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Nederlandse Samenvatting
Proteasomen en aminopeptidases zijn verantwoordelijk voor de afbraak van 
intracellulaire eiwitten die verkeerd gevouwen, beschadigd of overbodig zijn. 
Deze eiwitten kunnen vervolgens hergebruikt worden voor nieuwe eiwitsyn-
these. Herkenning van een eiwit dat moet worden afgebroken door het protea-
soom geschiedt via een of meer ubiquitine-moleculen. Nadat eiwitten door het 
proteasoom tot grotere fragmenten zijn geknipt, worden  ze   door  aminopepti-
dases nog  verder  afgebroken in  kleinere  peptiden. Deze kunnen vervolgens 
worden gebruikt voor antigeenpresentatie, dan wel nog verder afgebroken 
worden  tot  aminozuren voor  de  aanmaak  van  nieuwe  eiwitten  die  de  cel 
nodig heeft. De eiwitafbraakketen (Hoofdstuk 1) is niet alleen belangrijk voor 
de normale homeostase van een cel, maar ook voor ziekten zoals auto-immuun-
ziekten en kanker. Hierdoor is deze keten een aantrekkelijk doelwit voor thera-
peutische interventies.

Reumatoïde artritis (RA) is een auto-immuunziekte die voor chronische 
ontstekingen in de gewrichten zorgt en die voorkomt bij 1% van de westerse 
bevolking. De precieze oorzaak van deze ziekte is nog onduidelijk, maar het zou 
een combinatie zijn van genetische factoren en omgevingsfactoren. Deze chro-
nische ontsteking gaat gepaard met ontsteking  van het gewrichtskapsel, de 
productie van autoantilichamen, en afbraak van het kraakbeen en bot. Het im-
muunsysteem is ontregeld door verlies aan tolerantie en er is synoviale infiltra-
tie van immuuncellen die betrokken zijn bij ontsteking in de gewrichten,  zoals  
macrofagen,  osteoclasten,  dendritische  cellen  (DCs),  B  cellen  en  T cellen. Op 
dit moment is  slechts bij 50% van alle RA patiënten de ziekte onder controle 
(in remissie)  bij de hedendaagse behandelingen, bestaande uit zogenaamde 
disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs) en biologische middelen. Dit 
is de drijfveer voor een aanhoudende zoektocht naar nieuwe, effectievere en 
goedkopere middelen die minder bijwerkingen hebben (Hoofdstuk 1).
Proteasomen breken belangrijke eiwitten af, die betrokken zijn bij de functie 
van immuuncellen die  gerelateerd zijn  aan  het  ziekteproces van  - niet  alleen 
-  RA,  maar  ook van andere auto-immuunziekten zoals systemische lupus ery-
thematodes (SLE), Sjögren’s Syndroom  (SS)  en  sclerodemie. Het proteasoom 
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breekt  bijvoorbeeld IκB  af,  een  eiwit dat de activatie reguleert van NF-κB, 
een transcriptiefactor die bijdraagt aan de aanmaak van pro- inflammatoire cy-
tokines die het ontstekingsproces gaande houden. Andere belangrijke proces-
sen  die  door  het  proteasoom  gecontroleerd  worden,  zijn  de  regulatie  van  
de celcyclus,   apoptose   (geprogrammeerde   celdood)   en  de presentatie   van   
antigenen via MHC-klasse I moleculen op het celmembraan. Het interfereren in 
deze processen door middel van therapeutische middelen die de katalytische 
activiteit van proteasomen remmen,   biedt een alternatieve benadering voor 
het onderdrukken van de chronische ontsteking. Proteasoomremmers zijn 
daarmee potentiële anti-inflammatoire geneesmiddelen.

