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Summary

SUMMARY 
Histone acetyl transferases (HATs) and histone deacetylases (HDACs) are epigenetic 
enzymes that facilitate reversible acetylation of histones and non-histone proteins. 
These post-translational modifications regulate a myriad of cellular processes, 
including transcription, enzyme activity, protein localisation, mRNA and protein 
stability. Acetylated lysine residues on histone tails are recognized by bromodomain 
and extra terminal (BET) proteins, which is required for the transcription of genes that 
require chromatin remodelling prior to transcription. An increasing number of studies 
illustrate the promising application of interfering with HDACs and BET proteins to 
modulate the inflammatory response. In this thesis we aim to unravel acetylation and 
deacetylation dependent modulation of intestinal inflammation. 
In chapter 2, we reviewed the current literature on the influence of dietary factors and 
microbial metabolites on the intestinal epithelium, with a particular focus on the HDAC 
inhibitory capacity of these luminal components. In the large intestine, bacterial derived 
short-chain fatty acids (SCFAs) butyrate and propionate are present in millimolar 
concentrations, high enough to inhibibit HDAC activity in colonocytes. Although the 
main fraction of SCFAs is taken up through diffusion, transporters  and receptors have 
been identied on colonocytes, enteroendocrine cells and various immune cells 
including monocytes, neutrophils and antigen presenting cells. These receptors act as 
chemotactic receptors and are also involved in the regulation of the function and 
number of colonic Tregs. Overall, this indicates that bacterial metabolites are able to 
affect epithelium and lamina propria immune cells by HDAC inhibition at physiological 
concentrations present in the colon.  
We further investigated the interaction between SCFAs and intestinal epithelium in 
chapter 3. Here, we observed that butyrate was able to increase the expression of 
aldehyde dehydrogenases (aldh), enzymes required for the conversion of retinal to 
retinoic acid, in murine and human intestinal epithelium cell lines as well as in murine 
enteroid cultures. The upregulation of aldh could not be copied by stimulating butyrate 
receptors with alternative stimuli. Instead, stimulation of enteroids with HDAC inhibitors 
elevated aldh expression. Using specific HDAC inhibitors, we were able to show that 
inhibition of HDAC3 was sufficient to increase aldh expression in enteroids, without 
altering stemness of these primary cultures. Together, these results demonstrate that 
butyrate increases retinoic acid conversion in intestinal epithelium via inhibition of 
HDAC3, which is a new mechanism by which butyrate contributes to intestinal 
homeostasis.  
In chapter 4, the potential of interfering with epigenetic enzyme activity to modulate 
dendritic cell function was studied. In the presence of I-BET151, an inhibitor of BET 
protein activity, secretion of key pro-inflammatory cytokines by murine BMDCs as well 
as human mDCs was hampered upon LPS stimulation. Inhibition of BET proteins 
impaired upregulation of costimulatory molecules and full maturation of these cells. 
With the use of transgenic OT-II mice, we observed that the capacity I-BET151 treated 
BDMCs to skew naive T cells towards Th1, Th2 and Th17 cells remained unaffected, 
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whereas the number of Foxp3 positive cells increased dose dependently. The 
generated Foxp3 positive cells were functionally active, since they posessed 
suppressive capacity and secreted IL-10. Therapeutically injected I-BET151 resulted in 
a modest amelioration of disease parameters in colitic mice. Together, these results 
demonstrate the potential of BET-inhibition in the regulation of inflammatory responses 
by enhancing tolerogenic properties of dendritic cells. 
To further explore possibilities to modulate inflammation by interfering with epigenetic 
enzyme activities, we treated dendritic cells with highly specific HDAC inhibitors in 
chapter 5. Incubation with HDAC3/6i, but not HDAC1/2i, led to an incomplete 
maturation of BMDCs. HDAC3 and HDAC6 inhibition did not affect the phagocytosis of 
Gram-negative bacteria, but reduced transcript levels of several cytokines and Toll-like 
receptors, which remained unchanged upon inhibition of HDAC6 alone. Following up 
on previous reports showing accelerated breakdown of mRNA upon pan-HDAC 
inhibition, we investigated whether HDAC3 and HDAC6 were involved in this process. 
