkomstig van residueel L 

gelabelde peptiden in het H gelabeld staal. 

3.2.8 Arginine naar proline conversie 

De metabolische conversie van arginine naar proline wordt nagegaan door spectra van 

prolinebevattende peptiden te controleren op de aanwezigheid van een 5 Da zwaardere 

peptidenenveloppe. Op Figuur 6B is met een groene pijl de verwachte locatie van dergelijke 

prolinepiek aangeduid. Ook op Figuur S 32 is geen piek aanwezig op de verwachte locatie van 

de prolinepiek. Er kan dus besloten worden dat er geen prolineconversie optreedt bij cultuur 

van de HL60 cellen in SILAC medium met de gebruikte concentratie van 
13

C-arginine. 

3.2.9 Validatie van substraatverknipping via Western blot 

Om substraatverknipping in de cathepsinebehandelde stalen te bevestigen werd een Western 

blot analyse uitgevoerd. Hierbij werden zowel aliquots van de cathepsinebehandelde cellysaten 

als van de onbehandelde cellysaten gebruikt voor blots tegen actine, alfa-tubuline en GAPDH. 

In Figuur 7 is te zien dat in de onbehandelde stalen geen verknipping van GAPDH (36 kDa) is 

opgetreden terwijl dit in de behandelde stalen wel het geval blijkt te zijn voor verschillende 

cathepsines. Verknipping lijkt vooral op te treden bij cathepsine L, V en K en ook bij 

cathepsine B en S zijn duidelijk fragmenten te zien. Hetzelfde fenomeen is waar te nemen bij 

de verknipping van actine en alfa-tubuline bij de zowel de eerste (Figuur S 34 en Figuur S 35) 

als de tweede en derde serie experimenten (Figuur S 36 en Figuur S 37). Enkel cathepsine F 

lijkt weing verknipping te veroorzaken. Verder is het duidelijk (op Figuur 7, Figuur S 36 en 

Figuur S 37) dat van de onbehandelde stalen van de tweede serie experimenten (CL, CV, CD 

en CE) minder geladen werd op de gel, hoewel de hoeveelheid eiwit bepaald werd op basis van 

de eiwitconcentratie, die tijdens de COFRADIC procedure werd gemeten. Een ladingscontrole 

kon in dit geval ook moeilijk toegepast werden, aangezien de klassieke landingscontroles, zoals 

actine en GAPDH, ook verknipt worden door de cathepsines. Verder wordt ook duidelijk dat 

geen van de drie eiwitten goed verknipt werden door cathepsine D en E. Dit lijkt te bevestigen 

dat cathepsine D en E bij een suboptimale pH werden gebruikt. 
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Figuur 7: Western blot analyse van de verknipping in cathepsine behandelde en onbehandelde stalen van 

glyceraldehyde-3-fosfaat dehydrogenase (GAPDH) (36 kDa) (tweede (B, K, S, F) en derde (L, V, D, E) serie 

experimenten). 

3.3 Evaluatie van MHC klasse I en II expressie via flow cytometrie en western blot 

3.3.1 Flow cytometrie van HL60 cellen 

Volgens Yunis et al. zijn HL60 cellen negatief voor de expressie van MHC klasse II moleculen 

in ongestimuleerde vorm, maar kunnen ze door stimulatie met IFNγ worden aangezet tot 

expressie van MHC klasse II moleculen op het celoppervlak (8). Om deze geïnduceerde 

expressie na te gaan, werden HL60 cellen gestimuleerd met 50, 100 of 200 ng/ml IFNγ 

gedurende 4, 18, 24 of 48 uur. Vervolgens werden antilichamen tegen humaan HLA-DR en 

HLA-DQ, respectievelijk gekoppeld aan APC – eFluor® 780 en FITC, gebruikt voor flow 

cytometrische analyse. Vergelijking tussen Figuur 8A en Figuur 8B toont aan dat er inderdaad 

geen expressie is van MHC klasse II moleculen op niet gestimuleerde HL60 cellen. Wanneer 

echter HL60 cellen gedurende 24 uur gestimuleerd werden met 100 ng/ml IFNγ (Figuur 8C), 

werd weinig of geen verhoging in expressie van HLA-DR en HLA-DQ waargenomen. Ook 

voor alle andere condities kon geen noemenswaardige verhoging van MHC klasse II expressie 

na stimulatie worden waargenomen (Figuur S 38). 

 

Figuur 8: Flow cytometrie dotplots voor de expressie van HLA-DQ (horizontale as) en HLA-DR (verticale 

as) op PI-negatieve HL60 cellen (A) Isotype controle, (B) na 24 uur incubatie zonder IFNγ en (C) na 24 uur 

incubatie met 100 ng/ml IFNγ. 

Om de constitutieve expressie van MHC klasse I moleculen na te gaan, werd een antilichaam 

tegen humaan HLA-ABC gebruikt voor flow cytometrische analyse van ongestimuleerde 

HL60 cellen. Figuur 9 toont dat HL60 cellen constitutief HLA-ABC moleculen expresseren. 

B K S F L V D E CB CK CS CF CL CV CD CE

____25 kDa

____50 kDa

____37 kDa

Cathepsine behandelde stalen Onbehandelde stalen

A.  HL60 Isotype control   B.  HL60 24u 0 ng/ml IFNγ C.  HL60 24u 100 ng/ml IFNγ
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.Figuur 9: Histogram van de expressie van HLA-

ABC op PI-negatieve HL60 cellen (A) Isotype 

controle en (B) ongestimuleerde HL60 cellen. 

 

 

 

3.3.2 Western blot analyse van HL60 cellen 

Om de afwezigheid van MHC klasse I en II moleculen na stimulatie met IFNγ te verifiëren, 

werden telkens eenzelfde aantal HL60 cellen van de verschillende inductiecondities gebruikt 

voor Western blot tegen HLA-DR en HLA-ABC. Voor beide blots kon echter geen signaal 

waargenomen worden (Figuur S 39 en Figuur S 40). Voor HLA-DR kon dit verwacht worden, 

aangezien ook met flow cytometrie geen echte HLA-DR expressie aangetoond werd. HL60 

cellen zouden echter wel MHC klasse I moleculen moeten expresseren, wat niet kon 

waargenomen worden door Western blot analyse. 

Om na te gaan of het gebruikte IFNγ wel degelijk functioneel was en een Janus kinase – signal 

transducer and activator of transcription (JAK-STAT) signaal pathway kon induceren, werd 

een Western blot analyse uitgevoerd waarbij een antilichaam gebruikt werd om de fosforylatie 

van Stat-1alfa na te gaan bij de verschillende condities. Figuur 10 toont dat bij 4 uur incubatie, 

zowel bij concentraties van 50, 100 en 200 ng/ml IFNγ, gefosforyleerd Stat-1alfa aanwezig 

was. Dit wijst erop dat het gebruikte IFNγ wel degelijk de verwachte signaalcascade in gang 

zet. Bij langere incubatietijden verdwijnt de aanwezigheid van gefosforyleerd Stat-1alfa. Dit is 

logisch aangezien gefosforyleerd Stat-1alfa één van de eerste stappen is in de signaalcascade 

die in gang gezet wordt door IFNγ. IFNγ signalisatie leidt bovendien tot activatie van 

supressor of cytokine signalling (SOCS) proteïnen, die zowel JAKs en IFNγ receptoren binden 

waardoor deze geassocieerde eiwitten gedegradeerd worden in het proteasoom (negatieve 

feedback loop) (42, 43). 

 

Figuur 10: Western blot voor de aanwezigheid van gefosforyleerd Stat-1alfa bij HL60 cellen na stimulatie 

met IFNγ. Gefosfoyleerd Stat-1alfa is aanwezig bij 4 u incubatie met zowel 50, 100 en 200 ng/ml IFNγ en 

afwezig bij zowel 18, 24 als 48 u incubatie, onafhankelijk van de concentratie IFNγ. 

200   100    50     0     200    100    50       0    200    100    50     0    200   100    50      0 

48 u 24 u 18 u 4 u

____91 kDa

IFNγ ng/ml

A.  HL60 Isotype controle B.  HL60 cellen
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3.3.3 Flow cytometrie van JY cellen 

Aangezien de expressie van MHC klasse II moleculen op HL60 cellen na IFNγ inductie te 

beperkt leek voor de isolatie van peptide:MHC klasse II complexen, werd de aanwezigheid van 

MHC klasse II moleculen op JY cellen nagegaan. De JY cellijn is een B-cellijn die constitutief 

MHC klasse II moleculen expresseert (IMGT/HLA databank; http://www.ebi.ac.uk/cgi-

bin/imgt/hla/fetch_cell.cgi?10882). Om dit na te gaan werd een flow cytometrische analyse 

uitgevoerd met dezelfde antilichamen als voor de flow cytometrische analyse van HL60 cellen 

(zie 3.3.1). Vergelijking tussen Figuur 11A en Figuur 11B toont aan dat er inderdaad expressie 

is van MHC klasse II moleculen op ongestimuleerde JY cellen. Op Figuur 11C en Figuur 11D 

is te zien dat na 24 uur stimulatie van JY cellen met 50 of 100 ng/ml IFNγ geen verschil in 

expressie van HLA-DR of -DQ werd waargenomen. De JY cellen vertonen dus een 

constitutieve expressie van MHC klasse II moleculen. 

 

Figuur 11: Flow cytometrie dotplots voor de expressie van HLA-DQ (horizontale as) en HLA-DR (verticale 

as) op PI-negatieve JY cellen (A) Isotype controle, (B) na 24 uur incubatie zonder IFNγ , (C) na 24 uur incubatie 

met 50 ng/ml IFNγ en (D) na 24 uur incubatie met 100 ng/ml IFNγ. 

Hoewel JY cellen constitutief MHC klasse I en II moleculen tot expressie zouden brengen, 

bleek uit de Western blot analyse van de test IPs (zie 3.4.2) dat JY cellen negatief zijn voor 

MHC klasse I moleculen. Om dit na te gaan werd een flow cytometrische analyse uitgevoerd 

op JY cellen met HLA-ABC antilichamen. Figuur 12 toont dat JY cellen dus wel degelijk 

HLA-ABC moleculen tot expressie brengen. 

 

Figuur 12: Histogram van de expressie van HLA-

ABC op PI-negatieve JY cellen (A) Isotype controle 

en (B) ongestimuleerde JY cellen. 

 

3.4 Immunoprecipitatie van peptide:MHC klasse II complexen 

3.4.1 Eerste IP 

De uitvoering van de eerste IP was gebaseerd op gelijkaardige experimenten uit de literatuur 

(zie 1.4.4) en werd uitgevoerd op JY cellen, die een constitutieve MHC klasse II expressie 

A.  JY  Isotype control   B.  JY  24u 0 ng/ml IFNγ D.  JY  24u 100 ng/ml IFNγC.  JY  24u 50 ng/ml IFNγ

A.  JY Isotype controle B.  JY cellen
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hebben. Hiervoor werd biotinegeconjugeerd anti-humaan HLA-DR gekoppeld aan 

Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1, gevolgd door 4 uur incubatie met de oplosbare fractie 

van het lysaat. Na elutie met 1% TFA, werden co-geëlueerde HLA-DR moleculen en andere 

eiwitten verwijderd met een Nanosep® 10 kDa cutoff filter. Na RP-HPLC was op het UV-

chromatogram nauwelijks signaal waar te nemen. Na LC-MS/MS analyse werden hier 12 

peptiden geïdentificeerd, waarvan 5 peptiden eveneens aanwezig waren in het controlestaal 

(Tabel S 1). Bovendien eindigden 11 van deze 12 peptiden op arginine of lysine (tryptische 

peptiden), wat doet vermoeden dat deze peptiden zelfs afkomstig zijn van kolom carry-over. 

Dezelfde HPLC kolommen werden immers gebruikt voor de scheiding van peptiden in de 

COFRADIC procedure. Om dit te bevestigen, werd voor elk geïdentificeerd peptide nagegaan 

hoeveel keer dit reeds gestockeerd was in de ms-lims databank (38). Hieruit bleek 12 van de 15 

peptiden reeds vroeger werden geïdentificeerd, waarbij meerdere peptiden al duizenden keer. 

Deze geïdentificeerde peptiden zijn dus geen antigene peptiden. 

3.4.2 Western blot analyse van de test IPs 

Aangezien voorgaand IP experiment geen bruikbaar resultaat opgeleverde, werd het 

immunoprecipitatieprotocol aangepast. Zo werd een langere incubatietijd (overnacht i.p.v. 4 

uur) toegepast, werden zowel Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 als Dynabeads® Protein 

G beads gebruikt, werd zowel met HLA-DR als HLA-ABC antilichamen gewerkt en werden 

verschillende condities voor elutie uitgetest. De IPs werden uitgevoerd op zowel de oplosbare 

als de onoplosbare fractie van het lysaat, aangezien MHC moleculen zich in het celmembraan 

bevinden. De uiteindelijk verkregen eiwitmengsels werden gebruikt voor Western blot analyse 

tegen HLA-DR en HLA-ABC moleculen.  

Figuur 13: Western blot analyse 

tegen HLA-DR (29-33 kDa) 

moleculen in de oplosbare fractie 

van het lysaat na de test IPs. De 

antilichamen gebruikt tijdens de IPs 

zijn zichtbaar als 55 kDa (zware 

keten) en 25 kDa (lichte keten). TFA 

= 1% trifluoroazijnzuur; AA = 10% 

azijnzuur; LB = ladingsbuffer. 

Figuur 14: Western blot analyse 

tegen HLA-ABC (43 kDa) moleculen 

in de oplosbare fractie van het 

lysaat na de test IPs. De antilichamen 

gebruikt tijdens de IPs zijn zichtbaar 

als 55 kDa (zware keten) en 25 kDa 

(lichte keten). TFA = 1% 

trifluoroazijnzuur; AA = 10% 

azijnzuur; LB = ladingsbuffer. 
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Figuur 15: Western blot analyse 

tegen HLA-DR (29-33 kDa) 

moleculen in de onoplosbare fractie 

van het lysaat na de test IPs. De 

antilichamen gebruikt tijdens de IPs 

zijn zichtbaar als 55 kDa (zware 

keten) en 25 kDa (lichte keten). TFA 

= 1% trifluoroazijnzuur; AA = 10% 

azijnzuur; LB = ladingsbuffer. 

 

Figuur 16: Western blot analyse 

tegen HLA-ABC (43 kDa) 

moleculen in de onoplosbare fractie 

van het lysaat na de test IPs. De 

antilichamen gebruikt tijdens de IPs 

zijn zichtbaar als 55 kDa (zware 

keten) en 25 kDa (lichte keten). TFA 

= 1% trifluoroazijnzuur; AA = 10% 

azijnzuur; LB = ladingsbuffer. 

