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Het humane m-calpain is een intracellulair cysteine-protease dat de 
werking van heel wat eiwitten onherroepelijk kan beïnvloeden. De 
activiteit ervan wordt strikt gereguleerd door calcium en door een 
endogeen intrinsiek ongestructureerd inhibitoreiwit, calpastatin. De 
betrokkenheid van calpain in kanker, ontsteking en neurodegeneratie 
maken dit eiwit tot een aantrekkelijk doelwit voor structuur-functie 
studies en geneesmiddelenontwikkeling.  
 
Een gedetailleerde biofysische karakterizatie van calpain bleek 
bijzonder uitdagend door de ingewikkelde, meerstaps- en 
arbeidsintensieve zuiveringsprotocols die resulteerden in eiwitstalen 
met onvoldoende zuiverheid. Daarom werd een nieuwe 
affiniteitsgebaseerde methode ontwikkeld waarbij calpain door één 
enkele chromatografiestap uit een complex biologisch mengsel kan 
worden gezuiverd met een significante tijdsreductie tot gevolg.  
 
Intrinsiek ongestructureerde eiwitten (IDPs) zijn uniek door een 
opmerkelijke conformationele flexibiliteit en structurele plasticiteit, die 
eigen is aan hun functionele toestand. Door hun merkwaardig gedrag 
vormen zij weliswaar een uitdagend maar ook relevant model om 
nieuwe eiwitten te ontwerpen. Toch werd het ontwerpen van nieuwe 
IDPs tot op heden verzuimd. Voor het eerst tonen we hier het 
succesvol de novo en in silico ontwerpen aan van een IDP met een 
specifieke functie.   
 
Dat IDPs alomtegenwoordig zijn in (patho-)fysiologische processen, 
maakt hen ook tot mogelijke therapeutische doelwitten. Desondanks 
zijn leden van dit “disorderoom” niet succesvol gebleken als doelwit 
van geneesmiddelen, vooral omdat de traditionele ontwerpprincipes 
gehinderd worden door de zeer dynamische en heterogene structuren 
die ze kunnen aannemen. Daarom beschrijven we ook een potentieel 
generische methode om IDPs als doelwit voor geneesmiddelen te 
gebruiken via covalente modificatie. Ondanks de verschillen tussen de 
structurele en functionele eigenschappen van de covalent gewijzigde 
IDPs ingevolge de natuurlijke complexiteit van het test systeem, is dit 
een aannemelijk startpunt voor verdere geneesmiddelenontwikkeling. 
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