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NEDERLANDSE SAMENvATTING
Reumatoïde artritis (RA) is een van de meest voorkomende auto-immuunziekten die wereldwijd 
ongeveer 1% van de bevolking aandoet.  RA wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking 
van gewrichten die leidt tot progressieve en onomkeerbare schade aan bot en kraakbeen.  RA 
wordt gekarakteriseerd door de uitscheiding van grote hoeveelheden cytokines en chemokines, 
zoals tumor necrosis factor-α (TNFα), interleukine (IL) -1β, IL-6 en IL-8, door geactiveerde 
macrofagen en andere immuuncellen die geinfiltreerd zijn in het synoviale weefsel.  Dit stimuleert 
hyperplastische groei en activatie van stromale fibroblast-achtige synoviocyten (FLS), die op hun 
beurt matrix-afbrekende enzymen produceren die rechtstreeks bijdragen tot gewrichtsschade.  
Hoewel recentelijk meer bekend is geworden over de bijdrage van afzonderlijke componenten 
van dit netwerk van ontstekingsmediatoren aan ontsteking en gewrichtsschade bij RA is vertaald 
naar innovatieve, en in toenemende mate succesvolle, behandeling van patiënten in de kliniek, 
blijkt een substantieel deel van de RA-patiënten niet te reageren op deze nieuwe therapeutische 
strategieën.  Als gevolg hiervan is er een aanhoudende behoefte de onderliggende mechanismen 
van pathologische genregulatie in RA te karakteriseren, welke vervolgens kunnen worden 
vertaald naar nieuwe therapeutische strategieën. 

De productie van inflammatoire cytokines wordt sterk gereguleerd door epigenetische 
mechanismen, waar acetylering en deacetylering van histonen een prominente rol in spelen.  
Inflammatoire stimuli activeren transcriptionele coactivatoren welke beschikken over 
intrinsieke histon acetyltrasferase (HAT) activiteit, wat leidt tot histon acetylering en een grotere 
toegankelijkheid van genpromoters voor transcriptie.  HAT activiteit wordt tegengegaan 
door histon deacetylases (HDAC’s) wat resulteert in de beëindiging van transcriptie.  Tevens 
kunnen HAT’s en HDAC’s genexpressie moduleren via niet-epigenetische mechanismen als 
gevolg van omkeerbare acetylering van de componenten van intracellulaire signaalroutes, 
transcriptiefactoren en eiwitten die post-transcriptionele mRNA verwerking en eiwit secretie 
reguleren.  In dit proefschrift hebben we de bijdragen van HDAC-activiteit aan de regulatie 
van ontstekingsreacties in RA synoviaal weefsel geanalyseerd, onderzochten we hoe remming 
van HDAC-activiteit inflammatoire activatie van RA synoviale macrofagen en FLS moduleert, 
en getracht de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de modulatie van 
de productie van ontstekingsmediatoren te karakteriseren middels het gebruik van HDAC-
inhibitoren (HDACi). 