Significantly accelerated decay of IL-6 mRNA was observed upon HDAC3/6i. 
Combined, these data indicate that HDAC3 and/or HDAC6 affect the stability of IL-6, 
illustrating that accelerated breakdown of transcripts is one mechanism by which 
HDAC inhibitors lead to a reduced pro-inflammatory cytokine secretion by dendritic 
cells. 
The requirement of HDAC3 and HDAC6 in the differentiation, polarization and 
endoxotin tolerance induction in human macrophages was the topic of our studies 
described in chapter 6. Human peripheral blood monocytes were isolated and used 
for experiments or directly polarized towards M1 or M2 macrophages before 
subsequent analyses. Cells were treated with pan-HDAC inhibitor (ITF2357) and 
inhibitors with a high specificity for HDAC3 and 6 and for HDAC6. In contrast to mouse 
macrophages, HDAC3 inhibition did not affect polarization in human macrophages, as 
indicated with unaltered differentation marker expression levels. Pan-HDAC and 
HDAC3/6i, but not HDAC6i, attenuated LPS and IFN-γ induced inflammatory cytokine 
secretion in monocytes and M1 macrophages, whereas M2 macrophages remained 
unaffected. We were able to show that HDAC6i was not effective in reinstalling 
endotoxin tolerance in M1 macrophages, whereas pan-HDACi and HDAC3/6i were. 
This HDAC3 mediated effect was not the results result of increased signaling or 
production of IFN-γ or IFN-β, yet the exact mechanism remains unknown. Collectively, 
these results demonstrate an important role of HDAC3 in the inflammatory activation 
and endotoxin tolerance induction in human macrophages.  
In chapter 7, we observed that, in contrast to WT mice, CD206 knockout mice did not 
develop DSS-induced colitis. Additional experiments indicated that this was 
independent of carbohydrate binding to the mannose receptor. Interestingly, CD206 
deficient macrophages displayed reduced TLR4 expression levels and a reduced 
inflammatory response upon LPS stimulation. This led us to hypothesize that not CD206 
itself but microRNA miR-511-3p, located within the CD206 gene and a regulator of 
TLR4 expression, was responsible for the observed reduction in intestinal inflammation. 
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In agreement, isolated colonic macrophages from CD206 deficient mice showed 
reduced expression of TLR4 and miR-511-3p expression was not detectable, 
illustrating a role for miR-511-3p in the modulation of experimental colitis. Furthermore, 
overexpression or knockdown of miR-511-3p in macrophages led to TLR4 expression 
increase and decrease, respectively, confirming the role of miR-511-3p as an indirect 
regulator of TLR4 expression. Upon analyses of a small cohort of Crohn’s disease 
patients’ biopsies, before and after 8 weeks of adalimumab treatment, we observed a 
fourfold decrease in miR-511-3p expression in non-inflamed tissue in patients with a 
clinical response. Additional research is required to investigate whether miR-511-3p 
can be used as therapeutic target or as predictive marker for clinical response to anti-
TNF treatment.    
In conclusion, our results further elucidate the role of acetylation and deacetylation 
dependent processes in the regulation of myeloid immune cells. Furthermore, the work 
described in this thesis provides evidence that pharmacological interference of 
epigenetic enzymes can effectively modulate intestinal inflammatory responses. This 
provides a promising perspective for further therapies in chronic inflammatory 
conditions, including inflammatory bowel disease. 
