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BIJLAGE (pg. 37, 4.4.1.2) 

 

TATAGTGTCACCTAAATCCAATTCACTGGCCGTCGTTTTACAACGTCGTGACTGGGAAAACCCTGGCGTTACCCAACTTAATC

GCCTTGCAGCACATCCCCCTTTCGCCAGCTGGCGTAATAGCGAAGAGGCCCGCACCGATCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAGC

CTGAATGGCGAATGGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCTTACGCATCTGTGCGGTATTTCACACCGCATATGGTGCACTCTCAGT

ACAATCTGCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCAGCCCCGACACCCGCCAACACCCGCTGACGCGCCCTGACGGGCTTGTCTGCT

CCCGGCATCCGCTTACAGACAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGGTTTTCACCGTCATCACCGAAACGCG

CGAGACGAAAGGGCCTCGTGATACGCCTATTTTTATAGGTTAATGTCATGATAATAATGGTTTCTTAGACGTCAGGTGGCACT

TTTCGGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTGTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCC

TGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAGGAAGAGTATGAGTATTCAACATTTCCGTGTCGCCCTTATTCCCTTTTTTGCGGCA

TTTTGCCTTCCTGTTTTTGCTCACCCAGAAACGCTGGTGAAAGTAAAAGATGCTGAAGATCAGTTGGGTGCACGAGTGGGTTA

CATCGAACTGGATCTCAACAGCGGTAAGATCCTTGAGAGTTTTCGCCCCGAAGAACGTTTTCCAATGATGAGCACTTTTAAAG

TTCTGCTATGTGGCGCGGTATTATCCCGTATTGACGCCGGGCAAGAGCAACTCGGTCGCCGCATACACTATTCTCAGAATGAC

TTGGTTGAGTACTCACCAGTCACAGAAAAGCATCTTACGGATGGCATGACAGTAAGAGAATTATGCAGTGCTGCCATAACCA

TGAGTGATAACACTGCGGCCAACTTACTTCTGACAACGATCGGAGGACCGAAGGAGCTAACCGCTTTTTTGCACAACATGGG

GGATCATGTAACTCGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGCTGAATGAAGCCATACCAAACGACGAGCGTGACACCACGATGCCT

GTAGCAATGCCAACAACGTTGCGCAAACTATTAACTGGCGAACTACTTACTCTAGCTTCCCGGCAACAATTAATAGACTGGAT

GGAGGCGGATAAAGTTGCAGGACCACTTCTGCGCTCGGCCCTTCCGGCTGGCTGGTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTG

AGCGTGGGTCTCGCGGTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTATCTACACGACGGGGAGT

CAGGCAACTATGGATGAACGAAATAGACAGATCGCTGAGATAGGTGCCTCACTGATTAAGCATTGGTAACTGTCAGACCAAG

TTTACTCATATATACTTTAGATTGATTTAAAACTTCATTTTTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTGATAATCTCAT

GACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTT

TTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCA

ACTCTTTTTCCGAAGGTAACTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCA

CTTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGT

GTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCC

CAGCTTGGAGCGAACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAG

AAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTA

TCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATCGAA

AAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGAT

TCTGTGGATAACCGTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCGCAGCGAGTCAGTGA

GCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCCAATACGCAAACCGCCTCTCCCCGCGCGTTGGCCGATTCATTAATGCAGCTGGCACGACAG

GTTTCCCGACTCGAAAGCGGGCAGTGAGCGCAACGCAATTAATGTGAGTTAGCTCACTCATTAGGCACCCCAGGCTTTACACT

TTATGCTTCCGGCTCGTATGTTGTGTGGAATTGTGAGCGGATAACAATTTCACACAGGAAACAGCTATGACCATGATTACGCC

AAGCTCTAATACGACTCACTATAGGGAGACAAGCTTGCTTGTTCTTTTTGCAGAAGCTCAGAATAAACGCTCAACTTTGGCAG

ATCTGATATCACTAGTGACTGACTAGGATCTGGTTACCACTAAACCAGCCTCAAGAACACCCGAATGGAGTCTCTAAGCTAC

ATAATACCAACTTACACTTACAAAATGTTGTCCCCCAAAATGTAGCCATTCGTATCTGCTCCTAATAAAAAGAAAGTTTCTTC

ACATTCTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTGCAGGTCGACTCT

AGAGGATCCCCGGGTACCGAGCTCGAATTCGTATTC 

 

ORANJE: GESEQUENEERD DEEL – GEEL: SEQUENIEPRIMERS pGEM4Z -6 TOT -1 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN – GROEN: SEQUENTIEPRIMER pGEM4Z +1 – 

ZWART: NIET-GESEQUENEERD DEEL 
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1    INLEIDING 

  MDA-7 of IL24 is een proteïne waarvan de expressie is ontregeld, meerbepaald 

onderdrukt wordt in melanoma en andere tumorcellen. Blootstelling van melanoma cellen aan 

IL24 of transfectie van het IL24 gen in deze cellen heeft een duidelijk negatief effect op de 

groei van de tumorcellen. Deze literatuurstudie omvat enerzijds een algemene beschrijving 

van kanker, melanoma en gentherapie, en anderzijds wordt het antitumor effect van IL24 aan 

de hand van zijn functies besproken. 

1.1 KANKER: ALGEMEEN 

 De basis voor de ontwikkeling van kanker is een ontregeling van de celproliferatie en haar 

controle. De celcyclus is verstoord waardoor de homeostase, waarin elke cel zich bevindt, 

drastisch uit evenwicht wordt geduwd. Tal van factoren kunnen leiden tot foutieve regulatie 

van deze celcyclus waardoor cellen onbeperkt blijven delen. Om dit roekeloze 

vermenigvuldigingsproces te kunnen begrijpen, wordt de celcyclus en haar controle nader 

toegelicht. Het deel van de inleiding t/m 1.2.2 is voornamelijk gebaseerd op „The Cancer 

Handbook‟ door Malcolm R. Alison.  

1.1.1 De celcyclus 

Een niet-delende cel bevindt zich in de G0 fase, buiten de celcyclus. Wanneer bepaalde 

groeifactoren de cel stimuleren tot deling, start de celcyclus die kan worden opgedeeld in vier 

fasen. Tijdens de G1 fase worden talrijke moleculen aangemaakt die noodzakelijk zijn voor de 

DNA-synthese, die in de fase S gebeurt. Bij aanvang van de S fase, migreren deze gevormde 

enzymen naar de kern waar de vermenigvuldiging van het DNA plaatsvindt. Als de DNA-

replicatie is voltrokken, start de G2 fase, waarin de benodigde enzymen voor de vierde en 

laatste fase worden geproduceerd. Deze laatste fase, de M fase, omvat de mitose waarbij het 

verdubbelde DNA wordt verdeeld over twee identieke dochtercellen. Ofwel start hierna de G1 

fase opnieuw, ofwel gaan de cellen in G0 fase.  

De celcyclus wordt voornamelijk doorlopen door stamcellen die zorgen voor de 

hernieuwing van weefsels om zo celverlies, door schade of geprogrammeerde apoptose, te 

compenseren. Verschillende cytokines, groeifactoren en hormonen spelen een rol in de 

regulatie van de cyclus, door binding op specifieke receptoreiwitten. Bij binding op deze 

receptoren wordt een cascade geactiveerd die leidt tot stimulatie van genen die coderen voor 

proteïnen die de S fase initiëren. Er volgen verschillende mechanismen die de cel telkens de 
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volgende fase inleiden. Belangrijk hierbij zijn de cycline-eiwitten, die actieve complexen 

vormen met cycline-dependente kinasen (CDKs).  

In de G1 fase is cycline D (Cyc D) belangrijk. Het bindt met CDK4 en CDK6. Beide  

activeren cycline E (Cyc E) dat bindt met CDK2. Dit complex fosforyleert, samen met  

cycline D/CDK4/6, de retinoblastoma tumor suppressor (Rb) waardoor E2F vrijkomt. E2F is 

een proteïne dat genen, nodig voor initiatie van de S fase, activeert. Cycline A speelt zowel 

een rol in de S fase als in de G2 fase. In de G2 fase komt het samen met cycline B voor. Beide 

binden met CDK1, waarna de gevormde complexen zich naar de celkern begeven en zorgen 

voor fosforylatie van laminine, een kernmembraanproteïne. Het kernmembraan degradeert en 

de mitose start. Figuur 1.1 illustreert de celcyclus en haar regulatiemechanismen. 

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 1.1: ILLUSTRATIE VAN DE VIER FASEN VAN DE CELCYCLUS 

1.1.2 Controle van de celcyclus 

Op verschillende momenten in de celcyclus gaat de delende cel “fouten” opsporen. 

Deze „checkpoints‟ zorgen ervoor dat de volgende fase pas doorgaat als de vorige fase  

volledig voltooid is. Wanneer tijdens deze controles toch nog fouten over het hoofd 

worden gezien door de cel leidt dit tot apoptose of genomische instabiliteit die  

carcinoomvorming als gevolg kan hebben.  

 Het eerste controlepunt R bevindt zich ter hoogte van de overgang tussen G0 en G1 fase. 

Het maakt onderscheid tussen delende en niet-delende cellen. Het tweede controlepunt G1/S 

laat de S fase pas doorgaan als de omstandigheden optimaal zijn. Tijdens deze controlestap 
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worden o.a. chromosoom/DNA-beschadigingen opgespoord. Hierbij houdt het proteïne p53 

de cyclus tegen bij G1 via activatie van p21, dat o.a. het cycline E/CDK2 complex inhibeert. 

Hierdoor krijgt de cel de tijd om het beschadigde DNA te herstellen. Indien de schade 

onherstelbaar blijkt, wordt de cel in apoptose geduwd door het pro-apoptotische proteïne 

BAX, opnieuw geïnduceerd door p53. Het derde controlepunt G2/M volgt hetzelfde principe. 

Het cycline B/CDK1 complex wordt er geïnhibeerd tot wanneer het DNA hersteld is. Het 

vierde en laatste checkpoint, ter hoogte van de M fase, controleert het goed verlopen van de 

segregatie van het DNA. De mitose zal zich pas voltrekken als alle chromosomen aan de 

mitotische spoel zijn vastgehecht.  

Dit complexe regulatienetwerk is absoluut noodzakelijk om de cyclus stop te zetten als  

een cel beschadigd is om zo overproductie ervan te vermijden. Indien de mitose elke keer zou 

doorgaan ondanks beschadigingen in het DNA dan zouden er continu gemuteerde 

dochtercellen ontstaan die potentieel aanleiding kunnen geven tot kwaadaardige cellen.  

1.1.3 Etiologie 

Kankerontwikkeling kan door verscheidene mechanismen worden veroorzaakt zoals 

mutaties in één van de proteïnen die de celcyclus reguleren via de hierboven beschreven 

controlepunten. Een klein deel is erfelijk of wordt veroorzaakt door virussen die eiwitten 

produceren die de celdeling stimuleren. Allen geven ze aanleiding tot foutieve regulatie van 

de proliferatie van een cel. Dit ligt aan de basis van carcinoomvorming. De cel staat constant 

op een „on-signaal‟ waardoor er een maligne vorm van hyperplasie ontstaat die leidt tot 

kanker. Deze hyperplasie kan uiteraard enkel voorkomen in weefsels die zelfvernieuwend of 

conditioneel zelfvernieuwend zijn. De basis van celvernieuwing zijn stamcellen die bij 

hyperplasie sterk expanderen, zodat carcinoma ook kunnen worden gezien als stamcelziekten.  

Hyperplasie is echter niet de enige reden waarom kanker kan ontstaan, vaak is dit een 

samenloop van meerdere gemuteerde regulatiemechanismen die aanleiding geven tot 

ongecontroleerde groei. Zo wordt de cel-cel interactie, die ontstaat als twee cellen elkaar 

raken waardoor de mitose niet doorgaat, vermeden. Dit mechanisme wordt normaler wijze 

geregeld door CAMs (Cell Adhesion Molecules), aanwezig op het oppervlak van elke cel. 

Indien de cellen elkaar raken, wordt de groei in negatieve zin beïnvloed. Bij maligne cellen 

zijn deze proteïnen echter gemuteerd of niet aanwezig. Ook apoptosis wordt ontweken zodat 

de maligne cel niet wordt verwijderd als het DNA ervan te sterk is beschadigd. Expressie van 

anti-apoptotische proteïnen zoals BCL-2 en downregulatie van pro-apoptotische proteïnen 
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zoals BAX maken dit mogelijk (Elmore, 2007). Upregulatie van BCL-2 betekent niet enkel 

celaccumulatie maar ook tumorinvasie en metastase. Dit wordt verklaard doordat BCL-2 

MMP2 (Matric MetalloProteïnase 2) en MMP9 (Matrix MetalloProteïnase 9) induceert. 

MMPs zijn enzymen, verantwoordelijk voor de afbraak van extracellulaire matrices. Hierbij 

hebben MMP2 en MMP9 een cruciale rol omdat ze collageen IV en V, fibronectine, entactine 

en elastine afbreken. (Choi et al., 2005; Zuo et al., 2010). Verder inhibeert BCL-2 ook  

E-cadherine, een CAM waardoor de cel-cel interactie wordt onderdrukt (Li et al., 2003).  

Ongelimiteerde groei is echter niet mogelijk zonder de nodige voedingsstoffen en    

zonder telomerase. Maligne cellen zorgen er enerzijds voor dat er sterke vascularisatie 

(angiogenese) optreedt zodat de cellen van de benodigde zuurstof en nutriënten worden 

voorzien. Anderzijds zullen zij het telomerase zodanig stimuleren zodat de cellen zich 

optimaal oneindig kunnen delen. Dit enzym gedraagt zich als een reverse transcriptase tijdens 

de elongatie van de telomeren (Kah Wai, 2004). Telomeren zorgen ervoor dat de uiteinden 

van chromosomen worden beschermd zodat geen genetische informatie verloren gaat. Ze 

worden tijdens de replicatie niet volledig overgeschreven waardoor, na elke celcyclus, de 

telomeren telkens korter worden (Calado, 2009). In normale omstandigheden is telomerase 

enkel aanwezig in embryonale stamcellen, niet in somatische cellen waardoor deze cellen 

uiteindelijk in apoptosis gaan (Kah Wai, 2004). De overgrote meerderheid van tumoren 

(>90%) bevatten echter ook dit telomerase. Hun telomeren worden hierdoor gestabiliseerd op 

een constante lengte waardoor de kankercellen onsterfelijk worden (Kah Wai, 2004). 

1.2  MELANOMA 

1.2.1 Huid 

  De huid heeft meerdere functies waaronder bescherming, gevoel, thermoregulatie, 

biochemische, metabolische en immunologische functies. De epidermis is de buitenste laag 

van de huid waarvan 80% bestaat uit keratinocyten en de overige 20% gevormd wordt door 

melanocyten, fibroblasten, mastcellen, merkelcellen, langerhanscellen en stamcellen. Door 

deze laatste is de huid in staat zichzelf te vernieuwen, waardoor ze potentieel aanleiding kan 

geven tot huidkanker. Melanocyten bevinden zich in de basale laag van de epidermis, samen 

met de mastcellen. Door deze mastcellen neemt de basale laag deel aan de epidermale turn 

over. De epidermis bestaat uit meerdere lagen vertrekkende van deze basale laag, gevolg door 

stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum en het stratum corneum. Dit wordt 

geïllustreerd in figuur 1.2 (http://www.users.telenet.be/zeldzame.ziekten/). 

http://www.users.telenet.be/zeldzame
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FIGUUR 1.2: STRUCTUUR VERSCHILLENDE LAGEN IN DE EPIDERMIS 

  Melanocyten hebben als functie de huid te beschermen d.m.v. productie van het zwarte of 

bruine fotoprotectieve melanine pigment. Soms vormen melanocyten een moedervlekje, een 

naevus. Deze personen hebben meer kans op het ontwikkelen van kanker, vooral als de 

naevus onregelmatig van vorm en kleur is. Indien deze cellen kwaadaardig worden, kunnen ze 

aanleiding geven tot een melanoom, de meest ernstige vorm van huidkanker.  

1.2.2  Etiologie 

 Carcinogenen zoals teren en oliën maar vooral UV-straling kunnen melanoma 

veroorzaken. De lagen, boven de basale laag, fungeren als bescherming tegen UV-licht 

doordat het vrijgestelde melanine pigment, in de bovenliggende lagen, dit licht gaat 

absorberen. Melanocyten hebben dus een sleutelrol in de bescherming van de huid ondanks 

dat ze aanleiding kunnen geven tot de meest ernstige vorm van huidkanker, vooral bij 

langdurige blootstelling aan UV (Gray-Schopfer et al., 2007). Immuundeficiëntie, ioniserende 

straling en bepaalde genetische afwijkingen zijn bijkomende factoren die de ontwikkeling van 

melanoma kunnen stimuleren. 