Afwijkende activiteit en expressie van HDAC's draagt bij aan pathologie bij inflammatoire 
longziekten, en de eerste rapporten suggereerden afwijkende HDAC-activiteit in RA.  In 
hoofdstuk 4 analyseerden we mogelijke associaties tussen acetylatie van synoviale eiwitten 
en HDAC expressie, met ziekte-activiteit en expressie van ontstekingsmediatoren in het 
synovium van RA patienten.  Wij hebben geen grote verschillen gedetecteerd in de niveaus van 
geacetyleerd histon en totaal eiwit in RA en osteoartritis (OA) synoviaal weefsel.  We vonden 
geen correlatie tussen de eiwit-acetylatie niveaus met de klinische parameters van patienten 
en synoviale T-cel of FLS aantallen, wel vonden we een sterk positieve associatie tussen 
geacetyleerde lysines, geacetyleerd histon 3 (H3), geacetyleerd H4 en gedimethyleerd H3 
niveaus met synoviale macrofagen aantallen.  Expressie van TNFα en matrix metalloproteinase-1 
(MMP-1) in RA synoviaal weefsel vertoonden een positieve correlatie met mRNA van HDAC1 en 
andere klasse I HDAC’s.  Daarentegen werd een negatieve correlatie gevonden tussen HDAC5 
expressie en de ziekteactiviteit van RA patienten, en mRNA expressie van HDAC5 in RA FLS werd 
snel onderdrukt na IL-1β stimulatie.  Deze bevindingen geven nieuwe inzichten in de relatie 
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tussen HDAC-afhankelijke epigenetische regulatoire mechanismen en ontstekingsprocessen 
in RA.  Onze data wijst erop dat de verschillen in HDAC-expressie of activiteit in RA synoviaal 
weefsel niet voldoende zijn om veranderingen in de totale eiwit of histonacetylering te 
veroorzaken.  Bovendien tonen we aan dat een hoge mate van cellulaire eiwit-acetylering 
niet direct verband houdt met de diagnose en ziekteactiviteit bij RA, maar eerder een 
celtype-specifiek fenomeen vertegenwoordigt kenmerkend voor synoviale macrofagen.  Ten 
slotte hebben we eerdere studies bevestigd die een verband suggereerden tussen klasse I 
HDAC expressie in synoviaal weefsel en lokale expressie van inflammatoire cytokines, maar 
identificeren cytokine-gemedieerde reductie van HDAC5 als potentiële marker van systemische 
ontstekinginsprocessen. 

Cytokines, chemokines en andere inflammatoire mediatoren die geproduceerd worden 
door synoviale macrofagen dragen aanzienlijk bij aan de pathologie van RA.  Hoewel HDACi 
therapeutische effecten in diermodellen van een aantal chronische en acute ontstekingsziekte 
vertonen, wordt verlaagde HDAC-activiteit in macrofagen geassocieerd met ontsteking en 
glucocorticoïden resistentie in astma en COPD, wat mogelijk een contra-indicatie is voor 
therapeutische toepassing van HDACi bij inflammatoire aandoeningen.  In hoofdstuk 5 
onderzochten we HDACi effecten op activatie en overleving van macrofagen uit ontstoken 
gewrichten van RA patiënten. Inhibitie van klasse I / II HDAC’s of klasse III sirtuin HDAC’s 
remde productie van IL-6 en TNFα, maar niet IL-8, door zowel gezonde donor macrofagen als 
synoviale macrofagen van RA patiënten in concentraties die onvoldoende waren om celdood 
te induceren.  Hoge concentraties van klasse I / II HDACi trichostatin A en sirtuin inhibitor 
nicotinamide induceerden selectieve celdood in macrofagen welke gepaard ging met specifieke 
remming van het anti-apoptotische eiwit Bfl-1/A1, en inflammatoire stimuli sensitizeerden 
macrofagen voor HDACi-gemedieerde apoptose.  Daarnaast blokkeerden HDACi de productie 
van een breed scala aan inflammatoire en angiogene cytokines door intacte synoviale biopten 
van RA patienten.  Deze studie biedt nieuwe inzichten in de essentiële rol voor klasse I / II en 
klasse III HDAC’s in het reguleren van ontsteking en overleving van macrofagen, en suggereren 
dat behandelingen die HDAC-activiteit beinvloeden nuttig kunnen zijn in het onderdrukken 
van inflammatoire activering van macrofagen in RA. 