 

Op Figuur 13 tot Figuur 16 is te zien dat in het volledig lysaat, HLA-DR (29 – 33 kDa) 

duidelijk aanwezig is, maar HLA-ABC (43 kDa) niet. Dit doet opnieuw vermoeden dat het 

HLA-ABC antilichaam niet geschikt is voor Western blot. De IP tegen HLA-DR zowel met 

streptavidine en proteïne G beads zijn effectief met elutie in 10% AA en LB. Elutie met LB 

zorgt er wel voor dat er de antilichamen loskomen van de beads (zware keten 55 kDa en lichte 

keten 25 kDa). De lichte keten lijkt ook los te komen van de proteïne G beads bij elutie met 

1% TFA en LB. De IP met de onoplosbare fractie van het lysaat lijkt effectiever dan de 

oplosbare fractie. Bij de IP tegen HLA-DR met proteïne G beads werd ook HLA-ABC verrijkt 

zowel in de oplosbare als onoplosbare fractie, terwijl bij de IP tegen HLA-ABC met 

streptavidine beads er geen verrijking van HLA-DR werd waargenomen. HLA-ABC blijft dus 

waarschijnlijk aan de proteïne G beads kleven, waardoor de IP tegen HLA-DR met proteïne G 

beads niet specifiek is. 

3.4.3 IPs met elutie in azijnzuur en 10 kDa cutoff filter 

Op basis van de Western blot resultaten (zie 3.4.2) werden de IPs voor HLA-DR herhaald met 

zowel Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 als Dynabeads® Protein G beads, zowel op de 

oplosbare als de onoplosbare fractie van het lysaat waarbij 10% azijnzuur werd gebruikt voor 

elutie. Bovendien werden de antigene peptiden gescheiden van de MHC moleculen door 

filtratie met een 10 kDa cutoff filter. Hoewel de resultaten van de Western blot analyse 

hoopgevend waren, was op het UV-chromatogram na RP-HPLC scheiding nauwelijks signaal 

waar te nemen. Uit deze 8 stalen werden slechts 6 peptiden geïdentificeerd, waarvan 3 peptiden 
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geïdentificeerd werden in de controlestalen (Tabel S 2). Van de 3 peptiden afkomstig van de 

werkelijke IPs, waren 2 peptiden tryptisch en 3 van de 6 peptiden werden reeds tientallen tot 

duizenden maal geïdentificeerd in ms-lims, dus vermoedelijk afkomstig van carry-over effect. 

3.4.4 IPs met elutie in azijnzuur zonder 10 kDa cutoff filter 

Aangezien vorige poging (zie 3.4.3) om antigene peptiden te isoleren door middel van IP niets 

had opgeleverd terwijl de resultaten van Western blot wel positief leken (zie 3.4.2), werd 

gedacht dat de mogelijkheid bestaat dat tijdens de filterstap met de 10 kDa filter een veel 

materiaal verloren gaat. Daarom werd hetzelfde protocol herhaald, maar werd de stap met de 

10 kDa cutoff filter weggelaten. Er werd verwacht dat op het UV-chromatogram na RP-HPLC 

scheiding een duidelijke elutie van de peptiden te zien zou zijn, gevolgd door de elutie van 

MHC moleculen bij een langere retentietijd. Op deze chromatogrammen was echter ook 

nauwelijks signaal waar te nemen. Na LC-MS/MS analyse werden 29 peptiden geïdentificeerd, 

waarvan 17 peptiden geïdentificeerd werden in de controlestalen (Tabel S 3). Van de 12 

peptiden afkomstig van de werkelijke IPs, waren 8 peptiden tryptisch en 10 peptiden reeds 

honderden tot duizend maal geïdentificeerd in ms-lims.  

3.5 Evaluatie van de celviabiliteit van HL60 en JY cellen in citraatbuffer 

Vooraleer elutie van antigene peptiden werd uitgevoerd, werd eerst de celviabiliteit in 

citraatbuffer nagegaan. 

3.5.1 Evaluatie van de celviabiliteit van HL60 en JY cellen in citraatbuffer A 

Evaluatie van het aantal viabele HL60 cellen na behandeling met citraatbuffer A gebeurde door 

trypaanblauw kleuring (naar analogie met Antwi et al. (32)). Vanaf de start veroorzaakte 

citraatbuffer A een sterke daling in celviabiliteit, zowel bij kamertemperatuur als op ijs (Figuur 

17). Het vreemde is dat het % viabele cellen stabiel blijft in de tijd (op ijs), terwijl men eerder 

een continue daling verwacht. Ook de daling in celviabiliteit bij kamertemperatuur is niet zo 

uitgesproken in vergelijking met de initiële terugval in % viabele cellen. 

Figuur 17: % viabele HL60 

cellen in functie van de tijd 

(minuten) in citraatbuffer A. 

HL60 cellen in phosphate 

buffered saline (PBS) vertonen 

nauwelijks een daling in 

viabiliteit, noch op 

kamertemperatuur, noch op ijs, 

terwijl het % viabele cellen al 

vanaf tijdstip 0 in citraatbuffer A 

terugvalt naar ± 50%. Dit % blijft 

ongeveer stabiel op ijs, maar zakt 

nog verder bij kamertemperatuur. 
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Wanneer de cellen echter zonder kleuring bekeken werden onder de lichtmicroscoop was een 

krimping van de cellen te zien (Figuur S 41 en Figuur S 42). Citraatbuffer A is een erg 

hypertone oplossing die waterefflux en krimping van de cellen kan veroorzaken. De 

mogelijkheid bestaat echter dat in de citraatbuffer enkel celkrimping en een verlies van 

pompfuncties ter hoogte van de celmembraan optreedt terwijl er (nog) geen sprake is van 

celdood en dat de trypaanblauwkleuring deze niet van elkaar kan onderscheiden. 

Om na te gaan of HL60 cellen enkel krimpen of wel degelijk celdood ondergaan in 

citraatbuffer A, werd met flow cytometrie nagegaan of de cellen positief of negatief waren 

voor PI. Zoals te zien in Figuur 18, waren de cellen negatief voor PI, een indicatie dat er 

inderdaad geen celdood geïnduceerd wordt door citraatbuffer A. Wel is te zien dat de forward 

scatter (FSC) en side scatter (SSC) sterk verschillen voor cellen in PBS en citraatbuffer A. De 

FSC daalt, wat duidt op kleinere cellen, en de SSC stijgt, wat duidt op verhoogde complexiteit 

(zoals de aanwezigheid van granules in het cytoplasma of ruwheid van het membraan). Dit 

komt overeen met het krimpen van de cellen. Hetzelfde effect werd waargenomen bij alle 

andere tijdstippen (Figuur S 43). Dus ook na langere behandeling met citraatbuffer A treedt er 

geen celdood op en zijn de cellen nog steeds intact. Behandeling van JY cellen met 

citraatbuffer A leverde dezelfde resultaten (Figuur S 44). Aangezien deze cellen geen celdood 

ondergaan, en de celinhoud niet vrijkomt, is deze behandeling met citraatbuffer A geschikt 

voor de isolatie van antigene peptiden. 

 

Figuur 18: Flow cytometrie dotplot van de forward scatter (FSC) en side scatter (SSC) van HL60 cellen na 5 

minuten incubatie in phosphate buffered saline (PBS) (A) of citraatbuffer A (C) en histogram van kleuring 

met propidium iodide (PI) van HL60 cellen na 5 minuten incubatie in PBS (B) of citraatbuffer A (D). Na 5 

minuten incubatie in citraatbuffer A is er geen noemenswaardige stijging in PI positieve cellen (D), maar dit 

veroorzaakt wel een daling van de FSC (kleinere cellen) en een stijging van de SSC (verhoogde complexiteit van 

de cellen), wat overeenkomt met het krimpen van de cellen. 

3.5.2 Evaluatie van de celviabiliteit van HL60 en JY cellen in citraatbuffer B 

Aangezien citraatbuffer A een ernstige krimping van de cellen veroorzaakte, werd dezelfde 

procedure herhaald met een minder hypertone citraatbuffer, hier citraatbuffer B genoemd (naar 

analogie met Skipper et al. (33)). Aangezien reeds duidelijk was dat het tellen van cellen na 

HL60 5min. in PBS HL60 5min. in citraatbuffer AA CB D
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trypaanblauw kleuring een onvolledig beeld geeft, werden de cellen enkel bekeken onder de 

lichtmicroscoop zonder kleuring. In Figuur S 41 en Figuur S 42 is te zien dat de cellen nog 

steeds krimpen in citraatbuffer B, maar de krimping is minder uitgesproken in vergelijking met 

citraatbuffer A.  

De krimping en eventuele celdood in citraatbuffer B werd ook nagegaan met flow cytometrie. 

Er werden enkel nog JY cellen geanalyseerd, aangezien het niet mogelijk bleek om HL60 

cellen te stimuleren voor MHC klasse II expressie en HL60 cellen dus niet in aanmerking meer 

kwamen voor de zure elutie van antigene peptiden van deze moleculen.  

 

Figuur 19: Flow cytometrie dotplot van de forward scatter (FSC) en side scatter (SSC) van JY cellen na 5 

minuten incubatie in phosphate buffered saline (PBS) (A) of citraatbuffer B (C) en histogram van kleuring 

met propidium iodide (PI) van JY cellen na 5 minuten incubatie in PBS (B) of citraatbuffer B (D). Na 5 

minuten incubatie in citraatbuffer B is er geen noemenswaardige stijging in PI positieve cellen (D), maar dit 

veroorzaakt wel een daling van de FSC (kleinere cellen) en een stijging van de SSC (verhoogde complexiteit van 

de cellen), wat overeenkomt met het krimpen van de cellen. 

Op Figuur 19 is hetzelfde fenomeen te zien waarbij de FSC en de SSC opnieuw sterk 

veranderen, overeenkomstig met het krimpen van de cellen. Toch was de verandering van FCS 

groter en SSC minder groot in citraatbuffer B (Figuur S 45) in vergelijking met JY cellen in 

citraatbuffer A (Figuur S 44), wat overeenkomt met minder ernstige krimping van de cellen. 

Hierdoor is de behandeling met citraatbuffer B te verkiezen boven de behandeling met 

citraatbuffer A voor de isolatie van antigene peptiden. 

3.6 Zure elutie van peptiden uit peptide:MHC klasse II complexen met 

citraatbuffer 

Om antigene peptiden te isoleren, werden 2 x 10
8
 JY cellen gesuspendeerd in citraatbuffer B 

gedurende 2 minuten bij kamertemperatuur. Na centrifugatie bevinden de peptiden zich in het 

supernatants en werden de cellen opnieuw in cultuur gebracht. Vóór, onmiddellijk na en 1 u na 

de behandeling met citraatbuffer B werd met flow cytometrie de expressie van HLA-DR en –

DQ nagegaan. Vóór de eerste behandeling vertoonden de JY cellen een normale expressie 

zoals te zien in Figuur 20. Onmiddellijk na de behandeling was er echter een groot aantal PI-

positieve cellen waar te nemen (in tegenstelling tot Figuur 19) en was de expressie van MHC 

klasse II moleculen niet gedaald. Ook 1 u na de behandeling werd dit nog steeds waargenomen. 

JY  5min. in PBS JY  5min. in citraatbuffer BA CB D
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Vóór de volgende behandeling met citraatbuffer B (24 u later), werd met flow cytometrie 

vastgesteld dat er nog steeds een groot aantal cellen PI-positief waren. Er werd van uitgegaan 

dat deze dode cellen tijdens de wasstap en centrifugatie werden verwijderd. Na de behandeling 

echter, werd waargenomen dat de meerderheid van de cellen celdood hadden ondergaan. Onder 

de lichtmicroscoop was ook heel veel celdebris waar te nemen. Initieel zouden de cellen 

gedurende 5 dagen elke dag behandeld worden met citraatbuffer B, maar door het optreden van 

celdood in hoge mate werden de daaropvolgende behandelingen niet langer uitgevoerd. 

 

Figuur 20: Flow cytometrie histogram van PI kleuring van JY cellen voor (A, E) en onmiddellijk na (C, G) 

behandeling met citraatbuffer B op dag 1 (A, C) en dag 2 (E, G) en dotplot van propidium iodide (PI) 

negatieve cellen voor expressie van HLA-DR (horizontale as) en HLA-DQ (verticale as) op JY cellen voor 

(B, F) en onmiddellijk na (D, H) behandeling met citraatbuffer B op dag 1 (B, D) en dag 2 (F, H). Een deel 

van de JY cellen ondergaat celdood na behandeling met citraatbuffer B (C, E). Wel is na behandeling met 

citraatbuffer B geen daling in oppervlakte expressie van HLA-DR of –DQ waar te nemen bij de PI-negatieve 

cellen (D, H). 

Uit de 2 stalen (dag 1 en dag 2, poging 1) werden na LC-MS/MS analyse in totaal 80 peptiden 

geïdentificeerd, 47 peptiden afkomstig van elutie op dag 1 en 33 peptiden afkomstig van dag 2 

(Tabel S 4). Echter, 75 van de 80 geïdentificeerde peptiden waren tryptische peptiden, hoewel 

ook hier geen trypsine verknipping werd uitgevoerd. De geïdentificeerde peptiden zijn dus 

waarschijnlijk opnieuw afkomstig van carry-over effect. De meerderheid van de peptiden was 

bovendien reeds tientallen tot duizenden maal werden geïdentificeerd in ms-lims. De 

geïdentificeerde peptiden zijn dus geen antigene peptiden. Dit experiment werd herhaald 

(poging 2) en na LC-MS/MS analyse werden 110 peptiden geïdentificeerd, waarvan 86 

tryptische peptiden (Tabel S 5). Ook hier werd de meerderheid van de peptiden reeds tientallen 

tot duizenden maal geïdentificeerd in ms-lims.  

Dag 1 Dag 2

Voor Na Voor Na
A

B

C E G

D F H
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4. Bespreking 

4.1 Vergelijking van de substraatspecificiteit van de individuele cathepsines 

Figuur 5 en Figuur S 23 t.e.m. Figuur S 28 geven de iceLogo’s van de verschillende 

cathepsines weer. In de literatuur staat beschreven dat, net zoals bij de andere leden van de 

papaïne familie, de S2 subsite van de cathepsine cysteïneproteasen de belangrijkste 

determinant van de substraatspecificiteit vormt. Zo is de substraatspecificiteit van cathepsine S, 

L, K en B gelijkaardig, maar is er een significant verschil in de S2 subsite specitificiteit (15, 

44). Cathepsine S heeft een grote S2 pocket met een brede substraatspecificiteit, maar heeft 

toch een voorkeur voor vertakte hydrofobe residu’s op de P2 positie (15). Met de proteomic 

identification of protease cleavage sites (PICS) technologie werd bevestigd dat voornamelijk 

valine, isoleucine, leucine in methionine voorkomen op positie P2, met een minder 

uitgesproken voorkeur voor aromatische residu’s (44). Het iceLogo van cathepsine S (Figuur S 

23) toont op positie P2 inderdaad een hoge voorkeur voor leucine, valine en methionine 

residu's, en een minder duidelijke voorkeur voor fenylalanine en isoleucine. Rückrich et al. 

rapporteerden ook een goed gedefinieerde specificiteit voor cysteïne op de P2 positie (45), 

maar dit werd niet bevestigd met de PICS technologie of in het iceLogo. Met de PICS 

technologie werd een voorkeur voor glycine en glutamine op de P1 positie waargenomen (44). 

