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Samenvatting 

Inleiding: Het aantal CT-onderzoeken is de laatste decennia enorm toegenomen, met een 

stijgende stralingsbelasting van de bevolking tot gevolg. Binnen de totale bevolking vormen 

kinderen een belangrijke subgroep. Door hun hogere radiosensitiviteit zijn ze gevoeliger voor 

de gezondheidsrisico’s verbonden aan de blootstelling van ioniserende straling. Elke dosis 

leidt tot een aantal DNA dubbelstrengbreuken (DSBs), die na foutief herstel eventueel 

aanleiding kunnen geven tot maligniteiten, zoals leukemie. 

Methoden: Ter validatie van een in vivo studie op directe effecten na X-stralenblootstelling 

bij kinderen die een CT-onderzoek ondergaan, werd een curve opgesteld voor T-lymfocyten 

geïsoleerd uit navelstrengbloed in het lage dosisgebied. Daarnaast werd er ook nagegaan of 

carbenoxolone (CBX), een inhibitor van gap junctions en hemikanalen, de waargenomen 

hypersensitiviteit in het lage dosisgebied voor T-lymfocyten kan inhiberen. Een dosis-respons 

curve van hematopoëtische stam- en progenitorcellen (CD34+) werd opgesteld in een poging 

meer inzicht te krijgen in de DNA schade respons van deze en de mogelijke link met de 

verhoogde radiosensitiviteit van jonge kinderen. Met de micronucleus (MN) assay werd 

gekeken naar een verschil in stralingsgevoeligheid tussen T-lymfocyten van het 

navelstrengbloed en van adult bloed. Ten slotte werd ook het effect van citraat, een 

anticoagulans, op de efficiëntie van de micronucleus assay onderzocht.  

Resultaat: CD34+ cellen vertonen bij elke dosis minder DSBs dan gedifferentieerde T-

lymfocyten. Een experiment met dubbele kleuring na 24 uur bevestigt dit. In het lage 

dosisgebied vindt men voor T-lymfocyten van het navelstrengbloed een hypersensitiviteit, 

analoog als eerder gevonden in de in vivo studie. CBX lijkt een hypersensitiviteit te inhiberen 

bij lage dosissen. Een niet-significant lager aantal spontane MN en hoger aantal geïnduceerde 

MN werd gevonden bij navelstrengbloed T-lymfocyten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat citraat 

een negatief effect heeft op de culturen. 

Conclusie: CD34+ cellen lijken hun DNA schade na bestraling efficiënter te herstellen. Extra 

experimenten dienen dit statistisch te bevestigen. De hypersensitiviteit die zowel in vivo als in 

vitro gevonden werd voor T-lymfocyten, wijst in de richting van het bystander effect. 

Dergelijke bystander respons lijkt te kunnen worden geïnhibeerd door CBX, wat suggereert 

dat deze respons verloopt via gap junctions en/of hemikanalen. Navelstrengbloed T-

lymfocyten vertonen een lager aantal spontane MN en kunnen stralingsgevoeliger zijn dan 

adulte T-lymfocyten. Extra experimenten moeten dit statistisch confirmeren. 
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Summary 

Background: Increasing use of CT in medical imaging contributes to the rise in radiation 

exposure of the population. This is of particular importance for pediatric patients, known to 

have a higher radiosensitivity compared to adults. Radiation can cause DNA double-strand 

breaks (DSBs), which may ultimately lead to malignancies, such as leukemia. 

Methods: In an effort to increase insight about the still poorly understood mechanisms of the 

DNA damage repair response of hematopoietic stem and progenitor cells (both CD34+), a 

dose-response curve was set up. A dose-response curve in the low dose region of umbilical 

cord blood (UCB) T-lymphocytes was also made. In another experiment carbenoxolone was 

used, a gap junction/hemichannel inhibitor, to examine possible reduction of the putative low 

dose bystander effect in T-lymphocytes. The possible difference in radiation sensitivity 

between UCB and adult T-lymphocytes was evaluated using the micronucleus assay. The 

influence of citrate as an anticoagulans on the MN cultures was tested. 

Results: CD34+ cells seem to show lower γ-H2AX foci than T-lymphocytes, suggesting 

better DSB repair. UCB T-lymphocytes show a hypersensitivity in the low dose region, which 

was inhibited by using carbenoxolone. UCB T-lymphocytes show non-significant lower 

number of spontaneous micronuclei and higher induced micronuclei compared to adult blood. 

Citrate doesn’t seem to negatively influence the efficiency of the micronucleus assay. 

Conclusions: CD34+ cells seem to show more efficient repair, while UCB T-lymphocytes 

could be more radiation sensitive than adult blood. Carbenoxolone-dependent inhibition of the 

bystander effect suggests that the mechanism could be due to cell-cell contact and/or 

paracrine communication. 
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1. Inleiding 

1.1 X-stralen in de medische beeldvorming 

1.1.1. Algemeen 

Sinds de ontdekking van X-stralen in 1895 is het gebruik ervan in de geneeskunde sterk 

toegenomen. Tegenwoordig zijn X-stralen onmisbaar in de medische beeldvorming. Dit heeft 

tot gevolg dat de stralingsbelasting van de bevolking sterk gestegen is. Zo veroorzaakte de 

diagnostische medische beeldvorming in 2008 een blootstelling aan ioniserende straling van 

ongeveer 2,25 mSv per jaar per Belg, terwijl de natuurlijke achtergrondstraling 2 mSv 

bedraagt. Het merendeel van deze stralingsbelasting is het wijten aan CT-onderzoeken (57%), 

gevolgd door radiografische opnamen (33%). Naast X-stralen opgewekt door een X-

stralenbuis zorgt ook de nucleaire geneeskunde, die gebruik maakt van radioactieve isotopen, 

voor een klein deel van de stralingsbelasting (10%) (1). 

 

1.1.2. Computed Tomography 

Computed Tomography (CT) is beeldvormingstechniek die transversale coupes maakt met 

een hoog detail. Het heeft als voordeel dat in tegenstelling tot conventionele radiografie er 

geen superpositie optreedt en er een beter contrast is. Het grote nadeel is dat CT een veel 

hogere stralingsbelasting met zich mee brengt dan conventionele radiografie. Het gebruik van 

CT is in België heel populair. Zo werden er in 2009 meer dan 2.000.000 CT-onderzoeken 

uitgevoerd. Alhoewel het merendeel van de personen die een CT onderzoek ondergaan 

volwassenen zijn, is er toch een niet te verwaarlozen groep kinderen. Zo ondergingen in 2009 

meer dan 25.000 kinderen jonger dan 12 jaar een CT onderzoek (1). 

 

1.1.3 Pediatrie 

Vanuit het oogpunt van radioprotectie in de medische diagnostiek vormen kinderen een 

belangrijke target populatie. Kinderen vertonen namelijk een verhoogde stralingsgevoeligheid. 

Aangezien zij nog volop in ontwikkeling zijn, delen hun cellen sneller. Daarenboven hebben 

zij een langere levensverwachting dan volwassenen, waardoor de kans om tijdens hun leven 

kanker te krijgen hoger is (2). 
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1.2 Dosis-respons relatie 

Epidemiologische gegevens over de overlevenden van de atoombommen op Nagasaki en 

Hiroshima konden aantonen dat er een duidelijk verband is tussen de blootstelling aan hoge 

dosissen en de stochastische effecten die het met zich meebrengt (3). Bij lagere dosissen is het 

echter vanwege statistische problemen zeer moeilijk om een voldoende grote blootgestelde 

populatie te hebben om een duidelijke relatie te vinden tussen dosis en effect (4). In het 

gebied van de radioprotectie gebruikt men het linear-non-threshold (LNT) model, gebaseerd 

op de Life Span studies (LSS). Hierbij stelt men dat elke dosis, hoe laag ook, het risico 

verhoogt op het ontstaan van kanker, en een lineair verloop kent stijgend in functie van de 

dosis. Voor het LNT model wordt in het lage dosisgebied een lineaire extrapolatie gemaakt 

vanuit gegevens in het hoge dosisgebied (1). In het lage dosisgebied (<50-100 mGy) zijn er 

dan ook verschillende andere extrapolaties mogelijk (figuur 1). Zo zijn er indicaties voor het 

hormesis model (5), radioadaptieve respons (6), threshold hypothese (5, 7) en het bystander 

effect (8-11). Het vinden van het correcte model is wel degelijk van belang, want in dit gebied 

liggen namelijk de dosissen die men kan ontvangen tijdens diagnostische onderzoeken met X-

stralen. 

 

 
Figuur 1. Verschillende mogelijke extrapolaties van het risico op kanker in het lage dosisgebied. Curve a: LNT 

model, Curve b: onderschatting van het risico. Curve c: overschatting van het risico. Curve d: threshold. Curve e: 

hormesis (4). 

 

 

1.3 Bystander effect 

1.3.1 Achtergrond 

Het is aangetoond dat cellen die bestraald zijn, naast DNA schade in die cellen zelf, ook 

signalen uitsturen naar naburige cellen. De gevolgen van deze signalen op de bystander cellen 

noemt men het bystander effect. Het begrip ‘bystander effect’ bestaat reeds lang en werd naast 
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ioniserende straling ook geobserveerd bij andere types blootstelling zoals 

chemotherapeutische agentia, UV-licht en warmte. Ook heeft men het bystander effect 

opgemerkt in verschillende celtypes, zoals onder andere fibroblasten, endotheliale cellen, 

tumorcellen en lymfocyten (12). 

Zo kon de onderzoeksgroep Straling en DNA Repair aan de Universiteit Gent in het verleden 

een in vitro hypersensitiviteit voor T-lymfocyten in het lage dosisgebied aantonen. Wanneer 

men vol bloed bestraalde zag men bovendien dat dit effect meer uitgesproken was dan bij 

bestraling van geïsoleerde T-lymfocyten (figuur 2) (11). In daaropvolgende studies konden 

deze resultaten in vivo bevestigd worden bij volwassen patiënten die een CT-onderzoek 

ondergingen (13), alsook in een onderzoek bij kinderen die een interventionele 

hartcatheterisatie ondergingen (8). 

 

 
Figuur 2: Gemiddelde aantal geïnduceerde foci in het lage dosisgebied (0-10 mGy) na bestraling met X-stralen 

van vol bloed (•) en geïsoleerde (°) T-lymfocyten. De foutenbalken in de figuur tonen de standaarddeviaties aan 

gebaseerd op de interindividuele variatie tussen de 3 gebruikte donoren (11). 

