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Samenvatting - De extracellulaire matrix (ECM) bestaat volgens de klassieke geneeskunde 
uit talrijke macromoleculen die traditioneel geklasseerd worden in collageen, elastine en 
microfibrillaire eiwitten, proteoglycanen waaronder hyaluronan en noncollageneuze 
glycoproteinen. Naast het feit  dat de ECM noodzakelijk structurele componenten levert, 
spelen deze ECM moleculen een belangrijke functionele rol in de beheersing van de 
belangrijkste cellulaire fenomenen zoals hechting, migratie, proliferatie, differentiatie en 
overleving. 
De cellulaire componenten van de ECM met name de fibroblast (fibrocyt) worden praktisch 
nergens vermeld 
 
De doelstellingen van dit werkje zijn het bespreken van 
(1) de onderdelen van de matrix en de relevantie van de mutaties op  pathologiën o.a. van 
ziekten zoals kanker en fibrose,  
(2)de mogelijkheid  post-translationele modificaties (PTMs),zoals protease-splitsing, 
citrullinatie, cross-linking, nitrosylering, glycosylatie, en isomerisatie als unieke, ziekte-
specifieke biochemische markers van pathologien te introduceren,  
(3) een lijst opstellen van ELISA's die zijn ontwikkeld voor de beoordeling van de 
extracellulaire matrix (ECM) en het detecteren abnormale ECM remodelering, en  
(4) te bespreken of sommige PTMs de oorzaak of gevolg zijn van de ziekte. Nieuw bewijs 
suggereert duidelijk dat de ECM ergens in de pathogenese een essentiële sturing wordt van 
ziekten 
 (5)Eventuele structurele erfelijke of verworven defecten en/of metabole stoornissen in de 
ECM kunnen leiden tot cellulaire en weefselwijzigingen die op hun beurt kunnen leiden tot 
de ontwikkeling of progressie van een ziekte. Bijgevolg zijn ECM-moleculen belangrijke 
doelen voor therapie. Specifieke stoffen die voorkomen dat een accumulatie van ECM-
moleculen in het vasculair systeem, lever, nieren, huid en longen plaatsvindt, agentia die 



een belemmering vormen voor de afbraak van de ECM bij degeneratieve ziekten zoals 
artrose, kunnen klinisch interessant zijn. Helaas werd de ECM tot voor kort grotendeels 
genegeerd. Een groot aantal van de huidige middelen die ontwikkeld zijn voor specifieke 
pathologiën, beïnvloeden de ECM als “neven”werking” van deze medicijnen' en deze 
activiteit kan gedeeltelijk gunstig zijn als  ziektemodulatie. In de toekomst zullen agentia en 
componenten, die zich rechtstreeks op de ECM richten, de behandeling van diverse ziekten 
bij de mens aanzienlijk verbeteren, zelfs bij ziekten, waarvoor doeltreffende therapieën nog 
niet beschikbaar zijn . 
 
I. Inleiding 
 
 
De extracellulaire ruimte bezet de ruimte tussen de cellen buiten de plasmamembraan. Het is 
gevuld met een ionische oplossing van hoofdzakelijk NaCl welke een ingewikkelde cocktail van 
stoffen bevat die nodig zijn voor cellulaire overleving (glucose, aminozuren, lipiden, etc.) en 
fysiologische functies van weefsels (groeifactoren, cytokinen, hormonen, neurotransmitters, 
metabolieten, enz). De pH wordt onder fysiologische omstandigheden  op 7,2-7,5 
gehouden,afhankelijk van het weefsel en de fysiologische toestand, terwijl pathologische 
aandoeningen de pH balans en buffering drastisch kunnen veranderen. 
De extracellulaire ruimte biedt verankering aan de cellen via de ECM , medieert intercellulaire 
communicatie, paracriene en autocriene functies, transport van voedingsstoffen, metabolieten en 
afvalproducten uit cellen. Het reservoir van ionen bepaalt de mogelijkheden van rustende cellen en 
bemiddelt buffering en stromen in de membranen. De vloeistof aanwezig in de extracellulaire 
ruimte medieert de afgifte van oplosbare geneesmiddelen aan cellen in weefsels en ECM 
moleculen kunnen dienen als bijlage of opslagreservoir van farmacologische stoffen ontwikkeld in 
de toekomst. 
 
In het menselijke lichaam is de extracellulaire matrix  het meest diverse weefsel. Onder andere 
pezen van spieren, lichaamsfascii, maar ook bloed en lymfe, organen vallen onder de noemer 
extracellulaire ruimte. 
Het  heeft de volgende functies: 
 • Stevigheid en bescherming Het vormen van een raamwerk voor het lichaam, beschermen van 
organen, omgeven van andere weefsel typen en het onderling verbinden  
 • Transport van stoffen Stoffen vervoeren binnen het lichaam  
• Opslag van energiereserves Opslaan van vet in vetcellen   
• Verdediging van het lichaam Reageren op binnendringers in het lichaam en aanmaken van 
antistoffen.  
 
De ECM kan bestaan uit drie typen bindweefsel: bindweefsel in strikte zin (vetweefsel, banden en 
pezen), vloeibare bindweefsel (bloed en lymfe) en steunweefsels (kraakbeen en botten.)  
 
Periarticulair bindweefsel valt onder het bindweefsel in strikte zin. In deze categorie bindweefsel 
kunnen twee soorten onderscheiden worden: dicht en los bindweefsel. “Los” bindweefsel bevat 
een hoge concentratie elastine vezels. Het houdt weefsels in het lichaam samen en zorgt 
tegelijkertijd voor een grote bewegelijkheid tussen de structuren in het lichaam. Dit is te zien bij 
(bijvoorbeeld) flexie in de pols; de spier zorgt voor een beweging van de hand ten opzichte van de 
pols, terwijl de huid en de aderen niet mee bewegen met de spierbuik.Dit komt door het vlies van 
losmazig bindweefsel dat de huid van de onderliggende spierbuik scheidt. 
De reden dat het “los” bindweefsel wordt genoemd is door de grote afstand tussen de vezels, 
grondsubstantie en cellen. “Dicht” bindweefsel bestaat voornamelijk uit collagene vezels. Er zijn 
twee soorten dicht bindweefsel te onderscheiden; regelmatig en onregelmatig. Bij regelmatig dicht 
bindweefsel zijn alle vezels in dezelfde richting georiënteerd. Denk hierbij aan een pees: deze 
hoeft slechts sterk te zijn in de lengterichting van de spier. Onregelmatig dicht bindweefsel is 
gestructureerd als netwerk, zodat krachten in verschillende richtingen opgevangen kunnen 
worden. Denk hierbij aan de huid: rek belasting kan van alle kanten komen.  



 
Vloeibare ECM zoals bloed en lymfe zijn bindweefselsoorten met cellen in een vloeibare matrix. In 
bloed zijn rode bloedcellen (vervoeren zuurstof), witte bloedcellen (immuunsysteem) en 
bloedplaatjes (bloedstolling) aanwezig. Het lymfestelstel heeft als functie de productie, onderhoud 
en transport van lymfocyten die een rol spelen bij het immuunsysteem. Verder zorgt het voor de 
terugkeer van vloeistoffen vanaf het perifere weefsel naar het bloed en transport van hormonen, 
voedingstoffen en afvalstoffen van perifere weefsel naar het bloed.  
Onder steunweefsels vallen kraakbeen en beenweefsel (skelet). Kraakbeen (chondrocyten) wordt 
onderverdeeld in drie typen, hyalien kraakbeen (taai maar enigszins buigzaam,bijvoorbeeld tussen 
ribben en borstbeen), elastisch kraakbeen (veerkracht en buigzaam, bijvoorbeeld oorschelp) en 
vezelig kraakbeen (duurzaam en sterk, bijvoorbeeld tussenwervelschijven). Beenweefsel bestaat 
uit harde calciumverbinding en buigzame collageen vezels waardoor beenweefsel sterk is. 
 
De ECM bestaat uit 1. Gespecialiseerde cellen 2. De extracellulaire matrix bestanddelen 
 
Gespecialiseerde cellen Onder gespecialiseerde cellen bevinden zich een aantal celtypen. Ze 
worden hier onder met een korte uitleg beschreven, waarna ze per stuk verder beschreven 
worden.  
Bindweefsel bevat de volgende celtypen:  
• Fibroblasten (maakt en onderhoudt bindweefselvezels en de grondsubstantie) 
 • Macrofagen (ruimen beschadigde cellen en ziekteverwekkers op.) 
 • Vetcellen (werkt als stootkussen, heeft ook een sterke hormonale functie) 
 • Mestcellen (hebben een functie in de afweerreactie na schade in het bindweefsel) 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Fibroblasten komen voor in bindweefsel en produceren de meeste onderdelen van de 
extracellulaire matrix. De fibroblasten produceren zeer diverse moleculen die samen de ECM 
vormen. Deze zijn onder te verdelen in drie soorten die voorstadia zijn voor:  
 - Bindweefselvezels zoals collageen, elastine en reticulair  
- Complexe proteoglycanen 
- Koppelmoleculen die cellen en matrix verbindt  
 
Fibroblasten hebben de volgende eigenschappen: 
- Stabiliteit: fibroblasten hebben een inwendig celskelet om druk- en trekkrachten op te vangen. 
- Mobiliteit: fibroblasten kunnen zich verplaatsen. Na mechanische prikkeling of door alarmstoffen 
verplaatst hij zich naar zijn doel door actine filamenten.  
- Communicatie: door prikkeling weet de fibroblast dat er behoefte is aan aanmaak van 
bindweefsel. 
 - Productie: fibroblasten maken bindweefselvezels en grondsubstantie.  
 - Opruimwerkzaamheden: zijn betrokken bij afbraak van beschadigd weefsel  
 
Macrofagen zijn grote cellen die beschadigde cellen en ziekteverwekkers fagocyteren en 
opruimen. Een aantal macrofagen is constant aanwezig in het bindweefsel, deze worden “vaste” 
macrofagen genoemd. Andere macrofagen worden actief wanneer er een infectie optreedt en 
worden dan naar geïnfecteerde gebied aangetrokken, deze worden “vrije” macrofagen genoemd.  
 
Vetcellen worden ook wel adipeuze cellen of adipocyten genoemd. Vetcellen werken als extra 
bescherming en als schokbreker. Ook werken ze isolerend waardoor minder warmte verloren gaat 



via de huid en als opslag voor energie. Vetcellen produceren verder het hormoon leptine. Bij 
afwezigheid van deze stof wordt men aangezet om voedsel te gaan zoeken. 
 
 Mestcellen (mastocyten) zijn kleine, mobiele cellen die vaak in de buurt van bloedvaten, 
darmkanaal en luchtwegen worden gevonden. De mestcellen bevatten verschillende chemische 
stoffen  die worden afgegeven aan het begin van de afweerreactie bij een wond of infectie. 
 
 Verder kunnen leukocyten zich door de ECM in strikte zin verplaatsen. 
 Dit zijn eiwitten die mogelijke indringers afbreken. 
 
Extracellulaire matrix bestanddelen 
De extracellulaire matrix is op te delen in de volgende onderdelen:  
1. Grondsubstantie 
 2. Vezels  
 
1. De grondsubstantie is een gelachtige materie waarin de cellen en vezels zich bevinden en de 
vezels zorgen voor de stevigheid van het bindweefsel 
Grondsubstantie vult als verbindend element de ruimte tussen cellen en vezels in de ECM 
De grondsubstantie bestaat uit water, proteoglycanen en glycoproteïnen. 
 
De eigenschappen van de grondsubstantie worden vooral bepaald door de proteoglycanen.  
Proteoglycanen zijn grote cellen die water in zich op kunnen nemen. De hoeveelheid water die ze 
op kunnen nemen hangt af van de glycosaminoglycanen (GAGs) die ze bevatten en bepalen de 
stroperigheid van het bindweefsel. Deze stroperigheid laat het transport van grote cellen (zoals 
voedingstoffen) toe  en zorgt er tegelijkertijd voor dat niet alle cellen zomaar kunnen transporteren.  
 

 
 
Verder bevat de grondsubstantie een aantal hechtmoleculen die de extracellulaire matrix met de 
gespecialiseerde cellen verbindt. Deze hechtmoleculen worden “glycoproteïnen” genoemd en zijn 
celspecifiek. (ze hechtten een specifieke cel aan de extracellulaire matrix) Een veel voorkomende 
glycoproteïne is de fibronectine. Deze hecht cellen aan de extracellulaire matrix en aan elkaar. In 
weefsel waar cellen zich snel moeten verplaatsen zijn er slechts weinig fibronectines, zodat de 
cellen “vrij” kunnen bewegen. In weefsels met weinig celactiviteit zijn er dan ook veel te vinden. De 
fibronectines hebben een verbindingsplaats voor de verschillende cellen.  
De cellen zelf hebben ook een verbindingsplaats waar de fibronectines zich aanhechten. (bij de 
fibroblast heet dit een integrine) Bij cellen, waarvan de primaire taak verloren is door foutieve 
celdeling, is deze verbindingsplaats niet meer aanwezig, waardoor ze niet meer hechten en rond 
gaan zwerven in het lichaam. 



 
2. Vezels We hebben de globale structuur van de ECM besproken in de bovenstaande tekst.  
De structuren waarover we het nog niet gehad hebben zijn de vezels die zich in de extracellulaire 
matrix bevinden. Globaal genomen zitten er in de extracellulaire matrix drie typen vezels: 
collageen, elastine en reticulaire vezels. 
 
Collageen: Er is nog enige onenigheid hoeveel soorten collageenvezels er zijn en in de afgelopen 
jaren zijn er soorten bij gekomen. Collageen is een complex eiwit met een hoge treksterkte. Deze 
treksterkte gaat niet gepaard met hoge elasticiteit, als de vezel licht wordt opgerekt zal deze 
scheuren. Toch is weefsel met een hoge concentratie collageen soms rekbaar, dit komt doordat de 
rangschikking van de vezels onderling in de extracellulaire matrix kan veranderen. Een 
afzonderlijke collageenmolecuul is op zichzelf niet krachtig, het is de opbouw van een vezel die 
hem de kracht geeft. Een collageenvezel is opgebouwd uit een aantal procollageen fibrillen 
(extracellulair krijgt deze de naam “tropo-collageen”). Deze fibrillen bestaan uit hun beurt uit een 
aantal alfa-ketens, deze bestaan elk uit een drietal aminozuurketens. De opbouw van de alfa 
ketens doen denken aan een scheepstouw: Als ze uitgerokken worden trekken de drie aminozuur 
ketens in elkaar en wordt steviger. De vorm van deze ketens wordt behouden door een 
elektrostatische kracht, deze wordt ook wel een waterstofbrug genoemd. De verschillende alfa 
ketens hechtten aan elkaar door “crosslinking”. Een eenduidige definitie van de term “crosslink” is 
moeilijk te noemen. Het is een verbinding die in het lichaam bijna overal plaatsvindt.  

 



 
De opbouw van de verschillende stoffen die crosslinks vormen zijn bekend, evenals hun 
indrukwekkende en tevens verwarrende benamingen.Ter illustratie is er hieronder een lijstje 
opgenomen: lysinonorleucine, hydroxylysinonorleucine, aldol condensation product, 
histidinohydroxylysino norleucine, hydroxymerodesmosine, aldol histidine, histidino 
hydroxymerodesmosine, dihydroxy lysino norleucine, hydroxylysyl pyridinoline, lysyl pyridinolin  
Het enzym dat er voor zorgt dat er crosslinks gemaakt worden is: lysyl oxidase. Deze zorgt er voor 
dat er uit Lysine en Hydroxylysine er een crosslink gevormd wordt. Bij de collageenvezels zijn 
crosslinks mogelijk van beide grondstoffen, in elastine worden alleen crosslinks gevonden op 
Lysine-basis. Er zijn vaste punten waar crosslinks optreden in collageen type I. De kracht van de 
collageen vezels wordt bepaald door de aminozuurketens en door de crosslinks die optreden. 
 
De ECM is dus een complexe verzameling van gespecialiseerde eiwitten, waaronder collagenen, 
elastines, proteoglycanen(inclusief hyaluronan) noncollageneuze glycoproteïnen en andere niet-
geglycosyleerde ECM-geassocieerde eiwitten. De ECM biedt  orgaanspecifieke driedimensionale 
structurele ondersteuning en bevestiging aan de cellen, verzorgt de noodzakelijke communicatie 
tussen cellen en hun omgeving en absorbeert mechanische belasting aangebracht op weefsels. 
Zonder de structurele eigenschappen van de ECM zijn  weefsel functies onmogelijk. De ECM is 
een substraat voor de binding en retentie van oplosbare eiwitten uitgescheiden door lokale cellen 
en moleculen uit het plasma, waaronder lipoproteïnen, groeifactoren, cytokinen, proteasen, 
proteaseremmers en verschillende andere enzymen die weefsel homeostase bevorderen. Deze 
componenten worden steeds geassocieerd met ECM eiwitten, vooral proteoglycanen. 
 