Dit kan teruggevonden worden in het iceLogo van cathepsine S, maar de voorkeur voor deze 

twee residu’s is niet zo uitgesproken. Ook een voorkeur voor glycine en serine op de P1’ 

positie werd gerapporteerd (44), maar dit werd niet bevestigd in het iceLogo. Tenslotte werd 

ook een lichte voorkeur voor proline, histidine en asparaginezuur op positie P3’waargenomen 

met de PICS technologie (44). De lichte voorkeur voor proline en asparaginezuur op positie 

P3’ is ook te zien in het iceLogo van cathepsine S. Echter, neo-N-terminale peptiden die een 

histidine bevatten, dragen een positieve lading bij pH3. Daardoor worden deze neo-N-

terminale peptiden tijdens de SCX-stap verwijderd uit het peptidenmengsel en kunnen 

histidines na de knipplaats niet gevisualiseerd worden. 

In het iceLogo van cathepsine L (Figuur S 24) zijn, net zoals bij cathepsines S en K, leucine, 

valine en isoleucine goed vertegenwoordigd, in overeenstemming met de gelijkaardige 

substraatspecificiteit van deze proteasen beschreven in de literatuur (15). Verder zijn ook 

fenylalanine en tyrosine duidelijk aanwezig op positie P2, consistent met een gerapporteerde 

voorkeur voor aromatische aminozuren op deze positie (15, 44). Op positie P1 werd met de 

PICS technologie een voorkeur voor glutamine en glycine waargenomen, analoog met 

cathepsine S en B (44). Ook voor cathepsine L is deze specificiteit waar te nemen in het 
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iceLogo, maar is deze niet zo uitgesproken. Wel is op deze positie lysine en arginine sterk 

vertegenwoordigd, naar analogie met de resultaten van de PICS technologie (44) Verder werd 

met de PICS technologie een voorkeur voor glycine en serine op positie P1’ en een lichte 

voorkeur voor histidine op positie P1’, P2, en P3’ gerapporteerd (44), maar geen van deze 

voorkeuren konden waargenomen worden in het iceLogo. Wel kon de voorkeur voor proline op 

positie P4’ en asparaginezuur op positie P5’ (44) bevestigd worden in het iceLogo van 

cathepsine L. Ook voor cathepsine V is een voorkeur voor hydrofobe residu’s in de S2 subsite 

beschreven (15), wat terug te vinden in op het iceLogo van cathepsine V (Figuur S 26). De 

globale specificiteit van cathepsine V is gekend vrij gelijkaardig te zijn aan die van cathepsine 

L. De eiwitsequentie van cathepsine L en V is immers meer dan 80% identiek, wat suggereert 

dat beide enzymen het product zijn van recente genduplicatie (15). Figuur S 29 toont een 

iceLogo waarin de specificiteit van cathepsine L (positieve set) vergeleken wordt met de 

specificiteit van cathepsine V (negatieve set). Fenylalanine en tyrosine komen meer voor op 

positie P2 in de substraten van cathepsine L dan die van cathepsine V en ook op positie P3, 

P1’, P2’ en P3’ zijn kleine verschillen in specificiteit waar te nemen. Maar globaal zijn er 

slechts geringe verschillen in substraatspecificiteit tussen cathepsine L en V waar te nemen. 

Zoals hierboven vermeld heeft cathepsine K een gekende voorkeur voor hydrofobe, niet-

aromatische residu’s op positie P2. In overeenstemming hiermee vertoont het iceLogo van 

cathespine K (Figuur S 25) op deze positie een duidelijke voorkeur voor leucine, isoleucine, 

valine en in kleinere mate ook methionine. Van cathepsine K is ook gekend dat proline residu’s 

toegestaan worden in de S2 subsite (15), zoals ook te zien op het iceLogo van cathepsine K. 

Dit is opvallend, aangezien proline residu’s door hun specifieke zijketens zorgen voor 

structurele beperkingen in proteïnen, en daardoor door weinig proteasen getolereerd worden in 

de buurt van de knipplaats. In de iceLogo’s van alle andere cathepsines, alsook op 

verschillende andere posities dan P2 in het iceLogo van cathepsine K, is er dan ook een (grote) 

onderrepresentatie van proline waar te nemen. Bovendien vertonen ook de iceLogo’s van alle 

cathepsines een grote onderrepresentatie van histidine (zie hierboven) en arginine na de 

knipplaats (positie P1’, P2’, P3’,…). Door verknipping met trypsine tijdens de N-terminale 

COFRADIC procedure, gaan neo-N-terminale peptiden, met een arginine residu enkele 

aminozuren C-terminaal verwijderd van de cathepsine knipplaats, verloren wegens een te korte 

sequentie. Met de PICS technologie werd ook een voorkeur van cathepsine K aangetoond voor 

glycine op P3 en P1, glutaminezuur op P1’ en asparaginezuur op P5’ (46). Al deze voorkeuren 

zijn eveneens terug te vinden op het iceLogo van cathepsine K. De aanwezigheid van geladen 
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aminozuren buiten de katalytische plaats, zoals asparaginezuur op P5’ bij substraten van 

cathepsine K, kunnen te maken hebben met de interactie tussen het substraat en de 

‘buitenzijde’ van het enzym. Net zoals cathepsine K, heeft ook cathepsine B een afwijkende 

voorkeur op positie P2 in vergelijking met de andere cathepsines. Naast grote hydrofobe 

residu’s is het namelijk gekend dat cathepsine B ook basische aminozuur zijketens toelaat op 

positie P2 (15). In overeenstemming hiermee is in het iceLogo van cathepsine B (Figuur S 27) 

het hydrofobe residu valine terug te vinden op deze positie, alsook lysine, een aminozuur met 

basische zijketen. Cathepsine B zou ook gevoelig zijn voor arginine op positie P2, maar dit is 

niet terug te vinden in het iceLogo. Voor cathepsine B is verder eveneens een voorkeur 

beschreven voor aromatische en grote alifatische zijketens op positie P1' (15). In het iceLogo 

van cathepsine B zijn op deze positie leucine, isoleucine, valine, fenylalanine, en alanine 

overgerepresenteerd. Hoewel alanine geen grote zijketen heeft, zijn dit allemaal aromatische of 

alifatische zijketens, wat dus ook consistent is met wat beschreven staat in de literatuur. 

Opvallend in het iceLogo van cathepsine B is aanwezigheid van glycine, een aminozuur zonder 

zijketen, op positie P3’. Recent werd deze specificiteit van cathepsine B voor het eerst 

geïdentificeerd met de PICS technologie (44). Cathepsine B bezit een “occluding loop”, die 

een beperking vormt voor grote aminozuren. De voorkeur voor glycine op de P3’ plaats 

reflecteert de sterisch smalle S3’ subsite (44). 

Over de substraatspeciticiteit van cathepsine F is nog niet zo veel bekend, behalve dat het een 

voorkeur heeft voor hydrofobe residu’s in de S2 subsite (15). In het iceLogo van cathepsine F 

is dit ook terug te vinden, waarbij vooral leucine overgerepresenteerd is, maar ook valine, 

alanine, isoleucine en methionine vertegenwoordigd zijn. Cathepsine F lijkt op positie P1 een 

gelijkaardige voorkeur te hebben voor lysine, arginine en glutaminzuur, wat gelijkaardig is met 

de specificiteit van cathepsines S, L, K en V op P1. 

Cathepsine E is gekend voor een brede substraatspecificiteit op de P1-P1’ posities, met een 

voorkeur voor hydrofobe residu’s. Daarbij worden bèta-vertakte residu’s, zoals valine en 

isoleucine, getolereerd op positie P1’, maar niet op postitie P1 (15). In het iceLogo van 

cathepsine E is deze specificiteit goed weergegeven, met een sterke overrepresentatie van 

leucine en fenylalanine op positie P1 en valine, isoleucine, leucine, alanine en fenylalanine op 

positie P1’. Verder worden basische residu's geaccepteerd op positie P2 en kan proline 

aanwezig zijn op positie P4 (15). Geen van deze specificiteiten is echter te zien in het iceLogo 

van cathepsine E. In het laboratorium werd de specificiteit van muis cathepsine E reeds 

bepaald met de N-terminale COFRADIC technologie (18), waarbij de specificiteit heel sterk 
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overeenkomt met de specificiteit van het humaan cathepsine E en de specificiteit die besproken 

wordt in de literatuur. Voor cathepsine D werden onvoldoende substraten geïdentificeerd om 

een iceLogo op te stellen. 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat belangrijkste determinanten van de specificiteit 

van elk cathepsine, zoals beschreven staat in de literatuur, terug te vinden zijn in de iceLogo’s. 

Om verder in te gaan op de vergelijkbare specificiteit van verschillende cathepsines, werd in de 

TOPPR databank paarsgewijze vergelijkingen gemaakt tussen de cathepsines waarbij telkens 

het aantal gemeenschappelijke knipplaatsen weergegeven werden. Dit zijn dus de substraten 

die telkens de beide cathepsines gemeenschappelijk hebben. 

Tabel 3: Paarsgewijze vergelijking van gemeenschappelijke knipplaatsen 

 Cathepsine S Cathepsine L Cathepsine F Cathepsine K Cathepsine V Cathepsine B 

Cathepsine S / 672 969 1228 733 512 

Cathepsine L  / 482 742 790 284 

Cathepsine F   / 905 526 396 

Cathepsine K    / 736 484 

Cathepsine V     / 271 

Cathepsine B      / 

 

Tabel 3 toont dat cathepsine S en cathepsine K het hoogst aantal gemeenschappelijke 

substraten verknippen, overeenkomstig met de gelijkaardige substraatspecificiteit van deze 

twee cathepsines. Er is een ook een hoog aantal gemeenschappelijke knipplaatsen aanwezig 

tussen cathepsine F enerzijds en cathepsine S en K anderzijds. Verder vertonen cathepsine V 

en cathepsine L een hoog aantal gemeenschappelijke knipplaatsen, wat overeenkomt met de 

gekende gelijkaardige specificiteit van cathepsine L en V. In het algemeen is er een hoog aantal 

gemeenschappelijke knipplaatsen aanwezig tussen de cathepsines S, L, F, K en V. Dit komt 

overeen met iceLogo’s van deze cathepsines en de gekende gelijkaardige substraatspecificiteit. 

Voor cathepsine B is een afwijkende voorkeur op de P2 positie en een glycine op positie P3’ 

als belangrijkste specificiteitdeterminant beschreven (44), wat te zien is in het iceLogo van 

cathepsine B en het lager aantal gemeenschappelijke knipplaatsen tussen cathepsine B 

enerzijds en de andere cathepsines anderzijds. 

Cathepsines D en E zijn niet opgenomen in Tabel 3. De reden hiervoor is dat voor deze 

cathepsines nauwelijks substraten werden geïdentificeerd aangezien beide cathepsines tijdens 

het experiment werden gebruikt bij suboptimale pH. Bovendien zijn cathepsines D en E als 

aspartaatproteasen evolutionair ver verwijderd van de nauw verwante cathepsine 

cysteïneproteasen, die, zoals blijkt uit de literatuur en de iceLogo’s, een verschillende 
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substraatspecificiteit vertonen. Om dit volledig na te gaan, moet de N-terminale COFRADIC 

procedure voor cathepsine D en E heruitgevoerd worden bij hun optimale pH. 

4.2 Isolatie van antigene peptiden 

Zoals beschreven in de resultatensectie vond binnen de tijdspanne van dit masterproefproject 

geen succesvolle identificatie van antigene peptiden plaats, ondanks verschillende pogingen en 

optimalisatie van een IP protocol. IP tests met verschillende condities resulteerden in 

succesvolle isolatie van MHC klasse II complexen (zie 3.4.2), maar toch werden geen antigene 

peptiden geïdentificeerd bij de verschillende analyses. Dit suggereert dat tot op het punt 

waarop de peptide:MHC complexen van de beads geëlueerd worden, de procedure succesvol 

verloopt. Dit doet vermoeden dat peptiden verloren gaan verder in de procedure, meerbepaald 

door de filtratie met de 10 kDa cutoff filter. Maar ook bij de IP waarbij deze stap weggelaten 

werd (zie 3.4.4), werden geen antigene peptiden geïdentificeerd. Het effect van deze (en andere 

mogelijke) filtratiestap kan worden nagegaan met een mengsel van synthetische peptiden, al 

dan niet in aanwezigheid van antilichamen om het effect van aanwezige MHC moleculen na te 

bootsen. Tot nu toe kan dus niet worden uitgesloten dat er geen peptiden aanwezig zijn in het 

IP staal.  

Een tweede (of bijkomende) reden waarom geen antigene peptiden konden worden 

geïdentificeerd, is dat deze peptiden tijdens LC-MS/MS analyse worden “overschaduwd” door 

peptiden afkomstig van kolom carry-over. Dit zijn peptiden afkomstig van voorgaande 

analyses die op het kolomhars gebonden blijven en bij nieuwe analyses kunnen geëlueerd 

worden. Dit probleem stelt zich voornamelijk bij analyse van stalen met (zeer) weinig 

materiaal, zoals het geval bij geïsoleerde antigene peptiden. Het probleem is gekend binnen de 

onderzoeksgroep en er wordt hiervoor een oplossing gezocht. Op dit moment worden in het 

laboratorium het effect van een nieuwe wasmethode van de kolom met trifluoroethaan (TFE) 

op carry-over nagegaan, gebaseerd op Mitulovic et al (47). Deze wasmethoden bestaat uit de 

injectie van 100% TFE in het injectiepad en de trapping kolom om sterk gebonden peptiden en 

proteïnen te verwijderen. Bovendien wordt ook het effect van de toevoeging van een derde 

solvent, bestaande uit 10% TFE en 80% ACN, tijdens LC-MS/MS analyses nagegaan. Dit 

bijkomend solvent zou moeten zorgen voor verhoogde verwijdering van gebonden peptiden en 

proteïnen in de scheidingskolom. Alternatief zou voor de analyse van laag abundante stalen 

steeds een nieuwe kolom kunnen worden gebruikt. Een bijkomend mogelijkheid om het carry-

over effect bij de isolatie en identificatie van antigene peptiden te verminderen, is telkens 

vertrekken van een grotere hoeveelheid materiaal. De vraag is echter in welke mate dit 
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mogelijk is. Er werd reeds vertrokken van 10
8
 – 10

9
 cellen bij aanvang van een IP. De 

praktisch haalbare opschaling zal niet voldoende zijn om het carry-over effect teniet te doen. 

