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AcHterGronD
Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ontstekingsziekte, waarbij het synoviaal weefsel 
van de gewrichten aangedaan is. In de vroege stadia van deze auto-immuunziekte wordt 
het synoviaal weefsel geïnfiltreerd door immuuncellen. Dit veroorzaakt pijn, warmte, 
stijfheid, roodheid en zwelling van het gewricht. Vanaf het begin van de ziekte worden er 
ook nieuwe bloedvaten in het synoviale weefsel gevormd (angiogenese), wat bijdraagt aan 
de ontsteking. Uiteindelijk veroorzaakt de ontsteking ook aantasting van kraakbeen en 
bot. Samen met beschadiging van de gewrichtskapsels resulteert dit in verlies van functie 
in de betreffende gewrichten en uiteindelijk soms ook een afwijkende stand. 

De behandeling van RA is de afgelopen 20 jaar aanzienlijk verbeterd. Patiënten worden 
tegenwoordig niet alleen behandeld met zogenaamde “disease-modifying antirheumatic 
drugs” (DMARDs), maar ook met gerichte therapieën zoals de zogenaamde “biologicals” 
die gericht het effect van bepaalde cytokines of bepaalde immuuncel-interacties blokkeren, 
of selectief een bepaalde subset van immuuncellen uitschakelen.

Analyse van synoviaal weefsel heeft aangetoond dat er in RA veel verschillende 
signaaltransductieroutes actief zijn. Signaaltransductie is het doorgeven van signalen 
binnen een cel in reactie op een prikkel van buitenaf (stimulus), zodat er op de juiste 
plek in de cel vervolgens een reactie plaatsvindt. Uiteindelijk leidt dit tot activatie van 
transcriptiefactoren die vervolgens verplaatsen naar de celkern en daar binden aan DNA 
om bepaalde genen af te schrijven.

Een van de belangrijkste families van transcriptiefactoren is de nuclear factor-κB 
(NF-κB) familie. NF-κB kan door middel van 2 verschillende signaaltransductieroutes 
worden geactiveerd. In dit proefschrift hebben we met name de rol van de alternatieve of 
non-canonical NF-κB pathway onderzocht in een aantal processen die een belangrijke rol 
spelen in RA, zoals angiogenese, de vorming van tertiaire lymfoïde structuren (TLS) en 
immuunregulerende processen. 

Nuclear Factor-κB signaaltransductieroutes
NF-κB is voor het eerst ontdekt in 1986. Sindsdien is aangetoond dat NF-κB een belangrijke 
rol speelt in vrijwel alle celtypen. Veel ziektes, waaronder kanker en verschillende 
chronische ontstekingsziekten, worden gekarakteriseerd door een ontregeling van 
NF-κB. Zoals eerder aangegeven kan NF-κB worden geactiveerd via twee verschillende 
signaaltransductieroutes: de klassieke (of “canonical”) NF-κB pathway en de alternatieve 
(of “non-canonical”) NF-κB pathway. De canonical NF-κB pathway is essentieel in zowel 
de acute ontstekingsreactie als in chronische ontstekingen. NF-κB inducerend kinase 
(NIK) is de belangrijkste activerende component in de non-canonical NF-κB pathway. 
NIK zorgt er uiteindelijk voor dat non-canonical NF-κB subunits zoals RelB en p52 zich 
verplaatsten naar de celkern en binden aan DNA wat resulteert in de transcriptie van 
bepaalde target genen. 
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De rol van de non-canonical NF-κB signaaltransductieroute in 
reumatoïde artritis
Alle stimuli die in staat zijn om de non-canonical NF-κB pathway te activeren, zoals CD40L, 
lymfotoxine (LT)β en LIGHT, zijn in grote mate aanwezig in het ontstoken synoviale weefsel 
van patiënten met RA. Dit suggereert dat de non-canonical NF-κB pathway een belangrijke 
rol speelt in de synoviale ontstekingsreactie bij RA, hoewel direct bewijs hiervoor tot op 
heden ontbreekt en voornamelijk berust op studies in experimentele modellen van RA. 
De non-canonical NF-κB signaaltransductieroute lijkt uiteenlopende functies te hebben 
in verschillende celtypen. Daarom wordt in hoofdstuk 2 de huidige literatuur over de rol 
van de non-canonical NF-κB signaaltransductieroute in de celtypen die een belangrijke rol 
spelen in de pathogenese van RA besproken.

