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Samenvatting 

NK cellen zijn cellen van het aangeboren immuunsysteem die een belangrijke rol spelen in de 

bescherming tegen infecties en tumoren. Bij de differentiatie van hematopoëtische stamcellen 

tot NK cellen spelen verschillende cytokines en transcriptiefactoren een belangrijke rol. Een 

essentiële transcriptiefactor die leidt tot commitment van CLPs tot NK cellen werd nog niet 

geïdentificeerd. Bij muizen werd recent aangetoond dat E4BP4 een essentiële 

transcriptiefactor zou kunnen zijn voor de differentiatie tot NK cellen. Doelstelling van deze 

masterproef was om na te gaan of E4BP4 ook een essentiële transcriptiefactor is voor humane 

NK cel differentiatie.  

Jurkat, JY, U937, HL60 en K562 cellijnen werden geanalyseerd op E4BP4 expressie m.b.v. 

qPCR. Jurkat cellen en HL60 cellen vertoonden de sterkste E4BP4 expressie terwijl de 

expressie in U937 en JY cellen heel laag was. 

Er werden 4 Mission pLKO.1-puro lentivirale vectoren aangekocht die coderen voor een 

shRNA dat E4BP4 kan downreguleren in humane HSCs. Er werd een klonering uitgevoerd 

om het puromycine resistentiegen te vervangen door eGFP. Van deze lentivirale vectoren 

werd lentivirus aangemaakt en Jurkat cellen werden getransduceerd met dit lentivirus om het 

downregulerend effect van de Mission vectoren na te gaan. 

We toonden aan dat de Mission 3 vector in staat was om E4BP4 expressieniveaus in Jurkat 

cellen te downreguleren met 50%. De Mission 1 vector was niet in staat om E4BP4 te 

downregeluren in Jurkat cellen. De dowregulerende capaciteit van de Mission 2 en Mission 4 

vector kon nog niet getest worden. 

Het introduceren van de shRNAs in HSCs werd nog niet uitgevoerd, waardoor het effect 

daarvan op de differentiatie van humane NK cellen nog niet kon worden aangetoond.  
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1. Inleiding 

Natural killer (NK) cellen behoren net zoals granulocyten, macrofagen en mastcellen tot het 

aangeboren immuunsysteem en vertegenwoordigen de eerste lijn van immuunafweer bij 

infecties. Daarnaast spelen ze ook een rol in de bescherming tegen tumoren [1]. In 

tegenstelling tot T lymfocyten, behorend tot het verworven immuunsysteem, kunnen NK 

cellen hun doelcellen doden zonder voorafgaande immunisatie of pre-activatie en vertonen ze 

spontane cytotoxische activiteit tegen cellen die geen major histocompatibility complex 

(MHC) klasse I molecules en/of activerende liganden in verhoogde mate expresseren op hun 

oppervlak [2,3]. Activatie van NK cellen leidt tot vrijstellen van verschillende cytokines zoals 

interferon-γ (IFNγ) en tumor necrosis factor-α (TNFα) en chemokines die bijdragen tot het 

opwekken van een algemeen immuunantwoord door o.a. recrutering van neutrofielen en 

macrofagen, activatie van dendritische cellen en primen van adaptieve lymfocyten [4]. NK 

cellen hebben op hun celmembraan verschillende merkers die toelaten om de cellen te 

herkennen en isoleren. Humane NK cellen zijn CD122+ CD3- NKp46 (CD335)+ CD56+ [5,6]. 

Bij de mens onderscheiden we mature NK cel populaties op basis van CD56 en CD16 

expressie. 10% van de perifeer bloed NK cellen zijn CD56brightCD16- en 90% van de NK 

cellen CD56dimCD16+. De CD56bright populatie secreteert hoofdzakelijk cytokines (zoals 

IFNγ), maar vertoont slechts weinig cytotoxische activiteit. CD56dim NK cellen secreteren 

beperkte hoeveelheden cytokines en hebben een hoofdzakelijk cytotoxische functie [7]. 

 

1.1 NK-receptoren 

Op het oppervlak van NK cellen komt ook een uitgebreid arsenaal aan receptoren voor. We 

onderscheiden receptoren die activerend werken en receptoren die inhiberend werken. De 

activerende receptoren zijn niet-covalent gebonden via disulfide-bruggen met adaptor 

proteïnen. In NK cellen zijn 4 adaptor proteïnen gekend: DNAX activerend proteïne van 

10kDa (DAP10) of van 12 kDa (DAP12), CD3ζ en FcεRIγ [8]. Associatie tussen de 

adaptoreiwitten en activerende receptoren gebeurt onder invloed van elektrostatische 

interacties tussen een arginine of lysine residue in het transmembranair deel van de receptor 

en een asparaginezuur of glutaminzuur op het adaptoreiwit. Het cytoplasmatisch domein van 

DAP12 bevat een immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM) terwijl DAP10 

een YxxM motief heeft [8]. Wanneer een ligand bindt op een receptor die geassocieerd is met 

DAP12, worden de tyrosine-residues in het ITAM moftief gefosforyleerd door een Src kinase. 
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Door deze fosforylatie krijgt ITAM een specifieke bindingsplaats voor spleen tyrosine kinase 

(Syk) of ζ-associated protein van 70 kDa (ZAP70). Door binding van Syk of ZAP70 op 

ITAM worden deze kinases op hun beurt gefosforyleerd. Fosforylatie van Syk en ZAP70 

initieert een cascade die uiteindelijk leidt tot activatie van de NK cel. Fosforylatie van het 

YxxM motief van DAP10 resulteert in het ontstaan van een bindingsplaats voor het SH2 

domein van phosphoinositide 3 kinase (PI3K) dat ook deel uit maakt van de ITAM pathway. 

De inhiberende NK cel receptoren signaliseren via een immunoreceptor tyrosine-based 

inhibitory motif (ITIM) dat aanwezig is in het cytoplasmatisch domein. Ligand-receptor 

interactie resulteert in fosforylatie van de tyrosine residu’s van het ITIM motief. Dit laat 

rekrutering en activatie van SHP-1 en SHP-2 toe en verhindert vervolgens NK cel activatie 

door defosforylatie en dus deactivatie van verschillende intermediaren van de activerende 

signaalcascade. Deze inhiberende impact blijkt voor te komen downstream van Syk en 

ZAP70 [8]. (figuur 1) 

 
Figuur 1: Overzicht van activerende en inhiberende receptoren op NK cellen en hun signalisatie. [9] 
De activerende receptoren zijn niet covalent gebonden aan een adapter eiwit (CD3ζ, FcεRIγ, DAP 10 of DAP12) 
die een ITAM of YxxM motief bevatten en leiden tot activatie van NK cellen. De inhiberende receptoren 
associëren met een ITIM motief wat leidt tot een inhibitie-signaal.  
 

We kunnen bij de mens 3 grote groepen van NK-receptoren onderscheiden. De eerste groep 

zijn de killer cel immunoglobuline-like receptoren (KIRs). KIRs worden onderverdeeld op 

basis van het aantal extracellulaire domeinen die de receptor heeft, respectievelijk 2 (2D) of 3 

(3D) en op basis van hun cytoplasmatisch deel dat lang (L) of kort (S) kan zijn.  

KIR receptoren met een lang cytoplasmatisch domein hebben twee ITIMs en hebben een 



 4 

inhiberende functie. De activerende receptoren hebben een kort cytoplasmatisch deel en 

associëren met een adaptor molecule [10]. Uitzondering hierop is de KIR2DL4 receptor, die 

ondanks de aanwezigheid van een ITIM in het cytoplasmatisch deel van de receptor ook 

activerend kan zijn [11]. De liganden voor de KIRs zijn de humaan leukocyt antigenen 

(HLA)-A/B/C. HLA-G is het ligand voor de KIR2DL4 receptor. De tweede groep receptoren 

zijn de CD94/NKG2 receptoren. Het zijn disulfde-gelinkte heterodimeren waarbij CD94 

telkens geassociëerd is aan een gen van de NKG2 familie. De CD94/NKG2 (A/C/E) 

heterodimeren herkennen HLA-E. CD94/NKG2A is een inhiberende receptor terwijl 

CD94/NKG2C/E activerend zijn. De NKG2D receptor verschilt van de andere NKG2 

receptoren. NKG2D kan associëren met zowel DAP10 als DAP12 waarbij de receptor 

respectievelijk co-stimulerend of activerend is. Daarnaast heeft NKG2D geen associatie nodig 

met CD94 om tot expressie te komen. Liganden voor NKG2D zijn MIC-A en MIC-B. Dit zijn 

moleculen die worden opgereguleerd bij stress en vaak voorkomen op tumoren [12]. De derde 

groep receptoren zijn de natuurlijke cytotoxiciteit receptoren (NCR) NKp46, NKp30 en 

NKp44 [10]. NKp46 en NKp30 komen voor op zowel rustende als geactiveerde NK cellen, 

terwijl NKp44 enkel voorkomt op geactiveerde NK cellen [13]. Deze receptoren worden 

getriggerd door niet HLA-liganden en spelen een belangrijke rol in de herkenning van 

tumorcellen en virus-geïnfecteerde cellen. Zo herkent NKp46 hemaglutinine van het influenza 

virus [14]. 

 

1.2 Differentiatie van NK cellen 

NK cellen differentiëren in het beenmerg vanuit hematopoëtische stamcellen (HSCs). In een 

eerste stadium ontwikkelen de HSCs tot common lymphoide progenitorcellen (CLPs). Deze 

subpopulatie van het beenmerg kan differentiëren naar T cellen, B cellen en NK cellen. CLPs 

expresseren nog geen merkers van mature hematopoëtische cellen en worden gedefineerd als 

CD34+Lineage- (Lin-). CLPs differentiëren onder invloed van de cytokines FMS-like 

tyrosinekinase 3 ligand (FLT3L), stem cell factor (SCF) en IL-7 tot natural killer precursor 

cellen (NKPs). NKPs zijn lineage-negatieve cellen die IL-2Rβ (CD122) expresseren op hun 

oppervlak. In de mens is CD122 expressie op NKPs te laag om gemeten te worden via flow 

cytometrie, wat identificatie van de NKPs moeilijk maakt [15]. NKPs kunnen verder 

ontwikkelen tot NK cellen maar niet meer differentiëren tot andere hematopoëtische cellen. 

NKPs differentiëren onder invloed van IL-2 en IL-15 verder naar immature NK (iNK) cellen. 

Deze iNKs zijn IL-2Rβ+CD161+ en expresseren op hun oppervlak nog geen KIRs. Een laatste 
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stap in de differentiatie van NK cellen is het vormen van IL-2Rβ+CD161+CD56+ mature NK 

(mNK) cellen. Mature NK cellen brengen KIRs tot expressie [16,17].  

Beenmerg wordt over het algemeen beschouwd als de primaire plaats voor NK cel 

differentiatie. Desondanks werd nog geen pathway beschreven voor een volledige 

ontwikkeling van NK cellen in het beenmerg. De mogelijkheid bestaat dat precursor NK 

cellen migreren vanuit het beenmerg naar andere weefsels waar hun terminale differentiatie 

plaatsvindt. Freud et al. [15] beschreven een nieuw model voor de ontwikkeling van humane 

NK cellen die plaatsvindt in de secundaire lymphoïde organen (SLT), meer specifiek de 

lymfeknopen en tonsils. Vier verschillende differentiatiestadia werden teruggevonden in de 

SLT: stadium 1, CD34+CD117-CD94-; stadium 2: CD34+CD117+CD94-; stadium 3, CD34-

CD117+CD94-; stadium 4, CD34-CD117+CD94+. In het perifere bloed zijn twee types van 

mature NK cellen terug te vinden: CD56brightCD16- en CD56dimCD16+ NK cellen. De 

CD56dim NK cellen worden beschouwd als de finaal gedifferentieerde NK cellen en maturatie 

wordt gekarakteriseerd door downregulatie van CD56 en het verkrijgen van CD16 en KIR 

expressie [18]. Tijdens de differentiatie in de SLT komt CD56 progressief tot expressie en de 

NK cellen in stadium 4 zijn gelijkaardig aan de CD56bright perifeer bloed NK cellen [15]. 

Recent toonden Yu et al. [7] aan dat er een intermediair celtype bestaat tussen de CD56bright 

en de CD56dim NK cellen. Zij stellen dat CD94 gebruikt kan worden om de twee mature 

populaties verder onder te verdelen en tonen een model aan dat de differentiatie beschrijft van 

CD94highCD56bright NK cellen naar CD94highCD56dim NK cellen en finaal tot CD94lowCD56dim 

NK cellen. Dit toont aan dat NK cel differentiatie eerst plaatsvindt in de SLT waar CD56bright 

NK cellen worden gevormd, gevolgd door de differentiatie tot CD56dim NK cellen in het 

perifere bloed. Recent werd een model aangetoond voor in vivo NK cel ontwikkeling waarbij 

het beenmerg wordt aangeduid als de oorsprong van NK cel differentiatie. Precursor NK 

cellen migreren van het beenmerg naar de lymfeknopen waar lineage commitment 

plaatsvindt. De NK cellen die in de lymfeknopen resideren zijn hoofdzakelijk stadium 4, 

CD56bright NK cellen. Deze cellen migreren daarna naar de milt waar ze verder maturen tot 

CD56dim NK cellen en waar ook maturatie van de NK receptoren plaatsvindt. De finale 

maturatie van de NK cellen vindt plaats in het perifeer bloed en van daaruit kunnen de mNK 

cellen gedistribueerd worden naar de verschillende delen van het lichaam [19]. Verder 

onderzoek dat dit model ondersteunt is wel nog genoodzaakt. 
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1.3 Transcriptiefactoren 

De differentiatie van HSCs tot CLPs en uiteindelijk tot lymfocyten wordt gereguleerd door 

een hele serie aan transcriptiefactoren. Een transcriptiefactor is een eiwit dat bindt op 

specifieke DNA sequenties en de transcriptie tot mRNA van bepaalde genen controleert. 

Transcriptiefactoren die zorgen voor lineage commitment tot B, T of NK cellen worden 

essentiële transcriptiefactoren genoemd. Pax-5 is een essentiële transcriptiefactor voor B 

cellen terwijl Notch-1 en GATA-3 essentieel zijn voor T cellen [20]. Verschillende 

transcriptiefactoren zoals erythroblast transformatie specifiek domein-1 (Ets-1), inhibitor van 

DNA binding 2 (Id2), GATA-3, purine-rich box-1 (PU.1), myeloïd elf-1-like factor (Mef), T-

box transcriptiefactor (T-bet) en IFN regulatorisch factor-2 (Irf-2) spelen een rol in de 

regulatie van NK cel maturatie. Deletie van elk van deze genen leidt echter ook tot defecten in 

andere hematopoëtische cellen [6].  

1.3.1 Ets-1 

Ets-1 is lid van de Ets familie van transcriptiefactoren en komt sterk tot expressie in 

lymphoïde cellen, waar het meerdere rollen heeft in B en T cellen [21]. Eerdere studies 

toonden aan dat Ets-1 niet noodzakelijk is voor de ontwikkeling van mature T cellen en B 

cellen. Ets-1 bleek wel belangrijk te zijn in de differentiatie en overleving van NK cellen. Ets-

1 deficiënte muizen hadden significant minder DX5+CD3- milt NK cellen. Residuele NK 

cellen vertoonden een vermindere cytotoxische functie zowel in vitro als in vivo [22]. 

1.3.2 PU.1 

Net als Ets-1 is ook PU.1 een transcriptiefactor uit de Ets familie die betrokken is bij 

differentiatie van meerdere hematopoëtische cellijnen. In PU.1 deficiënte (PU.1-/-) muizen 

ontwikkelen geen monocyten, granulocyten, myeloïde dendritische cellen en B cellen. Ook T 

cel ontwikkeling is sterk verminderd in PU.1-/- muizen. NK cellen brengen PU.1 tot expressie 

en in PU.1-/- muizen worden NK cellen teruggevonden, maar het aantal mNK cellen is 4 tot 

10 maal lager dan in wild type muizen. De mNK cellen in PU.1-/- muizen vertonen ook 

fenotypische abnormaliteiten, zoals verminderde expressie van bepaalde 

oppervlakteantigenen, inclusief de receptoren voor IL-7 een SCF [23].  
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1.3.3 MEF 

MEF is een lid van de Ets familie van transcriptiefactoren en wordt geëxpresseerd in 

myeloïde en lymphoïde cellen. Deletie van MEF heeft geen invloed op de ontwikkeling van B 

cellen en leidt tot verminderde cytotoxiciteit in CD8+ T cellen. In MEF-/- muizen wordt een 

reductie van 60% in het aantal NK cellen waargenomen. De NK cellen die toch nog gevormd 

worden, vertonen verminderde cytotoxiciteit en IFNγ secretie. Daarnaast wordt er ook een 

verminderde perforine-expressie waargenomen [24]. 

1.3.4 T-bet 

T-bet is een T-box transcriptiefactor die een belangrijke rol speelt in de Th1 lineage 

specificatie. Daarnaast controleert T-bet ook IgG2α gentranscriptie in B cellen en effector 

functies en gentranscripties in CD8+ T cellen en DCs. In de afwezigheid van T-bet is het 

aantal perifere NK cellen sterk verminderd en de NK cellen die toch gevormd worden blijken 

niet matuur te zijn, wat wijst op een rol voor T-bet in NK cel maturatie [25] 

1.3.5 GATA-3 

Verschillende leden van de GATA familie (GATA-1, -2 en -3) worden tot expressie gebracht 

in het hematopoëtisch systeem. Expressie van GATA-3 wordt teruggevonden in HSCs, CLP, 

pro- en pre-T cellen en Th2 cellen. In afwezigheid van GATA-3 is er geen ontwikkeling van 

T cellen en GATA-3 speelt ook een rol in latere differentiatiestadia van T cellen [26]. 

Muisstudies toonden aan dat GATA-3 een belangrijke rol speelt in de terminale functionele 

maturatie van NK cellen. GATA-3 bleek cruciaal te zijn voor de generatie van een matuur 

fenotype, voor expressie van oppervlaktereceptoren, voor homing naar de lever en voor de 

IFNγ productie [26]. 

