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Introductie 
Het P1Pk-bloedgroepsysteem (eerder bekend als het P-systeem) bestaat uit de 
carbohydraat-antigenen P1, Pk en P. Auto-immuunantilichamen tegen de P1Pk-
bloedgroepantigenen hebben een klinisch relevante rol. Pk-antilichamen kunnen een 
hemolytische transfusiereactie veroorzaken en er wordt een hogere frequentie 
miskramen gezien bij vrouwen met het zeldzame fenotype p (gebrek aan 
bloedgroepen P, Pk en P1). P1-antilichamen kunnen aanwezig zijn bij personen met 
een P1-negatief fenotype (ook wel P2 genoemd). Het P2-fenotype komt voor bij 21% 
van de Kaukasische donorpopulatie. Er is nog niet veel inzicht in het onderliggende 
genetische basismechanisme dat het P2-fenotype veroorzaakt. Eerder onderzoek 
suggereert dat het enzym A4GALT verantwoordelijk is voor de transfer van galactose 
naar lactosylceramide dat de P1-bloedgroep genereert. In deze studie onderzoeken 
we een Lutheran-negatieve (In(Lu)) donorgroep die een abnormale 50% P2-
distributie kent. We gebruikten deze donorgroep voor verder onderzoek naar de 
regulatie van de P1Pk-bloedgroep door het A4GALT-enzym op een genomisch en 
regulerend niveau.  
 
Methoden 
Er zijn verschillende publicaties die suggereren dat 'single-nucleotide polymorphisms’ 
(SNP’s) in de intronische gebieden van het A4GALT-gen correleren met het P1/P2-
fenotype, hoewel de identiteit van de causatieve SNP’s controversieel blijft (Olsson et 
al, Blood, 2011 en Lai et al, Transfusion, 2014). De donorgroep werd gesequenced 
om te bestuderen of puntmutaties in het A4GALT-gen betrokken zijn bij het P1-
fenotype. Flowcytometrie werd uitgevoerd om de expressie te bepalen van het P-
bloedgroepsysteem en andere membraaneiwitten (bijvoorbeeld CD44, Lutheran, 
CD71, glycoforine A). ‘Knock-down’-experimenten werden uitgevoerd door primaire 
pro-erytroblasten lentiviraal te transducteren met ‘short hairpins’ gericht tegen KLF1- 
of A4GALT-mRNA. ‘Knock-down’-effecten op de erytroïde membraaneiwitten werden 
bestudeerd met behulp van flowcytometrie en Western blotting.  
 
Resultaten 
Sequencing van A4GALT intronische gebieden die gecorreleerd zijn met P1-
negativiteit laat zien dat SNP’s (rs5751348 en rs2413918) gelokaliseerd tussen exon 
2 en 3 co-segregeren met P1-fenytype voor 24 van de 25 In(Lu)-donoren. Interessant 
is dat het eerder als met SNP (rs8138197) geassocieerde gerapporteerd P1-
fenotype, dat hierdoor een alternatieve ATG in het putatieve exon 2A introduceert, 
niet correleerde met het P1-fenotype. ‘Knock-down’ van A4GALT resulteert in de 
complete afwezigheid van de P1-bloedgroep in primaire erytroblasten, en indiceren 
hiermee voor de eerste keer een directe link tussen A4GALT en de P1-bloedgroep in 
primaire erytroblasten. Bij In(Lu)-donoren met Kruppel-achtige factor 1 (KLF1)-



mutaties is P1-expressie ernstig verminderd en RNA-SEQ liet significant lagere 
A4GALT-RNA-expressie zien. Dit suggereerde dat A4GALT een mogelijk KLF1-
targetgen is. Intrigerend genoeg is rs5751348 SNP gelokaliseerd in een putatieve 
KLF1-DNA-bindende consensus-site. KLF1-knockdown tijdens erytropoïese leidt tot 
P1-negativiteit en herexpressie van KLF1-zinkvingermutanten redt het P1-fenotype 
niet.  
 