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SAMENVATTING 
Histone acetyl transferases (HATs) en histone deacetylases (HDACs) zijn 
epigenetische enzymen die de acetylatie en deacetylatie van histonen en niet-histone 
eiwitten realiseren. Deze post-translationele modificaties reguleren een scala aan 
cellulaire processen waaronder transcriptie, enzymactiviteit, eiwitlocalisatie en 
stabiliteit van eiwit en transcripten. Herkenning van geacetyleerde lysine aminozuren 
op de terminale uiteinden van histonen gebeurt door bromodomain and extra terminal 
(BET) eiwitten. Een toenemend aantal studies laat zien dat het beïnvloeden van de 
activiteit van HDACs en van BET eiwitten een veelbelovende aanpak kan zijn om 
ontstekingsreacties te beïnvloeden. Het werk beschreven in dit proefschrift is 
uitgevoerd met het doel de acetylatie en deacetylatie afhankelijke regulatie van 
darmontstekingen beter te begrijpen.  
In hoofdstuk 2 wordt de huidige kennis over de invloed van voedingscomponenten 
en microbiële metabolieten op het darmepitheel besproken, met een speciale focus op 
de capaciteit van luminale darmcomponenten om HDAC enzymen te inhiberen. De 
bacterieel geleverde korte keten vetzuren, butyraat en propionaat, zijn in de dikke 
darm aanwezig in millimolaire concentraties. Deze zijn hoog genoeg om de activiteit 
van HDACs in het darmepitheel te blokkeren. Hoewel de meerderheid van de korte 
keten vetzuren door diffusie wordt opgenomen, zijn er transporteiwitten en receptoren 
voor deze metabolieten gevonden op darmepitheel, op hormoon uitscheidende cellen 
in de darm en op verschillende typen immuuncellen, waaronder monocyten, 
neutrofielen en antigeen presenterende cellen. Deze receptoren functioneren als 
chemotactische receptoren en zijn ook betrokken bij de regulatie van het aantal en de 
functie van regulatoire T cellen in de dikke darm. Dit geeft aan dat microbiële 
metabolieten in de dikke darm cellulaire processen van het darmepitheel en 
onderliggende immuuncellen kunnen beïnvloeden door activiteit van HDAC enzymen 
in deze cellen te remmen. 
De interactie tussen korte keten vetzuren en darmepitheel hebben we verder 
onderzocht in hoofdstuk 3. Hier zagen we dat blootstelling van butyraat aan 
epitheelcellen de expressie van aldehyde dehydrogenase (aldh) enzymen verhoogde 
in cellijnen van muis- en humaan darmepitheel, maar ook in primaire 
muisdarmculturen. De aldh enzymen converteren retinal naar retinolzuur, dat 
belangrijke rollen speelt in het beperken van ontstekingsreacties in de darm. De 
verhoogde expressie van aldh was onafhankelijk van de stimulatie van 
butyraatreceptoren, maar behandeling van primaire darmculturen met HDAC remmers 
resulteerde in een vergelijkbaar fenotype. Door gebruik te maken van specifieke 
blokkers voor HDAC eiwitten konden we laten zien dat inhibitie van alleen HDAC3 
genoeg was om de expressie van aldh enzymen te verhogen. Gecombineerd laten 
deze resultaten zien dat butyraat door middel van HDAC3 inhibitie de retinolzuur 
conversie in darmepitheel verhoogt. Dit is een nieuw mechanisme, waarmee butyraat 
bijdraagt aan de regulering van ontstekingsreacties in de darm. 
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Vervolgens bestudeerden we de mogelijkheid om met farmacologische remmers van 
epigenetische enzymen verschillende functies van dendritische cellen te beïnvloeden. 