In hoofdstuk 3 tonen wij aan dat de non-canonical NF-κB pathway in endotheelcellen 
(EC) de vorming van nieuwe bloedvaten (angiogenese) als gevolg van (synoviale) ontsteking 
en in tumoren stimuleert. Onze resultaten laten daarnaast zien dat NIK niet betrokken is 
bij angiogenese gedurende de normale ontwikkeling. Dat is belangrijk in het licht van 
mogelijke therapeutische toepassingen, aangezien therapieën die zich richten op het 
blokkeren van angiogenese idealiter niet moeten interfereren met normale (fysiologische) 
angiogenese. Hoewel nog nader onderzocht moet worden wat de onderliggende 
mechanismen zijn waarlangs de non-canonical NF-κB pathway pathologische angiogenese 
stimuleert, lijkt het interessant om het effect van farmacologische NIK inhibitors op dit 
proces te bestuderen. 

Aangezien angiogenese al aanwezig is in de vroegste stadia van RA, hebben wij in 
hoofdstuk 4 de expressie van NIK onderzocht in synoviaal weefsel van patiënten met 
een vroeg stadium van RA en in personen die een verhoogd risico hebben om RA te 
ontwikkelen (de aanwezigheid van specifieke autoantilichamen in het bloed). We hebben 
daarbij vastgesteld dat NIK al aanwezig is in EC in het vroegste stadium van de ziekte. 
Daarnaast hebben we laten zien NIK+ EC ook aanwezig zijn in andere vormen van artritis 
zoals spondyloartritis. We hebben ook aangetoond dat de aanwezigheid van NIK+ EC 
correleert met verschillende objectieve markers voor lokale ontsteking, zoals de zwelling 
van het gewricht en de mate van ontsteking vastgesteld m.b.v. MRI, en met de aanwezigheid 
van bepaalde typen immuuncellen in het ontstoken synoviaal weefsel.

Onze data laten zien dat de aanwezigheid van NIK+ EC mogelijk indicatief is voor een 
hoge mate van angiogene activiteit in het ontstoken synoviaal weefsel en mogelijk beter 
correleert met ziekteactiviteit dan de totale hoeveelheid EC. Dit zou erop kunnen wijzen dat 
het ook in de vroegste stadia van RA of andere vormen van artritis gunstig is om de non-
canonical NF-κB pathway te remmen en daarmee angiogenese te blokkeren. Op die manier 
kan de ontwikkeling van chronische synoviale ontsteking worden beperkt of misschien 
zelfs voorkomen worden. 
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De rol van de non-canonical NF-κB signaaltransductieroute in 
de vorming van tertiaire lymfoïde structuren (TLS)
In RA synoviaal weefsel worden in circa 30 procent van de gevallen TLS gevormd. Dit proces 
wordt ook wel ectopische lymfoïde neogenese genoemd. De omvang en het patroon van 
de TLS varieert sterk tussen RA patiënten. De opbouw van TLS vertoont sterke gelijkenis 
met die van normale lymfklieren, met B en T-celclusters in aggregaten. Bij ongeveer 
20-30 % van de RA patiënten bevatten deze aggregaten van immuuncellen ook folliculaire 
dendritische cellen (FDC). Het is nog niet precies duidelijk hoe TLS worden geïnduceerd 
en wat hun exacte functie is. Er is aangetoond dat activatie van de non-canonical NF-κB 
pathway door LTβ essentieel is in de normale ontwikkeling van lymfklieren en dat 
endotheelcellen hierbij ook betrokken zijn. LTβ speelt waarschijnlijk ook een belangrijke 
rol bij de vorming van TLS in RA synovitis. De zogenaamde lymphoid tissue inducer (LTi) 
cellen of type 3 innate lymfoide cellen (ILC3), brengen LTβ tot expressie en zijn cruciaal 
voor de vorming van normale lymfklieren. Om deze redenen zijn ILC3 ook een goede 
kandidaat voor de rol als initiator van TLS in RA synoviaal weefsel. Daarom hebben wij in 
hoofdstuk 5 de aanwezigheid van NIK+ EC, (pre)FDCs en ILC3/LTi-cellen in RA synoviaal 
weefsel onderzocht en gekeken of er een verband bestaat met de vorming van TLS. We 
hebben ontdekt dat zowel FDC, als perivasculaire preFDCs (voorlopers van FDC) in hoge 
mate aanwezig zijn in RA synoviaal weefsel met TLS. Daarnaast hebben wij een positieve 
correlatie vastgesteld tussen NIK+ EC en de aanwezigheid van perivasculaire preFDCs en 
FDCs. Bovendien zijn NIK+ EC vaak aanwezig in het centrum van de TLS en zijn deze EC 
vaak ook positief voor markers van hoog endotheliale venulen (HEV). Dit suggereert dat 
NIK+ EC belangrijk zijn voor het ontstaan van TLS in weefsels met chronische ontsteking. 
Recent zijn er twee interessante studies gepubliceerd die consistent zijn met onze hypothese 
dat NIK+ EC een belangrijke rol spelen in het ontstaan van TLS. In de eerste studie is 
aangetoond dat het in stand houden van TLS vooral afhankelijk is van LTβ, een belangrijke 
activator van de non-canonical NF-κB signaaltransductieroute. In de tweede studie is 
aangetoond dat LTβR signaaltransductie, specifiek in EC, nodig is voor het ontstaan en 
functioneren van normale lymfeklieren en HEV. Dit ondersteunt onze hypothese dat NIK+ 
EC centrale spelers zijn in het ontstaan van TLS zijn en waarschijnlijk ook cruciaal zijn voor 
de ontwikkeling en het in stand houden van lymfeklieren. 