1.3.6 IRF-2 

IRF-2 is een transcriptiefactor die noodzakelijk is voor efficiënte NK cel ontwikkeling. In 

IRF-2 deficiënte muizen zijn de perifere NK cellen immatuur terwijl de NK cellen in het 

beenmerg wel matuur zijn. Dit wijst op een rol voor IRF-2 in de overleving van iNK cellen 

zodat onder invloed van GATA-3 terminale functionele maturatie kan doorgaan gevolgd door 

migratie naar het perifere bloed [27].  
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1.3.7 Id2 

Id2 is een antagonist van de E proteïne transcriptiefactoren en na binding op deze E proteïnen 

verhindert Id2 dat E proteïnen binden met E box sequenties in het DNA. De E proteïnes 

gecodeerd door het E2A gen, E12 en E47 zijn essentieel voor ‘commitment’ van CLPs tot B 

cellen [28]. Als gevolg hiervan stelt men dat Id2 een rol zou kunnen spelen in differentiatie 

van NK cellen doordat het de E proteïnes inhibeert waardoor commitment tot B cellen niet 

kan doorgaan. Boos et al. toonden aan dat Id2 niet noodzakelijk is voor de ontwikkeling of 

commitment van NKPs maar wel voor de ontwikkeling van mNK cellen in adult beenmerg. 

Id2 wordt opgereguleerd gedurende het volledige proces van NK cel differentiatie maar is pas 

essentieel in het mNK cel stadium [28]. 

1.3.8 E4BP4 

1.3.8.1 Algemeen 

E4-binding proteïne 4 (E4BP4) werd oorspronkelijk geïsoleerd op basis van zijn capaciteit om 

te binden op de adenovirus E4 promotor. Later werd E4BP4 geïdentificeerd als nuclear factor 

IL-3 (Nfil3), een eiwit dat geëxpresseerd wordt door T cellen en bindt op de 5’ regio van de 

humane IL-3 promotor. Eerdere studies toonden aan dat E4BP4 expressiniveaus gereguleerd 

worden door cytokines wat zou kunnen aanwijzen dat E4BP4 een rol speelt in het 

immuunsysteem. Verder onderzoek toont aan dat E4BP4 betrokken is in IL-3 afhankelijke 

overleving van pro-B cellen, transcriptionele controle van het circadiaans ritme, groei en 

overleving van neuronen, osteoblast functie en regulatie van de von Willebrand factor 

expressie. Recent werd aangetoond dat E4BP4 een belangrijke rol speelt in het 

immuunsysteem en specifiek in de differentiatie van NK cellen [6, 29, 30]. 

1.3.8.2 Rol in de differentiatie van NK cellen 

Onderzoek toonde aan dat E4BP4 deficiënte muizen (E4BP4-/-) normale aantallen T, B en 

NKT cellen hebben terwijl in het bloed, de milt, de lever, de longen en het beenmerg zo goed 

als geen mNK meer worden gedetecteerd. De weinige NK cellen die nog terug te vinden zijn, 

secreteren weinig IFNγ en zijn minder cytotoxisch dan wild-type (WT) NK cellen [6, 29].  

NK cel differentiatie lijkt geïnhibeerd te worden tijdens het iNK stadium. Studies op E4BP4-/- 

muizen tonen aan dat het aantal NKP cellen onveranderd is t.o.v. WT muizen, terwijl er 

significant minder iNK en mNK cellen terug te vinden zijn in E4BP4-/- muizen t.o.v van WT 

(figuur 2) [6]. 
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Figuur 2: Inhibitie in NK differentiatie t.h.v het immatuur stadium [6] 
Flow cytometrische analyse van differentiërende NK cellen van E4BP4-/-, E4BP4+/- en E4BP4-/- muizen. 
(A): NK1.1 expressie in CD122+CD3- populaties en percentage NKPs (CD122+NK1.1-CD11b-) en iNKs 
(CD122+NK1.1+CD11b-). (B): CD11b expressie in CD122+NK1.1+ populaties en percentage mNKs 
(CD122+NK1.1+CD11b+). 
 
De rol van E4BP4 in differentiatie van NK cellen is cel intrinsiek op basis van adoptieve 

transfer experimenten waarbij WT en E4BP4-/- hematopoëtische precursor cellen (HPCs) 

worden ingespoten in E4BP4-/- muizen. Na transfer met WT HPCs werden NK cellen 

gevormd, terwijl zo goed als geen NK cellen werden gedecteerd na transfer van E4BP4-/- 

HPCs [6].  

Tot op heden wordt IL-15 beschouwd als de belangrijkste factor in de ontwikkeling van NK 

cellen. Er werd aangetoond dat transductie van E4BP4-/- HPCs met een E4BP4-producerend 

retrovirus leidt tot vorming van NK cellen in vitro, zelfs in de afwezigheid van IL-15 wat 

aantoont dat E4BP4 downstream van IL-15 werkt [6].  

Aangezien E4BP4 zo vroeg in de differentiatie van NK cellen reeds een belangrijke functie 

heeft, werd onderzocht of E4BP4 een invloed heeft op de expressie van andere 

transcriptiefactoren betrokken in NK cel differentiatie. Er werd aangetoond dat de expressie 

van Id2 en GATA-3 significant downgereguleerd is in E4BP4-/- HPCs. Retrovirale transductie 

van E4BP4-/- HPCs met Id2 toonde aan dat Id2 in staat is om de productie van NK cellen 

gedeeltelijk te herstellen in afwezigheid van E4BP4. Dit toont aan dat Id2 downstream van 

E4BP4 tot expressie komt [6]. Op basis van deze resultaten kan E4BP4 beschouwd worden 

als een essentiële transcriptiefactor voor differentiatie van NK cellen. In deze masterproef zal 

verder worden ingegaan op de rol van E4BP4 in NK cel differentiatie. 
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1.4 Educatie van NK cellen 

Het immuunsysteem heeft verschillende mechanismen ontwikkeld waardoor het 

lichaamseigen cellen kan onderscheiden van niet-lichaamseigen cellen zoals pathogenen of 

getransformeerde cellen. Zo wordt zelftolerantie bij T cellen verzekerd door positieve en 

negatieve selectie in de thymus. Ook NK cellen ondergaan tijdens hun differentiatie een 

proces waarbij NK cellen die autoreactief zijn hyporesponsief worden. Tijdens hun 

differentiatie worden NK cellen in het beenmerg ‘getraind’ om gezonde weefsels te 

onderscheiden van abnormale weefsels, een proces dat educatie wordt genoemd [31]. Joncker 

et al. [32] toonden echter recent aan dat educatie niet enkel plaats vindt tijdens differentiatie 

van NK cellen, maar ook mNK cellen kunnen geherprogrammeerd worden o.i.v. een andere 

MHC context en dat NK cel responsiviteit niet enkel tijdens de ontwikkeling maar ook in 

latere mature stadia continu wordt aangepast aan de omgeving om optimale responsen te 

verzekeren. Het exacte mechanisme van educatie is tot op heden nog altijd niet opgehelderd 

[32]. Men stelt dat educatie ofwel onafhankelijk van MHC kan verlopen ofwel afhankelijk 

van MHC. MHC onafhankelijke educatie verloopt via contact met niet-specifieke MHC 

receptoren of cytokine stimulatie [33]. De algemene consensus stelt dat MHC-afhankelijke 

NK cel educatie gebeurt via een zelf-MHC-specifieke receptor. Verschillende mechanismen 

zijn reeds voorgesteld om te verklaren hoe NK cellen geïnduceerd worden via een zelf-MHC-

specifieke receptor. De best gekende modellen zijn het arming en het disarming model (figuur 

3) [33]. In het arming model stelt men dat iNK cellen door interactie van een inhiberende 

receptor op hun oppervlak met een MHC-expresserende targetcel positieve signalen krijgen 

die nodig zijn voor functionele maturatie van de NK cell (‘arming’). Immature NK cellen die 

er niet in slagen om te interageren met een MHC-expresserende cel blijven ‘unarmed’ en 

worden hyporesponsief. In het disarming model gaat men ervan uit dat NK cellen een 

variëteit aan stimulerende en inhiberende receptoren expresseren die interageren met 

lichaamseigen cellen. Enkel die NK cellen waarvan de inhiberende en de stimulerende 

signalen in balans zijn, zijn responsief. NK cellen die enkele stimulerende signalen ontvangen 

(bijvoorbeeld in een MHC-deficiënte gastheer) en die dus chronisch gestimuleerd worden, 

worden ‘disarmed’ en zijn hyporesponsief. NK cellen kunnen disarmed worden zowel tijdens 

hun differentiatie als na maturatie. De precieze moleculaire mechanismen en signaalpeptiden 

betrokken bij deze processen zijn tot op heden niet gekend [34]. 



 11 

 
Figuur 3: Modellen voor NK cel educatie (Adapted 
from [35]) 
 
(A): In het arming model worden NK cellen 
responsief na interactie met een inhiberende 
receptor, in afwezigheid van de receptor zijn de 
cellen hyporesponsief (unarmed)  
 
(B): In het disarming model zijn NK cellen 
responsief wanneer de activerende en inhiberende 
signalen in evenwicht zijn, bij verlies van 
inhiberende signalen worden de NK cellen 
hyporesponsief (unarmed). 
 

 

1.5 NK cel functie 

1.5.1 Algemeen 

NK cellen spelen een belangrijke rol in de verdediging tegen infecties en virale infecties in 

het bijzonder. Ze dragen bij tot antivirale verdediging door directe killing van viraal 

geïnfecteerde cellen en door de productie van cytokines die de virale replicatie kunnen 

controleren. Daarnaast spelen NK cellen ook een rol in de eliminatie van tumorcellen. Op veel 

maligne cellen wordt HLA downgereguleerd, waardoor ze gevoelig zijn voor NK cel 

gemediëerde lysis. NK cellen spelen ook een essentiële rol tijdens de zwangerschap. 

Ongeveer 70% van de lymfocyten die tijdens de zwangerschap in decidua aanwezig zijn, zijn 

NK cellen. Men vermoedt dat ze daar een rol spelen in de productie van cytokines die invasie 

van trofoblast tegengaan, bescherming van het foetale weefsel tegen een aanval van maternale 

immuuncellen en bescherming van de foetus tegen infecties. Tot slot werd ook aangetoond 

dat NK cellen een rol kunnen spelen in inflammatoire ziektes zoals asthma en auto-

immuunaandoeningen [36].  

1.5.2 NK cel cytotoxiciteit 

Tijdens inflammatie, virale infectie en tumorgroei worden NK gerekruteerd vanuit het bloed 

naar het geïnflammeerde weefsel. NK cel rekrutering wordt mogelijk gemaakt door 

verschillende signalen waaronder adhesiemoleculen (β1 en β2 integrines) en chemotactische 

factoren (CXCL8, CCL3 en CX3CL1). Ter hoogte van het geïnflammeerde weefsel kunnen 

NK cellen interageren met andere celtypes van het innate immuunsysteem. Zo zal contact 

tussen NK cellen en dendritische cellen (DCs) maturatie van DCs induceren. Deze DCs 

secreteren vervolgens IL-12, noodzakelijk voor productie van IFN-γ door NK cellen alsook 

voor het versterken van de NK-cytotoxiciteit [37].  
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Normale cellen worden beschermd tegen de cytotoxische activiteit van NK cellen wanneer de 

inhiberende en de activerende signalen in evenwicht zijn. Wanneer een targetcel MHC klasse 

I expressie verliest, als gevolg van transformatie of infectie, gaat het inhiberend signaal 

verloren en wordt de NK cel geactiveerd. Dit wordt de missing-self hypothese genoemd [33]. 

Transformatie of infectie kan ook leiden tot overexpressie van stimulerende liganden waarbij 

het evenwicht tussen inhiberende en activerende signalen verstoord is wat opnieuw leidt tot 

doden van de targetcel. Dit mechanisme wordt induced-self recognition genoemd [34]. Een 

geactiveerde NK cel kan apoptose induceren in de targetcel en dit op drie verschillende 

manieren. 

1.5.2.1 Granule-afhankelijke exocytose pathway 

Door binding van liganden op activerende receptoren of via antibody-dependent cellular 

cytotoxicity (ADCC), waarbij het Fc gedeelte van immunoglobines bindt op de Fc-receptor 

(CD16 of FcγRIIIa) aanwezig op NK cellen, worden NK cellen geactiveerd wat leidt tot 

degranulatie [38,39]. De belangrijkste componenten van de granules zijn perforine en 

granzyme (Grzs) die in staat zijn om celdood te initiëren in minder dan 20 minuten [39]. 

Perforine is een porie-vormend eiwit dat oorspronkelijk uit cytotoxische T cellen (CTL) werd 

opgezuiverd. Het exacte werkingsmechanisme van perforine is nog niet helemaal duidelijk. 

Enerzijds denkt men dat perforine poriën vormt in de celmembraan van de targetcel en dat via 

deze poriën de Grzs vrijgesteld worden in het cytosol van de targetcel. Anderzijds zouden de 

granules opgenomen kunnen worden in de endosomen van de targetcel waarbij perforine 

noodzakelijk is voor poriënvorming om de Grzs vrij te stellen in het cytosol. De laatste 

hypothese stelt dat granzyme B wordt opgenomen in de targetcel op een perforine-

onafhankelijke manier, via een specifieke target cel oppervlaktereceptor: mannose-6-fosfaat 

receptor [40].  

De Grzs zijn een familie van serine-proteases die zowel in NK granules als in CTL granules 

terug te vinden zijn. Bij de mens vindt men Grz A, B, H, K en M terug, waarvan Grz A en B 

de meest abundante zijn. Grz B kan apoptose induceren op twee verschillende manieren, 

enerzijds kan Grz B caspase 3 en caspase 7 knippen waardoor ze geactiveerd worden. 

Activatie van deze caspases leidt enerzijds tot fragmentatie van DNA en anderzijds tot 

amplificatie van de caspase-pathway door activatie van andere caspasen die op hun beurt ook 

bijdragen tot inductie van apoptose. Daarnaast kan Grz B het eiwit BID (BH3 interacting-

domein death antagonist) activeren. Activatie van BID leidt tot oligomerizatie van de eiwitten 

BAX (Bcl-2 associated X protein) en BAK (Bcl-2 homologues antagonist) ter hoogte van de 
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mitochondriale membraan. BAX/BAK oligomerizatie verhoogt de permeabiliteit van de 

mitochondriale membraan wat leidt tot vrijstelling van verschillende eiwitten, inclusief 

cytochroom c. Cytochroom c faciliteert de vorming van het apoptosoom en activeert caspase 

9 dat op zijn beurt caspase 3 activeert wat opnieuw leidt tot inductie van celdood [38 ,40]. Grz 

A induceert celdood op een caspase-onafhankelijke manier waardoor celdood veel trager 

optreedt. Grz A activeert een endoplasmatisch reticulum geassocieerd complex (SET 

complex). Het SET complex treedt de celnucleus binnen via nog niet gekende mechanismen 

waar het geknipt worden door Grz A wat leidt tot vrijstelling van het nonmetastatisch proteïne 

23 homoloog 1 (NM23-H1) dat in staat is om DNA te degraderen [38]. 

1.5.2.2 Death receptor pathway 

1.5.2.2.1 TRAIL 

TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL), een lid van de TNF-familie van cytokines, 

wordt geëxpresseerd door NK cellen en is een belangrijke mediator van apoptosis. Er zijn vijf 

receptoren geïdentificeerd voor TRAIL en twee daarvan, TRAIL-R1 (DR4) en TRAIL-R2 

(DR5), zijn in staat om apoptose te induceren via hun death domein [38]. TRAIL komt in de 

meeste humane NK cellen sterk tot expressie na stimulatie met IL-2, IFNs of IL-15 [41]. 

Wanneer een TRAIL/TRAILR complex is gevormd, worden de receptor Fas-associated death 

domein (FADD) eiwitten gerecruteerd. De FADD eiwitten recruteren op hun beurt procaspase 

8 dat door autoproteolyse wordt geactiveerd. Caspase 8 induceert uiteindelijk apoptose via 

activatie van caspase 3, 6 en 7 of via Bid (figuur 4) [38]. 

 
Figuur 4: Death receptor pathway bij NK cellen 

  (adapted from [41]) 
  
  De leden van de TNF-familie, FasL en TRAIL worden geëxpresseerd door 
              NK cellen en gereguleerd door INF-γ. Deze twee liganden binden op hun 
             receptor, Fas en TRAILR respectievelijk, en activeren zo de caspase 

pathway wat uitendelijk leidt tot apoptose. 
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1.5.2.2.2 Fas Ligand (FasL) 

FasL behoort eveneens tot de TNF-familie en expressie van FasL op NK cellen draagt bij tot 

suppressie van tumorgroei [37]. Veel tumorcellen expresseren geen Fas (de receptor voor het 

FasL), maar NK cellen induceren Fas expressie via IFN-γ secretie [41]. Binding van Fas met 

FasL veroorzaakt trimerizatie van de receptor en recutering van FADD eiwitten. Deze FADD 

eiwitten zullen net zoals eerder vermeld de caspase pathway activeren en apoptosis induceren 

(figuur 4) [38]. 

1.5.2.3 TNF/TNFR I pathway 

Binding van TNF-α, dat wordt vrijgesteld door NK cellen, op de TNF receptor (TNFR), 

aanwezig op doelwitcel, induceert apoptose in de doelwitcel. Dit gebeurt opnieuw via 

interactie van FADD eiwitten. Daarnaast zal binding van TNF of de TNFR leiden tot 

recrutering van TNF receptor associated factors (TRAFs) die zorgen voor een stijging van de 

‘reactive oxygen species’ (ROS) die DNA-schade induceren wat leidt tot apoptose. 

TNF/TNFR binding verhoogt ook de NADPH oxidase activiteit wat leidt tot oxidatieve stress 

en necrose [38]. 

1.5.3 NK cellen in auto-immuniteit 

De rol van NK cellen in auto-immuniteit werd reeds onderzocht in verschillende 

muismodellen. De resultaten van deze studies tonen een rol voor NK cellen aan in het 

onderdrukken van een auto-immuunantwoord na virale infectie. Zo zijn NK cellen belangrijk 

in het verhinderen van encephalitis in een multiple sclerose (MS) muismodel, na introductie 

met het Theiler’s murince encephalitis virus. Depletie van NK cellen in de muizen leidt tot de 

ontwikkeling van encephalitis en meningitis [42]. 

NK cellen kunnen echter ook aan de basis liggen van auto-immuunaandoeningen. Wanneer de 

balans tussen inhiberende en activerende NK receptoren verstoord raakt, kan dit leiden tot 

ontwikkelen van NK cel gemedieerde auto-immuniteit. Daarnaast kunnen NK cellen een 

directe invloed hebben op auto-immuunaandoeningen door interactie met DCs, macrofagen of 

T cellen waarbij ze extreme inflammatie induceren. Het precieze mechanisme van hoe NK 

cellen invloed hebben op auto-immuniteit moet nog nader onderzocht worden [43]. 