Dus, ECM macromoleculen hebben bioactieve eigenschappen en moduleren cellulaire fenomenen, 
zoals hechting, migratie, proliferatie, differentiatie en overleving. Het is belangrijk te beseffen dat 
structureel uiterst verschillende ECM-componenten over deze activiteiten beschikken. Ook is het 
belangrijk te begrijpen dat de ECM moleculen strikt georganiseerd zijn en dat deze organisatie de 
bioactiviteit van de ECM bepaalt. Zelfs kleine veranderingen zoals één aminozuur substitutie in 
één ECM-component kan niet alleen leiden tot gewijzigde fysisch-chemische eigenschappen van 
de weefsels maar ook tot veranderingen in het cellulaire fenotype en in cel-matrix interacties. 
De extracellulaire matrix  is van het allergrootste belang is voor de weefsel functie en regelt 
celfenotype en -functie. Deze interacties tussen cellen en de ECM-componenten worden 
gemedieerd via receptoren, zoals integrines en discoidine receptors. 
Om weefsels gezond te houden, moet de ECM zich regenereren door de normale ombouwing, 
waarbij oude of beschadigde eiwitten in een specifieke opeenvolging van proteolytische 
gebeurtenissen vervangen door nieuwe eiwitten. 
Tijdens pathologische aandoeningen, zoals kanker, fibrose en ontsteking is deze delicate 
reparatie-reactie balans verstoord 
De originele eiwitten van de ECM worden vervangen door andere matrixbestanddelen en bijgevolg 
worden de samenstelling en kwaliteit van de matrix gewijzigd. Bij kanker en fibrose progressie kan 
de ECM verstijfd zijn geworden en dit kan migratie van tumorcellen, myofibroblasten activering en 
collageenafzetting bevorderen, waardoor de eigenlijke matrix kwaliteit gelijkloopt met de 
ziekteprogressie. 
Gedurende deze pathologische herinrichting van de ECM komen een te hoog gehalte van weefsel- 
en pathologiespecifieke turnoverproducten vrij in de circulatie. Turnoverproducten die een gevolg 
zijn van posttranslationele modificaties (PTMs) worden gedefinieerd als wijzigingen secundair aan 
de translatie van het eiwit in de peptidesequentie van mRNA. 
Aldus worden de meeste PTM’s niet rechtstreeks DNA gecodeerd maar zijn het gevolg van 
weefsel fysiologie en pathofysiologie. PTM’s kunnen zich manifesteren via processen, zoals 
veroudering (waarin aminozuur isomerisatie optreedt), citrullinatie (tijdens de ontsteking), protease 
degradatie (fibrose en ontsteking) en glycosylering (diabetes), wat later uitgebreider zal worden 
besproken. Aan protease gegenereerde neoepitopen is er tot op heden meer aandacht 
geschonken  dan aan andere PTM’s. Echter potentieel belangrijke PTM’s specifiek voor kanker 
zoals fibrotische en andere pathologische toestanden zijn recentelijk geidentifieerd. 



De PTM’s van eiwitten resulteren in unieke eiwitten fingerprints. Deze gemodificeerde structuren 
zijn voornaamste kandidaten in de biochemische marker ontwikkeling, omdat zij mogelijk meer 
gerelateerd zijn aan pathogenese dan ongemodificeerde eiwitten. Meerdere onderzoeken 
suggereren dat PTM’s van specifieke eiwitten bijdragen tot abnormale celproliferatie, 
ahesiekarakteristieken en morfologie  en kunnen veel verschillen in kankerweefsel veroorzaken 
vergelijking met normaalweefsel  Bovendien is het genereren van PTM's van de belangrijkste 
structurele eiwitten, gegenereerd door protease-splitsing, citrullinatie, nitrosylatie, glycosylering, en 
isomerisatie een kritische factor in de weefsel homeostase en remodelering. 
Aldus kunnen PTM-profielen worden gebruikt als biochemische vingerafdrukken voor het 
controleren van de werking van belangrijke cellulaire signalering pathways, betrokken bij  weefsel 
homeostase en integriteit. 
Verder onderzoek bewijst  dat de structurele bestanddelen van de matrix, na PTM, een centraal 
deel worden van de pathogenese zelf, dus er dient aandacht geschonken te worden aan de matrix 
structurele eiwitten als centrale en actieve deelnemers in plaats van als passieve omstanders in de 
pathogenese van  de ziekte  
 Deze veranderingen in het bindweefsel functie leiden uiteindelijk tot de ontwikkeling van een 
ziekte. Er bestaat waarschijnlijk geen ziekte zonder kwantitatieve en/of kwalitatieve veranderingen 
in de ECM. Het is echter noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen ECM wijzigingen 
waardoor ziekte ontstaat en ECM wijzigingen die voortvloeien uit de ziekte, want de therapeutische 
strategieën zullen verschillen, afhankelijk van de primaire of secundaire oorzaken. 
 
II. Extracellulaire Matrix moleculen, hun functies en aanverwante ziekten 
 
De ECM is een driedimensionele (3-D) structuur die cellen inkapselt en hun microomgeving 
bepaalt. Het bestaat uit een vlechtwerk van eiwitten waaraan oplosbare factoren, zoals 
groeifactoren en cytokinen, kunnen binden. Er zijn twee hoofdtypen van ECM.  
De eerste is de basale membraan (BM), die direct met het epitheel en endotheel interageert  en 
voornamelijk is samengesteld uit type IV collageen, laminins, entactine / nidogen en 
heparansulfaat proteoglycanen (bijvoorbeeld perlecan) (zie fig.) 

 
 



 
 
 
Het tweede type is de interstitiële matrix, die het grootste deel van de ECM in het lichaam vormt. 
De interstitiële matrix bestaat uit vele soorten collagenen, waaronder types I en III, met  
fibronectine.  
 
 

 
De interstitiële matrix bestaat bovendien uit oftenascin en proteoglycanen  welke instaan voor 
weefselhydratie, binding van groeifactoren en cytokines aan het weefsel en cross-linken van de 
matrix mogelijk maken om zo zijn integriteit te verbeteren. Hoewel oorspronkelijk beschouwd als 
slechts een steunregeling voor de cellen in het weefsel, wordt het ECM nu erkend als een centrale 
regulator van cel- en weefsel gedrag via transmembraan signalering. 
Terwijl de basiskenmerken en samenstelling van de BM en interstitiële matrix constant zijn in 
weefsels, dragen variaties in ECM componenten, zoals proteïne isovorm expressie, verhouding 
tussen individuele matrix componenten en PTMs, bij  tot verschillen in ECM organisatie en de 
structuur en zorgen voor weefsel specificiteit.  PTMs, zoals glycosylering en cross-linking hebben 
een  significant effect op de mechanische eigenschappen van de ECM, met inbegrip van de visco-
elasticiteit of stijfheid. Zowel de stijfheid en topologie (3-D weergave) van de ECM reguleren de 



groei, de remodelering, differentiatie, migratie en fenotype van een grote verscheidenheid aan cel- 
en weefseltypes 
 
 
DE MATRIX SAMENSTELLING BEINVLOED HET CELFENOTYPE 
 
Het belang van matrix stijfheid in weefselspecifieke differentiatie wordt geïllustreerd door het feit 
dat cellen gekweekt als monolagen (tweedimensionaal: 2-D) zowel op een kunststofsubstraat of 
glazen dekglaasje, met of zonder ECM ligand, niet  dezelfde  weefselachtige structuren vertonen 
als die groeien in het normale ECM (3-D).  
 
Cellen die groeien op kunststof of glas gaan minder vaak gedifferentieerde eiwitten produceren na 
stimulering of reageren niet op dezelfde wijze op groeifactoren of protease remmers als cellen die 
groeien in een 3-D setting. Deze fenotypische verschillen kunnen worden verklaard, gedeeltelijk 

doordat levende weefsels in 3-D biologische signalen uitzenden die kunnen worden gelezen door 
specifieke integrinen, daar waar  deze signalering niet bestaat in 2-D substraat zoals 
weefselkweek op plastic. 
 
De rol van de celpolariteit versus non-polariteit in culturen krijgt steeds meer aandacht. Een ander 
illustratie van dit verschijnsel is dat wanneer epitheliale cellen en melanocyten worden gekweekt in 
een 3-D ECM microomgeving zij zich assembleren in weefselachtige structuren en 
gedifferentieerde eiwitten aanmaken wanneer de juiste oplosbare stimuli gegeven worden. 
Dit gedrag wordt niet gezien wanneer dezelfde cellen gekweekt worden op 2-D plastic substraat. 
De architectuur van de interstitiële matrix in vivo verschilt wezenlijk van die gewoonlijk gevonden in 
weefsels gekweekt op plastic en dit kan ook dramatische effecten hebben op het celgedrag . 
Bijvoorbeeld zijn osteoblasten gekweekt op plastic in 2-D niet afhankelijk van matrix 
metalloproteinases (MMP’s) om te overleven, terwijl osteoblasten ingebed in een interstitiële 
matrix, zoals 3-D type I collageen, sterk afhankelijk zijn voor hun overleven van MMP activatie door 
de latent transformerende groeifactor (TGF) -β. Aldus is de matrix architectuur van cruciaal belang 
voor het fenotype en overleving van cellen. Interessant is dat de oriëntatie van collageenvezels 
cellen- en weefselgedrag kritisch kan reguleren. 
Deze 3-D contextuele informatie gaat verloren wanneer cellen worden gekweekt in 2-D. 
Het variëren van componenten van de ECM heeft ook invloed op het vermogen van de 
matrix om cel-en weefselgedrag te reguleren. De ECM zendt signalen via verschillende 
gespecialiseerde celmembraan receptoren, waaronder integrinen, discoïdine domein receptoren 
(DDR's), en syndecans. 
Integrinen bieden een uitstekend voorbeeld van hoe een veranderde ECM tumorprogressie kan 
promoten. Integrinen bestaan uit 24 afzonderlijke transmembranaire heterodimeren die signalen 
doorgeven aan de omringende ECM om zo celgroei, overleving, motiliteit, invasie en differentiatie 
te regelen Ze zijn in staat tot interactie met de ECM extern en met cytoplasmatische adhesie 
plaque eiwitten en met het cytoskelet intracellulair om zo  celgedrag  te beïnvloeden. Integrine-
ECM interacties regelen het lot van de cel door het activeren van meerdere biochemische 
signaleringscircuits en de celvorm te wijziging. Dit gebeurt ofwel door directe interacties tussen 
ECM receptoren en actinlinked eiwitten of reorganisatie van het cytoskelet geïnduceerd door het 
activeren van cytoskelet remodelerende enzymen, zoals RhoGTPases. 
 
 



 
Dit gedeelte benadrukt  dat de samenstelling van het  ECM het fenotype van de 
cellen beïnvloed wordt  via specifieke receptor-gemedieerde interacties. 
Sommige ECM samenstellingen en structuren leiden tot een contextafhankelijke reactie op een 
bepaalde prikkel, die afwezig is in andere experimentele opstellingen. 
 
 
 
ECM EIWITTEN 
 
De ECM bestaat voornamelijk uit collagenen en proteoglycanen, elk met hun unieke functie. In het 
volgende hoofdstuk  worden de belangrijkste en meest onderzochte collagenen en proteoglycanen 
besproken, samen met andere belangrijke structurele componenten van de ECM. 
 
Collagenen 
 
Collagenen zijn een familie van eiwitten die bestaat uit drie α-ketens rond elkaar geheel of 
gedeeltelijk gewonden in een drievoudige helix met een karakteristieke Gly-X-Y herhaling . Intra- 
en intermoleculaire crosslinking geeft een stabiliserende werking op de collageen moleculen, 
hetgeen bijdraagt tot de karakteristieke hoge treksterkte en minimale rekbaarheid van 
collageen. Type I, II, III, en V collageen behoren tot de groep van fibrillaire collagenen, die de 
meest voorkomende collageen groep vormen in het lichaam. 
Naast een drievoudige-helix domein, bevatten ze ook N- en C-terminale propeptide domeinen die 
gesplitst worden door N- en C procollagenases, respectievelijk, voor de fibrillenopbouw. Type I-VI 
collagenen zijn de best bekend  op dit moment en zijn de focus van deze sectie.  
 



 
 
 
Type I collageen. Type I collageen is samengesteld uit het heterotrimeer  α1α1α2 (I) en is het 
meest voorkomende type collageen dat alomtegenwoordig tot expressie wordt gebracht. Het 
voorziet in  trekstijfheid in bot, met grote dragende, treksterkte en stress-dragende eigenschappen 
ook in andere weefsels. In pezen, zijn type I collageen fibrillen parallel geregeld om zo bundels te 
vormen daar waar in de huid de vezel meer op willekeurige wijze gerangschikt zijn to een netwerk 
van dooreengevlochte fibrillen.  
Deze verschillende arrangementen dragen bij tot de verschillende eigenschappen van de 
weefsels. Type I collageen wordt vaak geïncorporeerd in fibrillen met ofwel type III of type V 
collageen. De synthese, concentratie, en de circulerende niveaus (serum concentratie) van 
afbraakproducten van type I collageen zijn verhoogd bij  borst-, been-, long-, ovarium-, prostaat- en 
huidmaligniteit. 
 
Type II collageen. Type II collageen is de belangrijkste component van hyaline 
kraakbeen, maar wordt ook gevonden in het corpus vitrium van het oog, het hoornvlies 
epitheel, de chorda dorsalis , de nucleus pulposus van de tussenwervelschijven en embryonale 
epitheliale-naar-mesenchymale transities (EMT’s)  
Type II collageen is een homotrimeer bestaande uit drie α1 (II) ketens en de primaire sequentie 
heeft een hoog gehalte aan hydroxylysine en glycosyl residuen die interacties met proteoglycanen, 
een andere belangrijke component van hyaline kraakbeen mediëren. Type II collageen degradatie 
wordt vooral geassocieerd met rheumatologische ziekten zoals artrose en reumatoïde artiritis. 
 
Type III collageen. Type III collageen is voornamelijk aanwezig in associatie met type I collageen 
en is een belangrijke component van de interstitiële weefsels van de longen, lever, huid, milt, en 
vaten. Type III collageen is een homotrimeer uit drie α1 (III) ketens. Kenmerk van type III collageen 
is dat het samenhangt met de rekbaarheid van weefsels en dat het kan bijdragen tot elasticiteit, 
een eigenschap die uniek verbonden met dit type collagen.Type III collageen wordt meestal 
geassiocieerd met diverse fibrotische ziektes. 
 
Type IV collageen. Type IV collageen is het hoofdbestanddeel van de BM, 
een speciaal type ECM dat het epitheel scheidt van het stroma in alle weefsels in het lichaam. Het 
bestaat uit drie domeinen: N-terminale 7S domein, een centraal triple helix, en een groot C-
terminaal NC1 bolvormig domein. De triple helix is ongeveer 25% langer dan die gezien 
in de fibrillaire collagenen, en Gly-X-Y herhaling  wordt vaak onderbroken, goed voor de relatief 
grote flexibiliteit van dit type collagen. In plaats van in fibrillen, verbinden type IV collageen 
moleculen zich in een flexibele 3-D-netwerk. De meest voorkomende isovorm van type IV 



collageen is α1α1α2 (IV), maar weefselspecifieke isovormen bestaan ook: α3α4α5 (IV) 
heterotrimeren worden aangetroffen in de longen, de glomeruli van de nier, cochlea, ogen en 
testis, terwijl α5α5α6 (IV) is te vinden in de huid,het Bowman kapsel van de nier, de slokdarm en 
het kniegewricht. 
De turnover van de basale membraan wordt in verband gebracht met een reeks 
ziekten. 
 
Type V collageen. De meest voorkomende structuur van het type V collageen 
Is α1α1α2 (V), hoewel homotrimeren van drie α1 (V) ketens en heterotrimeren van de α1α2α3 (V) 
isovormen ook gedetecteerd zijn. Type V collageen wordt aangemaakt  in weefsels die type I 
collageen bevatten, maar is een kwantitatief minder belangrijke component. Het vormt meestal 
heterofibrillen met type I collageen,  waar het  de kernstructuur is van deze heterotypische fibrillen. 
Type V collageen is van bijzonder belang voor de structuur van de weefsels. Het is van bijzonder 
belang voor de assemblage van collageen fibrillen en voor het regelen van hun omvang en 
organisatie. Deze eigenschap maakt type V collageen vooral uniek en interessant om te 
bestuderen. Het N-terminale domein bevat omvangrijke tyrosine gesulfateerde resten die bijdragen 
tot  de sterke wisselwerkingen die type V collageen heeft met triple-helix domeinen van andere 
collageen types. Dit verhoogt de stabiliteit van fibrillen. 
 
Type VI collageen. Type VI collageen is een heterotrimeer molecuul met de isovorm α1α2α3 (VI) 
en bestaat uit een korte triple helix geflankeerd door twee globulaire domeinen en wordt 
aangemaakt, zij het variabel, in vrijwel alle weefsels. De primaire fibrillen  worden gerangschikt in 
overlappende dimeren op een antiparallele wijze en vormen parallel tetrameren die worden 
gestabiliseerd door intermoleculaire disulfidebindingen. Zij smelten samen om zo 
filamenten en een onafhankelijke microfibrillair netwerk te vormen. Type VI collageen moleculen 
hebben een uniek uiterlijk en interageren met verschillende ECM componenten zoals type I 
collageen en fibronectin. 
 
Proteoglycanen 
Proteoglycanen zijn ECM macromoleculen gevormd door een eiwitkern met één of meer 
glycosaminoglycanen (GAGs) covalent gebonden. Door de negatieve lading en structurele 
conformatie van GAGs kunnen proteoglycanen interageren met een grote verscheidenheid aan 
macromolecules. 
 
Proteoglycanen kunnen worden onderverdeeld in vijf families volgens de structurele 
eigenschappen van hun core protein. 
 
De kleine leucine-rijke proteoglycan (SLRP) familie  wordt gevormd door proteoglycanen die 
specifiek binden aan andere ECM bestanddelen en bijdragen aan het structurele kader van 
bindweefsels. SLRP’s  zijn kleine moleculen, met kerneiwitten van 40 kDa en bezitten 
karakteristieke 6-10 leucine residuen bij geconserveerde locaties tussen de flankerende cysteïne-
rijke disulfide-gebonden domeinen aan de N- en C-terminus die deelnemen aan eiwit-
eiwitinteracties met collagenen, matrix glycoproteïnen en celmembraan componenten. 
 
Op basis van verschillende parameters, waaronder genorganisatie en aminozuurhomologieën, 
worden SLRP’s verder verdeeld in vijf klassen:  
klasse I omvat decorine, biglycan en asporin;  
klasse II omvat fibromoduline, lumican, keratocan, proline arginine-rijk en leucine-rijk herhaal 
eiwit (PRELP) en osteoadherin;  
klasse III bevat epiphycan, mimecan en opticin;  
klasse IV omvat chondroadherin en nyctalopin en klasse V omvat podocan. 
 