 

Ondanks het feit dat een aantal studies reeds duidelijk hebben aangetoond dat deze respons 

wel degelijk kan optreden bij een blootstelling aan ioniserende straling, blijven de meningen 

verdeeld rond het al dan niet bestaan van een bystander effect.  
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1.3.2 Mechanisme van de bystander respons 

Wanneer men kijkt naar de eigenlijke werking van het bystander effect, ziet men twee 

voorname mechanismen die kunnen optreden. Voor cellen die in direct contact staan met 

elkaar, kan bystander signalisatie gebeuren via ‘gap junctional intercellular communication’ 

(GJIC). Gap junctions zijn kanalen tussen aangrenzende cellen, die de transmissie van 

bepaalde moleculen zoals nucleotiden of ionen zoals Ca
2+

 toelaten (12). Men kon aantonen 

dat bestraling van een zeer kleine populatie van een cultuur cellen aanleiding gaf tot 

chromosomale veranderingen in een groot deel van de populatie (12). Ander onderzoek kon 

bovendien demonstreren dat het toedienen van lindaan, een inhibitor van de GJIC, het 

bystander effect kon inhiberen (12, 14, 15). 

Een tweede mechanisme die kan optreden is via het vrijstellen van oplosbare factoren door 

bestraalde cellen. Na vrijstelling zouden deze factoren inwerken op omgevende cellen via een 

verhoging van de reactive oxygen species (ROS) in bystander cellen. De exacte compositie 

van deze stoffen is nog niet gekend, maar onderzoek kon wel al een rol aantonen van bepaalde 

moleculen zoals de cytokines IL-6, IL-8, TGF-ß1 en TNFα. Deze factoren spelen niet 

toevallig ook een rol in de stress respons van de cel, alsook in cel-cel communicatie (12). Zo 

kon een in vivo studie op muizen aantonen dat macrofagen, die een belangrijke rol spelen in 

de inflammatie, verhoogde niveaus van oxidatieve stress vertonen na bestraling onder 

bystander condities (16). 

Ook is het zo dat het toedienen van c-PTIO of aminoguanidine aan bystander cellen, die beide 

zorgen dat NO levels in de cel dalen, het bystander effect kunnen reduceren (10). Een 

significant verhoogd niveau van inflammatiemerkers werd ook teruggevonden bij de 

overlevenden van de atoombommen op Japan (17). Daarnaast kon een recente studie ook een 

verhoogde genexpressie bij genen betrokken in de immuunrespons aantonen op cellen 

bestraald met 50 mGy (18). Ook is er aangetoond dat inhibitie van COX-2, een molecule die 

een centrale rol heeft in de inflammatoire respons, het bystander effect deels inactiveert. Dit 

wijst erop dat COX-2 waarschijnlijk ook een rol speelt in het bystander effect (19). 

Het is waarschijnlijk zo dat het bystander effect een combinatie van beide pathways is (19). 

Zo vond een studie dat lindaan het bystander effect van fibroblast culturen niet kan 

verhinderen wanneer ze twee uur pre-irradiatie aan de cellen werd toegediend, wat suggereert 

dat bestraalde cellen solubele factoren uitzenden wanneer gap junction transmissie niet 

mogelijk is (10). 
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Het bystander effect zorgt voor schade aan het DNA van bystander cellen. Er zijn bovendien 

indicaties dat de dubbelstrengbreuken (DSBs) geïnduceerd door het bystander effect langer 

aanwezig blijven, en dus niet of vertraagd hersteld worden door de cel (15). Zo zag men dat 

bij bestraalde fibroblasten zelfs na twee dagen het aantal foci boven de achtergrondniveaus 

bleef, terwijl fibroblasten die lindaan toegediend kregen wel naar het basisniveau gingen. Een 

mogelijke verklaring voor deze resultaten is dat er twee verschillende soorten DSBs gevormd 

worden tijdens bestraling. Een eerste die snelle repair vertoont en rechtstreeks afkomstig zou 

zijn van de directe effecten van straling, en een tweede type die verminderde repair capaciteit 

vertoont en mogelijks gerelateerd is aan het geïnduceerde bystander effect (15). 

Een belangrijk eigenschap van het bystander effect, is dat deze voornamelijk zichtbaar is bij 

lage dosissen, en naarmate de dosis stijgt minder uitgesproken is (12). Het bystander effect 

speelt inderdaad een belangrijke rol bij lage dosissen. Zo vonden Ojima et al. dat bij een 

bestraling van 5 mGy tot 70% van de DSBs in fibroblasten veroorzaakt zijn door het 

bystander effect (14). Zoals eerder vermeld zijn deze dosissen van klinisch belang, daar deze 

in dezelfde grootteorde zijn van de dosissen die men kan ontvangen in de medische 

diagnostiek. 

 

1.3.3 Bestuderen van de bystander respons 

Er bestaan verschillende methoden om de aanwezigheid van het bystander effect te 

bestuderen in lymfocyten. Omdat er zal gefocust worden op perifere T-lymfocyten van het 

bloed die in suspensieculturen zitten, lijkt direct intercelllulaire interactie bij deze cellen 

onwaarschijnlijk, en is het meer waarschijnlijk dat solubele factoren die worden vrijgelaten in 

het medium de bystander respons mediëren. Een eerste manier om het bystander effect te 

bestuderen is om co-culturen te maken van bestraalde en niet-bestraalde T-lymfocyten. Dit 

kan door een populatie te labellen met een fluorescente cell tracker (CellTracker™ Red 

CMTPX, Life Technologies). Zo wordt het mogelijk om bystander geïnduceerde DNA schade 

te scoren in niet-bestraalde T-lymfocyten. Een andere methode is om het cultuurmedium van 

bestraalde cellen op te vangen en toe te dienen aan een niet-bestraalde cultuur, om vervolgens 

de effecten van dat medium op deze cellen te analyseren (20). Een derde manier is door te 

werken met stoffen zoals carbenoxolone (CBX), die gap juncties en hemikanalen blokkeren, 

en na te gaan of de DNA-schade in suspensieculturen zonder inhibitie groter is dan in culturen 

met inhibitie (21). Hemikanalen kan men voorstellen als ‘halve gap junctions’ en laten 

bidirectionele passage door van ionen en moleculen kleiner dan 1 – 2 kDa (22). Detectie van 
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de bystander respons zelf gebeurt door te kijken naar bepaalde eindpunten zoals DNA schade, 

repair, mutaties, celsurvival en apoptose (12). 

 

1.4 Hematopoëse en leukemie 

1.4.1 Hematopoëse 

Aangezien mature bloedcellen een beperkte levensduur hebben, moeten ze continu worden 

vervangen (23). Hematopoëtische stamcellen (HSCs) zijn essentieel voor een levenslange 

bloedproductie (24). HSCs hebben naast de capaciteit om via differentiatie elke cel van het 

bloed te vormen tevens de eigenschap om nieuwe stamcellen te vormen (self-renewal) (23, 

24). Tijdens de differentiatie zullen HSCs omgevormd worden tot progenitorcellen die steeds 

verdere differentiatie ondergaan tot ze uiteindelijk de identiteit van een mature cel van het 

bloed vormen (24). Tijdens deze differentiatie van HSC naar progenitor, kan de cel niet meer 

aanleiding geven tot alle cellen van het bloed, maar wordt deze gelimiteerd tot een bepaalde 

cellijn, en produceert ze uiteindelijk mature bloedcellen, zoals rode bloedcellen, 

megakaryocyten, myeloïde cellen en lymfocyten (23). 

De verschillende cellen in deze hiërarchie kunnen gescheiden worden van elkaar op basis van 

hun oppervlaktemerkers. Zo expresseren HSCs de celoppervlaktemolecules CD34+/CD38- 

(25) terwijl meer gedifferentieerdere progenitoren CD34+/CD38+ expressie vertonen (24). 

Gedifferentieerde cellen zijn CD34- (26, 27). 
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Figuur 3. De hematopoëtische stamcel en zijn verschillende types dochtercellen. Naast elk type cel staan de 

verschillende typische merkers. De hematopoëtische stamcel en zijn progenitorcellen expresseren CD34+. 

Merkers in het zwart zijn voor zowel mens als muis, merkers in het paars enkel voor de mens, merkers in het 

grijs enkel voor de muis (28). 

 

1.4.2 Leukemie 

Bij verlies van homeostatische controle van hematopoëse kunnen bepaalde ziektes ontstaan, 

waaronder leukemie (29, 30). Leukemie is een vorm van kanker die gepaard gaat met een 

snelle groei van abnormale witte bloedcellen. In het geval van acute myeloïde leukemie 

(AML) is het de myeloïde cellijn die aangetast is (31). In het geval van acute lymfatische 

leukemie (ALL) is de lymfoïde cellijn aangetast (32). 

Aan de basis van AML staat de leukemische stamcel (LSC). Op dit moment is het nog niet 

duidelijk welke cel zich precies tot LSC gaat omvormen (33), maar recente literatuur plaatst 

de initiële mutaties die de leukemogenese op gang brengt in de hematopoëtische stam en 

progenitor celpopulatie (34). Er zijn indicaties dat de LSC waarschijnlijk ontstaat door een 

opstapeling van mutaties in de normale HSC. Zo is het dat zowel de HSC als LSC de 

oppervlaktemolecules CD34+/CD38- expresseren. Men moet echter voorzichtig zijn met 

conclusies te trekken op basis van deze merkers. Er is namelijk de mogelijkheid dat als gevolg 

van de leukemogenese de expressie van deze normaal strikt gereguleerde merkers gewijzigd 

is. Een betere vergelijking wordt gemaakt op basis van functie. Wanneer men hiernaar kijkt 

ziet men dat de LSC net als de HSC een hiërarchie vertoont waar verder in de lijn de 

zelfvernieuwingscapaciteit van de cellen daalt (33). Dat stamcellen aan de basis liggen van de 

leukemogenese lijkt logisch, het zijn ook deze cellen die een voldoende lange levensduur 

hebben die het kan toelaten om genoeg mutaties op te stapelen nodig voor leukemogenese 

(35). Er kan echter niet uitgesloten worden dat een progenitor door mutaties terug een 

ongelimiteerd replicatiepotentieel verkrijgt (33). 

In het geval van ALL zou een lymfoïde progenitor die zich in de B- of T-cel pathway bevindt 

aan de oorzaak liggen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat de initiële mutaties van 

leukemogenese zich voordoen in een hematopoëtische stamcel (32). 

 

1.4.3 Stralingsgeïnduceerde leukemie 

Epidemiologische studies hebben kunnen aantonen dat er een significant verhoogd risico 

bestaat op het krijgen van leukemie na blootstelling aan hoge dosis ioniserende straling (36). 
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Dit risico blijkt hoger te zijn voor jongeren dan voor volwassenen (37). AML en CML 

(chronische myeloïde leukemie) blijken het meest geïnduceerd na hoge dosis bestraling (38). 

Er zijn ook studies verschenen die het risico op leukemie evalueren in het lage dosisgebied. 

Zo werden grote aantallen werknemers die continu worden blootgesteld aan lage dosissen 

opgevolgd en werd er in drie studies een stijging van het risico op leukemie waargenomen, 

waarvan één statistisch significant (gemiddelde dosis 40 mSv), één nog net significant (30 

mSv) en één niet-significant (6,5 mSv) (4). 

Zoals reeds vermeld is het belangrijk te kijken naar de gevolgen van een blootstelling aan 

ioniserende straling bij kinderen. Er bestaan studies die indicaties voor een verhoogd risico 

zien voor stralingsgeïnduceerde leukemie bij kinderen die een beenmergdosis opliepen als 

gevolg van de fallout van tests met nucleaire wapens (4). 