1.5.4 NK cellen en kanker 

Uit een follow-up studie bij 3625 personen is gebleken dat personen met een hoge spontane 

NK cel activiteit minder kans hadden op het ontwikkelen van kanker [44]. Men vermoedt dat 

NK cellen vooral belangrijk zijn bij beschermen tegen tumoren van het hematopoëtische 
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systeem (leukemiën en lymfomen) en minder bij bescherming tegen solide tumoren [45]. Er 

werd ook aangetoond dat NK cellen in staat zijn om allogene cellen af te doden wanneer deze 

cellen HLA molecules expresseren die niet herkend worden door de inhiberende receptoren 

van die NK cellen. Alloreactieve NK cellen kunnen dus gebruikt worden als immuuntherapie 

bij het behandelen van leukemiën via transplantatie van haploïdentische HSCs. Na de 

transplantatie worden in de ontvanger alloreactieve NK cellen gevormd die KIRs expresseren 

die geen HLA moleculen herkennen van de ontvanger. Tumorrejectie is echter ook 

afhankelijk van de densiteit van de activerende receptoren op de alloreactieve NK cellen, 

alsook van de aanwezigheid van hun liganden op de leukemiecellen [46]. 

 

1.6 Short hairpin RNA (shRNA) 

Introductie van dubbelstrenging RNA (dsRNA) in cellen triggert het mechanisme van RNA 

interference (RNAi), dat voor het eerst ontdekt werd in Caenorhabditis elegans [47]. Het 

dsRNA wordt gedegradeerd tot small interfering RNA (siRNA) wat uiteindelijk leidt tot 

verknippen van het target mRNA en gene silencing van een specifiek gen [47]. Tot op 

vandaag werd het RNAi effect beschreven in verschillende organismen zoals planten, fungi, 

vliegen, wormen en complexe zoogdieren en vertebraten. Het mechanisme van RNAi laat 

individuele cellen toe om de expressie van ongewenste mRNAs van zowel exogene als 

endogene oorsprong te reguleren [47]. Daarnaast gaan alle eukaryote cellen dsRNAs tot 

expressie brengen. Via het mechanisme van RNAi zijn zij in staat om specfieke gen silencing 

te reguleren [48].  

In deze masterproef wordt gebruik gemaakt van een lentivirus dat codeert voor een shRNA. 

Een shRNA is een dsRNA van 21-23 nucleotiden met aan het uiteinde een lus van ongeveer 9 

nucleotiden [48]. shRNA worden in de cel gebracht m.b.v van retrovirale of lentivirale 

virussen wat leidt tot stabiele expressie van het shRNA door integratie in het genoom [48]. In 

de kern zal transcriptie van het shRNA doorgaan o.i.v RNA polymerase II wat leidt tot 

vorming van primary shRNA (pri-shRNA). Pri-shRNAs worden verwerkt door een complex 

van DGCR8 en Drosha tot precursor shRNA (pre-shRNA). Pre-shRNAs worden uit de kern 

getransporteerd naar het cytoplasma door Exportine 5. In het cytoplasma wordt het pre-

shRNA geknipt door Dicer tot small interfering RNA (siRNA) duplexes van 21-23 

nuncleotiden lang. De siRNAs worden geïncorporeerd in het RNA-induced silencing complex 

(RISC) en de sense streng (passenger strand) wordt geknipt door het enzyme Argonaut 2 

(Ago2).  



 16 

Het geactiveerde RISC complex, dat de antisense streng (guide strand) van het siRNA bevat, 

wordt dan geleid naar het target mRNA dat o.i.v. het Ago2 geknipt wordt wat resulteert in 

specfieke gene silencing  ( zie figuur 5) [47 ,48 ,49]. 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: Schematisch overzicht van het mechanisme van 
RNA silencing na transductie met een shRNA [47] 
Het shRNA-expresserende transgen integreert in het 
genoom van de gastheercel wat leidt tot stabiele expressie 
van het shRNA. De geëxpresseerde shRNAs hebben het 
Exportine 5 nodig voor transport uit de kern. Onder invloed 
van Dicer wordt een siRNA gevormd, dat geïncorporeerd 
wordt in RISC wat finaal leidt tot knippen van het target 
mRNA en gene silencing. 
 

 

 

 

 

1.7 Vraagstelling 

De essentiële rol van E4BP4 in de differentiatie van NK cellen bij de muis werd, zoals 

hierboven beschreven, reeds aangetoond. Of E4BP4 ook een essentiële transcriptiefactor is 

voor humane NK cel differentiatie moet nog worden onderzocht. 

In deze masterproef zullen lentivirale virussen aangemaakt worden die coderen voor een 

shRNA die gericht is tegen het humane E4BP4. Door humane hematopoëtische stamcellen te 

transduceren met deze lentivirussen zal het E4BP4 downgereguleerd worden en op deze 

manier kan nagegaan worden of E4BP4 essentieel is voor de differentiatie van humane NK 

cellen.  
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2. Materialen en Methoden 

2.1 Klonering Mission® pLKO.1-puro vectoren 

De pLKO.1-puro vectoren (figuur 6) die gebruikt worden in deze masterproef werden 

aangekocht bij Sigma-Aldrich (Saint Louis, US). De pLKO.1-puro vectoren, aangekocht 

onder de vorm van een bacteriële glycerolstock, bevatten een shRNA insert dat een specifieke 

regio in het humane E4BP4 target (Mission 1-4, sequenties en bindingsplaats: zie Addendum 

1). In het labo was reeds een controlevector aanwezig, 

Mission® pLKO.1-puro non-mammalian shRNA 

control plasmid (Mission controle), waarbij het 

shRNA insert noch in de mens noch in muizen een 

target heeft. Transfectie van de pLKO.1-puro vector 

samen met een packaging plasmide en een evelope 

plasmide in 293T cellen leidt tot productie van 

lentivirale viruspartikels. Door de aanwezigheid van 

een zelf-inactiverend 3’ long terminal repeat 

(SIN/3’LTR) in de pLKO.1-puro vector zijn de 

lentivirale viruspartikels replicatie incompetent.  
            Figuur 6: Vectormap pLKO.1-puro vector [50] 

2.1.1 Opgroeien pLKO.1-puro vectoren in LB Broth medium 

10 µl van elke bacteriële glycerolstock werd toegevoegd aan 4 ml LB Broth medium (Difco 
TM LB Broth, Lennox, BD) en 4 µl ampiciline (100 µg/ml) in een 14 ml propyleenbuis en 8 

uur op de schudder geplaatst bij 250 rpm en 37°C. Vervolgens werd 1 ml van de 

bacteriesuspensie overgebracht in een erlenmeyer met 200 ml LB Broth medium en 200 µl 

ampiciline. De erlenmeyers werden overnacht op de schudder geplaatst bij 250 rpm en 37°C. 

2.1.2 Isoleren pLKO.1-puro vector uit E. coli 

De pLKO.1-puro vectoren werden geïsoleerd uit de E. coli bacteriën met behulp van 

EndoFree Plasmid Maxi Kit (Qiagen, Hilden, Germany) volgens het protocol van de fabrikant 

(volledig protocol: addendum 2). De vier plasmiden werden geëlueerd in 750 µl nuclease vrij 

water (nF H20) en de concentratie werd gemeten via spectrofotometrie (Nanodrop).  
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2.1.3 Digestie van pLKO.1-puro vectoren en cDNA enhanced Green Fluorescent Protein 

(eGFP)  met behulp van restrictie-enzymes  

Het puromycine resistentiegen van de 

pLKO.1-puro vectoren werd vervangen 

door eGFP om flow cytometrische analyse 

te vereenvoudigen. Het cDNA van eGFP 

werd eerder in ons labo verkregen via PCR 

op de LZRS-IRES-eGFP vector met eGFP 

primers die een restrictiesite bevatten voor 

BamHI en KpnI. Voor de digestie werden 

twee restrictie-enzymes (New England 

Biolabs® Inc., Ipswich, UK) gebruikt: 

BamHI  High Fidelity (HF) en KpnI HF. 

Zowel in het eGFP cDNA als in de 

pLKO.1-puro vectoren is er slechts 1 

knipplaats voor elk restrictie-enzyme. Deze 

unieke knipplaatsen flankeren het gen van 

interesse (Figuur 7). Van het eGFP cDNA 

werd 1 µg toegevoegd aan 1 µl van beide 

restrictie-enzymes, 5 µl 10 x NEB Buffer 4 

en nF H20 tot 50 µl. Aan 4 µg pLKO.1-

puro vector werd 2,5 µl van beide 

restrictie-enzymes toegevoegd samen met 5 

µl  10 x NEB Buffer 4 en nF H20 tot 50 µl. 

Het geheel werd gemengd door vortexen en 

de mixen werden kort gecentrifugeerd en 3 

uur geïncubeerd bij 37°C. Hitte-inactivatie 

was niet nodig voor deze restrictie-

enzymes.  
 
Figuur 7: Restrictie van de pLKO.1-puro vectoren 
met BamHI en KpnI restrictie-enzymes en ligatie 
van de vectoren met eGFP. 
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2.1.4 Opzuiveren restrictiedigest met QIAquick PCR purification kit (Qiagen) 

Er werd 250 µl (5x volume van het restrictiedigest product) buffer PB toegevoegd aan de 

restrictiedigest mix. De mix werd overgebracht op een QIAquick kolom en 1 minuut 

gecentrifugeerd aan 13.200 rpm. De doorloop werd afgegoten en 750 µl buffer PE werd op de 

QIAquick kolom gebracht om te wassen. De kolom werd 1 minuut gecentrifugeerd, de 

doorloop werd afgegoten en de kolom werd opnieuw 1 minuut gecentrifugeerd om alle 

wasbuffer te verwijderen. De QIAquick kolom werd overgebracht naar een nieuwe 1,5 ml 

microcentrifuge tube en DNA werd geëlueerd door 50 µl nF H20 op het centrum van het 

membraan te pipetteren en het geheel 1 minuut te centrifugeren aan 13.200 rpm bij KT. 

2.1.5 Agarose-gelelectroforese op gezuiverd restrictiedigest 

Er werd een 1% gel gemaakt waarbij 1,5 g agarose werd opgelost in 150 ml 1x TAE buffer. 

Na aanmaak van de gel werd deze in 0,5x TAE buffer gelegd in een elektroforesetoestel. Het 

volledige restrictieproduct werd gemengd met 6x Loading Dye en daarna op gel geladen. Als 

DNA ladder werd GeneRulerTM 1 kb (Fermentas International Inc.,Burlington, Canada) 

gebruikt. De gel werd gedurende 1 uur in een spanningsveld van 160 V en 100 mA gebracht. 

Daarna werden de strook van de gel waar het staal geladen werd grotendeels uit de gel 

gesneden en werd de rest van de gel 20 minuten geïncubeerd in een ethidiumbromide bad. Op 

deze manier wordt het gewenste DNA niet beschadigd door het ethidiumbromide. Na de 

incubatie werden de uitgeknipte stroken terug op hun plaats gelegd en de gel werd 

geanalyseerd met UV licht. De gewenste DNA fragmenten (pLKO.1 vector zonder 

puromycine en cDNA van eGFP) werden uit de gel geknipt voor gelextractie. 

2.1.6 Gelextractie met QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen) 

De uitgeknipte gelfragmenten werden gewogen en in een 2 ml microcentrifuge tube gebracht. 

3 volumes buffer QC werden toegevoegd aan 1 volume gel en de mix werd gedurende 10 

minuten geïncubeerd bij 50°C om de gel op te lossen. Daarna werd 1 gel volume isopropanol 

toegevoegd en werd de mix overgebracht op een QIAquick kolom om het DNA te binden. De 

kolom werd 1 minuut gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT en de doorloop werd afgegoten. 

500 µl buffer QC werd toegevoegd aan de QIAquick kolom om alle agarose te verwijderen. 

De kolom werd 1 minuut gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT. De doorloop werd 

afgegoten en 750 µl buffer PE werd toegevoegd om te wassen. De QIAquick kolom werd 1 

minuut gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT, doorloop werd afgegoten en de kolom werd 

opnieuw 1 minuut gecentrifugeerd om alle wasbuffer te verwijderen.  
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De QIAquick kolom werd in een 1,5 ml microcentrifuge tube geplaatst en het DNA werd 

geëlueerd door 50 µl nF H20 op de membraan te pipetteren en de kolom 1 minuut te 

centrifugeren aan 13.200 rpm bij KT. De QIAquick kolom werd verwijderd en het DNA werd 

bewaard bij -20°C. 

2.1.7 Ligatie pLKO.1 vectoren en eGFP met behulp van T4 DNA ligase 

Voor elke pLKO.1 vector werd een mix gemaakt met 2 µl 10 x T4 DNA Ligase Reactie 

buffer, 1 µl T4 DNA Ligase (New England Biolabs® Inc.) en nF H20. Aan elke mix werd 

pLKO.1 vector en eGFP insert toegevoegd. Er werd gekozen om 100 ng vector te gebruiken. 

De hoeveelheid insert die nodig was, werd bepaald aan de hand van volgende formule: 

             

€ 

ng of vector x kb size of insert
kb size of vector

x molar ratio of insert
vector

= ng of insert  

De ligatie werd uitgevoerd in drie verschillende insert/vector ratio’s: 3/1, 1/1 en 1/3. Ter 

controle werd de ligatie ook uitgevoerd in een 1/0 ratio, dit om het aantal zelfsluiters te 

bepalen. De verschillende mixen werden gedurende 1 uur geïncubeerd in het PCR toestel bij 

16°C. 

2.1.8 Transformatie pLKO.1-eGFP vectoren in DH5α competente E. coli 

De nodige 1,5 microcentrifuge tubes met DH5α competente E. coli werden gedurende 20 

minuten ontdooid op ijs. Voor elke transformatie werd 40 µl competente cellen in een 14 ml 

propyleenbuis gebracht. Aan de competente cellen werd 5 µl pLKO.1-eGFP ligatiemengsel 

toegevoegd. Als negatieve controle werd een niet geligneerde vector gebruikt (Mission 1) en 

als positieve controle 1 µl van Mission 1 pLKO.1-puro vector die niet geknipt werd met 

BamHI HF en KpnI HF. De mix werd gemengd door zachtjes te tikken en de 14 ml 

propyleenbuizen werden gedurende 30 minuten geïncubeerd op ijs. Vervolgens werden de 

stalen 20 seconden in een warmwaterbad van 42°C gebracht voor een hitteschok. Daarna 

werden de stalen opnieuw 2 minuten op ijs geplaatst. Aan de 14 ml propyleenbuizen werd 400 

µl SOC-medium (InvitrogenTM
, Paisley, UK) toegevoegd en de buizen werden op de schudder 

geplaatst bij 225 rpm, gedurende 1 uur bij 37°C. De getransformeerde E. coli werden 

uitgeplaat op een LB agar plaat (DifcoTM LB Agar, Difco BD) met 100 µg/ml ampiciline. Per 

transformatie werd 100 µl bacteriesuspensie uitgeplaat op 1 plaat en de rest van de bacteriën 

werd uitgeplaat op een restplaat. De platen werden overnacht geïncubeerd bij 37°C.  
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2.1.9 Oppikken pLKO.1-eGFP in E. coli kolonies van getransformeerde platen 

De kolonies werden opgepikt met een steriele tip en overgebracht in een 1,5 ml 

microcentrifuge tube in 30 µl nF H20. Van elke plaat werden 10 E. coli kolonies opgepikt. De 

bacteriesuspensies werden bewaard bij 4°C. 

2.1.10 Kolonie PCR met behulp van FastStart Taq DNA polymerase 

5 µl van de bacteriesuspensie (zie 2.1.9) werd in een mix gebracht samen met 10x PCR 

amplificatie buffer, 25 mM MgCl2, 10 mM dNTPs, 1 unit FastStart Taq polymerase (Roche, 

Bazel, Zwitserland) , nF H20 en 1 µM primerpaar. De stalen werden in het PCR toestel 

geplaatst en het gebruikte programma bestond uit een eerste fase van 5 minuten bij 94°C; 35 

cycli van 94°C gedurende 30 seconden, een annealingsfase van 30 seconden bij 57°C en 1 

minuut bij 72°C; en een laatste elongatiefase van 7 minuten bij 72°C. De gebruikte primers 

amplificeerden het volledige eGFP (Primers: eGFP Forward en eGFP Reverse; voor  

sequentie van de primers: addendum 3). De PCR producten werden geanalyseerd via agarose 

gel elektroforese zoals beschreven in 2.1.5. maar deze keer werd een 1,2 % gel aangemaakt en 

werd de gel volledig geïncubeerd in ethidiumbromide. Als DNA ladder werd GeneRulerTM 

100 bp (Fermentas International Inc.) gebruikt. 

2.1.11 Opgroeien E. coli met pLKO.1-eGFP vectoren in LB Broth medium 

In 14 ml propyleenbuizen werd 6 ml LB Broth medium gebracht samen met 6 µl ampiciline. 

De bacteriesuspensies van 2.1.9 die positief waren voor eGFP in de kolonie PCR worden 

overgebracht in het medium en overnacht op de schudder geplaatst bij 225 rpm en 37°C. 

2.1.12 Isoleren pLKO.1-eGFP vectoren uit E. coli met behulp van QIAprep Spin Miniprep kit 

(Qiagen) 

Van de opgegroeide bacteriën werd 2 ml overgebracht in een 2 ml microcentrifuge tube en de 

tubes werden 5 minuten gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT. Het supernatans werd 

afgenomen, er werd opnieuw 2 ml opgegroeide bacteriën toegevoegd en de tubes werden 

opnieuw 5 minuten gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT. Het supernatans werd afgenomen 

en de pellets werden geresuspendeerd in 250 µl buffer P1. Er werd 250 µl buffer P2 

toegevoegd om de bacteriën te lyseren en het geheel werd gemixt door de tube 4-6 maal te 

inverteren. Na een incubatieperiode van 5 minuten werd 350 µl buffer N3 toegevoegd om de 

reactie te neutraliseren. De microcentrifuge tubes werden 10 minuten gecentrifugeerd aan 

13.200 rpm bij KT. Het supernatans werd vervolgens overgepipetteerd op een QIAprep spin 

kolom en de kolom werd 1 minuut gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT. De doorloop werd 
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afgegoten, 500 µl buffer PB werd toegevoegd, de kolom werd 1 minuut gecentrifugeerd aan 

13.200 rpm bij KT en de doorloop werd afgegoten. Er werd 750 µl buffer PB toegevoegd, de 

kolom werd gecentrifugeerd, de doorloop afgegoten en de kolom werd opnieuw 1 minuut 

gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT om alle wasbuffer te verwijderen. De QIAprep kolom 

werd overgebracht naar een 1,5 ml microcentrifuge tube en het DNA werd geëlueerd in 50 µl 

nF H20. De concentratie werd gemeten met behulp van fotospectrometrie en de stalen werden 

bewaard bij -20°C.  