Vervolgens hebben wij voor het eerst aangetoond dat ILC3/LTi-cellen aanwezig 
zijn in humaan RA synoviaal weefsel, zij het in zeer beperkte mate. Het is daarom niet 
waarschijnlijk dat deze cellen in belangrijke mate bijdragen aan het ontstaan van TLS. Dit 
is overigens in overeenstemming met de recente bevindingen in een preklinisch model van 
chronische ontstekingsziektes in de darm. Er is dan ook behoefte aan meer onderzoek om 
de eventuele aanwezigheid en de rol van de verschillende ILC subtypes te documenteren in 
RA synoviaal weefsel. Daarnaast is het belangrijk om verder uit te zoeken wat de exacte rol 
van TLS in het ontstoken synoviaal weefsel van patiënten met RA is.
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De rol van NIK in immuunregulerende processen 
RA synoviale ontsteking wordt niet alleen gekenmerkt door de aanwezigheid van factoren die 
ontsteking bevorderen, maar ook door regulerende mechanismen die de ontstekingsreactie 
kunnen remmen. Voorbeelden hiervan zijn anti-inflammatoire cytokines zoals IL-10, 
regulatoire T cellen en het immuunregulerende enzym indoleamine-2,3-dioxygenase 
(IDO). Een eerdere publicatie van onze onderzoeksgroep heeft aangetoond dat NIK 
belangrijk is voor de expressie van IDO in dendritische cellen (DC). In de literatuur wordt 
gesuggereerd dat de non-canonical NF-κB signaaltransductieroute ook een rol speelt in 
Autoimmune regulator (AIRE) expressie in de thymus. AIRE is een transcriptiefactor 
die betrokken is bij de negatieve selectie van autoreactieve thymocyten via de expressie 
van weefselspecifieke antigenen. AIRE is dus belangrijk voor centrale tolerantie en het 
ontbreken van AIRE kan leiden tot auto-immuniteit. Onlangs zijn extrathymische AIRE+ 
cellen (eTACs) ook gedetecteerd in perifere lymfoïde organen. De exacte oorsprong en 
functie van deze eTACs is nog niet geheel duidelijk, maar dit zijn waarschijnlijk vooral 
DC en deels atypische antigeenpresenterende cellen afkomstig uit het beenmerg. Dit zou 
kunnen beteken dat perifere AIRE expressie een complementaire rol speelt bij inductie of 
het in stand houden van tolerantie en dat de non-canonical NF-κB signaaltransductieroute 
hierin mogelijk een rol speelt. Het was tot nu toe onbekend of eTACs ook aanwezig waren 
in het ontstoken synoviaal weefsel van patiënten met RA, wat hun eventuele functie is, en of 
de non-canonical NF-κB pathway hierbij betrokken is. In hoofdstuk 6 hebben we daarom 
onderzocht of de non-canonical NF-κB pathway bijdraagt   aan perifere AIRE expressie in 
DC en of eTACs aanwezig zijn in synoviaal weefsel van RA patiënten. Eerst hebben we 
bevestigd dat NIK belangrijk is voor AIRE expressie in de thymus. Daarna hebben we laten 
zien dat stimulatie van de LTβ receptor (LTβR) niet voldoende is om AIRE te induceren 
in DC, maar dat CD40-geinduceerde non-canonical NF-κB activatie mogelijk wel een rol 
speelt. Tenslotte hebben we aangetoond dat eTACs soms aanwezig zijn in het ontstoken 
synovium van patiënten met RA. Interessant genoeg werden deze eTACs uitsluitend 
gevonden in weefsels met TLS. Er moeten nog aanvullende studies worden uitgevoerd om 
de oorsprong en de aard van deze eTACs in het synovium volledig in kaart te brengen. Een 
ander cruciaal experiment is om het repertoire van auto-antigenen die door deze eTACs tot 
expressie worden gebracht in het synoviale weefsel te bepalen. Gedetailleerde kennis over 
het auto-antigeen repertoire in deze cellen kan ons waarschijnlijk meer over de functionele 
rol van eTACs in RA vertellen. 