De homeostase van melanocyten wordt geregeld door keratinocyten. Zij secreteren 

factoren die in respons op UV-straling de differentiatie, proliferatie en beweeglijkheid van 

melanocyten stimuleren. Melanoma kunnen ontstaan door verstoring van intracellulaire 

signalering in melanocyten, zodat ze ontsnappen aan de strikte regeling van de keratinocyten. 

Hierbij kunnen goedaardige naevi evolueren naar RGP (Radial Growth Phase) melanoma, een 

intra-epidermaal letsel. RGP melanoma kunnen overgaan in VGP (Vertical Growth Phase) 

melanoma, die metastaserend zijn. Deze structurele evolutie wordt geïllustreerd in figuur 1.3 

(Schopfer-Gray et al., 2007). 
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FIGUUR 1.3: ILLUSTRATIE VAN DE VERSCHILLENDE VORMEN DIE KUNNEN  

VOORKOMEN IN DE EVOLUTIE VAN MELANOCYT-TRANSFORMATIE. 

1.2.2.1  Algemeen 

 Blootstelling aan UV-licht is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van  

melanoma (Tucker et al., 2002). Zowel UVb als UVa zijn betrokken bij de DNA-schade. UVa 

geeft aanleiding tot indirecte schade via generatie van reactieve oxidatieproducten. UVb 

veroorzaakt daarentegen directe schade aan pyrimidines die cyclobutaan pyrimidine-dimeren 

(CPDs) vormen (Verschooten et al., 2005).  

  Indien er schade is aan het DNA van keratinocyten wordt de apoptosis ingeleid in 

tegenstelling tot DNA-schade bij melanocyten (Palmieri et al., 2009; Gilchrest et al., 2009). 

Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen zou de hogere concentratie van anti-apoptotische 

proteïnen, in melanocyten, kunnen zijn. Hierdoor beschikken deze cellen over een extra 

bescherming tegen UV-straling zodat de fotoprotectieve rol van het melanine behouden blijft. 

Bij het ontbreken van een effectief DNA-herstel zal deze resistentie tegen UVb-geïnduceerde 

apoptosis frequenter aanleiding geven tot melanocyten met gemuteerde genen (Gilchrest et 

al., 1999). Deze mutaties resulteren in de ontwikkeling van een kwaadaardige cel wat 

hoofdzakelijk het resultaat is van een combinatie van down- of upregulatie van effectoren die 

inwerken op verschillende pathways waardoor de melanocyt groeivoordeel krijgt t.o.v. andere 

cellen (Palmieri et al., 2009). De belangrijkste van deze pathways worden in de volgende 

paragrafen nader toegelicht. 
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1.2.2.2  Belangrijkste regulerende pathways bij melanoma  

Als eerste beschouwen we de MAPK-ERK pathway (Mitogen-Activated Protein  

 Kinase - Extracellular signal-Regulated Kinase). Bij sommige melanoma is de expressie van 

de ERK-1 en ERK-2 proteïnen verhoogd. Mutaties in RAS, BRAF of MC1R  (MelanoCortine-

1- Receptor) zijn hiervan de oorzaak. RAS en BRAF zijn beide upstream-componenten in de 

MAPK-ERK pathway terwijl MC1R codeert voor de MSHR (Melanocyt Stimulerende 

Hormoon Receptor), die via cAMP de BRAF-expressie stimuleert, zoals geïllustreerd in 

figuur 1.4 (Palmieri et al., 2009). Verhoogde BRAF-, RAS-, of MC1R-expressie resulteren in 

verhoogde inductie van MAPK dat de expressie van ERK-1 en ERK-2 proteïnen induceert. 

Deze proteïnen stimuleren onrechtstreeks de proliferatie via inductie van MITF 

(MIcrophthalmia-associated Transcription Factor), de centrale regulator van de differentiatie 

en overleving van een normale melanocyt (Palmieri et al., 2009). 

Een tweede belangrijke pathway is de PI3K-pathway (Phosphoinositide 3-kinase), 

weergegeven door figuur 1.4 (Palmieri et al., 2009). Deze heeft een cruciale rol in de 

ontwikkeling van melanoma (Curtin et al., 2005). PI3K maakt PIP3 (Phosphatidylinostil 

(3,4,5)-trisphosphate) aan, door fosforylering van PIP2 (Phosphatidylinositol 4,5-

bisphosphate). PIP3 induceert de fosforylatie en activatie van het serine/threonine kinase, 

AKT (Ghosh & Chin et al., 2009). AKT inhibeert de apoptosis en induceert celproliferatie via 

meerdere mechanismen (Palmieri et al., 2009). IL24 leidt o.a. de apoptose in door inhibitie 

van PI3K via inductie van PTEN (Gupta et al.,2006). PTEN (Phosphatase and Tensin 

homolog) reguleert de pathway negatief door defosforylatie van PIP3 (Ghosh & Chin et al., 

2009). 

Een derde mechanisme is deze van het CDKN2A gen, geïllustreerd in figuur 1.4  (Palmieri 

et al., 2009). Het codeert voor twee tumor suppressor proteïnen, p16 en p14. P16 reguleert het 

cycline D/CDK4 complex negatief waardoor de fosforylering van pRb geïnhibeerd wordt en 

de proliferatie niet wordt gestimuleerd door E2F. P16 heeft m.a.w. een cruciale rol bij het 

G1/S controlepunt (Curtin et al., 2005). Het andere proteïne p14 heeft invloed op de p53 

tumor suppressor. Het inhibeert de afbraak van p53 door het blokkeren van MDM2 (Murine 

Double Minute 2). Het effect van p53 wordt m.a.w. verlengd wat resulteert in inductie van 

BAX, een apoptosis-stimulerend proteïne. Hiernaast heeft deze activatie ook een inhiberend 

effect op de proliferatie door inhibitie van BCL-2, een anti-apoptotisch proteïne. Verlaagde 

concentratie van BCL-2 veroorzaakt een inhibitie van β-catenine dat MITF stimuleert 
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(Palmieri et al., 2009). Bij melanoma is CDKN2A vaak gemuteerd waardoor beide  

proteïnen deels of volledig ontbreken en de deling overdreven wordt gestimuleerd. De  

controle bij het G1/S controlepunt is verzwakt en apoptosis wordt vermeden (Curtin et al., 

2005). IL24 inhibeert zowel β-catenine als anti-apoptotische proteïnen en induceert pro-

apoptotische  proteïnen (Gupta et al., 2006).  

Er zijn nog andere mechanismen die kunnen bijdragen tot melanoomontwikkeling 

maar deze zijn minder relevant m.b.t. IL24. Zo zijn bepaalde receptor tyrosine  

kinasen, zoals de EGF receptor (Epidermal Growth Factor), vaak ontregeld waardoor hun 

signalisatie verandert. Verder is het melanoma gen Nedd9, net zoals MITF, een kritische  

regulator van melanocyten (Ghosh & Chin et al., 2009). Als laatste kunnen inhibitie van  

de tumor suppressor SOX 9 en inductie van de chemoresistentie mediator ABCB5  

(Passeron et al., 2009; Schatton et al., 2008) oorzaken zijn van melanoomontwikkeling. 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

FIGUUR 1.4: ILLUSTRATIE VAN DE BELANGRIJKSTE SIGNALERING  

BIJ MELANOMA (PIJL = ACTIVATIE - ONDERBROKEN LIJN = INHIBITIE) 

1.3 IL-24 (MDA-7) GEN 

1.3.1 Mens versus muis 

 Het humane MDA-7 gen bestaat uit 7 exonen en 6 intronen en bevindt zich op 

chromosoom 1 in de IL10 gencluster. MDA-7 komt tot expressie in de weefsels die worden 

weergegeven door tabel 1.1 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/). MDA-7 kreeg, als 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/
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synoniem, de naam IL24 omwille van zijn bewezen cytokine-achtige functie en zijn 

expressieprofiel. Expressiestudies toonden namelijk aan dat humaan IL24 vooral voorkomt in 

de milt, de thymus en PBMCs (Peripheral Blood Mononuclear Cells). Dit zijn weefsels 

geassocieerd met het immuunsysteem (Emdad et al., 2009). De naam MDA-7 (Melanoma 

Differentation-Associated) verwijst naar zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van 

melanoma. In melanocyten komt het gen ongeveer 2,2 en 3,7 maal meer tot expressie dan in 

respectievelijk niet-metastaserende en metastaserende actief groeiende melanoma (Sarkar et 

al., 2002). Later werd bewezen dat het gen apoptosis induceert, wat zeer ongunstig blijkt voor 

exponentieel groeiende cellen. Maligne cellen onderdrukken hierdoor de expressie van IL24 

omwille van een groeivoordeel (Sarkar et al., 2002). 

TABEL 1.1: EXPRESSIEPROFIEL VAN IL24 BIJ:  A – DE MENS B – DE MUIS 

  

 

 

   

 

 

 

 

   

  Voor IL24 van de muis werd bewezen dat het ook antitumor activiteit bezit en dus een 

echt homoloog is van het humaan IL24 (Sahoo et al., 2008). Het gen bestaat uit 5 exonen en 6 

intronen en bevindt zich op chromosoom 1. De expressie van muis IL24 is aangetoond in de 

weefsels die worden weergegeven in tabel 1.1 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/). IL24 

van de muis wordt ook FISP, IL-4-Induced Secreted Protein, genoemd. IL-4 wordt 

gesecreteerd door de Th2-cellen (T-helper cellen) en induceert FISP, samen met de PKC 

(Proteïne Kinase C), één van de moleculen uit de TCR-signalisatie pathway (T-Cell 

Receptor). Dit wordt geïllustreerd in figuur 1.5 (Schaefer et al., 2001).  

 

Weefsel 

 

Voorkomen 

Bloed 1/124118 

Beenmerg 1/49117 

Bindweefsel 2/149587 
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Lever 2/208425 

Long 7/338196 

Lymfeknoop 5/91914 

Melkklier 1/154518 

Pancreas 1/215274 

Placenta 2/284180 
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Maag 1/97180 

Uterus 1/233967 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/
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FIGUUR 1.5: Th2-SIGNALISATIE PAHTWAY BIJ INDUCTIE VAN FISP 

1.3.2 Algemeen 

     IL24 lijkt veelbelovend als antikanker gen en werd daarom geselecteerd als een 

interessant anti-kankergen in het labo. Het bevat namelijk alle vereisten waaraan een ideaal 

kankergentherapeuticum moet voldoen. Dit houdt de selectieve uitroeiing van kankercellen, 

zonder normale cellen aan te tasten, in. Anderzijds induceert het meerdere antitumor effecten, 

die het uitschakelen van primaire tumoren en metastasen vergemakkelijken (Sarkar et al., 

2008). De reeds bestaande behandelingen voor kanker zijn operatie, chemotherapie en 

radiotherapie. Elk hebben ze als ongewenst neveneffect, niet-specifieke cytotoxiciteit. Hierbij 

aansluitend kunnen deze therapieën slechts 5% van de patiënten met metastasen genezen voor 

een periode van 5 jaar (Gupta et al.,2006). De volgende paragrafen beschrijven hoe IL24 van 

de mens deze antitumor functie verkrijgt.  

1.3.3 IL24, een cytokine 

1.3.3.1 mRNA-structuur van het IL24-eiwit van de mens 

  Algemeen bestaat de mRNA-structuur van een proteïne coderend gen in zoogdiercellen 

uit een 5‟cap, een 5‟ UTR (UnTranslated Region) een CDS (CoDing Sequence) een 3‟ UTR 

en een poly-A (Adenine) staart. De 5‟ UTR en 3‟ UTR van IL24 zijn respectievelijk 274 en 

823 bp (basenparen) lang. Ze omgeven de CDS (621 bp). Het proteïne bevat een 

signaalpeptide van 48 aminozuren lang (144 bp) waardoor IL24 naar het membraan van de cel 

geloodst wordt, waar het wordt gesplitst en gesecreteerd. Figuur 1.6 stelt schematisch het 

IL24-eiwit voor (Gupta et al., 2006). Er wordt verder ook een isovorm beschreven van IL24 

waarbij de laatste 108 bp van de 5‟ UTR, het signaalpeptide en de eerste 180 bp van de CDS 

niet aanwezig zijn. 
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FIGUUR 1.6: PROTEÏNE-OPBOUW VAN IL24 BIJ DE MENS. 

1.3.3.2 „Cytokineachtige‟ activiteit 

  De normale fysiologische rol van IL24 is, zoals eerder aangehaald, vergelijkbaar met de 

functie van cytokines. Het helpt de immuniteit te versterken in een organisme door verhoging 

van de IL6, IL12 en TNF-α (Tumor Necrosis Factor) concentraties (Sarkar et al., 2008). Het 

zou APCs (Antigen Presenting Cells) activeren om antigenen van de tumorcellen te 

presenteren en zo een immuunrespons uitlokken. Deze functie is echter nog niet volledig 

uitgediept en opgehelderd (Gupta et al. 2006).  

  Het gesecreteerde IL24-eiwit oefent zijn functie uit via binding op de specifieke 

cytokinereceptoren, IL20R1/IL20R2 en IL22R1/IL22R2. Hierop binden respectievelijk ook 

IL19 en IL20 (Gupta et al., 2006).  Eens geactiveerd, induceert de receptor de JAK/STAT 

(Janus kinase/Signal Transducers and Activation of Transcription) pathway (Fickenscher et 

al., 2002). STAT 3 en in mindere mate STAT 1 worden geactiveerd. In tegenstelling tot de 

andere cytokines, induceert IL24 wel apoptosis, mits aanwezig in hogere concentraties. IL24 

induceert namelijk apoptosis op een enerzijds receptorafhankelijke manier en anderzijds op 

een receptoronafhankelijke wijze. Het IL24 proteïne heeft ook intracellulair 

aangrijpingspunten (zie 1.3.4) in tegenstelling tot cytokines. Het is deze invloed die het 

cruciale verschil maakt tussen IL24 en andere cytokines (Emdad et al., 2009).  

1.3.4 ER-stress mediator 

  IL24 veroorzaakt, intracellulair, ER (Endoplasmatisch Reticulum) -stress d.m.v. 

interactie met het chaperonne-eiwit BiP/GRP78 (Emdad et al. 2009). Deze ER-verstoring 

heeft als gevolg dat eiwitten slecht worden opgevouwen. Als reactie hierop grijpt de UPR-

pathway (Unfolded Protein Respons) in. Dit houdt in, onderdrukking van de initiatie van de 

proteïnesynthese en expressiestimulatie van bepaalde genen coderend voor chaperonne-

eiwitten, enzymen en structurele elementen (Lebedeva et al., 2005). Door inductie van UPR 

 

 



12 
 

tracht de cel de pro-apoptotische signalen te overleven (Gupta et al., 2006). Verlengde 

stimulatie geeft echter aanleiding tot apoptosis door gereduceerde expressie van anti-

apoptotische eiwitten en verstoring van de calciumhomeostase in het ER. De cel ondergaat 

permeabilisatie in het membraan van de mitochondriën waarna de cel in apoptose gaat 

(Emdad et al., 2009), zoals geïllustreerd in figuur 1.7. Dit cruciale mechanisme wordt 

bijgestaan door diverse andere pro-apoptotische signalen, geïnduceerd door het IL24-eiwit. 

1.3.5 Pro-apoptotische functie 

   Een eerste mechanisme is de balansverstoring tussen anti-apoptotische en pro-

apoptotische proteïnen. (Gupta et al., 2006). Deze evenwichtsverschuiving vindt plaats door 

inhibitie van iNOS (inductive nitric oxide synthase) en inductie van de ROS-productie 

(reactive oxygen species) in de mitochondriën van de tumorcellen (Sarkar et al., 2002; Sarkar 

et al., 2007) (figuur 1.7). ROS staan bekend als regulatoren van apoptosis/proliferatie in 

respons op bepaalde stimuli zoals UV-straling en zo ook IL24. Indien de ROS-concentratie te 

veel stijgt, waardoor de mitochondriën niet meer in staat zijn tot voldoende afbraak, ontstaat 

er oxidatieve schade. ROS activeren o.m. MPT (Mitochondrial Potential Transition) waardoor 

de potentiaal daalt, t.g.v. vorming van PTPs (Permeability Transition Pores) in het membraan 

(Gupta et al., 2006). Het behoud van deze potentiaal is essentieel voor de overleving van de 

cel. Destabilisatie ervan veroorzaakt apoptose (Isenberg & Klaunig, 2000). De mitochondriale 

biosynthese wordt stopgezet en er ontstaat er een tekort aan ATP (Gupta et al., 2006).  

De activatie van PKR (RNA-dependent Protein Kinase) door IL24 is een tweede 

mechanisme (figuur 1.7). PKR fosforyleert targets die een cruciale rol spelen in apoptosis en 

controle van de celgroei. De belangrijkste targets zijn STAT 1, STAT 3 en p38 MAPK, dat 

GADD-genen stimuleert. Een derde strategie omvat de inhibitie van β-catenine en PI3K 

(figuur 1.7), betrokken in overlevingscyclussen van cellen en metastase (Gupta et al., 2006). 