Een recente epidemiologische studie van Pearce et al. bestudeerde het risico op leukemie en 

hersentumoren na een CT-scan bij kinderen en adolescenten. In deze studie kon men een 

significante relatie vinden tussen het oplopen van een dosis na een CT-scan en het krijgen van 

leukemie of hersentumoren. Wanneer men kijkt per type leukemie zag men een opmerkelijk 

verhoogd risico op ALL (39). 

Tabel I toont de verhouding van de incidentie van de types leukemieën van de Britse 

bevolking. Bij lage LET straling ziet men dat ALL 25% uitmaakt van alle geïnduceerde 

leukemieën, terwijl voor AML de hoogste incidentie gevonden wordt (40). 

 

Tabel 1. De vergelijking van de incidentie tussen spontane en stralingsgeïnduceerde leukemieën in de Britse 

bevolking. 

 
AML: acute myeloïde leukemie, CML: chronische myeloïde leukemie, ALL: acute lymfatische leukemie, CLL: 

chronische lymfatische leukemie (40). 

 

 

1.4.4 Navelstrengbloed 

Het beenmerg wordt beschouwd als een van de belangrijkste bronnen van HSCs voor zowel 

experimentele als klinische applicaties. Isolatie van HSCs vanuit het beenmerg is echter 

invasief, en kan infectie, bloeding en chronische pijn veroorzaken. De laatste jaren wordt 
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navelstrengbloed beschouwd als een alternatieve bron van beenmergcel transplantatie en 

therapie vanwege zijn hematopoëtische componenten. Het verkrijgen van navelstrengbloed is 

niet-invasief, pijnloos en zonder schade voor zowel de moeder als het kind (35). 

Navelstrengbloed is dus een ideale bron om HSCs en progenitors uit te isoleren. Van alle 

mononucleairen in dit bloed zijn 0,84% CD34+ en 0,09% CD34+/CD38- (41). Een bijkomend 

voordeel van navelstrengbloed is dat het een gelijkaardige compositie heeft als het bloed van 

pasgeborenen. Door navelstrengbloed te gebruiken voor studies kan men de vergelijking 

maken met het bloed van pasgeborenen, zonder deze te moeten te belasten door bloed af te 

nemen (42). 

 

1.5 DNA schade en herstel 

1.5.1 Algemeen 

Schade aan het DNA van de cel kan zowel van endogene als exogene oorsprong zijn. 

Endogene bronnen van DNA schade zijn afkomstig van het metabolisme, waar bijproducten 

zoals ROS gevormd worden. Exogene factoren komen van buiten het lichaam, zoals 

chemische producten, UV licht en ioniserende straling (1). 

DNA schade, veroorzaakt door ioniserende straling, kan zowel op directe als indirecte wijze 

tot stand komen. Bij het direct effect zal ioniserende straling rechtstreeks interageren met het 

DNA. Dit zal leiden tot ionisatie van het DNA en zo aanleiding geven tot schade. Deze 

pathway speelt slechts een kleine rol in het ontstaan van DNA schade door ioniserende 

straling. Het indirecte effect wordt veroorzaakt door radiolyse van het water. Hierbij worden 

belangrijke radicalen gevormd zoals H· en OH·. Deze radicalen kunnen vervolgens 

interageren met het DNA en op die manier leiden tot schade. Aangezien de cel voornamelijk 

water bevat zal dit effect de belangrijkste pathway vormen tot het ontstaan van DNA schade 

(43). 

Als gevolg van endogene en exogene schade kan het DNA op verschillende manieren 

beschadigd worden. De ergste vorm van schade is de DNA dubbelstrengbreuk. Hierbij zijn 

beide basen van een basenpaar van het DNA verwijderd. In tegenstelling tot 

enkelstrengbreuken is er geen complementaire base meer die als template kan gebruikt 

worden voor herstel. Bij dit soort schade kan de replicatie niet meer doorgaan en als repair 

niet lukt kan dit leiden tot celdood. Wanneer herstel wel doorgaat kan bovendien misrepair 

optreden wat kan leiden tot mutaties, genoominstabiliteit en uiteindelijk tot kanker (1). 
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DSBs kunnen op 2 manieren hersteld worden; Homologe recombinatie (HR) en niet-

homologe end joining (NHEJ). Bij HR wordt gebruik gemaakt van het aanwezige 

zusterchromatide om het DNA te herstellen tijdens de G2- en late S-fase van de celcyclus. 

Doordat bij dit type repair een template met de correcte genetische code gebruikt wordt, zal 

het DNA op een error-free wijze worden hersteld. HR speelt bij de mens en andere 

zoogdieren een minder voorname rol dan NHEJ. Deze herstelpathway vindt plaats gedurende 

de G0-, G1- en vroege S-fase in de celcyclus en wordt ook toegepast tijdens de variable 

(diversity) joining (V(D)J) recombinatie van lymfocyten. Hier worden de uiteinden van de 

DSB simpelweg verbonden met elkaar. Het Ku70/80 complex beschermt en brengt beide 

uiteinden van de breuk dicht bij elkaar. Vervolgens worden DNA-PKcs gerekruteerd en 

brengen ze de einden van de breuken tezamen, waarna het XRCC4-DNA ligase 4 complex de 

twee uiteinden verbindt. Het herstel van NHEJ is error-prone, wat wil zeggen dat er een kans 

bestaat dat er tijdens het herstel fouten kunnen worden ingebouwd (1). 

 

1.5.2 DNA herstel in HSCs 

Hoewel kennis over DNA schade en herstel van HSC van groot belang is om inzicht te 

krijgen in het ontstaan van verschillende types leukemieën, zijn deze mechanismen 

grotendeels onopgehelderd (44, 45). Bij de mens ziet men dat het verwijderen van DNA-

adducten, het opnieuw sluiten van DNA strengbreuken en de resistentie tegen DNA-reactieve 

substanties hoger zijn in stamcellen (CD34+/CD38-) dan in mature (CD34-) of progenitor 

(CD34+/CD38+) cellen, geïsoleerd uit navelstrengbloed van dezelfde individu. Dit zou er op 

kunnen wijzen dat de traag delende stamcellen mogelijks beschermd zijn door verhoogde 

DNA repair terwijl meer gedifferentieerde cellen, bij beschadiging, eerder via apoptose 

kunnen verwijderd worden (46, 47). Dit lijkt logisch, want zo wordt vermeden dat de 

stamcelpool uitgeput zou worden. Deze is essentieel voor de overleving van het organisme. 

Dit mechanisme is onder meer te zien in muizen (45). Studies bij humane HSCs die 

ioniserende straling gebruikten om DNA schade te induceren zien echter dat apoptose het 

hoogst is bij de primitieve HSC (27, 35, 48). Blijkbaar is er een verschil tussen de manier 

waarop muizen en humane HSC reageren op DNA schade. Terwijl in muizen de overleving 

van de stamcel via NHEJ de voorkeur geniet met als risico het opstapelen van mutaties, is er 

bij mensen een verhoogde apoptose bij HSC om de genomische integriteit te beschermen (24). 
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Een belangrijke factor waarbij men rekening moet houden is het mogelijk effect van de 

micro-omgeving (stamcel niche) rond de stam- en progenitorcellen op stralingsgeïnduceerde 

apoptose. Engrafting experimenten op SCID muizen tonen ook hier aan dat 

stralingsgeïnduceerde apoptose van humane HSCs in de beenmerg micro-omgeving twee keer 

zo hoog was als voor progenitors (48). 

Een verhoogde apoptose voor HSC lijkt contradictorisch, want deze cellen zitten gedurende 

lange periodes in G0, en komen slechts minimaal in contact met celcyclus checkpoints, die 

instaan voor repair, groeiarrest en apoptose. Dit in tegenstelling tot progenitors die juist een 

verhoogde celcyclus hebben en dus vaker deze checkpoints passeren (49). Milyavsky et al. 

konden echter een verhoogde p53/ASPP1-afhankelijke apoptose vinden voor humane HSCs 

in vergelijking met progenitors, wat suggereert dat er belangrijke verschillen zijn in het 

antwoord op DNA schade tussen stamcellen en meer gedifferentieerde progenitors (48). 

 

1.5.3 DNA herstel en veroudering 

Stamcellen hebben als functie het behouden van een normale weefselhomeostase en 

weefselrepair na schade. De functionaliteit van de stamcellen blijkt echter af te nemen met 

stijgende leeftijd. Een voorbeeld is de tragere wondheling van de huid (50). Ook in HSCs ziet 

men een effect van veroudering. Er is een studie verschenen waarbij een duidelijke invloed 

van stijgende leeftijd op de functie van HSCs werd waargenomen in muizen, zoals 

verminderde homing, engrafting mogelijkheid, zelfvernieuwingspotentieel en mogelijkheid 

om op stress te reageren (49). Bovendien vond een studie dat Ku70 expressie, een proteïne die 

deelneemt aan de DSB repair tijdens NHEJ, de hoogste expressie vertoont in humane HSCs 

en hun progenitors in pasgeborenen, en daalt met stijgende leeftijd (46). Dit kan wijzen op een 

verminderde mogelijkheid van de HSCs en progenitors om zich te herstellen van DNA schade 

op oudere leeftijd. 

Een studie vond dat HSCs, progenitors en gedifferentieerde lymfocyten met stijgende leeftijd 

een verhoogd aantal endogene γ-H2AX foci vertonen (26). Dit wijst erop dat niet herstelde 

DSBs continu accumuleren in HSCs, progenitors en hun afgeleiden tijdens het verouderen. 

Daarnaast vond men voor oudere individuen een verhoogd aantal residuele foci na bestraling 

van CD34+ cellen, wat een indicatie is van een verminderde herstelcapaciteit met stijgende 

leeftijd. Dit bleek echter niet zo te zijn voor een zeer oude populatie (+70 jaar), maar bij deze 

bejaarde populatie is het waarschijnlijk dat de efficiënte DNA repair gelinkt is aan hun 

excellente gezondheid (26). 



14 

 

Mogelijks spelen verhoogde niveaus aan intracellulaire ROS een rol in cellulaire veroudering 

en senescentie. Een studie kon aantonen dat er in humane HSCs een link is tussen verhoogde 

ROS, verhoogde DNA schade en verminderde zelfvernieuwingscapaciteit. De studie ziet dat 

ROS een causatieve rol speelt voor DNA schade en dat de regulatie van ROS een grote 

invloed op human HSC veroudering heeft. Bovendien vond deze studie voor oudere mensen 

naast verhoogde ROS waarden ook een verhoogd aantal γ-H2AX foci (29). 