2.1.13 Sequentie-PCR pLKO.1-eGFP vectoren 

De sequentie van eGFP en van het shRNA in de verschillende pLKO.1-eGFP vectoren werd 

gecontroleerd via sequentie-PCR met behulp van Big Dye ® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems, Carlsbad, US). In een reactiemix werd 5x Sequencing 

buffer, Big Dye reaction mix, nF H20, 2 µM primer en 800 ng pLKO.1-puro vector 

samengebracht. De condities die gebruikt werden in de PCR reactie zijn: 6 minuten bij 95°C 

en 25 cycli van 10 seconden bij 96°C, 5 seconden 50°C annealingtemperatuur en 4 minuten 

bij 60°C. De primers die gebruikt werden zijn: eGFP_S, eGFPmidden_S, eGFPmidden_AS, 

missionshRNA_S, missionshRNA_AS en pLKO.1 REV. De sequenties van de primers zijn 

weergegeven in addendum 3.  

2.1.14 Opzuiveren en analyse sequentie-PCR pLKO.1-eGFP vectoren 

In een 1,5 ml microcentrifuge tube werd 50 µl ethanol 100% en 2 µl 3M Natriumacetaat 

(NaAc) samengebracht. Het volledige PCR product werd toegevoegd aan het ethanol-NaAc 

mengsel en het geheel werd gemengd door vortexen. De stalen werden eerst een half uur op 

ijs geplaatst zodat het DNA kon neerslaan en werden daarna 30 minuten gecentrifugeerd aan 

13.200 rpm bij KT. Al het supernatans werd afgenomen met een tip en er werd onmiddellijk 

250 µl 70% ethanol toegevoegd. De stalen werden 5 minuten gecentrifugeerd aan 13.200 rpm 

op KT en al het supernatans werd afgenomen. De microcentrifuge tubes werden 2 minuten 

open op een hitteblok van 95°C geplaatst zodat de pellets konden drogen. De pellets werden 

vervolgens geresuspendeerd in 25 µl Hi Di formamide door vortexen. De stalen werden nog 2 

minuten gesloten op een hitteblok van 95°C geplaatst om het DNA te denatureren. De stalen 

werden daarna overgebracht in een 96 well plaat en gesequeneerd door het Aids 

Referentielabo (Blok A, De Pintelaan 185, 900 Gent). De sequenties werden geanalyseerd via 

Chromas en Blast. 
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2.1.15 Opgroeien E. coli met pLKO.1-eGFP vectoren, pLKO.1 controle vector en packaging 

plasmide in LB Broth 

De E. coli bacteriën met pLKO.1-eGFP vector waren nog aanwezig als bacteriesuspensie in 

de koude kamer. Er werd op basis van de kolonie PCR en sequentie PCR 1 kolonie gekozen 

per vector en deze werden overgebracht in een 14 ml propyleenbuis in 5 ml LB Broth medium 

met 5 µl ampiciline. De pLKO.1 controle vector en het packaging plasmide pMD2.G waren in 

het labo aanwezig als bacteriële glycerolstocks en werden eerst uitgeplaat op een LB agar 

plaat en overnacht bij 37°C geplaatst. Daarna werd een kolonie opgepikt en overgebracht in 5 

ml LB Broth medium met 5 µl ampiciline in een 14 ml propyleenbuis. De 14 ml buizen 

werden 8 uur op de schudder bij 225 rpm en 37°C geplaatst. Vervolgens werd 1 ml van de 

gegroeide bacteriecultuur overgebracht in een erlenmeyer in 200 ml LB Broth medium met 

200 µl ampiciline en overnacht op de schudder geplaatst bij 225 rpm en 37°C. 

2.1.16 Isoleren pLKO.1-eGFP vectoren, pLKO.1 controle vector en packaging plasmides uit 

E. coli met EndoFree Plasmid Maxi Kit (Qiagen) 

De vectoren werden geïsoleerd volgens het protocol bijgevoegd door de fabrikant (zie 

addendum 2). De vectoren werden geresuspendeerd in 750 µl nF H2O en de concentratie werd 

bepaald met behulp van fotospectrometrie (Nanodrop). De stalen werden bewaard bij -20°C. 

 

2.2 Controleren expressie E4BP4 in verschillende cellijnen met behulp van Real-Time 

PCR  

Met behulp van Real-Time PCR (qPCR) werd de genexpressie van E4BP4 nagegaan in 

verschillende cellijnen. In tegenstelling tot normale PCR wordt in qPCR de amplificatie 

gemeten tijdens de reactie wat het mogelijk maakt om zowel een kwalitatieve als een een 

kwantitatieve analyse uit te voeren op de stalen. Detectie van de producten in qPCR wordt 

mogelijk gemaakt door aan de reactie een fluorescente molecule toe te voegen. Tijdens de 

eerste cycli van een qPCR reactie is nog niet voldoende materiaal geaccumuleerd waardoor de 

fluorescentie nog niet detecteerbaar is. Na een aantal cycli is voldoende DNA geamplificeerd 

en het fluorescentielevel overschrijdt de drempelwaarde. Het cyclusnummer waarbij de 

drempelwaarde overschreden wordt, wordt de treshold cycle (Ct) waarde genoemd. Aan de 

hand van de Ct waarde kan bepaald worden wat de concentratie was van het staal bij het 

begin van de reactie. Hier werd qPCR gebruikt om de relatieve hoeveelheid E4BP4 mRNA te 

bepalen in verschillende cellijnen ten opzichte van de huishoudgenen Actine en 

glyceraldehyde-3-fosfaat dehydrogenase (GAPDH). Er werd gebruik gemaakt van twee 
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verschillende detectiemethoden. De eerste methode is met behulp van een TaqMan probe en 

werd gebruikt voor de detectie van E4BP4. De probe is gekoppeld aan een reporter dye en een 

quencher dye. Wanneer de reporter dye en de quencher dicht in elkaars buurt zijn, zal de 

emissie van de reporter dye onderdrukt zijn door quencher. De probe heeft een sequentie die 

bindt op de template tussen de forward en reverse primer. Wanneer het TaqMan polymerase 

tijdens de elongatiefase de TaqMan probe bereikt, zal het enzyme de probe knippen waardoor 

de afstand tussen de reporter dye en de quencher vergroot en de fluorescentie van de reporter 

dye toeneemt. Hoe meer DNA geamplificeerd wordt, hoe groter het fluorescentiesignaal van 

de reporter dye (figuur 8). Bij de tweede methode, gebruikt voor de detectie van Actine en 

GAPDH, wordt gebruik gemaakt van SYBR Green. SYBR Green wordt toegevoegd aan de 

qPCR reactie en bindt op dubbelstrengig DNA. Hoe meer dubbelstrengig DNA gevormd 

wordt, hoe meer SYBR Green kan worden gedetecteerd (figuur 8). 

 
Figuur 8: Schematisch overzicht van de SYBR Green en TaqMan assay [51]. 
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2.2.1 RNA-isolatie van Jurkat, JY, HL60, K562 en U937 cellen 

Voor RNA isolatie met behulp van Rneasy Mini Kit (Qiagen) werden Jurkat, JY, HL60 en 

K562 cellen opgegroeid in Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) 

gesupplementeerd met 10% foetaal kalf serum (FKS), 5 ml 200 mM L-glutaminezuur (L-Glu) 

en 5 ml Peniciline/Streptomycine (P/S; concentratie P = 10000 µg/ml; concentratie S = 10000 

units/ml) (= compleet IMDM) en U937 cellen in Roswell Park Memoriam institute (RPMI) 

medium gesupplementeerd met 10% FKS, L-Glu en P/S (= compleet RPMI). Na celtelling 

met trypaanblauw werden van elke cellijn 5 miljoen cellen overgebracht in een RNase-vrij 

schroefbuisje. Cellen werden 5 minuten gecentrifugeerd aan 2.200 rpm bij 4°C. Medium werd 

afgenomen, de pellet werd geresuspendeerd in 1 ml Phosphate Buffered Saline (PBS) van 4°C 

en het geheel werd opnieuw  5 minuten gecentrifugeerd aan 2.200 rpm bij 4°C. Het PBS werd 

afgenomen en er werd 350 µl RLT toegevoegd en op en neer gepipetteerd om de cellen te 

lyseren. Het lysaat werd overgebracht op een Qiashredder kolom en 2 minuten 

gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT. Aan de doorloop werd 350 µl 70% ethanol 

toegevoegd en het geheel werd vervolgens overgebracht op een RNeasy mini kolom en 1 

minuut gecentrifugeerd aan 10.000 rpm bij KT. De doorloop werd afgegoten, 350 µl RW1 

werd op de mini kolom gebracht en de kolom werd 15 seconden gecentrifugeerd aan 10.000 

rpm bij KT. Daarna werd de doorloop afgegoten. Per staal werd 10 µl DNase I toegevoegd 

aan 70 µl buffer RDD. Het DNase I mengsel werd direct op het membraan van de RNeasy 

mini kolom gepipetteerd en 15 minuten geïncubeerd bij KT. Daarna werd 350 µl buffer RW1 

op de kolom gepipetteerd en de kolom werd 15 seconden gecentrifugeerd aan 10.000 rpm bij 

KT. De doorloop werd afgegoten, 500 µl buffer RPE werd toegevoegd, de kolom werd 1 

minuut gecentrifugeerd aan 10.000 rpm bij KT en de doorloop werd afgegoten. Er werd 

opnieuw 500 µl buffer RPE op de kolom gepipetteerd, het geheel werd 2 minuten 

gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT, de doorloop werd afgegoten en de kolom werd 

nogmaals 1 minuut gecentrifugeerd. De kolom werd overgebracht naar een 1,5 ml RNase vrij 

microcentrifuge tube en het RNA werd geëlueerd met 50 µl RNase vrij water. Het geheel 

werd 1 minuut gecentrifugeerd aan 10.000 rpm bij KT. Deze laatste stap werd nog eens 

herhaald om 100 µl geëlueerd RNA te verkrijgen. Het verkregen RNA werd vervolgens 

geconcentreerd door 1 µl glycogen, 10 µl 3M NaAc en 250 µl 95% ethanol van -20°C toe te 

voegen. De stalen werden gemengd door tegen de buisjes te tikken en overnacht geïncubeerd 

bij -20°C om het RNA te precipiteren. Na incubatie werden de stalen 15 minuten 

gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij 4°C. Het supernatans werd verwijderd en de pellet 
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gewassen met 100 µl 70% ethanol van -20°C door 15 minuten te centrifugeren aan  

13.200 rpm bij 4°C. Het supernatans werd verwijderd en na drogen van de pellet werd het 

RNA geresuspendeerd in 10 µl nF H20. De concentratie van de stalen werd gemeten met 

behulp van fotospectrometrie (Nanodrop). 

2.2.2 Reverse Transcriptie PCR (RT-PCR) 

Het mRNA verkregen na RNA-isolatie van de Jurkat, JY, HL60, U937 en K562 cellen werd 

omgezet in cDNA met behulp van SuperScirptTM First Strand Synthesis System for RT-PCR 

(InvitrogenTM). De RNA stalen werden verdund naar een concentratie van 4 µg RNA in 10 µl 

nF H20 (0,4 µg/µl). Het RNA werd overgebracht in een nuclease vrij 0,2 ml microcentrifuge 

tube en 2 µl random hexameren werden toegevoegd. De microcentrifuge tubes werden 

gevortext, kort gecentrifugeerd en 10 minuten geïncubeerd bij 70°C (in ABI 2720 Thermal 

Cycler). Daarna werden de microcentrifuge tubes 3 minuten op ijs geplaatst, kort 

gecentrifugeerd en terug op ijs geplaatst. Aan elke reactie werd 2 µl 10x RT buffer, 2 µl 25 

mM MgCl2, 2 µl 0,1 M DTT, 1 µl 10 mM dNTP mix, 1 µl RNase out (40 U/µl) en 1 µl 

SuperScript (50 U/µl) toegevoegd. De microcentrifuge tubes werden gevortext, kort 

gecentrifugeerd en opnieuw geïncubeerd in de ABI 2720 Thermal Cycler bij volgende 

condities: 10 minuten bij 25°C, 50 minuten bij 42°C en 15 minuten bij 70°C. Daarna werd  

1 µl RNase H toegevoegd en werden de stalen 20 minuten geïncubeerd bij 37°C (in ABI 2720 

Thermal Cycler). De concentratie van het cDNA werd gemeten met behulp van 

fotospectrometrie (Nanodrop) en de stalen werden bewaard bij -20°C.  

2.2.3 qPCR op cDNA van Jurkat, JY, HL60, K562 en U937 cellen 

Op het verkregen cDNA werd qPCR uitgevoerd om expressie van E4BP4 na te gaan. Als 

huishoudgenen werd gekozen voor Actine en GAPDH. Actine en GAPDH expressieniveaus 

werden gedetecteerd met behulp van qPCR Core Kit for SYBR® Green I (Eurogentec, 

Seraing, België). Per primerpaar werd een mix gemaakt bestaande uit 12,5 µl 2x Mastermix, 

0,75 µl 10 mM forward primer, 0,75 µl 10 mM reverse primer, 0,75 µl SYBR® Green en 8,25 

µl nF H20 per reactie. Expressieniveaus van E4BP4 werden gedetecteerd door een TaqMan 

probe. Er werden 2 mixen aangekocht die de primers bevatten voor E4BP4 en de TaqMan 

probe: NFIL3 Hs00993282-m1 en NFIL3 Hs00356602-g1 (Applied Biosystems). Per reactie 

werd 1 µl TaqMan primer-probe mix toegevoegd aan 10 µl TaqMan Universal PCR 

MasterMix (Roche) en 7 µl nF H20. De primer-mixen werden uitverdeeld in een 96-well plaat 

en aan elke well werd 2 µl cDNA toegevoegd aan een concentratie van 300 ng/µl. Elke reactie 
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werd uitgevoerd in triplo. De sequenties van de primers voor Actine en GAPDH zijn terug te 

vinden in addendum 3. De 96-well plaat werd geanalyseerd met ABI Prism 7300 Sequence 

Detection system (Applied Biosystems). De resultaten werden geanalyseerd m.b.v. de delta Ct 

methode.  

 

2.3 Productie pLKO.1-eGFP lentivirale virussen 

2.3.1 Transfectie met Calcium Phosphate Transfection Kit (InvitrogenTM) in 293T cellen 

24 uur voor transfectie werden opgegroeide 293T cellen uitgezaaid. 293T cellen werden 

losgemaakt m.b.v. 4 ml cel dissocatie buffer (CDB), die vervolgens geneutraliseerd werd met 

compleet Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) + glutamax (compleet DMEM = 10 

% FKS, L-Glu, P/S) en overgebracht in een 50 ml buis. Na celtelling met trypaanblauw 

werden voor elke pLKO.1-eGFP vector (Mission 1, Mission 2, Mission 3, Mission 4 en 

Mission controle) in drie 6 cm petrischalen respectievelijk 0,75 x 106, 1 x 106 en 1,25 x 106 

293T cellen uitgeplaat en aangelengd met 6 ml compleet DMEM + glutamax. De cellen 

werden overnacht in de incubator geplaatst bij 37°C  en 7% CO2. 1 uur voor transfectie werd 

het medium van de 293T cellen ververst. 1 µg pLKO.1-eGFP vector werd samengebracht met 

0,9 µg envelop plasmide (p8.91) en 0,1 µg packaging plasmide (pMDG.2 of pCMV-VSV-G) 

in een 1,5 ml microcentrifuge tube. Aan het plasmidemengsel werd 1/10 volume NaAc (3 M) 

en 3 volumes ijskoude ethanol 100% toegevoegd. Het geheel werd gemengd door tegen de 

tubes te tikken en de stalen werden minimum 30 minuten bewaard bij -80°C. De plasmiden 

werden 10 minuten gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT. Het supernatans werd afgenomen, 

er werd 100 µl 70% ethanol toegevoegd en het geheel werd opnieuw 10 minuten 

gecentrifugeerd aan 13.200 rpm bij KT. Het supernatans werd afgenomen en de pellet werd 

gedroogd in de laminaire flow. Aan de vectoren werd 132 µl Tissue culture sterile water 

(TQW) en 18 µl  2 M CaCl2 toegevoegd. In een 15 ml buis werd 150 µl 2 x Hepes Buffered 

Saline (HBS) gebracht en terwijl met een 1 ml pipet op volle kracht lucht werd geblazen in de 

HBS, werd druppelsgewijs het DNA toegevoegd. Het geheel werd 30 minuten geïncubeerd bij 

KT. 25 µM/ml chloroquine werd aan de 293T cellen toegevoegd om verzuring van de 

lysosomen tegen te gaan. 300 µl vector werd al druppelend toegevoegd aan de 293T cellen en 

de cellen werden geïncubeerd bij 37°C. Op dag 1 na de transfectie werd het medium van de 

293T cellen ververst. Op dag 2 werd het aangemaakte virus geoogst. Hierbij werd medium 
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voorzichtig afgenomen en overgebracht in een 15 ml falcon. Aan de 293T cellen werd 

opnieuw 6 ml compleet DMEM + glutamax toegevoegd.  

Het afgehaald medium werd 10 minuten gecentrifugeerd aan 1.700 rpm en het supernatans 

werd overgebracht naar een nieuwe 15 ml buis. Het virus werd per 120 µl uitverdeeld in 0,5 

ml microcentrifuge tubes en bewaard bij -80°C. Op dag 3 na transfectie werd het virus 

opnieuw geoogst zoals hierboven beschreven. Een deel van de 293T cellen werd losgemaakt 

voor flow cytometrische analyse. 