1.3.6 Antitumor bystander effect 

  De reden waarom IL24 zo veelbelovend blijkt als antitumor-gen is niet enkel een gevolg 

van zijn invloed op hoger besproken pathways. Er worden ook zijeffecten, de zogenaamde 

„bystander effects‟, geïnduceerd. Deze diversiteit in aangrijpingspunten is dan ook de grootste 

reden waarom IL24 wordt gezien als de revelatie in de gentherapie op dit moment. In de 

volgende paragrafen zal dieper worden ingegaan op hoe IL24 deze „bystander antitumor 

effects‟ veroorzaakt. 
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  Het effect van IL24 werd in diverse tumoren onderzocht: melanoma, osteosarcoma, 

maligne glioma, mesothelioma, en carcinoma van borst, cervix, ovaria, colon, long, 

nasopharynx en prostaat, zijn er allen gevoelig voor (Gopalkrishnan et al., 2004). Het 

antitumor zijeffect werd voor het eerst ontdekt bij pancreaskanker. Deze bleek namelijk 

resistent te zijn tegen IL24 (Sarkar et al., 2008). Dit is het gevolg van een geactiveerde  

K-ras signalisatie in 85 tot 95 % van pancreastumoren en een inactivatie van p16 (>90%) 

en/of p53 (75%). De maligne pancreascellen bezitten hierdoor een extra wapen tegen IL24 

geïnduceerde apoptosis. (Gupta et al., 2006). De K-ras signalisatie zorgt er namelijk voor dat 

associatie, van het mRNA van IL24, met de polysomen wordt verhinderd. Doordat de cluster 

van ribosomen niet meer kan binden, wordt de translatie naar het IL24-proteïne verhinderd en 

wordt geen apoptosis meer geïnduceerd. Dit impliceerde dat het gesecreteerde IL24-proteïne 

een cruciale rol heeft in het antitumor effect van IL24. Deze hypothese werd bevestigd 

wanneer dit „translatieblok‟ bij pancreastumoren werd omzeild door inhibitie van K-ras en dit 

gepaard ging met inductie van apoptosis (Emdad et al., 2009).  

1.3.6.1 Inductor van eigen endogene expressie 

   IL24 verkrijgt het „bystander effect‟ via stimulatie van zijn eigen expressie. Dit is 

mogelijk doordat het exogene eiwit via zijn specifieke cytokinereceptoren de expressie van 

het endogeen IL24-eiwit in normale cellen kan stimuleren. Via deze positieve autocriene 

feedback loop, stabiliseert het eiwit zijn eigen mRNA. Het mRNA van cytokines is onstabiel 

en zeer vatbaar voor snelle degradatie. De snelle afbraak van het interleukine mRNA is echter 

een groot nadeel voor een antitumorale therapie omdat dit resulteert in een zeer kort of zelfs 

geen effect. Het IL24 omzeilt deze hoge afbraakgevoeligheid door de productie van zijn eigen 

mRNA te stimuleren. Het gen heeft daardoor niet enkel invloed op cellen die het IL24-eiwit 

produceren maar dat ook op tumorcellen, die voorkomen op een andere plaats in het lichaam. 

Dit is mogelijk doordat het gesecreteerde IL24-eiwit op de IL20R1/IL20R2 en IL22R1/IL22R2 

receptoren bindt, die vaak aanwezig zijn op tumorcellen (figuur 1.7) (Gupta et al., 2006).  

1.3.6.2 Inhibitor van angiogenese 

  De angiogenese is de vorming van nieuwe bloedvaten. Voor kanker is de vorming van 

nieuwe bloedvaten essentieel voor hun overleving. Deze nieuwe bloedvaten garanderen 

immers dat de groeiende tumor voldoende voedingsstoffen kan ontvangen. (Gupta et al., 

2006). Het IL24-eiwit inhibeert endotheliale celdifferentiatie op een IL20/IL22 

receptorafhankelijke manier. De sarcoma-signalisatie (src-signalisatie) wordt, door binding 



14 
 

van IL24 aan deze receptoren, onderdrukt (Sauane et al., 2008). Src is een regulator van pro-

angiogenetische factoren zoals VEGF (Figuur 1.7) (Lesslie & Gallick, 2005). VEGF (vascular 

endothelial growth factor) promoot de angiogenese via complexe mechanismen. Deze houden 

o.a. inductie van endotheliale celproliferatie en verhoogde microvasculaire permeabiliteit, in 

(Senger & Van De Water, 2000). 

1.3.6.3 Synergisme met radio- en chemotherapie 

  Ioniserende straling activeert de JNK (c-Jun N-terminale kinase) pathway waardoor de 

expressie van c-Jun proteïnen verhoogt en de apoptosis wordt ingeleid. IL24 verhoogt de 

gevoeligheid van tumorcellen voor radio- en chemotherapie door extra JNK-activatie, zonder 

in te werken op normale cellen (figuur 1.7) (Gupta et al., 2006; Sarkar et al., 2007).  

IL24 versterkt ook stralingsgeïnduceerde radicalen wat leidt tot hogere stralingsgevoeligheid 

zodat de radicalen de BCL- xL expressie inhiberen en de BAX-expressie induceren (Gupta et 

al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 1.7: FUNCTIES IL24 (PIJL: INDUCTIE - ONDERBROKEN PIJL: INHIBITIE) 

1.3.7 Tumorspecificiteit 

 Er bestaan meerdere hypothesen omtrent de specifieke antitumor activiteit van IL24. 

Hoogstwaarschijnlijk geeft de combinatie van volgende stellingen de verklaring. Tumorcellen 

zijn continu geactiveerd en onstabiel van aard waardoor ze zich reeds in een hogere ER-stress 
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toestand bevinden dan normaal delende cellen. Inductie van ER-stress door IL24 zal hierdoor 

gemakkelijker de apoptosis kunnen inleiden (Lebedeva et al., 2005). Een tweede gevolg van 

de onstabiele toestand waarin maligne cellen zich bevinden, is de verhoogde ROS-

concentratie. Dit maakt een tumorcel meer vatbaar voor ROS-inductie dan normale cellen 

(Sauane et al., 2008). Deze twee oorzaken maken dat tumorcellen extreem gevoelig zijn voor 

IL24 gentherapie (Sauane et al., 2008) 

1.4 GENTHERAPIE 

1.4.1 Algemeen 

 Het gemeenschappelijk doel van alle gentherapieën is om ziektes te behandelen, te 

genezen of te voorkomen door de expressie of onderdrukking van één of meerdere genen te 

verkrijgen in een voldoende aantal doelwitcellen van de patiënt. De onderdrukking van de 

genen gebeurt meestal m.b.v. korte dubbelstrengige RNA of korte enkelstrengige DNA 

moleculen. Deze genonderdrukkingstherapie wordt niet verder besproken in deze masterproef. 

   Gentherapie moet voldoen aan drie belangrijke voorwaarden. Ten eerste moet het gen 

worden afgegeven aan de doelwitcellen. Ten tweede moet het overeenkomstig eiwit effectief 

tot expressie komen en ten derde, moet deze expressie worden gereguleerd. Om gekloneerde 

genen in zoogdiercellen te brengen kan men gebruik maken van gemodificeerde virussen 

(virale vectoren) of niet-virale methoden. De efficiëntie en veiligheid van deze tweede 

gentransfers moeten nog verder worden geoptimaliseerd (The Cancer handbook, 2002). 

1.4.2 Soorten vectoren 

1.4.2.1 Virale vectoren 

   Virale vectoren zijn zeer efficiënte dragers om DNA af te geven aan de celkern. Virussen 

hebben door de eeuwen heen ingenieuze systemen ontwikkeld die hen toelaten om de extra- 

en intracellulaire barrières, op hun tocht naar het cytosol of de celkern, te overwinnen. 

Meestal zijn virale vectoren afkomstig van retrovirussen, adenovirussen of herpesvirussen 

(Vandenbroucke, 2008).  

De virale vectoren worden vervaardigd door genen, die noodzakelijk zijn voor virale 

replicatie, te verwijderen. De plaats waar deze virale genen uit het genoom zijn verwijderd, 

wordt gebruikt om het gewenste gen in te kloneren. De virale vector zal m.a.w. het gen tot 

expressie brengen maar zal zichzelf niet kunnen vermenigvuldigen (Hunt et al., 2007).  
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  Een groot nadeel van virale gentherapie is de hoge toxiciteit en de daarmee samengaande 

lage veiligheid. Vooral systemisch veroorzaken ze een snelle inflammatoire respons die 

ernstige gevolgen kan hebben voor de patiënt. Deze directe respons kan leiden tot een zeer 

ernstig nadeel voor het therapeuticum, namelijk snelle klaring (Hunt et al., 2007). Naast een 

inflammatoire respons gaat het immuunsysteem deze vectoren als lichaamsvreemd herkennen. 

Daarom probeert men, door het verwijderen van bepaalde virale genen, de immuniteit te 

onderdrukken. Door het verwijderen van de genen die noodzakelijk zijn voor virale replicatie, 

daalt de infectiviteit van de vector. Anderzijds tracht men, via restrictie van virale infectie tot 

de tumorcellen, de immuunrespons te beperken. Dit kan door het koppelen van een specifiek 

ligand of door gerichte expressie via een tumorspecifieke promotor (Hunt et al., 2007). 

1.4.2.2 Niet-virale methoden 

    Niet-virale methoden bezitten enkele zeer interessante voordelen t.o.v. virale vectoren. 

De bereiding ervan is eenvoudig, ze veroorzaken geen sterke immuunrespons en kunnen geen 

DNA incorporeren in het genoom van de gastcel. Ze kampen echter met een ander belangrijk 

probleem, namelijk een lage gentransfer-efficiëntie. Via modificatie wordt er getracht om de 

intracellulaire en extracellulaire obstakels gemakkelijker te omzeilen (Hunt et al., 2007).  

  Bij intraveneuze toediening kampt men met gelimiteerde stabiliteit in het bloed,  

niet-specifieke adhesie, fagocytose door macrofagen, degradatie van het DNA, etc. 

(Vandenbroucke, 2008). Voor het intracellulaire transport is de grootte van het DNA en/of het 

DNA met zijn vector, een bepalende factor. Het transport doorheen de tumor lijkt op het 

eerste zicht geen probleem door de hoge doorbloeding. Toch blijkt dit ook een barrière te zijn 

door de hoge interstitiële druk in het tumorweefsel. Deze endotheliale hindernis wordt 

gevolgd door de viskeuze extracellulaire matrix van de tumor die voor problemen zorgt (Hunt 

et al., 2007). Een bijkomende barrière, voor DNA, is de kernenvelop (Vandenbrouke, 2008). 

  Het gewenste DNA wordt gekloneerd in een plasmide DNA (pDNA), welke stabieler is 

dan lineair DNA en gemakkelijk vermenigvuldigd kan worden met behulp van bacteriën. 

Dergelijke pDNAs moeten drie essentiële componenten bevatten. Een OR (Origin of 

Replication), een dominante selectiemerker en minstens één unieke restrictiesite. Vaak 

bevatten plasmiden meerdere unieke restrictiesites naast elkaar zittend in een „polycloning 

site‟ en dragen ze een antibiotica resistentie-gen dat gebruikt wordt voor selectie (Snustad et 

al., 1997). Er zijn meerdere mogelijkheden om het bekomen pDNA toe te dienen aan de 

patiënt. Een lipoplex, een liposoom gecombineerd met pDNA, is een interessante optie. In het 
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bijzonder kationische liposomen, omwille van hun vermogen om DNA te neutraliseren. 

Hierdoor verlagen de afstotingskrachten tussen de celoppervlakten en het DNA waardoor 

binding aan het celmembraan voor internalisatie wordt vergemakkelijkt (Hunt et al., 2007).  

1.4.3 mRNA gentherapie 

1.4.3.1 mRNA versus DNA 

  In Yamamoto et al. (2009) werd aangetoond dat elektroporatie met DNA tot expressie 

leidt in 1 tot 10% van de dendritische cellen, terwijl na elektroporatie met mRNA tot 95% van 

de dendritische cellen het gen tot expressie brengen. Het vermijden van het kernmembraan is 

de grootste oorzaak van deze hogere expressie-efficiëntie want mRNA moet namelijk niet 

naar de nucleus voor transcriptie, het is reeds klaar voor translatie in het cytosol. mRNA 

gentherapie bezit nog een paar andere voordelen t.o.v. DNA: de risico op mutagenesis wordt 

uitgesloten, opnieuw omdat het mRNA niet naar de kern wordt getransporteerd en verder is 

een specifieke promotor overbodig. Uiteraard bezit deze therapie ook nadelen, waarbij de 

hogere afbraakgevoeligheid de belangrijkste is (Yamamoto et al., 2009).  

1.4.3.2 mRNA-structuur 

  Algemeen bestaat de mRNA structuur van een proteïne coderend gen in zoogdiercellen 

uit een 5‟cap structuur, een 5‟ UTR, de CDS, een 3‟UTR en een poly-A staart zoals eerder 

vermeld in 1.3.3.1. Dit wordt geïllustreerd in figuur 1.8 (http://en.wikipedia.org/wiki/). In de 

nucleus van eukaryoten ondergaat het pre-mRNA, na de transcriptie door RNA-polymerase 

II, een reeks posttranscriptionele modificaties waarvan alternatieve polyadenylering er één 

van is (Millevoi & Vagner, 2009). De terminatie van de transcriptie start waar het 3‟ uiteinde 

van het pre-mRNA wordt geknipt door het RNA polymerase II ter hoogte van het „poly-A 

signaal‟. Na de terminatie, wordt de poly-A staart aan het pre-mRNA gekoppeld door poly-A 

polymerase. (Gretchen et al., 1997). Vaak zijn er meerdere poly-A signalen aanwezig op de 

3‟ UTR zodat, afhankelijk van het celtype en toestand, transcripten kunnen ontstaan met een 

langere of kortere poly-A staart en 3‟ UTR (Millevoi & Vagner, 2009). 

 

 

 

 

FIGUUR 1.8: ALGEMENE mRNA-STRUCTUUR PROTEÏNE CODEREND GEN 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/
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1.4.3.3 mRNA-stabiliteit 

  De onvertaalde gebieden van het mRNA, spelen een eerste belangrijke rol in de 

stabiliteit. Afhankelijk van hun sequentie zijn ze meer of minder gevoelig aan degradatie. 

AU-rijke sequenties zijn een belangrijk voorbeeld van sequenties die zorgen voor een hogere 

gevoeligheid van mRNA voor afbraak. Ze komen talrijk voor in de UTRs van IL24. Op AU-

rijke regio‟s binden namelijk bepaalde proteïnen, die de mRNA-afbraak promoten (Stoecklin, 

et al., 2006). De lengte van de 3‟ UTR sequentie, is een tweede invloedsfactor op de stabiliteit 

van het mRNA. Indien de sequentie van de 3‟ UTR een hoge stabiliteit garandeert, zal een 

langere 3‟ UTR voor hogere stabiliteit zorgen van het mRNA. Indien het tegendeel blijkt en 

de 3‟ UTR bijvoorbeeld AU-rijke regio‟s bevat, zal een langere 3‟ UTR echter voor een 

lagere stabiliteit zorgen (Stoecklin, et al., 2006). En als derde zorgt ook de poly-A staart voor 

stabiliteit. In Narayanasamy et al. (2005) werd bewezen dat de 3‟ stabiliteit significant stijgt 

met de lengte van de poly-A staart. In zoogdieren is deze gemiddeld 200 tot 250 adenines 

lang. Verder is ook bewezen dat deze 3‟ staart de translatie-efficiëntie van mRNA met een  

5‟ cap verhoogt. De 5‟ cap is essentieel voor translatie en biedt bovendien stabiliteit aan het  

5‟ uiteinde (Narayanasamy et al., 2005). Le et al. (1997) bewees dat de poly-A staart en de  

5‟ cap communiceren tijdens de translatie. Dit wordt verklaard door de interactie tussen 

initiatiefactoren en PABPs (Poly-A Binding Proteins). Op de poly-A staart binden PABPs die 

de poly-A staart stabiliseren. De 5‟ cap dient als bindingsplaats voor initiatiefactoren zoals 

eIF4F, dat interageert met PABP via de subunit eIF4G. Deze laatste trekt andere 

initiatiefactoren, zoals eIF3 en eIF4A, waardoor het „cap-binding complex‟ wordt gevormd, 

zoals geïllustreerd in figuur 1.9. Dit zorgt ervoor dat mRNA een lus vormt, die noodzakelijk 

is voor een efficiënte translatie (Khan et al., 2009). 

 

       

      

 

  

 

 

 FIGUUR 1.9: CAP-BINDING COMPLEX  
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2    OBJECTIEVEN 

2.1 CONSTRUCTIE PLASMIDE VOOR HET ONSTABIEL IL24-mRNA 

  Het eerste objectief van deze studie is een vector maken om de CDS van IL24 in te 

kloneren zodanig dat in vitro transcriptie van deze vector resulteert in een mRNA-molecule 

met de CDS van IL24, voorzien van een stabiliserende 5‟UTR, 3‟ UTR en poly-A staart.  