4.3 Suggesties voor verder onderzoek 

In eerste instantie is er verdere optimalisatie nodig van de isolatie van antigene peptiden. Dit 

werd reeds besproken in 4.2. Eenmaal een protocol beschikbaar is, kunnen de antigene 

peptiden van verschillende cellijnen geïsoleerd en geïdentificeerd worden. De MHC 

bindingscapaciteit van deze peptiden kan vervolgens gevalideerd worden met behulp van de 

SYFPEITHI databank (http://www.syfpeithi.de) (48). Op basis van de meer dan 7000 antigene 

peptiden in deze databank kunnen geïsoleerde antigene peptiden gescoord worden volgens de 

aanwezigheid van ankerresidu's nodig voor binding van specifieke MHC moleculen. De begin- 

en eindposities van deze peptiden kunnen vervolgens vergeleken worden met de knipplaatsen 

aanwezig in de substraatcatalogen van de individuele cathepsines. Bij gebrek aan reeds 

geïsoleerde antigene peptiden, kunnen de begin- en eindposities van de reeds aanwezige MHC 

klasse II peptiden in de SYFPEITHI databank en in recente literatuur vergeleken worden met 

de knipplaatsen aanwezig in de substraatcatalogen van de individuele cathepsines. Wegens de 

beperkte tijdspanne van dit onderzoek is dit echter nog niet uitgevoerd.  

Voorts kunnen antigene peptiden verder geïsoleerd worden van JY cellen, aangezien deze 

cellijn nu beschikbaar is in het laboratorium. Verder zal er op zoek moeten gegaan worden naar 

een model cellijn voor dendritische cellen (DC) die in ongestimuleerde toestand enkel MHC 

klasse I expressie vertoont, maar na stimulatie (met interferon of een andere factor/eiwit) zowel 

MHC klasse I en II moleculen tot expressie brengt. Op deze manier kan na post-metabolische 

labeling (zie 1.4.2) volgens het iMixPro protocol onderscheid gemaakt worden tussen antigene 

peptiden afkomstig van MHC klasse I of klasse II moleculen. In deze opzet worden de cellen 

weliswaar gestimuleerd (infectie/stress situatie nabootsen), maar zijn er nog steeds geen 

lichaamsvreemde antigenen aanwezig. Er zullen dus enkel celeigen proteïnen geproccessed en 

gepresenteerd worden, die op MHC klasse II moleculen terechtkomen na autofagie 

(kruispresentatie, zie 1.1.5.3).  

Daarom kunnen in een volgende stap lichaamsvreemde eiwitten (bijvoorbeeld ovalbumine) 

toegevoegd worden aan het cultuurmedium van de cellen. Deze kunnen door endocytose 

worden opgenomen om nadien geprocessed en gepresenteerd te worden op MHC klasse II 

moleculen. Dit zijn peptiden die de klassieke MHC klasse II pathway ondergaan hebben. 

Tenslotte zouden antigene peptiden geïsoleerd kunnen worden van cellen geïnfecteerd met 

pathogene bacteriën of virussen. Hierbij kan men opnieuw proberen begin- en eindposities van 
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deze peptiden te linken aan in vitro proteasenknipplaatsen, ditmaal uiteraard opgesteld door 

incubatie van bacteriële of virale lysaten met recombinante proteasen. 
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6. Bijlagen 

6.1 Beschrijving van de gebruikte producten, de samenstelling van buffers en de 

specificiteiten en parameters van de gebruikte toestellen en 

softwareprogramma’s 

Hieronder is een beschrijving van alle gebruikte producten weergegeven, evenals de 

samenstelling van buffers en de specificiteiten en parameters van de gebruikte toestellen, in 

de volgorden waarin ze beschreven staan in Materialen en Methoden (zie 2). 

6.1.1 Celcultuur 

 HL60 cellijn, European Collection of Cell Cultures (ECACC), Sigma-aldrich, Cat. nr. 

98070106 

 JY cellijn, vriendelijk verkregen van Drs. Sylvia Snauwaert (Vakgroep Klinische 

Biologie, Microbiologie en Immunologie, UGent) 

 Roswell Park Memorial Institute (RPMI) medium, Invitrogen, Cat. nr. 61870 

 Foetaal kalfsserum (FCS), Thermo Scientific, Cat. nr. SV30160 

 Penicilline/Streptomycine, Invitrogen, Cat. nr. 15070-063 

 Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) met GlutaMAX
TM

, Invitrogen, Cat. nr. 

31980 

6.1.2 SILAC labeling van HL60 cellen 

 RPMI medium zonder arginine, lysine en glutamine, Silantes, Cat. nr. 283001300 

 Gedyaliseerd foetaal kalfsserum (dFCS), Invitrogen, Cat. nr. 26400 

 GlutaMAX™, Invitrogen, Cat. nr. 35050 

 12
C6 L-lysine.2HCl, Sigma-aldrich, Cat. nr. L5751 

 12
C6 L-arginine.HCl, Sigma-aldrich, Cat. nr. A6969 

 13
C6 L-arginine.HCl, Silantes, Cat. nr. 201204102 

 Phosphate buffered saline (PBS) vrij van calcium en magnesium (–Ca
2+

 –Mg
2+

), 

Invitrogen, Cat. nr. 14190 

6.1.3 N-terminale COFRADIC 

 Lysisbuffer A:  

50 mM 2-(N-morfolino)ethaansulfonzuur (MES), Fluka, Sigma-aldrich, Cat. nr. 69889  

50 mM natriumfosfaatbuffer pH 8,0 (NaH2PO4, Sigma-aldrich, Cat. nr. S3139)  

150 mM natriumchloride (NaCl), Calbiochem® Merck Millipore, Cat. nr. 567441  



 

 

1 mM ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA), Sigma-aldrich, Cat. nr. EDS  

1 mM dithiotreitol (DTT), Sigma-aldrich, Cat. nr. 43817 

 Biorad Protein Assay, Biorad Laboratories, Cat. nr. 500-0006 

 HCl, Sigma-aldrich, Cat. nr. 30721 

 E64, Calbiochem® Merck Millipore, Cat. nr. 324890 

 Recombinant humaan cathepsine L, S, B, V, K en F, vriendelijk verkregen van Prof. Dr. 

Boris Turk, Department of Biochemistry and Molecular Biology, J. Stefan Institute, 

Slovenia 

 Recombinant humaan cathepsine D,  R&D Systems, Cat. nr. 1014-AS 

 Recombinant humaan cathepsine E,  R&D Systems, Cat. nr. 1294-AS 

 Guanidiniumhydrochloride, Carl Roth, Cat. nr. 0037 

 NaOH, Sigma-aldrich, Cat. nr. 221465 

 Tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP), Thermo Scientific, Pierce, Cat. nr. 20490 

 Ioodacetamide (IAA), Sigma-Aldrich, Fluka, Cat. nr. 57670 

 NAP-10 kolom, GE Healthcare, Cat. nr. 17-0854-02 

 Trideutero-NHS acetaat, in het labo gesynthetiseerd (30) 

 Glycine, Bio-Rad Laboratories, Cat. nr. 161-0718 

 NH2OH, Sigma-aldrich, Fluka, Cat. nr. 55458 

 NH4HCO3,  Sigma-aldrich, Cat. nr. A-6141 

 Trypsine, Promega, Cat. nr. V5111 

 depyro-glu buffer: 

16 mM NaCl  

0,5 mM EDTA 

3mM cysteamine, Sigma-aldrich, Cat. nr. M6500 

50 µM aprotinine,  Roche Applied Sciences, Cat. nr. 10981532001 

 pGAPase, TAGZyme kit, Qiagen, Cat. nr. 34342 

 Q-cyclase, TAGZyme kit, Qiagen, Cat. nr. 34342 

 Acetonitrile (ACN), Biosolve, Cat. nr. 012007 

 Trifluoroazijnzuur (TFA), Sigma-aldrich Cat. nr. 302031 

 Strong Cation Exchange (SCX) kolom, Agilent Technologies, Cat. nr. 5982-2111 

 SCX solvent A:  

10 mM natriumfosfaat pH3 



 

 

50% ACN 

50% H20 

 HPLC solvent A:  

10 mM ammonium acetaat pH 5,5  

2% ACN  

98% H20 

 Azijnzuur, Sigma-aldrich, Cat. nr. 320099 

 H2O2, Sigma-aldrich, Cat. nr. 216763 

 HPLC kolom: Zorbax 300SB-C18 kolom  met een 2,1 mm interne diameter, 150 mm 

lengte en een partikelgrootte van 5 µm, Agilent Technologies, Cat. nr. 883750-902 

 Agilent 1100 HPLC systeem, Agilent Technologies 

 RP-HPLC gradiënt:  

Tijd (min.) HPLC solvent A (%) HPLC solvent B (%) 

0 100 0 

10 100 0 

110 0 100 

115 0 100 

120 100 0 

140 100 0 

 

 HPLC solvent B: 

10 mM ammoniumacetaat pH 5,5 

70% ACN  

30% H20 

 Pyridine, Sigma-aldrich, Cat. nr. P3776 

 Natriumboraat, Sigma-aldrich, Cat. nr. S9640 

 Trinitrobenzeensulfonzuur (TNBS), Sigma-aldrich, Fluka, Cat. nr. 92822 

 

6.1.4 Validatie van de SILAC incorporatie en iMixPro ratios 

 NAP-5 kolom, GE Healthcare, Cat. nr. 17-0853-02 

 

6.1.5 Stimulatie van HL60 en JY cellen met IFNγ 

 recombinant humaan interferon gamma (IFNγ), ImmunoTools, Cat. nr. 11343536 

 

 



 

 

6.1.6 Immunoprecipitatie van peptiden uit peptiden MHC klasse II complexen 

 Lysisbuffer B: 

PBS (–Ca2
+
 –Mg2

+
) 

0,1% NP40, Sigma-aldrich, Cat. nr. 18896 

1/100 complete protease Inhibitor, Roche Applied Science, Cat. nr. 11697498001 

 Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1, Invitrogen, Cat. nr. 656.01 

 Bindingsbuffer: 

400 µl 20 mM 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethaansulfonzuur (HEPES), Sigma-aldrich, 

Cat. nr. H4034  pH 7,5 

1500 µl 150 mM NaCl 

8,1 ml H2O 

 Muis anti-humaan HLA-DR gekoppeld aan biotine, Ebioscience, Cat. nr. 13-9956 

 Nanosep® 10 kDa cutoff filter, Pall Life Science, Cat. nr. OD010C34 

 Dynabeads® Protein G, Invitrogen, Cat. nr. 100.03D 

 Muis anti-humaan HLA-DR, Ebioscience, Cat. nr. 14-9956 

 Tween-20, Sigma-aldrich, Cat. nr. P5927 

 Muis anti-humaan HLA-ABC, Ebioscience, Cat. nr. 14-9983 

 Ladingsbuffer (LB): 

70 µl 50 mM Tris.HCl (MP Biomedicals, Cat. nr. 02103133) pH 8,0 

25 µl XT Sample buffer, Bio-rad Laboratories, Cat. nr. 161-0791 

5 µl XT Reducing Agent, Bio-rad Laboratories, Cat. nr. 161-0792 

 

6.1.7 Bepalen van de celviabiliteit van HL60 en JY cellen in citraatbuffer 

 Citraatbuffer A: 

0,123 M Na2HPO4, Sigma-aldrich, Cat. nr. 71640 

0,263 M Na3C6H507, Acros Organics, Cat. nr. 391970025 

pH 3,0 

 Citraatbuffer B: 

0,123 M Na2HPO4 

0,067 M Na3C6H507  

pH 3,1 

 Flow cytometrie buisje met cell dispenser, BD Bioscience, Cat. nr. 352235 



 

 

 PI, Sigma-aldrich, Cat. nr. P4170 

 

6.1.8 Zure elutie van peptiden uit peptide:MHC klasse II complexen met citraatbuffer 

 SampliQ C18 kolom, Agilent Technologies, Cat. nr. 5982-1165 

 

6.1.9 Flow cytometrie 

 BD FACSCalibur, BD Biosciences 

 BD CellQuest™ Pro software, BD FACStation™ v6.0x for Mac OS® X, BD Bioscience 

Flow cytometrie analyses gebeurden met een BD FACSCalibur toestel, waarbij de argon-ion 

laser ingesteld werd op 488 nm. Bij elke analyse werden 25000 events opgenomen. Parameter 

P1 en P2 werden respectievelijk ingesteld als forward scatter (FSC) en side scatter (SSC). 

Het signaal van de FSC werd gemeten met een fotodiode detector en werd 10 maal verlaagd, 

de SSC detector (fotovermenigvuldiger) werd ingesteld bij een spanning van 390V. Het 

signaal van propidium iodide (PI) werd steeds gemeten als parameter P5, waarbij het signaal 

gedetecteerd werd met de FL3 detector (fotovermenigvuldiger) bij een spanning van 525V. 

Voor het meten van MHC klasse II moleculen (zowel HL60 als JY cellen), werden HLA-DQ 

(FITC) en HLA-DR (APC – eFluor® 780) respectievelijk ingesteld als parameter P3 en P7, 

waarbij het signaal gedetecteerd werd door respectievelijk de FL1 detector 

(fotovermenigvuldiger) bij 496V en de FL4 detector (fotovermenigvuldiger) bij 645V. Voor 

het meten van MHC klasse I moleculen, werd HLA-ABC (Alexa Fluor® 488) ingesteld als 

parameter P3, waarbij het signaal gedetecteerd werd door de FL1 detector 

(fotovermenigvuldiger) bij 475V voor HL60 cellen en 450V voor JY cellen. 