Een mogelijkse verklaring waarom HSCs langzaam fouten kunnen opbouwen is omdat deze 

gedurende lange tijd zich in G0 bevinden, waardoor hun blootstelling aan celcyclus 

checkpoints, die verantwoordelijk zijn voor DNA repair, groeiarrest en apoptose tot een 

minimum beperkt is. Er kan evenwel niet uitgesloten worden dat andere factoren zoals 

bijvoorbeeld gespecialiseerde mechanismes uniek voor HSCs een rol spelen (49). Er werden 

reeds zulke stamcelspecifieke mechanismes ontdekt, zoals de preferentiële expressie van 

detoxificatiemolecules. De aanwezigheid hiervan wordt zelfs gebruikt bij sommige 

scheidingstechnieken om te selecteren op de stamcelpopulatie (49, 51). 

Er dient opgemerkt te worden dat er naast apoptose ook indicaties zijn voor celsenescentie in 

HSCs. Zo bleek na verhoging van ROS dat lang levende HSCs die geen apoptose ondergingen 

naast een verhoogd aantal DNA laesies ook activatie van celcyclus inhibitors (p16, p14, p21) 

vertoonden, wat een indicatie is van senescentie. Senescentie in respons op DNA schade 

onder stress condities kan een mogelijks mechanisme zijn van stamcellen om zich te 

behoeden voor mutaties die hen zouden kunnen omvormen tot putatieve leukemische 

stamcellen (29). Celsenescentie is reeds aangetoond in andere stamcellen na DNA schade (35). 

De geaccumuleerde DNA schade tijdens veroudering kan een mogelijke verklaring zijn voor 

de stijgende incidentie van kanker bij de bejaarde populatie (29). 

 

1.7 Detectie van DNA schade 

1.7.1 Algemeen 

Er zijn verschillende methoden om DNA schade te detecteren. De hieronder vermelde 

technieken zijn degene die gebruikt werden in deze thesis. 

 

1.7.2 γ-H2AX foci assay 

Histone protein subtype H2A isoform X (H2AX) is een variant van histon H2A, die deel 

uitmaakt van het nucleosoom waarrond DNA opgewonden is. Wanneer een DSB geïnduceerd 

wordt zal deze gedetecteerd worden door het MRE11/RAD50/NBS1 (MRN) complex. Het 
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MRN complex zal ATM rekruteren naar de plaats van de DSB. ATM bindt ter hoogte van 

NBS1, waarna hij via autofosforylatie geactiveerd wordt. Dit geactiveerd ATM zal 

verschillende targets fosforyleren, waaronder H2AX ter hoogte van Serine 139 (Ser139). Als 

gevolg van deze activatie zal mediator of DNA damage checkpoint protein 1 (MDC1) het 

gefosforyleerde H2AX (γ-H2AX) binden. Dit heeft als gevolg dat het MRN complex zal 

binden aan MDC1, waardoor verdere MRN-ATM interactie kan optreden, wat leidt tot meer 

activatie van ATM en bijgevolg fosforylatie van H2AX molecules meer distaal van de initiële 

DNA laesie. Er is een positieve feedback loop gegenereerd die fosforylatie van H2AX 

tewerkstelt over een megabase regio rond de DSB (1). 

 
Figuur 4: Extensie van H2AX fosforylatie. Het MRN complex bindt DNA uiteinden en rekruteert ATM, dat op 

zijn beurt H2AX fosforyleert. MDC1 bindt op γ-H2AX en rekruteert meer MRN-ATM zodat H2AX meer distaal 

van de DSB gefosforyleerd wordt (52). 

 

γ-H2AX foci formatie begint reeds seconden na blootstelling aan ioniserende straling en 

bereikt een piekwaarde tussen 10-30 minuten (1). Het aantal foci (en dus DSBs) stijgt met 

toenemende dosis (43). De γ-H2AX is een zeer gevoelige assay en dosissen zo laag als 1 mGy 

kunnen gemeten worden. Door gebruik te maken van een fluorescent antilichaam kan scoring 

worden uitgevoerd via fluorescentiemicroscopie (1). 
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Veel componenten van de DNA damage respons (DDR) zoals onder andere ATM en 53BP1 

vormen tevens foci die colokaliseren met de γ-H2AX foci. Combinatie van verschillende 

antilichamen laat toe te bevestigen dat de foci inderdaad een site van DSBs aanduiden (26). 

 
 

Figuur 5: Visualisatie van de γ-H2AX foci in de kernen van T-lymfocyten met behulp van de Chromoscan. De 

kernen zijn in blauw aangeduid. Elke rode spot in de kern stelt een γ-H2AX focus voor. 

 

 

1.7.3 G0 Micronucleus assay 

Wanneer er in de cel tijdens de G0-fase van de celcyclus een DSB ontstaat, bestaat er de kans 

dat deze niet hersteld wordt. Wanneer dit gebeurt krijgt men in deze cel een onvolledig 

chromosoom en een acentrisch fragment. Wanneer de kern deelt kan het acentrisch fragment 

dat geen centromeer bevat niet opgenomen worden in de dochterkernen en zal het aanleiding 

geven tot een micronucleus. In de praktijk wil men meestal kijken naar cellen die één maal 

gedeeld hebben. Daarom worden cellen na bestraling in cultuur gebracht, waarna men na een 

bepaald tijdstip cytochalasine B toedient. Cytochalasine B stopt de cytokinese (celdeling) 

maar laat de mitose (kerndeling) wel nog doorgaan. Cellen die één maal gedeeld hebben 

zullen twee kernen bevatten en enkel deze binucleaire cellen worden gescoord (43). 

 

Figuur 6: Beeld op de Metafer. Links: Binucleaire cel zonder micronuclei. Rechts: Binucleaire cel met twee 

micronuclei. 
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1.8 Antistollingsfactoren 

Tijdens het afnemen van bloed wil men verhinderen dat het bloed zal stollen. Daarom wordt 

het bloed meestal bewaard in een buisje of zak, die gecoat is met een bepaalde 

antistollingsfactor. De meest voorkomende coatings zijn EDTA, citraat en heparine. EDTA en 

citraat werken door chelatie van Ca
2+

 ionen, terwijl heparine werkt via inhibitie van het 

enzym thrombine (53). De invloed van deze verschillende antistollingsfactoren op de 

efficiëntie van micronucleus culturen is nog niet onderzocht. Dit zou een eventuele 

confounding factor kunnen zijn aangezien adult bloed afgenomen wordt in heparine buisjes, 

terwijl dit voor navelstrengbloed in zakken wordt afgenomen die citraat (citraat fosfaat 

dextrose) bevatten. Daarom zal in deze thesis een vergelijkende studie worden gemaakt. 

 

1.9 Doelstelling 

Deze thesis zal zich focussen op twee doelen. In een eerste luik wordt er getracht meer inzicht 

te verkrijgen in de DNA damage response van hematopoëtische stam- en progenitorcellen. 

Hiervoor zal eerst een vergelijkende studie gemaakt worden tussen twee soorten 

anticoagulantia, citraat en heparine, om na te gaan als navelstrengbloed kan gebruikt worden 

voor verder onderzoek naar de stralingsgevoeligheid van T-lymfocyten en hematopoëtische 

stamcellen geïsoleerd uit navelstrengbloed. Deze vergelijking zal gemaakt worden met behulp 

van de micronucleus assay, voor zowel navelstrengbloed als adult bloed afgenomen in beide 

types anticoagulantia. Met deze assay zal ook een mogelijk verschil in stralingsgevoeligheid 

tussen T-lymfocyten van het navelstrengbloed en adult bloed onderzocht worden. Aan de 

hand van de binucleaire index, berekend op de uitgevoerde micronucleus assays, zal een 

eventueel verschil in efficiëntie van de culturen worden geanalyseerd. Daarnaast zal er via de 

γ-H2AX foci assay een dosis-respons curve opgesteld worden die een vergelijking maakt van 

het aantal foci tussen CD34+ cellen, T-lymfocyten van het navelstrengbloed en van adult 

bloed bij verschillende dosissen. Ten slotte wordt gekeken naar het aantal residuele foci 24 

uur na blootstelling met een hoge dosis X-straling. De vergelijking zal gemaakt worden tussen 

CD34+ cellen en T-lymfocyten van dezelfde donor (navelstrengbloed). 

Een tweede aspect van deze thesis zal gaan over de hypersensitiviteit in het lage dosisgebied. 

In een eerste experiment zal via de γ-H2AX foci assay een dosis-respons curve van T-

lymfocyten van het navelstrengbloed opgesteld worden. Dit zal toelaten een eventuele 

hypersensitiviteit bij deze lage dosissen te bestuderen en de vergelijking te maken met vorige 

studies. Daarnaast zal voor adult bloed een inhibitie-experiment opgesteld worden waarbij 
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wordt nagegaan als CBX, een gap junction en hemikanaal inhibitor, de veronderstelde 

bystander respons in T-lymfocyten kan neutraliseren. Dit experiment heeft als doel meer 

inzicht te verschaffen in het mechanisme van de bystander respons in deze cellen. 
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2. Materiaal en methoden 

2.1 Staalafname 

Adult bloed werd bekomen van volwassen vrijwilligers en afgenomen in de bloedafname 

dienst van het UZ Gent. Voor de micronucleus assay werd bloed verkregen in zowel heparine 

als citraat gecoate buisjes. Voor de γ-H2AX foci assay op adult bloed werd enkel gebruik 

gemaakt van heparine gecoate buisjes. 

Het navelstrengbloed is afkomstig van de bloedbank van het Rode Kruis (Transfusiecentrum 

Gent) en werd verkregen in zakken die citraat fosfaat dextrose bevatten. Eén vrijwilligster gaf 

toestemming om navelstrengbloed af te staan in heparine gecoate buisjes. 

 

2.2 Micronucleus assay 

2.2.1 Bestraling en opstarten bloedculturen 

Het bloed wordt overgebracht in ronde buisjes en bestraald met 0,5; 1, 2 of 3 Gy γ-stralen, 

afkomstig van een kobalt (
60

Co) bron. Tijdens de bestraling bevinden de buisjes zich in een 

warmwaterbad om het bloed op 37°C te houden. Wanneer men een dosis geeft moet het bloed 

gedurende bepaalde tijd bestraald worden, afhankelijk van de activiteit van de 
60

Co-bron. Om 

te verzekeren dat voor elk experiment dezelfde dosis wordt gegeven wordt er bij elk 

experiment een correctie van de tijd doorgevoerd, rekening houdend met de activiteit van de 

bron op dat moment. Er wordt tevens een controle niet bestraald (sham-irradiated, 0 Gy). Na 

bestraling wordt voor elke conditie een falcon opgezet die 4 ml compleet Roswell Park 

Memorial Institute medium (cRPMI, Gibco, Life Technologies), 0,5 ml Fetal Calf Serum 

(FCS, Gibco, Life Technologies), 0,5 ml bloed en 100 µl phytohaemagglutinin (PHA, Gibco) 

bevat. Deze falcons worden vervolgens in een 5% CO2 incubator (Thermo Scientific) op 37°C 

geplaatst. PHA wordt toegediend om de T-lymfocyten uit de G0-fase van de celcyclus te 

halen en ze te doen delen. Na 23 uur wordt 20 µl cytochalasin B (Sigma) toegediend. 