  Er zal worden gestart met een basisvector waaruit de 3‟ UTR en de poly-A staart worden 

geknipt en worden vervangen door een 3‟ UTR en een poly-A staart, die voor meer stabiliteit 

zorgen. In de literatuur staat beschreven dat een poly-A staart tussen 100 en 200 residuen een 

voldoende hoge stabiliteit kan bieden (Narayanasamy et al., 2005). Holtkamp et al. (2006) 

toonde aan dat de stabiliteit van mRNA-moleculen kan verhoogd worden door de 

aanwezigheid van een 3‟ UTR-sequentie afkomstig van humaan α-globine. Beide zullen 

daarom worden gebruikt bij het samenstellen van het construct. Dit construct zullen we 

synthetisch laten aanmaken door IDT (Integrated DNA Technologies). Eens gesynthetiseerd, 

zullen we dit construct ligeren in de basisvector en zal dit gecontroleerd worden via 

sequenering. 

2.2 KLONEREN VAN HET IL24 UIT DE MILT VAN DE MUIS 

 De uiteindelijke doelstelling is om in het verkregen plasmide, het cDNA (complementary 

DNA) van het anti-kankergen IL24 te ligeren. Daarvoor moet in het miltweefsel eerst worden 

nagegaan of IL24 daar effectief tot expressie komt. Hiervoor moet RNA uit het weefsel van 

de muis worden geïsoleerd. Het bekomen RNA zal met reverse transcriptase worden omgezet 

tot het gewenste cDNA. Dit cDNA zal vervolgens gecontroleerd worden op expressie van 

IL24 via genspecifieke primers. Indien dit zo blijkt, kan overgegaan worden tot de isolatie van 

het gen via PCR.  

Na het openknippen van het plasmide, met de restrictie-enzymen die de juiste 

overhangende uiteinden creëren, zal het geïsoleerde IL24 in de geconstrueerde vector worden 

geligeerd. Dit zal worden geverifieerd via sequenering om na te gaan of het plasmide met 

zekerheid het gen bevat.  
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3    MATERIAAL EN METHODEN 

3.1 NCBI: NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION 

 De NCBI website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) geeft toegang tot alle informatie die 

voorhanden is van genen, mRNA en proteïnen. Voor elk gen kan alle gekende genomische 

informatie worden opgevraagd zoals de exon-intron structuur, de sequentie (gensequentie of 

mRNA-sequentie), eventuele isovormen e.d., via NCBI Entrez. Het expressieprofiel van een 

gen in elk onderzocht species kan verder worden opgevraagd via NCBI Unigene. Via NCBI 

Blast kunnen dan weer twee sequenties worden vergeleken om homologieën op te sporen of 

kunnen vaak voorkomende mutaties in een sequentie worden opgezocht. 

3.2 WEBCUTTER 2.0 

  Webcutter 2.0 kan via het internet worden geraadpleegd en geeft alle restrictiesites weer 

in elke ingegeven sequentie (http://rna.lundberg.gu.se/cutter2/). 

3.3 PRIMER DESIGN 

3.3.1 Primer3Plus 

 Via Primer3Plus kan een primerpaar worden gezocht dat voldoet aan bepaalde ingestelde 

voorwaarden. Het programma houdt o.a. rekening met het G-C percentage (Guanine-

Cytosine), de Tm (smelttemperatuur), zelfcomplementariteit en de complementariteit met de 

andere primer. Er wordt geprobeerd om deze vier eigenschappen binnen een bepaalde range te 

houden zodat er meer kans is op succes. Er wordt telkens gestart vanuit deze ideale waarden. 

Indien geen primerpaar wordt gevonden, wordt gespeeld met deze waarden om zo toch een 

geschikt paar te vinden.  

  Elke primer, die wordt aangemaakt, wordt specifiek gericht op een bepaalde sequentie 

van een gen, een plasmide, en dergelijke. De gewenste sequentie wordt vergeleken met alle 

databanksequenties van andere genen van hetzelfde species via NCBI Blast. Indien de 

sequentie homologie vertoont met geconserveerde regio‟s in andere genen van hetzelfde 

species, wordt deze sequentie best vermeden bij het zoeken naar primers om aspecifieke 

binding te vermijden. Indien de sequentie van een gen als „predicted‟ wordt aangegeven, 

wordt deze sequentie verder ook vergeleken met alle databanksequenties van hetzelfde gen uit 

andere species. Als een deel van de CDS geen of een zeer lage homologie vertoont met 

dezelfde CDS uit andere species, bestaat de kans dat dit deel niet in de mRNA-sequentie 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://rna.lundberg.gu.se/cutter2/
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wordt overgenomen bij de transcriptie. Dit niet-homologe deel wordt dus best vermeden om 

primers op te zoeken, tenzij het niet anders kan. Deze te vermijden sequenties wordt 

vervolgens aangeduid in Primer3Plus zodat op deze sequenties geen primers worden gezocht. 

3.3.2 Controle op mutaties en hairpinstructuren  

  Andere regio‟s die mogelijks voor aspecifieke producten kunnen zorgen zijn beschreven 

mutaties in het gen zelf, homologieën van het gen met andere genen, pseudogenen, eventuele 

alternatieve splice-varianten en hairpinstructuren die gekend zijn in de sequentie. Al deze 

probleemregio‟s, uitgezonderd hairpins, kunnen worden opgezocht via NCBI Entrez en Blast. 

Ze worden bij het invoegen van de sequentie in Primer3Plus aangeduid zodat het programma 

op deze sequenties geen primers zoekt.  

 Gebieden waarin hairpins voorkomen, worden via de „mfold‟-software  

(http://mfold.bioinfo.rpi.edu/cgi-bin/dna-form1.cgi) tussen 60°C en 65°C opgespoord. Deze 

gebieden worden ook aangeduid in het Primer3Plus programma. Indien een hairpin wordt 

gevormd op een deel van de sequentie waarop een primer moet worden gesynthetiseerd bij 

een bepaalde temperatuur, kan worden geopteerd om bij een hogere temperatuur te 

controleren. Vaak verdwijnen hairpinstructuren bij een hogere temperatuur. Indien dit het 

geval is, kan in Primer3Plus worden ingesteld dat de Tm van de primers minimum even hoog 

moet zijn als de temperatuur waar geen hairpin meer aanwezig is. De hairpinstructuren 

worden in mfold weergegeven zoals in figuur 3.1. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 3.1: GRAFISCHE mFOLD OUTPUT 

 

 

 

http://mfold.bioinfo.rpi.edu/cgi-bin/dna-form1.cgi
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3.3.3 Algemene voorwaarden voor goede primers 

 De basislengte voor primers ligt tussen 18 en 22 bp, hiermee wordt een goede binding en 

hoge specificiteit verkregen. De Tm zal bijgevolg tussen 55°C en 65°C bedragen, bij 

ongeveer 50% GC. Het Tm-verschil van de twee primers mag maximum 5°C zijn maar liefst 

1°C of minder. Dit is noodzakelijk om aspecifieke binding en lage efficiëntie te vermijden. 

Verder wordt aspecifieke binding of mispriming ook vermeden door de nucleotiden van het 3‟ 

uiteinde evenredig te verdelen. De laatste vijf basen mogen maximum drie G‟s en C‟s 

bevatten. Voor A‟s en T‟s net hetzelfde, weliswaar om een andere reden, want de primer zou 

te zwak binden. Verder worden herhalingen van vier G‟s en/of vijf A‟s, T‟s en C‟s in de 

vermeden om inwendige hairpinvorming tegen te gaan (http://oomyceteworld.net/protocols/). 

3.3.4 IDT 

 Als primers voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, worden ze besteld bij IDT. Dit 

bedrijf stuurt de primers gelyofiliseerd op. Bijgevolg, moeten ze worden opgelost in mQ. Er 

wordt een stock van 100 μM per primer aangemaakt waarvan een deel verdund wordt tot  

5 μM voor PCR-reacties en tot 2 μM voor sequenering (standaardconcentraties in het labo). 

3.4 TOESTELLEN 

 3.4.1 PCR-toestellen 

  Er worden verschillende PCR-toestellen gebruikt in het labo waarbij onderscheid kan 

gemaakt worden tussen twee soorten. Gewone PCR-toestellen worden gebruikt om een 

bepaalde sequentie van gDNA of cDNA m.b.v. primers te vermenigvuldigen bij eenzelfde 

Tm. Via een gradiënt PCR-toestel kan een primerpaar tegelijkertijd worden uitgetest bij 

meerdere temperaturen waarna de ideale Tm voor dit paar kan worden afgeleid. 

3.4.2 Nanodrop 

Via Nanodrop, ND-1000 Spectrophotometer (Nanodrop Technologies, USA, Wilmington)  

kan de concentratie van DNA/RNA worden gemeten met UV-licht. Het toestel kan uit 1 μL 

staal bepalen wat de concentratie is van DNA of RNA. Voor gebruik, wordt het toestel eerst 

geïnitialiseerd met 1 μL DNase-, RNase- en protease-vrij water. Vervolgens wordt 1 μL 

blanco oplossing, de buffer waarin het DNA of RNA is in opgelost, gemeten. Deze 

absorbantie zal automatisch worden afgetrokken van de absorbantie van het staal. Vervolgens 

kan het staal met onbekende concentratie worden gemeten. Tussen de metingen moet de 

http://oomyceteworld.net/protocols/primer%20designing2
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plaats, waarop de vloeistof wordt aangebracht, gereinigd worden met doekje. De Nanodrop is 

verbonden met een pc waar, via de ND-1000 V3.2.1 software, de resultaten kunnen bekeken 

worden. Hierbij wordt de concentratie weergegeven in ng/μL en worden de 260/280 en 

260/230 ratio‟s weergegeven. De ratio van 260 nm (nanometer) op 280 nm duidt de 

zuiverheid aan op vlak van eventueel aanwezige proteïnen in het DNA of RNA. Zuiver DNA 

heeft een 260/280 ratio van ~1,8 en zuiver RNA ~2.0. De ratio van 260 nm op 230 nm geeft 

daarentegen de zuiverheid op vlak van eventueel aanwezige contaminanten weer die 

absorberen bij 230 nm zoals fenol bijvoorbeeld. Een gunstige ratio ligt tussen 2,0 en 2,2.  1      

3.5 PROTOCOLS 

3.5.1 gDNA-isolatie uit weefsel 

 Met de GenElute
TM

 Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit (Sigma-Aldrich, St. Louis 

Missouri, USA) werd gDNA geïsoleerd. Aan ongeveer 25 mg weefsel wordt 180 μL “Lysis 

Solution T” (geleverd met de Kit zonder specificatie van de samenstelling) en 20 μL 

“Proteïnase K” (20 mg/mL) toegevoegd. Hierna wordt het mengsel maximaal 4u gelyseerd bij 

56°C tot alle weefsel is opgelost waarbij het staal om de 30 minuten wordt gevortexed. Na 

toevoegen van 20 μL RNase (10 mg/mL), wordt het staal 2 minuten bij kamertemperatuur 

gehouden, gevolgd door 200 μL “Lysis Solution C” (geen specificatie van de samenstelling) 

erbij te pipetteren, het staal te vortexen en 10 minuten te incuberen bij 70°C. Ondertussen kan 

de kolomvoorbereiding worden gestart door 500 μL “Column Preparation Solution” (geen 

specificatie van de concentratie) voorzichtig op de kolom te pipetteren, deze 1 minuut af te 

draaien bij 12.000 x g en het eluaat te verwijderen. Na de 10 minuten bij 70°C, wordt 200 μL 

100% ethanol aan het staal toegevoegd en wordt er opnieuw gevortexed. Dit wordt op de 

kolom overgebracht en bij 6.500 x g 1 minuut afgedraaid. De kolom wordt hierna in een 

nieuw epje geplaatst. Vervolgens wordt tweemaal 500 μL “Wash  Solution” toegevoegd. De 

eerste maal wordt de kolom 1 minuut erna afgedraaid bij 6.500 x g terwijl de tweede keer  

3 minuten bij 12.000 x g moet worden afgedraaid. De kolom wordt, telkens na het afdraaien, 

in een andere epje geplaatst. De kolom is nu vrij van ongewenste stoffen en het DNA kan 

worden geëlueerd. Dit gebeurt door toevoegen van 200 μL “Elution  Solution” op de kolom, 

deze 5 minuten bij kamertemperatuur te laten staan en 1 minuut af te draaien bij 6.500 x g. 

Het bekomen eluaat bevat het gDNA. Via Nanodrop wordt de concentratie van het gDNA 

gemeten. Een deel van de oplossing wordt verdund tot 50 ng/μL voor PCR-reacties, de rest 

wordt ingevroren. 



24 
 

3.5.2 Transformatie 

 Via transformatie kan pDNA worden overgebracht in competente cellen. De bacteriën, die 

in het labo worden gebruikt, zijn E. coli’s geleverd door Invitrogen (Merelbeke, België).  

3.5.2.1 Aanmaak vloeibaar LB medium en LB agar platen met antibioticum 

 Vloeibaar LB (Luria Broth) medium wordt aangemaakt door 25 g Luria Broth Base 

(Invitrogen, Merelbeke) op te lossen in 1 L gedestilleerd water via een magnetische roerder. 

Vervolgens wordt de oplossing uitverdeeld per 100 mL in flessen van 200 mL waarna ze in de 

autoclaaf worden gesteriliseerd.  

 LB agar wordt aangemaakt net zoals vloeibare LB met dit verschil dat, na het uitverdelen 

over de 200 mL flessen, er 1,5 g Select Agar (Invitrogen, Merelbeke) aan toegevoegd wordt. 

Vervolgens wordt het medium geautoclaveerd. Het medium kan ofwel direct worden 

gebruikt, of het kan worden bewaard om later platen te gieten. In het eerste geval moet het 

medium eerst worden afgekoeld in een warmwaterbad van 55°C. In het tweede geval zal de 

LB agar reeds gestold zijn en is het noodzakelijk het medium terug op te warmen in de 

magnetron. Hierna is het ook wenselijk om het medium af te koelen tot 55°C zodat het 

antibioticum eraan kan worden toegevoegd. Tijdens dit onderzoek werd telkens ampicilline 

gebruikt waarbij 100 μL ampicilline (100 mg/mL) vereist is voor 100 mL medium. De fles 

wordt zachtjes omgezwenkt zodat het antibioticum zich goed kan verspreiden over de 

oplossing. Vervolgens wordt dit mengsel uitgegoten over een aantal platen, afhankelijk van de 

grootte, in een LAF-kast (Laminar Air Flow) of bij de vlam. Nadat het agar medium is 

gestold, kunnen de platen meteen worden gebruikt of kunnen ze bewaard worden bij 4°C.  

3.5.2.2 Protocol 

 De competente cellen (gestockeerd bij -80°C en uitverdeeld per 100 μL) worden eerst 

ontdooid op ijs waarna, afhankelijk van de concentratie, pDNA of ligatie-DNA wordt 

toegevoegd. Vervolgens wordt het epje 30 minuten op ijs gehouden, na zachtjes tikken op het 

epje om de cellen met het DNA te mengen. Ondertussen wordt een agarplaat, met het juiste 

antibioticum, bestreken met 50 μL X-gal als het plasmide het LacZ gen bevat (20 mg/mL) (5-

bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside) bij de vlam. Na de 30 minuten op ijs, 

gebeurt de heatshock bij 37°C gedurende 45 seconden, gevolgd door het epje 2 minuten op ijs 

te houden. Hierna wordt 900 μL vloeibaar LB medium aan het mengsel toegevoegd en wordt 

het epje gedurende 1 uur in het schudtoestel bij 180 tpm (toeren per minuut) in de oven bij 
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37°C geplaatst. Het epje wordt erna 10 seconden afgedraaid bij 12.000 x g waarna ongeveer 

900 μL van het supernatans mag worden verwijderd. De pellet wordt vervolgens voorzichtig 

geresuspendeerd met een pipet.  

3.5.3 Reincultuur 

 Een reincultuur wordt gemaakt van plasmiden, geleverd door een firma in een 

bacteriekweek, of van getransformeerde E. coli bacteriën De bacteriën worden op een 

selectieve bodem opgegroeid. Het aanmaken van een reincultuur wordt geïllustreerd in  

figuur 3.2 (http://www.addgene.org). 

 

   

     

       

    

 

 

 

FIGUUR 3.2:  1 - MET STERIELE TIP BACTERIËN UIT DE KWEEK ISOLEREN EN  

OVER DE PLAAT UITSTRIJKEN - 2 & 3 UITSTRIJKEN, TELKENS MET NIEUWE TIP 

3.5.4 Enten van een ‘single colony’  

 Indien er groei is op de platen, na transformatie of het aanmaken van een reincultuur, 

worden enkele kolonies geselecteerd. Deze worden apart opgegroeid door ze te enten met een 

steriel tip in 5 mL vloeibaar LB medium met antibioticum in cultuurbuizen. Het hele proces 

wordt bij de vlam uitgevoerd om contaminatie te vermijden. De cultuurbuizen worden 

overnacht in het schudtoestel aan 180 tpm bij 37°C geïncubeerd.  