 Wasbuffer:  

PBS (–Ca2
+
 –Mg2

+
) 

1% bovine serum albumin (BSA), MP Biomedicals, Cat. nr. 810033 

 Humaan FcR Blocking Reagent, Miltenyi Biotec, Cat. nr. 130-059-901 

 Muis anti-humaan HLA-DR gekoppeld aan APC – eFluor® 780, Ebioscience, Cat. nr. 47-

9956 

 Muis anti-humaan HLA-DQ gekoppeld aan FITC, Ebioscience, Cat. nr. 11-9881 

 IgG2bκ isotype control gekoppeld aan APC-eFluor® 780, muis, Ebioscience, Cat. nr. 47-

4732 

 IgG1κ isotype control gekoppeld aan FITC, muis, Ebioscience, Cat. nr. 11-4714 



 

 

 Muis anti-rat IgG2a, BD Pharmingen, BD Biosciences, Cat. nr. 553893 

 Geit anti-muis IgG gekoppeld aan Alexa Fluor® 488, Invitrogen, Cat. nr. A-11001 

 

6.1.10 SDS-PAGE en Western blot 

 12% Criterion XT Bis-Tris gel, Biorad Laboratories, Cat. nr. 345-0118 

 XT MOPS loopbuffer, Biorad Laboratories, Cat. nr. 161-0788 

 PVDF membraan, poriëngrootte 0,45 µm, Millipore, Cat. nr. IPFL00010 

 Odyssey Blocking Buffer, Li-Core Biosciences, Cat. nr. 927-40000 

 Tris Buffered Saline (TBS): 

50 mM Tris 

150 mM NaCl pH 7,6 

 TBS-T: 

50 mM Tris 

150 mM NaCl pH 7,6 

0,1% Tween-20 

 Odyssey® CLx Infraroodscanner, Li-Cor Biosciences 

 Konijn anti-actine, Sigma-aldrich, Cat. nr. A2066 

 Muis anti-α-tubuline, Sigma-aldrich, Cat. nr. T5168 

 Muis anti-GAPDH, Abcam, Cat. nr. ab8245 

 Fluorescent gelabeld IRDye 680 geit anti-konijn, Li-Cor Biosciences,  Cat. nr. 926-32221 

 Fluorescent gelabeld IRDye 800 geit anti-muis, Li-Cor Biosciences, Cat. nr. 926-32210 

 QIAshredder kolom, Qiagen, Cat. nr. 79654 

 Fluorescent gelabeld IRDye 800 geit anti-konijn, Li-Cor Bioscience, Cat. nr. 926-32211 

 phospho-Stat1 (Tyr701) antilichaam, konijn, Cell Signaling Technology, Cat. nr. 9171 

 

6.1.11 Massaspectrometrische (MS) analyse 

 

De LTQ Orbitrap Velos en de LTQ Orbitrap XL massaspectrometer (Thermo Scientific).  

De ionenbron van beide Orbitrap massaspectrometers bestaat uit een electrospray ionisation 

(ESI) ionenbron die rechtstreeks gekoppeld is aan een Ultimate® 3000 nano Liquid 

Chromatography (LC) systeem (Dionex, Thermo Scientific). De LTQ Orbitrap 

massaspectrometers combineren een Orbitrap massa-analysator met een higher-energy 



 

 

Collisional Dissociation (HCD) cel en een LTQ Velos of LTQ XL, een snelle en sensitieve 

ionentrap massa-analysator. In de Orbitrap massa-analysator worden hoge resolutie MS 

spectra opgenomen terwijl na fragmentatie door botsing met een edelgas lage resolutie 

MS/MS spectra worden gegenereerd in de LTQ Velos of LTQ XL ionentrap massa-

analysator. 

Q-TOF Premier (Waters)  

De ionenbron van de Waters Q-TOF Premier is eveneens een ESI ionenbron die rechtstreeks 

gekoppeld is aan een nanoACQUITY UltraPerformance Liquid Chromatography (UPLC) 

systeem (Waters). De Waters Q-TOF Premier bestaat uit een quadropool (Q) en een time of 

flight (TOF) massa-analysator. MS en MS/MS spectra worden beide opgenomen door de hoge 

resolutie TOF massa-analysator, waarbij de quadrupool analysator fungeert als een filter die 

ofwel alle peptide-ionen doorlaat voor de opname van MS spectra ofwel een bepaalde 

precursormassa selecteert voor fragmentatie en opname van MS/MS spectra. 

6.1.12 Dataverwerking 

De gegenereerde MS/MS spectra werden verder verwerkt gebruik makende van het Mascot 

algoritme als onderdeel van de Mascot Distiller toolbox (www.matrixscience.com). MS/MS 

werden door Mascot Distiller omgezet in Mascot generic files (mgf files). Deze files bevatten 

de essentiële informatie van elk MS/MS spectrum waaronder de m/z waarden, lading en 

intensiteit van de fragmentionen. De mgf-files worden door het algoritme afgetoetst aan lijsten 

van theoretische peptiden en hun fragmentionen die ontstaan door in silico digestie van 

eiwitsequenties die in een databank gestockeerd worden. Om een peptide te kunnen 

identificeren is het daarom belangrijk dat deze eiwitsequenties met dezelfde enzymatische 

specificiteit worden verknipt als het eigenlijke eiwitstaal. Ook informatie over het voorkomen 

van peptidenmodificaties (die leiden tot een meetbaar massaverschil) en over de 

nauwkeurigheid van de gebruikte massaspectrometer dient correct te worden ingevoerd in het 

algoritme.  

Voor de identificatie van neo-N-terminale peptiden werd gezocht in de Swissprot databank 

met Homo Sapiens als taxanomie. Als vaste modificaties werden oxidatie van methionine, 

trideutero-acetylatie van lysine en alkylatie van cysteïne ingesteld, en als variabele 

modificaties werden acetylatie en trideutero-acetylatie van de alfa-N-terminus en de vorming 

van pyroglutamaat uit N-terminaal glutamine residu's toegelaten. SemiArgC/P werd ingesteld 

als enzyme waarbij één gemiste knipplaats werd getolereerd. Tenslotte werd de 



 

 

massatolerantie van de precursor- en de fragmentionen respectievelijk ingesteld op 10 ppm en 

0,5 Da. Om identificatie en kwantificering van licht en zwaar gelabelde peptiden toe te laten, 

werd een kwantificeringmethode ingesteld met twee componenten die 
12

C6 arginine en 
13

C6 

arginine definiëren als exclusieve modificaties op elke positie. Enkel peptiden geïdentificeerd 

als eerste hit en met een betrouwbaarheid van meer dan 99% werden weerhouden. 

Elk geïdentificeerd peptide werd automatisch gekwantificeerd door de Mascot Distiller 

quantitation toolbox (www.matrixscience.com). Deze software berekent de verhouding tussen 

lichte en zware peptiden en evalueert de toegekende verhouding op basis van twee 

parameters, de standard error en de correlation coefficient. De correlation coefficient 

weerspiegelt de overlap tussen de berekende en de experimentele peptidenenveloppen. De 

standard error beschrijft de graad van co-elutie voor het licht en zwaar gelabelde peptide. 

Indien de standard error hoger is dan 0,16 of de correlation coefficient lager dan 0,97 wordt 

de verhouding afgekeurd (false). Enkel goede verhoudingen (true) zijn betrouwbaar en 

werden weerhouden voor verdere data-analyse. 

Tenslotte werden potentieel vals positieve identificaties automatisch verwijderd door de 

Peptizer software (versie 1.8, http://code.google.com/p/peptizer/) (39) wanneer aan meer dan 

één van de volgende voorwaarden werd voldaan: de Mascot identity treshold ligt lager dan de 

Mascot homology treshold, de lengte van de peptide bedraagt minder dan 8 aminozuren, de 

relatieve intensiteit van b- en y- ionen gecreëerd door fragmentatie N-terminaal van proline 

residu’s ligt lager dan 40%, een intern arginine of histidine residu is aanwezig in het peptide, 

de b-ionendekking ligt lager dan 10%, de y-ionendekking ligt lager dan 30%. Indien Mascot 

meerdere betrouwbare peptidensequenties aangaf voor hetzelfde fragmentatiespectrum, 

werden de identificaties altijd als vals positief beschouwd (veto). Gemiddeld werden 7,45% 

van de identificaties afgekeurd door Peptizer. Deze identificaties werden niet gebruikt voor 

verder analyse. De opgenomen spectra, identificaties, kwantificaties en Peptizer validaties 

werden steeds opgeslagen in de centrale ms-lims databank in het laboratorium (versie 7.7.4, 

http://code.google.com/p/ms-lims/) (38). 

Van de door Peptizer gevalideerde peptiden werden vervolgens enkel peptiden overgehouden 

met startposities > 2 waarvan de N-terminale alfa-aminogroep bovendien is gemodificeerd 

door trideuteroacetylatie. Een derde voorwaarde waar neo-N-terminale peptiden gevormd 

door cathepsineverknipping moeten aan voldoen is dat de L/H ratios van deze peptiden moet 

vallen rond 1/1. De L/H grenswaarde tussen de distributie van deze neo-N-terminale peptiden 



 

 

(rond 1/1, 0 in log2 schaal) en alle andere peptiden (rond 4/1, 2 in log2 schaal) werd bepaald 

met een iMixPro R-script (www.r-project.org) ontwikkeld door Dr. Kenny Helsens 

(ongepubliceerd). Voor elke analyse werd een grenswaarde bepaald waarbij maximaal 5% 

van de peptiden toegewezen aan de distributie rond 1/1 in werkelijkheid behoort tot de 

distributie rond 4/1. Uiteindelijk werd voor alle catalogen steeds dezelfde grenswaarde van 

2/1 (1 in log2 schaal) gebruikt, een waarde die steeds kleiner was dan deze van de 5% grens. 

Het is van belang op te merken dat in combinatie met bovenstaande twee criteria het 

uiteindelijke aantal vals positieve neo-N-terminale peptiden verwacht wordt (ver) onder deze 

5% grens te liggen.  

Deze neo-N-terminale peptiden werden opgeslagen in TOPPR databank in het laboratorium 

(Colaert et al., ongepubliceerd) waarbij hun locatie in de aminozuursequentie van het 

substraateiwit wordt nagegaan. Dit laat toe consensussequenties rondom de knippplaatsen van 

elk cathepsine te visualiseren met behulp van iceLogo (40). IceLogo is een Java applicatie 

voor de analyse en visualisatie van consensus patronen in gealligneerde peptidensequenties. 

De neo-N-terminale peptiden worden hierbij ingegeven als positieve set waarbij de 

aminozuurfrequentie op elke positie wordt afgetoetst aan de frequentie in een referentieset 

(bijvoorbeeld de humane eiwitten in de Swissprot databank). Aminozuren die significant (p = 

0,05 of 0,01) meer voorkomen ten opzichte van de referentieset worden afgebeeld in het 

bovenste gedeelte van het iceLogo, terwijl aminozuren die significant minder voorkomen 

worden afgebeeld in het onderste gedeelte van het iceLogo. De hoogte van de symbolen 

weerspiegelt hierbij de relatieve frequentie van de aminozuren op een bepaalde positie. 

De MS/MS spectra van peptiden bekomen na IP (zie 3.4) en na elutie in citraatbuffer (zie 3.6) 

werden op nagenoeg dezelfde manier en met dezelfde parameters verwerkt als hierboven 

beschreven voor neo-N-terminale peptiden. Aangezien deze peptiden niet isotopisch gelabeld 

waren, werd er geen kwantificeringsmethode opgegeven in het Mascot algoritme. Als vaste 

modificatie werd enkel oxidatie van methionine residu's ingesteld en als variabele 

modificaties werden acetylatie van alfa-N-termini en de vorming van pyroglutamaat uit N-

terminaal glutamine residu's toegelaten. De enzyme setting werd ingesteld op none.  

De Q-TOF MS/MS spectra van de controlestalen van de N-terminale COFRADIC analyses 

werden eveneens op dezelfde manier verwerkt waarbij deze echter eerst door de MassLynx™ 

software (versie 4.1, Waters) werden omgezet in peak list files (pkl files), waarna de pkl files 

met behulp van ms-lims werden omgezet in mgf files. Dezelfde parameters werden gebruikt 



 

 

als input voor het Mascot algoritme als hierboven beschreven voor de neo-N-terminale 

peptiden. Enkel werd de oxidatie van methionine residu's ingesteld als variabele modificatie 

en werd de massatolerantie van de precursor- en de fragmentionen respectievelijk ingesteld op 

0,2 Da en 0,1 Da.  

  



 

 

6.2 Supplementaire figuren 

6.2.1 L/H distributies en L/H grenswaarden van de verschillende cathepsines 

Eerste serie experimenten 

 

Figuur S 1: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine S 

(eerste serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

Figuur S 2: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine S (eerste serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,17 bij 95% betrouwbaarheid en bij 0,99 bij 99% betrouwbaarheid.   
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Figuur S 3: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine L 

(eerste serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

 

Figuur S 4: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine L (eerste serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,27 bij 95% betrouwbaarheid en bij 1,09 bij 99% betrouwbaarheid. 
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Figuur S 5: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine K 

(eerste serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

 

Figuur S 6: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine K (eerste serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,06 bij 95% betrouwbaarheid en bij 0,39 bij 99% betrouwbaarheid. 
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Figuur S 7: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine V 

(eerste serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

 

Figuur S 8: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine V (eerste serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,16 bij 95% betrouwbaarheid en bij 0,62 bij 99% betrouwbaarheid. 
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Tweede serie experimenten 

 

 

Figuur S 9: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine B 

(tweede serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

 

Figuur S 10: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine B (tweede serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,46 bij 95% betrouwbaarheid en bij 1,17 bij 99% betrouwbaarheid.  
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Figuur S 11: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine K 

(tweede serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

 

Figuur S 12: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine K (tweede serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,24 bij 95% betrouwbaarheid en bij 0,87 bij 99% betrouwbaarheid. 
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Figuur S 13: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine S 

(tweede serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

 

Figuur S 14: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine S (tweede serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,06 bij 95% betrouwbaarheid en bij 0,46 bij 99% betrouwbaarheid. 
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Figuur S 15: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine F 

(tweede serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

 

Figuur S 16: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine F (tweede serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,41 bij 95% betrouwbaarheid en bij 1,18 bij 99% betrouwbaarheid. 
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Derde serie experimenten 

 

 

Figuur S 17: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine D 

(derde serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

Figuur S 18: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine E 

(derde serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 
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Figuur S 19: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine L 

(derde serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

 

Figuur S 20: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine L (derde serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,30 bij 95% betrouwbaarheid en bij 1,23 bij 99% betrouwbaarheid. 
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Figuur S 21: De distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse met cathepsine V 

(derde serie experimenten) volgens het iMixPro protocol. In het rood worden alle peptiden weergegeven die 

goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer. In het blauw worden alle peptiden weergegeven die 

bovendien ook trideutero-geaceyleerd zijn, dit zijn de proteïne N-termini. In het groen worden de peptiden 

weergegeven die goedgekeurd zijn door Mascot Distiller en Peptizer, die trideutero-geacetyleerd zijn, en 

waarvan de startpositie > 2. 