Cytochalasin B zal de celdeling tegenhouden maar de kerndeling laten doorgaan. Dit laat toe 

cellen die éénmaal gedeeld hebben te herkennen als tweekernige cellen. 

 

2.2.2 Stoppen culturen en fixatie 

70 uur na het opstarten van de culturen worden deze gestopt. De culturen worden 

overgebracht in ronde buisjes en gedurende 8 minuten gecentrifugeerd aan 1000 rounds per 

minute (rpm). Hierna neemt men het supernatans af en voegt men al vortexend 7 ml 
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kaliumchloride (KCl, 75 mM, 4°C, Sigma) druppelsgewijs toe. Het KCl zorgt er voor dat de 

rode bloedcellen zullen lyseren en de lymfocyten mooi gaan opzwellen. Men centrifugeert de 

celoplossing opnieuw 8 minuten aan 1000 rpm. Het supernatans wordt afgenomen en al 

vortexend wordt 7 ml methanol/ijsazijn/Ringer oplossing (verhouding 4/1/5) druppelsgewijs 

toegevoegd. De celoplossing wordt gedurende 10 minuten aan 1000 rpm gecentrifugeerd. Het 

supernatans wordt afgenomen en al vortexend wordt 5 ml methanol/ijsazijn (verhouding 4/1) 

druppelsgewijs toegevoegd. Er wordt 8 minuten gecentrifugeerd aan 1000 rpm en het 

supernatans wordt verwijderd. Deze laatste stap wordt nog drie maal herhaald. 

40 µl celoplossing wordt met een pipet overgebracht op slides. Na 15 minuten drogen worden 

de cellen koel bewaard in een houder die silicagel met moisture indicator (Merck) bevat. 

 

2.2.3 Kernkleuring 

De cellen worden gekleurd met 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) + Vectashield (Vector 

Laboratories). DAPI zal naast kleuring van de kernen ook de micronuclei visualiseren. Daarna 

wordt een dekglaasje op de slides aangebracht. 

 

2.2.4 Inscannen en scoring 

De preparaten worden ingescand en gescoord met de Metafer. De Metafer zoekt automatisch 

naar binucleaire cellen en scoort op automatische wijze het aantal micronuclei. De scoring 

wordt gecontroleerd op semi-automatische en manuele wijze. In deze thesis werden 

gemiddeld 600 binucleaire cellen per preparaat geteld.  

 

2.2.5 Binucleaire index 

De Binucleaire index (BI) is een waarde die aangeeft hoe goed de cellen in de culturen één 

maal hebben gedeeld. De BI wordt berekend door het aantal binucleaire cellen te delen door 

het totaal aantal cellen (binucleairen en mononucleairen) op het preparaat. 

 

2.3 γ-H2AX foci assay van T-lymfocyten 

2.3.1 Bestraling en repair 

2.3.1.1 In vitro dosis-respons navelstrengbloed 

Het navelstrengbloed wordt overgebracht in ronde buisjes en bestraald met 100 kV X-stralen 

op 37°C. De dosissen die gegeven worden zijn: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 en 500 mGy. Tevens is er 

een controle die niet bestraald wordt. Na bestraling worden de stalen 30 minuten lang 
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geïncubeerd op 37°C in een 5% CO2 incubator. Na incubatie worden de stalen 15 minuten in 

een ijsbad geplaatst om zo de DNA DSB repair te stoppen. 

 

2.3.1.2 Bystander inhibitie experiment 

Adult bloed wordt overgebracht in ronde buisjes en verdeeld in twee groepen. De ene groep 

krijgt 2 µl/ml bloed CBX toegediend en laat men vervolgens 15 minuten incuberen in een 5% 

CO2 incubator. De andere groep krijgt geen CBX en plaatst men ook in de incubator. Na 

incubatie bestraalt men het bloed met 100 kV X-stralen. De gegeven dosissen zijn 0, 5 en 100 

mGy. Na bestraling plaatst men de stalen 30 minuten in de incubator, waarna men 15 minuten 

de stalen in een ijsbad plaatst. 

 

2.3.2 Isolatie en fixatie 

Vol bloed bestaat uit verschillende celtypes. Om met een homogene populatie te werken 

worden T-lymfocyten geïsoleerd uit het bloed. Na het ijsarrest wordt aan 2 ml bloed 100 µl 

Rosette Sep Human T-Cell Enrichment Cocktail (StemCell Technologies) toegediend. De 

cocktail zal binden aan de ongewenste cellen en rosettes vormen. Na 20 minuten incubatie op 

kamertemperatuur wordt het bloed verdund met Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (D-

PBS, Gibco, Life Technologies) + 2% FCS. Vervolgens wordt deze oplossing overgebracht 

op een buisje die 3 ml Rosette-Sep DM-L (StemCell Technologies) densiteitsmedium bevat, 

zonder dat beide oplossingen mengen met elkaar. Er wordt gedurende 20 minuten 

gecentrifugeerd aan 1200g, zonder rem (brake: 0). In het buisje zullen er zich vier lagen 

vormen. Onderaan bevinden zich alle ongewenste cellen, die als rosettes zijn neergeslaan. De 

T-lymfocyten vormen een laagje tussen het densiteitsmedium en het plasma. Deze worden 

met behulp van een Pasteur-pipet opgezogen en vervolgens in een 14 ml conisch buisje 

gebracht. Er wordt aangelengd tot 10 ml met D-PBS + 2% FCS. Er wordt 10 minuten 

gecentrifugeerd aan 300g om de cellen te wassen. Het supernatans wordt afgenomen en er 

wordt opnieuw gewassen door 10 ml D-PBS + 2% FCS toe te dienen en 10 minuten lang te 

centrifugeren aan 300g. Hierna neemt men het supernatans af en worden de cellen 

geresuspendeerd in 4 ml cRPMI + 10% FCS. 
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Figuur 7: Isolatie van T-lymfocyten uit vol bloed. (54) 

 

Om een optimaal resultaat te kunnen bekomen wordt geprobeerd om concentratie van 400.000 

à 600.000 cellen/ml te verkrijgen. De celconcentratie van de oplossing wordt berekend door te 

tellen met een Bürker telkamer (Marienfeld). 

30 µl van de celoplossing wordt gemengd met 30 µl trypaanblauw (Sigma-Aldrich). Deze 

oplossing wordt op een Bürker kamer gebracht, waarna men het aantal cellen kan tellen onder 

een lichtmicroscoop. Het aantal T-lymfocyten in 16 vakjes wordt geteld. Dit aantal wordt 

vermenigvuldigd met de verdunningsfactor (2) en een conversiefactor (10.000) om de 

correcte celconcentratie te bekomen. Indien deze te groot is wordt een extra volume cRPMI + 

10% FCS toegediend, totdat de gewenste concentratie is bekomen. Wanneer de concentratie 

te laag is wordt er 6 minuten gecentrifugeerd aan 180g, waarna een bepaald volume 

supernatans verwijderd wordt en de cellen opnieuw geresuspendeerd worden. 

De cellen zullen via een cytospin (Cellspin Tharmac) overgebracht worden op polylysine 

gecoate slides (VWR international), men gebruikt hiervoor 250 µl celoplossing per preparaat. 

Nadien worden de slides 20 minuten gefixeerd in een bad van 3% paraformaldehyde (PFA, 

Sigma-Aldrich), om ze vervolgens overnacht te bewaren in een bad van 0,5% PFA bij 4°C. 

 

2.3.3 Immunohistochemische kleuring 

De gefixeerde preparaten worden 5 minuten gewassen in een bad van D-PBS (Sigma Aldrich) 

om al het PFA weg te spoelen. Hierna worden de cellen bedekt met 100 µl ijskoud Triton X-

100 (0,2%, Sigma-Aldrich) gedurende 10 minuten. Triton X-100 permeabiliseert de 

celmembraan, waardoor de antilichamen beter in de cellen zullen geraken en binden. Nadien 

worden de slides drie maal 10 minuten gewassen in een bad met D-PBS + 1% Bovine Serum 

Albumin (BSA, Roche). BSA is een blocking reagens, die er voor zorgt dat alle aspecifieke 

bindingsplaatsen worden bezet. Vervolgens wordt er op de slides 100 µl van het eerste 

antilichaam, anti-γ-H2AX (concentratie 1:500, Biolegend) aangebracht. Dit antilichaam zal 
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zich binden op de γ-H2AX foci. De slides worden gedurende 1 uur in een vochtige kamer op 

een bewegende plaat geplaatst. Hierna worden de slides opnieuw drie maal 10 minuten 

gewassen in een bad van D-PBS + 1% BSA, waarna 100 µl van het tweede antilichaam, goat-

anti-mouse-tetramethylrhodamine (GAM-TRITC, 1:1000, Sigma-Aldrich) wordt toegebracht. 

De slides worden gedurende 1 uur in een donkere vochtige kamer op een bewegende plaat 

geplaatst. Dit tweede antilichaam bindt op het eerste en kan gevisualiseerd worden met een 

fluorescentiemicroscoop, waardoor de γ-H2AX foci zichtbaar worden gemaakt. De preparaten 

worden drie maal gedurende 10 minuten gewassen in een bad van D-PBS in het donker. Om 

de fluoroscopische werking van het tweede antilichaam te conserveren worden de cellen in 

het donker bewaard. Men bedekt de slides met 35 µl fluoromount (Sigma-Aldrich) + 0,2% 

DAPI (Sigma-Aldrich) waarna een dekglaasje (VWR international) wordt aangebracht. DAPI 

bindt ter hoogte van het DNA, waardoor de celkern blauw fluoresceert na beschijnen met 

ultraviolet licht. Fluoromount ageert als een mounting medium die fixatie van het dekglaasje 

verzekert en tevens een anti-fading werking uitvoert, zodat de fluoroscopische werking van 

het tweede antilichaam bewaard blijft. De slides worden overnacht bewaard op 4°C en kunnen 

vervolgens ingescand worden. 

 

2.3.4 Inscannen en scoren 

Om de slides in te scannen wordt er gebruik gemaakt van de Chromoscan, een Olympus 

BX60 fluorescentiemicroscoop met een Olympus 100x/1.30 olielens. De beelden worden 

opgenomen met een digitale camera (Applied Imaging) en gevisualiseerd door gebruik te 

maken van Cytovision software (versie 2.8). Tien optische doorsnedes worden bekomen voor 

elke opname (Z-stack secties van 1.03 µm). Voor de manuele scoring worden de slides 

geblindeerd en op elk preparaat werd in de kernen van minstens 200 cellen het aantal foci 

geteld. 