2.3.2 Transfectie van 293T cellen met behulp van jetPEI® (Polyplus-transfection SA) 

De 293T cellen werden 24 uur voor transfectie uitgezaaid zoals beschreven in 2.3.1. Eén uur 

voor transfectie werd het medium van de 293T cellen ververst. Per reactie werd 1 µg 

pLKO.1-eGFP vector, 0,9 µl packaging plasmide (p8.91) en 0,1 µg envelop plasmide 

(pCMV-VSV-G) samengebracht in 250 µl 150 mM natriumchloride (NaCl). Het mengsel 

werd gemixt door te vortexen en kort gecentrifugeerd. Voor elke reactie werd 250 µl 150 mM 

NaCl gemengd met 20 µl jetPEI®. Van de jetPEI-mix werd 250 µl toegevoegd aan het 

vectormengsel en het geheel werd gevortext, kort gecentrifugeerd en 30 minuten geïncubeerd 

bij KT. Na incubatie werd het volledige jetPEI-vector mengsel al druppelend toegevoegd aan 

de 293T cellen. De cellen werden overnacht geïncubeerd bij 37°C. Op dag 1 na transfectie 

werd het medium van de 293T cellen ververst. Het virus werd geoogst en uitverdeeld op dag 

2 en dag 3 na transfectie zoals beschreven in 2.3.1. Op dag 3 werd een deel van de 293T 

cellen losgemaakt voor analyse met flow cytometrie.  

 

2.4 Transductie in Jurkat en HL60 cellen met lentiviraal virus 

2.4.1 Transductie met retronectine 

24 µl retronectine werd verdund met 976 µl PBS tot een finale concentratie van 24 µg/ml. Het 

retronectine werd eerst gefilterd door het over te brengen naar een spinfilter (poriëngrootte: 

0,22 µm) en 1 minuut te centrifugeren aan 13.200 rpm. Voor elke transductie werd 80 µl 

retronectine in een well van een 96 well plaat gepipetteerd. De rest van de wells werden 

gevuld met 200 µl PBS. De plaat werd terug in de verpakking geplaatst om verdamping te 

vermijden en 2 uur geïncubeerd bij KT. Na de incubatie werd de rest van het retronectine 

afgenomen langs de rand van de well. Aan de wells werd 80 µl PBS met 2% Bovine Serum 

Albumine (BSA) toegevoegd en de plaat werd 30 minuten geïncubeerd bij KT. Daarna werd 

het PBS met 2 % BSA afgenomen en werden de wells gewassen met 150 µl compleet IMDM. 
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In elke well werden 50.000 Jurkat of HL60 cellen gebracht en aangelengd tot 100 µl met 

compleet IMDM.  

Aan de wells werd 100 µl dag 2 virus toegevoegd en de platen werden 48 uur geïncubeerd bij 

37°C. Na 48 uur werden de getransduceerde cellen losgemaakt en overgebracht in een 15 ml 

falcon. De falcons werden aangelengd met compleet IMDM tot 4 ml en 5 minuten 

gecentrifugeerd bij 1.500 rpm. Het supernatans werd afgenomen en de cellen werden 

geresuspendeerd in 2 ml compleet IMDM en overgebracht in een 24 well plaat. Een deel van 

de cellen werd geanalyseerd met flow cytometrie. 

2.4.2 Sorteren van getransduceerde cellen 

De getransduceerde cellen werden eerst geteld met trypaanblauw. De cellen werden gewassen 

met 5% FKS in PBS door 5 minuten te centrifugeren aan 1.500 rpm en werden dan 

geresuspendeerd in 5% FKS in PBS aan een concentratie van maximum 10 miljoen cellen per 

ml. De eGFP positieve cellen werden gesorteerd met de FACS Aria cell sorter (BD 

Biosciences) zodat alle cellen eenzelfde eGFP expressie hebben. De gesorteerde cellen 

werden opgevangen in 2 ml  50% FKS in PBS in een steriele FACS buis. De FACS buizen 

worden aangelengd met PBS en 10 minuten gecentrifugeerd aan 1.700 rpm bij 4°C. Het 

supernatans werd afgenomen en de cellen werden gewasssen met compleet IMDM door 5 

minuten te centrifugeren aan 1.500 rpm bij KT. De gewassen cellen worden geresuspendeerd 

in compleet IMDM en in de broedstoof geplaatst bij 37°C en 7 % CO2. 

 

2.5 cDNA aanmaak van gesorteerde getransduceerde Jurkat en HL60 cellen 

2.5.1 RNA-isolatie met behulp van Rneasy Mini Kit (Qiagen) 

De gesorteerde cellen werden opgegroeid en na celtelling met trypaanblauw werd het RNA 

uit de cellen geïsoleerd zoals beschreven in 2.2.1. De concentratie van de stalen werd gemeten 

met fotospectrometrie en de stalen werden verdund tot een concentratie van 4 µg in 10 µl nF 

H20. 

2.5.2 RT-PCR met behulp van SuperScriptTM First Strand Synthesis System for RT-PCR 

(Invitrogen) 

Van het verkregen RNA werd cDNA aangemaakt zoals beschreven in 2.2.2. De concentratie 

van de stalen werd gemeten met fotospectrometrie en de stalen werden bewaard bij -20°C. 

 



 30 

2.6 Analyse E4BP4 expressie in getransduceerde Jurkat cellen met behulp van qPCR 

Op het verkregen cDNA van de Jurkat cellen werd qPCR uitgevoerd om expressie van E4BP4 

na te gaan. De qPCR werd uitgevoerd zoals beschreven in 2.2.3. De stalen werden verdund 

naar een concentratie van 300 ng/µl. Als huishoudgenen werd gekozen voor Actine en 

GAPDH. E4BP4 werd gedetecteerd met de TaqMan probe NFIL3 Hs00993282-m1. Aan elke 

reactie werd 600 ng cDNA toegevoegd. De stalen werden geanalyseerd met ABI Prism 7300 

Sequence Detection system. qPCR resultaten werden geanalyseerd m.b.v. de delta Ct 

methode.  

3. Resultaten 

3.1 Klonering van de pLKO.1-puro vectoren 

Om eenvoudige analyse na transfectie en transductie toe te laten, werd het puromycine 

resistentiegen uit de pLKO.1 vectoren geknipt en vervangen door eGFP. De 4 pLKO.1 

vectoren en het cDNA van eGFP werden geknipt met BamHI HF en KpnI HF restrictie-

enzymes. De restrictieproducten werden geladen op gel om de gewenste banden te isoleren. 

Bij de pLKO.1 vectoren verwachtten we een bandje van 679 bp dat het puromycine 

resistentiegen bevat en een bandje van 6383 bp dat de rest van de vector voorstelt. Restrictie 

van het cDNA van eGFP leidt tot een bandje van 735 bp dat het eGFP cDNA voorstelt (figuur 

9).  

 
Figuur 9: agarose-gelelektroforese na restrictie van pLKO.1-puro vectoren en cDNA eGFP.  
De figuur toont het restrictiepatroon. Als merker werd gebruik gemaakt van GeneRulerTM 1 kb. Van de Mission 
1-4 vectoren werd de band van 6383 bp uitgeknipt, van het cDNA van eGFP het bandje van 735 bp.  
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Na opzuiveren van de 6383 bp banden van de Mission vectoren en de 735 bp band van het 

eGFP werden de pLKO.1 vectoren en het eGFP insert geligeerd volgens drie verschillende 

vector/insert ratio’s: 1/3, 1/1 en 3/1. Na transformatie in E. coli bacteriën werden van elke 

pLKO.1-eGFP vector 10 kolonies opgepikt en opgegroeid. De kolonies werden gecontroleerd 

met kolonie PCR waarbij het eGFP werd geamplificeerd en de PCR producten werden op gel 

geladen (figuur 10). We verwachtten op gel een PCR product met een lengte van ongeveer 

730 bp. 

 
Figuur 10: agarose-gelelektroforese na kolonie PCR van pLKO.1-eGFP vectoren. 
Van elke vector werden 10 kolonies gescreend (Mission 1: 1.1-1.10; Mission 2: 2.1-2.10; Mission 3: 3.1-3.10; 
Mission 4: 4.1-4.10). Als DNA ladder werd gebruik gemaakt van GeneRulerTM 100 bp Plus.  
 

Op de gel was te zien dat van de Mission 1 vector zeker 9 kolonies het eGFP geïncorporeerd 

hadden. Het bandje van kolonie 1.9 was niet zo duidelijk te zien. Bij de Mission 2 kolonies 

was bij 8 kolonies een duidelijke band te zien van 730 bp net zoals bij Mission 3 en bij 

Mission 4 vertoonden alle kolonies duidelijk een band van 730 bp. Van elke vector werd 1 

kolonie geselecteerd om te analyseren met sequentie-PCR met de primers beschreven in 

2.1.13. Zowel het shRNA als het geïncorporeerde eGFP werden gesequeneerd. Er werd 

gekozen voor de kolonies 1.1, 2.2, 3.4 en 4.1. Na analyse van de sequentieresultaten bleek dat 

de sequenties van Mission 2 en Mission 3 volledig correct waren. In de sequentie van Mission 

1 werd één mutatie teruggevonden in eGFP die leidde tot een omzetting van een Leucine naar 

een Glutamine residue. Van Mission 4 kon wel een sequentie verkregen worden van het 

eGFP, maar de sequenering van het shRNA bleek niet succesvol. Er werd opnieuw een 

sequentie-PCR uitgevoerd op 4 nieuwe kolonies, telkens 2 kolonies van Mission 1 en Mission 

4, met dezelfde primers. De sequentie van Mission 1 bleek deze keer wel correct. Bij de 2 

Mission 4 vectoren werd, zoals eerder, wel een correcte sequentie bekomen van het eGFP 

maar er waren geen resultaten van de sequenering van het shRNA. Ondanks dat er geen 

sequentie verkregen werd van het shRNA van Mission 4 werd toch verdergegaan. De kolonies 

die een correcte sequentie hadden, alsook een Mission 4 kolonie, werden opgegroeid voor 

plasmide isolatie a.d.h.v. maxiprep. Bij Mission 4 werd gekozen om kolonie 4.3 op te groeien, 

bij Mission 1 kolonie 1.2.  
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3.2 Controleren E4BP4 expressie op verschillende cellijnen met qPCR 

Om de functionaliteit en het effect van de pLKO.1-eGFP vectoren en RNA interference te 

kunnen controleren werd op zoek gegaan naar cellijnen die E4BP4 sterk tot expressie 

brengen. Er werd gekozen voor Jurkat cellen, een geïmmortaliseerde T cellijn, JY cellen, een 

geïmmortaliseerde B cellijn, K562 cellen, een geïmmortaliseerde myeloïde cellijn, U937 

cellen, een myeloïde cellijn en HL60 cellen, een neutrofiele cellijn. Uit 5 miljoen cellen van 

elke cellijn werden RNA geïsoleerd en het volledige RNA product werd omgezet tot cDNA 

met behulp van oligo dT primers. Met dit cDNA werd een qPCR uitgevoerd voor de 

huishoudgenen Actine en GAPDH en voor E4BP4 (zoals beschreven in 2.2.3). Voor Actine 

en GAPDH werd een Ct waarde verwacht tussen 18 en 20. De verkregen Ct waarden waren 

echter hoger dan 20 wat deed vermoeden dat de aanmaak van het RNA of het cDNA niet 

correct was verlopen (Addendum 4).  

Er werd nieuw RNA geïsoleerd uit alle hierboven beschreven cellijnen. Na RNA isolatie werd 

de concentratie van het RNA gemeten. 5 µg RNA werd omgezet tot cDNA, zoals beschreven 

stond in de gebruikte kit. Het cDNA werd deze keer aangemaakt met random hexameren. Het 

verkregen cDNA werd 1/3 verdund en bij het uitvoeren van de qPCR werd 4 µl cDNA (de 

concentratie van het staal werd niet gemeten) toegevoegd aan 21 µl qPCR-mix. Er werd enkel 

een qPCR uitgevoerd op het huishoudgen Actine. De verkregen Ct waarden waren weer hoger 

dan de verwachte Ct waarde van 18-20 (Addendum 5).  

Om na te gaan of geen fout werd gemaakt tijdens het uitvoeren van de qPCR werd een nieuwe 

qPCR uitgevoerd op alle cellijnen voor de huishoudgenen Actine en GAPDH maar deze keer 

werd ook een positieve controle meegenomen, DND41 cellen, waarvan de Ct waarden voor 

Actine en GAPDH gekend waren. Opnieuw werd 4 µl cDNA (concentratie van het cDNA 

werd niet gemeten) toegevoegd aan 21 µl qPCR-mix. De verkregen Ct waarden waren 

opnieuw te hoog en ook de Ct waarden verkregen bij de positieve controle waren tot 6 Ct 

waarden hoger dan verwacht (Addendum 6). 

Na overleg in het labo werd beslist om de qPCR opnieuw uit te voeren deze keer met cDNA 

verdund tot een concentratie van 300 ng/µl. Er werd 2 µl cDNA toegevoegd aan 23 µl 

primermix en de DND41 cellen werden opnieuw meegenomen als positieve controle. 

Opnieuw waren de resultaten in dezelfde lijn als eerder verkregen resultaten. De Ct waarden 

waren opnieuw veel hoger dan verwacht werd (Addendum 7). 

Omdat de werkoplossing van de primers al een aantal maal ontdooid en terug ingevroren was, 

werd beslist om nieuwe primers te verdunnen vanuit de stockoplossing.  
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Daarnaast werd bij het uitvoeren van de nieuwe qPCR er ook goed op gelet dat alle stalen 

continu op ijs bleven en dat er voldoende gevortext werd vooraleer een staal toegevoegd werd 

aan de mix. Bij deze qPCR werd enkel het cDNA van de JY cellen meegenomen met zowel 

de oude als de nieuw aangemaakte primers. Daarnaast werden ook de DND41 cellen 

meegenomen als positieve controle. De verkregen Ct waarden van de DND41 cellen waren 

deze keer wel zoals verwacht en dit zowel bij de oude als bij de nieuwe primers. Dit wees 

erop dat de fouten in de werkwijze gecorrigeerd waren. (Addendum 8).  

De Ct waarden voor de JY cellen waren echter nog aanzienlijk hoog dus werd er een nieuwe 

qPCR uitgevoerd. Ditmaal werd de qPCR uitgevoerd in een titratiereeks waarbij 

respectievelijk 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 en 2400 ng cDNA werd toegevoegd. Ook na 

uitvoeren van deze qPCR lagen de Ct-waarden voor Actine en GAPDH gemiddeld nog altijd 

rond de 22 (Addendum 9).  

Deze waarden waren nog altijd te hoog en daarom werd beslist om nieuw RNA en cDNA aan 

te maken om zeker te zijn dat daar niks verkeerd was gegaan. Van de JY, Jurkat, HL60 en 

K562 cellen waren cellen in RLT buffer ingevroren en deze werden gebruikt om RNA te 

isoleren. Na RNA isolatie werd het RNA gemeten en er werd 4 µg RNA gebruikt om cDNA 

aan te maken met random hexameren. De concentratie van het cDNA werd gemeten en van 

elk staal werd een verdunningsreeks gemaakt: 1, 1/2, 1/4 en 1/8, wat overeenkomt met het 

toevoegen van respectievelijk 2400, 1200, 600 en 300 ng cDNA. Van elk van deze 

verdunningen werd een qPCR uitgevoerd op het huishoudgen Actine. Uit de resultaten bleek 

dat bij de Jurkat, JY en K562 cellen een Ct waarde bekomen werd van 20 bij toevoegen van 

600 ng cDNA. (Addendum 10). Bij de HL60 cellen was niet duidelijk bij welke verdunning 

de laagste Ct waarden konden verkregen worden. Zowel bij toevoegen van 600 ng als 300 ng 

cDNA waren de Ct waarden laag maar omdat de qPCR slechts in duplo werd uitgevoerd en de 

resultaten bij elke verdunning zeer verschillend waren, was het niet duidelijk bij welke 

verdunning de laagste Ct waarden voorkwamen.  

Er werd nieuw cDNA aangemaakt van U937 cellen en qPCR uitgevoerd voor Actine, 

GAPDH en E4BP4. Van de JY, Jurkat, K562 en U937 cellen werd 600 ng cDNA toegevoegd 

aan elke reactie en van de HL60 cellen werd qPCR uitgevoerd van zowel een 1/4 (600 ng 

cDNA per reactie) als een 1/8 (300 ng cDNA per reactie) verdunning. De verkregen Ct 

waarden (Addendum 11) werden genormaliseerd t.o.v. Actine en GAPDH (figuur 11) 

Uit de resultaten blijkt dat E4BP4 expressie laag is in U937 en JY cellen en vooral hoog is in 

Jurkat cellen (figuur 10). Voor de HL60 cellen en K562 is de E4BP4 expressie ongeveer 
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gelijk. Er is wel een verschil merkbaar tussen de normalisatie t.o.v. Actine en die t.o.v. 

GAPDH.  

 

 

Figuur 11: Resultaten analyse qPCR op U937, HL60, K562, JY en Jurkat cellen. 
Analyse gebeurde met 2 verschillende mixen van primers en TaqMan probe voor E4BP4: Hs-g1 en Hs-m1. De 
verkregen Ct waarden werden genormaliseerd t.o.v. Actine en GAPDH. Bij de HL60 cellen werden 2 
concentraties gebruikt: 1/4 = 600 ng cDNA en 1/8 = 300 ng cDNA. 
 

3.3 Lentivirale virusproductie van pLKO.1-eGFP vectoren en transductie in Jurkat en 

HL60 cellen 

Van de 4 pLKO.1-eGFP vectoren (Mission 1, Mission 2, Mission 3 en Mission 4) alsook van 

de controlevector (Mission controle) werd lentiviraal virus aangemaakt door de vectoren 

samen te brengen met een enveloppe plasmide, p8.91, en een packaging plasmide, pMD2.G. 

Het vectormengsel werd via het calcium-fosfaat precipitatie protocol getransfecteerd in HEK-

T cellen. Analyse op dag 1 en dag 2 na transfectie met fluorescentiemicroscopie toonde aan 

dat de HEK-T cellen getransfecteerd met Mission 1, Mission 2, Mission 3 en Mission controle 

groen fluoresceerden (dit is een merker voor eGFP expressie) terwijl de HEK-T cellen 

getransfecteerd met Mission 4 niet groen fluoresceerden. De cellen die wel fluoresceerden 

werden op dag 3 geanalyseerd op eGFP expressie met flow cytometrie (figuur 12).  
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Figuur 12: Flow cytometrische analyse van eGFP expressie op dag 3 na transfectie van HEK-T cellen met 
Mission pLKO.1-eGFP vectoren 
De figuur geeft het aantal cellen weer t.o.v. van eGFP expressie (gemeten in FITC-A kanaal). De cellen worden 
op voorhand PI- gated en SSC/FSC gated. A: eGFP expressie van HEK-T cellen getransfecteerd met de Mission 
1 vector. B: Transfectie met Mission 2. C: Transfectie met Mission 3. D: Transfectie met Mission controle. 
 

