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STRESzCzENIE
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) należy do najpowszechniejszych chorób 
autoimmunizacyjnych na świecie.  Dotyka ona ok 1% populacji i objawia się chronicznym 
stanem zapalnym stawów, prowadzącym do postępującego i nieodwracalnego zniszczenia 
kości i chrząstki stawowej.  Aktywowane makrofagi i inne komórki układu immunologicznego 
przenikające do błony maziowej pacjentów z RZS wydzialają znaczne ilości cytokin i chemokin, 
takich jak czynnik martwicy nowotworów (TNFα), interleukina-1β (IL-1β), IL-6 i IL-8, stymulujących 
proliferację i aktywację fibroblastopodobnych synowiocytów (fibroblast-like synoviocytes, 
FLS), które z kolei biorą bezpośredni udzial w destrukcji stawów poprzez produckcję enzymów 
proteolitycznych, przede wszystkim metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (matrix 
metalloproteinase, MMP).  Poczynione w ostatniej dekadzie postępy w określaniu znaczenia 
poszczególnych składników sieci mediatorów stanu zapalnego w RZS umożliwiły wprowadzenie 
nowej generacji innowacyjnych i skutecznych leków.  Ograniczeniem w ich stosowaniu 
pozostaje jednak fakt, iż wśród ogółu pacjentów dobrze reagujących na stosowaną terapię 
daje się wyróżnić grupy o znacznie niższej i niesatysfakcjonującej  odpowiedzi.  Z tego względu 
wciąż istnieje potrzeba bardziej dogłębnego zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za 
patologiczną regulację ekspresji genów związanych ze stanem zapalnym w RZS, które z kolei 
mogłyby zostać wykorzystane do dalszego udoskonalenia strategii terapeutycznych, jak 
również samych leków. 

Produkcja cytokin prozapalnych jest regulowana przez mechanizmy epigenetyczne, wśród 
których istotną rolę odgrywa acetylacja i deacetylacja histonów.  Sygnały przekazywane przez 
mediatory stanu zapalnego wywołują aktywację acetylotransferaz histonów (histone acetyl 
transferases, HATs), które katalizując reakcję acetylacji histonów, powodują rozluźnienie 
struktury chromatyny, i w rezultacie ułatwiony dostęp czynników transkrypcyjnych do 
promotorów regulowanych genów.  Ich aktywność w komórce równoważona jest działaniem 
deacetylaz histonów (histone deacetylases, HDACs) usuwających reszty acetylowe z cząsteczek 
białek histonowych, umożliwiając zakończenie transkrypcji.  HATs i HDACs regulują ekspresję 
genów również za pośrednictwem mechanizmów innych niż epigenetyczne, m.in. poprzez 
modulację aktywności i stabilności białek wchodzących w skład wewnątrzkomórkowych kaskad 
sygnalizacyjnych, czynników transkrypcyjnych oraz czynników regulujących stabilność mRNA 
i sekrecję białek.  W niniejszej rozprawie przeanalizowano rolę aktywności enzymatycznej 
HDACs w regulacji stanu zapalnego w RZS, zbadano wpływ inhibitorów HDACs na produkcję 
mediatorów stanu zapalnego przez makrofagi i komórki FLS pochodzące z płynu stawowego 
i błony maziowej pacjentów z RZS, oraz podjęto próbę scharakteryzowania mechanizmów 
odpowiedzialnych za modulację produkcji cytokin prozapalnych przez inhibitory HDACs. 