De accumulatie en de persistentie van geactiveerde FLS spelen een cruciale rol in de 
pathologie van RA.  Terwijl HDACi effecten op FLS proliferatie en overleving goed zijn 
gekarakteriseerd, is er weinig bekend over de regulering van inflammatoire activatie van FLS door 
HDACi.  In hoofdstuk 6 hebben we gekeken naar de effecten van HDACi op IL-6 productie door 
RA FLS, en het moleculaire mechanisme geanalyseerd dat ten grondslag ligt aan de regulatie 
van IL-6 expressie door HDACi.  HDACi TSA en ITF2357 remden dosisafhankelijk IL-6 productie 
door RA FLS geïnduceerd door IL-1β, TNFα en TLR liganden, zonder de overleving van de cellen 
aan te tasten. Behandeling met HDACi beïnvloedde niet de vroege signalering na IL-1β receptor 
activatie: fosforylering van IκBα evenals p38, ERK en MAP-kinasen JNK bleven onaangedaan door 
TSA.  Bovendien werden veranderingen in de activiteit van AP-1 componenten c-Jun, JunB en 
JunD in reactie op IL-1β niet gemoduleerd door TSA.  Hoewel TSA ook geen effect had op NF-κB-
activiteit op de vroege tijdspunten na stimulatie, veroorzaakte het een aanzienlijke vermindering 
van nucleaire retentie van NF-κB subeenheden p65 en p50 in FLS gestimuleerd met IL-1β na 24 
uur.  Echter, TSA-gemedieerde inactivatie van NF-kB viel niet samen met vermindering van IL-6 
mRNA accumulatie, detecteerbaar 4 uur na stimulatie met IL-1β. Analyse van mRNA-stabiliteit 
onthulde versnelde afbraak van IL-6 mRNA in aanwezigheid TSA.  Soortgelijke effecten van TSA 
werden waargenomen in macrofagen, suggererend dat regulatie van IL-6 mRNA stabiliteit een 
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gemeenschappelijk mechanisme is voor de remming van IL-6 productie door HDACi.  Deze 
resultaten laten zien dat inhibitie van HDAC-activiteit in RA FLS efficiënt de productie van IL-6 
blokkeert, en hebben modulatie van IL-6 mRNA stabiliteit als potentiëel mechanisme voor 
deze regulatie geïdentificeerd in zowel RA FLS als macrofagen.  Bovendien zou de, door HDACi 
vertraagde, reductie van NF-kB nucleaire accumulatie kunnen leiden tot onderdrukking van 
andere ontstekingsmediatoren welke gereguleerd worden door NF-κB. 

In hoofdstuk 7 wordt hebben we gebruik gemaakt van lage dichtheid kwantitatieve 
PCR-arrays om onze analyse van effecten van HDACi op mRNA expressie en stabiliteit van 
ontstekingsmediatoren in RA FLS uit te breiden.  FLS blootstelling aan ITF2357 vermindert 
mRNA niveaus van ongeveer 85% van IL-1β-induceerbare genen, zoals cytokines (IL-6, 
TNF, IL-1α, IL-1β), chemokines (CCL2, IL-8, CXCL2, CXCL3, CXCL6, CXCL9, CXCL10), matrix-
afbrekende enzymen (MMP-1, MMP-3, MMP-13), en intracellulaire moleculen verantwoordelijk 
voor regulatie van cellulaire ontstekingsreacties (COX-2, IRAK2, NFKB1, IRF1), terwijl de 
expressie van genen die niet reageren op IL-1β grotendeels onaangetast bleven.  Analyse van 
mRNA stabiliteit toonde een aantal transcripten, waaronder IL-8, COX-2, CXCL2, Bcl-XL en 
ADAMTS1 die, net als IL-6, gereguleerd werden door HDACi gemedieerde toename in mRNA 
afbraak.  Belangrijk is dat aangetoond is dat er significant hogere frequenties van AU-rijke 
elementen (ARE’s) in 3’-ongetranslateerde gebieden van deze transcripten voorkwamen.  Deze 
resultaten demonstreren dat transcriptionele inductie van het grootste gedeelte van de genen 
geïnduceerd door inflammatoire stimulatie in RA FLS krachtig wordt geblokkeerd door HDACi.  