3.5.5 DNA-bereiding 

 Bij DNA-bereiding wordt gestart van een geënt medium (3.5.4). Een troebel medium, na 

incubatie bij 37°C overnacht, wijst op groei in tegenstelling tot een helder medium. 

 

http://www.addgene.org/
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3.5.5.1 Aanmaak oplossingen 

 De P1-buffer bestaat uit 50 mL 1 M Tris-HCl pH 8, 20 mL 0,5 M EDTA 

(EthyleenDiamineTetraAcetaat) pH 8, aangelengd tot 1000 mL met gedestilleerd water. 

Hierna wordt 10 μL RNAse A aan de oplossing toegevoegd. RNAse A (Amersham 

Biosciences Roosendaal, Nederland) wordt klaargemaakt voor gebruik door het op te lossen 

in 10 mM Tris-Hcl pH 7,5 en 15 mM NaCl naar een concentratie van 10 mg/mL.  

De P2-buffer bestaat uit 10% SDS (SodiumDodecylSulfaat) en 5 M NaOH 

(Natriumhydroxide) (zie 3.5.5.2). SDS (10%) wordt aangemaakt door 20 g SDS (USB Corp. 

via Amersham Biosciences Roosendaal, Nederland) aan te lengen tot 180 mL gedestilleerd 

water en in een warmwaterbad van 68°C te plaatsen, tot alles is opgelost. De oplossing wordt 

uiteindelijk op pH 7,2 gesteld met 4 M HCl en verder aangelengd tot 200 mL. Een 5 M NaOH 

oplossing bestaat uit 20 g NaOH (VWR International Leuven, België) aangelengd tot 100 mL 

met gedestilleerd water. De oplossing wordt steeds geautoclaveerd.  

De P3-buffer bestaat uit 29,5 g kaliumacetaat (VWR International Leuven, België) opgelost 

in 88,5 mL gedestilleerd water en 11,5 mL azijnzuur (VWR International Leuven, België). 

Hierna moet de oplossing eerst geautoclaveerd worden voor gebruik.  

3.5.5.2 Protocol 

 Vooraleer men start met de effectieve isolatie van het DNA wordt een slent genomen bij 

de vlam. Een slent bevat 500 μL cultuur in een epje en 1/3 volume glycerol. Daarna wordt de 

oplossing gevortexed en gestockeerd bij -80°C. Hierna kan steeds teruggegrepen worden op 

deze epjes indien er nieuw DNA nodig is. Hiervoor wordt eerst een reincultuur gemaakt 

waarvan een „single colony‟ geënt wordt zodat opnieuw DNA kan worden bereid. 

 De opzuivering of bereiding van het pDNA gebeurt via de Birnboim methode en hoeft niet 

bij de vlam te gebeuren. De restcultuur in de cultuurbuis wordt in een 2,0 mL epje gegoten en  

1 minuut gecentrifugeerd bij 12.000 x g. Na de centrifugatie wordt het supernatans 

verwijderd. Deze stap wordt herhaald tot de volledige cultuur is opgebruikt. De volgende stap 

omvat het hersuspenderen van de pellet in 100 μL P1-buffer en het vortexen van deze 

oplossing totdat alles in suspensie is. Vervolgens wordt 200 μL denaturatieoplossing P2 

toegevoegd die op het moment zelf wordt aangemaakt. Voor 6 epjes is 1,075 mL mQ water, 

125 μL SDS 10% en 50 μL 5M NaOH nodig. Na het toevoegen van P2 worden de epjes 

vijfmaal omgekeerd en gerold waarna ze 5 minuten op ijs worden gehouden. Vervolgens laat 
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men de gedenatureerde eiwitten neerslaan door 150 μL 5 M P3 toe te voegen en de epjes 

tweemaal om te keren en te rollen. Hierna worden ze 5 minuten op ijs gehouden en  

12 minuten gecentrifugeerd bij 12.000 x g. Vervolgens wordt de waterige oplossing ontdaan 

van resterende proteïneresten door het supernatans over te pipetteren in een epje met 350 μL 

fenol/chloroform. Hierna wordt gevortexed en 5 minuten afgedraaid bij 12.000 x g. De 

bovenste fase wordt afgenomen en overgebracht in een epje met 350 μL chloroform. Er wordt 

opnieuw gevortexed en 2 minuten afgedraaid bij 12.000 x g. Als laatste wordt de bovenste 

fase in een epje met 350 μL isopropanol gevoegd en wordt er gevortexed en minimum 10 

minuten bij kamertemperatuur gehouden waarna het epje 5 minuten gecentrifugeerd wordt bij 

12.000 x g. Het supernatans wordt verwijderd en 500 μL 70% ethanol wordt bij de pellet 

gevoegd. Nadat het epje is omgekeerd en gerold, wordt er 5 minuten gecentrifugeerd bij 

12.000 x g waarna het supernatans wordt afgegoten en 10 seconden gecentrifugeerd wordt bij 

12.000 x g. De resterende vloeistof wordt weggenomen met een fijne tip. De bekomen pellet 

bevat het DNA en wordt opgelost in 50 μL 10 mM Tris-HCl pH 8,0 waarna 1 μL RNAse (10 

mg/mL) wordt toegevoegd. Voor PCR-reacties wordt een deel hiervan verdund tot 100 ng/μL, 

voor restrictiedigesten tot 1 μg/μL. 

3.5.6 Restrictiedigest 

 Bij een restrictiedigest wordt dubbelstrengig DNA op specifieke plaatsen geknipt met 

restrictie-enzymen. Dit werd in deze masterproef uitgevoerd om te kloneren en DNA te 

verifiëren. Afhankelijk van de gebruikte enzymen een andere buffer nodig, al dan niet 

aangevuld met 10x BSA (Bovine Serum Albumine). Een restrictiedigest wordt, in het labo, 

meestal overnacht gedaan waarbij, afhankelijk van de toepassing, een bepaalde concentratie 

DNA wordt gemengd met 1 μL 10x NEB buffer, 1 μL BSA (10x) indien nodig, 5 Units per 

enzym, aangelengd met mQ tot 10 μL.  

3.5.7 Gelelektroforese 

 Via gelelektroforese kunnen DNA-fragmenten worden gescheiden op basis van lengte. Na 

elke PCR wordt het bekomen mengsel via deze techniek bekeken. Na elk restrictiedigest 

kunnen de bekomen fragmenten ook worden geverifieerd via deze techniek. Bij aanvang van 

gelelektroforese wordt, afhankelijk van de grootte van de fragmenten, een 0,8%, voor grote 

fragmenten of een 2%, voor kleine fragmenten agarosegel gegoten.  
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3.5.7.1 Aanmaak producten 

 0,5x TBE (Tris Boraat Edta buffer) wordt aangemaakt door 250 mL 10x TBE 

stockoplossing aan te lengen tot 5 L met gedemineraliseerd water. Deze TBE wordt gebruikt 

om agarosegel aan te maken en als loopbuffer in het elektroforesetoestel. Dit laatste is nodig 

voor de stroomgeleiding tussen de positieve en negatieve elektrode waardoor een 

spanningsverschil kan ontstaan. De agarosegel wordt aangemaakt door het Agarose Multi- 

purpose LE poeder aan te lengen met 400 mL 0,5x TBE. Hierna wordt het bekomen mengsel 

opgewarmd in een microgolfoven tot alle poeder is opgelost. Vervolgens wordt de oplossing 

afgekoeld tot 55°C waarna 40 μL EtBr (EtidiumBromide) (10 mg/mL) wordt toegevoegd.   

3.5.7.2 Laden  

 Allereerst wordt een laantje geladen met een DNA-ladder, die op gel een typisch patroon 

vormt waarvan de lengte van de verschillende banden gekend is. Hierdoor kan de lengte 

worden bepaald van het PCR-DNA door de banden te vergelijken met deze van de ladder. 

Hyperladder V en IV (Bioline, London, UK) en 1 kB
+

 (Invitrogen, California, U.S.) worden 

respectievelijk gebruikt om zeer kleine, gemiddelde en grote PCR-DNA fragmenten te 

kunnen aflezen. Figuur 3.3 illustreert (http://www.bioline.com; http://www.invitrogen.com).  

   

 

 

     

 

 

 

 

 

FIGUUR 3.3: DNA-LADDER V, IV EN 1kB
+ 

MET BASENPAARLENGTES 

  Vervolgens worden de stalen „verzwaard‟ met ladingsbuffer (verhouding 1 op 2). Die 

ervoor zorgt dat de DNA-oplossing een hogere densiteit krijgt en naar beneden zakt bij het 

laden. Na het laden van de stalen wordt de stroombron aangezet, zodat het DNA migreert naar 

 V     IV         1 kB
+
 

http://www.bioline.com/
http://www.invitrogen.com/
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de positieve pool. Na 20 à 60 minuten wordt de stroombron uitgezet en kunnen de fragmenten 

worden bekeken met UV-licht. Door het fluorescente EtBr licht DNA op en kan er een foto 

met UV-licht van worden genomen.  

3.5.8 DNA elueren uit gel 

 Om DNA, na een restrictiedigest, te isoleren uit agarosegel wordt de GENECLEAN II Kit 

(Bio101, California, USA) gebruikt. Eerst worden de DNA-banden uitgesneden met een 

scalpel en in een epje overgebracht. Na het toevoegen van 450 μL NaI en 50 μL “TBE 

modifier”, wordt het mengsel gevortexed en gedurende een paar minuten in een 

warmwaterbad van 55°C geplaatst tot wanneer de gel is opgelost. Vervolgens wordt 20 μL 

van de “beadsoplossing” (eerst vortexen) toegevoegd, deze „beads‟ zullen het DNA binden. 

Daarna wordt het epje in een draaitoestel geplaatst gedurende 10 à 15 minuten. Erna wordt  

10 seconden afgedraaid bij 12.000 x g en wordt het supernatans weggezogen. De bekomen 

pellet wordt driemaal gewassen met 500 μL New Wash en 5 seconden gecentrifugeerd bij 

12.000 x g. Deze wasoplossing wordt aangemaakt door het “New Wash concentrate” van de 

Kit te mengen met 280 mL gedestilleerd water en 310 mL 100% ethanol. Het epje wordt 

vervolgens nog eens 3 seconden gecentrifugeerd zodat eventueel overgebleven New Wash 

kan worden verwijderd met een kleine pipet. De droge pellet wordt hierna terug opgelost in 

Tris-HCl pH 8,0 door te tikken op het epje en het 1 minuut te laten rusten. Daarna wordt 1 

minuut gecentrifugeerd bij 12.000 x g en wordt het supernatans overgebracht in een nieuw 

epje. Dit wordt herhaald tot wanneer geen pellet (beads) meer aanwezig is. De elutie wordt 

vervolgens gecontroleerd door een deel van het bekomen DNA (5 μL) te laden op gel. Indien 

een voldoende hoge concentratie aan DNA te zien is op de gelfoto, kan het DNA worden 

gebruikt voor ligatie. 

3.5.9 Ligatie 

 Afhankelijk van de bekomen DNA-banden na de elutie wordt de hoeveelheid DNA, nodig 

voor de ligatie, aangepast. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de concentratie van de insert 

driemaal zoveel is als deze van het plasmide, afgeleid uit de intensiteit van de DNA-banden. 

Algemeen wordt gewerkt in een eindvolume van 10 μL met 2 μL T4 DNA-ligase buffer (5x) 

en 1 μL T4 DNA-ligase (1 Unit/μL). Deze oplossing wordt vervolgens overnacht in een 14°C 

koelbad geplaatst. Na transformatie (3.5.2), aanmaak van een reincultuur (3.5.3) en opgroei 

van enkele „single colonies‟ (3.5.4), wordt het pDNA geïsoleerd via de Birnboim methode 

(3.5.5). 
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3.5.10 PCR 

 PCR wordt gebruikt om DNA te amplificeren. Het kan dienen om de werking van 

primerparen te controleren. Dit wordt telkens uitgevoerd voor men start met experimenten 

zodat de primers met voldoende zekerheid kunnen gebruikt worden in PCR-reacties. Deze 

reacties die voorkomen in deze scriptie zijn expressiecontrole op cDNA, isolatie van een gen 

en DNA-contaminatie. Verder wordt het PCR-toestel ook gebruikt als geavanceerd 

thermoblock om RNA naar cDNA om te zetten, om sequeneringsreacties in te zetten en om 

ligaties en restrictiedigesten te volbrengen.   

3.5.10.1 PCR-mix  

 Meestal wordt 1 μL primermix (5 μM per primer) gemengd met 1 μL FastStart buffer 

(10x), 0,1 μL FastStart Polymerase (5 Units/μL) en 0,2 μL dXTPs (deoxyribonucleotide 

triphosphates) (10 mM elk) waarna het DNA (gDNA of cDNA) of RNA toegevoegd. Als 

negatieve controle wordt er, in een extra epje, mQ water toegevoegd i.p.v. DNA of RNA om 

zeker te zijn dat er geen contaminatie is opgelopen tijdens het aanmaken van de PCR-mix. 

Vervolgens wordt er aangelengd met mQ water tot 10 μL. Een primerpaar wordt 

geoptimaliseerd via een gradiënt-PCR, zodat de optimale Tm kan worden afgeleid. Er worden 

hiervoor vijf PCR-mixen aangemaakt, die 2 μL (50 ng/μL) gDNA bevatten en elk op een 

verschillende Tm worden ingesteld. Nadat de ideale Tm van het primerpaar is bepaald, kan 

het paar worden gebruikt voor verdere experimenten. Expressiecontrole en isolatie van een 

gen worden uitgevoerd op cDNA en soms op gDNA. Er wordt telkens ook een epje een 

positieve controle meegenomen om zeker te zijn dat de PCR-reactie is doorgegaan. 

3.5.10.2 PCR-programma 

 Afhankelijk van het soort PCR-reactie die nodig is voor het experiment, moet het PCR-

toestel anders worden ingesteld. Figuur 3.4 illustreert de mogelijke programma‟s. Afhankelijk 

van het te vermenigvuldigen fragment zal de herhaalde cyclus korter of langer zijn. In figuur 

3.4 wordt het programma aangetoond voor fragmenten kleiner dan 500 bp. Bij iets groter 

fragmenten is 20 seconden, 20 seconden en 40 seconden vereist voor de herhaalde cyclus. Bij 

nog grotere fragmenten is dan weer 30 seconden, 30 seconden, en 60 seconden nodig voor 

goede resultaten. Bij controle van een primerpaar wordt de gradiënt ingesteld rond de 

theoretisch berekende Tm. Is de Tm bijvoorbeeld 60°C dan wordt dit 54°C, 57°C, 60°C, 63°C 

en 66°C. 
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  4 min.       95°C    4 min.      95°C 

    15 sec.      95°C          15 sec.     95°C  

    15 sec.      Tm          x  30   15 sec.     Tm          x 40 

    30 sec.      72°C     30 sec.     72°C 

    2 min.       72°C    2 min.      72°C 

    HOLD      10°C    HOLD     4°C 

FIGUUR 3.4: 1 –VOOR CONTROLE WERKING PRIMERPAAR (Tm=GRADIËNT) -- 2 – 

VOOR EXPRESSIECONTROLE (Tm = BESTE Tm AFGELEID UIT GRADIËNT) 

3.5.11 Sequenering 

 Met de BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit wordt de mix voor sequenering op 

ijs aangemaakt. Aan 5,0 μL mQ water wordt 0,5 μL RR mix, 2,0 μL 5x SEQ buffer en  

100 ng plasmide DNA toegevoegd. Aan elk epje wordt 1,5 μL (2 μM) sequentieprimer 

toegevoegd. De mix wordt in een PCR-toestel geplaatst waarvan het programma wordt in 

gesteld als volgt: 2 minuten bij 95°C, daarna 25 cycli van achtereenvolgens 20 seconden bij 

95°C, 10 seconden bij 55°C en 4 minuten bij 60°C waarna de oplossing uiteindelijk bij 4°C 

wordt gehouden. Hierna worden de bekomen oplossing naar het UZG opgestuurd. Na enkele 

dagen kunnen de resultaten worden opgevraagd via internet. Deze sequenties worden 

vergeleken met de verwachtte sequentie in Bioedit Sequence Alignement Editor. Via dit 

programma kunnen de homologieën worden bekeken tussen de bekomen sequenties en de 

verwachte sequentie. Het vergelijkt de sequenties en rangschikt gelijklopende sequenties als 

paren bij elkaar. Per paar worden de verschillen aangeduid.  

3.5.12 cDNA-bereiding 

3.5.12.1 RNA-isolatie 

 RNA-isolatie wordt uitgevoerd in deze masterproef telkens uitgevoerd met de Aurum
TM

 

Total RNA Fatty and Fibrous Tissue Kit (Biorad, California, U.S.). Eerst wordt 100 mg 

bevroren weefsel in stukjes versneden, in een epje overgebracht met 1 mL Purezol en  

5 minuten bij kamertemperatuur gehouden. Ondertussen wordt af en toe eens gevortexed. 