Conclusie 
Onze sequencingresultaten suggeren dat SNP’s rs5751348 en rs2413918 (maar niet 
rs8138197) correleren met de P1- en Pk-fenotypen. De data indiceren dat A4GALT 
een KLF1-targetgen is en dat P1-negativiteit veroorzaakt kan worden door KLF1-
haplo-insufficientie als gevolg van een mutatie in KLF1. Deze resultaten hebben 
implicaties voor bloedgroepfenotypering, aangezien een diepgaande SNP-analyse 
van het A4GALT-gen wellicht niet voldoende is om het P1-bloedgroepfenotype te 
voorspellen.  
___________________________________________________________________ 
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Introductie 
De heterozygote Q287*-mutatie in growth factor independence 1B (GFI1B) 
veroorzaakt een autosomaal dominante bloedingsstoornis gekenmerkt door grijze 
bloedplaatjes als gevolg van veminderde α-granule-inhoud. De aangedane personen 
vertonen ook macro-trombocytopenie, verhoogde aantallen megakaryocyten en 
bloedplaatjes-CD34-expressie. GFI1B functioneert als een transcriptionele repressor 
door het aantrekken van het histonenmodificerende enzym LSD1/KDM1A. De C-
terminaal getrunceerde mutant GFI1B-Q287* heeft zijn repressieve functie verloren 
en remt wild-type GFI1B op een dominant-negatieve manier. Wij veronderstellen dat 
GFI1B-Q287* wild-type GFI1B remt door LSD1 te smoren. We rapporten over 
defecten in megakaryopoïese als gevolg van LSD1-remming, en vergelijken deze 
met de defecten die gezien worden in megakaryocyten die afkomstig zijn van door 
GFI1B-Q287* geïnduceerde pluripotente stamcellen (IPSC’s). We genereerden ook 
proteoomprofielen van gezonde GFI1B-Q287* IPSC’s en bloedplaatjes. Om het 
belang van LSD1-smoren door GFI1B-Q287* verder te onderzoeken, keken we of de 
LSD1-interacterende aminozuren proline 2 en gemethyleerde lysine 8 relevant zijn 
voor ziektepathogenese. 
 
Methoden 
IPSC-koloniën werden gedifferentieerd naar megakaryocyten in achttien dagen, en 
geanalyseerd voor CD34-, CD41- en CD42b-expressie (geomean) met behulp van 
flowcytometrie. Proteoomprofielen werden gegenereerd met behulp van 
massaspectometrie. Gemobiliseerde bloed-CD34+-cellen werden gedifferentieerd 
naar megakaryoblasten gedurende 7 dagen en daarna behandeld met 4 µM LSD1 



irreversibele remmer (GSK-LSD1, Sigma) gedurende 48 uur. Cellen werden 
geanalyseerd voor CD34-, CD41- en CD42b-expressie. De megakarycytencellijn 
MEG01 werd getransduceerd met retroviruscoderende GFI1B-IRES-GFP-
constructen. Dit leidde tot een cultuur die zowel getransduceerde als niet-
getransduceerde cellen bevatte. FGP-percentage werd bepaald met behulp van 
flowcytometrie als een maat voor proliferatie. 
 