Terwijl er veel onderzoek gedaan wordt naar de mogelijke toepassing van pro-
teasoomremmers als anti-inflammatoire middelen,  worden  proteasoomrem-
mers al wel gebruikt als chemotherapeuticum bij de behandeling van bepaalde 
soorten kanker. In de afgelopen 10 jaar zijn er verschillende varianten van pro-
teasoomremmers ontwikkeld, (Hoofdstuk 2) die  onderling verschillen in  de  
manier waarop ze  aan  het  proteasoom binden (reversibele versus irreversi-
bele binding), het type proteasoom waar ze aan binden (constitutief versus im-
munoproteasoom), en de manier van toediening aan de patiënt (oraal versus 
intraveneus).

Bortezomib (BTZ) is de eerste proteasoomremmer die geregistreerd werd voor 
de behandeling van patiënten met multiple myeloom (ziekte van Kahler) die 
geen baat hadden bij de standaardbehandeling.  Nieuwe-generatie proteasoom-
remmers die zijn ontwikkeld, zoals carfilzomib (CFZ), ONX 0912 en ONX 0914, 
worden momenteel geëvalueerd voor de behandeling van verschillende he-
matologische aandoeningen. De door BTZ veroorzaakte bijwerkingen  zouden  
problematisch  kunnen  zijn  bij  een  langdurige toediening als anti-inflamma-
toir  middel.  Tegenwoordig  kunnen  deze  bijwerkingen  beter  voorkomen en 
bestreden worden, en er zijn aanwijzingen dat nieuwe-generatie proteasoom-
remmers minder bijwerkingen geven.
Er bestaat een groot verschil tussen de pathofysiologie van auto-immuunziek-
ten en die van (verschillende soorten) kanker. Het lijkt daarom ook niet direct 
voor de hand liggend om geneesmiddelen die hetzelfde werkingsmechanisme 
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hebben voor de behandeling van beide ziektes te onderzoeken. Het ontstaan 
van chronische ontsteking bij auto-immuunziekten gaat gepaard met een over-
actief immuunsysteem, terwijl het afweersysteem in kanker vaak gefaald heeft 
om maligne cellen op te ruimen. Het doel van behandeling bij auto-immuniteit 
is om het ontstekingsproces te remmen, terwijl het bij immuuntherapeutische 
strategieën bij behandeling van kanker juist belangrijk is om het immuunsys-
teem te activeren en aan te zetten tot het elimineren van maligne cellen. In beide 
gevallen zijn er echter factoren zoals overlappende drug targets (zoals NF-κB) 
en al dan niet langdurige effectiviteit (bijvoorbeeld in relatie tot ontwikkeling 
van resistentie) die van wederzijds belang zijn. De lessen die uit de behandeling 
van auto-immuunziekten geleerd worden, kunnen belangrijk zijn voor de kank-
er immuuntherapie (en omgekeerd), aangezien het doel bij immuuntherapie is 
het induceren van een soort auto-immuniteit die gericht is tegen tumorgerela-
teerde autoantigenen.
Op basis van deze overwegingen hebben we besloten om de volgende doelstel-
lingen in dit proefschrift verder te onderzoeken.

1.  De   korte-   en   lange-termijneffecten   van   de   remming   van   
 eiwitafbraak   in immuuncellen die een rol spelen bij het ziektebeeld van 
 auto-immuunziekten alsmede bij progressie van kanker.
2.  Het  ontrafelen  van  mechanismen  die  belangrijk  zijn  in  de  
 ontwikkeling  van resistentie/verlies van werkzaamheid van 
 proteasoom- en aminopeptidaseremmers in verschillende soorten 
 immuuncellen.

In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn experimentele studies weergegeven die te 
maken hebben met remmers van de eiwitafbraak via het proteasoom; studies 
met aminopeptidase remmers worden behandeld in hoofdstuk 7 en 8.

In hoofdstuk 1 wordt een korte inleiding gegeven van de pathofysiologische 
aspecten, de huidige behandelingsmethoden, en het perspectief voor innova-
tieve geneesmiddelen in de behandeling van RA. In dit hoofdstuk wordt ook de 
cyclus van eiwitafbraak en -aanmaak besproken, alsmede hoe deze cyclus als 
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doelwit kan fungeren bij therapeutische behandeling met proteasoomremmers 
en aminopeptidaseremmers.