Dendritische cellen zijn cruciale immuuncellen, verantwoordelijk voor het initiëren van 
toegepaste immuunresponsen tegen pathogenen. In hoofdstuk 4 gebruikten we 
hiervoor I-BET151, een remmer van BET eiwitten. Behandeling van muis- en humane 
dendritische cellen met deze blokker zorgde voor een verlaging van de secretie van 
ontstekingscytokinen en verhinderde de volledige activatie en maturatie van deze 
cellen. Door gebruik te maken van een genetisch aangepast muizenmodel vonden we 
dat I-BET151 behandeling van dendritische cellen de aansturing van naïeve T 
lymfocyten tot gespecialiseerde Th1, Th2 en Th17 cellen niet beïnvloedde, maar dat 
het aantal ontstekingsremmende Foxp3 T lymfocyten dosisafhankelijk toe nam. Door 
verder te kijken naar cytokine secretie en verschillende proliferatie experimenten zagen 
we dat de populatie van toegenomen regulatoire T cellen ook echt functioneel 
ontstekingsremmend waren. Tenslotte hebben we in muizendarm een ontsteking 
geïnduceerd door de chemische stof DSS toe te dienen en vervolgens hebben we 
gekeken naar de therapeutische werking van I-BET151 op het verloop van de 
ontsteking. Injectie van I-BET151 zorgde voor een bescheiden verbetering van enkele 
ziekteparameters. De uitkomsten van deze experimenten geven aan dat I-BET151 
gebruikt kan worden om ontstekingsreacties te moduleren door dendritische cellen 
toleranter te maken.  
Naast deze BET inhibitie met I-BET151 hebben we in hoofdstuk 5 onderzocht of we 
door middel van het remmen van specifieke HDAC enzymen, dendritische cellen van 
muizen konden beïnvloeden. Inhibitie van HDAC3 en HDAC6, maar niet de inhibitie 
van HDAC1 en HDAC2, resulteerde in een onvolledige maturatie van geactiveerde 
dendritische cellen. Activiteit van HDAC3 en HDAC6 bleek niet nodig voor het 
opnemen van Gramnegatieve bacteriën, maar remming van deze enzymen resulteerde 
wel in lagere transcriptniveaus voor cytokines en receptoren betrokken bij de 
herkenning van pathogenen. Inhibitie van alleen HDAC6 leidde niet tot verandering van 
trancriptniveaus, wat impliceert dat HDAC3 verantwoordelijk is voor de geobserveerde 
afname van de transcripten. Vervolgens zijn we dit verder gaan onderzoeken en 
hebben we de afbraaksnelheid van transcripten bepaald met en zonder HDAC3 en 
HDAC6 inhibitie. De resultaten lieten zien dat onder invloed van HDAC3 en HDAC6 
inhibitie het transcript voor ontstekingscytokine IL-6 significant sneller wordt 
afgebroken dan wanneer er geen HDAC inhibitie plaatsvindt. Dit vertelt ons dat 
versnelde afbraak van transcripten een van de oorzaken is van de verminderde 
capaciteit van dendritische cellen om ontstekingscytokinen uit te scheiden.  
In hoofdstuk 6 gebruikten we een algemene niet specifieke HDAC remmer en de 
specifieke HDAC remmers van hoofdstuk 5, echter dit maal op macrofagen, 
immuuncellen gespecialiseerd in het opruimen en fagocyteren van bacteriën. Uit 
humaan perifeer bloed werden monocyten geïsoleerd, die voor experimenten werden 
gebruikt of direct werden gepolariseerd naar ontstekingsmacrofagen (M1) of alternatief 
geactiveerde macrofagen (M2). Anders dan in muismacrofagen, veroorzaakte HDAC 
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inhibitie geen  veranderingen in de polarisatie van humane macrofagen. Algemene 
HDAC inhibitie en HDAC3 en HDAC6 inhibitie in monocyten en M1 macrofagen 
zorgden voor een verminderde capaciteit van deze cellen om ontstekingscytokinen uit 
te scheiden. Alleen inhibitie van HDAC6 had geen effect op de cytokine secretie. 