Op dag 3 vertoonden 99,8% van de HEK-T cellen getransfecteerd met de controlevector hoge 

eGFP-expressie. Voor de HEK-T cellen getransfecteerd met Mission 1, Mission 2 en Mission 

3 was dat respectievelijk 95,7%, 66,8% en 97,7%. Het virus dat geoogst werd van deze HEK-

T cellen werd gebruikt om Jurkat cellen te transduceren met behulp van retronectine. De 

getransduceerde Jurkat cellen werden 48 uur na transductie geanalyseerd a.d.h.v. flow 

cytometrie voor eGFP expressie (figuur 13). De transductie-efficiëntie in de Jurkat cellen was 

zeer laag. De hoogste efficiënte werd verkregen bij transductie met de controlevector (1,7%). 

Transductie-efficiënte van de andere virussen kwam niet boven de 1%. 
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Figuur 13: Flow cytometrische analyse van eGFP expressie bij getransduceerde Jurkat cellen met pLKO.1-eGFP 
lentivirussen. 
A: Transductie in Jurkat cellen met Mission controle. B: Mission 1. C: Mission 2. D: Mission 3.  
 

Omdat de transductie-efficiëntie zo laag was, werd een controle restrictiedigest uitgevoerd op 

de pMD2.G vector die gebruikt werd als packaging plasmide bij transfectie en tevens op een 

pCMV-VSV-G vector die eerder in het labo door anderen al gebruikt werd als packaging 

plasmide. Voor de restrictie werd gebruik gemaakt van de enzymes NotI en EcoRI. Bij de 

pMD2.G vector verwachtten we 3 banden van 795, 1671 en 3358 bp en bij de pCMV-VSV-G 

vector werden ook 3 banden verwacht van 1411, 1572 en 3380 bp. Na analyse met 

gelelektroforese bleek dat bij de restrictie van de pMD2.G vector slechts 2 banden te zien 

waren op gel. De restrictie van de pCMV-VSV-G vector was 

zoals verwacht (figuur 14). Op basis van deze resultaten werd 

beslist om opnieuw virus aan te maken met de pCMV-VSV-

G vector als packaging plasmide 
 
 
 
 
 
Figuur 14: agarose-gelektroforese na restrictie van pCMV-VSV-G en 
pMD2.G vectoren met de restrictie-enzymen NotI en EcoRI. 
De figuur toont de resultaten na restrictie. Als ladder werd gebruik 
gemaakt van GeneRulerTM 1 kb Plus.  



 37 

Omdat noch de sequentie-analyse van de Mission 4 vector eerder gelukt was, noch de 

transfectie van de Mission 4 in HEK-T cellen gelukt was, werd deze keer Mission 4 niet 

meegenomen voor transfectie. Mission 1, Mission 2, Mission 3 en Mission controle werd wel 

getransfecteerd in 293T cellen samen met het p8.91 envelop plasmide en het pCMV-VSV-G 

packaging plasmide d.m.v. calciumfosfaat precipitatie. Op dag 2 en dag 3 werden de cellen 

opnieuw geanalyseerd met fluorescentiemicroscopie. Alle culturen fluoresceerden groen en 

werden geanalyseerd voor eGFP-expressie a.d.h.v. flow cytometrie op dag 3 (figuur 15). De 

293T cellen getransfecteerd met Mission 1 en Mission 2 hadden 100% transfectie-efficiëntie. 

Voor transfectie met Mission controle en Mission 3 was dat respectievelijk 98,1% en 72,2%.  

 
Figuur 15: Flow cytometrische analyse van eGFP na transductie van 293T cellen met pLKO.1-eGFP lentivirale 
vectoren. 
A: Transfectie van mission controle in 293T. B: Transfectie van Mission 1. C: Transfectie van Mission 2. D: 
Transfectie van Mission 3. 
 
De 4 verkregen virussen werden gebruikt voor transductie in Jurkat cellen m.b.v. retronectine. 

De eGFP expressie van de Jurkat cellen werd geanalyseerd 48 uur na transductie met flow 

cytometrie (figuur 16). Transductie met Mission 1 en Mission 2 leidde tot respectievelijk 98,7 

en 99,9% transductie-efficiëntie. Transductie van de Jurkat cellen met Mission controle en 

Mission 3 leidde tot een transductie-efficiëntie van respectievelijk 7,3% en 4,5%.  
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Figuur 16: Flow cytometrische analyse van eGFP expressie na transductie van Mission lentivirale vectoren in 
Jurkat cellen. 
A: transductie in Jurkat cellen van Mission controle virus. B: Transductie van Mission 1 virus. C: Transductie 
van Mission 2 virus. D: Transductie van Mission 3 virus. 
 

Er werd beslist om nieuw lentiviraal virus te maken van de Mission controle en Mission 3 

vector. Aangezien in het labo recent heel goede transfectie-efficiëntie was bekomen met 

jetPEI transfectie reagens, werd voor de aanmaak van het Mission 3 en Mission controle virus 

dit nieuw protocol gehanteerd. De Mission 3 en Mission controle vectoren werden 

samengebracht met het p8.91 envelop plasmide en het pCMV-VSV-G packaging plasmide. 

Op dag 2 en dag 3 na transfectie werden de culturen opnieuw geanalyseerd met de 

fluorescentiemicroscoop. Alle culturen fluoresceerden groen en werden geanalyseerd met 

flow cytometrie voor eGFP expressie (figuur 17). De transfectie-efficiënte was 92,2% bij de 

transfectie met de Mission controle vector en 91,4% bij transfectie met Mission 3.  
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Figuur 17: Flow cytometrische analyse van eGFP expressie na transfectie van 293T cellen met pLKO.1-eGFP 
vectoren. 
A: Transfectie in 293T cellen met Mission controle vector. B: Transfectie met Mission 3 vector. 
 

De nieuwe Mission controle en Mission 3 virussen werden gebruikt voor transductie in Jurkat 

cellen. Omdat de Jurkat cellen die eerder getransduceerd werden met Mission 2 (zie 

experiment figuur 16) afgestorven waren, werd ook opnieuw getransduceerd met het Mission 

2 virus in Jurkat cellen (figuur 18). Transductie-efficiëntie bij de Jurkat cellen getransduceerd 

met Mission controle was 57,5%, bij Mission 2 86,6% en bij Mission 3 71,7%. 

 
Figuur 18: Flow cytometrische analyse van eGFP expressie na transductie van Jurkat cellen met Mission 
lentivirale vectoren. 
A: Transductie in Jurkat cellen met Mission controle. B: Transductie met Mission 2. C: Transductie met Mission 
3. 
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De Jurkat cellen getransduceerd met Mission 1 virus (experiment figuur 16) en de Jurkat 

cellen getransduceerd met Mission controle en Mission 3 virus (experiment figuur 18) werden 

gesorteerd zodat ze een identieke eGFP expressie zouden hebben (zie 3.4). De Jurkat cellen 

getransduceerd met Mission 2 virus stierven opnieuw af. Mogelijk leidt een te hoge E4BP4 

interferentie in deze cellijn tot celdood. Daarom werden nieuwe Jurkat cellen getransduceerd 

met slechts 20 µl Mission 2 virus, wat een verdunning is van 1/5. Als controle werden ook 

HL60 cellen getransduceerd met alle 4 de Mission virussen (figuur 19). Bij transductie met 

1/5 verdunning van Mission 2 in de Jurkat cellen was de transductie-efficiëntie 92,5% en de 

cellen bleven in leven. Transductie in de HL60 cellen leidde tot een transductie-efficiëntie van 

9,8% bij Mission controle, 42,4% bij Mission 1, 23,4% bij Mission 2 en 11,3% bij Mission 3 

(figuur 19).  

       
Figuur 19: Flow cytometrische analyse van de eGFP expressie na transductie van Jurkat en HL60 cellen met 
Mission virussen. 
A: Transductie van Jurkat cellen met 1/5 verdunning van Mission 2. B: Transductie van HL60 cellen met 
Mission controle. C: Transductie van HL60 cellen met Mission 1. D: Transductie van HL60 cellen met Mission 
2. E: Transductie van HL60 cellen met Mission 3. 
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3.4 Sorteren van getransduceerde Jurkat en HL60 cellen en RNA isolatie. 

De Jurkat cellen die eerder succesvol getransduceerd werden met Mission 1, Mission 3 en 

Mission controle virus werden gesorteerd op basis van hun eGFP expressie zodat alle Jurkats 

een identieke eGFP expressie hadden (figuur 20). Van de Jurkats getransduceerd met mission 

1 werden 34189 cellen geïsoleerd, van de Jurkats met Mission 3 36944 cellen en van de 

Jurkats met Mission controle werden 105426 cellen geïsoleerd. De cellen werden opgegroeid 

in compleet IMDM medium en uit 5 miljoen cellen werd RNA geïsoleerd waarvan 4 µg werd 

omgezet tot cDNA m.b.v. random hexameren.  

 
Figuur 20: Sorting getransduceerde Jurkat cellen op basis van eGFP expressie. 
De figuur geeft het aantal cellen weer t.o.v eGFP expressie (gemeten in het FITC-A kanaal). De cellen werden 
op voorhand FSC/SSC en PI gated. A: Jurkat cellen getransduceerd met Mission controle virus. Er werden 
105.426 cellen gesorteerd. B: Jurkat cellen met Mission 1 virus; 34.189 cellen. C: Jurkat cellen met Mission 3 
virus; 36.944 cellen. 
 
De HL60 cellen die getransduceerd werden met de Mission virussen werden ook gesorteerd 

zodat hun eGFP expressie identiek zou zijn. Voor de HL60 getransduceerd met Mission 1, 

Mission 2, Mission 3 en Mission controle werden respectievelijk 36260, 227652, 77308 en 

52434 cellen gesorteerd (figuur 21). De cellen werden opgegroeid in compleet IMDM 

medium en ingevroren voor verdere analyse.  
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Figuur 21: Sorting getransduceerde HL60 cellen op basis van eGFP expressie. 
A: HL60 cellen getransduceerd met Mission controle virus, 36.260 cellen hadden de gewenste eGFP expressie. 
B: HL60 cellen met Mission 1; 227.652 cellen. C: HL60 cellen met Mission 2: 77.308 cellen. D: HL60 cellen 
met Mission 3; 52.434 cellen. 

 

3.5 Analyse E4BP4 expressie in getransduceerde Jurkat cellen 

Van niet-getransduceerde Jurkat cellen werd RNA geïsoleerd en 4 µg RNA werd omgezet tot 

cDNA m.b.v. random hexameren. Er werd een qPCR uitgevoerd voor de huishoudgenen 

Actine en GAPDH en voor E4BP4 op het cDNA van de niet-getransduceerde Jurkat cellen en 

op het cDNA van Jurkat cellen getransduceerd met Mission 1, Mission 3 en Mission controle 

(zie 3.4). Er werd telkens 600 ng cDNA toegevoegd aan elke reactie. De verkregen Ct 

waarden (Addendum 12) werden genormaliseerd t.o.v. Actine en GAPDH (figuur 22).  

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 22: Relatieve E4BP4 expressie in niet getransduceerde en getransduceerde Jurkat cellen t.o.v. Actine en 
GAPDH.  
Jurkat cellen werden getransduceerd met Mission 1, Mission 3 en Mission controle virus. 
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De E4BP4 expressie in Jurkat cellen getransduceerd met het Mission controle virus was bijna 

identiek aan de E4BP4 expressielevels in de niet-getransduceerde Jurkat cellen. Dit werd 

verwacht omdat het Mission controle virus codeert voor een shRNA dat geen target heeft in 

humane cellijnen en dus ook geen invloed zou mogen hebben op E4BP4 expressie. Expressie 

van E4BP4 in Jurkat cellen getransduceerd met Mission 1 was ongeveer gelijk aan de 

expressie van E4BP4 in niet-getransduceerde Jurkat cellen wat erop wijst dat het shRNA 

gecodeerd door het Mission 1 virus niet is staat is E4BP4 te downreguleren. Transductie van 

Jurkat cellen met Mission 3 virus vertoont ongeveer 50% minder E4BP4 expressie t.o.v. niet-

getransduceerde Jurkat cellen na normalisatie t.o.v. van GAPDH. Na normalisatie t.o.v. van 

Actine is er ook een daling in E4BP4 expressie waar te nemen, deze is kleiner dan 50%. 

 

4. Discussie 

Bij de differentiatie van HSCs tot mature NK cellen spelen verschillende cytokines en 

transcriptiefactoren een belangrijke rol. Onder invloed van de cytokines FLT3L, SCF, IL-7, 

IL-2 en IL-15 differentiëren CLPs tot mature NK cellen. Ets-1, Id2, Gata-3, PU.1, Mef, T-bet 

en Irf-2 zijn transcriptiefactoren die gelinkt werden aan de differentiatie van muis NK cellen. 

Deze transcriptiefactoren spelen echter ook een rol in de differentiatie van andere 

hematopoëtische cellen en deletie van de genen die coderen voor deze transcriptifactoren leidt 

niet alleen tot defecten in NK cellen maar ook in andere hematopoëtische cellen [6]. Uit 

verschillende onderzoeken die recent op muizen werden uitgevoerd, werd duidelijk dat 

E4BP4 een cruciale rol speelt in de differentiatie van muis NK cellen. Muizen deficiënt voor 

E4BP4 hadden zo goed als geen mature NK cellen en vertoonden een sterk verminderde NK 

cel gemediëerde cytotoxiciteit [6]. Het doel van deze masterproef was na te gaan of E4BP4 

ook een belangrijke rol speelt in humane NK cel differentiatie. In het labo werd reeds gestart 

met een project waarbij men probeert E4BP4 te overexpresseren in hematopoëtische 

stamcellen. Deze masterproef focust zich op het in vitro downreguleren van E4BP4 met 

behulp van RNAi. Het transduceren van hematopoëtische stamcellen met de lentivirale RNAi 

vectoren, werd tijdens deze masterproef niet uitgevoerd omdat de virusaanmaak en het 

transduceren van het virus in Jurkat cellen veel tijd in beslag heeft genomen.  

 

Om E4BP4 genexpressie te downreguleren werd gebruik gemaakt van RNAi, meer specifiek 

van shRNAs. RNAi is een techniek die de laatste jaren een sterke opmars kende als gen 
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knockdown techniek. Een voordeel van RNAi is dat het gebruik maakt van een pathway die 

reeds aanwezig is in eukaryote cellen als bescherming tegen exogene dsRNAs en die leidt tot 

specifieke mRNA degradatie [48]. De shRNAs zullen in hematopoëtische stamcellen gebracht 

worden met behulp van een lentivirale vector. Deze lentivirale vector werd tijdens de 

masterproef aangemaakt op basis van pLKO.1-puro vectoren aangekocht bij Sigma-Aldrich. 

Er werden 4 vectoren aangekocht: Mission 1, Mission 2, Mission 3 en Mission 4. De Mission 

controle vector was reeds in ons labo aanwezig. Om flow cytometrische analyse te 

vereenvoudigen werd beslist om een klonering uit te voeren zodat de vector ook codeerde 

voor eGFP. eGFP wordt gebruikt als reporter gen en cellen die de lentivirale vector succesvol 

geïncorporeerd hebben zijn eGFP+ bij flow cytometrische analyse. Omdat de vector niet te 

groot zou worden, werd gekozen om het puromycine resistentiegen te vervangen door eGFP. 

De klonering verliep vlot en na kolonie PCR bleek dat de meeste opgepike kolonies het eGFP 

geïncorporeerd hadden.  

 

De sequentie PCR die uitgevoerd werd om de shRNA sequenties te controleren verliep vlot 

voor de Mission 1, Mission 2 en Mission 3 pLKO.1-eGFP vectoren. Sequeneren van de 

Mission 4 vector bleek echter onmogelijk. Later bleek de aanmaak van lentivirus m.b.v. de 

Mission 4 vector ook niet mogelijk (zie verder). We stelden recent vast dat de reden hiervoor 

is, dat de vector die codeert voor het Mission 4 shRNA geen pLKO.1-puro vector is, maar een 

TRC2-pLKO-puro vector. Digestie van de pLKO.1-puro vectoren met BamHI en KpnI leidde 

tot uitknippen van het puromycine resistentiegen. In de TRC2-pLKO-puro vector bevinden de 

restrictieplaatsen voor BamHI en KpnI zich echter op een andere plaats, waardoor niet het 

puromycine resistentiegen werd uitgeknipt maar wel het shRNA en de hPGK promotor 

(figuur 23). Dit was ook al zichtbaar op gel na digestie met BamHI en KpnI (figuur 9). Het 

bandje van Mission 4 dat 743 bp is, lag daar iets hoger dan bij de Mission 1, 2 en 3 vector die 

een bandje hadden van 679 bp. Op dat moment werd dat verschil echter niet opgemerkt 

waardoor we toch verder gegaan zijn met ligatie, transformatie en sequenering van de 

vectoren. 
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Figuur 23: Vectormappen van pLKO.1-puro en TRC2-pLKO-puro vectoren met restrictiesites voor de restrictie-
enzymen BamHI en KpnI [48] 
 

Aangezien het shRNA uit de Mission 4 vector werd geknipt, was dit dan ook de reden dat de 

sequenering van de Mission 4 vector niet succesvol was. Aangezien de KpnI en BamHI 

restrictiesites in de Mission 4 vector omgekeerd zitten t.o.v. van de pLKO.1 vector werd het 

eGFP ook verkeerd geligeerd in de vector. Dit verklaart enerzijds waarom er nooit eGFP 

fluorescentie waargenomen werd tijdens virusproductie (zie verder). 

 

Vooraleer de Mission 1, Mission 2, Mission 3, Mission 4 en Mission controle virussen 

werden aangemaakt, werden  verschillende cellijnen geanalyseerd voor E4BP4 expressie. 