Conclusies en toekomstperspectieven
De bevindingen die in dit proefschrift staan beschreven, wijzen op een centrale rol van 
de non-canonical NF-κB pathway in ontstekingen van het synoviaal weefsel, en meer 
specifiek in pathologische angiogenese. Om hier aanvullend bewijs voor te verkrijgen, is 
het essentieel om experimentele modellen van artritis (en kankermodellen) uit te voeren 
in muizen die NIK specifiek in EC missen. Wij verwachten dat deze muizen levensvatbaar 
zijn, omdat muizen waarbij NIK compleet ontbreekt ook levensvatbaar zijn en onze 
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resultaten aangeven dat NIK alleen belangrijk is in pathologische angiogenese en niet in 
de fysiologische angiogenese tijdens de ontwikkeling. Deze muizen kunnen vervolgens 
gebruikt worden om de bijdrage van de non-canonical NF-κB pathway in EC aan zowel 
ontstekingsreacties als tumorprogressie in meer detail te onderzoeken. Daarnaast kunnen 
verschillende proefdiermodellen van TLS uitgevoerd worden in deze muizen om zo het 
belang van de non-canonical pathway in EC in dit proces te bestuderen. Deze muizen zijn 
niet alleen nuttig voor artritis- en kankeronderzoek, maar kunnen ook gebruikt worden 
voor andere preklinische modellen van (ontstekings)ziektes waarbij EC en angiogenese een 
rol spelen, zoals bijv. atherosclerose. In atherosclerose kunnen NIK+ EC ook een belangrijke 
rol spelen, aangezien angiogenese bijdraagt aan instabiliteit van de atherosclerotische 
plaque en aanleiding kan geven tot ruptuur met mogelijk een CVA als gevolg.

In dit proefschrift hebben we in vitro, ex vivo en in vivo experimenten uitgevoerd om 
de rol van de NF-κB signaaltransductieroute in angiogenese te onderzoeken. Tezamen tonen 
onze resultaten aan dat NIK een centrale regulator is van angiogenese in pathologische 
situaties zoals tijdens ontsteking en in tumoren, terwijl fysiologische angiogenese niet 
beïnvloed lijkt te worden door NIK. Daarnaast draagt deze pathway waarschijnlijk bij aan 
het ontstaan van TLS in chronische ontsteking. Daar tegenover staat dat de non-canonical 
NF-κB pathway mogelijk ook een rol speelt in regulatoire processen in het ontstoken 
synovium, zoals expressie van IDO en AIRE. Er is dus meer onderzoek nodig om het netto 
effect van de non-canonical NF-κB pathway in het ontstoken synovium vast te stellen, 
om het effect van therapieën gericht op deze pathway beter te kunnen voorspellen. Er 
zijn dan ook additionele preklinische studies met specifieke NIK-remmers nodig voordat 
klinische trials kunnen worden opgestart. Onze bevindingen geven daarnaast een rationele 
onderbouwing voor nader onderzoek naar nieuwe strategieën om de non-canonical NF-κB 
pathway selectief in EC te remmen. Dit zou kunnen resulteren in verminderde ontsteking 
en klinische verbetering in verschillende ziektes waarbij pathologische vorming van nieuwe 
bloedvaten een rol speelt, waaronder (reumatoïde) artritis, kanker en atherosclerose. 
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Promoveren doe je niet alleen, tijdens mijn promotie heb ik veel energie gekregen van heel 
veel leuke mensen om mij heen.

Paul-Peter, allereerst wil ik jou bedanken. Als promotor was je er altijd op precies de 
juiste momenten voor input, was heel flexibel en ik heb enorm veel respect voor hoe je niet 
alleen research, maar ook mensen benadert.