 
 
Decorin, fibromodulin, asporin, lumican, PRELP en chondroadherin kunnen interageren met 
collageen en beïnvloeden  collageen fibrillenvorming en interactie. Naast hun  ECM functies bij 
weefselhydratatie en collageen fibrillogenese, zijn proteoglycanen in staat weefselherstel en 
tumorgroei te beïnvloeden, cellulaire hechting, proliferatie en migratie te bevorderen en 
groeifactoren en cytokine-activiteiten te moduleren. Daarom worden ze aangeduid als 
matricellulaire eiwit met het vermogen om cel-matrix interacties en cel functies te moduleren. 
Vooral decorine, biglycan en lumican oefenen vele modulerende  rollen bij verschillende 
biologische processen. Deze functies laten zien hoe belangrijk het  effect van ECM-bestanddelen 
is bij het cellulaire fenotype door beïnvloeding van celcommunicatie door signaaltransductie, 
cytokine modulatie, adhesie en migratie. Alle verschillende matricellulaire functies uitgeoefend 
door deze drie belangrijke SLRPs worden in onderstaande tabel weergegeven 



Tabel  De Matricellulaire Effecten van de ECM Componenten 
 
 



 
Enkele van de belangrijkste proteoglycanen aangemaakt in de ECM worden kort beschreven in de 
volgende paragrafen. 
 
Aggrecan. Aggrecan is het belangrijkste proteoglycan van het kraakbeen en is de meest 
geglycosyleerde met 150 chondroïtinesulfaat en keratansulfaat GAG’s gebonden aan een grote 
centrale kerneiwit. Door zijn specifieke binding met hyaluronzuur en gekoppelde eiwit, vormt het 
een supramoleculaire structuur waarvan de kenmerken het mogelijk maken om watermoleculen in 
het kraakbeen te behouden, waardoor het weefsel de eigenschap van verzet tegen 
samendrukkende krachten met minimale deformatie bekomt. 
 
Versican. Versican is een grote interstitiële chondroïtinesulfaat proteoglycaan. Het is aanwezig in 
veel weefsels, en het is een van de belangrijkste ECM bestanddelen van normale bloedvaten waar 
het assemblage van ECM beïnvloedt en elastische vezels fibrillogenesis controleert. Het is 
aanwezig in de intima en adventitia van de meeste slagaders en aders en wordt gesynthetiseerd 
door vasculaire gladde spiercellen en endotheelcellen, myofibroblasten en macrophagen. 
 Versican werkt samen met hyaluronzuur en koppeleiwit om hoog moleculaire gewicht stabiele  
aggregaten te vormen. Deze complexen maken een reversibel samendrukkende compartiment en 
voorzien in een zweldruk in de ECM die gecompenseerd wordt door collageen en elastische 
vezels. Fors gestegen versican niveaus waargenomen bij atherosclerose en restenose, wat 
impliceert dat deze proteoglycan een specifieke component is van zich ontwikkelende laesies en 
bijdraagt tot de voortgang in atherosclerose en restenosis. 
 
Perlecan. Perlecan is  een heparansulfaatproteoglycan, wijd verspreid in BM’s, en het heeft het 
grootste kerneiwit van de proteoglycanen. Het kan zelf-associëren of in wisselwerking treden met 
verscheidene andere BM macromoleculen, waaronder laminine en type IV collagen. 
 
Decorine. Decorine is het meest voorkomende SLRP in kraakbeen. Het bevat één GAG keten, 
vaak dermatansulfaat, die complexe secundaire structuren kan aannemen en specifieke interacties 
met matrixmoleculen kan aangaan. Het niveau stijgt met de leeftijd. De belangrijkste functie is 
collageen fibrillogenese reguleren en weefselintegriteit te behouden door de binding met 
fibronectine en thrombospondin. Echter, decorine bezit ook belangrijk matricellulaire functies, het 
bevorderen van de celmatrix interacties en beïnvloeden van celfenotype. 
Decorine is een belangrijke anti-fibrotisch middel: het beïnvloedt fibrogenese in verschillende 
organen door het remmen van TGF-β; het reguleert ECM synthese en turnover en het is betrokken 
bij de regulatie van celdood, adhesie en migratie. 
 
Biglycan. Biglycan is een klein SLRP. Het is te vinden in veel bindweefsels, zoals huid, botten en 
bloedvaten. Binnen het hyaline kraakbeenweefsel is biglycan  vooral pericellulair gelokaliseerd. 
Samen met decorine, biglycan is het een belangrijke regulator van de laterale opbouw van 
collageenvezels en interageert het voornamelijk met type VI collagen. Biglycan zou ook een rol 
spelen in de fibrogenese en in de aanmaak van elastinevezels. Bovendien kan deze proteoglycan  
binden aan het membraan gebonden proteoglycan, dystroglycan, en aan een vele verschillende 
eiwitten. Het is betrokken, bijvoorbeeld, bij celsignaaltransductie tijdens celgroei en differentiatie en 
bij het reguleren van cytokine activiteit door zijn vermogen TGF-β en tumornecrosefactor (TNF)α te 
binden. 
 
Mimecan. Mimecan een keratansulfaat proteoglycan die behoort tot de SLRP familie, en is het 
product van het gen dat codeert voor osteoglycin. De belangrijkste rol, bestaat erin de 
collageenvezelsdiameter te regelen. Naast in hoornvliesweefsel, waar zij eerst geïdentificeerd 
werd, wordt  mimecan ook in andere weefsels, zoals medullaire bot, amnionmembraan, kraakbeen  
en  hypophysis gevonden.  In de long wordt mimecan mRNA expressie gecorreleerd met nonsmall-
cellige longkankers, en in slagaders zijn  er aanwijzingen dat het betrokken is bij de arteriële 
hermodellering bij atherosclerosis. 
 



Fibromoduline. Fibromoduline is een overheersende SLRP in kraakbeen. Het 
bevat tot vier keratansulfaat kettingen  en het kan de vorming van collageen fibrillen beïnvloeden 
en een aanhoudende interactie met de gevormde fibrillen onderhouden. 
 
Lumican. Lumican is een sterk biologisch actieve SLRP. Het kan bestaan als proteoglycan (met 
GAG ketens) en als glycoproteïne (met mono- of polysaccharide ketens). In de volwassen mens 
cornea is het aanwezig in de eerste vorm, daar waar het zich in een glycoproteïne vorm bevindt in 
embryonale hoornvlies en huid . Lumican expressie in het hoornvlies is op grote schaal 
bestudeerd. In dit weefsel heeft het een belangrijkste rol in het regelen van de polymerisatie van 
collageen in kleine diameter fibrillen. Lumican is ook zeer aanwezig in skeletspier, nier, placenta, 
hart, tussenwervelschijven, bloedvaten, darm, baarmoeder, en pancreas en het is wijdverspreid in 
bindweefsels, waaronder kraakbeen, waar het  collageen fibrillogenese moduleert en de montage 
en de diameter van collageenvezels en interfibrillaire afstand regelt, om zo  de collageen fibrillen 
stabiliteit te verbeteren. Samen met decorine en biglycan is het  een belangrijke component van de 
ECM, matricellulaire functies uitoefenen. 
 
Andere eiwitten. De glycoproteïnen fibronectine en tenascine C moduleren de door integrine 
gemedieerde adhesie van cellen aan andere ECM eiwitten, zoals collagenen, en als zodanig 
spelen ze een belangrijke rol bij kanker invasie. Eén enkel gen codeert voor fibronectine, maar 
alternatieve splitsing maakt de vorming van meerdere isovormen mogelijk waarvan sommige  
tumor specifiek zijn. 
De fibulines, Galectine-1 en Fibulin-1, functioneren als intramoleculaire bruggen in de organisatie 
van ECM supramoleculaire structuren, zoals elastische vezels en BM’s. Galectin-1 en Fibulin-1 
kunnen ECM-componenten binden, dat wil zeggen, laminine en fibronectine, en derhalve wijzigen 
ze de aanhechtingseigenschappen van kanker cellen. 
 
Effect van structurele eiwitten op het Cellulair Fenotype: 
geselecteerde Voorbeelden 
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de ECM moleculen andere functies buiten de structurele rol 
vervullen, namelijk als geïntegreerde spelers in de structuur en functionele homeostase van 
weefsel. Een niet-limitatieve lijst van deze eiwitten werd gegeven in tabel 1. Hieruit blijkt dat men 
ECM eiwitten begint te erkennen als paracriene signaalmoleculen, met diepgaande invloed op de 
cellulair fenotypes welke tot voor kort voorbehouden was voor cytokines, groeifactoren en 
hormonen. Van bijzonder belang, wat later in deze review zal worden besproken,is dat  sommige 
eiwitten de cellulaire fenotypes niet veranderen in hun natieve conformatie, terwijl als gevolg een 
bepaalde PTM, een zeer krachtige en nieuwe functie van dat eiwit tot uiting komt. Een goed 
doordacht voorbeeld van een dergelijk cryptische sites zijn RGD sequenties die ofwel worden 
blootgesteld aan protease digestie bij de  meeste collageen species of een nog meer 
wetenschappelijke geïllustreerd voorbeeld door endostatine, welke een fragment van 
collageentype XVIII is  dat door splitsing misschien wel de op dit ogenblik gekend  meest krachtige 
anti-angiogene molecule wordt  
Bovenstaande tabel geeft voorbeelden die dienen om te benadrukken dat de matrix sterke 
signalering motieven omvat die kunnen tot uiting komen tijdens ziekteprocessen.  Bijgevolg zijn de 
matrix moleculen zelf, naast cytokinen,groeifactoren en hormonen, essentieel geworden spelers in 
de weefselhomeostase. Aangezien de ECM moleculen zowel  cellen in de juiste ruimtelijke 
verdeling en mobiele oriëntatie verankeren, hebben deze structurele componenten een dubbel 
effect door hun nieuwe signaleringsfuncties. 
 
ECM REMODELLEREN BIJ KANKER EN FIBROSE. 
Kanker en fibrose delen een aantal abnormale kenmerken qua de ECM structuur en functie, met 
inbegrip van constitutief hoge matrix degradatie, vorming, en turnover. Interessant is het dat beide 
ziekten aspecten van ontsteking en matrix assemblage, vernietiging en disorganisatie vertonen.  



 
 
Zoals weergegeven in bovenstaand figuur weergegeven, resulteert kankercelmetastase  in een 
uitgebreide ECM remodelering (ECMR), wat resulteert in de vrijlating van matrix componenten, 
waaronder neoepitopen in de circulatie. ECM componenten en remodeleringsenzymen zijn 
verhoogd in het bloed van kankerpatienten. 
De architectuur van de tumorgeassocieerde ECM verschilt fundamenteel van het normale weefsel 
stroma. Als voorbeeld, type I collageen ligt parallel t.o.v. de epitheliale cellen in gezonde 
weefsel, maar minder georganiseerd in de omliggende stroma metastases. 
Deze stromale veranderingen in de ECM bevorderen transformatie, tumorgroei, beweeglijkheid en 
invasie en verhogen de kankerceloverleving, laten metastatische disseminatie toe en faciliteren het 
ontstaan tumorcellen op afstand. 
Kanker wordt veroorzaakt wanneer de essentiële regels betreffende hoe cellen op stabiele wijze 
binnen alle levende weefsel georganiseerd zijn, worden genegeerd. Ongecontroleerde celgroei is 
noodzakelijk voor de vorming van kanker. Dergelijke groei wordt autonoom, leidt tot een 
ontregeling van de normale weefselarchitectuur, wat neoplastische transformatie genoemd wordt. 
Meer dan 90% van maligne tumoren zijn epitheliale tumoren, voorkomende waar er sprake is van 
een ineenstorting van de  grens tussen het epitheel en het bindweefsel dat een bepaald orgaan 
omvat. Onderbreking van deze weefselgrenzen bevordert kankercel migratie naar de nabijgelegen 
bloedvaten of het lymfenodisysteem, waardoor cellen  metastaseren naar afgelegen organen met  
multi-orgaanfalen en de dood als gevolg. 
 
Fibrosis is een eindstadium van een reparatie-respons proces na een blessure. Zoals bij kanker, 
kan dit leiden tot ernstige orgaanschade. 
De ontwikkeling van leverfibrose lijkt op het proces van wondgenezing, met inbegrip van de drie 
essentiële fasen na weefselschade: ontsteking, de synthese van collageen en niet-collagene ECM 
componenten, en weefsel remodelering. Fibrose kan beginnen als reactie op diverse acute of 
chronische stimuli, waaronder infecties, auto-immuunreacties, toxinen, straling en mechanische 
schade. Het pathogene proces verantwoordelijk voor fibrogenese is een dynamische reeks van 
gebeurtenissen met complexe cellulaire en moleculaire mechanismen evoluerend vanuit de acute 
of chronische activatie van weefselherstel, volgend op herhaalde weefselbeschadigingen. In het 
geval van leverfibrose geven deze stimuli aanleiding tot een reeks van gebeurtenissen waarin 
verschillende celtypes betrokken zijn om synergetisch een onherstelbare beschadiging van de 
lever teweeg te brengen. 



Identificatie en karakterisering van de celtypen en de verschillende mediatoren betrokken bij 
leverfibrogenese is  aanzienlijk  gegroeid in de afgelopen jaren. Leverstellaatcellen (HSC: hepatic 
stellate cel, vroeger lipocyten of fat storing cels genoemd) worden beschouwd als de drijvende 
kracht van leverfibrose. Wanneer HSC's worden geactiveerd door ontstekingsmediatoren, 
differentiëren ze in de lever myofibroblast-achtige cellen(hMFB) die instaan voor expressie en 
uitscheiding verschillende bindweefselcomponenten(bijvoorbeeld, collageen, elastine, 
proteoglycanen en hyaluronan) . HSC’s worden beschouwd als de belangrijkste bron van ECM 
proteïnen welke opgehopen in de lever bij chronische leverziekte. Recent onderzoek heeft duidelijk 
aangetoond dat andere celtypen bijdragen tot de hMFB-pool. Deze cellen kunnen afkomstig zijn 
van lokale bronnen zoals portale myofibroblasten of kunnen nieuw gevormde HSC’s zijn die 
afkomstig zijn van een proces EMT genaamd, waarbij biliaire epitheelcellen of hepatocyten 
transformeren tot fibroblasten. Bovendien zijn er bijdragen aan de hMFB-pool van buiten de lever 
uit cellen zoals botbeenmerg en circulerende fibrocyten. De vanuit het beenmerg afkomstige 
myofibroblasten bleken verrassend zeer belangrijk te zijn, want ze kunnen transdifferentiëren tot 
epitheliale cellen. De ophoping van vezelig weefsel en myofibroblastencontractie in de lever leidt 
tot verhoging van de mechanische weerstand in de levervaten naar het vena porta bloed toe. Dit 
op zijn beurt leidt tot verlies van zuurstof naar het omringende weefsel, vergemakkelijkt 
neoangiogenese daar HSC’s en Kupffer cellen pro-angiogene groeifactoren en cytokines beginnen 
produceren. 
De activering van HSC bestaat uit meerdere intracellulaire processen en genregulatie. Regulatie 
van groeifactoren speelt een belangrijke rol bij HSC activering,waarbij de uit bloedplaatjes 
afkomstige groeifactor (PDGF)signalering de best gekarakteriseerde pathway is leidend tot HSC 
activering. 
Binding van PDGF resulteert in fosforylering en dimerisatie van de tyrosine residuen in het 
intracellulaire domein van de receptor. Dit activeert de Ras / MAPK en PI3K-AKT / PKB routes, wat 
leidt tot cellulaire proliferation. De toegenomen matrixproductie door HSCs wordt gecontroleerd 
door TGF-β, welke het krachtigste fibrogene cytokine is  in de lever door te signaleren via Smad 
proteins. Chemokinen induceren de NFkB signaalweg leidend tot verdere migratie en proliferatie 
van HSC’s Verdere afzetting van matrixeiwitten wordt bestuurd door een positieve terugkoppellus 
die de ontstekingsreactie en proliferatie en migratie van HSC’s ondersteunt terwijl chemokines met 
immuunsysteem cellen in interactie treden. 
Ontregeling van ECM homeostase staat ook centraal bij de ontwikkeling van fibrose van de 
longen, alhoewel de oorsprong van de  fibrogene precursoren onderwerp van discussie blijft en 
potentieel multifactoriëel is. Activering van lokale fibroblasten, rekrutering van circulerende 
voorlopers zoals fibrocyten of andere kandidaat voorlopers en EMT van het alveolaire epitheel zijn 
allemaal betrokken bij de vorming van geactiveerde myofibroblasten in de long. Naar analogie 
met de bevindingen bij fibrotische leverziekte, produceren deze geactiveerde myofibroblasten 
fibrillaire collagenen zoals type I collageen en andere matrixeiwitten, die naast het bevorderen 
remodelering en uiteindelijk littekenvorming van het longparenchym, een aanhoudende cyclus van 
de lopende fibrogenese aansturen, zelfs in afwezigheid van het lopende inflammatoire insult. Zoals 
bij leverfibrose, geven studies van ziektemodellen aan dat TGF-β een sleutel fibrogene cytokine 
is. Samen met andere cytokinen, signaleringpaden en matrixeiwitten draagt TGF-β bij tot de 
aanhoudende ziekte cascade en destructieve remodelering van de long. 
Als biomechanisch gevoelig orgaan kunnen de longen worden beschouwd als bijzonder afhankelijk 
van de samenstelling en architectonische organisatie van ECM componenten, waaronder BM 
collagenen zoals Type IV collageen, structurele fibrillaire collagenen (type I en III), en elastin. Het 
belang van collageen remodelering in het oplossen van fibrose is aangetoond in modellen waarin 
remming van het lysyloxidase (LOX) familielid, LOXL2, welke de crosslinking van fibrillair 
collageen katalyseert, en daardoor de spanning weefsel verhoogt, voldoende was om fibroblast 
activatie om te keren en TGF-β signalering, cytokineproductie, ontsteking, en 
andere markers van profibrogene dysbalans te verminderen. Deze bevindingen zijn in 
overeenstemming met eerdere gegevens waaruit blijkt dat de lopende myofibroblastactivering en 
TGF-β signalering van het latentie-geassocieerde complex kan worden aangestuurd door 
veranderde mechanische spanning in een feed-forward loop. Selectieve remming van LOXL2, 