Hoofdstuk 2 geeft de huidige status weer van proteasoomremmers als mogeli-
jke anti- inflammatoire middelen. Dit review beschrijft de diversiteit en rele-
vantie van proteasomen in immuuncellen die een rol spelen in auto-immuun-
ziekten, de verschillende soorten proteasoomremmers die momenteel klinisch 
gebruikt worden, alsmede experimentele nieuwe-generatie proteasoomrem-
mers. We beschrijven BTZ-gerelateerde preklinische effecten  en  nieuwe- gen-
eratie  proteasoomremmers,  aan  de  hand  van  hun  functionele effecten op 
imuuncellen zoals T-cellen, B-cellen, DCs, macrofagen en osteoclasten. De ver-
schillende mechanismen die zijn beschreven in de ontwikkeling van resistentie 
tegen proteasoomremmers, worden  toegelicht, namelijk:  1)  verschillen  in  
proteasoomsubunitexpressie, 2) mutaties in het gen dat codeert voor de pro-
teasoomsubunit waar BTZ aan bindt, 3) MDR1/P-glycoprotein (Pgp) gerela-
teerde efflux van proteasoomremmers, 4) verhoogde expressie  van  heat  shock  
proteins,  en  5)  verhoogde  activatie  van  Insulin-like  Growth Factor-1 (IGF-
1) receptor, hetgeen een overlevingssignaal oplevert. Tenslotte worden in dit 
hoofdstuk de klinische status en de toekomstperspectieven van proteasoom-
remmers als anti-inflammatoire middelen beschreven.

Dendritische cellen (DC) zijn de beste antigeenpresenterende cellen en deze 
beïnvloeden ook andere spelers en processen van het immuunsysteem doordat 
ze bepaalde regulerende cytokines produceren. In  hoofdstuk 3  hebben we  
onderzoek gedaan  naar  de  effecten die  BTZ  bij  langdurige  expositie  kan  
sorteren.  Hiervoor  hebben  we  gebruik  gemaakt van de MUTZ-3 cellijn, een 
model voor voorloper DCs. De effecten op DC-differentiatie en maturatie en de 
veranderingen die betrokken zijn bij DC ontwikkeling en functie, zijn vervol-
gens in kaart gebracht. Toegenomen DC-gemedieerde functies wijzen erop dat 
langdurige blootstelling van DCs aan BTZ, effecten veroorzaakt die het genees-
middel eerder geschikt zou maken voor primair gebruik in kankerbehandelin-
gen (in combinatie met immuuntherapeutische strategieën) dan voor gebruik 
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als anti-reumatisch middel.

B-cellen zijn aantrekkelijke targets voor therapie aangezien ze een belangrijke 
rol spelen in  de pathogenese  van  verschillende  soorten  auto-immuunziek-
ten.  In  hoofdstuk  4 hebben we de lange-termijneffecten van BTZ op B-cellen 
bestudeerd, gebruikmakend van JY-cellen (humaan in vitro B-cel model). Lang-
durige blootstelling van JY-cellen aan BTZ bleek de ontwikkeling van resisten-
tie tegen BTZ te induceren. Het moleculaire mechanisme van BTZ-resistentie 
in deze cellen werd onderzocht, bestaande uit een puntmutatie in het PSMB5 
gen (coderend voor het β5-subunit eiwit van het constitutieve proteasoom) 
en een verhoogde expressie van het (gemuteerde) PSMB5 eiwit. We hebben 
verder aangetoond dat BTZ-resistente cellen niet kruisresistent waren tegen 
de nieuwe generatie (irreversibele) proteasoomremmers die een epoxyketon-
groep bevatten. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de expressie 
van immuunproteasomen in BTZ-resistente JY-cellen niet verlaagd is zoals bij 
andere BTZ-resistente cellijnen, waardoor ze efficiënt getarget kunnen blijven 
worden door deze nieuwe remmers.  BTZ-resistentie in JY-cellen gaat ook 
gepaard met een verhoogde expressie van CD20 als gevolg van verminderde 
afbraak van dit eiwit. Dit laatste gegeven leidt tot een verhoogde gevoeligheid 
van BTZ-resistente JY-cellen voor complement geïnduceerde cytotoxiciteit 
door anti-CD20 (rituximab) en dit kan dus mogelijk klinisch relevant zijn bij 
therapiecombinaties van rituximab met BTZ.