Sander, je oneindige optimisme, enthousiasme en support zijn de eerste dingen waar ik 
aan denk. Ik wil je heel erg bedanken voor een promotietijd waarin ik me altijd gesteund 
heb gevoeld. Ik kon altijd bij je terecht voor serieuze zaken maar er waren zeker ook 
hilarische momenten zoals samen borrelen en eten, op kraambezoek, en natuurlijk onze 
gedenkwaardige cocktail-kroegentocht in Philly! Ik vind het erg leuk dat ik heb mogen 
meebouwen aan je groep, en ik wens je heel veel geluk met je gezin dat ik met de jaren ook 
steeds groter heb zien worden. 

Katinka, mijn promotie is zeker ook jouw verdienste. Ik kijk met veel plezier terug op 
onze gesprekken tijdens pipetteren, lunchen en theedrinken. Je bent een analist met gouden 
handjes, maar ook een rechtdoorzee persoon met een hart van goud. Voor mij is de kers op 
de taart dat je op mijn promotie naast me staat als paranimf. Blijf genieten van het leven met 
je mannen Patrick, Tobias en Damian!

Linda, hoe onjuist kunnen eerste indrukken zijn J. We hebben zoveel leuke dingen 
gedaan; de leuke trip door Canada, onze skype gesprekken, de biertjes in binnen- en 
buitenland, dansen op feestjes, bedankt dat je mijn paranimf wil zijn! Ik weet zeker dat we 
nog heel veel leuke dingen samen gaan ondernemen, en ik wens je veel succes met de laatste 
loodjes voor jouw promotie, die zelfs een week eerder is!

Leonie H, onwijs bedankt voor je adviezen, en voor alle moeite die je hebt gestoken in 
het AIRE (of was het Ae-Ri) stuk. Chrissta, thanks for your help with additional experiments 
on requests of reviewers. I wish you all the best for your PhD, you can do it! Boy, na al die 
jaren is het Sander eindelijk gelukt de groep aan te vullen met een man. Bedankt voor je 
bijdrage aan de laatste figuren voor dit boekje.

Esther de Jong, jij was de matchmaker die Sander en mij aan elkaar koppelde, bedankt 
hiervoor!

Tijdens mijn promotie heb ik ook 2 studenten mogen begeleiden. Jeanique & Leoni, 
bedankt voor jullie hulp in het lab, hopelijk gaat het jullie goed in jullie verdere carriere!

Katinka, Linda, Leonie vD, Iris, Melissa, Wendy en Inge: lunchen en koekjes eten met 
jullie was altijd fijn en ongedwongen. 

Leonie vD, vanaf het begin kon ik voor alle vragen bij je terecht, je maakte altijd tijd voor 
mij. Melissa, mijn partner in crime op de labfeestjes. Je bent overal voor in, heel veel success 
met je promotie! Iris, bedankt voor de leuke gesprekken met chips (ok, en een biertje). Inge, 
bedankt voor de leuke tijd binnen en buiten het lab. Het Tas-Bisoendial etentje was een van 
de absolute hoogtepunten van mijn promotie!

K0-134-ers, heel erg bedankt voor de gezelligheid, muziekjes en de K0-134 etentjes. 
Ines, I really enjoyed our trip to New York! Sten, de combi van de Brabantse zachte G en 
onze gezamenlijke interesse in sport en benen scheren zorgde voor leuke gesprekken achter 
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de computer. Laurian, de Klarenbeekjes, Felix, Kirstin, Laurian, ook jullie bedankt voor de 
gezelligheid! Japie, jij was als mijn labpapa mijn steun en toeverlaat. Ronald, bedankt voor 
de gezellige nespressogesprekjes en je oplettendheid als ik weer eens nieuwe schoenen had. 

Mike, Kelly and Carolyn, thank you for making my stay in Philadelphia so memorable. 
Thanks for all your help and fun in the lab, and for introducing me into the wonderful world 
of tailgating.

Karen, bedankt voor de korte maar superleuke samenwerking, het is een mooi hoofdstuk 
geworden! Ester R, ik vond het erg leuk om bij jou bonbons te komen maken! Alle collega’s 
van K0 en F4: bedankt voor de geweldige tijd!

