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Introductie 
Adequate hematopoïetische stam- en voorlopercel (HSPC) ‘engraftment’ na 
stamceltransplantatie is nodig voor een succesvolle behandeling van 
hematopoïetische maligniteiten en deficiënties. Succesvol HSPC-transplantaat berust 
op efficiënte homing van HSPC vanuit de circulatie in het beenmerg (BM). De lokale 
BM-vasculatuur speelt een belangrijke rol bij het transplantaatpotentieel van HSPC’s; 
in welke mate en met welk mechanisme de BM vasculatuur HSPC trafficking en BM-
homeostase reguleert is echter onduidelijk. 
 
Methoden 
Lokale BM vasculaire permeabiliteit van wild-type muizen en transgene VE-
cadherine-alfa-catenine knock-in muizen werd gemeten met behulp van multifotone 
microscopie. De muizen werden geïnjecteerd met 500 kD fluorescente dextrans en 
lekkage van deze molecule naar het BM werd bepaald in de aanwezigheid of 
afwezigheid van een VE-cadherine blokkerend antilichaam en na totale 
lichaamsbestraling (TBI). 
Voor homing-assays ondergingen muizen subletale bestraling en werden 
geïnjecteerd met1 – 10 x 105 Lineage-Sca-1+c-kit+ HSPCs. 
 
Resultaten 
We ontdekten dat de regulator van de vasculaire endotheliaal-specifieke barrière, 
VE-cadherine, vasculaire integriteit medieerde in het BM. Het blokkeren van de VE-
cadherine-functie in vivo bevorderde drastisch de lokale vasculaire lekkage naar het 
BM zowel in rusttoestand als na subletaal TBI. Omgekeerd toonde het vergrendelen 
van junctionele VE-cadherine dat VE-cadherine zelfs onder subletale TBI vasculaire 
integriteit kon handhaven. Interessant was, dat na TBI, homing van HSPCs naar het 
beenmerg binnen 24 uur na transplantatie werd bevorderd als de VE-
cadherinefunctie wordt geremd. In-vitrostudies toonden aan dat bestraling van 
gekweekte endotheelcellen internalisatie van VE-cadherine bevorderde wat 
samenhing met toegenomen tyrosineforforyleringsniveaus. Dit toonde een duidelijke 
rol aan van VE-cadherine in de vasculaire integriteit en functie van het beenmerg, 
zowel op baseline als onder stanceltransplantatiecondities. 
 
Conclusie 
Samenvattend tonen we aan dat VE-cadherine cruciaal is voor zowel de vasculaire 
homeostase in het beenmerg als voor het reguleren van HSPC-homing na 
stamceltransplantatie. Deze studie opent nieuwe wegen om de werkzaamheid van 
HSPC-homing na stamceltransplantatie te verhogen.  
 
___________________________________________________________________ 
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Introductie 
Om circulerende erytrocyten tussen nauwe grenzen te houden, heeft het erytroïd 
voorlopercompartiment een grote expansiecapaciteit, die strak gereguleerd wordt 
door omgevingsfactoren. Erytropoïetine (Epo), stamcelfactor (SCF) en 
glucocorticoïden (dexamethason: Dex) kunnen leiden tot een ruime verhoging van 
erytroblasten zowel in vivo als in vitro. Eerder hadden we opgemerkt dat deze 
celvermeerdering afhangt van de controle van selectieve mRNA-translatie. Translatie 
wordt gereguleerd door de wisselwerking van translatiefactoren en transcript-
specifieke domeinen in de 5’- of 3’UTR van het mRNA, waaronder stroomopwaarts 
‘open reading frames’ (uORF’s). Bij heemdeficiëntie, ER-stress of gebrek aan 
aminozuren wordt eIF2 gefosforyleerd door respectievelijk heemgereguleerde kinase 
(HRI), PKR-achtige endoplasmisch reticulum kinase (PERK) of GCN2. Fosforylatie 
reduceert de beschikbaarheid van eIF2, wat leidt tot globale translatieremming. 
Transcripts die uORF bevatten worden echter bij voorkeur getransleerd. Ribosoom 
footprinting is een nieuwe techniek die bij een nucleotide oplossing laat zien welke 
delen van het mRNA worden getransleerd. Het doel van onze studie is die 
transcripten te identificeren, die vooral gevoelig zijn voor ijzergebrek of ER-stress 
door fosforylatie van eIF2, en om de rol van uORF’s in de regulatie van translatie 
vast te stellen.  
 
Methoden 
Fosforylatie van eIF2α werd bij erytroblasten geïnduceerd door de toediening van 2,5 
μg/ml tunicamycine (Tm) gedurende 90 minuten. Cellen werden gedurende 7 
minuten blootgesteld aan Harringtonin (Ht) om startcodons te detecteren, of 
gedurende 5 minuten aan cycloheximide (CHX) om verlengende ribosomen vast te 
zetten. Door ribosoom beschermde fragmenten werden geïsoleerd, gesequenced en 
gealigned met het genoom. Parallel hieraan voerden we RNA-sequencing uit bij deze 
cellen. Bij elkaar genomen geven de data informatie over: (1) startcodongebruik door 
de analyse van ribosoom footprints in de aanwezigheid van Ht, (2) ribosoom loading 
door vergelijking van footprints in de aanwezigheid van CHX met transcriptovervloed 
(RNAseq).  
 
Resultaten 
Translatie van het eiwitcoderende ORF van Atf4 en zijn targets Ddit3 (Chop) en 
Ppp1R15A (Gadd34) was, zoals verwacht, naar upgereguleerd door Tm. Andere 
transcripten die preferentieel getransleerd werden gedurende stress waren onder 
meer SLC35A4, IBTK en Tis7. 
Over het geheel genomen zagen we een algemene repressie van mRNA-translatie 
met weinig hypergevoelige transcripten, waaronder de RNA-bindende eiwitten Csde1 
en Pabpc1. Zowel Csde1 als Pabpc1 komen overvloedig tot expressie in 
erytroblasten. In het bijzonder werd Csde1-translatie ook gereduceerd in 
erytroblasten van DBA-patiënten (Horos, 2014 Blood 119:262), en recentelijk 
ontdekten we dat Csde1 en Pabpc1 een complex vormen en gezamenlijk optreden.  



 
Conclusie 
Concluderend kunnen we zeggen dat we inzicht kregen in de veranderingen van 
translatiecontrole veroorzaakt door eIF2-fosforylatie. De resultaten zijn belangrijk 
voor het kunnen begrijpen van herstel van perifere erytrocyten na bloedverlies 
(bloeddonatie) maar kunnen wellicht ook inzicht geven in aangetaste erytropoïese in 
anemieën zoals β-thalassemie, waarbij oxidatieve stress een rol speelt.   
 