Zaburzenia aktywności i ekspresji HDACs odgrywają istotną rolę w patogenezie chorób 
płuc związanych ze stanem zapalnym, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba 
płuc.  Ponieważ obecność podobnych zaburzeń została wykryta w jednym z badań w błonie 
maziowej pacjentów z RZS, w rozdziale 4 przeanalizowano potencjalne związki acetylacji 
białek i  ekspresji HDACs w błonie maziowej, z ekspresją mediatorów stanu zapalnego oraz 
parametrami klinicznymi choroby u pacjentów z RZS.  Analiza immunohistochemiczna wykazała 
brak znaczących różnic w poziomie acetylacji białek błony maziowej pomiędzy pacjentami 
z  RZS a kontrolną grupą pacjentów z osteoartrozą (OA).  Wykryto natomiast statystycznie 
istotny związek pomiędzy acetylacją białek a ilością makrofagów w błonie maziowej.  Ponadto 
ekspresja TNFα i MMP-1 w błonie maziowej wykazała silną dodatnią korelację z poziomem mRNA 
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HDAC1 i innych HDACs należących do klasy I.  Z drugiej strony zaobserwowano negatywny 
związek pomiędzy ekspresją HDAC5 a parametrami klinicznymi pacjentów, oraz gwałtowne 
obniżenie poziomu ekspresji HDAC5 w komórkach FLS pod wpływem stymulacji IL-1β.  Wyniki 
te sugerują, że ewentualne różnice w ekspresji lub aktywności HDACs nie przekładają się na 
globalne zmiany w poziomie acetylacji białek w błonie maziowej pacjentów z RZS.  Co więcej, 
wysoki poziom acetylacji białek w błonie maziowej nie jest bezpośrednio powiązany z jednostką 
chorobową lub parametrami klinicznymi, stanowi za to cechę charakterystyczną makrofagów 
napływających do stawów dotkniętych zmianami chorobowymi.  Uzyskane wyniki potwierdzają 
również uwidocznioną w badaniach innych grup dodatnią korelację pomiędzy ekspresją HDAC1 
i lokalną ekspresją cytokin prozapalnych w błonie maziowej, oraz identyfikują redukcję ekspresji 
HDAC5 jako potencjalny marker przewlekłego stanu zapalnego. 

Cytokiny, chemokiny oraz inne mediatory stanu zapalnego wydzielane w błonie maziowej 
przez makrofagi odgrywają kluczową rolę w patogenezie RZS.  Podczas gdy inhibitory 
HDACs wykazują właściwości terapeutyczne w zwierzęcych modelach chorób związanych 
z  obecnością przewlekłego stanu zapalnego, powiązanie obniżonej ekspresji HDACs ze 
stanem zapalnym i niewrażliwością na terapię glikokortykosteroidami w chorobach płuc 
stanowi potencjalne przeciwwskazanie dla terapeutycznego zastosowania inhibitorów 
HDACs jako leków przeciwzapalnych.  W rozdziale 5 zbadano wpływ inhibitorów HDACs na 
aktywację i przeżywalność makrofagów izolowanych ze stawów pacjentów z RZS.  Wykazano, 
iż inhibitory HDACs klas I i II, jak również HDACs klasy III (tzw. sirtuin), hamują produkcję 
IL-6 i TNFα zarówno przez makrofagi uzyskane w drodze różnicowania monocytów krwi 
obwodowej zdrowych dawców, jak i pochodzące z płynu stawowego pacjentów z RZS.  Mimo 
że blokowanie produkcji cytokin przez inhibitory HDACs zaobserwowano w stężeniach 
niewpływających na przeżywalność komórek, wysokie stężenia niektórych spośród badanych 
inhibitorów indukowały apoptozę powiązaną z obniżeniem ekspresji antyapoptotycznego 
białka Bfl-1/A1.  Co więcej, zaobserwowano znaczące zwiększenie wrażliwości makrofagów 
na apoptozę indukowaną przez inhibitory HDACs w obecności mediatorów stanu zapalnego.  
Badania prowadzone w warunkach hodowli in vitro wycinków błony maziowej pobranej od 
pacjentów z RZS wykazały ponadto, iż inhibitory HDACs hamują produkcję szerokiej gamy 
czynników prozapalnych i angiogennych bezpośrednio w chorobowo zmienionej tkance.  
Wyniki te potwierdzają kluczową rolę HDACs w regulacji aktywacji oraz przeżywalności 
makrofagów, oraz sugerują że strategie terapeutyczne blokujące aktywność HDACs mogą być 
użytecznym narzędziem w hamowaniu aktywacji makrofagów w RZS. 