Gelukkig was er niet alleen werk. 
BBB-ers, jullie zijn top! We zitten redelijk verspreid over de Benelux, maar de volgende 

keer dat we elkaar zien gaan we gewoon verder waar we gebleven waren.
Ralph en Viola, met jullie is het altijd buitengewoon, scherp en ontspannen. Ik beloof 

dat ik bij ons volgende weekendtripje mee zal doen met de bubbels op het terras. 
Zwaar 2007: jullie zijn nog steeds m’n favoriete roeiers :) Mechiel en Geert, de koffie/

taart momentjes en etentjes zijn altijd een feest. Thijs & Boris, ik wacht op de uitnodiging 
voor het volgende restaurant in onze Michelinreeks. 

Daan, we hebben samen zoveel meegemaakt, onze vriendschap is uniek en heel speciaal 
voor mij. 

Dennis, Thijs en Hillie: zonder de 4 musketiers had ik het niet gered! Wanneer is de 
volgende avond? 

Martijn & Lee, Michiel & Ludwien, Heleen & Youri, ik kijk altijd uit naar etentjes met 
jullie.

ANRT-meiden, in het bijzonder de meiden van de acht: er is weleens gezegd dat ik dit 
eigenlijk niet voor de gezelligheid doe, maar ik heb het zo leuk met jullie! Ik laat het niet 
altijd blijken, maar ik geniet ontzettend van ons roei-avontuur. In mijn hoofd ben ik  een 
wetenschapper, in mijn hart ben ik jullie stuurvrouw.

Wim, Betty, Sabbah, ik had me geen fijnere schoonfamilie kunnen wensen. Jullie 
support, warmte, appeltaart en wijn zorgden voor de nodige ontspanning.

Wookie, Sung-Wook, mijn grote broer, jij bent er altijd voor mij. Ik vind het fijn dat we 
het zo leuk hebben samen. Martine, met jou erbij is het nog leuker geworden! Bedankt dat 
je van de familie Noort houdt zoals we zijn.

Lieve papa en mama, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. Ook nu 
jullie in Spanje wonen, voelt langskomen nog steeds als thuiskomen.

Lieve Micha, met jou zijn alle goede dingen in het leven mooier en intenser. 
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ABBreViAtions
Ad adenovirus
AIA antigen-induced arthritis
AIRE  autoimmune regulator
BAFF B cell activating factor belonging to the TNF family
BCR B-cell receptor
bFGF basic fibroblast growth factor
BMDC bone marrow-derived dendritic cell
CII type II collagen
CCP cyclic citrullinated peptide or protein
CIA collagen-induced arthritis
COX cyclo-oxygenase
CXCL chemokine (C-X-C motif) ligand
DMARDs Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs
DC dendritic cell
EAE experimental autoimmune encephalomyelitis
EC endothelial cell
ECGF endothelial cell growth factor
ELN ectopic lymphoid neogenesis
EPC endothelial progenitor cell
eTAC extrathymic AIRE expressing cell
FDC follicular dendritic cell
FLS fibroblast-like synoviocyte
GFP green fluorescent protein
GM-CSF granulocyte-macrophage colony stimulating factor
HEV high endothelial venule 
HMVEC human microvascular endothelial cell
HUVEC human umbilical vein endothelial cell
ICAM intercellular adhesion molecule
IDO indoleamine-2,3-dioxygenase
IF immunofluorescence
IHC immunohistochemistry
IKK inhibitor of κB kinase
IL interleukin
ILC innate lymphoid cell
i.p. intraperitoneal
LIGHT  homologous to Lymphotoxins, exhibits Inducible expression, and 

competes with HSV Glycoprotein D for HVEM, a receptor expressed 
by T-lymphocytes

LT lymphotoxin
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LTβR lymphotoxin-β receptor
LTi lymphoid tissue-inducer MMP matrix metalloproteinase
moDC monocyte-derived dendritic cell
mTEC medullary thymic epithelial cell
NF-κB nuclear factor-κB
NIK NF-κB inducing kinase
PDGF platelet-derived growth factor
PDGFR platelet-derived growth factor receptor 
PNAd peripheral lymph node addressin 
RA rheumatoid arthritis
RANK receptor activator of NF-κB
RANKL receptor activator of NF-κB ligand
RF rheumatoid factor
siRNA small interfering RNA
ST synovial tissue
TCR T-cell receptor
TLS tertiary lymphoid structure
TNFα tumor necrosis factor α
TRAF TNF-receptor-associated factor
Treg regulatory T cell
VCAM vascular cell adhesion molecule
VEGF vascular endothelial growth factor
Wt wildtype
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1. PhD training (continued)
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