welke wordt overgeproduceerd bij zowel menselijke fibrotische ziekten en ziektemodellen kan ook 
een therapeutisch doelwit vormen. Remming van afwijkende fibrogenese, met vermijding van 
remming van andere LOX familieleden, zoals LOX en LOXL1, kan een cruciale rol spelen in 
elastine homeostase van de long. 
Studies van mensen en diermodellen hebben gesuggereerd dat sommige elementen van fibrose 
omkeerbaar zijn en in specifieke omstandigheden kan het herstel tot een bijna normale 
orgaanarchitectuur bekomen worden. 
In overeenstemming met deze bevindingen is er een opkomende belangstelling voor fibrose 
met nadruk op de ECM-componenten. Meting van de individuele moleculen geeft een dieper 
inzicht in fibrose en verzwakt pathologische processen. 
Naar niet-invasieve biomarkers van leverfibrose wordt er al tientallen jaren gezocht  en het 
FibroTest multimarker paneel is goedgekeurd voor klinisch gebruik in Europa. Echter, alle huidige 
merkers en panelen hebben beperkingen  en geen enkele wordt aanbevolen door de Amerikaanse 
Vereniging voor de Studie van een leveraandoening (AASLD) om een  leverbiopsie te vervangen. 
Het is duidelijk dat er nog steeds nieuwe markers nodig zijn en het meten neoepitopen van ECM 
eiwitten geeft een momentopname van matrix dynamiek die van diagnostische en prognostische 
waarde kan zijn.  Voorbeelden van goed bestudeerde lever ECM merkers omvatten collageen 
propeptiden,namelijk PIIINP, en caspase fragmenten van cytokeratine  Een recente 
massaspectrometrie studie van de ECM in twee diermodellen legde 6 verschillende collagenen in 
de lever bloot en uitgesproken veranderingen in de overvloed aan collagenen en integrinen in 
tumoren in vergelijking met gezonde levers en precanereuze fibrotische levers. Neoepitopen van 
deze eiwitten kunnen als waardevolle markers van de lever ECMR dienen. Veelbelovende 
kandidaten zijn gerapporteerd, waaronder die afgeleid van type IV collageen, type I collageen, 
collageen type V  en type VI collageen.  
Systemische benaderingen, zoals de profilering van serum glycoproteïnen werden ook gebruikt, en 
deze techniek is nu gevalideerd in knaagdiermodellen en in aanvullende cohorten bij 
leverpatienten. 
Een reeks van ziekten wordt gekenmerkt door overmatige matrix remodelering in specifieke 
matrices. Bijvoorbeeld bij reumatoïde artritis is  de turnover van type I, II en III collagenen sterk 
opgereguleerd in het kraakbeen en synovium. De hoge turnover van ECM eiwitten wordt ook 
gevonden bij andere ziekten, zoals: 
. osteoartritis welke het  gewrichtskraakbeen (type II collageen en aggrecan) aantast 
. metabole botziekten (type I collageen) 
. sarcopenia (type VI collageen) 
. kanker (basaal membraan en desmoplasie) 
. atherosclerose (type I en III collagenen, titin en versican) 
. diverse ziekten waaronder fibrotische lever (type I, III, IV, V, VI collagenen en biglycan), long 
(elastine, type I, III en V collageen), en nier. 
Belangrijkste lessen over het belang van de structurele componenten van de matrix kunnen 
worden verzameld vanuit de genetische mutaties die leiden tot pathologieën. Onderstaande tabel 
bevat een samenvatting van de belangrijkste structurele eiwitten en hun bekende mutaties die 
leiden tot matrix en weefsel falen. Deze ziekte fenotypes verschaffen cruciale informatie over 
eiwitten die belangrijk zijn voor weefselfunctie, en dus hoe deze  betrokken zijn bij een aantal 
pathologieën van nongenomische aandoeningen, en vervolgens hoe behandelingen die deze 
eiwitten beïnvloeden ziekteprogressie kunnen tegengaan.  



 
 
Zoals reeds vermeld worden ECM-componenten opgedeeld in vezelvormende en niet-
vezelvormende (interfibrillaire) molecules. Bepaalde soorten collageen en elastine zijn typische 
vezelvormende ECM moleculen, terwijl de proteoglycanen en glycoproteïnen algemeen worden 



beschouwd als interfibrillaire ECM-moleculen. De term "matricellulaire proteinen" wordt  dus 
gebruikt voor een groep van ECM moleculen, waaronder thrombospondin-1 en -2, SPARC 
(uitgescheiden eiwit, zure en rijk aan cysteine), tenascin-C, en osteopontin, die geen functie als 
structurele elementen bezitten maar cel-matrix interacties moduleren en functies zoals bij 
weefselherstel 
 
Tijdens de laatste 2 decennia is het aantal individueel gekarakteriseerde ECM moleculen 
aanzienlijk toegenomen. Vandaag zijn bijna 30 verschillende collageen types met meer dan 40 
afzonderlijke groepspecifieke polypeptide ketens (alfa-ketens) bekend  bij de mens, en meer dan 
20 andere eiwitten bevatten collageenachtige domeinen. Er zijn ook meer dan 30 verschillende 
proteoglycanen, waarvan de meeste zich bevinden in de ECM. De moleculaire multipliciteit geldt 
ook voor matrix glycoproteinen. Zo zijn bij zoogdieren minstens 15 verschillende lamininen 
gedetecteerd en in het geval van fibronectine is gebleken dat alternatieve splitsing van de V-regio 
instaat voor het genereren van tot 20 fibronectine isovormen bij de mens. De individuele ECM 
moleculen, hun isovormen, en zelfs een aantal van hun proteolytische fragmenten, zoals 
endostatin, een 20 kDa C-terminaal splitsingsproduct van collageen type XVIII en daarmee 
samenhangende polypeptiden uit andere basaalmembraan geassocieerde collagenen, medieren 
specifieke functionele effecten om celgedrag te beheersen en te reguleren, waaronder die voor 
angiogenese. ECM moleculen spelen een rol bij  de normale functies in celbiologie. De ECM 
molecules moeten op een zorgvuldig geregelde wijze samenwerken voor het handhaven van de 
juiste cellulaire functie binnen weefsels en organen. In dit verband is het interessant op te merken 
dat de synthese van ECM moleculen zoals reeds vermeld wordt geregeld door specifieke 
groeifactoren, waaronder de transformerende groeifactor- Beta’s (TGF-β’s) de meest 
prominente is. Bovendien wordt de levensduur van de ECM molecules bepaald door proteasen, 
vooral matrix metalloproteases (lMMP’s). Dus, groeifactor signalering en controle van ECM 
turnover door proteasen zijn potentiële doelwitten voor nieuwe therapieën. 
 
Een lange lijst van ziekten bij de mens vertoont verstoringen in de ECM.  
 
Wijzigingen in de ECM zijn vooral ingedeeld in de monogene aandoeningen van het bindweefsel, 
zoals osteogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos syndroom, Marfan syndroom en andere genetische 
aandoeningen van de ECM.(zie bovenstaande tabel) 
 
Wijzigingen in de ECM zijn ook prominent aanwezig bij een grote verscheidenheid van meer 
alledaagse, verworven ziekten bij de mens of in combinatie met polygenetische aandoeningen, 
zoals hart- en vaatziekten, de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. Hier binden 
onderdelen van de ECM lipoproteïnen met als gevolg een lipidenopeenhoping en 
atherosclerotische plaque vorming. Handhaving van de integriteit van de ECM in de vaatwand lijkt 
essentieel om hart-en vaatziekten hetzij te voorkomen of te behandelen.  
Een ander veelvoorkomende hart-en vaatziekte, hypertensie wordt gekenmerkt door stijvere 
bloedvaten en hartfalen door gewijzigde cardiomyocytmicrostructureen die geen ondersteuning 
bieden voor cardiomyocytoverleving.  
 
Longaandoeningen zoals astma en chronische obstructieve longaandoeningen worden 
gekenmerkt door ECM veranderingen die leiden tot verlies van weefsel elasticiteit en compliantie 
en uiteindelijk tot fibrose. (zoals boven uitvoerig besproken) 
 
Verder vindt men bij leverziekten, met name levercirrose, progressieve accumulatie van litteken 
eiwitten (fibrose) als reactie op subtiele of manifeste ontstekingsreacties .(mechanisme zie boven) 
Inflammatoire darm ziekten (IBD’s) colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn vertonen ook duidelijk 
orgaanspecifieke veranderingen in de samenstelling en organisatie van de ECM. Een interessante 
link tussen de ECM en IBDs en inflammatie wordt aangetoond door een reeks studies die 
aantonen dat een hyaluronanopstapeling plaatsvind bij  IBD’s en dit de hechting en activering van 
inflammatoire cellen zoals monocyten bevordert.  
 



Chronische nierziekten, zoals glomerulosclerosis en tubulointerstitiële fibrose, manifesteren zich 
voornamelijk als een abnormale opeenhoping van ECM componenten, wat leidt tot functieverlies.  
 
Reumatoïde artritis en artrose worden gekenmerkt  door afbraak van gewrichts-
ECMcomponenten.  
 
Bij neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer, zijn heparan sulfaat proteoglycanen, 
voornamelijk perlecan, betrokken zijn bij de vorming en stabilisatie van amyloide fibrillen. 
 
Verder worden bij maligniteiten, veranderingen van ECM samenstelling soms beschouwd als de 
grootste promotor van carcinogenese.  Bijvoorbeeld, hyaluronan en versican zijn bij een aantal 
menselijke tumoren verhoogd en deze worden verondersteld bij te dragen tot een microomgeving 
die een verdere groei en uitzaaiing van de tumor cellen bevordert. In een recente studie werd 
versican geïdentificeerd als een factor ter bevordering van metastase in een Lewis long 
carcinoma model. Daarnaast is er een opvallend verschil in de expressie van een kleine 
proteoglycan decorin bij humaan kwaadaardige en goedaardige vasculaire tumoren. Bij Kaposi 
sarcomen en het angiosarcoom ontbreekt de expressie van decorin volledig, daar waar bij 
hemangiomas, decorin in overvloedige hoeveelheden aanwezig is. Deze resultaten suggereren dat 
decorin waarschijnlijk een onderdrukkend effect op de tumorangiogenese bezit. Vergelijkbare 
resultaten werden verkregen met experimentmodellen.  
 
Naast haar rol bij ziekte, kan de ECM functioneren als een mediator voor aangeboren en 
verworven medicijnenresistentie. Ook de neveneffecten van drugs en diagnostische agentia zijn 
vaak te wijten aan het alteraties in de ECM. Bijvoorbeeld, een recent ontdekte neveneffect van het 
gebruik van gadolinium gebaseerde contrastmiddelen leidt tot sclerodermieachtige fibrotische 
laesies in de nieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een samenvatting van de belangrijkste ECM moleculen, enkele van hun bekende functies, en 
voorbeelden van genetische en andere daarmee samenhangende ziekten zijn weergegeven in 
onderstaande tabellen 
Al met al is de tabel is natuurlijk niet volledig, maar illustreert ze de enorme moleculaire 
menigvuldige en functionele complexiteit van de ECM evenals de verscheidenheid van ziekten die 
samenhangen met ECM moleculen. 
 



 











PTMs IN DE ECM 
 
PTMs zijn niet- DNA gecodeerde wijzigingen in de samenstelling of structuur van eiwitten, welke 
unieke delen van een molecule genereren bekend als neoepitopes. Pathologisch relevante 
eiwitmodificaties zijn niet beperkt tot protease activiteit, hoewel de subpopulatie van neoepitopen 
gegenereerd door dit mechanisme van het allergrootste belang kan zijn. Sommige PTM’s zijn 
geïdentificeerd en worden gebruikt als biochemische markers als maat voor de ziekteactiviteit, 
maar ze dragen ook bij in ziekteprocessen als gevolg van veranderingen in de werking van de 
eiwitten. 
 
Eén gen, 1000 Protein Subtypen 
Het belang van PTM’s wordt het best beschreven door het feit dat een gen tot 1000 verschillende 
en unieke eiwitten met verschillende functionele implicaties kan aanleiding geven . Hierbij kunnen  
wijzigingen in aminozuren door specifieke PTM’s of de afbraak van het eiwit resulteren in zowel 
immunologisch verschillende alsook functioneel verschillende eiwitten. Meting van hetzelfde eiwit 
kan zeer verschillende informatie opleveren, zowel ofwel de vorming eiwitten of eiwitafbraak, die 
uiteraard tegenovergestelde  informatie inhoudt. Bepaalde ziektebeelden kunnen het eiwit verder 
specifiek wijzigen en geven zo een specifieke eiwit vingerafdruk van pathologie, zoals 
glycosylering van hemoglobine resulteert in HbA1c bij type I diabetes. Een lange lijn van bewijs 
suggereert dat meting van het intacte eiwit enige informatie geeft en het bepalen van een van deze 
subvormen van een eiwit verschillende en meer pathologisch relevante informatie verschaft. Dit is 
zorgvuldig beschreven voor C-reactief proteïne (CRP),  type I en XVI collageen,  osteocalcine, en 
een selectie van andere analyten. Zo is het steeds duidelijker dat meting van een bepaalde 
pathologisch-gemodificeerd eiwit verfijning van klinische chemie en diagnostische procedures 
mogelijk maakt. Waarschijnlijk het beste voorbeeld is hemoglobine waarbij de modificatie van 
glycosylering de gouden standaard marker van diabetes geworden is; dus het intacte eiwit is 
levensnoodzakelijk, terwijl het PTM gemodificeerd eiwit een pathologie-specifieke marker is. 
Zoals later in  moleculair detail zal worden beschreven, zijn veel aminozuren vatbaar voor 
specifieke modificaties(Citrullinaties, fosforyleringen, acetyleringen, methyleringen, nitrosylaties en 
glycosylaties). Deze wijzigingen kunnen zowel positieve als negatieve effecten op de functie van 
het eiwit teweegbrengen en zelfs afbraak van eiwitten. Bovendien worden veel eiwitten gevormd 
met een propeptide dat moet worden afgesplitst vooraleer het eiwit zich in de actieve configuratie 
bevindt, welke een enzymatische activiteit of structurele activiteit inhoudt. Zowel N- en C 
eindstandige propeptiden zijn aanwezig, die verder kunnen gewijzigd worden en de complexiteit 
van deze peptiden  wordt zwaar onderschat. De afbraakproducten van proteïnen kunnen  het  
specifiek werk van pathologische specifieke enzymen zijn  en er is een accumulerende 
hoeveelheid aanwijzingen dat verschillende fragmenten van hezelfde eiwit verschillende 
fysiologische en pathofysiologische betekenissen kunnen hebben. Tenslotte  kan de polymerisatie 
zowel worden opgevat als aggregaat van hetzelfde eiwit zoals het hypergefosforyleerde Tau of 
gecrosslinkte collageen, maar ook als pentameer CRP. Elk van deze subpools houdt uiteraard 
unieke informatie in.  
 
Cross-linking 
Cross-linking speelt een belangrijke rol in het ECM vlechtwerk en daarmee in de integriteit van het 
weefsel. Cross-linking tussen verschillende ECM componenten of tussen verschillende 
eiwitketens kan ontstaan door enzymatische en niet-enzymatische pathways. Enzymatische cross-
linking wordt vaak teweeggebracht door de leden van de LOX enzyme familie, van welke 
aangetoond is dat ze de linearisatie van interstitiële collagenen, die weefsels verstijven, 
bevorderen, dus leidend tot neoplastische progressie van tumor cellen. 
Interessant is dat deze matrix stijfheid geassocieerd wordt met verschillende fenotypes en 
verbeterde mechanische respons van het epithelium. Daarom, speelt cross-linking een belangrijke 
rol in zowel de initiatie en progressie of metastase. Ook bij fibrotische ziekte kan verhoogde 
weefselspanning gemedieerd door crosslinking leiden tot activatie van TGF-β signalering van het 
latentie-geassocieerde complex en andere signaleringsveranderingen, een fibrogenen feed-
forward loop ondersteunend. 



Waardevolle onderzoeken voor evaluatie van bot- en kraakbeen gerelateerde ziekten zijn 
ontwikkeld met behulp van zeer specifieke antilichamen voor protease gesplitst sites in type I 
collagen en type II collageen respectievelijk. De antilichamen in deze testen beoordelen ook de 
crosslinkig  tussen de lysinen in de epitopen. C-terminale telopeptide van type I collageen (CTX-I) 
is een 8-aminozuur fragment uit het C-telopeptide van type I collageen gegenereerd door 
cathepsine K activiteit en de snelheid van de vrijzetting vanuit het bot is een nuttige weerspiegeling 
van de resorberende activiteit van de osteoclasten.Metingen van  dit fragment zijn bruikbaar voor 
de evaluatie van de effectiviteit van de behandeling van botziekten zoals osteoporosis. Het CTX 
epitoop bevat een aspartylglycine motief (DG) welke gevoelig is voor spontane isomerisatie. Met 
andere woorden, EKAHD (α) GGR epitopen komen vrij bij afbraak van nieuw gesynthetiseerde 
type I collageen, daar waar  EKAHD (β) GGR epitopen vrijgegeven worden vanuit gerijpt type I 
collageen. Vastgesteld is dat de α / β-verhouding een nuttige maat is voor de leeftijd van 
botweefsel; hoe lager de verhouding, hoe ouder het botweefsel. Verder is het lysineresidu van het 
CTX residu gecrosslinked. 
Resorptiesnelheden van nieuw gesynthetiseerde collageen type I kunnen worden beoordeeld 
Via specifieke immunoassays gericht op de detectie van αCTX in urinestalen. Het 
degradatietempo van gerijpt, geïsomeriseerd collageen kan bepaald worden door een specifieke 
assay gericht op βCTX in zowel urine als serum stalen. 
Een andere manier van cross-linking is door toedoen van weefsel transglutaminasen (TG’s). Zij 
spelen een essentiële rol in de weefselstabilisatie door transamidering van glutamineresiduen van 
één eiwitketen aan de aminogroep van een lysineresidu in een tweede eiwit keten. Dit resulteert in 
de vorming van de covalente N-γ-glutaminyl-ε-lysyl-isopeptidebinding, welke bestand is tegen 
proteolytische degradation. 
Aangezien verschillende ECM eiwitten, zoals collagenen, fibronectine, laminine, en 
vimentine, fungeren als substraten voor TG's, zijn ze ook betrokken in fysiologische 
weefselintegriteit terwijl ze worden geassocieerd met diverse aandoeningen, waaronder 
neurodegeneratieve ziekten, kanker, ontsteking en fibrose. Bij fibrose bevordert TGF-β de 
activering van TG crosslinking waardoor de ECM turn-over verminderd wordt, wat leidt tot afzetting 
en ophoping van ECM eiwitten en aldus het ECM netwerk stabiliseert en de proteolytische 
weerstand verhoogt. Bij  kanker is van intracellulaire cross-linking van TG2  aangetoond dat het 
zowel pro- als antiapoptotisch kan zijn, ten gunste van van de cel overleving, invasie, en de 
beweeglijkheid door de nauwe samenwerking met oppervlakteintegrines. 
 