Onze data toont ook aan dat HDACi een subset van deze genen onderdrukken via versnelling 
van mRNA degradatie, suggererend dat mRNA stabiliteit, mogelijk door middel van regulering 
van ARE bindende eiwitten, een belangrijk algemeen mechanisme is waarmee HDACi hun anti-
inflammatoire effecten bewerkstelligen. 

Forkhead box O (FoxO) transcriptiefactoren, welke gereguleerd worden door 
phosphatidylinositol 3-kinase en omkeerbare acetylering, integreren externe signalen en 
arrangeren die in ontstekingsreacties, celcyclus en apoptose.  In hoofdstuk 8 onderzoeken 
we de relatie tussen ontsteking en FOXO expressie en activiteit in RA, bepalen we de effecten 
van HDACi op FoxO expressie en activiteit in RA FLS, en identificeren we genproducten in RA 
FLS die gereguleerd worden door FoxO eiwitten en relevant zijn voor RA.  Negatieve correlaties 
werden vastgesteld tussen FoxO1 expressie in RA synoviaal weefsel en klinische parameters van 
de ziekte activiteit.  Een sterk negatieve correlatie werd ook waargenomen tussen synoviaal 
FoxO1 en IL-6 mRNA niveaus, maar niet TNFα of MMP-1.  FoxO1, FoxO3a en FoxO4 mRNA werd 
waargenomen in zowel RA en OA FLS, en FoxO1 mRNA niveaus waren significant minder in RA 
FLS ten opzichte van OA F LS.  IL-1β en TNFα onderdrukten FoxO1 DNA-bindings activiteit in RA 
FLS, en remde selectief FoxO1 mRNA expressie op een tijdsafhankelijke wijze.  HDACi herstelden 
IL-1β-gemedieerde afname van FoxO1 DNA-binding en mRNA expressie.  Overexpressie van 
een constitutief actieve FoxO1 mutant (FoxO1ADA) in RA FLS onderdrukte expressie van anti-
apoptotisch Bcl-XL en verhoogde expressie van pro-apoptotisch Bim en celcyclus remmer 
p27Kip1.  FoxO1ADA onderdrukt ook IL-1β-gemedieerde inductie van inflammatoire mediatoren, 
waaronder CCL2, CXCL6, PDGF en ICAM1.  Deze bevindingen tonen aan dat inflammatoire 
stimuli FoxO1 expressie en DNA-bindende activiteit verminderen, effecten welke hersteld 
worden door behandeling van RA FLS met HDACi.  Herstel van FoxO1 activiteit onderdrukt 
een subset van genen gereguleerd door HDACi tijdens FLS activatie, suggererend dat het 
verbeteren van FoxO1 functie wellicht één van de mechanismen is waarmee HDACi hun anti-
inflammatoire effecten bewerkstelligen in RA synoviale cellen. 
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Samenvattend, de studies in dit proefschrift tonen een essentiële rol voor HDAC activiteit 
in het reguleren van ontstekingsreacties van myeloïde en stromale cellen in RA.  Daarnaast 
suggereren deze studies dat het targeten van HDAC’s door middel van small molecule inhibitors 
nuttig zou kunnen zijn in het onderdrukken van ontsteking en gewrichtsschade bij RA patiënten.  
Onze bevindingen identificeren ook twee nieuwe niet-epigenetische mechanismen, namelijk 
afname van mRNA stabiliteit en modulatie van FoxO1 expressie en activiteit, welke op zijn 
minst gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de anti-inflammatoire effecten van HDACi.  In het 
licht van een recente klinische studie die voor het eerst klinische werkzaamheid van ITF2357 
bij patiënten met juveniele idiopathische artritis aantoont, zou toekomstig onderzoek gericht 
moeten zijn op het karakteriseren van de specifieke rol van HDAC familieleden in cellulaire 
inflammatoire activatie, en het verifiëren van de geschiktheid van ofwel het remmen van de 
totale HDAC-activiteit ofwel het remmen van specifieke HDACs in therapeutische strategieën 
in reumatoïde artritis en andere inflammatoire aandoeningen. 
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