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of mechanismen die betrokken zijn bij 
BTZ resistentie ook beperkend zijn voor CFZ en twee andere nieuwe-generatie 
irreversibele proteasoomremmers; ONX 0912 en ONX 0914. Twee mechanis-
men die betrokken zijn bij de ontwikkeling van BTZ-resistentie in immuuncel-
len, zijn: (1) de puntmutatie in het PSMB5 gen, coderend voor het β5-subunit 
eiwit waaraan BTZ bindt en (2) de rol van multidrug resistentie-geassocieerde 
efflux transporters op het celmembraan, die een drug de cel uit kunnen 
pompen. We hebben met behulp van een cellijnmodel met verhoogde expres-
sie van ABCB1(Pgp/MDR1) laten zien dat deze nieuwe middelen alleen door 
ABCB1 (Pgp/ MDR1) uit de cel getransporteerd kunnen worden, en daarmee 
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tot resistentie aanleiding kunnen geven. Andere drug-effluxtransporters uit de 
groep van ABC-transporters spelen geen rol in resistentieontwikkeling voor 
nieuwe-generatie proteasoomremmers. Als laatste hebben we aangetoond dat 
de basale expressie van ABCB1 op bloedcellen van zowel gezonde vrijwilligers 
als van RA patiënten relatief laag is, en daarmee een beperkte invloed heeft op 
de remmingscapaciteit van CFZ, ONX 0912 en ONX 0914 op het proteasoom.

In  hoofdstuk  6  hebben  we  de  effecten  van  proteasoomremming  op  dif-
ferentiatie  en maturatie van inflammatoire DCs onderzocht. Deze DCs werden 
gekweekt in aanwezigheid van IFN-α, een cytokine dat een rol speelt in ver-
schillende auto-immuunziekten, in combinatie   met   BTZ   of   met   de   speci-
fieke   immunoproteasoomremmer ONX 0914. Uit deze studie bleek dat ONX 
0914 even effectief is als de klinisch-geregistreerde proteasoomremmer BTZ 
in het blokkeren van de ontwikkeling en functioneren van IFN- DCs. De im-
muunproteasoomremmer ONX 0914 lijkt dus even doeltreffend als BTZ te zijn 
in het remmen van ongewenste dendritische celactivatie tijdens chronische 
ontsteking, met vermoedelijk minder bijwerkingen.

De verdere afbraak van peptiden door aminopeptidases vindt plaats nadat 
eiwitten al gedeeltelijk door het proteasoom zijn afgebroken. In hoofdstuk 
7 wordt een overzicht gegeven van verschillende soorten aminopeptidases 
en hun werking op immuun-effectorcellen en kankercellen. De rol van ami-
nopeptidaseremmers als therapeutische middelen in zowel kanker als auto-
immuunziekten wordt in dit hoofdstuk besproken.

In hoofdstuk 8 hebben we het resistentiemechanisme van de aminopepti-
daseremmer (prodrug) CHR2863 in humane U937 myelomonocytaire cellen 
onderzocht. Het bleek dat meerdere mechanismen een rol speelden bij de 
resistentieontwikkeling: (a) onvoldoende conversie van prodrug tot actieve 
metaboliet door een verlaagde expressie van het enzym carboxylesterase 1 
(CES1) dat voor de omzetting zorgt, (b) het intracellulaire wegvangen  van  



244

 