Oxidaties en hydroxyleringen 
Oxidatieve schade aan eiwitten wordt vaak veroorzaakt door de werking van vrije radicalen, 
reactive oxygen species (ROS) en reactieve stikstof species zoals waterstofperoxide en 
stikstofmonoxide, geproduceerd in cellen door de mitochondriale respiratoire keten. Oxidatie 
PTM’s zijn betrokken bij verscheidene pathologische en gezonde weefsel turn-over processen. 
Hoewel veel aminozuren kunnen worden aangevallen door ROS, zijn er sommige die meer kans 
maken om oxidatie te ondergaan. Bijvoorbeeld, lysine en proline worden gemakkelijk geoxideerd 
tot aldehyden; methionine wordt gesulfoxideerd; en tyrosinen worden genitrosyleerd. Onder 
normale omstandigheden worden deze ROS strikt gereguleerd door anti-oxidanten, zoals onder 
andere peroxidasen en dimutasen .Echter onder pathologische omstandigheden kan oxidatie 
betrokken zijn bij weefselafbraak. Over de rol van ROS in bijna alle aspecten van kanker initiatie 
en ontwikkeling wordt nog steeds gedebatteerd. Meting van specifieke bestanddelen van de ECM 
die deze geoxideerde PTM’s omvatten, kunnen nuttig zijn voor vroege diagnose en prognose van 
kanker. 
 
Protease gegenereerde neoepitopen 
Matrix remodeling in bepaalde ziektestadia leidt tot zowel een verhoogd aantal  uniek 
gemodificeerde eiwitten. Endopeptidasen, zoals MMP’s en cysteine proteases, spelen belangrijke 
rollen in de afbraak van extracellulaire macromoleculen zoals collagenen en proteoglycanen. 
Specifieke proteolytische activiteiten zijn een voorwaarde voor een scala van cellulaire functies en 
interacties met de ECM, resulterend in het genereren van specifieke splitsingsfragmenten. Hoewel 
veel componenten van de ECM,zowel als enzymen verantwoordelijk voor remodelering, aanwezig 



zijn in verschillende weefsels, kan de combinatie van een specifiek peptidase en een specifieke 
ECM eiwit een unieke combinatie verschaffen die een activiteit uitoefent in een specifiek weefsel of 
specifieke ziektemechanisme. 
Een vaak gegeven voorbeeld van protease degradatie van een bepaald weefsel is dat van 
gewrichtsdegeneratieve ziekten. Gewrichtsdegeneratieve ziekten leiden tot veranderingen in het 
metabolisme van het gewrichtskraakbeen en het subchondrale bot. Kraakbeen is grotendeels 
samengesteld uit collageen type II, welke goed is voor 60% -70% van het drooggewicht aan 
kraakbeen en proteoglycanen goed voor 10% van het droog gewicht, waarvan aggrecaan het 
meest overvloedig is. Daar type II collageen het meest overvloedige eiwit in kraakbeen is, zijn 
verschillende afbraak fragmenten van collageen type II nuttig om degeneratieve aandoeningen van 
het kraakbeen te monitoren. 
C-terminale telopeptide van type II collageen (CTX-II) is een MMP-gegenereerde neo-epitoop 
afgeleid van het C-terminale deel van type II collageen en meting van CTX-II is zeer nuttig om 
afbraak van type II collageen in kraakbeen te beoordelen. 
Voorbeelden van verschillende protease-gegenereerde neoepitopen zijn reeds beschreven in de 
literatuur, maar ze worden door de toegepaste wetenschap nog niet gebruikt als kwantificeerbare  
methoden ter beoordeling van ziekten. Analyses  die enkele neoepitopen detecteren zijn 
ontwikkeld en worden gebruikt in zowel klinische als preklinische studies. 
Tot op zekere hoogte worden  C-terminaal telopeptide van type I collageen (ICTP) en MMP-
afgeleide fragmenten van type I collageen,als indicator van de progressie van kanker ontwikkeld, 
gebruikt bij de prognose van long- en eierstokkanker. Een reeks van biochemische markers 
gebaseerd op degradatieproducten van de ECM, met name collageen, kunnen worden 
geïdentificeerd en gebruikt bij kanker. De collageen samenstelling van de BM en interstitiële matrix 
kan relevant zijn voor de te ontwikkeling van de gegeven marker voor de ECMR geassocieerd met 
weke weefsel metastase. 
 
Isomerisatie: Advanced Glycation Eindproducten van ECM eiwitten 
Eiwitten die aspartaat (D), asparagine (N), glutamaat (E), of glutamine (Q) residuen gekoppeld aan 
een laag moleculegewicht aminozuur, zoals glycine (G),bevatten, kunnen spontane niet-
enzymatische isomerisatie ondergaan. Deze isomerisatie wordt een knik in de conformatie 
van het molecuul, daar  de peptide hoofdketen wordt geredirigeerd vanaf de γ-carboxylgroep in de 
natieve nieuw gesynthetiseerde vorm aan de zijkant keten γ-carboxyl. Peptiden die aminozuur 
isomerisaties bevatten zijn vaak resistent tegen proteolysis. Dit kenmerk beïnvloedt de verwerking 
van antigenen voor presentatie op het major histocompatibility II complex bij de immuunrespons 
signalering voor de productie van T-cellen en antilichamen. In preklinische studies is aangetoond 
dat verschillende bekende auto-antigenen plaatsen bevatten die gevoelig zijn voor deamidering 
en isomerisatie. Deze autoantigenen zijn betrokken bij diabetes type I,reumatoïde artritis (RA), 
systemische lupus erythematosus (SLE), en experimentele autoimmuunencephalomyelitis. 
Het C-telopeptide van type I collageen marker CTX-I is een merker voor botresorptie. Aangetoond 
is dat de bepaling van het niet geisomeriseerde epitoop (αCTX-I) gevoeliger is als een merker voor 
botuitzaaiingen bij borst- en prostaatkanker dan het geïsomeriseerde epitoop (βCTX-I)  Dit komt 
door de hoge concentratie ECMR type I collageen in het bot geinvadeerd door kankercellen en dus 
een hoge hoeveelheid nieuw gevormde niet geisomeriseerd collageen type I dat botresorptie door 
osteoclasten ondergaat. 
 
Nonenzymatische glycosylering 
Nonenzymatische glycosylering wordt ook wel eens de Maillard reactie genoemd en leidt tot PTM’s 
van eiwitten, nucleïnezuren en vetten. Een gemeenschappelijke oorzaak van de niet-enzymatische 
glycosylering is de verhoogde bloedglucosespiegel en dienovereenkomstig komt de meeste kennis 
over enzymatische glycosylering voort uit studies bij diabetes. De marker HbA1c is een gevestigde 
PTM marker bij type II diabetes. Onlangs is vastgesteld dat  geavanceerde glycatie eindproducten 
(AGE's) betrokken zijn bij kankers. De nicotine geïnduceerde accumulatie van AGEs is een 
oorzaak van kanker. Er is momenteel intens onderzoek rond de receptor voor AGEs, genaamd 
RAGE, aan de gang als zowel een marker en een inductor van kanker en om te beoordelen of er 



een verband bestaat tussen chronische ontsteking en kanker, omdat ontstekingsmediatoren zowel 
pro- als antitumorigeen kunnen zijn. 
 
Citrullinatie 
Citrullinatie of deiminatie is de term die wordt gebruikt voor de PTM van het aminozuur arginine, 
wat kan omgevormd worden tot het aminozuur citrulline. De verandering wordt vergemakkelijkt 
door peptidylarginine deiminases (PAD’s)  De omzetting van arginine in citrulline kan belangrijke 
gevolgen hebben voor de structuur en functie van eiwitten, omdat arginine positief geladen is bij 
een neutrale pH, terwijl citrulline ongeladen is. De positieve lading verhoogt de hydrofobiciteit van 
het eiwit, hetgeen leidt tot veranderingen in eiwitvouwing. 
Histondeacetylase 1 (HDAC1) remmers zijn momenteel in ontwikkeling voor de behandeling van 
bepaalde vormen van kanker, met name borstkanker. Histon lysine en arginine residu's bevatten 
een breed reeks PTM-producerende processen, waaronder methylatie, citrullinatie, acetylering, 
ubquitinatie en sumoylatie. De gecombineerde werking van deze wijzigingen regelt kritische DNA-
processen, waaronder replicatie, reparatie en transcriptie. Bovendien worden enzymen,die histon 
lysine en arginine residuen wijzigen,gecorreleerd met niet alleen kanker maar ook met artritis, 
hartziekten, diabetes en neurodegeneratieve ziekten. 
Histon methylering speelt een sleutelrol bij het reguleren van de chromatinestructuur en functie. De 
recente identificatie van enzymen die histon methylatie antagoniseren of verwijderen, biedt nieuwe 
inzichten in histon methylatie plasticiteit in de regulering van de epigenetische paden. 
Peptidylarginine deiminase 4 (PADI4, ook bekend als PAD4) was het eerste enzym waarvan  
aangetoond is dat het histon methylatie antagoniseert. PADI4 functioneert als histon deiminase, 
met omzetting van een methylarginine citrulline residu op specifieke plaatsen op de staarten van 
histonen H3 en H4. PADI4 is geassocieerd met HDAC1.328-330  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onderstaand een lijst van posttranslationele veranderingen bij auto-immuunziekten 
 



In de volgende gedeelten van dit werkje bespreken we de gevolgen van de huidige medicijnen op 
de ECM en daarna richten we onze aandacht op de potentiële toekomstige ECM-gerichte 
farmacotherapieën en de uitdagingen die de ECM-gerichte agentia stellen bij 
medicijnenontdekking en ontwikkelingsprocessen 
 
III. Momenteel gebruikte geneesmiddelen die de extracellulaire matrix beïnvloeden. 
 
  Tot dusver is er slechts beperkte vooruitgang geboekt in het doelgericht beïnvloeden van ECM-
componenten. Wellicht de bekendste voorbeelden zijn de medicijnen die gericht zijn op de majeure 
celreceptoren voor ECM componenten, de integrines. Deze medicijnen zijn abciximab (gebruikt 
voor de behandeling van acute coronaire syndromen), efalizumab (gebruikt voor de behandeling 
van psoriasis) en natalizumab (gebruikt voor de behandeling van multiple sclerose en de ziekte 
van Crohn). Behalve voor de bovengenoemde proteïne medicijnen, zijn er vrijwel geen andere 
medicijnen voornamelijk gericht op de ECM. Niettegenstaande is er voor verscheidene van de 
huidige geneesmiddelen aangetoond dat ze het ECM metabolisme beïnvloeden en bijgevolg de 
samenstelling en organisatie van de ECM regelen. Tabel 2 geeft een overzicht van momenteel 
beschikbare medicijnen die de ECM buiten hun primaire effecten beïnvloeden. De effecten van 
deze medicijnen op de ECM zijn vaak, maar niet altijd, nuttig bij de behandeling van diverse 
ziekten bij de mens. 



 



 



 
 
 
A. Huidige Anti-Inflammatoire en Immunomodulatoire Medicijnen met  ziekteprocesmodulende 
eigenschappen van de extracellulaire matrix 
 
Het is bewezen dat veel van de huidige medicijnen hun ziekteprocessturende eigenschappen, 
minstens gedeeltelijk  terug te brengen zijn op hun pleiotrophe effecten op de ECM.  
Dit is het geval voor glucocorticoïden en zeker ook voor antiinflammatoire en immunomodulerende 
medicijnen, zoals infliximab, een monoclonaal antilichaam welke de werking van tumor necrose 
factor -α (TNF-α) blokkeert. Zulke medicijnen moduleren de ECM wanneer ze gebruikt worden bij 
de behandeling van specifieke fibrotische ziekten met  manifeste ontstekingen, zoals bij Riedel’s 
thyroiditis en ziekte van Crohn.  
 
Het effect van glucocorticoïden op de ECM dateert van voor 20 jaren, wanneer aangetoond werd 
dat het inhibitoire effect van deze medicijnen niet toe te schrijven was aan hun antiinflammatoire 
werking .Glucocorticoïden verminderen de synthese van type I collageen en verhinderen 
littekenvorming door de binding van het TGF-β activererend proteïne complex aan het TGF-β 
element in de distale promotor van het proa1 type I collageen gen te verminderen. 
Glucocorticoïden hebben ook invloed op de aanmaak van collageen door het verminderen van de 
prolylhydroxylase activiteit, een belangrijke snelheidsbeperkende enzym van collageen synthese. 
(zie vroeger).Voorts is er bij glucocorticoïden aangetoond dat ze de collageensynthese 
onderdrukken door het verhogen van de afbraak van collageen mRNA. Zoals samengevat in 
bovenstaande tabel, worden behalve collageen, ook verscheidene andere ECM-moleculen 
beïnvloed door glucocorticoïden. Deze omvatten elastine, proteoglycanen decorine en biglycan, 
hyaluronan, collagene glycoproteinen, in het bijzonder fibronectine, laminine, en tenascine en 
bepaalde ECM-afbrekende MMP’s alsook hun inhibitoren d.w.z. weefsel inhibitoren van MMP's 
(TIMP's). De effecten van glucocorticoïden op deze moleculen spelen waarschijnlijk ook een rol bij 
hun antifibrotische eigenschappen, hoewel de mechanismen waarmee deze glucocorticoïden ECM 
genen reguleren veel minder duidelijk zijn. Echter, sommige MMPs worden geregeld door 
glucocorticoïden via interferentie met de binding van de transcriptiefactor activator proteïne-1, de 
belangrijkste faciliterende factor van de collagenase-promotor.  
Infliximab en andere TNF-α antagonisten kunnen eveneens werken op het ECM door het 
stimuleren van MMP-activiteit en bijgevolg ECM afbraak . 
 
 
NSAID’s, die primair cyclooxygenase enzymen inhiberen  en zo  de synthese van prostanoiden 
voorkomen kunnen fibrotische processen verbeteren via beïnvloeding van de TGF-β synthese. 
Bovendien is gebleken dat nonsteroidale anti-inflammatoire medicijnen de ECM beïnvloeden via 
suppressie van de MMP expressie,synthese en activiteit . 
Dit werkingsmechanisme is ook beschreven voor antimicrobiële tetracycline analogen zoals 
doxycycline en minocycline, wanneer het wordt gebruikt bij de behandeling van abdominale aorta 
aneurysma en neurodegeneratieve ziekten. 
 
Onlangs is ontdekt dat cyclosporine, een veelgebruikt immunosuppressivum en een inhibitor van 
de mitochondriaal membranenpermeabiliteit, een curatieve agent is voor aangeboren collageen 
type VI myopathien (d.w.z. Ullrich congenitale spierdystrofie en Bethlem myopathie). Cyclosporine 
A corrigeert de mitochondriale dysfunctie en spier apoptose die kenmerkend zijn voor deze 
patiënten. Deze ontdekking is van groot belang, omdat het aantoont dat een onverwachte 
collageen type VI mitochondriale connectie de basis vormt van de pathogenese van de collageen 
type VI myopathien. Bovendien vormt het ook een bewijs dat erfelijke ziekten, waaronder erfelijke 
ECM ziekten, kunnen behandeld worden met de juiste medicijnen na de genetische expressie, als 
de pathogenetische mechanismen bekend zijn . Naast een curatief agens voor Ullrich congenitale 
spierdystrofie en Bethlem myopathie, kan cyclosporine bijdragen aan de ECM remodelering door 
het reguleren van de activiteit van specifieke MMP’s. Deze voorbeelden wijzen erop dat de 



mechanismen die fibrogenesis sturen niet noodzakelijk dezelfde zijn als deze die inflammatie 
reguleren en dat er een specifieke behoefte bestaat om  medicijnen te ontwikkelen die de ECM 
beïnvloeden naast het ontwikkelen van betere medicijnen voor inflammatoire ziekten. 
 
 
B. Andere courante medicijnen  met werking op de extracellulaire matrix 
 
Naast ontstekingsremmende en immunomodulatoire medicijnen, zijn er verschillende andere 
medicijnenklassen waarvan is aangetoond dat  ze de ECM op een positieve manier buiten hun 
hoofdwerking beïnvloeden. Dit geldt voor antihypertensieve agentia, vooral angiotensine-
converting enzymes (ACE)-remmers, angiotensine receptor blokkers, en calcium kanaal blokkers, 
die alle beschikken over opmerkelijke antifibrotische eigenschappen via hun vermogen om de 
collageen te verminderen. ACE-remmers, zoals captopril primair blokkeren het  angiotensine II-
converting enzyme en beperken de ECM expansie bij acute en chronische nierziekte. Angiotensin 
receptor blokkers, waaronder losartan, inhiberen de effecten van angiotensine via het selectief 
blokkeren van de angiotensine II type 1 receptor. Daardoor is er ook een duidelijke antifibrotische 
actie. Beide angiotensine II blokkerende medicijnen hebben een effect op de ECM door een 
vermindering van de continue overexpressie van TGF-β. De combinatie van angiotensine II 
blokkade en de rechtstreekse inhibitie van TGF-β met antilichamen heeft bewezen een 
veelbelovende therapeutische strategie te zijn in het vertragen van fibrotische ziekten. 
Angiotensine II blokkade door angiotensine II type 1 receptor blokkers bij patiënten met Marfan 
syndroom vermindert  significant het tempo van de geleidelijke aortaverwijding.  
 
Daarnaast is van calcium kanaal blokkers zoals nifedipine en amlodipine, die het L-type calcium 
kanaal blokkeren, geweten dat ze op ECM werken  via het onderdrukken van TGF-β , waardoor er 
een verminderde matrix accumulatie plaatsvindt.. Anderzijds moduleren  calcium kanaal blokkers  
de activiteit/expressie van MMP’s en TIMP’s, maar de werkingsmechanismen zijn nog 
onduidelijk.  
 