Vervolgens wordt 200 μL chloroform toegevoegd, 15 seconden geschud en wordt het mengsel 

5 minuten bij kamertemperatuur gehouden. Hierna wordt het epje gedurende 15 minuten 

gecentrifugeerd bij 4°C op 13.200 x g. Ondertussen wordt de elutievloeistof in een 

warmwaterbad van 70°C geplaatst en wordt de „DNA dilution solution‟ aangemaakt. Deze 

  1                      2 
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oplossing bestaat uit 5 μL DNase I en 75 μL dilutiebuffer. De bovenste fase wordt na de 

centrifugatie overgebracht in een 2,0 mL tube, waarbij een gelijk volume 70% ethanol wordt 

toegevoegd. Vervolgens wordt de RNA-kolom in een „capless tube‟ geplaatst waarna 700 μL 

van het staal erop wordt gepipetteerd. De kolom wordt 60 seconden afgedraaid bij 13.200 x g 

en het eluaat wordt weggegooid. Deze stap wordt herhaald tot alle staal op de kolom werd 

gebracht en werd afgedraaid. De kolom wordt vervolgens gewassen met 700 μL „Low 

solution‟ en afgedraaid gedurende 30 seconden bij 12.000 x g. Om het nog aanwezige DNA 

af te breken, dat zou kunnen interfereren met bepaalde latere toepassingen, wordt een DNAse 

behandeling uitgevoerd op kolom gedurende 15 minuten bij kamertemperatuur, na toevoegen 

van 80 µl DNaseI oplossing (meegeleverd bij kit zonder specificatie van de concentratie). De 

kolom wordt opnieuw gewassen met 700 μL high solution en met 700 μL „low solution‟ 

telkens gevolgd door 30 seconden centrifugeren bij 12.000 x g. De kolom wordt overgebracht 

in een „1,5 mL capped tube‟ nadat ze nog eens 2 minuten werd afgedraaid bij 13.200 x g. 

Vervolgens wordt 30 μL elutiebuffer in het midden op de kolom gebracht en wordt ze  

1 minuut bij kamertemperatuur gehouden. Het totale RNA wordt bekomen door de kolom  

1 minuut te centrifugeren bij 13.200 x g. 

3.5.12.2 DNAse digest 

 Met RQ1 RNase-Free DNase (Promega, Wisconsin, U.S.) wordt het DNA-digest 

uitgevoerd omdat het eerste digest vaak niet voldoende blijkt. Hierbij wordt de bekomen 

RNA-oplossing in een PCR-epje overgebracht op ijs, waarna 4 μL RNase-free DNase 10x 

Reaction Buffer en 8 Units RQ1 RNase-free DNase worden toegevoegd. Vervolgens wordt de 

oplossing gedurende 30 minuten bij 37°C gehouden zodat het DNA wordt afbroken. Erna 

wordt 8 μL RQ1 DNase stop Solution bijgevoegd waarna de oplossing 10 minuten op 65°C 

wordt geplaatst zodat het DNAse wordt geïnactiveerd. 

3.5.12.3 Opzuivering op Microcon-filter 

  De RNA-oplossing wordt op de filter verdund met 100 μL mQ waarna de filter 15 minuten 

bij 500 x g wordt gecentrifugeerd. Na het afdraaien wordt opnieuw 100 μL mQ toegevoegd en 

afgedraaid bij 500 x g gedurende 15 minuten. Het eluaat wordt vervolgens verwijderd. 

Afhankelijk van de overgebleven oplossing op de kolom wordt 0 μL tot 21 μL Tris-HCl  

10 mM pH 8,0 toegevoegd. De kolom wordt hierna omgedraaid, in een ander epje, en 3 

minuten gecentrifugeerd bij 1.200 x g. Het eluaat bevat „zuiver‟ RNA. Hiervan wordt de 

concentratie nagegaan via Nanodrop. De gebruikte 1 μL voor deze meting wordt hiervoor in 
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een epje overgebracht waarin reeds 9 μL mQ aanwezig is samen met 5 μL ladingsbuffer. Deze 

oplossing wordt vervolgens geladen op gel. Verder worden ook 3 stalen geladen, elk 

bestaande uit een PCR-mix en uit respectievelijk gDNA, RNA en mQ, na de PCR-reactie. 

Indien bij het RNA, bekomen na de PCR, een bandje oplicht, wil dit zeggen dat er nog steeds 

DNA aanwezig is. Indien geen duidelijk onderscheid kan gemaakt worden tussen de 

ribosomale banden bij het RNA, gemengd met mQ, wil dit zeggen dat er afbraak is zoals 

geïllustreerd in figuur 3.5.  

 

 

 

 

 

FIGUUR 3.5: A - GEEN AFBRAAK --- B - AFBRAAK 

3.5.12.4 cDNA-omzetting 

 Deze laatste stap wordt uitgevoerd met de ImProm-II
TM

 Reverse Transcription System Kit 

(Promega, Wisconsin, U.S.). Hierbij wordt 1 μg RNA gemengd met 0,8 μL Random Primers 

(geleverd bij de Kit als 0,5 μg/μL), 9 μL mQ en 0,8 μL oligodT (geleverd bij de Kit als  

0,5 μg/μL) en achtereenvolgens 5 minuten bij 70°C en 5 minuten op ijs gehouden. 

Ondertussen wordt de RT-mix aangemaakt die bestaat uit 4 μL 5x Improm buffer, 25 mM 

MgCl2 (MagnesiumChloride), 1 μL dXTPs (10 mM elk) en 1 μL RT (Reverse Transcriptase) 

(Concentratie niet weergegeven: 1 μL RT is optimaal in 20 μL mix). Deze mix wordt erna aan 

het primermengsel toegevoegd. Het programma van het PCR-toestel wordt zodanig ingesteld 

dat de oplossing 5 minuten bij 25°C, 60 minuten bij 42°C en 15 minuten bij 70°C wordt 

gehouden. Als het programma is afgelopen wordt de cDNA-oplossing uitverdeeld waarvan 

5 μL wordt aangelengd tot 50 μL met mQ voor gebruik en de rest wordt bewaard bij -80°C.  

1kB+                                 IV                
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4    RESULTATEN 

4.1 ONTWERP „STABIEL PLASMIDE‟  

 De basisvector die zal worden gebruikt, voor het ontwerpen van het plasmide dat voor 

stabiel mRNA zal zorgen, is pT7TS van Addgene. Dit plasmide is gebaseerd op pGEM4Z 

maar verschilt door een insert van 260 bp, die wordt weergegeven door figuur 4.1 

(http://xenbase.org/xenbase/original/WWW/Marker_pages/PlasMaps/T7TS.html). Het insert 

bevat o.a. een korte poly-A en poly-C. De poly-C zorgt niet voor stabiliteit en is m.a.w. 

onnuttig voor deze toepassing, net als de korte poly-A die voor een onvoldoende stabiliteit 

zorgt. Daarom wordt deze vector gemodificeerd tot een „stabiel plasmide‟, dat wel voldoende 

stabiliteit zal inbouwen. Uit pT7TS zal de 3‟ UTR, de poly-A en poly-C worden geknipt met 

de unieke restrictie-enzymen SpeI en PstI, geverifieerd via Webcutter 2.0.    

 

 

 

 

FIGUUR 4.1: DE INSERT BESTAAT UIT DE 5‟ EN 3‟ UTR VAN β-GLOBINE VAN 

XENOPUS, EEN POLY-A, EEN POLY-C EN EEN POLYKLONINGSSITE.  

 Het uitgeknipte deel van de insert zal vervangen worden door het UTR-1 construct 

waarvan de sequentie wordt weergegeven door figuur 4.2. De 3‟ UTR van de Xenopus in 

pT7TS wordt vervangen door het 3‟ onvertaald gebied van α-globine van de mens omdat deze 

UTR in Weis & Liebhaber (1995) als zeer stabiel wordt beschreven en omdat, in verder 

onderzoek met humane cellen zal worden geëxperimenteerd. De XhoI-site creëert een extra 

knipplaats waardoor er andere restrictiesites, een andere UTR of een andere poly-A staart in 

het plasmide kunnen worden geligeerd. Via de NsiI-site kan het plasmide, na de poly-A 

sequentie, worden gelineariseerd zodat enkel het IL24-mRNA, en niet het hele plasmide, 

wordt overgeschreven door bacteriofaag RNA-polymerase tijdens in vitro transcriptie. De 

positie van de drie stopcodons, respectievelijk TGA, TGA en TAG, t.o.v. elkaar is belangrijk 

zodat de terminatie van de translatie altijd zal doorgaan, óók bij een frameshift. Hierdoor 

werden de stopcodons zodanig gerangschikt zodat ze één nucleotide van elkaar verwijderd 

staan. Het construct werd besteld bij IDT en werd gelyofiliseerd afgeleverd in de pDNA 

 

http://xenbase.org/xenbase/original/WWW/Marker_pages/PlasMaps/T7TS.html


35 
 

vector pIDTSMART met ampicilline-resistentie. UTR-1 wordt omgeven door de restrictiesites 

van SpeI en PstI waardoor het construct in de juiste richting zal worden geligeerd in pT7TS. 

  ACTAGTGACTGACTAGCCCGCTGGGCCTCCCAACGGGCCCTCCTCCCCTCGAG(A149)ATGCATCTGCAG 

       SpeI             3*stop                            3’ UTR Human α-globine                       XhoI    poly A     NsiI         PstI                             

FIGUUR 4.2: UTR-1 SEQUENTIE 

4.2  gDNA-ISOLATIE UIT MILTWEEFSEL VAN DE MUIS 

 Uit miltweefsel van de muis, dat bij -80°C was bewaard, werd het gDNA met succes 

geïsoleerd. De concentratie, gemeten via Nanodrop, bedroeg 149,9 ng/μL en de verhouding 

van de absorbantie van het UV-licht bij 260nm/280nm en 260nm/230nm bedroegen 

respectievelijk 1,85 en 2,13. Het DNA was dus van goede kwaliteit. 

4.3  pDNA-ISOLATIE VAN pT7TS 

 Het pT7TS plasmide werd door Addgene geleverd in een bacteriekweek. Uit een deel van 

deze kweek werd een reincultuur (zie 3.5.3) aangemaakt en werden vervolgens vier „single 

colonies‟ geënt in vloeibare LB (zie 3.5.4). Na overnacht incubatie bij 37°C in het 

schudtoestel was er groei in alle buizen, waarna het pDNA eruit werd geïsoleerd met de 

Birnboim methode (zie 3.5.5). De metingen met Nanodrop, weergegeven in tabel 4.1, wijzen 

uit dat de isolatie gelukt is en dat enkel staal 3 een minder goede zuiverheid heeft. 

TABEL 4.1: RESULTATEN NANODROP DNA pT7TS 

 

STAAL 

 

Concentratie 

(ng/μL) 

Verhouding 

lichtabsorptie bij 

260nm/280nm 

Verhouding 

lichtabsorptie 

260nm/230nm 

1 4802,3 1,99 2,15 

2 5347,4 1,81 1,92 

3 3583,5 2,13 2,33 

4 5080,6 1,90 2,03 

  

4.4 PRIMERS 

4.4.1 Primers voor sequenering van pT7TS 

4.4.1.1 Ontwerp 

   De sequentie van pT7TS wordt niet vrijgegeven door de firma maar er wordt wel 

meegegeven dat hij gebaseerd is op pGEM4Z. Aan de hand van de gekende pGEM4Z 
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sequentie, hebben we zeven primers ontwikkeld, die ongeveer 500 bp van elkaar op het 

plasmide binden, zodat het plasmide volledig wordt gesequeneerd aangezien in dit opzet de 

lengte, die kan worden afgelezen door een primer, ongeveer dit aantal basenparen bedraagt 

(http://www.premierbiosoft.com). Hierdoor zullen we zeker zijn dat weldegelijk pT7TS werd 

opgestuurd. De primersequenties worden weergegeven door tabel 4.2. 

TABEL 4.2: LINKS: PRIMERS VOOR SEQUENERING - MINTEKEN = REVERSED  

PRIMER, PLUSTEKEN = FORWARD PRIMER --- RECHTS: PCR-PROGRAMMA  

PRIMER SEQUENTIE 

pGEM4Z -1 TATTACCGCCTTTGAGTGAG 

pGEM4Z -2 CCTACATACCTCGCTCTGCT 

pGEM4Z -3 TGGATGAACGAAATAGACAGA 

pGEM4Z -4 GCCAACTTACTTCTGACAACGA 

pGEM4Z -5 TGTCGCCCTTATTCCCTTT 

pGEM4Z -6 GCACTCTCAGTACAATCTGCTC 

pGEM4Z +1 CAAGAACACCCGAATGGAG 

 

4.4.1.2 Resultaat 

 De sequeneringsreacties op de pDNA-stalen (zie 4.3) tonen aan dat het verkregen 

plasmide effectief pT7TS is. De gesequeneerde sequentie komt m.a.w. overeen met deze van 

pGEM4Z met dit verschil dat de insert erin zit. Er is echter een klein deel van het plasmide 

niet gesequeneerd net na de poly-A staart doordat pGEM4Z +1 vastliep op de herhaalde 

cytosine-nucleotiden. Het resultaat van de sequenering wordt weergegeven in de bijlage. 

4.4.2 Primers voor IL24 van de muis 

4.4.2.1 Ontwerp                                                                                                                     

  We hebben twee paar primers ontworpen waarvan de sequenties in tabel 4.3 worden 

weergegeven. Het eerste paar ter verificatie van de IL24 expressie op cDNA van de milt. Ze 

binden op een verschillend exon in gDNA. Hierop wordt vaak gelet bij het ontwerpen van 

primers. Zo wordt namelijk een verschil in fragmentlengte, tussen gDNA en cDNA, 

verkregen. Het cDNA kan m.a.w. worden gecontroleerd op DNA-contaminatie. Op 

genomisch niveau wordt een fragment van 576 bp verwacht en op cDNA moet een lengte van 

171 bp worden bekomen. Indien er ook een amplicon van 576 bp op cDNA wordt 

gevisualiseerd via gelelektroforese, wijst dit op DNA-contaminatie.   

http://www.premierbiosoft.com/
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 Met het tweede primerpaar Mmus IL24 +2 en -2 kan, uit het cDNA waarop vooraf de 

expressie van IL24 werd bevestigd, het IL24 gen geïsoleerd en vermenigvuldigd worden. Aan 

deze primers werd een staart gekoppeld die een restrictiesite met extra nucleotiden bevat, 

nodig voor de aanhechting van het restrictie-enzym. De restrictiesite wordt bepaald aan de 

hand van de pT7TS vector waarin IL24 zal worden geligeerd. pT7TS zal namelijk worden 

opengeknipt met de twee unieke enzymen BglII en SpeI. De site die het dichtst bij de 

promoter ligt (BglII), wordt gehecht aan de forward primer. De andere site (SpeI) wordt aan 

de reverse primer gesynthetiseerd opdat het gen in de juiste richting zal worden geligeerd. De 

reverse primer bevat tevens een histidine-tag. Deze merker dient om de in vitro transcriptie 

van het gen te kunnen controleren en om het onderscheid te kunnen maken tussen het 

endogene en het exogene eiwit. 

TABEL 4.3: PRIMERPAREN VOOR IL24 VAN DE MUIS 

PRIMER SEQUENTIE IDEALE Tm 

Mmus IL24 +1 AGCTGTTACCTTGCCCACAG  

Mmus IL24 -1 GGGAAGCATGGAATTGTCCT 60°C 

Mmus IL24 +2 (T)7AGATCTATGCTGACTGAGCCTGC  

Mmus IL24 -2 (AT)3ACTAGT(ATG)6GAGATGGTAGAATTTCTGCA

TCCA 

(Geschatte 

Tm = 61°C) 

 

4.4.2.2 Optimalisatie 

 De optimalisatie van Mmus IL24 +1 en -1 gebeurde via een gradiënt-PCR. Na scheiding 

van de bekomen PCR producten via agarose gelelektroforese bleek dat er bij alle condities 

een specifiek product werd gevormd met een hoge concentratie zonder primerdimeren, zoals 

geïllustreerd door figuur 4.3. Hieruit werd 60°C als ideale Tm gekozen. 

                     IV 

 

 

 

                      

                        T(°C):       54,2        56,8          59,5        62,2         64,7 

FIGUUR 4.3: GELFOTO GRADIËNT-PCR OP gDNA MET MMUS IL24 +1 EN -1 

< 600 bp 
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4.4.3 Primers voor β-actine van de muis 

4.4.3.1 Ontwerp 

 Dit primerpaar werd ontworpen om de aanwezigheid van het cDNA te controleren.  

β-actine is namelijk een huishoudgen en komt tot expressie in de milt. In aanwezigheid van 

cDNA zal met dit primerpaar een amplicon gegenereerd worden van 342 bp, in aanwezigheid 

van gDNA een amplicon van 438 bp. De sequenties van de primers worden weergeven in 

tabel 4.4. 