CHR2863,  waarschijnlijk  in  “lipid  droplets”  (kleine  vetbolletjes),  en (c)  
de  activatie  van  het  Akt/mTOR  pro-survival  pathway.  Dit  laatste  bleek  
gepaard te  gaan  met  een  sterk  verhoogde  gevoeligheid  van  CHR2863- 
resistente  cellen  voor rapamycine, een remmer van mTOR. Deze resultaten 
wijzen erop dat bij de ontwikkeling van resistentie tegen CHR2863, com-
pensatoire mechanismen geactiveerd worden, die de oorspronkelijke rem-
ming van mTOR-activiteit door aminopeptidaseremming en de daarmee 
verbonden aminozuurdepletie, kunnen opheffen. Het mechanisme dat ten 
grondslag ligt aan de constitutieve activatie van mTOR in CHR2863-resistente 
cellen, dient nog nader onderzocht te worden.

Kernpunten van het proefschrift
1.    Pre-klinische gegevens van BTZ en nieuwe-generatie 
 proteasoom remmers voor toepassing bij auto-immuunziekten 
 lijken veelbelovend maar wachten op nadere klinische toetsing.

2.  Chronische blootstelling  van  voorloper dendritische cellen aan  
 BTZ  zorgt voor een verhoogde differentiatie en maturatie naar 
 Langerhans Cellen. Dit opent de mogelijkheid BTZ te gebruiken 
 in combinatie met kanker immuuntherapeutische strategieën.

3.    Langdurige blootstelling van humane JY B cellen aan BTZ gaat 
 gepaard met ontwikkeling van resistentie als gevolg van de 
 inductie van een puntmutatie in het PSMB5 gen. Dit gen codeert 
 voor het β5 subunit eiwit waar BTZ aan bindt.

4.  BTZ-resistente JY cellen hebben een verminderde afbraak van 
 CD20 waardoor er een voorhoogde gevoeligheid is voor 
 complement-geinduceerde cytotoxiciteit door anti-CD20/ ritux
 imab. Dit zou de basis kunnen vormen voor een mogelijke 
 combinatietherapie  van rituximab en  BTZ,  zowel  in  geval  van  
 BTZ  resistentie als bij  rituximab resistentie  ten gevolge van 
 verminderde expressie van CD20.
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5.    Nieuwe-generatie proteasoomremmers met een peptide- 
 epoxyketon-groepstructuur zijn potentiele substraten voor  de  
 drug  efflux transporter P-glycoprotein (Pgp)/MDR1. De basale 
 expressie van Pgp op bloedcellen van gezonde vrijwilligers en 
 van RA patiënten bleek zodanig laag dat de efficiëntie van 
 remming van het proteasoom door deze middelen slechts 
 beperkt werd beïnvloed.
 

6.    De specifieke remming van het immuunproteasoom door 
 ONX 0914 bleek even effectief in het verminderen van de 
 ontwikkeling en functie van (IL-4 en IFN) DCs als het reeds 
 klinisch toegepaste BTZ, dat beide proteasoomtypes 
 (constitutief en immuun) remt en daardoor met aanzienlijke 
 bijwerkingen heeft.

7.  Aminopeptidases vormen aantrekkelijke therapie kandidaten. 
 Nieuw ontwikkelde aminopeptidaseremmers vragen om nadere 
 (pre)klinische evaluatie als potentiële anti- inflammatoire 
 middelen.

8.   CHR2863 is een chemisch nauw verwant analoog van Tosedostat,  
 een klinisch toegepaste aminopeptidaseremmer prodrug. Bij 
 langdurige blootstelling van de humane myelo-monocytaire U937 
 cellijn aan CHR2863 treedt resistentie op.

9.    Verworven resistentie tegen prodrug CHR2863 in humane U937 
 myelo-monocytaire cellen heeft een multifactoriele oorzaak: 
 (a) verstoorde conversie van de prodrug tot actieve metaboliet 
 door verlaagde expressie van het enzymcarboxylesterase 1 
 (CES1) dat bij de omzetting betrokken is, (b) intracellulair weg
 vangen van CHR2863, waarschijnlijk in de vorm van “lipid 
 droplets”, en (c) activatie van de Akt/mTOR pro-survival 
 signaleringscascade.
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