 

 

Figuur S 22: L/H grenswaarde voor de analyse met cathepsine L (derde serie experimenten) bij 95% 

betrouwbaarheid (A) en bij 99% betrouwbaarheid (B). De L/H grenswaarde (in log2 schaal) werd vastgesteld 

op 1,04 bij 95% betrouwbaarheid en bij 0,81 bij 99% betrouwbaarheid. 
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6.2.2 IceLogo’s van de verschillende cathepsines 

 

 

Figuur S 23: IceLogo van de knipplaats van cathepsine S. De aminozuurfrequentie op elke plaats wordt 

vergeleken met de frequenties in de humane eiwitsequenties in de Swissprot databank. Enkel residu’s die 

statistisch overgerepresenteerd (bovenste deel) of ondergerepresenteerd (onderste deel) zijn bij 99% 

betrouwbaarheid worden weergegeven. Residu’s die nooit waargenomen werden op een bepaalde positie, zijn in 

het roze weergegeven. 

 

 

Figuur S 24: IceLogo van de knipplaats van cathepsine L. De aminozuurfrequentie op elke plaats wordt 

vergeleken met de frequenties in de humane eiwitsequenties in de Swissprot databank. Enkel residu’s die 

statistisch overgerepresenteerd (bovenste deel) of ondergerepresenteerd (onderste deel) zijn bij 99% 

betrouwbaarheid worden weergegeven. Residu’s die nooit waargenomen werden op een bepaalde positie, zijn in 

het roze weergegeven. 

 

 

Cathepsine S

Swissprot Humaan

Cathepsine L

Swissprot Humaan



 

 

 

Figuur S 25: IceLogo van de knipplaats van cathepsine K. De aminozuurfrequentie op elke plaats wordt 

vergeleken met de frequenties in de humane eiwitsequenties in de Swissprot databank. Enkel residu’s die 

statistisch overgerepresenteerd (bovenste deel) of ondergerepresenteerd (onderste deel) zijn bij 99% 

betrouwbaarheid worden weergegeven. Residu’s die nooit waargenomen werden op een bepaalde positie, zijn in 

het roze weergegeven. 

 

 

Figuur S 26: IceLogo van de knipplaats van cathepsine V. De aminozuurfrequentie op elke plaats wordt 

vergeleken met de frequenties in de humane eiwitsequenties in de Swissprot databank. Enkel residu’s die 

statistisch overgerepresenteerd (bovenste deel) of ondergerepresenteerd (onderste deel) zijn bij 99% 

betrouwbaarheid worden weergegeven. Residu’s die nooit waargenomen werden op een bepaalde positie, zijn in 

het roze weergegeven. 

 

Cathepsine K

Swissprot Humaan

Cathepsine V

Swissprot Humaan



 

 

 

Figuur S 27: IceLogo van de knipplaats van cathepsine B. De aminozuurfrequentie op elke plaats wordt 

vergeleken met de frequenties in de humane eiwitsequenties in de Swissprot databank. Enkel residu’s die 

statistisch overgerepresenteerd (bovenste deel) of ondergerepresenteerd (onderste deel) zijn bij 99% 

betrouwbaarheid worden weergegeven. Residu’s die nooit waargenomen werden op een bepaalde positie, zijn in 

het roze weergegeven. 

 

 

Figuur S 28: IceLogo van de knipplaats van cathepsine E. De aminozuurfrequentie op elke plaats wordt 

vergeleken met de frequenties in de humane eiwitsequenties in de Swissprot databank. Enkel residu’s die 

statistisch overgerepresenteerd (bovenste deel) of ondergerepresenteerd (onderste deel) zijn bij 99% 

betrouwbaarheid worden weergegeven. Residu’s die nooit waargenomen werden op een bepaalde positie, zijn in 

het roze weergegeven. 
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Figuur S 29: IceLogo van de vergelijking tussen de knipplaats van cathepsine L (boven) en de knipplaats 

van cathepsine V (onder). De aminozuurfrequentie de substraten van cathepsine L en V wordt op elke plaats 

vergeleken. Enkel residu’s die statistisch overgerepresenteerd zijn bij de substraten van cathepsine L (bovenste 

deel) of de substraten van cathepsine V (onderste deel) zijn bij 99% betrouwbaarheid, worden weergegeven. 

6.2.3 Evaluatie van de SILAC incorporatie en de arginine naar proline conversie 

 

Tweede serie experimenten 

 

Figuur S 30: Overlap figuur van de distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse 

met cathepsine K  volgens de iMixPro setup (in het blauw) en de distributie van de L/H verhouding in log2 

schaal voor de analyse van staal B (in het rood) (tweede serie experimenten). De piek van de peptiden van 

staal B liggen niet bij 0 (in log2 schaal), de L/H ratio is groter dan 0 (in log2 schaal). 
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Derde serie experimenten 

 

Figuur S 31: MS-spectra van het tweevoudig geladen peptide ADFGVLHR van het threonine tRNA ligase 

(derde serie experimenten). (A) Spectrum afkomstig van staal A (1 deel H). (B) Spectrum afkomstig van staal 

B (1 deel H en 1 deel L). De zwarte pijl duidt het 6 kDa verschil aan tussen de L en de H gelabelde variant aan. 
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Figuur S 32: MS-spectra van het tweevoudig geladen peptide LGAPALTSR van het mitochondriale serine 

hydroxymethyltransferase (derde serie experimenten). Spectrum afkomstig van staal A (1 deel H). De groene 

pijl duidt de verwacht locatie van de prolinepiek aan bij arginine naar proline conversie. 

 

 

Figuur S 33: Overlap figuur van de distributies van de L/H verhoudingen in log2 schaal voor de analyse 

met cathepsine L volgens de iMixPro setup (in het blauw) en de distributie van de L/H verhouding in log2 

schaal voor de analyse van staal B (in het rood) (derde serie experimenten). De piek van de peptiden van 

staal B liggen niet bij 0 (in log2 schaal), de L/H ratio is groter dan 0 (in log2 schaal). 
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6.2.4 Validatie van substraatverknipping via Western blot 

 

Eerste serie experimenten 

 

Figuur S 34: Western blot analyse van de verknipping in cathepsine behandelde en onbehandelde stalen 

van actine (42 kDa) (eerste serie experimenten). Het cathepsine B behandelde staal ging tijdens de 

COFRADIC procedure verloren, maar een aliquot was reeds afgezonderd voor Western blot analyse. 

 

 

Figuur S 35: Western blot analyse van de verknipping in cathepsine behandelde en onbehandelde stalen 

van alfa-tubuline (± 50 kDa) (eerste serie experimenten). Het cathepsine B behandelde staal ging tijdens de 

COFRADIC procedure verloren, maar een aliquot was reeds afgezonderd voor Western blot analyse. 
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Tweede en derde serie experimenten 

 

Figuur S 36: Western blot analyse van de verknipping in cathepsine behandelde en onbehandelde stalen 

van actine (42 kDa) (tweede (B, K, S, F) en derde (L, V, D, E) serie experimenten). 

 

 

Figuur S 37: Western blot analyse van de verknipping in cathepsine behandelde en onbehandelde stalen 

van alfa-tubuline (± 50 kDa) (tweede (B, K, S, F) en derde (L, V, D, E) serie experimenten). 

   

B K S F L V D E CB CK CS CF CL CV CD CE

____25 kDa

____50 kDa

____37 kDa

Cathepsine behandelde stalen Onbehandelde stalen

B K S F L V D E CB CK CS CF CL CV CD CE

____25 kDa

____50 kDa

____37 kDa

Cathepsine behandelde stalen Onbehandelde stalen

____75 kDa



 

 

6.2.5 Evaluatie van MHC klasse I en II expressie door flow cytometrie en western blot 

6.2.5.1  Flow cytometrie van HL60 cellen 
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Figuur S 38: Flow cytometrie dotplots voor de expressie van HLA-DQ (horizontale as) en HLA-DR 

(verticale as) op PI negatieve HL60 cellen. (A) Isotype controle, (B) na 4 u incubatie zonder IFNγ, (C) na 4 

u incubatie met 50 ng/ml IFNγ, (D) na 4 u incubatie met 100 ng/ml IFNγ, (E) na 4 u incubatie met 200 

ng/ml IFNγ, (F) na 18 u incubatie zonder IFNγ, (G) na 18 u incubatie met 50 ng/ml IFNγ, (H) na 18 u 

incubatie met 100 ng/ml IFNγ, (I) na 18 u incubatie met 200 ng/ml IFNγ, (J) na 24 u incubatie zonder 

IFNγ, (K) na 24 u incubatie met 50 ng/ml IFNγ, (L) na 24 u incubatie met 100 ng/ml IFNγ, (M) na 24 u 

incubatie met 200 ng/ml IFNγ, (N) na 48 u zonder IFNγ, (O) na 48 u incubatie met 50 ng/ml IFNγ, (P) na 

48 u incubatie met 100 ng/ml IFNγ en (Q) na 48 u incubatie met 200 ng/ml IFNγ. Voor geen enkele van deze 

condities kon een noemenswaardige verhoging van MHC klasse II expressie waargenomen worden na stimulatie. 

Het experiment werd drie maal uitgevoerd, waarbij telkens dezelfde resultaten verkregen werden. 

6.2.5.2  Western blot analyse van HL60 cellen 

 

 

Figuur S 39: Western blot voor de expressie van HLA-DR bij HL60 cellen na stimulatie met IFNγ. De 

blauwe pijl duidt de ladingscontrole (actine, 42 kDa) voor de verschillende condities aan. De zwarte pijl duidt de 

verwachte locatie van HLA-DR (29 – 33 kDa) aan. Op deze hoogte zijn echter geen bandjes waar te nemen. De 

groene pijl duidt de locatie van lichte, onbekend bandjes aan. Deze vertonen hetzelfde beeld als de actine 

ladingscontrole. Wellicht werden deze bandjes veroorzaakt door aspecifieke binding van het secundaire 

antilichaam op het primaire antilichaam gericht tegen actine. 

 

Figuur S 40: Western blot voor de expressie van HLA-ABC bij HL60 cellen na stimulatie met IFNγ. De 

blauwe pijl duidt de ladingscontrole (actine, 42 kDa) voor de verschillende condities aan. De zwarte pijl duidt de 

verwachte locatie van HLA-ABC (43 kDa) aan. Op deze hoogte zijn echter geen duidelijke bandjes waar te 

nemen. Op verschillende hoogtes zijn wel enkele aspecifieke bandjes waar te nemen (hoog contrast). 
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6.2.6 Evaluatie van de celviabiliteit van HL60 en JY cellen in citraatbuffer 

6.2.6.1  Lichtmicroscopie 

 

 

Figuur S 41: Lichtmicroscopisch beeld van HL60 cellen na 5 minuten incubatie in (A) phosphate buffered 

saline (PBS), (B) in citraatbuffer A en (C) in citraatbuffer B op ijs. De HL60 cellen in PBS buffer hebben 

een mooie ronde vorm, terwijl in citraatbuffer A de cellen kleiner en onregelmatig van vorm worden, 

overeenkomstig het krimpen van de cellen. In citraatbuffer B is het krimpen van de cellen minder uitgesproken. 
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Figuur S 42: Lichtmicroscopisch beeld van JY cellen na 5 minuten incubatie in (A) phosphate buffered 

saline (PBS), (B) in citraatbuffer A en (C) in citraatbuffer B op ijs. De JY cellen in PBS vertonen een 

normale vorm, terwijl de JY cellen in citraatbuffer A kleiner en onregelmatig van vorm worden, overeenkomstig 

met het krimpen van de cellen. In citraatbuffer B is het krimpen van de cellen minder uitgesproken. Aangezien 

de JY cellen reeds een onregelmatige vorm vertonen (in tegenstelling tot HL60 cellen, zie Figuur S 41) is het 

krimpen van de cellen moeilijker waar te nemen. 
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6.2.6.2  Flow cytometrie 
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Figuur S 43: Flow cytometrie dotplot van de forward scatter (FSC) en side scatter (SSC) en histogram van 

kleuring met propidiumiodide (PI) van HL60 cellen na 0 minuten incubatie in phosphate buffered saline 

(PBS) (A) of citraatbuffer A (B), na 10 minuten incubatie in PBS (C) of citraatbuffer A (D), na 20 minuten 

incubatie in PBS (E) of citraatbuffer A (F), na 30 minuten incubatie in PBS (G) of citraatbuffer A (H), na 

40 minuten incubatie in PBS (I) of citraatbuffer A (J), na 50 minuten incubatie in PBS (K) of citraatbuffer 

A (L) en na 60 minuten incubatie in PBS (M) of citraatbuffer A (N). Incubatie van HL60 cellen in 

citraatbuffer A veroorzaakt geen noemenswaardige stijging in PI positieve cellen, maar veroorzaakt wel een 

daling van de FSC (kleinere cellen) en een stijging van de SSC (verhoogde complexiteit van de cellen), wat 

overeenkomt met het krimpen van de cellen. 
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Figuur S 44: Flow cytometrie dotplot van de forward scatter (FSC) en side scatter (SSC) en histogram van 

kleuring met propidiumiodide (PI) van JY cellen na 0 minuten incubatie in phosphate buffered saline 

(PBS) (A) of citraatbuffer A (B), na 10 minuten incubatie in PBS (C) of citraatbuffer A (D), na 20 minuten 

incubatie in PBS (E) of citraatbuffer A (F), na 30 minuten incubatie in PBS (G) of citraatbuffer A (H), na 

40 minuten incubatie in PBS (I) of citraatbuffer A (J), na 50 minuten incubatie in PBS (K) of citraatbuffer 

A (L) en na 60 minuten incubatie in PBS (M) of citraatbuffer A (N). Incubatie van JY cellen in citraatbuffer 

A veroorzaakt geen noemenswaardige stijging in PI positieve cellen, maar veroorzaakt wel een daling van de 

FSC (kleinere cellen) en een stijging van de SSC (verhoogde complexiteit van de cellen), wat overeenkomt met 

het krimpen van de cellen. 
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Figuur S 45: Flow cytometrie dotplot van de forward scatter (FSC) en side scatter (SSC) en histogram van 

kleuring met propidiumiodide (PI) van JY cellen na 0 minuten incubatie in phosphate buffered saline 

(PBS) (A) of citraatbuffer B (B), na 10 minuten incubatie in PBS (C) of citraatbuffer B (D), na 20 minuten 

incubatie in PBS (E) of citraatbuffer B (F), na 30 minuten incubatie in PBS (G) of citraatbuffer B (H), na 

40 minuten incubatie in PBS (I) of citraatbuffer B (J), na 50 minuten incubatie in PBS (K) of citraatbuffer 

B (L) en na 60 minuten incubatie in PBS (M) of citraatbuffer B (N). Incubatie van JY cellen in citraatbuffer 

B veroorzaakt geen noemenswaardige stijging in PI positieve cellen, maar veroorzaakt wel een daling van de 

FSC (kleinere cellen) en een stijging van de SSC (verhoogde complexiteit van de cellen), wat overeenkomt met 

het krimpen van de cellen. In vergelijking met citraatbuffer A, daalt de FSC minder en stijgt de SSC minder in 

citraatbuffer B. 
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6.3 Lijsten met geïdentificeerde cathepsine substraten 

Aangezien duizenden substraten voor elk cathepsine (met uitzondering van cathepsine D en 

E) werden geïdentificeerd, werden deze niet opgenomen in de masterproef. Deze zijn wel 

toegevoegd aan de digitale versie en kunnen steeds opgevraagd worden via 

Emmy.VanQuickelberghe@ugent.be. 