TABEL 4.4: PRIMERSEQUENTIES VAN β-ACTINE VAN DE MUIS 

PRIMER SEQUENTIE IDEALE Tm 

Mmus Actb +1 AGGGAAATCGTGCGTGACAT  

Mmus Actb -1 GAGCAGTAATCTCCTTCTGCATCC 57°C 

 

4.4.3.2 Optimalisatie 

 Het resultaat van de optimalisatie van Mmus Actb +1 en -1 via een gradiënt-PCR wordt 

geïllustreerd door figuur 4.4 waaruit 57°C als ideale Tm geconcludeerd werd. Er is ook een 

amplicon van 342 bp gevormd. Dit is de lengte die verwacht wordt op cDNA. Dit amplicon 

kan worden verklaard als een pseudogen. Een pseudogen is het mRNA van gen (in dit geval 

β-actine) dat, na omgekeerde transcriptie tot DNA, geïncorporeerd werd in het genoom. 

(http://www.detectingdesign.com/pseudogenes.html). 

                 IV 

                                     

   

 

    

FIGUUR 4.4: GELFOTO GRADIËNT-PCR OP gDNA MET MMUS ACTB +1 EN -1 

4.4.4 Primers voor IL24 van de hond 

4.4.4.1 Ontwerp 

  Als zijproject wordt in dit onderzoek ook de expressie van het IL24 gen gecontroleerd in 

de milt van de hond. De eerste 34 bp van het gen van de hond komen echter niet overeen met 

> 400 bp 

> 300 bp 
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deze van de mens en de muis, volgens NCBI Blast, zoals geïllustreerd in figuur 4.5. De 

sequentie van deze 34 bp moet daarom worden geverifieerd met een primerpaar waarvan de 

forward primer vóór het startcodon en de reverse primer net achter de 34 onbekende bp bindt 

zoals geïllustreerd door in 4.5. De reverse primer zal met grote zekerheid binden omdat de 

sequentie na 34 bp homoloog is terwijl de forward primer, die gebaseerd is op de  

niet- homologe sequentie, niet met zekerheid zal binden op cDNA. Als de forward primer niet 

bindt, kan dit erop wijzen dat het eerste deel van de mRNA-sequentie van het IL24 van de 

hond niet juist is. Het verwachte fragment moet 220 bp lang zijn. Indien het tegendeel wordt 

bewezen en een fragment van 220 bp wordt gevormd, kan overgegaan worden tot isolatie van 

IL24 uit het cDNA met Cfam IL24 +2 en Cfam IL24 -2. Dit paar werd op dezelfde manier 

ontworpen als Mmus IL24 +2 en Mmus IL24 -2. Tabel 4.5 geeft alle primersequenties weer. 

 

Homologie = 431/522 (82%) 

    

Bp voor CDS IL24:   GGATGCCTCCCTTTCTTGCAGCAGGGTCGTCCCGGGCGTTCCTTGGCGGCAG              

Niet-homoloog deel:                   ATGGGCTCTCCGGGGCGGACAACTGCCCTCCTCG   34 

 

  Query  35   GCCTGAGTCTGATCCTGCTTCTCCGGAGCCAGGGGCCGGGGGTCCAGGGCCAGGAGTT-C   93 

          ||||| || | | |||||||||| |||||||||   | |||| ||||||||| || || | 

 Sbjct  104  GCCTGGGTTTTACCCTGCTTCTCTGGAGCCAGGTATCAGGGGCCCAGGGCCAAGAATTCC  163 

 

 Query  94   AGGTTCGGACCCTGCCGAGTGCAGGGAGTAGCTCTCCGGGAACTGCGGGAGGCCTTCTGG  153 

                   |  || || ||||||| |||| |||| || | || || | ||||| |||| ||||||||| 

 Sbjct  164  A-CTTTGGGCCCTGCCAAGTGAAGGGGGTTGTTCCCCAGAAACTGTGGGAAGCCTTCTGG  222 

 

 Query  154  ACCGTGAAGGACACTGTGCAAGCTAAGGATAACATCACCAGTGTCCGGCTGCTACGGAAG  213 

                      | ||||| |||||| |||||||| ||||||||||||| |||| ||||||||| | | || 

 Sbjct  223  GCTGTGAAAGACACTATGCAAGCTCAGGATAACATCACGAGTGCCCGGCTGCTGCAGCAG  282 

 

 Query  214  GAGGTTCTGCAGGATGTCTCGGATGCCGAGAGCTGTTACCTCATCCGTGCCCTGCTGAAG  273 

                   |||||||||||| | ||||||||||| ||||||||||||||  |||   |||||||| || 

 Sbjct  283  GAGGTTCTGCAGAACGTCTCGGATGCTGAGAGCTGTTACCTTGTCCACACCCTGCTGGAG  342 

 

 Query  274  TTCTACTTGAACACCGTTTTCAAAAACTACCTGGATGAG-GCAGCTGACGTCAGGATC-C  331 

                   ||||||||||| || ||||||||||||||||   || ||  ||| ||| ||||||| | | 

 Sbjct  343  TTCTACTTGAAAACTGTTTTCAAAAACTACCACAAT-AGAACAGTTGAAGTCAGGA-CTC  400 

 

 Query  332  GGAGGTCATTCTCTACTCTGGCCAACAACTTTTTTGTCATCGCATCAAAACTACAACCCA  391 

                    || |||||||||||||||||||||||||||| || ||||||  ||| |||| ||||||| 

 Sbjct  401  TGAAGTCATTCTCTACTCTGGCCAACAACTTTGTTCTCATCGTGTCACAACTGCAACCCA  460 

 

 Query  392  GCCAGGAAGATGAGATGTTTTCTATCAGCGAGAGTGCACGCAGGCGATTTCTGCTGTTTC  451 

                   | || ||| ||||||||||||| ||||| || ||||||| |||||| |||||||| || | 

 Sbjct  461  GTCAAGAAAATGAGATGTTTTCCATCAGAGACAGTGCACACAGGCGGTTTCTGCTATTCC  520 

 

 Query  452  AGAGGGCATTTAAACAGTTGGACATACAAGCAGCCCAGACCAAAGCCTTTGGAGAAGTCG  511 

                    ||| ||||| |||||||||||| || ||||||| | |||||||||| |||| ||||| | 

 Sbjct  521  GGAGAGCATTCAAACAGTTGGACGTAGAAGCAGCTCTGACCAAAGCCCTTGGGGAAGTGG  580 

 

 Query  512  ACATTCT-CTTGACCTGGATGGAGAAATTCTACGAGTTCTGA  552 

                   ||||||| || |||||||||| ||||||||||| || ||||| 

 Sbjct  581  ACATTCTTCT-GACCTGGATGCAGAAATTCTACAAGCTCTGA  621 

 

 

FIGUUR 4.5: HOMOLOGIE VAN QUERY = HOND MET SBJCT = MENS VANAF 35
e
 

BP – GEEL: Cfam IL24 +1 – ROOD: Eerste 34 bp van CDS - GROEN: Cfam IL24 -1  
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TABEL 4.5.: PRIMERPAREN VOOR IL24 VAN DE HOND 

PRIMER SEQUENTIE IDEALE Tm 

Cfam IL24 +1 GATGCCTCCCTTTCTTGCAG  

Cfam IL24 -1 CAGTGTCCTTCACGGTCCA 61°C 

Cfam IL24 +2 (T)7AGATCTCCTCCCTTTCTTGCAGCAG  

Cfam IL24 -2 (AT)3ACTAGT(ATG)6GAACTCGTAGAATTTCTCCAT

CCA 

(Geschatte Tm 

= 60°C) 

 

4.4.4.2 Optimalisatie 

   Genomisch DNA van de hond, aanwezig in het labo werd gebruikt ter optimalisatie van 

Cfam IL24 +1 en -1 met een gradiënt-PCR. Uit het resultaat, geïllustreerd door figuur 4.6, 

werd beslist dat 61°C als ideale Tm kan worden beschouwd. Het primerpaar Cfam IL24 +2 en 

-2 werd niet geoptimaliseerd omdat er geen cDNA van de milt van de hond werd geïsoleerd. 

Beide primers zijn ontworpen voor later onderzoek van IL24 expressie in de milt van de hond. 

   IV 

 

 

    

                                 T(°C)     55,6      58,2      60,9      63,6     66,1 

 

FIGUUR 4.6: GELFOTO GRADIËNT-PCR OP gDNA MET CFAM IL24 +1 EN -1 

4.5 CONTROLE EXPRESSIE IL24 IN MILT VAN DE MUIS  

 Er werd cDNA geïsoleerd uit de milt van de muis, aanwezig in het labo, volgens het 

protocol 3.5.12. Na zuivering op kolom bedroeg de concentratie 1371 ng/μL en de verhouding 

van de absorbantie van het UV-licht bij 260nm/280nm en 260nm/230nm was respectievelijk 

2,12 en 1,92. Dit staal (1 μL) werd na het toevoegen van 9 μL mQ geladen, samen met het  

RNA-staal dat PCR onderging met Mmus IL24 +1 en -1, op gel. Op basis van de foto van de 

agarosegel in figuur 4.7 (A) kan besloten worden dat: (1) de PCR-reactie goed is doorgegaan 

daar er een amplicon van 576 bp op aanwezig is op gDNA, (2) er geen DNA-contaminatie is 

(geen amplicon op RNAx) en (3) dat het RNA (RNAy) deels is afgebroken. Vervolgens werd 

het RNA omgezet tot cDNA. De aanwezigheid van dit cDNA (cDNA2) werd gecontroleerd 

> 200 bp 
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met het β-actine primerpaar Mmus Actb +1 en -1, samen met een cDNA-staal van de muis 

(cDNA1), reeds aanwezig in het labo. Het resultaat wordt weergegeven door 4.7 (B).                                                              

  A                                    B 

 

 

 

 

 

FIGUUR 4.7: A – RNAx = RNA NA PCR MET MMUS IL24 +1 EN -1, RNAy = RNA IN 

mQ --- B – CONTROLE  AANWEZIGHEID cDNA MET MMUS ACTB +1 EN -1 

 Vervolgens werd de expressie van IL24 gecontroleerd op de cDNA-stalen met Mmus IL24 

+1 en -1. Het resultaat ervan wordt weergegeven door figuur 4.8. Er was telkens geen 

amplicon gevormd op het cDNA terwijl er wel een fragment was gevormd op gDNA van  

576 bp, waardoor de expressie van IL24 in de milt van de muis niet werd bewezen. 

 

                                                         

 

 

    

 

FIGUUR 4.8: EXPRESSIECONTROLE OP cDNA1 EN cDNA2 MET MMUS IL24 +1 EN -1 

Aangezien het mRNA deels afgebroken was en nog onvoldoende milt van deze eerste muis 

aanwezig was in het labo, werd een staal van de milt bekomen van een tweede muis, waarop 

infectieproeven uitgevoerd werden door het labo Biochemie van de Dierengeneeskunde 

faculteit te Merelbeke. Hierbij werd uitdrukkelijk gevraagd dat het miltweefsel, zo snel 

mogelijk na de dissectie, bij -80°C wordt geplaatst zodat RNA-afbraak zoveel mogelijk werd 

vermeden. Uit dit miltstaal werd opnieuw RNA geïsoleerd (3.5.12) waarvan de resultaten van 

de RNA-afbraak controle en DNA-contaminatie controle worden weergegeven door 4.9. 

Hieruit werd besloten dat er weinig of geen afbraak was van het RNA en dat er geen DNA-

contaminatie was opgelopen tijdens de staalname. Nadat de aanwezigheid van cDNA werd 

  IV     gDNA  RNAx   mQ   RNAy  IV       gDNA    cDNA1   cDNA 2       mQ 

IV    gDNA        cDNA1     cDNA2       mQ 
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bevestigd via PCR met Mmus Actb IL24 +1 en -1, waarvan de gelfoto wordt geïllustreerd in 

figuur 4.10 (A), werd het cDNA van de milt gecontroleerd op IL24 expressie via PCR met 

Mmus IL24 +1 en -1. Figuur 4.10 (B) toonde echter aan dat IL24 ook niet tot expressie komt 

in de milt van deze tweede muis.   

A        1kB
+           B 

 

 

 

 

FIGUUR 4.9: A: AFBRAAK CONTROLE – B: DNA-CONTAMINATIE CONTROLE  

  A           B 

 

 

 

 

FIGUUR 4.10: A: CONTROLE cDNA – B: EXPRESSIECONTROLE IL24 

4.6 pDNA-ISOLATIE VAN pIDTSMART  

 pIDTSMART is het plasmide waarin het UTR-1 construct werd geleverd door IDT. Het 

gelyofiliseerd pDNA werd, na oplossen in 10 mM Tris-HCl pH 8,0 (eindconcentratie  

10 ng/μL), via transformatie overgebracht in E. coli’s (3.5.2). Na het enten van vier „single 

colonies‟ (3.5.4) werd het pDNA geïsoleerd met de Birnboim methode (3.5.5). De resultaten, 

bekomen via Nanodrop, worden weergegeven in tabel 4.6.  

TABEL 4.6: RESULTATEN NANODROP DNA pIDTSMART  

STAAL Concentratie 

(ng/μL) 

Verhouding 

lichtabsorptie bij 

260nm/280nm 

Verhouding 

lichtabsorptie bij 

260nm/230nm 

1 1419,4 2,15 2,40 

2 5663,3 1,13 1,11 

3 454,7 2,11 2,26 

4 842,1 2,02 2,13 

  IV          gDNA       RNA       mQ   

  IV      gDNA   cDNA   mQ     IV     gDNA   cDNA  mQ 
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  Om meer zekerheid te hebben dat het juiste plasmide werd geïsoleerd, werd er  

1 μg van elk pDNA-staal geknipt met SpeI en PstI (3.5.9). Het restrictiedigest werd de 

oplossing op een 0,8% gel geladen waarvan het resultaat wordt weergegeven in figuur 4.11. 

De verwachte fragmenten 214 bp (UTR-1) en 2056 bp (plasmide) zijn gevormd.  

     

        1kB
+ 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 4.11: CONTROLE pIDTSMART VIA RESTRICTIEDIGEST MET SPEI EN PSTI 

4.7 CONSTRUCTIE PLASMIDE VOOR HET ONSTABIEL IL24-mRNA  

  Het plasmide bestaat, zoals eerder vermeld, uit het UTR-1 construct en pT7TS zonder de  

3 stopcodons, de 3‟ UTR, de poly-A en de poly-C. Hiervoor wordt zowel pIDTSMART, die het 

UTR-1 construct bevat, en pT7TS geknipt via een restrictiedigest met SpeI en PstI. Uit de 

gelfoto, geïllustreerd in figuur 4.12, kon afgeleid worden dat 1 μg pDNA van pIDTSMART veel 

te weinig is om voldoende UTR-1 te kunnen elueren waardoor bij het restrictiedigest 20 maal 

meer pDNA van pIDTSMART werd geknipt. De hoeveelheid pT7TS werd ook verhoogd tot  

5 μg zodat zeker voldoende pDNA werd geknipt. De resultaten van de restrictiedigesten 

(3.5.9) worden weergegeven door figuur 4.12 (A & B).  

  Vervolgens werden het UTR-1 construct en het opengeknipte pT7TS uit de gel gesneden en 

woerd het DNA geëlueerd (3.5.8). De aanwezigheid van de gewenste DNA-fragmenten werd 

na elutie nogmaals via gelelektroforese bevestigd (figuur 4.12 (C)). Hierna werd de ligatie 

ingezet met 5 μL plasmide en 10 μL insert (3.5.9). De oplossing werd vervolgens 

getransformeerd in E. coli (3.5.2) en uitgeplaat op LB agar platen met ampicilline als 

antibioticum (3.5.3). Na overnacht incubatie bij 37°C was er geen groei op de platen.1k 

  Daar er geen groei was, werd het experiment nogmaals herhaald maar met hogere 

hoeveelheden van pIDTSMART (50μg) en pT7TS (20μg) voor restrictiedigest met PstI en SpeI. 

> 2000 bp 

>  200 bp 
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Uit de gelfoto‟s, geïllustreerd in figuur 4.13 (A & B), werden opnieuw de juiste fragmenten 

gesneden en geëlueerd (3.5.8). De gelfoto‟s van de controle van de elutie worden 

weergegeven in fig. 4.13 (C & D). Vervolgens werd 5 μL plasmide geligeerd met 10 μL insert 

(3.5.9). Na de transformatie (3.5.2), het uitplaten van de bacteriën op LB agar platen met 

ampicilline (3.5.3), was er nu wel groei na overnacht incubatie bij 37°C (3.5.2). 

    A   1kB
+             B   1kB

+       C        1kB
+ 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 4.12: RESTRICTIEDIGEST A: pIDTSMART – B: pT7TS, C: CONTROLE ELUTIE 

A    IV        B  1kB
+           C    IV            D  1kB

+   

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 4.13:  RESTRICTIEDIGEST A: VAN pIDTSMART – B: VAN pT7TS, CONTROLE 

ELUTIE C: VAN UTR-1 – D: VAN OPENGEKNIPT pT7TS 

 Na het opgroeien van acht kolonies in een LB vloeibaar medium met ampicilline als 

resistentieantibioticum (3.5.4), werd het pDNA geïsoleerd via de Birnboim methode (3.5.5). 