Daarnaast had het remmen van HDAC activiteit geen effect op de cytokinesecretie 
door M2 macrofagen. Hierna onderzochten we de mogelijkheid van macrofagen om 
endotoxinetolerantie te ontwikkelen. Met deze eigenschap onthoudt de cel een 
bepaald endotoxine door middel van epigenetische mechanismen, waarna de cel bij 
een volgende blootstelling aan hetzelfde endotoxine geen ontstekingscytokinen meer 
uitscheidt. Herhaaldelijke blootstelling aan endotoxinen resulteerde in 
endotoxinetolerantie in M2 macrofagen, maar niet in M1 macrofagen. Echter, wanneer 
we M1 macrofagen behandelden met een algemene HDAC remmer, of HDAC3 en 
HDAC6 remmer, werd de cytokine secretie gereduceerd tot een vergelijkbaar niveau 
als uitgescheiden door de M2 macrofagen. Dit effect werd niet bereikt met inhibitie van 
alleen HDAC6, wat aangeeft dat HDAC3 verantwoordelijk was voor het induceren van 
de endotoxinetolerantie. Deze resultaten suggereren een rol voor HDAC3 in de 
activatie en inductie van endotoxinetolerantie van humane macrofagen. 
In de studie beschreven in hoofdstuk 7 hebben we wederom bij muizen DSS 
geïnjecteerd om darmontsteking te induceren. Dit hebben we gedaan in wild type 
muizen en muizen met een genetisch verwijderde mannose receptor (CD206). Waar 
wild type muizen zoals verwacht een darmontsteking ontwikkelden, bleef dit de muizen 
zonder CD206 bespaard. Uit additionele experimenten waarbij de CD206 receptor in 
wild type muizen geblokkeerd werd, kwam naar voren dat darmontsteking nog steeds 
ontwikkelde en dat CD206 zelf geen rol speelt bij het voorkomen van darmontsteking. 
Gestimuleerde macrofagen zonder CD206 scheidden minder cytokines uit en hadden 
daarnaast een lagere expressie van endotoxine receptor TLR4. Hierna zijn we verder 
gaan kijken naar microRNA miR-511-3p, een klein RNA molecuul dat TLR4 expressie 
negatief beïnvloedt en bovendien in hetzelfde stuk DNA ligt als het gen voor mannose 
receptor. Wanneer we in macrofaag cellijnen door middel van moleculaire technieken 
miR-511-3p tot overexpressie brachten of juist gingen uitschakelen, resulteerde dit in 
een lagere en hogere expressie van TLR4, wat bevestigt dat miR-511-3p een 
negatieve regelaar is van TLR4. In lijn met de vorige experimenten hadden geïsoleerde 
macrofagen uit muizen zonder CD206 een lagere expressie van TLR4 en expressie 
van miR-511-3p was niet te detecteren. Vervolgens zijn we nagegaan of we in biopten 
van een klein cohort van patiënten met de ziekte van Crohn verschillen konden meten 
in miR-511-3p expressie voor en na 8 weken behandeling met ontstekingsremmer 
adalimumab. Hier zagen we een viervoudige afname van miR-511-3p in biopten van 
niet-ontstoken darmweefsel van patiënten die klinisch goed reageerden op de 
adalimumab behandeling. Samengevat laten deze experimenten zien dat miR-511-3p 
de expressie van TLR4 negatief beïnvloedt in celllijnexperimenten maar ook in 
dierenmodellen. Additioneel onderzoek is nodig om te bepalen of miR-511-3p een 
interessant therapeutisch doelwit is voor geneesmiddelen en om na te gaan of miR-
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511-3p expressie gebruikt kan worden als voorspellende parameter van een klinische 
respons op adalimumab behandeling.  
In conclusie genereert het werk beschreven in dit proefschrift meer inzicht in de rollen 
die acetylatie en deacetylatie afhankelijke processen spelen in het reguleren van 
ontstekingsprocessen van dendritische cellen en macrofagen. Het laat daarnaast zien 
dat farmacologische interventies van epigenetische enzymen effectief 
ontstekingsreacties kan moduleren. Dit biedt perspectief voor toekomstige 
behandelingen van chronische ontstekingsziekten, waaronder ontstekingsziekten van 
de darm. 
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