6.4 Lijsten met geïdentificeerde (antigene) peptiden 

6.4.1 Lijsten met geïdentificeerde peptiden na IP van peptide:MHC klasse II complexen 

 

Tabel S 1: Lijst met geïdentificeerde peptiden na de eerste IP (zie 3.4.1). 

Sample Name accession sequence start end Protein Name # Ids in ms-lims 

IP HLA-DR P35527 GGSGGSYGGGGSGGGYGGGSGSR 491 513  Keratin, type I cytoskeletal 9  2271 

IP HLA-DR P35527 SRSGGGGGGGLGSGGSIR 12 29  Keratin, type I cytoskeletal 9  92 

IP HLA-DR P35527 FSSSSGYGGGSSR 47 59  Keratin, type I cytoskeletal 9  2031 

IP HLA-DR P60709 EQEMATAASSSSLEK 224 238  Actin, cytoplasmic 1  5 

IP HLA-DR P05090 LNQELRADGTVNQIEG 77 92  Apolipoprotein D  1 

IP HLA-DR P61204 LPNAMNAAEITDK 130 142  ADP-ribosylation factor 3  1 

IP HLA-DR P61204 QDLPNAMNAAEITDK 128 142  ADP-ribosylation factor 3  2486 

IP HLA-DR P61204 QDLPNAMNAAEITDK 128 142  ADP-ribosylation factor 3  2486 

IP HLA-DR P18085 ILMVGLDAAGK 20 30  ADP-ribosylation factor 4  1682 

IP HLA-DR P07737 DSLLQDGEFSMDLR 76 89  Profilin-1  8174 

IP HLA-DR P61204 DAVLLVFANKQDLPNAMNAAEITDK 118 142  ADP-ribosylation factor 3  65 

IP HLA-DR P61204 DAVLLVFANK 118 127  ADP-ribosylation factor 3  1434 

IP controle P35527 GGSGGSYGGGGSGGGYGGGSGSR 491 513  Keratin, type I cytoskeletal 9  2271 

IP controle P61204 QDLPNAMNAAEITDK 128 142  ADP-ribosylation factor 3  2486 

IP controle P61204 DAVLLVFANK 118 127  ADP-ribosylation factor 3  1434 

 

Tabel S 2: Lijst met geïdentificeerde peptide na de IP met elutie in azijnzuur en 10 kDa cutoff filter (zie 

3.4.3) 

Sample Name accession sequence start end Protein Name # Ids in ms-lims 

IP protein G 
onopl.fractie 
controle 

Q15517 GILNPSQPGQSSSSSQT 185 201 Corneodesmosin  24 

IP protein G 
onopl. fractie 
controle 

Q96DA0 GKLDGQISSAYPSQEGQVL 146 164 
Zymogen granule protein 16 
homolog B  

2 

IP protein G 
oplosb. fractie 
controle 

P01833 ASVDSGSSEEQGGSSRA 623 639 
Polymeric immunoglobulin 
receptor  

4 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
HLA-DR 

Q9ULQ0 AAPGTGGPPANGNGNGGGKGKQAAP 5 29 Protein FAM40B  1 

IP 
Streptavidine 
oplosb. fractie 
HLA-DR 

P61204 QDLPNAMNAAEITDK 128 142 ADP-ribosylation factor 3  2486 



 

 

IP 
Streptavidine 
oplosb. fractie 
HLA-DR 

P61204 QDLPNAMNAAEITDK 128 142 ADP-ribosylation factor 3  2486 

 

Tabel S 3: Lijst met geïdentificeerde peptide na de IP met elutie in azijnzuur zonder 10 kDa cutoff filter 

(zie 3.4.4) 

Sample Name accession sequence start end Protein Name # Ids in ms-lims 

IP 
Streptavidine 
oplosb. fractie 
HLA-DR  P13645 GSLGGGFSSGGFSGGSFSR 41 59 Keratin, type I cytoskeletal 10  2136 

IP 
Streptavidine 
oplosb. fractie 
HLA-DR  P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
HLA-DR  P16401 SETAPAETATPAPVEKSPAK 2 21 Histone H1.5  49 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
HLA-DR  P16401 ATGPPVSELITK 38 49 Histone H1.5  489 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
HLA-DR  P02545 SVGGSGGGSFGDNLVTRSY 628 646 Prelamin-A/C  1 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
HLA-DR  P07910 AAVAGEDGRMIAGQVLDINLAAEPK 65 89 

Heterogeneous nuclear 
ribonucleoproteins C1/C2  9 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
HLA-DR  Q99574 PRFTVEQEIDLK 293 304 Neuroserpin  1 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
HLA-DR  P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
HLA-DR  P60709 DDDIAALVVDNGSGM 2 16 Actin, cytoplasmic 1  3403 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
HLA-DR  O95163 DSSVLAVWLEDLQ 297 309 Elongator complex protein 1  1 

IP Proteïn G 
oplosb. fractie 
HLA-DR P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 

IP Proteïn G 
oplosb. fractie 
HLA-DR P60709 DDDIAALVVDNGSGM 2 16 Actin, cytoplasmic 1  3403 

IP Proteïn G 
onopl. fractie 
HLA-DR P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 

IP Proteïn G 
onopl. fractie 
HLA-DR P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 

IP 
Streptavidine 
oplosb. fractie 
controle P16401 SETAPAETATPAPVEK 2 17 Histone H1.5  199 

IP 
Streptavidine 
oplosb. fractie P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 



 

 

controle 

IP 
Streptavidine 
oplosb. fractie 
controle P60709 DDDIAALVVDNGSGM 2 16 Actin, cytoplasmic 1  3403 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
controle Q9NPE3 VLMTQQPRPVL 54 64 

H/ACA ribonucleoprotein 
complex subunit 3  59 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
controle P62158 ADQLTEEQIAEFK 2 14 Calmodulin  2593 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
controle O43324 AAAAELSLLEK 2 12 

Eukaryotic translation 
elongation factor 1 epsilon-1  553 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
controle P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
controle P52272 

AAGVEAAAEVAATEIKMEEESGAPGVP
SGNGAPGPK 2 37 

Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein M  39 

IP 
Streptavidine 
onopl. fractie 
controle P60709 DDDIAALVVDNGSGM 2 16 Actin, cytoplasmic 1  3403 

IP Proteïn G 
oplosb. fractie 
controle P17096 SESSSKSSQPLASKQEK 2 18 

High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  8 

IP Proteïn G 
oplosb. fractie 
controle P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 

IP Proteïn G 
oplosb. fractie 
controle P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 

IP Proteïn G 
onopl. fractie 
controle Q5SSJ5 ATDTSQGELVHPK 2 14 

Heterochromatin protein 1-
binding protein 3  178 

IP Proteïn G 
onopl. fractie 
controle P17096 KLEKEEEEGISQESSEEEQ 89 107 

High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  11 

IP Proteïn G 
onopl. fractie 
controle P08670 LLQDSVDFSLADAINTEFK 79 97 Vimentin  1797 

 

  



 

 

6.4.2 Lijsten met geïdentificeerde peptiden na zure elutie van peptiden uit MHC klasse II 

complexen met citraatbuffer 

Tabel S 4: Lijst met geïdentificeerde peptiden na zure elutie van peptiden uit MHC klasse II complexen 

met citraatbuffer (zie 3.6) - Poging 1 

Sample 
Name accession sequence start end Protein Name # ids in ms_lims 

Day 1 P04406 AGAHLQGGAK 108 117 
Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase  1099 

Day 1 P15259 KAMEAVAAQGK 241 251 Phosphoglycerate mutase 2  452 

Day 1 O60814 HAVSEGTKAVTK 110 121 Histone H2B type 1-K  41 

Day 1 Q13542 SSSAGSGHQPSQSR 2 15 

Eukaryotic translation 
initiation factor 4E-binding 
protein 2  68 

Day 1 Q8NC51 SAAQAAAQTNSNAAGK 53 68 

Plasminogen activator 
inhibitor 1 RNA-binding 
protein  1369 

Day 1 P23527 PDPAKSAPAPK 2 12 Histone H2B type 1-O  28 

Day 1 P17096 SESSSKSSQPLASKQEK 2 18 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  4 

Day 1 P60709 DSYVGDEAQSKR 51 62 Actin, cytoplasmic 1  1895 

Day 1 Q8NC51 SAAQAAAQTNSNAAGKQLR 53 71 

Plasminogen activator 
inhibitor 1 RNA-binding 
protein  81 

Day 1 P23527 HAVSEGTKAVTKYTSSK 110 126 Histone H2B type 1-O  53 

Day 1 A5A3E0 AGFAGDDAPR 719 728 
POTE ankyrin domain family 
member F  6254 

Day 1 P16401 ALAAGGYDVEKNNSR 68 82 Histone H1.5  116 

Day 1 P10412 ALAAAGYDVEKNNSR 65 79 Histone H1.4  407 

Day 1 A8MW06 TETQEKNPLPSKETIEQEKQAGES 21 44 
Thymosin beta-4-like protein 
3  62 

Day 1 P09651 SSGPYGGGGQYFAKPR 337 352 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A1  1215 

Day 1 P63220 MGESDDSILR 62 71 40S ribosomal protein S21  1732 

Day 1 P54819 AVLLGPPGAGKGTQAPR 18 34 
Adenylate kinase 2, 
mitochondrial  104 

Day 1 P10606 ASGGGVPTDEEQATGLER 32 49 
Cytochrome c oxidase 
subunit 5B, mitochondrial  814 

Day 1 P80723 AQGPAASAEEPKPVEAPAANSDQTVTVKE 199 227 Brain acid soluble protein 1  19 

Day 1 P62942 GVQVETISPGDGR 2 14 
Peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase FKBP1A  2134 

Day 1 P55854 VAGQDGSVVQFK 21 32 
Small ubiquitin-related 
modifier 3  1207 

Day 1 P10412 KASGPPVSELITK 34 46 Histone H1.4  1499 

Day 1 P57721 ESTGAQVQVAGDMLPNSTER 157 176 Poly(rC)-binding protein 3  1748 

Day 1 P04908 SSRAGLQFPVGR 19 30 Histone H2A type 1-B/E  56 

Day 1 P02768 KVPQVSTPTLVEVSR 438 452 Serum albumin  5053 

Day 1 P06454 SDAAVDTSSEITTKDLK 2 18 Prothymosin alpha  726 

Day 1 Q92945 AINQQTGAFVEISR 449 462 
Far upstream element-
binding protein 2  272 

Day 1 P14174 PMFIVNTNVPR 2 12 
Macrophage migration 
inhibitory factor  15348 

Day 1 P62249 PSKGPLQSVQVFGR 2 15 40S ribosomal protein S16  3424 

Day 1 P38646 TTPSVVAFTADGER 86 99 
Stress-70 protein, 
mitochondrial  1465 

Day 1 P02768 KVPQVSTPTLVEVSR 438 452 Serum albumin  5053 

Day 1 Q92945 IGGGIDVPVPR 321 331 
Far upstream element-
binding protein 2  392 

Day 1 Q14103 IFVGGLSPDTPEEK 184 197 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein D0  1640 

Day 1 P07108 SQAEFEKAAEEVR 2 14 Acyl-CoA-binding protein  2618 



 

 

Day 1 P02768 KVPQVSTPTLVEVSR 438 452 Serum albumin  5053 

Day 1 O75348 ASQSQGIQQLLQAEKR 2 17 
V-type proton ATPase 
subunit G 1  1621 

Day 1 P07737 SSFYVNGLTLGGQK 57 70 Profilin-1  462 

Day 1 P02768 KVPQVSTPTLVEVSR 438 452 Serum albumin  5053 

Day 1 P07737 DSLLQDGEFSMDLR 76 89 Profilin-1  8161 

Day 1 Q8NDC0 SDEFSLADALPEHSPAK 2 18 

MAPK-interacting and 
spindle-stabilizing protein-
like  466 

Day 1 P23528 ASGVAVSDGVIKVFNDMK 2 19 Cofilin-1  201 

Day 1 O14737 NSILAQVLDQSAR 41 53 
Programmed cell death 
protein 5  318 

Day 1 O60814 AMGIMNSFVNDIFER 59 73 Histone H2B type 1-K  4499 

Day 1 O43324 AAAAELSLLEK 2 12 
Eukaryotic translation 
elongation factor 1 epsilon-1  508 

Day 1 P04908 VTIAQGGVLPNIQAVLLPK 101 119 Histone H2A type 1-B/E  4116 

Day 1 P10809 ALMLQGVDLLADAVAVTMGPK 38 58 
60 kDa heat shock protein, 
mitochondrial  3325 

Day 1 P25398 AEEGIAAGGVMDVNTALQEVLK 2 23 40S ribosomal protein S12  3158 

Day 2 O60814 KAVTKAQKK 17 25 Histone H2B type 1-K  4 

Day 2 P10412 KAKKPAAAAGAK 157 168 Histone H1.4  10 

Day 2 P16401 KAGAAKAKKPAGATPK 125 140 Histone H1.5  1 

Day 2 O60814 HAVSEGTKAVTK 110 121 Histone H2B type 1-K  41 

Day 2 P23527 PDPAKSAPAPK 2 12 Histone H2B type 1-O  28 

Day 2 P17096 SESSSKSSQPLASKQEK 2 18 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  4 

Day 2 O60814 VLKQVHPDTGISSK 45 58 Histone H2B type 1-K  57 

Day 2 O60814 HAVSEGTKAVTKYTSAK 110 126 Histone H2B type 1-K  6 

Day 2 P10412 KALAAAGYDVEKNNSR 64 79 Histone H1.4  175 

Day 2 P10412 KALAAAGYDVEKNNSR 64 79 Histone H1.4  175 

Day 2 P23527 HAVSEGTKAVTKYTSS 110 125 Histone H2B type 1-O  1 

Day 2 O43678 AAAAASRGVGAK 2 13 

NADH dehydrogenase 
[ubiquinone] 1 alpha 
subcomplex subunit 2  25 

Day 2 P16401 ALAAGGYDVEKNNSR 68 82 Histone H1.5  116 

Day 2 P35527 SRSGGGGGGGLGSGGSIRSSY 12 32 Keratin, type I cytoskeletal 9  46 

Day 2 P10412 ALAAAGYDVEKNNSR 65 79 Histone H1.4  407 

Day 2 P10412 SLVSKGTLVQTK 86 97 Histone H1.4  414 

Day 2 P06454 SDAAVDTSSEITTKDLKEKK 2 21 Prothymosin alpha  74 

Day 2 P10606 ASGGGVPTDEEQATGLER 32 49 
Cytochrome c oxidase 
subunit 5B, mitochondrial  814 