Cholesterolverlagende medicijnen, statines, kunnen weefselfibrose verminderen door hun 
capaciteit om de angiotensine-geïnduceerde bindweefsel groeifactor productie (CTGF) te 
inhiberen. Statines inhiberen de omzetting van HMG-CoA tot mevalonaat, welke nodig is voor de 
posttranslationele modificatie van de Rho familie en de Ras GTPases. Rho familie GTPases Rac1 
en Cdc42 zijn de voornaamste mediatoren van de TGF- β-gestimuleerde expressie van CTGF in 
menselijke gingivale fibroblasten en CTGF expressie aanzienlijk kan worden gereduceerd met 
lovastatin. Het gebruik van pravastatine inhibeert tevens de Rho/CTGF/ECM cascade bij 
menselijke fibrose explantaten. 
 
Andere voorbeelden van bestaande geneesmiddelen die het ECM metabolisme moduleren op een 
wijze die kan gezien worden als gunstig bij ziektemodificerende processen omvatten verschillende 
nieuwere agentia, zoals levosimendan, een calcium sensibiliserende stof gebruikt voor 
patiënten die lijden aan decompensatio cordis. Levosimendan gebruik vermindert de 
serumpiegel van MMP-2 bij deze patiënten. In tegenstelling hiermee verhoogt bosentan, een 
endothelin ETA - en ETB -receptor antagonist, de serum MMP-9 zonder TIMPs te beïnvloeden 
wanneer deze gebruikt wordt bij patienten met pulmonale arteriële hypertensie. Dus, bosentan  
verbetert het  proteolytische onevenwichtigheid door het verhogen van de turn-over van ECM 
proteinen. Sirolimus, een effectieve antimitotische agens gebruikt bij stent restenosis therapie, 
blokkeert de accumulatie van hyaluronan en de hechting van monocyten aan de ECM 
geproduceerd door vasculaire gladde spiercellen . Natuurlijk bestaan er vele andere voorbeelden 
van medicijnen en pharmaceutische agentia die de ECM mogelijks positief beinvloeden. Het  
probleem met alle genoemde medicijnen is dat hun effecten op de ECM zijn nogal zwak en niet 
specifiek zijn. 
 
 
 



 
C. Nadelige gevolgen van de huidige medicijnen op de extracellulaire matrix 
 
  De effecten van de huidige medicijnen op de ECM zijn niet altijd gewenst. Een klassiek voorbeeld 
is peritoneale fibrose en een breed scala van huidlaesies na het gebruik van het β-adrenergische-
blokkerende medicijn practolol, hoewel het mechanisme waardoor practolol peritoneale fibrose en 
cutane laesies veroorzaakt,niet bekend is. Methysergide, een receptor antagonist van de 5-
hydroxytryptamine (5-HT) receptor 2C, vroeger voorgeschreven bij de profylaxe van migraine, leidt 
ook tot retroperitoneale fibrose. Het dient ook vermeld te worden dat de antiobesitasmedicijnen 
dexfenfluramine en fenfluramine, die werkzaam zijn via 5HT vrijzetting en ook deels via 
conversie naar de werkzame metaboliet norfenfluramine, de 5HT 2B -receptoren direct stimuleren 
en  geassocieerd worden met hyperplastische valvulaire en endocardiale laesies met verhoogde 
ECM via TGF-β -gemedieerde mechanismen. Vanwege dit neveneffect zijn deze agentia in 1997 
vrijwillig uit de markt genomen. Verder hebben dopamine receptor agonisten van de 
ergotamine-afgeleide klasse, welke gebruikt werden bij de behandeling van de ziekte van 
Parkinson en prolactine-producerende hypofyse tumoren, valvulaire ziekten veroorzaakt, mogelijk 
via hun effect op de 5HT2B-receptoren . De antineoplastische middelen bleomycin en 
cyclophosphamide zijn ook medicijnen, bekend omwille van hun bijwerkingen op de ECM zoals 
fibrose. Bleomycin lijkt fibrose te veroorzaken door verhoging van de expressie en de synthese van 
TGF-β1. Methotrexate, een eerstelijn antireumatisch medicijn volgens de Europese Liga tegen 
reuma (EULAR) en het American College of Rheumatology (ACR), remt primair het metabolisme 
van foliumzuur. Vanwege zijn firstpass metabolisme in de lever, kan het leverfibrose veroorzaken. 
De onderliggende mechanismen voor methotrexaat-geinduceerd lever celbeschadiging zijn nog 
onvolledig bekend Echter, de activering van complement systeem binnen het leverweefsel speelt 
hierin waarschijnlijk een belangrijke rol. Gingiva zwelling te wijten aan een toename van de ECM 
van het gingivale bindweefsel wordt alvan oudsher beschouwd als een neveneffect van fenytoïne 
en L-type calciumantagonisten evenals van ciclosporinegebruik. Er zijn aanwijzingen dat in het 
geval van fenytoïne, TGF-β1 en ook PDGF-BB nauw verbonden zijn met dit esthetische 
neveneffect (d.w.z. gingivale vergrotingen). De onderliggende mechanismen waardoor L-type 
calcium kanaal blokkers gingivale hyperplasie veroorzaken , is verre van duidelijk. De voorgestelde 
mechanismen omvatten een defecte collagenase activiteit die het gevolg is van een verminderde 
opname van foliumzuur evenals verhoging van TGF-β1 en andere factoren die verantwoordelijk 
zijn voor de productie van een fibreus weefsel in de gingiva. 
 
Recent ontdekte schadelijke effecten van medicijnen op de ECM zijn tendinopathien, geassocieerd 
met het gebruik van statines en fluoroquinolonen. Bovendien zij er ook gevolgen voor het skelet 
vastgesteld, in het bijzonder een verhoogd risico op botbreuken van het appendiculaire skelet bij 
vrouwen met type 2 diabetes, veroorzaakt door thiazolidinediones, een antidiabetische drug 
klasse. Statine en fluoroquinolone-geïnduceerde tendinopathien worden voornamelijk 
toegeschreven aan het vermogen van deze twee geneesmiddelenklassen om de specifieke 
activiteit van MMP’s in tendoncellen te moduleren. De bijwerkingen van thiazolidinediones op 
botten zijn hoofdzakelijk te wijten aan de proadipocytische antiosteoblastogene effecten van deze 
medicijnen op pluripotente mesenchymale stamcellen. Hoewel, reductie van de ECM productie via 
geinhibeerde TGF-β1 of CTGF expressie zijn mogelijks even belangrijk voor de werkzaamheid van 
deze geneesmiddelen. De nieuwe biologische antiinflammatoire en immunomodulatoire 
medicijnen, zoals tumor necrosis factor-inhibitoren en de interleukine-1 inhibitor anakinra 
kunnen ook leiden tot ongewenste neveneffecten op de ECM, voornamelijk van de huid. In de 
praktijk zijn glucocorticoïden waarschijnlijk de meest bekende geneesmiddelen die belangrijke 
neveneffecten veroorzaken via hun invloed op de ECM. Systemisch gebruik van glucocorticoiden 
voor een langere periodes bij de behandelingen van chronische inflammatoire ziekteprocessen is 
bijna onvermijdelijk schadelijk voor gezonde weefsels, voornamelijk voor beenderen, door 
vroegtijdige of overdreven osteoporose en voor de huid  door verdunning te induceren.  Recente 
ontwikkelingen in de botbiologie hebben ons uitvoerig inzicht verschaft, hoe glucocorticoïden de 
receptor activator van het nucleaire factor-кB-ligand- osteoprotegerin systeem en het Wnt-catenin 
signaleringssysteem beïnvloeden en via deze effecten voor osteoclastogenese i.p.v. 



osteoblastogenese zorgen. Glucocorticoïden kunnen ook de osteoblast-geinduceerde synthese 
van type I collageen, het belangrijkste bestanddeel van de bot-ECM, remmen met een 
overeenkomstige daling in botmatrix beschikbaar voor de botmineralisatie. Aanvullende 
mechanismen waardoor glucocorticoiden osteoporose induceren zijn een verhoogde expressie van 
geselecteerde MMP’s door osteoblasten en effecten op de synthese of receptorbinding van 
groeifactoren.. Echter, de exacte mechanismen van glucocorticoïdgeinduceerde osteoporose zijn 
nog niet volledig begrepen. De moleculaire mechanismen van glucocorticoïd-geïnduceerde 
huidatrofie zijn eveneens gecompliceerd. Van glucocorticoïden is bekend dat ze genexpressie van 
een aantal ECM moleculen en andere moleculen in cutane cellen reguleren via diverse 
genomische en nongenomische mechanismen, waaronder het TGF-β signaleringssysteem zoals 
reeds vroeger beschreven. Om schadelijke effecten van glucocorticoïden op gezond weefsel te 
voorkomen,zouden specifieke doelgerichte, gemodificeerde glucocorticoïden moeten ontwikkeld 
worden. Daarbij zou de betrokkenheid van ECM-proteinen niet over het hoofd mogen gezien 
worden bij de geneesmiddelenontwikkeling om zo mogelijk eventuele (toxicologische) 
neveneffecten te vermijden. 
 
 
 
 
IV. Potentiële toekomstige klassieke farmacotherapieën voor de extracellulaire matrix 
 
Zoals hierboven besproken, kunnen een aantal van de momenteel beschikbare medicijnen het  
ECM metabolisme en opbouw moduleren naast hun primaire werking. Echter  hun effecten op de 
ECM zijn vaak noch potent noch specifiek genoeg. Meer nog, verschillende medicijnen kunnen 
een schadelijke werking heeft op de ECM hebben. Dus zijn nieuwe medicijnen die de ECM 
beïnvloeden op een meer directe manier wenselijk. In de afgelopen jaren is het aantal 
medicijnontwikkelingsprojecten, die beogen de ECM  primair te beïnvloeden. Bij deze projecten 
worden cel- en genenonderzoek gebaseerde strategieën gebruikt, voornamelijk genen antisense 
therapien evenals RNA-interferentie en recombinanttechnieken. Hoewel deze aanpakken 
fascinerende nieuwe manieren bieden qua behandelen van verschillende menselijke ziekten zijn 
ze niet in de klinische praktijk uitgetest. De veelvuldigheid en functionele complexiteit van de ECM 
moleculen en de verscheidenheid van ziekten die samenhangen met de ECM, stellen grote 
uitdagingen voor de toekomst gerichte strategieën. Echter, het overweldigende bewijs, waarvan 
een deel in dit werkje werd gepresenteerd, geeft de noodzaak weer om specifieke onderdelen van 
de ECM te beïnvloeden ter voorkoming of behandeling van allerlei ziekten. Anderzijds suggereert 
de moleculaire complexiteit van ziekten dat agentia, die niet alleen één enkele ECM molecule 
maar tegelijkertijd verschillende aspecten van de ECM beïnvloeden, ook een belangrijke plaats in 
de toekomstige ontwikkeling van geneesmiddelen zullen innemen. De bredere beïnvloeding wordt 
reeds succesvol toegepast bij de ontwikkeling van de tweede generatie tyrosine kinase remmers 
in de behandeling van kankers. In de volgende hoofdstukken worden de potentiële toekomstige 
farmacotherapieën besproken die voornamelijk de synthese, degradatie of signalering van de ECM 
beïnvloeden,. Een overzicht van deze medicijnen is weergegeven in onderstaande tabel . 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Eveneens worden  een schematische voorstelling van de ECM en zijn  in-uit-signaleringpathways 
evenals de plaatsen voor potentiële toekomstige farmacotherapieën  gericht op de ECM getoond in 
onderstaande figuur. 



 



A. De beïnvloeding van  de synthese van de extracellulaire matrix 
 

  Fibrose, waarbij er  een relatieve toename van de hoeveelheid bindweefsel plaatsvindt, is een 

kenmerk van vele menselijke ziekten, waarbij de meeste een inflammatoire component vertonen in 

de pathogenese. Zoals hierboven besproken hebben de huidige ontstekingsremmende en 

immunomodulatoire geneesmiddelen evenals bepaalde andere geneesmiddelen slechts een beperkte 

effectiviteit in het voorkomen van fibrotische processen. Er is veel bewijsmateriaal beschikbaar, 

waaruit blijkt dat de moleculaire familie van transformatie groeifactoren-β’s (hier gegroepeerd 

zoals TGF-β) essentiële mediatoren zijn van fibrose. Inderdaad, TGF-β is betrokken bij de 

fibrotische stoornissen van hart, nieren, lever, longen, huid, en diverse andere organen. Daarom is 

TGF-β is een uiterst belangrijk doelwit voor antifibrotische therapie. De huidige kennis van de 

signaleringstrajecten van TGF-β leidt tot drie strategieën voor het blokkeren van pathologische 

TGF-β reactie bij  de behandeling van fibrotische processen: 1) het blokkeren van de TGF-β ligand 

door neutraliserende antilichamen zoals bij metelimumab  en lerdelimumab, oplosbare TGF-β 

receptoren, receptor mimetica of natuurlijke TGF-β -bindende eiwitten zoals decorin; 2) blokkering 

van TGF-β receptor activatie en van signalering door oraal actieve kleine molecule TGF-β 

receptor kinase remmers zoals SB431542, SD-208 en SM305  en 3) selectieve inhibitie van intra-

cellulaire signaaltransductie door te interfererem met Smads door de fysiologische endogene 

inhibitor Smad7 of met coactivatoren door aptameren (thioredoxin A-SARA (SMAD anchor for 

receptor activation). Echter, daar TGF-β blokkade nog niet ontwikkeld is voor een effectieve en 
veilige therapie bij menselijke patiënten, worden extra groeifactoren of cytokines betrokken bij 
fibrotische processen ook onderzocht als mogelijke doelen voor de behandeling van fibrose. Deze 
moleculen zijn interleukine-6, interleukine-13, de CC en CXC familie van chemokines, bot 
morphogenetisch protein-7 en CTGF. Bijvoorbeeld FG-3019 is een IgG1-antilichaam dat 
specifiek kan binden op domein 2 van CTGF en angiotensine II  en  glycatie eindproduct-

geïnduceerde (AGEs)fibronectineproductie door vasculaire gladde spiercellen blokkeert. Dit 
medicijn vermindert of blokkeert fibrose in de longen, lever en nieren in vivo. Als dusdanig wordt 
het reeds gebruikt in fase I/II klinische trials voor de behandeling van idiopathische longfibrose en 
trials voor de behandeling van focale segmenteae glomerulosclerosis en andere fibrotische ziekten 
zijn gepland. Anderzijds is er van TGF-β3, welke in hoge mate in  zich ontwikkelende embryonale 
huid en dus ook in embryonale wonden aanwezig is, geweten dat het wondheling geeft zonder 
littekenvorming. Daarom wordt recombinant menselijk TGF-β3 het zogenaamde avotermin 
ontwikkeld en getest bij  littekenvorming bij volwassenen. Avotermin staat bekend omwille van het 
bevorderen van het herstel van de normale huid en voor verbetering van littekenuitzicht door 
verlaging van de depositie van ECM-componenten zoals collageen en fibronectine en door invloed 
uit te oefenen op de organisatie van de nieuw ECM-weefsel in de gewonde dermis. Ilodecakin, 
een recombinant interleukine-10  is een ander voorbeeld van een cytokine drug welke het ECM 
metabolisme modulereert op een manier die een gunstig omgeving creeert voor degeneratieve 
wondgenezing. Welke van bovengenoemde stoffen het uiteindelijk zal halen in de klinische praktijk 
valt nog te bezien.In drie dubbel blinde, placebo fase II gecontroleerde studies, vertoont avotermin  
intradermaal ingespoten aan beide zijden van huidinsneden, vóór de verwonding en 24 uur later, 
een versnelde en blijvende verbetering van de littekens zonder belangrijke neveneffecten. Fase III 
onderzoek leidde echter niet tot hetzelfde resultaat, wat de complexiteit van het ontwikkelen van 
geneesmiddelen voor de ECM nogmaals benadrukt 
 
  Naast het tussenkomen in de activiteit van profibrotische groeifactoren en cytokines, kan de 
synthese van ECM moleculen directer geregeld  worden door het beïnvloeden van promotoren en 
versterkers. Een serie van triplexvormende oligonucleotiden (TFO’s) is ontwikkeld voor het 
inhiberen van de transcriptie van het  α1(I) collageen gen.Bovendien maakt bioconjugatie van 
oligonucleotiden met andere moleculen zoals vetten, suikers of peptiden de locatiespecifieke 
levering van TFO’s mogelijk. Dit soort doelgerichte aflevering van TFO’s schept een nieuw terrein 
voor antifibrotische medicijnen in de pharmacotherapie. Anderzijds is het ook mogelijk om de 
synthese van ECM moleculen op het posttranslationele niveau te beïnvloeden. Bijvoorbeeld 



genereert remming van type I collageen prolyl-4-hydroxylase scheurbuikachtige onstabiele 
collageen vezels en resulteert dit in een verminderde collageen productie. In tegenstelling hiermee 
wordt overexpressie van de subeenheid van het type I collageen prolyl-4-hydroxylase 
geassocieerd met een overmatige productie van collageen . Dus, collageen prolyl-4-
hydroxylases en vooral hun α subunits  kunnen worden beschouwd als een aantrekkelijk doelwit 
voor farmacologische remming om excessieve collageenaccumulatie bij fibrotische ziekten en 
ernstige littekens te voorkomen. Hierbij is de orgaanspecifieke werking nog steeds een onopgelost 
raadsel. Collageen is de belangrijkste component van alle fibreus bindweefsel van  huid over been 
naar tubulaire organen. Wanneer de type I collageen synthese beïnvloed wordt, kan men 
bijwerkingen verwachten in alle organen die collageen  synthetiseren. 
 