Resultaten 
IPSC’s werden gegenereerd uit GFI1B-Q287* en gezonde controlepersonen. Na 
megakaryocytdifferentiatie werd een vertienvoudiging van 
megakaryoblastenexpansie gezien, alsmede een verhoogde CD34-expressie en 
verminderde polyploïdisatie in vergelijking met gezonde controle gedifferentieerde 
IPSC’s. Verminderde polyploïdisatie werd gezien op cytospinplaatjes en moet 
bevestigd worden met flowcytometrie. Proteomen van GFI1B-A287* IPSC-afkomstige 
megakaryoblasten vertoonden opvallende overeenkomsten met primaire 
bloedplaatjes van door GFI1B-Q287* gemuteerde personen en clusteren separaat 
van normale IPSC-magakaryoctyen en bloedplaatjesproteomen. Zo fenokopieerden 
van GFI1B-Q287* afkomstige megakaryocyten ziektekenmerken die gezien werden 
bij personen met de GFI1B-Q287*-mutatie. Om het belang van LSD1 bij de 
ontwikkeling van megakaryocyten te bestuderen, behandelden we normale humane 
CD34+ cellen met de LSD1-remmer gedurende megakaryocytdifferentiatie. Dit 
resulteerde in een 1,8-voudige verhoging van CD34+/CD41+ 
megakaryoblastenexpansie na 48 uur van LSD1-behandeling. Ook observeerden we 
CD34-expressie en verminderde CD42b-expressie. Op deze wijze fenokopieert 
LSD1-remming van primaire CD34+ cellen gedurende in vitro 
megakarytocytdifferentiatie, ziektekenmerken die gezien worden bij IPSC’s en 
personen met de GFI1B-Q287*-mutatie. Momenteel genereren wij 
massaspectrometrieprofielen van met LSD1-remmer behandelde megakaryoblasten 
om hun proteoom met dat van GFI1B-Q287* IPSC-megakaryoblasten te vergelijken. 
Om de verhoogde megakaryoblastproliferatie van GFI1B-Q287* die gezien wordt bij 
IPSC-culturen  en getroffen personen te modelleren, werd van GFI1B en GFI1B-
Q287* overexpressie veroorzaakt in de megakaryoblastencellijn MEG01. In 
vergelijking met de lege vector leidde GFI1B-Q287* tot een proliferatief voordeel en 
GFI1B leidde tot een proliferatief nadeel. Om te bestuderen of het effect op 
proliferatie wordt veroorzaakt door LSD1 introduceerden we alaninemutaties op 
proline 2 en lysine 8 van GFI1B en GFI1B-Q287*. Deze mutaties verstoren de 
interactie met LSD1. P2A en K8A invalideerden beide het groeivoordeel en –nadeel 
van respectievelijk GFI1B-Q287* en GFI1B. Op deze wijze kan GFI1B 
megakaryoblastenexpansie beperken door het aantrekken van LSD1 en GFI1B-
Q287* kan wellicht GFI1B remmen door LSD1 te smoren.  
 
Conclusie 
Onze data indiceren dat GFI1B-Q287* en LSD1-remming resulteren in vergelijkbare 
defecten in megakaryopoïese, zoals beoordeeld door verhoogde 
megakaryoblastproliferatie en CD34-expressie. Ook toonden we aan dat het LSD1-
interacterende domein van GFI1B cruciaal is voor megakaryoblastproliferatie. Dit 
suggereert dat GFI1B-Q287* de functie remt van wild-type GFI1B door de 
demethylase LSD1 te remmen.  
 
___________________________________________________________________ 



Functionle karakterisering van MYC-gereguleerde, oncogene 
lncRNA’s in B-cellymfoom 
Melanie Winkle (1), Mina Tayari (1), Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk (1), Klaas Kok (2), 
Joost Kluiver (1) 
(1) University Medical Center Groningen, Pathology & Medical Biology, Groningen, (2) 
University Medical Center Groningen, Genetics, Groningen 

 
Introductie 
Het (c-)MYC-oncogen komt tot overexpressie in multipele subtypes van lymfoom, en 
dit heeft wijdverspreide effecten op proliferatie en levensvatbaarheid. We 
redeneerden dat lange, niet-coderende (Inc) RNA’s die gereguleerd worden door 
MYC betrokken zouden kunnen zijn bij het groeivoordeel dat verleend wordt door 
deze oncogene transcriptiefactor.  
 