Cellijnen die E4BP4 sterk tot expressie brengen, konden dan gebruikt worden om het E4BP4 

downregulerend effect van de virussen te testen. Er werd gekozen om cellijnen te analyseren 

met lymfoïde oorsprong en cellijnen met myeloïde oorsprong die reeds aanwezig waren in het 

labo: Jurkat (T cellijn), JY (B cellijn), HL60 (myloïd), U937 (myloïd) en K562 (myeloïd). We 

verwachtten een sterke E4BP4 expressie in de myeloïde cellen en in U937 cellen in het 

bijzonder omdat recent werd aangetoond dat E4BP4 een transcriptiefactor is die betrokken is 

in de differentiatie van U937 cellen tot monocyten en macrofagen [52]. De E4BP4 mRNA 

expressie werd gecontroleerd via qPCR. De bepaling van E4BP4 expressieniveaus in deze 

cellijnen verliep niet efficiënt. Bij de eerste pogingen bleken problemen te zijn met de RNA 

isolatie uit de cellijnen en/of met de cDNA aanmaak. Nadat de werkwijze op punt was 

gesteld, bleek ook de hoeveelheid cDNA cruciaal te zijn. 600 ng cDNA was ideaal om een 
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correcte qPCR uit te voeren en dit voor alle cellijnen. Uit de qPCR resultaten bleek dat vooral 

Jurkat cellen en HL60 cellen E4BP4 sterk tot expressie brengen. In tegenstelling tot wat 

verwacht werd, waren de E4BP4 expressie niveaus in U937 cellen heel laag. 

Ondanks dat het niet lukte om de Mission 4 vector te sequeneren werd toch beslist om verder 

te gaan met de virusproductie van Mission 1, Mission 2, Mission 3, Mission 4 en Mission 

controle lentivirus. De lentivirussen werden eerst aangemaakt met behulp van calciumfosfaat 

transfectie. De vectoren werden samen met het p8.91 envelop plasmide en het pMD2.G 

packaging plasmide getransfecteerd in HEK-T cellen.  Op dag 1 na transfectie was via 

analyse met fluorescentiemicroscopie al duidelijk dat transfectie met Mission 4 niet succesvol 

was. De oorzaak hiervan is de foutieve digestie die werd uitgevoerd op de TRC2-pLKO-puro 

vector die codeert voor het Mission 4 shRNA (zie eerder). Het is mogelijk dat wel virus werd 

aangemaakt maar het eGFP kon niet gedetecteerd worden m.b.v. fluorescentiemicroscopie. 

Dit komt omdat de hPGK promotor tijdens de digestie werd uitgeknipt. Als gevolg hiervan 

werd het eGFP niet afgeschreven tijdens transcriptie. 

Omdat de HEK-T cellen getransfecteerd met Mission 1, Mission 2, Mission 3 en Mission 

controle wel groen oplichtten onder de fluorescentiemicroscoop werd beslist om enkel met 

deze vectoren verder te werken. Op dag 2 na transfectie was het percentage eGFP+ HEK-T 

cellen getransfecteerd met Mission 1, Mission 2, Mission 3 en Mission controle hoger dan 

80%. Transductie van dit virus in Jurkat cellen leidde echter tot een transductie-efficiënte van 

minder dan 1% wat erop wees dat de virusaanmaak toch niet succesvol verlopen was. Er werd 

een controledigest uitgevoerd op het pMD2.G packaging plasmide. Hieruit bleek dat er een 

fout was in het pMD2.G plasmide aangezien op gel 2 banden te zien waren in plaats van de 

verwachte 3 banden. De fout in het pMD2.G packaging plasmide kan de oorzaak zijn van de 

mislukte virusaanmaak. 

Virus werd opnieuw aangemaakt met het pCMV-VSV-G packaging plasmide. Het percentage 

293T cellen dat eGFP+ was, was hoger dan 98% bij transfectie met Mission 1, Mission 2 en 

Mission controle en 72% bij transfectie met Mission 3. Na transductie van de verschillende 

virussen in Jurkat cellen bleek dat de Jurkat cellen getransduceerd met Mission 1 en Mission 

2 virus een transductie-efficiëntie hadden hoger dan 98%. De transductie met Mission 3 en 

Mission controle was opnieuw niet succesvol. Hiervoor kan niet direct een reden gegeven 

worden. Er werd nieuw virus aangemaakt met het Mission 3 en Mission controle plasmide via 

het jetPEI transfectie protocol. Twee dagen na transfectie waren meer dan 90% van de 293T 

cellen eGFP+. Transductie van Jurkat cellen met Mission 3 en Mission controle virus leidde 

tot een transductie-efficiëntie van meer dan 50% wat erop wees dat de virusaanmaak deze 
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keer wel succesvol was. Een mogelijke verklaring voor de succesvolle virusaanmaak met het 

nieuwe protocol is dat transfectie met het calciumfosfaat protocol variabeler is dan met het 

jetPEI protocol. Dat kan het gevolg zijn van 2 problemen met het calciumfosfaat protocol. 

Enerzijds kan de transfectie efficiëntie bij het gebruik van calciumfosfaat verminderd zijn 

door onzuiverheden die aanwezig kunnen zijn in de reagentia. Daarnaast kan een lichte 

verandering in de pH van de HBS buffer gebruikt voor transfectie, leiden tot een sterk 

verminderde transfectie-efficiëntie aangezien calciumfosfaat transfectie zeer pH gevoelig is 

[53].  

De Jurkat cellen getransduceerd met het Mission 2 virus stierven 1 week na transductie. Dit 

kan het gevolg zijn van een te hoge virusconcentratie of omdat introductie van het Mission 

virus in de Jurkat cellen schadelijk is als gevolg van het downregulerend effect van de 

shRNAs. Wanneer de Jurkat cellen getransduceerd werden met 1/5 van de virusconcentratie 

was de transductie-efficiëntie nog altijd 92% en bleven de cellen leven, wat erop wijst dat 

waarschijnlijk een te hoge virusconcentratie de oorzaak was van het afsterven. 

 

Er werd RNA geïsoleerd en cDNA aangemaakt van Jurkat cellen getransduceerd met Mission 

1, Mission 3 en Mission controle virus en van niet-getransduceerde Jurkat cellen. Met dit 

cDNA werd een qPCR uitgevoerd om de expressieniveaus van E4BP4 in de getransduceerde 

cellen te vergelijken met deze in de niet-getransduceerde Jurkat cellen. Jurkat cellen 

getransduceerd met Mission controle virus vertoonden ongeveer identieke E4BP4 expressie 

als de niet-getransduceerde Jurkat cellen. Dit was ook wat verwacht werd, aangezien het 

shRNA insert in de Mission controle vector geen target heeft in mens noch in muis. De 

E4BP4 expressieniveaus in Jurkat cellen getransduceerd met Mission 1 virus vertoonden 

echter ook geen daling in expressie t.o.v. de niet getransduceerde cellen. Dit betekent dat het 

shRNA gecodeerd door het Mission 1 virus er niet in slaagde om het E4BP4 mRNA te 

downreguleren. Bij de Jurkat cellen getransduceerd met Mission 3 virus was een daling in 

E4BP4 expressie van ongeveer 50% waar te nemen t.o.v. de niet-getransduceerde Jurkat 

cellen. Gascoyne et al. [6] toonden aan dat bij E4BP4+/- muizen, waar er dus vermoedelijk 

ook een 50% downregulatie van E4BP4 mRNA aanwezig was, er een daling kon 

waargenomen worden van het aantal perifere NK cellen. Het aantal NK cellen in het E4BP4+/- 

genotype was intermediair t.o.v. het aantal NK cellen in het E4BP4+/+ en E4BP4-/- genotype  

[6]. Op bais van deze resultaten kunnen we afleiden dat transductie van het Mission 3 virus in 

HSCs een effect zou kunnen hebben op de differentiatie van humane NK cellen. 
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Door de problemen met het uitvoeren van de qPCR en de virusaanmaak was er geen tijd meer 

om de efficiëntie van de Mission 2 vector te testen. In de toekomst kan dit eveneens gebeuren 

door middel van qPCR. Daarnaast kan ook de klonering van de Mission 4 vector opnieuw 

uitgevoerd worden en kan lentiviraal virus aangemaakt worden van deze vector. Ook de 

efficiëntie van de Mission 4 vector kan dan getest worden met qPCR. Daarnaast kan de 

efficiëntie van alle vectoren opnieuw getest worden op eiwitniveau m.b.v. Western blot. 

Eventueel kunnen Jurkat cellen getransduceerd worden met een mix van de verschillende 

Mission virussen om het effect van de shRNAs te vergroten. Als blijkt dat ook het shRNA 

gecodeerd door de Mission 2 of Mission 4 lentivirale vector het E4BP4 eiwit efficiënt 

downreguleert of wanneer een mix van de 4 Mission virussen hierin slaagt, kunnen humane 

HSCs geïsoleerd worden en getransduceerd worden met de Mission virussen. Na transductie 

van de HSCs kunnen verschillende coculturen opgestart worden om de getransduceerde 

stamcellen te laten differentiëren tot NK cellen, T cellen, B cellen en macrofagen. Door 

middel van flow cytometrische analyse van deze coculturen op verschillende tijdstippen is het 

mogelijk om na te gaan wat de rol van E4BP4 is in de differentiatie van NK cellen.  
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Addendum 1: Sequenties en bindingsplaats van Mission® shRNA 

 

Bindingsplaatsen van de Mission shRNAs op het E4BP4 gen: 

 

 

 

 

 

pLKO.1 vector Sequentie coderend shRNA (5’ → 3’) 
Bindingsplaats 

in E4BP4 

Mission 1 
CCGGCCAAATCCAATGTGAGTTCATCTCG- 

AGATGAACTCACATTGGATTTGGTTTTT 

bp 895-879 

CDS 

Mission 2 
CCGGGCACAGATTATGATGAAGATTCTCG- 

AGAATCTTCATCATAATCTGTGCTTTTT 

bp 1928-1948 

3’ UTR 

Mission 3 
CCGGCAGATCAAAGTAGAAGCCTTTCTCG- 

AGAAAGGCTTCTACTTTGATCTGTTTTT 

bp 1398-1418 

CDS 

Mission 4 
CCGGTTGCAATAGAGCAGTCCATTTCTCG- 

AGAAATGGACTGCTCTATTGCAATTTTTG 

bp 1826-1846 

3’ UTR 

 



 

Addendum 2: Protocol EndoFree Plasmid Maxi Kit (Qiagen) 

Het LB Broth medium met E. coli werd overgebracht naar Beckman centrifuge tubes en de 

tubes worden 15 minuten gecentrifugeerd aan 6000 g bij 4°C. Het supernatans werd 

afgegoten en de pellet werd geresuspendeerd in 10 ml buffer P1. Vervolgens werd 10 ml 

buffer P2 toegevoegd, de tubes werden gemixt en werden 5 minuten geïncubeerd bij KT. Na 

incubatie werd 10 ml koude buffer P3 toegevoegd en de tubes werden 4 tot 6 keer 

geïnverteerd. Het geheel werd overgebracht op een QIAfilter Cartridge en er werd 10 minuten 

geïncubeerd bij KT. Vervolgens werd de plunger in de QIAfilter Cartridge gebracht en werd 

het cellysaat gefilterd in een 50 ml falcon. Aan het lysaat werd 2,5 ml buffer ER toegevoegd, 

het geheel werd gemixt door te schudden en werd 30 minuten op ijs geplaatst. Tijdens deze 

incubatieperiode op ijs werd de QIAGEN-tip 500 geëquilibreerd door 10 ml Buffer QBT toe 

te voegen en de kolom te laten leeglopen onder invloed van de zwaartekracht. Het 

geïncubeerde lysaat werd vervolgens op de QIAGEN-tip 500 kolom gebracht en na doorlopen 

van het lysaat werd de kolom 2 x gewassen met 30 ml buffer QC. Het DNA werd geëlueerd 

met 15 ml buffer QN. Aan het eluaat werd vervolgens 10,5 ml isopropanol toegevoegd en het 

geheel werd gemixt en gecentrifugeerd gedurende 30 minuten aan 15.000 g en 4°C. De 

verkregen pellet werd gewassen met 5 ml endotoxine-vrij 70% ethanol door 10 minuten te 

centrifugeren aan 15.000 g bij 4°C. Het supernatans werd afgenomen, de pellet werd 5 tot 10 

minuten gedroogd bij KT en geresuspendeerd in nF H2O. 



 

Addendum 3: Sequenties van de gebruikte primers 

 

Primer Forward/Reverse Sequentie (5’ → 3’) 

eGFP Forward Forward GGCGCCGCGCTCTGCTTC 

eGFP Reverse Reverse ATGGTGAGCAAGGGCGAG 

missionshRNA_S Forward ATTCTGCAAGCCTCCGGAG 

missionshRNA_AS Reverse GTGAATTAGCCCTTCCAGTC 

eGFP_S Forward ATGGTGAGCAAGGGCGAG 

eGFP_AS Reverse CTTGTACAGCTCGTCCATG 

eGFPmidden_S Forward CACAAGCTGGAGTACAACTAC 

eGFPmidden_AS Reverse GTAGTTGTACTCCAGCTTGTG 

Actine FW Forward ATGACCCAGATCATGTTTGAGA 

Actine RV Reverse AGAGGCGTACAGGGATAGCA 

GAPDH hum 847S Forward TCCTCTGACTTCAACAGCGACA 

GAPDH hum 918AS Reverse GTGGTCGTTGAGGGCAATG 

 



 

Addendum 4: qPCR voor Actine, GAPDH en E4BP4 op JY, Jurkat, HL60, K562 en 

U937 cellen 

De qPCR werd uitgevoerd in triplo. De concentratie van de cDNA stalen werd niet gemeten. 

Sample Name Detector Ct Tm 
HL60 HS-g1 nFIL3 35,63 88,2 
HL60 HS-g1 nFIL3 36 82,8 
HL60 HS-g1 nFIL3 35,94 79,8 
U937 HS-g1 nFIL3 39,28 74,1 
U937 HS-g1 nFIL3 Undetermined 85,3 
U937 HS-g1 nFIL3 38,19 86,7 
JY HS-g1 nFIL3 Undetermined 87,4 
JY HS-g1 nFIL3 Undetermined 87,4 
JY HS-g1 nFIL3 Undetermined 84,3 
Jurkat HS-g1 nFIL3 36,96 75,8 
Jurkat HS-g1 nFIL3 36,39 73,5 
Jurkat HS-g1 nFIL3 37,99 82,5 
K562 HS-g1 nFIL3 7,22 83,9 
K562 HS-g1 nFIL3 38,53 86,7 
K562 HS-g1 nFIL3 36,81 86,4 
NTC HS-g1 nFIL3 Undetermined 81,5 
NTC HS-g1 nFIL3 Undetermined 78,1 
NTC HS-g1 nFIL3 Undetermined 78,1 
HL60 HS-m1 nFIL3 34,43 74,8 
HL60 HS-m1 nFIL3 35,68 88,2 
HL60 HS-m1 nFIL3 33,78 88,2 
U937 HS-m1 nFIL3 Undetermined 81,9 
U937 HS-m1 nFIL3 Undetermined 87,1 
U937 HS-m1 nFIL3 Undetermined 83,9 
JY HS-m1 nFIL3 19,24 77,4 
JY HS-m1 nFIL3 11,18 86,7 
JY HS-m1 nFIL3 Undetermined 83,6 
Jurkat HS-m1 nFIL3 Undetermined 80,8 
Jurkat HS-m1 nFIL3 36 83,9 
Jurkat HS-m1 nFIL3 36,21 82,8 
K562 HS-m1 nFIL3 Undetermined 87,1 
K562 HS-m1 nFIL3 Undetermined 87,4 
K562 HS-m1 nFIL3 15,53 81,2 
NTC HS-m1 nFIL3 Undetermined 87,8 
NTC HS-m1 nFIL3 Undetermined 79,8 
NTC HS-m1 nFIL3 Undetermined 83,6 
HL60 Actin 24,7 82,5 



 

HL60 Actin 24,83 82,8 
HL60 Actin 24,44 82,8 
U937 Actin 26,74 82,8 
U937 Actin 26,77 82,8 
U937 Actin 26,73 82,8 
JY Actin 27,49 82,8 
JY Actin 27,55 82,8 
JY Actin 27,64 82,8 
Jurkat Actin 26,88 82,5 
Jurkat Actin 26,87 82,5 
Jurkat Actin 27 82,2 
K562 Actin 26,32 82,5 
K562 Actin 26,29 82,5 
K562 Actin 26,24 82,8 
NTC Actin 36,11 83,2 
NTC Actin 39,65 74,5 
NTC Actin 35,76 83,6 
HL60 GAPDH 16,88 84,6 
HL60 GAPDH 16,75 84,6 
HL60 GAPDH 16,74 85 
U937 GAPDH 23,36 84,6 
U937 GAPDH 23,38 84,6 
U937 GAPDH 23,36 84,6 
JY GAPDH 27,76 83,2 
JY GAPDH 27,72 83,2 
JY GAPDH 27,98 83,2 
Jurkat GAPDH 21,51 84,3 
Jurkat GAPDH 21,56 84,3 
Jurkat GAPDH 21,75 83,9 
K562 GAPDH 20,94 84,3 
K562 GAPDH 20,79 84,3 
K562 GAPDH 21 84,3 
NTC GAPDH 35,83 83,2 
NTC GAPDH 36,93 81,5 
NTC GAPDH 35,06 78,8 

 



 

Addendum 5: qPCR voor Actine op JY, Jurkat, HL60, K562 en U937 cellen 

qPCR werd uitgevoerd in triplo. De concentratie van het cDNA werd niet gemeten. 

Sample Name Detector Ct Tm 
HL60 Actin 23,97 83,1 
HL60 Actin 23,85 83,1 
HL60 Actin 23,82 83,1 
U937 Actin 22,21 83,1 
U937 Actin 22,19 83,1 
U937 Actin 22,25 83,1 
JY Actin 20,61 83,4 
JY Actin 20,62 83,1 
JY Actin 20,67 83,1 
Jurkat Actin 23,31 83,1 
Jurkat Actin 23,5 82,8 
Jurkat Actin 23,72 82,8 
K562 Actin 24 83,1 
K562 Actin 23,82 83,1 
K562 Actin 23,71 83,1 
buffycoat tot Actin 16,11 83,4 
buffycoat tot Actin 16,09 83,4 
buffycoat tot Actin 16,02 83,4 
NTC Actin 35,43 84,2 
NTC Actin 35,41 83,9 
NTC Actin 35,77 83,9 

 



 

Addendum 6: qPCR voor Actine en GAPDH op Jurkat, JY, HL60, K562, U937 en 

DND41 cellen 

qPCR werd uitgevoerd in duplo. Concentratie van het cDNA werd niet gemeten. 