De resultaten via Nanodrop worden weergegeven door tabel 4.7. Deze stalen werden 

vervolgens gesequeneerd met primer pGEM4Z -1. Het resultaat wees uit het DNA afkomstig 

was van het ongeknipte pT7TS.  
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TABEL 4.7: RESULTAAT NANODROP 

STAAL ng/μL 260/280 260/230 

1 2036,4 2,16 2,31 

2 3140,0 2,14 2,32 

3 3286,0 2,13 2,32 

4 1538,6 2,16 2,23 

5 2198,2 2,15 2,32 

6 2519,6 2,14 2,33 

7 2133,0 2,15 2,31 

8 1815,8 2,16 2,39 

        

4.8 ISOLATIE VAN IL24 UIT pCR2.1 

Ondanks dat NCBI Unigene beschrijft dat IL24 tot expressie komt in de milt van de muis, 

kon de expressie niet worden bevestigd. Er werd beslist om het gen te laten synthetiseren door 

Eurofins MWG Operon (Ebersberg, Duitsland). Het gen werd gelyofiliseerd geleverd, 

geligeerd in pCR2.1 met ampicilline en kanamycine als resistentie-gen en kreeg de naam 

pCR2.1-FISP. Het plasmide wordt verdund met 10 mM Tris-HCl pH 8 tot 100 ng/μL. Hiervan 

werd 2 μL gebruikt om te transformeren in E. coli (3.5.2). Na het bestrijken van de bacteriën 

op LB agar platen met ampicilline en overnacht incubatie bij 37°C (3.5.3), was er groei. 

Vervolgens werden vier kolonies geselecteerd en geënt in vloeibaar LB medium met 

ampicilline (3.5.4). Na incubatie was het medium echter nog steeds helder. Deze procedure 

werd, samen met controle pDNA, opnieuw uitgevoerd met nieuw LB agar en vloeibaar LB 

medium. Er waren opnieuw geen kolonies gegroeid in het vloeibaar medium terwijl er wel 

groei was bij het controle pDNA. Hierna werd geprobeerd om IL24 (690bp) te isoleren via 

een gradiënt-PCR met Mmus IL24 +2 en -2. IL24 kon hierbij wel worden geïsoleerd zoals te 

zien is op de gelfoto (figuur 4.15) en de ideale Tm van het Mmus IL24 +2 en -2 primerpaar is 

63,5°C.   

              IV 

 

  

 

 

                                        

                                       T(°C):    55,2        57,4       61,0        63,5       66,8 

FIGUUR 4.15: ISOLATIE IL24 VIA GRADIËNT-PCR MET MMUS IL24 +2/-2 OP pCR2.1
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5    DISCUSSIE 

5.1 KLONEREN VAN IL24 UIT DE MILT VAN DE MUIS 

5.1.1 Controle expressie van IL24 in de milt van de muis 

  In dit werk werd RNA geïsoleerd uit de milt van twee verschillende muizen (mannelijke 

muizen C57BL/6 muizen) en vervolgens omgezet naar cDNA. Op het bekomen cDNA kon er, 

in de milt van beide muizen, geen IL24 expressie worden bevestigd.  

  De isolatie van RNA uit het miltstaal van muis 1 wees uit dat er RNA-afbraak was. Dit 

kan eventueel de oorzaak zijn dat er geen expressie van IL24 kon bevestigd worden, hoewel 

wel een amplicon dat wordt gegenereerd door Mmus IL24 +1 en -1 slechts 171 bp bedraagt en 

afbraak van zo‟n klein fragment zeer onwaarschijnlijk is. Hierbij aansluitend werd, na de 

omzetting van het RNA naar cDNA, de aanwezigheid van cDNA bevestigd met Mmus Actb 

IL24 +1 en -1 die een amplicon vormen van 430 bp, wat meer dan dubbel zo groot is dan het 

te verwachten amplicon van 171 bp, indien IL24 tot expressie komt.  

  Bij isolatie van RNA uit het miltstaal, afkomstig van muis 2, was er quasi geen  

RNA-afbraak te zien en werd de aanwezigheid van cDNA ook bevestigd met Mmus Actb +1 

en -1. Bij de isolatie van dit tweede miltstaal, werd gevraagd om het miltweefsel zo snel 

mogelijk in te vriezen bij -80°C. Verder werd er, bij het versnijden van de milt voor RNA-

isolatie, ook voor gezorgd dat het bevroren stukje weefsel zo snel mogelijk werd geïsoleerd 

en bij de Purezol lysebuffer werd gevoegd. Vervolgens werd de RNA-isolatie en omzetting 

naar cDNA zo efficiënt mogelijk uitgevoerd zodat afbraak van RNA tot een minimum werd 

beperkt.  

  Een mogelijke oorzaak van de afwezigheid van het IL24 cDNA is de zeer hoge 

afbraakgevoeligheid van het mRNA van IL24. Aangezien de UTR-structuur van het mRNA 

dezelfde opbouw heeft als deze van cytokines, kan de afbraaksnelheid ongeveer gelijkgesteld 

worden. Cytokines zijn proteïnen die heel snel kunnen aangemaakt worden en ook worden 

afgebroken, afhankelijk van externe stimuli. Deze proteïnen zijn m.a.w. enkel nodig in 

respons op dergelijke stimuli en hebben daarom een kort halfleven in tegenstelling tot het 

halfleven van bijvoorbeeld huishoudgenen, die continu nodig zijn in de cellen (Hollams et al., 

2002). De AU-rijke regio‟s in de UTRs interageren met proteïnen die specifiek binden op 

deze sequentie en afbraakmechanismen versnellen (zie 1.4.3.3) waardoor het cytokine-mRNA 

het kortste halfleven van alle mRNA-structuren heeft in eukaryoten (Seko et al., 2006).  
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 Het mRNA van IL24 zou dus reeds kunnen afgebroken zijn in het lichaam net na de 

euthanasie van de muis wat zou kunnen verklaren waarom er zelfs geen klein amplicon kon 

gevormd worden van 171 bp omdat er geen mRNA van IL24 meer aanwezig was in het staal. 

Deze hypothese wordt aangesterkt door de vrije lage expressie van IL24 in de milt van de 

muis. Om de kans te verhogen om IL24 te isoleren, kan eventueel geprobeerd worden om 

IL24 te isoleren uit het bloed van een geïnfecteerde muis. Het IL24 gen in de muis wordt, 

zoals eerder vermeld, ook FISP genoemd wat zoveel betekent als IL-4 Induced Secreted 

Protein. In de Th2-cellen, die o.a. voorkomen in het bloed, wordt de IL24 expressie namelijk 

gestimuleerd door IL-4 (zie 1.3.1). Indien T-cellen worden geïsoleerd uit het bloed, zal 

specifieker naar het cDNA van IL24 kunnen gezocht worden. 

5.1.2 pCR2.1-FISP 

  Wetenschappers die onderzoek deden naar de functie van het IL24 gen, beschreven in 

vele artikels, gebruikten hiervoor telkens een cDNA-kloon. Er is geen enkel artikel dat 

beschrijft dat IL24 zelf werd geïsoleerd waarna uiteindelijk werd beslist om de CDS van IL24 

te laten synthetiseren door Eurofins MWG Operon.  

  Er werd geen groei bekomen in vloeibaar LB medium terwijl er wel kolonies waren 

gegroeid op de agarplaten. Het pCR2.1-FISP werd opnieuw getransformeerd in E. coli en 

opgegroeid, waarbij dezelfde handeling werd uitgevoerd met een controle-DNA staal. Er werd 

ook nieuw LB agar en LB vloeibaar medium aangemaakt om eventueel problemen ten 

gevolge van vervallen medium uit te sluiten. Bacteriën met controle pDNA groeiden in het 

vloeibare LB medium, terwijl de getransformeerde bacteriën opnieuw geen groei vertoonden.  

 Dit fenomeen kwam echter nog nooit voor en is moeilijk te verklaren. Een mogelijke 

oorzaak kan zijn, dat de getransformeerde E. coli bacteriën niet compatibel zijn met het 

pDNA. Hierbij zou het pDNA wel getransformeerd zijn in E. coli die vervolgens even hebben 

gegroeid maar daarna zouden de bacteriën het pDNA hebben uitgestoten. De platen zouden 

m.a.w. enkel dode kolonies bevatten. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk omdat in het labo 

vaak pCR2.1 wordt getransformeerd in dezelfde E. coli cellen die werden gebruikt voor 

pCR2.1-FISP. Deze hypothese werd dan ook weerlegd doordat, na het overstrepen van enkele 

van deze kolonies op een nieuwe agarplaat, er opnieuw groei ontstond.  

  Een mogelijke manier om toch de CDS van IL24 te isoleren uit pCR2.1, kan eventueel 

via PCR op de gegroeide kolonies, met genspecifieke primers voor IL24 die ontworpen zijn 
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zodanig dat de volledige CDS van IL24 wordt geamplificeerd. Dit werd reeds uitgevoerd in 

deze masterproef met succes, via een gradiënt-PCR met het primerpaar Mmus IL24 +2 en -2, 

aangezien het primerpaar niet kon geoptimaliseerd worden omdat er geen expressie werd 

bewezen op cDNA. Uit de gelfoto (figuur 4.15) kon besloten worden dat de ideale Tm van het 

primerpaar 63,5°C is. Om zeker te zijn dat de geïsoleerde sequentie 100% overeenkomt met 

de gewenste sequentie (CDS van IL24), is het noodzakelijk om deze PCR opnieuw uit te 

voeren met een „proofreading‟ polymerase. Een gewoon polymerase bouwt namelijk soms 

foute nucleotiden in. Een „proofreading‟ polymerase controleert na elk nucleotide of de juiste 

complementaire base werd ingebouwd. Indien het polymerase een foutieve nucleotide 

ontdekt, kan dit enzym deze herstellen. Hiervoor zal opnieuw een PCR met Mmus IL24 +2 en 

-2 moeten worden ingezet op een paar kolonies, gegroeid op de agarplaat, waarbij de Tm 

wordt ingesteld op 63,5°C. Na het laden op gel, kan het bekomen product (CDS van IL24) 

vervolgens worden geëlueerd uit de gel en zal de bekomen sequentie met veel grotere 

zekerheid 100% homoloog zijn met de CDS van IL24. Volledige zekerheid zal pas, nadat de 

CDS van IL24 in de geconstrueerde vector werd gekloneerd, via sequenering worden 

bekomen. 

5.2 CONSTRUCTIE PLASMIDE VOOR HET ONSTABIEL IL24-mRNA  

  Bij de aanmaak van het stabiel plasmide werd meerdere keren getracht om het UTR-1 

construct in het opengeknipt pT7TS te ligeren, zonder succes. Normaal is een ligatie van klein 

fragment van 211 bp geen probleem. Toch ging in deze masterproef de ligatie niet door 

waarvoor nog een oplossing zal moeten worden gezocht.  

  Eenmaal leek de ligatie toch gelukt zijn wanneer, na transformatie in E. coli van het 

ligatiemengsel, wel kolonies waren gegroeid na overnacht incubatie bij 37°C. Hiervan werden 

vier kolonies geënt in vloeibaar LB medium en vervolgens werd pDNA eruit geïsoleerd via de 

Birnboim methode. De sequeneringsreactie op het bekomen pDNA wees echter uit dat het 

pDNA afkomstig was van het ongeknipte pT7TS plasmide. Dit kan mogelijks verklaard 

worden doordat het pDNA van het opengeknipt pT7TS plasmide mogelijks samen met het 

pDNA van het ongeknipte pT7TS plasmide, in supercoil vorm, werd geëlueerd. Plasmide 

DNA kan namelijk voorkomen in drie verschillende conformaties: (A) circulaire, (B) 

supercoil en (C) lineaire (indien geknipt) vorm. Deze conformaties worden geïllustreerd in 

figuur 5.1 (http://www.science-projects.com/F-plasmid.htm). 
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FIGUUR 5.1: PLASMIDE CONFORMATIES: A – CIRCULAIR pDNA, B – SUPERCOIL 

pDNA, C – LINEAIR pDNA 

 Elke vorm zal, afhankelijk van zijn grootte, trager of sneller migreren doorheen de 

agarosegel. Zo zal circulair pDNA veel trager migreren dan supercoil pDNA, aangezien 

supercoil pDNA een veel compactere vorm is, zoals geïllustreerd in figuur 5.2 

(http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/genetics/biotech/gels/agardna.html). 

 

 

 

 

 

FIGUUR 5.2: MIGRATIE VAN CIRCULAIR, SUPERCOIL EN LINEAR pDNA 

(GEKNIPT OP ÉÉN PLAATS) IN AGAROSEGEL 

      Aangezien bij dit restrictiedigest een hoge concentratie pDNA (20 μg) werd gebruikt, is 

het mogelijk dat een zeer kleine concentratie (bijvoorbeeld 0,1%) van pT7TS niet werd 

geknipt. Eveneens doordat een hoge concentratie pDNA werd geknipt, heeft het fragment van 

het opengeknipte pT7TS plasmide op gel een zeer hoge intensiteit waardoor eventueel 

aanwezig supercoil pDNA niet te onderscheiden is (figuur 4.13 (B)). Als vervolgens het 

bekomen fragment van het opengeknipte pT7TS plasmide samen met het supercoil pDNA 

werd geëlueerd, kan dit mogelijks verklaren waarom de sequenering uitwees dat het 

getransformeerde pDNA afkomstig was van het ongeknipte pT7TS plasmide. 
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6    CONCLUSIE 

 Deze scriptie betreft het isoleren van het antitumor-gen IL24 uit de milt van de muis en het 

kloneren ervan in een geconstrueerde vector die aanleiding geeft tot stabiel mRNA. Het IL24 

gen heeft, als normale fysiologische rol, een cytokine-achtige functie. Het mRNA van IL24 is 

zeer onstabiel omwille van AU-rijke regio‟s in het 3‟ onvertaald gebied, typerend voor alle 

cytokines.  

Er werd een plasmide vooropgesteld dat bestaat uit een basisvector waarin een construct 

wordt geligeerd dat de stabiliteit van mRNA zal garanderen. De basisvector is pT7TS, een 

onbekend plasmide, gebaseerd op de pGEM4Z-sequentie met dit verschil dat het een insert 

bevat dat bestaat uit de 5‟ UTR en 3‟ UTR van β-globin van Xenopus, 3 stopcodons, een 

poly-A en een poly-C staart. Uit deze vector werden de 3 stopcodonen, de 3‟ UTR, de poly-A 

en de poly-C geknipt met PstI en SpeI. Dit deel zou vervangen worden door het UTR-1 

construct omgeven door dezelfde restrictiesites. Het construct bevat dezelfde 3 stopcodons, de 

3‟ UTR van humaan α-globine, een poly-A staart van 150 adenines lang, een NsiI-site en een 

PstI-site. De drie stopcodons zijn, net als in de pT7TS vector, gerangschikt zodat ze telkens 

één nucleotide van elkaar verwijderd zijn en de translatie van het mRNA, geligeerd in het 

geconstrueerde plasmide, ook zal stoppen bij een frameshift. De 3„ UTR van humaan  

α-globine, waarvan het stabiliserende effect op mRNA werd bewezen in Weis & Liebhaber 

(1995), werd gebruikt omdat later experimenten op de mens zullen worden uitgevoerd. Via de 

NsiI-site kan het plasmide, na de poly-A sequentie, worden gelineariseerd zodat enkel het 

IL24-mRNA, en niet het hele plasmide, wordt overgeschreven door het bacteriofaag RNA-

polymerase tijdens in vitro transcriptie. De poly-A staart zal net als de 3‟ UTR zorgen voor 

een grote stabiliteit. Het UTR-1 construct werd geleverd in de pIDTSMART vector door IDT, 

pT7TS werd geleverd door Addgene. De sequentie van pT7TS werd eerst geverifieerd via 

sequenering met de primers pGEM4Z -1 t/m -6 en pGEM4Z +1. Vervolgens werden zowel 

pIDTSMART en pT7TS geknipt met PstI en SpeI waarna het DNA van het opengeknipte pT7TS 

en het UTR-1 construct werd geligeerd. Deze ligatie is echter niet gelukt. 

Verder werd getracht om IL24 te isoleren uit miltweefsel van de muis. Hierbij werd RNA 

geïsoleerd en omgezet tot cDNA met reverse transcriptase zodat met Mmus IL24 +1 en -1 de 

expressie van IL24 hierop kon worden bevestigd. Het cDNA werd elke keer gecontroleerd op 

aanwezigheid, met het Mmus Actb +1 en -1 primerpaar dat specifiek bindt op, het 

huishoudgen, β-actine. Er kon geen IL24 expressie worden bevestigd op dit cDNA. 
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