Methoden 
We identificeerden MYC-gereguleerde IncRNA’s met behulp van verschillende 
benaderingen: een cellijnmodel dat een voorwaardelijk MYC-allel droeg, shRNA-
gemedieerde knock-down in Burkitt-lymfoom (BL)-cellijnen, vergelijkingen van hoog- 
en laag MYC-lymfoomgevallen en analyse van openbare MYC-ChIP-data. We kozen 
twee MYC-gereguleerde kandidaat-IncRNA’s voor verdere functionele analyse. Beide 
kandidaten hebben een MYC-bindingsplaats vlakbij de transcriptiestartsite, komen op 
tot differentiële expressie in ten minste 1 hoog/laag MYC-vergelijking en komen tot 
overexpressie in maligne cellen in vergelijking met normale cellen.  
 
Resultaten 
De IncRNA CRNDE toont een opmerkelijk sterke upregulatie in BL-cellijnen en -
gevallen in vergelijking met normale GC-B-cellen. De CRNDE-plaats produceert 
multipele transcriptvarianten: een volledig splicevariant die gelokaliseerd is in het 
cytoplasma (cCRNDE) en een variant die multipele intronen vasthoudt die 
gelokaliseerd zijn in de nucleaire/chromatinefractie (nCRNDE). De 
cCRNDE/nCRNDE-ratio verschilt tussen celtypen, en dit suggereert dat varianten 
separaat gereguleerde entiteiten zijn. ShRNA-gemedieerde knock-down van 
cCRNDE veroorzaakt een sterke vermindering van celgroei, en bevestigt hiermee 
haar oncogene eigenschappen. Deze vermindering in groei kan toegeschreven 
worden aan een verhoging van celdood, terwijl celcyclusdistributie ongemoeid blijft. 
De nucleaire lokalisatie van nCNRDE suggereert een genregulerende functie. Het 
transcript houdt 2-3 intronen vast, waaronder intron 4, dat een hoog geconserveerde 
regio bevat. ShRNA-gemedieerde knockdown was niet succesvol voor nCRNDE, 
waarschijnlijk door zijn nucleaire lokalisatie. Een specifieke, dosisafhankelijke 
downregulatie van nCRNDE werd gezien na remming van de IGF1-receptor (PPP). 
Eerder werd gerapporteerd dat deze CRNDE-expressieniveaus beïnvloedde. Dit 
suggereert ook weer verschillende regulatoire mechanismen en functies voor 
cCRNDE en nCRNDE, en plaatst de laatste op de IGF1R-pathway. De tweede MYC-
gereguleerde IncRNA, KTN1-AS1, toont een opvallende verhoging in 
expressieniveaus bij MYC-inductie in alle bovengenoemde modellen. Knockdown 
van dit IncRNA veroorzaakt een sterk beschadigde groei in BL-cellijnen, in dezelfde 
mate als de knockdown van MYC zelf. Momenteel onderzoeken we de exacte 
functies van onze kandidaten door middel van overexpressie en/of knockdown-
benaderingen en daarop volgende genoombrede transcriptoomanalyse om de 
functionele pathways waarbij ze betrokken zijn te identificeren.  



 
Conclusie 
Samenvattend zijn we bezig om twee IncRNA-kandidaten te karakteriseren die 
gereguleerd worden door het oncogen MYC en sterke oncogene eigenschappen 
vertonen bij B-cellymfomen. Aangezien antisense oligonucleotiden steeds meer 
klinisch potentieel laten zien, zouden deze IncRNA-kandidaten nieuwe 
therapeutische kandidaten kunnen zijn voor MYC-gestuurde lymfomen.  
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Introductie 

TCF4 is een basis helix-loop-helix klasse I-eiwit (E-eiwit). Deze transcriptiefactor is betrokken 
bij een grote variëteit aan ontwikkelingsprocessen door binding aan Ephrussie-box 
(CANNTG) en het reguleren van transcriptie. TCF4-mutaties komen voor in een lage 
frequentie bij myelodysplastisch syndroom (MDS) en acute myeloïde leukemie (AML). 
RUNX1 (AML1)-mutaties komen frequent voor en zijn vaak betrokken bij chromosomale 
afwijkingen bij AML- en MDS-patiënten. Het speelt een cruciale rol in de definitieve 
hematopoïese en de aanwezigheid van RUNX1-mutaties blijkt een ongunstige prognostische 
factor bij AML en MDS te zijn. Hier toonden we aan dat het niveau van TCF4-expressie 
impact heeft op de overleving van AML-patiënten en dat TCF4 een directe target is van 
RUNX1. 