 

2.4 γ-H2AX Foci assay CD34+ cellen 

2.4.1 Bestraling 

Navelstrengbloed wordt overgebracht in ronde buisjes en vervolgens bestraald met 100 kV X-

stralen op 37°C. Per dosispunt rekent men op 30 ml bloed. Na bestraling wordt het bloed 

gedurende 30 minuten geïncubeerd op 37°C in een 5% CO2 incubator. Vervolgens wordt het 

bloed 15 minuten afgekoeld in een ijsbad om alle DNA DSB repair te stoppen.  
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2.4.2 Isolatie en fixatie 

2.4.2.1 Lymfoprep scheiding 

Voor elk dosispunt wordt twee maal 15 ml bloed verdeeld in een 50 ml buis. Men verdunt het 

bloed met 17 ml PBS (Sigma-Aldrich) en brengt alles op 15 ml lymfoprep (Axis-Shield) 

densiteitsmedium. Er wordt gedurende 20 minuten aan 2300 rpm gecentrifugeerd. Tijdens 

elke centrifugatie wordt gebruik gemaakt van een cryocentrifuge die op 4°C ingesteld staat, 

dit om eventuele repair te vermijden. Er worden vier lagen gevormd. De lymfocyten en 

monocyten bevinden zich tussen de lymfoprep en het serum. Deze laag bevat tevens de 

CD34+ cellen. Met een Pasteur-pipet worden deze cellen opgenomen en in een 50 ml buis 

gebracht. Er wordt aangelengd tot 50 ml met wasmedium (PBS) en vervolgens 10 minuten 

gecentrifugeerd aan 1500 rpm. Het supernatans wordt verwijderd en er wordt 50 ml PBS 

toegediend. Deze wasstap wordt nog twee keer herhaald. Er wordt aangelengd tot een 

eindvolume van 50 ml met PBS. 

Vervolgens wordt de concentratie van alle witte bloedcellen bepaald. 10 µl van de 

celoplossing wordt gemengd met 90 µl Türck (Merck KGaA) oplossing en op een Bürker 

telkamer gebracht. Türck is een product die de rode bloedcellen lyseert waardoor die niet 

zichtbaar zijn tijdens de telling. Dit is nodig omdat tijdens de scheiding van navelstrengbloed 

er nog altijd wat rode bloedcellen meekomen. Het aantal cellen in 16 vakjes wordt geteld en 

rekening houdend met de verdunningsfactor (10), het totale volume (50) en de conversiefactor 

(10.000) kan men het totaal aantal cellen berekenen. 

 

2.4.2.2 Magnetische labeling 

De celoplossing wordt gedurende 10 minuten aan 300g gecentrifugeerd, waarna het 

supernatans compleet verwijderd wordt. De cellen worden geresuspendeerd in de correcte 

hoeveelheid buffer, 300 µl buffer per 100 x 10
6
 cellen. De buffer wordt gemaakt uit 200 ml 

PBS, 4 ml FCS en 800 µl 0,5 M Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA, Sigma-Aldrich). 

Vervolgens dient men per 100 x 10
6
 cellen 100 µl FcR blocking reagens (Miltenyi Biotec) toe. 

Deze zal alle aspecifieke bindingsplaatsen bezetten. Hierna wordt een gelijke hoeveelheid 

CD34 magnetische microbeads (Miltenyi Biotec) toegediend. Deze beads zullen zich hechten 

aan CD34 positieve cellen. Men mengt de oplossing goed en laat deze vervolgens 30 minuten 

incuberen op 4° C. Achteraf worden de cellen goed gewassen door 10 ml buffer toe te voegen 

en ze gedurende 10 minuten te centrifugeren aan 300g. Men neemt het supernatans af en 

resuspendeert de cellen in 3 ml buffer. 
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2.4.2.3 Magnetische scheiding 

De kolom wordt op de magneet gebracht en wordt voorbereid door deze één maal met 9 ml 

buffer te spoelen. Een filter wordt op de kolom gebracht om te vermijden dat de kolom 

verstopt zou geraken. Nadat de kolom is gewassen wordt de celoplossing over de kolom 

gebracht. Tijdens het doorlopen van de kolom zullen de magnetisch gelabelde CD34+ cellen 

zich vasthechten aan de kolom, terwijl alle andere cellen die niet gelabeld zijn zullen 

doorlopen. 3 ml buffer wordt in het buisje waar de celoplossing zat gebracht en vervolgens 

over de kolom gebracht. Hierna wordt de filter verwijderd en wordt de kolom nog drie maal 

gewassen met buffer. Na deze wasstappen haalt men de kolom van de magneet en plaatst men 

deze op een conische buis. Er wordt 3 ml buffer op de kolom gebracht, waarna vervolgens 

met een stampertje de kolom wordt leeg geduwd. De CD34+ cellen zullen van de kolom 

loskomen en terechtkomen in de conische buis. Om een goede zuiverheid te komen wordt 

deze procedure nogmaals herhaald, met een nieuwe kolom en filter. 

De concentratie aan CD34+ cellen in de oplossing wordt bepaald door 20 µl trypaanblauw en 

20 µl celoplossing te mengen en op een Bürker telkamer te brengen. Naargelang de behaalde 

concentratie wordt bepaald als de celoplossing verdund of geconcentreerd moet worden. 

Indien de concentratie te laag is wordt de oplossing 10 minuten aan 300g gecentrifugeerd, 

waarna een hoeveelheid afgenomen wordt en de cellen terug geresuspendeerd worden. De 

cellen worden via een cytospin op polylysine gecoate slides gebracht. Vervolgens worden de 

slides 20 minuten gefixeerd in een 3% PFA bad, waarna ze overnacht gestockeerd worden in 

een 0,5% PFA bad op 4°C. 

 

2.4.2.4 Zuiverheid 

De bekomen zuiverheid van de stalen wordt bepaald met behulp van een flowcytometer. 

Nadat men de concentratie van de CD34+ cellen heeft bepaald, wordt een hoeveelheid 

oplossing corresponderend met 100.000 cellen uit de celoplossing gehaald, om hierop de 

zuiverheid te bepalen. 

 

2.4.3 Immunohistochemische kleuring en detectie van γ-H2AX foci 

De immuunkleuring en detectie van γ-H2AX foci verlopen analoog als bij de T-lymfocyten, 

zoals beschreven in 2.3.3 en 2.3.4. 

 

 



26 

 

2.5 Residuele foci experiment 

2.5.1 isolatie en bestraling 

T-lymfocyten en CD34+ cellen worden geïsoleerd uit het navelstrengbloed van dezelfde 

donor. Voor beide celtypes is de isolatieprocedure analoog als hierboven beschreven (zie 

2.3.2 voor T-lymfocyten en 2.4.2 voor CD34+ cellen). Voor T-lymfocyten zal men na de 

laatste wasstap de cellen resuspenderen in 13 ml cRPMI + 10% FCS en in de incubator 

plaatsen om ze op 37°C te houden. Voor de CD34+ cellen zullen na de tweede magnetische 

scheiding de stalen 10 minuten aan 300g gecentrifugeerd worden. Men neemt het supernatans 

af en resuspendeert de cellen in 13 ml cRPMI + 10% FCS. Men plaatst deze 5 minuten in de 

incubator. 

De stalen bevinden zich nu nog in conische buisjes. Voor de bestraling moeten deze echter in 

ronde buisjes zitten. Alle stalen worden 10 minuten aan 1500 rpm gecentrifugeerd. Het 

supernatans wordt afgehaald, een kleine hoeveelheid cRPMI + 10% FCS wordt toegediend, 

goed gemengd met de celsuspensie en overgebracht naar ronde buizen. De stalen worden 

aangelengd tot 10 ml met cRPMI en 10% FCS. 

De stalen worden in een warmwaterbad gebracht en bestraald met 160 kV X-stralen. De dosis 

die gegeven wordt komt overeen met 4 Gy. Zowel voor T-lymfocyten als CD34+ cellen is er 

tevens een controle (0 Gy). Na bestraling worden de stalen gedurende 24 uur in een incubator 

geplaatst. 

 

2.5.2 Fixatie en immunohistochemische kleuring 

Na incubatie worden de cellen via een cytospin overgebracht op polylysine gecoate slides. 

Vervolgens worden de slides 20 minuten gefixeerd in een 3% PFA bad en bewaart men deze 

overnacht in een 0,5% PFA bad op 4°C. De immuunkleuring is analoog als 2.3.3 en verschilt 

enkel van bovenstaande procedure in de antilichamen die gebruikt worden. De primaire 

antilichamen zijn anti-γ-H2AX (1:500) en anti-53BP1 (1:500, Abcam). De secundaire 

antilichamen zijn GAM-TRITC (1:1000) en sheep-anti-rabbit-fluorescein isothiocyanate 

(SAR-FITC, 1:1000, Sigma-Aldrich). 

  

2.5.3 Scoring 

Voor de scoring van de foci worden de cellen ingescand met de Chromoscan. Enkel de 

overlappende γ-H2AX – 53BP1 foci worden gescoord. 
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Er zal ook getracht worden het percentage cellen in apoptose te bepalen. Hiervoor wordt er 

gebruik gemaakt van de Metafer. Het aantal cellen met een ring van γ-H2AX (apoptotische 

ring) enerzijds en volledig opgelichte cellen met γ-H2AX (pan-staining) zullen worden 

gescoord. Beide fenomenen zijn een indicatie van apoptose. Zowel de apoptotische ring als de 

pan-staining mogen niet colokaliseren met 53BP1, daar 53BP1 enkel betrokken is in de DDR 

en niet bij apoptose. 
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3. Resultaten 

3.1 Resultaten Micronucleus assay 

3.1.1 Micronucleus culturen navelstrengbloed citraat 

In het verleden waren er problemen met het opstarten van de micronucleus culturen en het 

verkrijgen van betrouwbare resultaten voor navelstrengbloed. Een eerste experiment met 0,5 

ml bloed bleek ook zeer weinig binucleairen op te leveren. Daarom werd beslist om in een 

volgend experiment culturen op te starten met zowel 0,5 als 0,3 ml bloed. De resultaten 

worden weergegeven in figuur 8. 

 

 
 

Figuur 8: Dosis-respons curve van 0,3 en 0,5 ml navelstrengbloed citraat. De foutenbalken geven de intrinsieke 

standaarddeviatie voor elk experiment aan. 
 

Voor 0,3 ml merkt men bij 0,5 Gy en 3 Gy een opvallend grote standaarddeviatie, wat te 

verklaren is door sterk verschillende waarden van de gescoorde preparaten bij die condities. 

Aangezien 0,5 ml de kleinste variatie tussen de preparaten vertoont werd beslist om in de 

toekomst toch met dit volume bloed te werken. 

 

3.1.2 Vergelijking adult bloed citraat versus adult bloed heparine 

Figuur 9 geeft de vergelijking weer van het aantal micronuclei (MN) tussen citraat en 

heparine voor adult bloed. Voor zowel citraat als heparine werden twee donoren opgenomen. 

Het type anticoagulans zorgt niet voor een statistisch significant verschil in spontane MN (0 
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Gy) tussen citraat en heparine (p = 0,968). Wanneer gekeken wordt naar het aantal 

geïnduceerde MN vindt men enkel een statistisch verschil bij 3 Gy (p = 0,047). 

 

Figuur 9: Dosis-respons curve voor adult citraat en heparine gecoat bloed. De foutenbalken geven de 

standaarddeviatie weer. 

 

3.1.3 Vergelijking navelstrengbloed citraat versus adult bloed citraat 

Figuur 10 visualiseert de vergelijking tussen citraat gecoat navelstrengbloed en adult bloed. 