  Hoewel de remming van de ECM synthese gewenst is bij de behandeling van fibrotische ziekten, 
zijn er ook  talrijke situaties waarbij het zinvol is om de ECM-productie te verhogen. Deze situaties 
zijn degeneratieve ziekten van de intervertebrale discus en het articulaire kraakbeen, gestoorde 
wondgenezing en zenuw basaalmembraan regeneratie. Nutraceuticals, met name glucosamine 
werden gebruikt als behandelingsmogelijkheid voor degeneratieve ziekten van het kraakbeen. Er is 
gesteld dat glucosamine leidt tot een hogere glycosaminoglycaan productie door de chondrocyten, 
daar het de belangrijkste bouwsteen van glycosaminoglycaan moleculen is. Echter, de resultaten 
zijn controversieel. Niettemin, van glucosamine wordt beweerd dat het effectief zou zijn, wanneer 
gebruikt in combinatie met chondroitinesulfaat, bij een subgroep van arthrose patiënten met matige 
tot ernstige kniepijn. Een plausibele verklaring waarom deze agentia pijn verminderen, is dat zij 
antiinflammatoire eigenschappen bezitten eerder dan anabole eigenschappen ter vervanging van 
gewrichtsvloeistof. Maar de ontwikkeling van  nutraceuticals voor de behandeling van 
degeneratieve kraakbeenziekten kan toch nuttig zijn, hoewel gericht toedienen van TFO’s, evenals 
groeifactoren die de ECM productie stimuleren  of moleculen die de matrixdegradatie remmen, 
waarschijnlijk een meer praktische en krachtigere remedie zullen vormenvoor verschillende 
degeneratieve ziekten, waaronder die van het kraakbeen. 
 
B. De beïnvloeding van  de afbraak van de extracellulaire matrix 
 
  Proteolytische afbraak van ECM-onderdelen is een pathognomische eigenschap, niet alleen 
bekend bij degeneratieve aandoeningen zoals artrose, maar ook bij cardiovasculaire 
aandoeningen , maligniteiten en vele andere ziekten. Talrijke enzymen kunnen de individuele ECM 
componenten afbreken. Echter, ECM afbraak staat voornamelijk onder de controle van specifieke 
MMP’s en hun inhibitoren (d.w.z. TIMP’s), disintegrin en metalloproteinase met thrombopondin 
motieven (ADAMTS) familie van de proteinases  en cysteïne protease cathepsines. Dus 
strategieën voor de preventie van proteolytische matrix degradatie hebben vooral betrekking op 
deze enzymen. Synthetische breedspectrum MMP inhibitoren zoals batimastat, ilomastat en 
marimastat, evenals meer selectieve MMP-remmers, in het bijzonder tanomastat en trocade, zijn 
ontwikkeld en getest in klinische proeven, vooral om kanker te behandelen. Helaas, de resultaten 
van deze tests zijn teleurstellend. De redenen voor het falen van de bovenstaande synthetische 
MMP-remmers zijn niet bekend, maar men denkt dat zij te breed werken en meer selectieve MMP-
remmers nodig zijn. In lijn met deze gedachte is het bewezen dat pogingen om MMP activiteit te 
verhinderen gericht moeten zijn op therapieën die de endogene MMP-remmers TIMPs of 
monoclonale antilichamen tegen individuele MMP’s aanspreken, .Ervaringen uit dierstudies 
wijzen erop dat ADAMTS inhibitoren  waarschijnlijk een belangrijke plaats zullen innemen als 
toekomstige medicijnen. Bijvoorbeeld remming van specifieke ADAMTS, namelijk ADAMTS-4 en -
5, door een flavonoïde genaamd nobiletin (te vinden in de schil van citrusvruchten)geeft een 
verminderde aggrecanafbraak in het kraakbeen en voorkomt vervolgens vernietiging van 
kraakbeen.  
 
 
De meest veelbelovende resultaten van het potentieel nut van  matrix degradatie beinvloedende 
farmacotherapien zijn  afkomstig uit studies met cathepsine-remmers, voornamelijk cathepsine-K-
remmers. Er bestaan twee cathepsine-K-remmers, odanacatib en balicatib, waarvan aangetoond 



is dat ze botafbraak inhiberen en botmassa verhogen bij patiënten met osteoporose. Verwacht 
mag worden dat cathepsine-K-remmers  de eerste doelgerichte agentia met  goedkeuring zullen 
zijn voor ECM therapie, met name voor osteoporose. Cathepsin K remmers zijn ook veelbelovend 
om proteolytische degradatie van de ECM aan te pakken. Het valt nog te bezien of er in de 
toekomst specifieke medicijnen zullen zijn die een remmende werking uitoefenen op ECM afbraak 
binnen de vasculaire wand en via dit mechanisme acute coronaire syndromen en andere 
aneurysmatische processen in het vaatstelsel zullen voorkomen. 
 
Naast het zich richten op de enzymen die de ECM degraderen,zijn er een aantal andere potentiële 
kandidaat enzymen en hun inhibitoren die bij medicijnontwikkeling van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld remming van hyaluronidases, de enzymen die de hyaluronan afbreken, is een 
aantrekkelijk farmacologische doelwit welke  gebruikt kan worden bij fysiologische processen, 
variërend van fertilisatie naar veroudering en bij ziekteprocessen zoals maligniteiten. Bovendien 
heeft de vaststelling dat heparanase verhoogd is bij  een breed scala aan typen tumoren en 
bijgevolg gekoppeld is aan de ontwikkeling van de pathofysiologische processen, geleid tot een 
explosie van therapeutische strategieën om deze enzymactiviteit te inhiberen. Tot nu toe is er ten 
minste één stof, het gesulfateerde oligosaccharide PI-88, welke zowel de heparanase activiteit 
remt en effecten heeft op de groei factor binding, welke de klinische trials bereikt heeft en een 
veelbelovende werkzaamheid laten zien heeft. Een molecuul genaamd AA-4500, welke de 
collagenase activiteit kan stimuleren, heeft zijn werkzaamheid in een fase III studie bewezen, 
wanneer lokaal toegediend bij de behandeling van Dupuytren contracturen. Anderzijds heeft 
putrescine, een remmer van weefsel- transglutaminase (vereist voor crosslinking van collageen 
met andere ECM-proteïnen), geen grotere werkzaamheid dan placebo in fase II trial voor de 
behandeling van hypertrofische littekens. 
 
 
C. De signalering van de extracellulaire matrix 
 
  De veranderde samenstelling van het bindweefsel, of het nu het gevolg is van de synthese of 
afbraak van de matrixcomponenten, kan cel-matrix interacties sterk wijzigen door middel van 
activatie van diverse signalerings pathways die celgedrag regelen,voornamelijk groei, differentiatie, 
de beweeglijkheid en de levensvatbaarheid van de cellen.De effecten van afzonderlijke matrix 
moleculen op cellen worden voornamelijk overgedragen via specifieke celoppervlaktereceptoren 
namelijk de integrines welke transmembrane heterodimerische glycoproteïnen zijn, welke bestaan 
uit één α en één β subeenheid. Tot op heden zijn 18 α en 8 β subeenheden geïdentificeerd bij 
zoogdieren en deze subeenheden kunnen ten minste 24 verschillende combinaties vormen die elk 
specifiek één of meerdere ECM moleculen binden. Omdat integrines meestal relatief korte peptide 
motieven in een molecule herkennen  is het mogelijk om de integrine erkennings-peptide motieven 
van de ECM moleculen te beïnvloeden met specifieke blokkerende antilichamen en via dit 
mechanisme invloed  uit te oefenen op de interacties tussen de vernieuwde matrix en de 
integrines. Deze aanpak wordt succesvol gebruikt met cytokines, zoals TNF-α , waarvan de 
receptor binding en activiteit kan worden geblokkeerd (bijvoorbeeld, met een monoklonaal 
chimerisch antilichaam infliximab, een volledig menselijk monoklonaal antilichaam adalimumab of 
een gePEGyleerde Fab fragment van een gehumaniseerde TNF-α remmer monoklonaal 
antilichaam certolizumab. Echter, strategieën voor het genereren van antistoffen tegen ECM 
moleculen en hun gebruik voor therapieën zijn weinig populair gebleken. In de plaats hiervan zijn 
strategieën voor het genereren van monoklonale antilichamen tegen integrines intensief 
onderzocht geweest. Zoals reeds eerder vermeld, zijn er al een paar anti-integrine antilichamen in 
de klinische praktijk gebruikt geweest  voor acute coronaire syndromen, psoriasis, multiple 
sclerose en de ziekte van Crohn. Hoewel het gebruik van deze anti-integrineantilichamen als 
geneesmiddel niet altijd veilig zijn gebleken, is van elk van hen duidelijk vastgesteld dat deze 
aanpak  zeer nuttig is bij verdere ontwikkeling van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld vedolizumab 
(MLN0002), een gehumaniseerde antilichaam welke α4β7 integrine als doelwit heeft, heeft een 
gunstig effect op de actieve ziekte van Crohn en colitis ulcerosa vanwege zijn zeer selectief 
vermogen om lymfocytenmigratie naar ontstoken delen van de darm te blokkeren. Vedolizumab 



interfereert specifiek in de interactie tussen het α4β7 integrin op lymfocyten en zijn voornaamste 
ligand, mucosale adressin celadhesie molecule-1, op endotheliale cellen. Het dient vermeld te 
worden  dat α4β7 integrine ook fibronectine kan binden, suggererend dat in de toekomst 
vedolizumab mogelijk een breed spectrum van toepassingen zal hebben bij de behandeling van 
pathologische toestanden zoals atherosclerose, cardiale hypertrofie en tumorvorming.  
Volociximab, een chimerische gehumaniseerd monoklonaal antilichaam,welke een hoge affiniteit 
functie remmer is van het α5β1 integrin, wordt toegepast in de klinische fase II trials voor solide 
tumoren bij renaal celcarcinoma, uitgezaaid melanoom en alvleesklierkanker. De rationale van 
volociximab in kankertherapie kan worden gebaseerd op het feit dat integrin α5β1, welke 
fibronectin bindt, zich voornamelijk op vasculaire endotheliale cellen richt en samen met 
fibronectine in de tumorvasculatuur opgereguleerd wordt. Als zodanig heeft volociximab het 
potentieel tumorangiogenese te belemmeren, zonder welke tumoren niet groeien. Het valt nog te 
bezien of volociximab ook kan ingezet worden bij een groot aantal niet maligne ziekten, die 
afhankelijk zijn van angiogenese. Anderzijds, zoals eerder vermeld, wordt angiogenese ook 
geregeld door een aantal andere integrines, in het bijzonder de αv integrine onderfamilie, door 
verschillende ECM moleculen (waaronder enkele van hun proteolytisch vrijgegezette 
splitsingsproducten zoals endostatin) en door verschillende oplosbare factoren (d.w.z., 
groeifactoren en cytokines). Daarom is het waarschijnlijk dat in de meeste situaties volociximab 
alleen niet krachtig genoeg is om angiogenese te onderdrukken en verdere ontwikkeling van  
antiangiogenetische therapieën gebaseerd op de andere moleculen zoals hierboven vermeld is 
van essentieel belang 
 
Naast het ontwikkelen van antiintegrin antistoffen is het mogelijk om specifieke kleine molecule 
verbindingen, peptidomimetica, te genereren om zo  integrin signaleringswegen (pathways) te 
blokkeren die worden geactiveerd door de geremodellererde ECM. Deze aanpak wordt beschouwd 
als zeer belangrijk in geneesmiddelenontwikkeling. Eptifibatide, een synthetisch cyclische peptide 
met een Lys-Gly-ASP (KGD) sequentie, welke het αvβ3 integrin tegenwerkt, is een voorbeeld van 
een kleine molecule integrin antagonist. Eptifibatide werkt op de laatste gemeenschappelijke stap 
van het bloedplaatjes aggregatietraject en is al jaren in gebruik bij patiënten met acuut coronaire 
syndroom en/of patiënten welke een percutane coronaire interinterventie ondergaan. Een aantal 
andere kleine molecule integrin antagonisten, zowel peptide en nonpeptide peptidomimetica, 
welke verschillende integrines inhiberen, zijn ontwikkeld voor de behandeling van verschillende 
menselijke ziektes zoals kanker, reumatoïde artritis, osteoporose, astma, en colitis ulcerosa. 
Nonintegrin ECM receptoren als aangrijpingspunt aanwenden kan ook therapeutische waarde 
hebben. Bijvoorbeeld, het blokkeren van antilichamen tegen CD44, welke de voornaamste 
receptor voor hyaluronan is en samenwerkt met een aantal andere ECM-componenten, induceert 
resistentie tegen het ontwikkelen van type 1 diabetes in een muis model Toediening van 
hyaluronan oligosacchariden, welke  interfereren met de CD44 polyvalente binding aan 
hyaluronan, remt effectief verschillende typen tumoren in vivo, zoals mamma- en pulmonaire 
carcinomen en melanoma. Vergelijkbaar met de hierboven besproken toekomstige medicijnen valt 
het af te wachten of en wanneer deze verbindingen klaar zullen zijn voor klinisch gebruik. Op dit 
moment is het gebrek aan hun toepassing oraal een groot nadeel voor bovenstaande potentiële 
toekomstige therapieën. Daarnaast zijn er enorme moeilijkheden bij het ontwikkelen van 
behandelingen welke niet alleen locatiespecifiek zijn maar ook weinig bijwerkingen hebben. 
 

D. Complementaire beïnvloeding van de ECM 

Uit voorgaande uitleg blijkt dat ontsteking een belangrijke rol speelt bij al dan niet herstel van de 
ECM. In onderstaand hoofdstuk worden enkele complementaire middelen besproken die de ECM 
beinvloeden 
Ontsteking is de reactie op een invasie door vreemde organismen zoals bacteriën, parasieten en 
virussen of op een vreemde stof. In dergelijke situaties is de ontstekingsrespons een 
beschermende reactie op irritatie, verwonding of infectie, die gekarakteriseerd wordt door 
roodheid, warmte, zwelling, functie verlies en pijn. De roodheid en warmte zijn het gevolg van een 



toegenomen doorbloeding, de zwelling is geassocieerd met toegenomen vasculaire permeabiliteit, 
en pijn is het gevolg van activering en sensitisering van primaire afferente zenuwvezels. Onder 
normale omstandigheden dienen deze veranderingen om de effecten van de aanval te isoleren en 
daarmee de bedreiging voor het organisme te beperken en om herstel mogelijk te maken. 

Bij chronische ontstekingen blijven een of meerdere van de biochemische processen die ten 
grondslag liggen aan de ontstekingsreactie langdurig overmatig geactiveerd. 

Prostaglandines 

Meervoudig onverzadigde vetzuren 
Prostaglandines worden gevormd uit meervoudig onverzadigde vetzuren (mov’s). Celmembranen 
bevatten mov’s zoals arachidonzuur (AA), eicosatetraeenzuur (ETA), eicosapentaeenzuur (EPA) 
en dihomo-gamma-linoleniczuur (DGLA). Weefselcellen kunnen uit deze vetzuren hormoonachtige 
stoffen, de eicosanoiden, maken. Eicosanoiden, waaronder prostaglandines, spelen collectief een 
rol in veel biologische processen, zoals: 
*    Regulatie van ontstekingsreacties 
*    Controle vasculaire permeabiliteit, tonus en bloeddruk 
*    Chemotaxis, adhesie en degranulatie van leucocyten 
*    Regulatie celdeling en differentiatie 
*    Stimulatie van het immuunsysteem 
*    Controle van de plaatjes aggregatie 
*    Initiatie van de bevalling en acceleratie van de luteolyse 
*    Maagzuursecretie en gastrointestinale motiliteit 
*    Nier bloedflow en natrium excretie 
*    Bronchoconstrictie en bronchodilatatie 
*    Regulatie van de neurotransmissie en neuromusculaire activiteit 
*    Regulatie van de lichaamstemperatuur 

Eicosanoiden 
De enzymen die de verschillende vetzuren omzetten in de grote variëteit aan eicosanoiden zijn: 
cyclooxygenase (COX), lipoxygenase (LOX) en cytochroom P-450 (CYP). Zij maken er 
respectievelijk prostaglandines, prostacyclines en thromboxanen (COX), 
hydroxyeicosatetraeenzuren HETE’s en leucotrienen (LOX) en HETE’s en EET’s (CYP) van. 

 

 



Afhankelijk van de fysiologische respons worden de eicosanoiden wel onderscheiden in ‘slechte’ 
en ‘goede’. Slechte eicosanoiden hebben een pro-inflammatoire en pro-aggregatie werking en 
stimuleren het immuunsysteem. Het is opvallend dat de ‘slechte’ eicosanoiden vooral zijn afgeleid 
van omega-6 vetzuren, met name van AA, en de ‘goede’ vooral van de omega-3 vetzuren EPA en 
DHA. Goed en slecht is eigenlijk een misplaatste terminologie. Dat blijkt al uit de term 
‘fysiologische respons’. Beide typen responsen zijn noodzakelijk voor het functioneren van het 
organisme. Er ontstaan problemen als het evenwicht tussen beide verstoord raakt. 

Eicosanoiden vormende enzymen 

Cyclooxygenase 
Er zijn zeker twee isovormen van COX: COX-1 en COX-2. Deze enzymen katalyseren de synthese 
van prostaglandines en thromboxanen uit AA, DGLA en EPA. COX-1 is een enzym dat zorgt voor 
het dagelijkse onderhoud dat nodig is voor herstel van geringe schade die alle weefsel continu 
oplopen tijdens hun functioneren. Zo beschermt COX-1 het maagdarmslijmvlies, onderhoudt het 
de normale nierfunctie en zorgt voor plaatjes stabilisatie en activiteit. Mogelijk speelt het ook een 
rol in koorts en pijn. Daar en tegen werd COX-2 gezien als een enzym dat pas actief wordt bij een 
grotere aanval of beschadiging. Recent raakt men er meer en meer van overtuigd dat COX-2 
belangrijke biologische functies heeft vooral in hersenen, nieren en het immuunsysteem. In een 
gezonde onderhoudssituatie verschilt het dus waarschijnlijk per cel type of COX-1 of COX-2 actief 
is. Overmatige COX-2 activiteit resulteert in gezondheidsproblemen. COX-2 speelt dan een rol in 
een veelheid aan reacties die ontsteking en kanker bevorderen. Een verhoogde synthese van de 
door COX-2 uit AA gevormde prostaglandines, oa PGE2, leidt tot cel proliferatie, angiogenese, 
invasiviteit en remt de apoptose. COX-2 activiteit wordt gestimuleerd door inflammatoire en 
mutagene stimuli en door oncogenen en groei-factoren. 