Proliferacja i aktywacja komórek FLS w błonie maziowej odgrywa istotną rolę w patogenezie 
RZS.  Podczas gdy wpływ inhibitorów HDACs na przeżywalność komórek FLS został dokładnie 
scharakteryzowany, wiedza na temat regulacji ekspresji mediatorów stanu zapalnego przez 
inhibitory HDACs w komórkach FLS pozostaje szczątkowa.  W rozdziale 6 zbadano w jaki sposób 
inhibitory HDACs wpływają na produkcję IL-6 przez komórki FLS izolowane z błony maziowej 
pacjentów z RZS, oraz przeanalizowano mechanizmy, które mogą odpowiadać za regulację 
ekspresji IL-6 przez inhibitory HDACs.  Analiza ekspresji mRNA i produkcji białka wykazała, 
że inhibitory HDACs trichostatyna A (TSA) i ITF2357 hamują produkcję IL-6 w odpowiedzi na 
stymulację komórek FLS cytokinami prozapalnymi.  Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły 
stwierdzić, że traktowanie komórek inhibitorami HDACs nie ma wpływu na uruchamianie 
kaskad sygnałowych aktywowanych obecnością IL-1β, takich jak fosforylacja IκBα oraz kinaz 
MAP (mitogen-activated protein kinases), jak również aktywację i ekspresję komponentów 
kompleksu czynników transkrypcyjnych AP-1 (activator protein-1), oraz wczesną aktywację 
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czynnika transkrypcyjnego NF-κB.  W obecności TSA zaobserwowano co prawda znaczące 
zmniejszenie aktywności podjednostek p50 i p65 czynnika NF-κB po 24-godzinnej stymulacji 
IL-1β,  jednakże późna inaktywacja NF-κB nie pokrywa się z kinetyką blokowania indukcji mRNA 
IL-6 przez inhibitory HDACs.  Powyższe wyniki wskazują na obecność innych mechanizmów 
odpowiadających za zaobserwowane efekty blokowania aktywności HDAC.  Przeprowadzona 
analiza stabilności mRNA wykazała, że w obecności TSA i ITF2357 transnkrypt IL-6 ulega 
przyspieszonej degradacji.  Co więcej, podobny wpływ inhibitorów HDACs na stabilność mRNA 
IL-6 został zaobserwowany w makrofagach, co sugeruje że modulacja tempa degradacji mRNA 
może być częściowo odpowiedzialna za blokowanie produkcji IL-6 przez inhibitory HDACs 
niezależnie od typu komórek.  Wyniki te pokazują, że drobnocząsteczkowe inhibitory HDAC 
mogą skutecznie hamować produkcję IL-6, jednej z kluczowych cytokin w patogenezie RZS, 
poprzez regulację stabilności mRNA.  Ponadto inhibitory HDACs mogą wpływać na ekspresję 
innych mediatorów stanu zapalnego w komórkach FLS poprzez opóźnioną inaktywację 
czynnika transkrypcyjnego NF-κB. 

W rozdziale 7 przeprowadzono ilościową analizę ekspresji mRNA w celu zbadania wpływu 
inhibitorów HDACs na produkcję oraz stabilność szerokiej gamy transkryptów w komórkach 
FLS.  Zaobserwowano, że traktowanie komórek FLS ITF2357 powoduje obniżenie poziomu 
ekspresji mRNA około 85% transkryptów indukowanych w wyniku stymulacji IL-1β, w tym 
transkryptów cytokin (IL-6, TNFα, IL-1α, IL-1β), chemokin (CCL2, IL-8, CXCL2, CXCL3, CXCL6, 
CXCL9, CXCL10), enzymów degradujących macierz zewnątrzkomórkową (MMP-1, MMP-3, 
MMP-13), oraz wewnątrzkomórkowych regulatorów aktywacji komórek w stanie zapalnym 
(COX-2, IRAK2, NFKB1, IRF1).  Równocześnie ekspresja genów niewrażliwych na stymulację IL-1β 
w obecności ITF2357 pozostała bez zmian.  Analiza stabilności mRNA pozwoliła na identyfikację 
niewielkiej ilości transkryptów, w tym IL-8, COX-2, CXCL2, Bcl-XL i ADAMTS1, które podobnie 
jak IL-6 ulegają przyspieszonej degradacji w obecności inhibitorów HDACs.  Ponadto pokazano, 
że regiony nieulegające translacji 3’ (3’ untranslated regions, 3’ UTRs) w tych cząsteczkach 
mRNA charakteryzują się zwiększoną częstością występowania sekwencji bogatych w motywy 
AU (adenina-uracyl) w porównaniu z transkryptami nie ulegającymi przyspieszonej degradacji 
w obecności inhibitorów HDACs.  Przedstawione wyniki pokazują, że blokowanie aktywności 
HDACs skutecznie obniża ekspresję większości genów indukowanych w obecności stanu 
zapalnego w komórkach FLS pochodzących od pacjentów z RZS.  Powyższe obserwacje 
sugerują również, że regulacja stabilności mRNA, być może poprzez wpływ na białka wiążące 
sekwencje AU, jest jednym z istotnych mechanizmów odpowiedzialnych za przeciwzapalne 
efekty inhibitorów HDACs. 