Day 2 P02656 TAKDALSSVQESQVAQQAR 42 60 Apolipoprotein C-III  5 

Day 2 P02768 KVPQVSTPTLVEVSR 438 452 Serum albumin  5053 

Day 2 P02768 KVPQVSTPTLVEVSR 438 452 Serum albumin  5053 

Day 2 P06454 SDAAVDTSSEITTKDLK 2 18 Prothymosin alpha  726 

Day 2 P04908 AGLQFPVGR 22 30 Histone H2A type 1-B/E  4156 

Day 2 P69905 TYFPHFDLSHGSAQVK 42 57 Hemoglobin subunit alpha  352 

Day 2 P02768 KVPQVSTPTLVEVSR 438 452 Serum albumin  5053 

Day 2 A5A3E0 SYELPDGQVITIGNER 939 954 
POTE ankyrin domain family 
member F  9490 

Day 2 Q8NDC0 SDEFSLADALPEHSPAK 2 18 

MAPK-interacting and 
spindle-stabilizing protein-
like  466 

Day 2 O60814 EIQTAVRLLLPGELAK 94 109 Histone H2B type 1-K  20 

Day 2 O60814 AMGIMNSFVNDIFER 59 73 Histone H2B type 1-K  4499 

Day 2 P43365 GLLIIVLAIIAK 200 211 
Melanoma-associated 
antigen 12  1 

Day 2 P04908 VTIAQGGVLPNIQAVLLPK 101 119 Histone H2A type 1-B/E  4116 

Day 2 P35858 VAGLLEDTFPGLLGLR 278 293 

Insulin-like growth factor-
binding protein complex acid 
labile subunit  37 



 

 

Day 2 P05141 TDAAVSFAKDFLAGGVAAAISK 2 23 ADP/ATP translocase 2  79 

 

Tabel S 5: Lijst met geïdentificeerde peptiden na zure elutie van peptiden uit MHC klasse II complexen 

met citraatbuffer (zie 3.6) - Poging 2 

Sample 
name accession sequence start end Protein Name # Ids in ms-lims 

day 1 Q8NC51 SAAQAAAQTNSNAAGK 53 68 
Plasminogen activator 
inhibitor 1 RNA-binding 
protein  

1393 

day 1 P23527 PDPAKSAPAPK 2 12 Histone H2B type 1-O  29 

day 1 P17096 SESSSKSSQPLASKQEK 2 18 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  

7 

day 1 P17096 SESSSKSSQPLASKQEK 2 18 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  

7 

day 1 P29966 EAGEGGEAEAPAAEGGK 177 193 
Myristoylated alanine-rich C-
kinase substrate  

141 

day 1 P02656 SSVQESQVAQQAR 48 60 Apolipoprotein C-III  2 

day 1 P22090 DANGNSFATR 212 221 
40S ribosomal protein S4, Y 
isoform 1  

297 

day 1 P60709 DSYVGDEAQSK 51 61 Actin, cytoplasmic 1  7318 

day 1 O43678 AAAAASRGVGAK 2 13 
NADH dehydrogenase 
[ubiquinone] 1 alpha 
subcomplex subunit 2  

32 

day 1 P17096 KLEKEEEEGISQESSEEEQ 89 107 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  

10 

day 1 P16401 ALAAGGYDVEKNNSR 68 82 Histone H1.5  118 

day 1 P60709 HQGVMVGMGQKDSYVGDEAQS 40 60 Actin, cytoplasmic 1  5 

day 1 P17096 EEEEGISQESSEEEQ 93 107 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  

15 

day 1 P10412 ALAAAGYDVEKNNSR 65 79 Histone H1.4  424 

day 1 Q14839 LANRAPEPTPQQVAQQQ 1896 1912 
Chromodomain-helicase-DNA-
binding protein 4  

5 

day 1 P22626 NMGGPYGGGNYGPGGSGGSGGYGGR 326 350 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoproteins A2/B1  

1095 

day 1 O00151 SAMPFTASPASSTTAR 123 138 PDZ and LIM domain protein 1  645 

day 1 P16401 SETAPAETATPAPVEKSPAK 2 21 Histone H1.5  48 

day 1 P68871 VDEVGGEALGR 21 31 Hemoglobin subunit beta  129 

day 1 P37802 ANRGPAYGLSR 2 12 Transgelin-2  50 

day 1 P63220 MGESDDSILR 62 71 40S ribosomal protein S21  1742 

day 1 P10606 ASGGGVPTDEEQATGLER 32 49 
Cytochrome c oxidase subunit 
5B, mitochondrial  

823 

day 1 P80723 AQGPAASAEEPKPVEAPAANSDQTVTVKE 199 227 Brain acid soluble protein 1  20 

day 1 P06454 SDAAVDTSSEITTK 2 15 Prothymosin alpha  6054 

day 1 P02656 DALSSVQESQVAQQAR 45 60 Apolipoprotein C-III  246 

day 1 P26641 ALIAAQYSGAQVR 18 30 Elongation factor 1-gamma  1181 

day 1 P30040 ILDQGEDFPASEMTR 209 223 
Endoplasmic reticulum 
resident protein 29  

504 

day 1 P06454 SDAAVDTSSEITTKDLK 2 18 Prothymosin alpha  751 

day 1 P02768 KVPQVSTPTLVEVSR 438 452 Serum albumin  5446 

day 1 P05362 QTSVSPSKVILPR 28 40 
Intercellular adhesion 
molecule 1  

9 

day 1 P02768 VPQVSTPTLVEVSR 439 452 Serum albumin  849 



 

 

day 1 P68871 VDEVGGEALGRL 21 32 Hemoglobin subunit beta  1 

day 1 P62913 VLEQLTGQTPVFSK 39 52 60S ribosomal protein L11  1038 

day 1 P04406 VIISAPSADAPMFVMGVNHE 119 138 
Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase  

1 

day 1 P62158 EADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK 128 149 Calmodulin  3396 

day 1 P52565 
AEQEPTAEQLAQIAAENEEDEHSVNYKPPA
QK 

2 33 
Rho GDP-dissociation inhibitor 
1  

174 

day 1 O43678 YAFGQETNVPLNNFSADQVTR 69 89 
NADH dehydrogenase 
[ubiquinone] 1 alpha 
subcomplex subunit 2  

8 

day 1 P11021 IINEPTAAAIAYGLDK 198 213 
78 kDa glucose-regulated 
protein  

2936 

day 1 P60709 DLYANTVLSGGTTMYPGIADRMQ 292 314 Actin, cytoplasmic 1  28 

day 1 P60709 DLYANTVLSGGTTMYPGIADR 292 312 Actin, cytoplasmic 1  6339 

day 1 P23528 ASGVAVSDGVIKVFNDMK 2 19 Cofilin-1  214 

day 1 P31943 STGEAFVQFASQEIAEK 151 167 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein H  

1148 

day 1 P23528 ASGVAVSDGVIKVFNDMKV 2 20 Cofilin-1  26 

day 1 O60814 AMGIMNSFVNDIFER 59 73 Histone H2B type 1-K  4530 

day 1 A5A3E0 SYELPDGQVITIGNERF 939 955 
POTE ankyrin domain family 
member F  

2 

day 1 A5A3E0 SYELPDGQVITIGNE 939 953 
POTE ankyrin domain family 
member F  

2 

day 1 P68363 AVFVDLEPTVIDEVR 65 79 Tubulin alpha-1B chain  9418 

day 1 P23528 ASGVAVSDGVIKVFNDM 2 18 Cofilin-1  364 

day 1 P52272 AAGVEAAAEVAATEIK 2 17 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein M  

1086 

day 1 P05141 TDAAVSFAKDFLAGGVAAAISK 2 23 ADP/ATP translocase 2  84 

day 1 P05141 TDAAVSFAKDFLAGGVAAAISK 2 23 ADP/ATP translocase 2  84 

day 1 Q06187 AAVILESIFLKR 2 13 Tyrosine-protein kinase BTK  9 

day 2 P23527 HAVSEGTKAVTKYTSSK 110 126 Histone H2B type 1-O  54 

day 2 O60814 PEPAKSAPAPKKGS 2 15 Histone H2B type 1-K  31 

day 2 P17096 SESSSKSSQPLASKQEK 2 18 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  

7 

day 2 P29966 EAGEGGEAEAPAAEGGK 177 193 
Myristoylated alanine-rich C-
kinase substrate  

141 

day 2 P20700 LSSEMNTSTVNSAR 277 290 Lamin-B1  495 

day 2 P38646 VLENAEGAR 77 85 
Stress-70 protein, 
mitochondrial  

495 

day 2 P22090 DANGNSFATR 212 221 
40S ribosomal protein S4, Y 
isoform 1  

297 

day 2 O43768 SQKQEEENPAEETGEEKQDTQEK 2 24 Alpha-endosulfine  2 

day 2 P52926 SARGEGAGQPSTSAQGQPAAPAPQKR 2 27 
High mobility group protein 
HMGI-C  

2 

day 2 P17096 KEEEEGISQESSEEEQ 92 107 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  

29 

day 2 O43678 AAAAASRGVGAK 2 13 
NADH dehydrogenase 
[ubiquinone] 1 alpha 
subcomplex subunit 2  

32 

day 2 P17096 KLEKEEEEGISQESSEEEQ 89 107 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  

10 

day 2 P67809 AADPPAENSSAPEAEQGGAE 305 324 
Nuclease-sensitive element-
binding protein 1  

710 

day 2 P16401 ALAAGGYDVEKNNSR 68 82 Histone H1.5  118 



 

 

day 2 P61088 TNEAQAIETAR 131 141 
Ubiquitin-conjugating enzyme 
E2 N  

791 

day 2 P17096 EEEEGISQESSEEEQ 93 107 
High mobility group protein 
HMG-I/HMG-Y  

15 

day 2 P10412 ALAAAGYDVEKNNSR 65 79 Histone H1.4  424 

day 2 P63104 SVTEQGAELSNEER 28 41 14-3-3 protein zeta/delta  1729 

day 2 P07437 MSMKEVDEQMLNVQN 321 335 Tubulin beta chain  32 

day 2 P62269 AGELTEDEVER 56 66 40S ribosomal protein S18  1397 

day 2 P16401 SETAPAETATPAPVEKSPAK 2 21 Histone H1.5  48 

day 2 P68871 VDEVGGEALGR 21 31 Hemoglobin subunit beta  129 

day 2 P16403 SETAPAAPAAAPPAEKAPVK 2 21 Histone H1.2  113 

day 2 P10412 SETAPAAPAAPAPAEKTPVK 2 21 Histone H1.4  113 

day 2 P10606 ASGGGVPTDEEQATGLER 32 49 
Cytochrome c oxidase subunit 
5B, mitochondrial  

823 

day 2 P52272 MGAGMGFGLER 486 496 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein M  

1123 

day 2 P10412 SLVSKGTLVQTKGTGASGSF 86 105 Histone H1.4  1 

day 2 P02656 DALSSVQESQVAQQAR 45 60 Apolipoprotein C-III  246 

day 2 P26641 ALIAAQYSGAQVR 18 30 Elongation factor 1-gamma  1181 

day 2 P68104 IGGIGTVPVGR 256 266 Elongation factor 1-alpha 1  6893 

day 2 P02768 KVPQVSTPTLVEVSR 438 452 Serum albumin  5446 

day 2 P06454 SDAAVDTSSEITTKDLK 2 18 Prothymosin alpha  751 

day 2 P60709 RVAPEEHPVLLTEAPLNPK 95 113 Actin, cytoplasmic 1  3 

day 2 P10809 LVQDVANNTNEEAGDGTTTATVLAR 97 121 
60 kDa heat shock protein, 
mitochondrial  

985 

day 2 Q13263 
AASAAAASAAAASAASGSPGPGEGSAGGE
KR 

2 32 
Transcription intermediary 
factor 1-beta  

2365 

day 2 P60709 LRVAPEEHPVLLTEAPLNPK 94 113 Actin, cytoplasmic 1  1 

day 2 P02768 VPQVSTPTLVEVSR 439 452 Serum albumin  849 

day 2 P10412 KASGPPVSELITKAVAASK 34 52 Histone H1.4  7 

day 2 Q00341 SSVAVLTQESFAEHR 2 16 Vigilin  506 

day 2 O43678 YAFGQETNVPLNNFSADQVTR 69 89 
NADH dehydrogenase 
[ubiquinone] 1 alpha 
subcomplex subunit 2  

8 

day 2 A5A3E0 SYELPDGQVITIGNER 939 954 
POTE ankyrin domain family 
member F  

9519 

day 2 P68363 QLFHPEQLITGKEDAANNYAR 85 105 Tubulin alpha-1B chain  1702 

day 2 P60709 DLYANTVLSGGTTMYPGIADR 292 312 Actin, cytoplasmic 1  6339 

day 2 P23528 ASGVAVSDGVIKVFNDMK 2 19 Cofilin-1  214 

day 2 P06733 AAVPSGASTGIYEALELR 33 50 Alpha-enolase  4000 

day 2 P31943 STGEAFVQFASQEIAEK 151 167 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein H  

1148 

day 2 Q9H853 QIFHPEQLITGKEDAANNYA 24 43 
Putative tubulin-like protein 
alpha-4B  

1 

day 2 O60814 AMGIMNSFVNDIFER 59 73 Histone H2B type 1-K  4530 

day 2 P23528 ASGVAVSDGVIKVFNDMKV 2 20 Cofilin-1  26 

day 2 A5A3E0 SYELPDGQVITIGNERF 939 955 
POTE ankyrin domain family 
member F  

2 

day 2 P35232 SRNITYLPAGQSVLLQLPQ 254 272 Prohibitin  6 

day 2 P68363 AVFVDLEPTVIDEVR 65 79 Tubulin alpha-1B chain  9418 

day 2 P53634 DPFNPFELTNHAVLL 395 409 Dipeptidyl peptidase 1  1 



 

 

day 2 P25398 AEEGIAAGGVMDVNTALQEVLK 2 23 40S ribosomal protein S12  3167 

day 2 P05141 TDAAVSFAKDFLAGGVAAAISK 2 23 ADP/ATP translocase 2  84 

day 2 P05141 TDAAVSFAKDFLAGGVAAAISK 2 23 ADP/ATP translocase 2  84 

day 2 P05141 TDAAVSFAKDFLAGGVAAAISKTAVAPIER 2 31 ADP/ATP translocase 2  124 

day 2 Q06187 AAVILESIFLKR 2 13 Tyrosine-protein kinase BTK  9 

 