Aspirine en NSAID’s remmen zowel COX-1 als COX-2. Hierbij leidt de remming van COX-1 tot 
schade van het maagslijmvlies door remming van het continu noodzakelijke herstel mechanisme. 
Daarom heeft de farmaceutische industrie zich gericht op het ontwikkelen van selectieve COX-2 
remmers. Een representant daarvan is bijvoorbeeld rofecoxib( zie vroeger). Echter, selectieve 
remming van COX-2 resulteert in een verstoring van het evenwicht mbt hemostase en 
vasoconstrictie/dilatatie dat COX-1 en COX-2 gezamenlijk handhaven. Een selectieve COX-2 
remmer laat de balans doorslaan naar thrombose en vasoconstrictie. Dit wordt bevestigd door de 
recente terugtrekking van selectieve COX-2 remmers van de markt. 

Plantaardige COX remmers 
Van meerdere plantaardige stoffen is bekend dat ze de aanmaak van prostaglandines en 
thromboxanen uit omega-6 en omega-3 vetzuren remmen. Dit zijn ondermeer; curcumine, een 
geel pigment uit de wortel van Curcuma longa (Zingiberaceae); resveratrol, een polyphenol in 
onder andere druivenschillen; de drie farmacologisch actieve bestanddelen van mariadistel; 
sylibine, sylichristine en sylidian; ginkgetine uit ginkgo biloba; ursoline zuur uit Plantago major; 
CAPE (cafeïnezuur phenetyl ester), een antioxidant uit propolis; en de flavonoiden rutine, 
quercetine, apigenine, naringenine. Een deel van deze stoffen blijkt min of meer selectief COX-2 
te remmen. Bromelaine stimuleert, naast het remmen van COX-2, de productie van het anti-
inflammatoire PGE1. 

Zie figuur: Schematische weergave van het proces van inductie van COX, LOX en iNOX en de 
vorming van de eicosanoiden. 



 

Lipoxygenase 
Lipoxygenase (LOX) speelt een sleutelrol in de omzetting van AA, DGLA en EPA in leucotrienen 
en verschillende hydroxyeicosatetraeenzuren (HETE’s). Wanneer men de COX-1 en COX-2 
activiteiten remt, kan het arachidonzuur massaal opgenomen worden in de LOX route die leidt tot 
de productie van stoffen met een weefsel destructief, samentrekkend, oedeem vormend, pijn 
medierend en tumor promotor effect. Het innemen van een COX remmer wordt daarom wel 
vergeleken met het blussen van een vuur terwijl je er tegelijkertijd olie op gooit. Plantaardige 
stoffen die een ontstekingsremmend effect hebben beïnvloeden vaak zowel COX als LOX. 

Plantaardige LOX remmers 
Curcumine, resveratrol en sylimarin remmen naast COX ook LOX. Boswellia zuur uit Boswellia 
serrata is mogelijk een selectieve 5-LOX remmer. 5-LOX zet alleen AA om in leucotrienen. Men 
heeft een positieve werking van Boswellia gevonden bij patiënten met colitis of de ziekte van 
Crohn en bij patiënten met astma  

Andere ontstekingsmediatoren 
Er zijn een aantal enzymen die ontstekingsreacties medieren en daarvoor geen mov’s als 
substraat gebruiken. Dit zijn onder andere: induceerbare nitroxide synthase (iNOS), 
collagenases en matrixmetalloproteinases (MMP). 

Induceerbaar stikstofoxide synthase 
Induceerbaar stikstofoxide synthase (iNOS of NOS-2) zorgt voor de productie van 
stikstofoxide (NO). NO wordt gevormd in veel celtypen die betrokken zijn bij immuun en 
ontstekingsresponsen. iNOS is het belangrijkste NO vormende enzym. Aan het begin van een 
ontstekingsreactie bevordert NO het beëindigen van de ontstekingsreactie, terwijl bij chronische 
ontstekingen juist het remmen van de NO release heilzaam werkt. In deze situatie kan inhibitie 
bijvoorbeeld adhesie vorming en fibrosering voorkomen. Ook bij pijn speelt NO een belangrijke rol. 
Het verhoogt de gevoeligheid van perifere pijn receptoren en bevordert de centrale sensitisering 
voor pijn. De NO productie door iNOS kan op meerdere niveaus gereguleerd worden. 

Plantaardige iNOS remmers 
Zowel curcuminoiden, EGCG uit groene thee, rozemarijn, resveratrol, sylimarin en 



harpagophytum evenals phenolische stoffen zoals quercetine, luteoline, ginkgetine, 
genisteine, daidzeine, en glyciteine beïnvloeden de expressie van iNOS. 

Collagenase, matrixmetalloproteinase 
De extracellulaire matrix van kraakbeen, bot en bloedvatwanden, kan in pathologische toestanden 
overmatig worden afgebroken door collagenases en matrix metalloproteinases. Deze enzymen 
spelen een rol bij onder andere arthritis, arthrose, osteoporose en bij metastasering van tumoren. 

Plantaardige collagenase- en MMP remmers 
De expressie van MMP wordt geremd door curuminoiden en resveratrol terwijl voor groene thee 
en harpogophytum gevonden is dat ze waarschijnlijk een of meerdere varianten van het enzym 
remmen. Collagenase wordt geremd door curcuminoiden. 

Specificiteit van de enzymen 
Er blijken verschillende vormen van specificiteit te zijn in de biochemische reactie routes van de 
ontstekingsmediatoren. Verschillende varianten van COX en LOX vertonen een zekere mate van 
weefselspecificiteit. In verschillende weefsel types zullen dus uit hetzelfde mov verschillende 
eicosanoiden gevormd kunnen worden door verschillende isozymen. Verder hebben verschillende 
isozymen een grotere affiniteit voor verschillende mov’s. Zo heeft 5-LOX een grotere affiniteit voor 
AA dan voor LA, terwijl 15-LOX juist een grotere affiniteit heeft voor LA. 
Het hangt van de fase van de ontstekingsreactie af welke eicosanoiden er gevormd gaan worden. 
Men heeft bijvoorbeeld gevonden dat COX-2 ook geïnduceerd kan worden in de fase van resolutie 
van een ontsteking en dat het dan anti-inflammatoire prostaglandines aanmaakt. Remming van 
COX-2 in deze fase kan tot een chronische ontsteking leiden. Desalniettemin zal het, vanwege de 
brede werking van de eicosanoiden, moeilijk zijn een gewenst functioneel specifiek en weefsel 
specifiek effect te bereiken met therapeutisch agens. 
Veel stoffen afkomstig van planten hebben een pleiotroop (verschillende biologische functies 
beïnvloedend) spectrum van anti-inflammatoire werkingen. Ze grijpen veelal in op meerdere 
niveaus in de productie van de verschillende eicosanoiden. Tabel 2 geeft hiervan een indruk voor 
een aantal plantaardige stoffen. De referenties staan in de literatuurlijst. 

1  NF-kB   2 AP-1  3  COX-1   4   COX-2    5  LOX    6   INOS    7   MMP    8  collagenase 

 
                                           1    2    3    4    5    6    7    8 
Curcuma                            +          +    +    +    +    +    + 
Gember                              +          +    +    + 
Boswellia                                                    + 
Groene thee (EGCG)         +          ?    +    +    +    + 
Rozemarijn                         +          ?    +    +    + 
Propolis (CAPE)                 +          +    +    + 
Resveratrol                         +    +    +    +    +    +    + 
Liponzuur                            +                            + 
Samenvatting van de bekende remmende effecten (+) van de verschillende kruiden. 

 

Regulatie van de activiteit van ontstekingsmediator enzymen 
De activiteit van de enzymen die een rol spelen in de productie van ontstekingsmediatoren kan op 
verschillende niveaus geregeld worden: bij de transcriptie (overschrijven van DNA in RNA), de 
translatie (vertalen van RNA naar eiwit) of bij de post-translatie modificatie (veranderingen die het 
enzym activeren). Vooral de expressie van transcriptie factoren: eg AP-1, NF-kappaB (NF-kB) blijkt 
een goed te beïnvloeden mechanisme te zijn. (zie bovenstaande figuur ) 

 



NF-kappaB 
NF-kappaB (NF-kB) is een familie van eiwitten die de expressie van veel genen regelt. Ze zijn 
daarmee verantwoordelijk voor de regulatie van vele aspecten van de cel fysiologie, zoals 
immuuncel activering, proliferatie, apoptose, stress responsen, differentiatie en oncogene 
transformatie. NF-kB kan geactiveerd worden door een veelheid van pathogene stimuli waaronder 
bacterie producten, cytokines, groeifactoren, virale eiwitten, ischemie/reperfusie en oxidatieve 
stress. Het wordt binnen enkele minuten na stimulatie geactiveerd en van het cytoplasma naar de 
celkern verplaatst. NF-kB wordt geactiveerd wanneer ikB (inhibitor-kappaB) door fosforylering 
wordt losgekoppeld van het NF-kB. In de celkern aangekomen bindt NF-kB aan specifieke plekken 
op de chromosomen en regelt het de expressie van zo’n 150 verschillende ontstekings- en 
immuun mediatoren o.a. TGF-β 

Plantaardige NF-kB remmers 
Plantaardige stoffen die NF-kB activering kunnen voorkomen zijn veelal antioxidanten die de ikB 
degradatie blokkeren. Deze werking is beschreven voor onder andere curcumine, resveratrol, 
EGCG (epigallocatechinegallaat), capsaicine, sylimarine en quercetine. CAPE (uit propolis) zou 
de TNF-α gemedieerde inductie van NF-kB remmen. De curcuminoiden en gember 
bestanddelen remmen de inductie en/of productie van NF-kB. 

Curcuminoiden 
Curcuma is een geel pigment dat voorkomt in de wortels van de Curcuma longa, een lid van de 
zingiber (gember) familie. Culinair wordt het gebruikt als ingrediënt voor kerries. De actieve stoffen 
zijn polyfenolen en curcumines Onderzoeken hebben aangetoond dat het een anti-inflammatoire 
en analgetische werking heeft. Dit werd onder andere getest in modellen voor atherosclerose, 
Alzheimer, arthritis en pancreatitis. Hieronder volgt een opsomming van een aantal klinische 
studies uitgevoerd met curcuma. 
*    In een fase II klinisch onderzoek bleek curcuma effectief bij maag- en duodenum zweren en bij 
gastritis (5 dd 600 mg turmeric gedurende 4-12 weken). Volgens anderen is het mechanisme de 
remmende werking van curcumin op de inductie van NF-kB en IL-8 door H pylori. 
*    Uveitis anterior blijkt net zo effectief behandeld te kunnen worden met curcumine (12 weken 3 
dd 375 mg) als met de standaard therapie met corticosteroïden. 
*    In een onderzoek naar de behandeling van postoperatieve ontstekingen werd curcumine 
vergeleken met phenylbutazon en placebo. Beide bleken beter dan placebo. 

In een fase I humane studie werden doseringen tot 8000 mg per dag gebruikt gedurende 3 
maanden. Hier werden geen tekenen van toxiciteit gevonden. Wel wordt het gebruik van hoge 
doseringen curcuma afgeraden bij galgang obstructie omdat het de gal productie stimuleert. 

Boswellia extract 
Boswellia is een ayurvedisch medicijn met een lange historie van toepassing bij reumatische 
klachten. Het is een extract van de gom van Boswellia serrata. Boswellia extract bevat boswellia 
zuren met onder andere acetyl-11-keto-beta-boswellia zuur (AKBA). Dit zijn pentacyclische 
triterpenen die goed verdragen worden. Een andere onderzochte component is 3-oxo-tirucallic 
acid, een triterpenoid. Klinische studies hebben veel belovende effecten gevonden bij patiënten 
met reumatoïde arthritis, colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn en asthma. Boswellia wordt ook 
gebruikt bij de behandeling van oedeem door hersentumoren. 
Boswellia bestanddelen werken waarschijnlijk selectief op 5-LOX. Men heeft echter gevonden dat 
verschillende extracten paradoxale effecten op 5-LOX kunnen hebben. Dus standaardisatie van de 
samenstelling blijkt nodig. 
*    Een groep patiënten met een actieve ziekte van Crohn werd behandeld met een Boswellia 
extract en vergeleken met een groep patiënten die met mesalazine behandeld werd. Beide 
behandelingen bleken even effectief. De bijwerkingen van Boswellia zijn echter wel minder. 
*    Bij patiënten met colitis ulcerosa resulteerde behandeling met boswellia in remissie bij 82% 
tegen 75% bij behandeling met sulfasalazine. 
*    Patiënten met asthma werden in een dubbelblinde placebo gecontroleerde studie behandeld 



met boswellia extract. 70% verbeterde tegen 27% in de controle groep. 
*    De helft van een groep van 30 patiënten met arthrose van de knie kreeg gedurende 8 weken 
Boswellia extract, de andere helft placebo. Er traden significante verbeteringen op in de Boswellia 
groep ten opzichte van de placebo groep. 

Propolis 
Propolis, een bijen product, bevat cafeïnezuur phenethylester (CAPE). CAPE werkt selectief op 
NF-kB, niet via blokkering van de ikB degradatie, maar door onderdrukken van de interactie van 
NF-kB met DNA. Propolis bevat ook galangine, maar dat zou minder actief zijn als 
ontstekingsremmer. Klinisch onderzoek naar de toepasbaarheid van propolis is gedaan bij asthma 
patiënten. En verder werd de effectiviteit van lokale toepassing bestudeerd bij patiënten met 
ontstoken tandvlees, en bij patiënten met reumatische klachten. 

Groene thee extract 
Het belangrijkste catechine, een polyfenol, in groene thee, epigallocatechine-gallaat (EGCG) heeft 
in veel onderzoeken een ontstekingsremmende werking getoond. Ook de component polyphenon 
E is in meerdere onderzoeken gebruikt. Groene thee componenten lijken breed te werken en 
invloed te hebben via onder andere NF-kB, COX-2, LOX, iNOS en MMP. In een aantal in vitro 
modellen blijkt EGCG wel COX-2, maar niet COX-1 te remmen. EGCG is met positief resultaat 
onderzocht in modellen voor osteoporose, arthrose, atherosclerose, interstitiele cystitis, 
Helicobacter pylori infectie, cervix lesies op basis van humaan papilloma virus (HPV), verhoogde 
darmpermeabiliteit bij enteropathie, multiple sclerose en kanker preventie. EGCG blijkt moeilijk 
opgenomen en snel gemetaboliseerd te worden. Piperine verhoogt de absorptie. Doseringen tot 
800 mg (8-16 koppen groene thee) per dag zijn getest en veilig bevonden. 

Gember extract 
Gember bevat als actieve stoffen onder andere de vanillyl ketonen gingerol en paradol. Deze 
hebben een structuur die overeenkomt met die van de antiinflammatoire stoffen in curcuma. De 
anti-inflammatoire effecten van gember extracten hebben, net als die van curcuma, brede 
werkingsmechanismen. In een onderzoek waarin de effecten van een gember extract, ibuprofen en 
placebo bij patiënten met arthrose werden vergeleken bleek dat een gember extract beter werkte 
dan placebo, maar minder effectief was dan ibuprofen. 

Rozemarijn extract 
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) extract bevat onder andere de polyfenolen carnosol en 
carnosine zuur (diterpenen), stoffen die ook voorkomen in andere planten zoals salie. Beide zijn 
krachtige antioxidanten. 

Selderijzaad extract 
Verschillende bestanddelen van selderijzaad extract hebben een remmende werking op COX-1 en 
COX-2. In dierexperimenteel onderzoek is het met succes toegepast als synergist bij de 
behandeling van arthritis en fibrose. 

Resveratrol 
Resveratrol, een fytoalexin polyfenol, wordt geëxtraheerd uit druivenschillen. Deze stof werkt 
ontstekingsremmend via meerdere mechanismen. Er zijn echter ook rapporten over pro-
inflammatoire effecten. Anderen beschreven dat resveratrol, net als NSAID’s, het herstel van 
maagzweren remt door z’n inhiberende werking op COX-1. Het preklinische onderzoek met 
resveratrol betreft vooral atherosclerose preventie. Verder is in diermodellen ook de invloed op 
onder andere ontstekingen van de luchtwegen en het colon, en op immuunmodulatie en pijn 
onderzocht. De inzichten in de voordelen van resveratrol voor de menselijke gezondheid komen 
voornamelijk van epidemiologisch onderzoek waarin de invloeden van wijn consumptie beschreven 
worden. 

Alfa-liponzuur 
alpha-liponzuur is een sterke antioxidant waarvan de werking ter preventie en behandeling van de 



gevolgen van diabetes, met name diabetische neuropathie, uitgebreid is onderzocht. Naast de 
productie van superoxide anion zou de productie van stikstofoxide een van de oorzaken zijn van 
de oxidatieve schade bij diabetes. Stikstofoxide wordt gevormd door iNOS. Liponzuur zou de AGE 
(advanced glycation products) geïnduceerde iNOS expressie voorkomen. Liponzuur heeft 
bovendien een vergelijkbaar effect op de expressie van NF-kB. Via deze mechanismen zal 
liponzuur een belangrijke rol kunnen spelen in de behandeling van aandoeningen die gepaard 
gaan met ontstekingsactiviteit. 

V. Conclusies 
 
Mijn streven is om de lezer ervan te overtuigen dat veel en misschien wel de meest menselijke 
ziekten in verband kunnen gebracht worden met de remodelering van de ECM en 
weefselpathologie. Echter de momenteel beschikbare medicijnen zijn noch specifiek noch krachtig 
genoeg om ECM moleculen te beïnvloeden en te voorkomen dat weefsel vernietigd wordt als 
gevolg van ziekten. De aanpak die we bespraken, is complex en ingewikkeld. Succes is geboekt 
bij het opsporen van de receptoren voor vele ECM-componenten. De beïnvloeding van de 
cytokines, enzymen en signaleringsmoleculen betrokken bij de synthese, accumulatie en 
degradatie van de ECM  is een andere benadering die bemoedigende resultaten laat zien. Minder 
aandacht is besteed aan gerichte specifieke individuele beïnvloeding van ECM componenten als 
middel van interferentie met specifieke aandoeningen. Echter, een toenemend aantal onderzoeken 
laten zien dat bepaalde ECM-componenten een dramatisch effect hebben op verschillende ziekte 
fenotypen, zodat deze aanpak succesvol kan zijn voor de ontwikkeling van geneesmiddelen in de 
toekomst. Wat zeker is, is dat de ECM in het verleden een verwaarloosd doelwit was in 
geneesmiddelenfarmacotherapie maar een belangrijk doel belooft te worden in de toekomst. 
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