Voor het adult bloed zijn er twee donoren opgenomen, voor het navelstrengbloed werden de 

gegevens van bovenstaand experiment (zie 3.1.1) gebruikt. Er is geen statistisch significant 

verschil merkbaar tussen de spontane MN (p = 0,649). Wanneer gekeken wordt naar het 

verschil tussen de geïnduceerde MN vindt men bij geen enkel dosispunt een statistisch 

significant verschil. Er is wel een trend merkbaar, waar voor elke dosis het aantal 

geïnduceerde MN bij navelstrengbloed hoger ligt dan bij adult bloed.  
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Figuur 10: Dosis-respons curve van citraat gecoat adult bloed en navelstrengbloed. De foutenbalken geven de 

standaarddeviatie weer. 

 

3.1.5 Vergelijking navelstrengbloed citraat versus navelstrengbloed heparine 

Figuur 11 geeft de vergelijking weer tussen navelstrengbloed dat werd afgenomen in zakken 

die citraat bevatten en in heparine gecoate buisjes. Vanwege het feit dat er voor de heparine 

conditie slechts één donor beschikbaar was kunnen geen statistische uitspraken worden 

gemaakt.  
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Figuur 11: Dosis-respons curve van citraat en heparine gecoat navelstrengbloed. De foutenbalken van de citraat 

conditie geven de standaarddeviatie van de experimenten weer. De foutenbalken van de heparine conditie geven 

de intrinsieke standaarddeviatie van het experiment weer. 

 

3.1.6 Binucleaire index 

In het verleden waren er problemen met het opstarten van de navelstrengbloed culturen. 

Daarom werd besloten om een vergelijking te maken van de binucleaire index van alle 

condities. De gegevens zijn te vinden in tabel 2. 

 

         Tabel 2 Binucleaire index 

Binucleaire index 
CORD 

CITRAAT 
0,3mL 

CORD 
CITRAAT 

0,5mL 

CORD  
HEPARINE 

0,5mL 

ADULT 
HEPARINE 

0,5mL 

ADULT 
CITRAAT 

0,5mL 

0Gy 17,28% 13,12% 22,38% 22,33% 32,27% 

0,5Gy 17,39% 25,32% 24,89% 24,41% 32,57% 

1Gy 17,76% 17,86% 18,22% 15,94% 20,73% 

2Gy 16,38% 11,78% 19,19% 16,35% 21,31% 

3Gy 13,55% 9,74% 9,74% 14,48% 13,63% 

Gemiddelde 16,47% 16,17% 18,88% 20,89% 28,52% 

Mediaan 17,28% 13,12% 19,19% 16,35% 21,31% 

Min 13,55% 9,74% 9,74% 15,94% 20,73% 

Max 17,76% 25,32% 24,89% 24,41% 32,57% 
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Wanneer men de gemiddelden vergelijkt vindt men geen grote verschillen tussen de 

verschillende condities. 

 

3.2 Dosis-respons T-lymfocyten navelstrengbloed 

In het verleden kon reeds een in vitro hypersensitiviteit voor T-lymfocyten bij adulten 

aangetoond worden. Om te valideren als men ook voor T-lymfocyten van het 

navelstrengbloed een hypersensitiviteit terugvindt in hetzelfde lage dosisgebied, werd een 

dosis-respons curve opgesteld van drie donoren. Deze donoren werden bestraald met 

verschillende lage dosissen, waarna voor elke dosis het aantal foci werd gescoord. Figuur 12 

geeft het gemiddelde aantal geïnduceerde foci van de donoren weer. 

 

 

Figuur 12: Dosis-respons curve van T-lymfocyten van navelstrengbloed na in vitro bestraling. De foutenbalken 

geven de standaarderror weer. De gestreepte lijn toont een lineaire extrapolatie naar het 500 mGy dosispunt. 

 

Men ziet dat het aantal geïnduceerde foci stijgt met de dosis. De stijging is bij deze lage 

dosissen hoger dan wat men zou verwachten op basis van een lineair model. De stijging is het 

grootst bij de laagste dosissen (0 – 10 mGy). Naarmate de dosis verder stijgt (10 – 20 mGy) 

merkt men een minder prominente stijging waar en neemt de curve een meer lineaire vorm 

aan. 
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3.3 Bystander inhibitie experiment 

Dit experiment was bedoeld om na te gaan of het toedienen van carbenoxolone (CBX) het 

bystander effect kan inhiberen in T-lymfocyten. Bloed werd verkregen van drie adulte 

donoren. Het bloed van elke donor werd verdeeld in twee groepen. De eerste groep kreeg 15 

minuten pre-irradiatie CBX toegediend, de tweede groep kreeg geen CBX. Vervolgens werd 

het bloed bestraald met 0, 5 en 100 mGy X-straling. 5 mGy is een dosispunt waarvan wordt 

verondersteld dat er een bystander respons ontstaat, wat gepaard gaat met een verhoogde 

hoeveelheid foci. De resultaten worden weergegeven in figuur 13. 

 

Figuur 13: Bystander inhibitie experiment. Op de figuur wordt het gemiddeld aantal geïnduceerde foci/cel 

weergegeven. De foutenbalken stellen de standaarderror voor. CBX: groep die CBX kreeg. noCBX: 

controlegroep. a: 5 mGy, b: 100 mGy. 
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Op figuur 13a ziet men dat er zich bij 5 mGy minder foci vormden voor de CBX groep. De 

CBX groep vertoont gemiddeld 0,11 geïnduceerde foci/cel minder dan de groep die geen 

CBX toegediend kreeg. Dit verschil is echter statistisch niet significant (p = 0,117). Bij 100 

mGy lijkt het gebruik van CBX geen invloed te hebben op het aantal geïnduceerde foci (p = 

0,58) (figuur 13b). 

Om conclusies uit het experiment te kunnen trekken moet men zeker zijn dat CBX geen 

invloed heeft op het aantal endogene foci. Het toedienen van CBX aan het bloed zorgt niet 

voor een statistische significant verschil aan endogene foci (p = 0,755) (figuur 14). 

 

Figuur 14: Het aantal endogene foci voor de noCBX en CBX groep. Het toedienen van CBX zorgt niet voor een 

statistisch significant verhoogd aantal foci. De foutenbalken geven de standaarderror weer. 

 

3.4 Dosis-respons CD34+ cellen, T-lymfocyten adult en navelstrengbloed 

3.4.1 Zuiverheid CD34+ cellen 

Na één enkele magnetische scheiding ligt de zuiverheid van CD34+ cellen typisch rond de 

60%. Om conclusies uit de resultaten te kunnen trekken moet men er van zeker zijn dat de 

cellen die bestudeerd worden wel degelijk CD34+ cellen zijn. Daarom wordt om een goede 

zuiverheid te verkrijgen altijd twee maal gescheiden. Voor elke conditie wordt tevens de 

exacte zuiverheid bepaald door gebruik te maken van een flowcytometer. In tabel 3 worden de 

behaalde zuiverheden van elk experiment weergegeven. 
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Tabel 3. Zuiverheid CD34+ van de verschillende experimenten. 

Zuiverheid CD34+ 0Gy 5mGy 100mGy 200mGy 4Gy, 24h 

19/03/'14 72,10%     78,50%   

24/03/'14 81,80%     80,70%   

02/04/'14 A 86,80% 89,30%       

02/04/'14 B 81,10%     90,50%   

09/04/'14 88,60%       81,00% 

14/04/'14 A 94,50% 88,10% 91,80%     

14/04/'14 B 92,10% 97,40% 95,50%     

Gemiddelde 85,29% 91,60% 93,65% 83,23% 81,00% 

 

3.4.2 Endogene foci 

Het aantal gevonden endogene foci bij de CD34+ cellen, T-lymfocyten van het 

navelstrengbloed en adult bloed zijn respectievelijk 0,37; 0,30; en 0,68 foci/cel (figuur 15). 

De T-lymfocyten van de adulte donoren tonen een statistisch significante verhoging ten 

opzichte van de CD34+ cellen (p = 0,005) en de T-lymfocyten van het navelstrengbloed (p = 

0,013). Tussen de CD34+ cellen en T-lymfocten van het navelstrengbloed merkt men een 

licht verschil (0,07 foci/cel), maar dit is statistisch niet significant (p = 0,337). 

 

 

Figuur 15: Het aantal endogene foci voor de CD34+ cellen, T-lymfocyten van het navelstrengbloed en adult. De 

foutenbalken geven de standaarderror weer. 

 

3.4.3 Geïnduceerde foci 

Voor 5, 100 en 200 mGy wordt het aantal geïnduceerde foci in figuur 16 weergegeven voor 

zowel CD34+ cellen, T-lymfocyten van het navelstrengbloed en van het adult bloed. Voor 
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100 mGy zijn er geen gegevens voor de T-lymfocyten uit navelstrengbloed, voor 200 mGy 

zijn er geen gegevens voor het adult bloed. 

 

Figuur 16: Geïnduceerde foci/cel voor CD34+ cellen, T-lymfocyten van het navelstrengbloed en van het adult 

bloed. De foutenbalken geven de standaarderror weer. 

 

Bij 5 mGy vindt men voor CD34+ cellen, T-lymfocyten van het adult bloed en 

navelstrengbloed respectievelijk 0,04; 0,10 en 0,20 foci/cel. De waarde van de CD34+ cellen 

ligt niet statistisch significant lager dan de T-lymfocyten uit het navelstrengbloed (p = 0,091) 

en het adult bloed (p = 0,161). Bij 100 mGy ziet men bij de CD34+ cellen gemiddeld 1,33 

foci geïnduceerd per cel tegenover 1,66 voor de adulte T-lymfocyten. Het verschil is niet 

significant (p = 0,124). Bij 200 mGy vindt men bij de CD34+ cellen en de navelstrengbloed 

T-lymfocyten respectievelijk 2,23 en 2,79 geïnduceerde foci/cel. Het verschil tussen beiden is 

net niet significant (p = 0,055). 

 

3.5 Residuele foci experiment 

Om een idee te krijgen over de repair op lange termijn van zowel CD34+ cellen als T-

lymfocyten van het navelstrengbloed werd een experiment opgesteld waarbij na 24 uur wordt 

gekeken naar het aantal residuele foci wanneer men de cellen heeft bestraald met 4 Gy X-

stralen. Er werd gekozen om te werken met geïsoleerde cellen vanwege praktische redenen. 

De opbrengst van het aantal CD34+ cellen verschilt sterk van donor tot donor. Het is een 
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voordeel om reeds op voorhand te weten als er voldoende cellen zijn bij de aanvang van het 

experiment. In dit experiment werd een dubbele immuunkleuring toegepast en enkel 

colokaliserende γ-H2AX – 53BP1 foci werden gescoord. 

De resultaten van het experiment worden weergegeven in figuur 17. Aangezien slechts één 

donor werd opgenomen kunnen geen statistische uitspraken worden gemaakt. Wanneer het 

aantal endogene foci na 24 uur wordt bestudeerd vindt men voor de CD34+ cellen 0,46 

foci/cel en voor het navelstrengbloed 0,29 foci/cel. Deze waarden komen overeen met de 

waarden die gevonden werden in bovenstaand experiment. 