Sample 
Name Detector Ct Tm 

HL60 Actin 36 84,9 
HL60 Actin 34,51 84,9 
U937 Actin 31,63 84,4 
U937 Actin 29,81 84,4 
Jurkat Actin 31,23 84,4 
Jurkat Actin 31,31 84,6 
JY Actin 30,26 84,4 
JY Actin 30,27 84,4 
K562 Actin 28,6 83,9 
K562 Actin 29,04 83,9 
DND41 Actin 23,66 84,1 
DND41 Actin 24,02 84,1 
Buffycoat Actin 25,08 84,4 
Buffycoat Actin 24,29 84,1 
NTC Actin Undetermined 69,9 
NTC Actin 32,59 83,4 
HL60 GAPDH 24,36 85,8 
HL60 GAPDH 24,33 85,8 
U937 GAPDH 23,82 85,8 
U937 GAPDH 23,45 85,8 
Jurkat GAPDH 24,18 85,6 
Jurkat GAPDH 24,32 85,6 
JY GAPDH 22,38 85,6 
JY GAPDH 22,44 85,1 
K562 GAPDH 24 85,6 
K562 GAPDH 23,82 85,8 
DND41 GAPDH 24,16 85,8 
DND41 GAPDH 24,14 85,8 
Buffycoat GAPDH 22,16 85,8 
Buffycoat GAPDH 38,89 86,1 
NTC GAPDH Undetermined 84,9 
NTC GAPDH 37,63 84,1 
 



 

Addendum 7: qPCR voor Actine en GAPDH op JY, Jurkat, HL60, U937, K562 en 

DND41 

qPCR werd uitgevoerd in duplo. Per reactie werd 600 ng cDNA toegevoegd. 

Sample 
Name Detector Ct Tm 

HL60 Actin 27,24 82,8 
HL60 Actin 27,14 82,8 
U937 Actin 25,85 82,8 
U937 Actin 26,05 83 
Jurkat Actin 26,49 83 
Jurkat Actin 26,65 83 
JY Actin 24,24 83,3 
JY Actin 24,27 83 
K562 Actin 27,35 82,8 
K562 Actin 27,41 82,8 
DND41 Actin 20,74 82,8 
DND41 Actin 21 82,8 
Buffycoat Actin 18,51 83 
Buffycoat Actin 18,64 83 
NTC Actin 35,21 83,5 
NTC Actin 32,07 83,3 
HL60 GAPDH 27,07 85,3 
HL60 GAPDH 27 85,3 
U937 GAPDH 26 85 
U937 GAPDH 26,16 85 
Jurkat GAPDH 26,28 85 
Jurkat GAPDH 26,72 85 
JY GAPDH 24,59 85 
JY GAPDH 24,78 84,8 
K562 GAPDH 26,29 85 
K562 GAPDH 26,27 85 
DND41 GAPDH 24,35 85,3 
DND41 GAPDH 24,13 85,6 
Buffycoat GAPDH 22,66 85,6 
Buffycoat GAPDH 22,65 85,6 
NTC GAPDH 37,2 84,3 
NTC GAPDH 37,55 85,3 
 



 

Addendum 8: qPCR voor Actine en GAPDH op JY en DND41 cellen met oude en 

nieuwe primers 

qPCR werd uitgevoerd in duplo, zowel met de oude als de nieuwe primers. Er werd 600 ng 

cDNA toegevoegd aan elke reactie. 

Sample Name Detector Ct Tm 
JY oude primers Actin 21,04 82,6 
JY oude primers Actin 20,88 82,6 
JY nieuwe primers Actin 20,93 82,8 
JY nieuwe primers Actin 20,88 83,1 
DND41 oude primers Actin 17,04 83,1 
DND41 oude primers Actin 16,88 83,1 
DND41 nieuwe primers Actin 16,91 83,1 
DND41 nieuwe primers Actin 16,97 83,1 
Buffycoat oude primers Actin 15,48 82,6 
Buffycoat oude primers Actin 15,55 82,6 
Buffycoat nieuwe primers Actin 15,45 82,6 
Buffycoat nieuwe primers Actin 15,75 82,6 
NTC oude primers Actin 33,31 82,6 
NTC oude primers Actin 32,1 82,8 
NTC nieuwe primers Actin 32,26 84,1 
NTC nieuwe primers Actin 33,76 83,6 
JY oude primers GAPDH 20,7 85,1 
JY oude primers GAPDH 20,46 85,3 
JY nieuwe primers GAPDH 20,34 85,1 
JY nieuwe primers GAPDH 20,58 85,1 
DND41 oude primers GAPDH 20,1 85,1 
DND41 oude primers GAPDH 20,2 85,1 
DND41 nieuwe primers GAPDH 20,29 84,8 
DND41 nieuwe primers GAPDH 20,33 84,6 
Buffycoat oude primers GAPDH 19,04 85,3 
Buffycoat oude primers GAPDH 18,8 85,3 
Buffycoat nieuwe primers GAPDH 18,61 85,1 
Buffycoat nieuwe primers GAPDH 18,58 85,1 
NTC oude primers GAPDH 29,79 84,1 
NTC oude primers GAPDH 30,58 84,8 
NTC nieuwe primers GAPDH 30,9 83,6 
NTC nieuwe primers GAPDH 31,83 84,3 
 



 

Addendum 9: qPCR voor Actine op JY, Jurkat, K562, HL60 en U937 cellen met 

titratiereeks 

qPCR werd uitgevoerd in duplo.  

Sample Name Detector Ct Tm 
HL60 (600 ng) Actin 22,75 82,6 
HL60 (600 ng) Actin 22,57 82,8 
HL60 (900 ng) Actin 22,12 82,1 
HL60 (900 ng) Actin 22,26 82,1 
HL60 (1200 ng) Actin 21,77 82,6 
HL60 (1200 ng) Actin 21,75 82,6 
HL60 (1500 ng) Actin 21,45 82,8 
HL60 (1500 ng) Actin 21,35 82,8 
HL60 (1800 ng) Actin 21,09 83,6 
HL60 (1800 ng) Actin 21,06 83,6 
HL60 (2100 ng) Actin 20,86 83,6 
HL60 (2100 ng) Actin 20,72 83,6 
HL60 (2400 ng) Actin 21,68 83,3 
HL60 (2400 ng) Actin 21,43 83,6 
U937 (600 ng) Actin 21,36 82,8 
U937 (600 ng) Actin 21,39 82,8 
U937 (900 ng) Actin 20,86 82,6 
U937 (900 ng) Actin 21,03 82,6 
U937 (1200 ng) Actin 20,91 82,3 
U937 (1200 ng) Actin 20,73 82,1 
U937 (1500 ng) Actin 20,34 82,8 
U937 (1500 ng) Actin 20,36 82,6 
U937 (1800 ng) Actin 19,89 83,6 
U937 (1800 ng) Actin 20,04 83,6 
U937 (2100 ng) Actin 19,78 83,3 
U937 (2100 ng) Actin 19,65 83,6 
U937 (2400 ng) Actin 20,22 83,3 
U937 (2400 ng) Actin 19,95 83,3 
Jurkat (600 ng) Actin 23,29 82,8 
Jurkat (600 ng) Actin 23,3 82,8 
Jurkat (900 ng) Actin 23 82,6 
Jurkat (900 ng) Actin 22,74 82,6 
Jurkat (1200 ng) Actin 22,83 82,6 
Jurkat (1200 ng) Actin 22,73 82,8 
Jurkat (1500 ng) Actin 22,39 82,3 



 

Jurkat (1500 ng) Actin 22,73 82,1 
Jurkat (1800 ng) Actin 21,96 83,6 
Jurkat (1800 ng) Actin 22,1 83,3 
Jurkat (2100 ng) Actin 21,72 83,3 
Jurkat (2100 ng) Actin 21,67 83,3 
Jurkat (2400 ng) Actin 22,1 83,6 
Jurkat (2400 ng) Actin 21,99 83,6 
JY (600 ng) Actin 20,74 83,1 
JY (600 ng) Actin 20,9 82,8 
JY (900 ng) Actin 20,27 82,6 
JY (900 ng) Actin 20,2 82,8 
JY (1200 ng) Actin 20,01 82,8 
JY (1200 ng) Actin 20,03 82,8 
JY (1500 ng) Actin 20,08 82,8 
JY (1500 ng) Actin 20,81 82,8 
JY (1800 ng) Actin 19,66 83,1 
JY (1800 ng) Actin 19,71 82,8 
JY (2100 ng) Actin 19,29 83,3 
JY (2100 ng) Actin 19,3 83,3 
JY (2400 ng) Actin 19,32 83,6 
JY (2400 ng) Actin 19,65 83,3 
K562 (600 ng) Actin 22,35 82,8 
K562 (600 ng) Actin 22,38 82,6 
K562 (900 ng) Actin 21,93 82,8 
K562 (900 ng) Actin 21,72 82,8 
K562 (1200 ng) Actin 21,36 82,8 
K562 (1200 ng) Actin 21,63 83,1 
K562 (1500 ng) Actin 21,36 82,8 
K562 (1500 ng) Actin 21,35 82,8 
K562 (1800 ng) Actin 21,11 83,3 
K562 (1800 ng) Actin 21,19 83,6 
K562 (2100 ng) Actin 20,7 83,1 
K562 (2100 ng) Actin 21 82,6 
K562 (2400 ng) Actin 21,29 83,6 
K562 (2400 ng) Actin 20,83 83,3 
Buffycoat Actin 15,88 82,8 
Buffycoat Actin 15,83 82,6 
NTC Actin 30,71 82,6 
NTC Actin 32,42 83,3 
 



 

Addendum 10: qPCR voor actine op JY, Jurkat, HL60 en K562 cellen met titratiereeks 

qPCR werd uitgevoerd in duplo. Er werd een titratiereeks uitgevoerd: 1, 1/2, 1/4, 1/8 wat 

overeenkomt met respectievelijk 2400 ng, 1200 ng, 600 ng en 300 ng cDNA. 

Sample Name Detector Ct Tm 
NTC Actin 37,9 82,1 
NTC Actin Undetermined 82,1 
K562 1 Actin 18,61 82,4 
K562 1 Actin 17,24 82,4 
K562 1/2 Actin 18,79 82,4 
K562 1/2 Actin 18,16 82,7 
K562 1/4 Actin 19,72 82,7 
K562 1/4 Actin 19,37 82,7 
K562 1/8 Actin 20,74 82,4 
K562 1/8 Actin 21,82 82,4 
JURKAT 1 Actin 17,15 82,1 
JURKAT 1 Actin 19,17 82,1 
JURKAT 1/2 Actin 20,46 82,4 
JURKAT 1/2 Actin 18,56 82,7 
JURKAT 1/4 Actin 20,19 82,7 
JURKAT 1/4 Actin 20,33 82,7 
JURKAT 1/8 Actin 20,55 82,7 
JURKAT 1/8 Actin 19,27 82,7 
JY 1 Actin 15,47 82,7 
JY 1 Actin 15,47 82,7 
JY 1/2 Actin 17,11 82,7 
JY 1/2 Actin 18,31 82,7 
JY 1/4 Actin 20,36 82,4 
JY 1/4 Actin 20,32 82,1 
JY 1/8 Actin 21,43 82,7 
JY 1/8 Actin 17,76 82,7 
HL60 1 Actin 19,12 82,7 
HL60 1 Actin 16,39 82,7 
HL60 1/2 Actin 22,22 83 
HL60 1/2 Actin 17,71 83 
HL60 1/4 Actin 18,13 83 
HL60 1/4 Actin 19,44 83 
HL60 1/8 Actin 19,68 83 
HL60 1/8 Actin 21,04 82,7 
Buffycoat Actin 17,66 82,7 
Buffycoat Actin 17,81 82,4 
NTC Actin Undetermined 71,1 
NTC Actin 38,82 83 



 

Addendum 11: qPCR voor Actine, GAPDH en E4BP4 op JY, Jurkat, HL60, U937 en 

K562 cellen 

qPCR werd uitgevoerd in duplo. Van de K562, JY, Jurkat en U937 cellen werd 600 ng cDNA 

toegevoegd aan elke reactie. Bij de HL60 cellen werd qPCR uitgevoerd met 2 verschillende 

hoeveelheden: 300 ng per reactie en 600 ng per reactie. 

Sample Name Detector Ct Tm 
HL60 (600 ng) Actin 21,75 83,1 
HL60 (600 ng) Actin 21,59 83,1 
HL60 (300 ng) Actin 22,6 83,3 
HL60 (300 ng) Actin 22,49 83,5 
K562 Actin 21,35 83,3 
K562 Actin 21,48 83,5 
JY Actin 19,42 83,5 
JY Actin 19,18 83,5 
Jurkat Actin 19,98 83,3 
Jurkat Actin 20 83,3 
U937 Actin 18,94 83 
U937 Actin 19 83,3 
NTC Actin 37,58 83,5 
NTC Actin 38,85 81,3 
HL60 (600 ng) GAPDH 23 85,1 
HL60 (600 ng) GAPDH 23,02 85,1 
HL60 (300 ng) GAPDH 23,89 85,1 
HL60 (300 ng) GAPDH 23,81 85,1 
K562 GAPDH 22,31 85,1 
K562 GAPDH 22,31 85,1 
JY GAPDH 21,08 85,3 
JY GAPDH 21,06 85,1 
Jurkat GAPDH 20,35 85,1 
Jurkat GAPDH 20,5 85,1 
U937 GAPDH 22 85,2 
U937 GAPDH 21,86 85,2 
NTC GAPDH 35,28 83,3 
NTC GAPDH 36,83 82,8 
HL60 (600 ng) HS-g1 nFIL3 30,05 77,2 
HL60 (600 ng) HS-g1 nFIL3 30,17 82,3 
HL60 (300 ng) HS-g1 nFIL3 30,99 70,4 
HL60 (300 ng) HS-g1 nFIL3 31,12 74,8 
K562 HS-g1 nFIL3 30 71,3 
K562 HS-g1 nFIL3 29,99 74,5 
JY HS-g1 nFIL3 33,23 71,5 
JY HS-g1 nFIL3 33,16 87,7 
Jurkat HS-g1 nFIL3 27,88 79,9 



 

Jurkat HS-g1 nFIL3 27,29 78,6 
U937 HS-g1 nFIL3 31 75,4 
U937 HS-g1 nFIL3 30,85 73,6 
NTC HS-g1 nFIL3 Undetermined 74,3 
NTC HS-g1 nFIL3 Undetermined 74,5 
HL60 (600 ng) HS-m1 nFIL3 27,84 78,2 
HL60 (600 ng) HS-m1 nFIL3 29 74,5 
HL60 (300 ng) HS-m1 nFIL3 28,43 75 
HL60 (300 ng) HS-m1 nFIL3 28,57 74,3 
K562 HS-m1 nFIL3 27,34 70,1 
K562 HS-m1 nFIL3 27,28 80,1 
JY HS-m1 nFIL3 30,61 70,1 
JY HS-m1 nFIL3 30,55 83,1 
Jurkat HS-m1 nFIL3 25,23 77,4 
Jurkat HS-m1 nFIL3 25,28 70,1 
U937 HS-m1 nFIL3 29,72 72,7 
U937 HS-m1 nFIL3 30 74,5 
NTC HS-m1 nFIL3 Undetermined 76,5 
NTC HS-m1 nFIL3 Undetermined 89,5 
 



 

Addendum 12:  qPCR voor Actine, GAPDH en E4BP4 op getransduceerde en niet-

getransduceerde Jurkat cellen 

Jurkat cellen werden getransduceerd met Mission 1, Mission 3 en Mission controle. De qPCR 

werd in triplo uitgevoerd. Aan elke reactie werd 600 ng cDNA toegevoegd. 

Sample Name Detector Ct Tm 
Mission 1 actine 18.39 82.40 
Mission 1 actine 18.25 82.40 
Mission 1 actine 18.24 82.70 
Mission 3 actine 19.68 82.70 
Mission 3 actine 19.54 82.70 
Mission 3 actine 19.63 82.70 
Mission Controle actine 24.61 82.70 
Mission Controle actine 18.00 82.70 
Mission Controle actine 18.00 82.40 
Jurkat n.t. actine 17.50 82.40 
Jurkat n.t. actine 17.64 82.40 
Jurkat n.t. actine 17.68 82.10 
NTC actine Undetermined 81.00 
NTC actine Undetermined 79.60 
NTC actine 39.66 81.90 
Mission 1 GAPDH 21.28 84.70 
Mission 1 GAPDH 21.34 84.70 
Mission 1 GAPDH 21.28 85.10 
Mission 3 GAPDH 22.00 85.10 
Mission 3 GAPDH 21.87 84.70 
Mission 3 GAPDH 21.98 84.70 
Mission Controle GAPDH 20.50 84.50 
Mission Controle GAPDH 20.79 84.50 
Mission Controle GAPDH 20.75 84.20 
Jurkat n.t. GAPDH 20.67 84.70 
Jurkat n.t. GAPDH 20.54 85.10 
Jurkat n.t. GAPDH 20.49 85.10 
NTC GAPDH 34.28 83.30 
NTC GAPDH 34.42 83.30 
NTC GAPDH 34.59 83.90 
Mission 1 nfil3 Hs-m1 27.92 80.70 
Mission 1 nfil3 Hs-m1 28.12 76.20 
Mission 1 nfil3 Hs-m1 28.09 77.10 
Mission 3 nfil3 Hs-m1 29.88 82.40 
Mission 3 nfil3 Hs-m1 30.09 73.00 
Mission 3 nfil3 Hs-m1 30.00 77.90 
Mission controle nfil3 Hs-m1 27.48 80.10 
Mission controle nfil3 Hs-m1 27.74 71.30 



 

Mission controle nfil3 Hs-m1 27.74 80.10 
Jurkat n.t. nfil3 Hs-m1 27.17 77.90 
Jurkat n.t. nfil3 Hs-m1 27.23 71.10 
Jurkat n.t. nfil3 Hs-m1 27.03 75.10 
NTC nfil3 Hs-m1 Undetermined 75.70 
NTC nfil3 Hs-m1 Undetermined 81.60 
NTC nfil3 Hs-m1 Undetermined 79.90 
 



 

 

 

 

 

 