Czynniki transkrypcyjne z rodziny FoxO (forkhead box class O) regulują ekspresję 
wielu genów modulujących aktywację komórek, cykl komórkowy i apoptozę w odpowiedzi 
na sygnały pochodzące ze środowiska zewnętrznego.  W rozdziale 8 przeanalizowano 
związki pomiędzy stanem zapalnym a ekspresją FoxO w błonie maziowej pacjentów z RZS, 
jak również scharakteryzowano wpływ inhibitorów HDACs na aktywność i ekspresję FoxO 
w aktywowanych komórkach FLS.  Zaobserwowano silną ujemną korelację pomiędzy ekspresją 
FoxO1 w błonie maziowej a parametrami klinicznymi pacjentów z RZS.  Analiza ekspresji mRNA 
wykazała obecność transkryptów wszystkich członków rodziny FoxO (FoxO1, FoxO3a oraz 
FoxO4) w komórkach FLS, przy czym komórki pochodzące od pacjentów z RZS charakteryzują 
się znacząco niższym poziomem ekspresji FoxO1 w porównaniu z komórkami od pacjentów 
z OA.  Wykazano również, że stymulacja komórek FLS cytokinami prozapalnymi wywołuje 
obniżenie aktywności i ekspresji FoxO1, natomiast inkubacja komórek z inhibitorami HDACs 
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zapobiega inaktywacji i redukcji ekspresji FoxO1 powodowanej przez cytokiny.  Nadekspresja 
aktywnej formy FoxO1 w komórkach FLS wywołuje zmianę profilu ekspresji genów pro- 
i antyapoptotycznych, jak również częściowo hamuje indukcję niektórych mediatorów stanu 
zapalnego, takich jak CCL2, CXCL6, PDGF i ICAM1.  Obserwacje te sugerują, że aktywność 
i  ekspresja FoxO1 ulega dynamicznej regulacji pod wpływem stanu zapalnego. Ponieważ 
blokowanie indukowanej cytokinami inaktywacji FoxO1 poprzez wymuszoną ekspresję 
obniża poziom indukcji grupy genów regulowanych również przez blokowanie aktywności 
HDACs w komórkach FLS, pozytywna regulacja aktywności i ekspresji FoxO1 przez inhibitory 
HDACs może być jednym z mechanizmów częściowo odpowiedzialnych za przeciwzapalne 
właściwości tych związków. 

Podsumowując, wyniki badań zaprezentowanych w niniejszej rozprawie pokazują, że aktywność 
enzymatyczna HDACs pełni kluczową rolę w regulacji aktywacji komórek o  podstawowym 
znaczeniu w patogenezie RZS, oraz sugerują że inhibitory HDACs mogą stanowić nowe narzędzia 
terapeutyczne o działaniu przeciwzapalnym w tym schorzeniu.  Przeprowadzone doświadczenia 
pozwalają też na identyfikację nieznanych wcześniej mechanizmów odpowiedzialnych za 
przeciwzapalne właściwości inhibitorów HDACs: destabilizacji mRNA oraz modulacji aktywności 
i ekspresji czynnika transkrypcyjnego FoxO1. W świetle opublikowanych wyników klinicznych 
badań eksperymentalnych pokazujących, że zastosowanie ITF2357 jest bezpieczne oraz powoduje 
znaczącą poprawę stanu zdrowia pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, 
dalsze badania powinny mieć na celu dokładniejsze scharakteryzowanie konkretnych ról, jakie 
pełnią poszczególne enzymy należące do rodziny HDAC w regulacji stanu zapalnego, jak również 
zweryfikowanie potencjału wybiórczego blokowania aktywności poszczególnych izoform HDACs 
za pomocą specyficznych inhibitorów. 
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