Methoden 

We maakten gebruik van het publiekelijk toegankelijke HOVON-cohort van 525 AML-
patiënten bij wie TCF4 was gemeten met behulp van Affymetrix HGU133 plus 2.0 
microarrays, om de prognostische waarde van TCF4-expressie in AML te onderzoeken. De 
totale overleving (OS) en event-free survival (EFS) werden bepaald met behulp van Kaplan-
Meier en multivariate Cox-regressieanalyses werden uitgevoerd. RUNX1 wild-type en 
RUNX1 met mutaties in het RUNT-DNA-bindend domein (RUNX1-mut) werden gekloneerd 
in een expressievector (pCDNA3.1) met als doel te onderzoeken of TCF4 een directe target 
is van RUNX1. De TCF4-promoter was gekloneerd in een pGL3-basisvector. Luciferase-
reporterassays werden uitgevoerd volgens protocol van de fabrikant. Luciferase-activiteit 
was genormaliseerd naar input met behulp van renilla-activiteit.  

Resultaten 

Hoge mRNA-expressie (hoogste kwartiel) van TCF4 is een onafhankelijke ongunstige 
prognostische factor voor het gehele AML-cohort, evenals voor de laag/intermediair-risico-
patiënten (volgens ELN-richtlijnen) (respectievelijk HR 1,4 [1,12-1,86], p=0,04; HR 1,89 
[1,35-2,63], p<0,001). Patiënten met een hoge TCF4-expressie hadden het meeste voordeel 
van een allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (HCT), terwijl patiënten met een 



lage TCF4-expressie geen voordeel hadden van een allogene HCT in vergelijking met een 
autologe HCT of chemotherapie (respectievelijk OS: HR 0,43 [0,24-0,75], p=0,003, EFS: HR 
0,58 [0,34-0,99], p=0,047; OS: HR 0,71 [0,49-1,02], p=0,064, EFS: HR 0,75 [0,56-1,02] 
p=0,699). Van vijf patiënten was de RUNX1-mutatiestatus beschikbaar. Interessant was dat 
de TCF4-expressie significant hoger was bij patiënten met een RUNX1-mutatie ten opzichte 
van de rest van het cohort (mediaan 668,4 versus 271,1, p=0,0022). Luciferase-
reporterassays werden uitgevoerd om te onderzoeken of TCF4 een directe target is van 
RUNX1. Inderdaad bleek RUNX1 wild-type de TCF4-promoter te onderdrukken, terwijl 
RUNX1-mut deze repressiefunctie niet meer had (control set op 1, RUNX1 wild-typemediaan 
0,644, p=0,035, RUNX1-mut mediaan – 0,948, p=0,506). Deze resultaten waren zelfs meer 
uitgesproken na het toevoegen van cofactor CBF-β (control + CBF-β mediaan 0,912, 
RUNX1-wt mediaan 0,213, p=0,009, RUNX1-mut mediaan 0,79, p=0,322). Om het belang 
van TCF4 in een RUNX1-mutantsetting te onderzoeken, gaan we TCF4 naar beneden halen 
in cellen met een RUNX1-mutatie. 

Conclusie 

Een hoge TCF4-expressie is in AML een onafhankelijke ongunstige prognostische factor die 
leidend kan zijn bij behandelingsbeslissingen. AML-patiënten met een mutatie in RUNX1 
hebben een hoge TCF4-expressie. Wild-type RUNX1 onderdrukt de TCF4-promoter, terwijl 
gemuteerd RUNX1 deze repressiefunctie verliest. Verder onderzoek is nodig om te bepalen 
of RCF4 bijdraagt aan de oncogene kenmerken van RUNX1-afwijkingen.  

 