Wanneer men kijkt naar het aantal residuele foci merkt men een opvallend verschil op tussen 

beide celtypes. Voor T-lymfocyten uit het navelstrengbloed is het aantal geïnduceerde 

residuele foci na 24 uur 5,13 terwijl dit voor de CD34+ cellen 3,02 is (figuur 17). 

 

 

Figuur 17: Gecolokaliseerde γ-H2AX – 53BP1 foci/cel na 24h voor 0 en 4 Gy en het geïnduceerde aantal 

foci/cel voor CD34+ cellen en T-lymfocyten van het navelstrengbloed. De foutenbalken geven de standaardfout 

op het experiment weer. 
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Figuur 18: Distributies van het aantal cellen dat een bepaald aantal foci bevat. 

 

Figuur 18a en 18c tonen de distributie van het aantal foci bij 0 Gy voor T-lymfocyten en 

CD34+ cellen. De verdeling die men hier vindt is wat men normaal verwacht bij 0 Gy. 

Bij de T-lymfocyten na 4 Gy bestraling (figuur 18b) vindt men naast een normaalverdeling 

ook een verhoogd aantal cellen die geen foci bevatten. Voor de CD34+ cellen valt moeilijk 

een conclusie te trekken vanwege het lage aantal cellen (figuur 18d). 

Vanwege het groot aantal artefacten op de preparaten die met de Metafer werden ingescand 

was het niet mogelijk om een schatting te maken van het aantal cellen in apoptose. 
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4. Bespreking 

4.1 Micronucleus assay experimenten 

De micronucleus assay is een interessante cytogenetische test wanneer men wil kijken naar de 

chromosomale stralingsgevoeligheid. In de toekomst wil een protocol uitwerken om de 

micronucleus assay te gebruiken om de stralingsgevoeligheid te evalueren van CD34+ cellen 

ten opzichte van mature T-lymfocyten. Alvorens dit op te starten, moet men eerst weten als 

het gebruik van een verschillend anticoagulans een effect heeft op de culturen en het resultaat. 

Het navelstrengbloed die afkomstig is van de bloedbank van het Rode Kruis zit in zakken die 

citraat fosfaat dextrose bevatten, terwijl de MN assay klassiek gebeurt op bloed dat 

afgenomen werd in heparine gecoate buizen. 

In het verleden werden er problemen ervaren met het opstarten van navelstrengbloed culturen 

die werden gecoat met citraat. In een eerste experiment lukte het ook niet om een 

micronucleus assay met 0,5 ml navelstrengbloed op te starten. Daarom werd het experiment 

herhaald voor zowel 0,5 ml bloed als 0,3 ml bloed. Beide condities gaven een normale dosis-

respons curve. Voor 0,3 ml bloed werd echter een grote variabiliteit tussen de preparaten 

waargenomen voor 0,5 Gy en 3 Gy. Daarom werd besloten om bij volgende experimenten 

verder te werken met 0,5 ml bloed. De gemiddelde binucleaire index van deze experimenten 

schommelt rond de 16%. Deze ligt iets lager dan de andere condities, maar dit verschil is niet 

groot genoeg om een verklaring te kunnen geven aan de slechte culturen van voorgaande 

experimenten. Hoogstwaarschijnlijk zal dit staalafhankelijk zijn en zal ook de ouderdom van 

het afgenomen bloed hier een rol spelen. 

Wanneer men voor adult bloed de vergelijking tussen beide anticoagulantia maakt vindt men 

voor citraat en heparine gemiddeld respectievelijk 23 en 22 spontane MN/1000BN, wat 

statistisch niet-significant verschilt. Het aantal spontane MN ligt in de lijn van de waarden 

gevonden door Thierens et al. voor volwassen, niet-bestraalde werknemers (55).  

Voor de geïnduceerde waarden vindt men enkel een statistisch significant verschil bij 3 Gy, 

waarbij men gemiddeld 200 MN meer zag in de heparine groep. Aangezien enkel dit 

dosispunt nipt significant is (p = 0,047) kan niet met zekerheid gezegd worden of dit effectief 

te wijten is door een effect van het type anticoagulans, de donor of de cultuuromstandigheden. 

Bij citraat gecoat navelstrengbloed vindt men 18 spontane MN terug, terwijl dit voor citraat 

gecoat adult bloed 23 MN is. Dit verschil is niet statistisch significant. Thierens et al. konden 

voor volwassen werknemers een leeftijdsafhankelijke relatie vinden van 0,44 – 0,58 MN/jaar 
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(55). Dit lijkt niet extrapoleerbaar naar pasgeborenen. Wanneer men de verhouding neemt van 

de manuele telling tussen adult bloed en navelstrengbloed (1,27) ligt deze iets lager dan wat 

Vande Loock et al. terugvinden na semi-automatische scoring van moeders en pasgeborenen 

(1,53) (56). Zij rapporteren wel een statistisch significant verschil in spontane MN, zowel 

voor gepaarde samples als de totale groep. Het is waarschijnlijk dat door het gebruik van 

slechts twee donoren in elke groep in deze thesis de statistische power te laag ligt om een 

dergelijk klein verschil te kunnen aantonen. Om een eventueel verschil aan te tonen zouden in 

volgende experimenten meer donoren moeten opgenomen worden. 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal geïnduceerde MN vindt men bij geen enkel dosispunt 

een statistisch significant verschil. Er is evenwel een trend te zien waarbij het 

navelstrengbloed bij elk dosispunt meer geïnduceerde MN vertoont, wat een mogelijke 

indicatie kan zijn van een verhoogde stralingsgevoeligheid voor navelstrengbloed. Het 

grootste verschil is te vinden bij 3 Gy, met 142 MN meer dan de adulte groep. 

Aan de hand van deze resultaten vindt men geen statistisch verschil in stralingsgevoeligheid 

tussen T-lymfocyten van pasgeborenen en van jonge adulten (gemiddelde leeftijd: 28,5 jaar). 

De micronucleus assay is echter een test die gepaard gaat met een grote intravariabiliteit (43). 

Wanneer men uitspraken wil maken over de stralingsgevoeligheid tussen twee populaties kan 

men dit op basis van een enkelvoudige bloedafname van twee donoren per conditie niet met 

zekerheid doen. Om hier meer uitsluitsel over te kunnen geven zullen meer donoren moeten 

opgenomen worden. Het zou ook interessant zijn om de adulte populatie uit te breiden met 

oudere donoren. De beste manier om uitsluitsel te kunnen geven zou zijn om een gematcht 

experiment op te stellen, waar zowel het navelstrengbloed van de pasgeborene als het bloed 

van de moeder wordt afgenomen.  

Interessant zou zijn om de stralingsgevoeligheid ook bij lagere dosissen te analyseren. De 

sensitiviteit van de conventionele micronucleus assay is echter beperkt tot 0,2 Gy. Men kan de 

gevoeligheid van de micronucleus assay verhogen door gebruik te maken van een pan-

centromeer probe. Stralingsgeïnduceerde micronuclei bestaan voornamelijk uit acentrische 

fragmenten. Wanneer men enkel centromeer negatieve micronuclei scoort kan de 

gevoeligheid verhoogd worden tot 0,1 Gy (57). Men kan deze assay bovendien combineren 

met een telomeerprobe (58). 

Ten slotte kan de vergelijking worden gemaakt tussen heparine en citraat voor 

navelstrengbloed. Omdat slechts één donor voor heparine kon verkregen worden, kunnen er 
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geen statistische uitspraken worden gemaakt. Op basis van de bekomen resultaten lijkt het 

echter onwaarschijnlijk is dat er grote verschillen tussen beide condities zijn. Een studie 

bevestigt dat navelstrengbloed culturen op basis van citraat als anticoagulans betrouwbare 

resultaten geeft (59). 

Uit de bekomen resultaten kan worden vastgesteld dat het onwaarschijnlijk is dat citraat een 

grote invloed heeft op het aantal spontane en geïnduceerde micronuclei, zowel voor 

navelstrengbloed als voor adult bloed. Om meer subtielere verschillen aan te tonen zullen 

meer donoren nodig zijn. Ook wanneer men een accurate vergelijking naar de mogelijke 

verschillen in stralingsgevoeligheid tussen adult bloed en navelstrengbloed wil maken zullen 

meerdere experimenten moeten uitgevoerd worden. Wanneer men in de toekomst denkt aan 

het opstellen van een micronucleus assay voor CD34+ cellen lijkt het onwaarschijnlijk dat 

citraat als antistollingsfactor hier een negatieve impact op zal hebben. 

 

4.2 Dosis-respons T-lymfocyten navelstrengbloed 

In het verleden konden Beels et al. reeds een hypersensitiviteit in het lage dosisgebied van γ-

H2AX foci aantonen voor T-lymfocyten van adulte donoren na in vitro bestraling van vol 

bloed (11). Recent werd ook een studie uitgevoerd op jonge kinderen die een CT onderzoek 

ondergingen. Het aantal geïnduceerde foci werd berekend en uitgezet ten opzichte van de 

bloeddosis, die berekend werd met behulp van een Monte Carlo methode. Ook hier werd een 

hypersensitiviteit waargenomen in het lage dosisgebied (figuur 19) (60). 

De dosis-respons curve van de T-lymfocyten van het navelstrengbloed die in deze thesis werd 

bekomen vertoont een analoge hypersensitiviteit in het lage dosisgebied. De curve toont een 

bifasisch gedrag, met in het begin een sterke stijging bij lagere dosissen (0 – 10 mGy) waarna 

de curve wat afvlakt (10 – 20 mGy).  
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Figuur 19: Het gemiddeld aantal γ-H2AX foci per cel geïnduceerd door in vivo X-stralen blootstelling is uitgezet 

tegenover de Monte Carlo berekende bloeddosis voor elke pediatrische patiënt die een CT thorax of CT 

abdomen onderzoek ondergaat (blauw). De foutenbalken stellen de standaarddeviaties voor afkomstig van de 

statistische nauwkeurigheid van het gescoorde aantal foci in de bloedstalen voor en na CT onderzoek (Poisson 

statistiek). De dosis-respons curve na in vitro X-bestraling van T-lymfocyten van het navelstrengbloed is ook 

getoond (groen). De foutenbalken stellen de standaarddeviaties tussen de drie verschillende donoren voor. De 

gestreepte lijn stelt een lineaire extrapolatie voor gebaseerd op de γ-H2AX foci geïnduceerd in navelstrengbloed 

na een vitro dosis van 0,5 Gy (60). 

 

Er wordt algemeen aanvaard dat één γ-H2AX focus correspondeert met één DNA DSB (11). 

Een verhoogd aantal γ-H2AX foci is dus een indicatie voor een verhoogd aantal DSBs. Bij 

deze lage dosissen is er kennelijk een mechanisme aanwezig die meer DNA schade 

veroorzaakt dan dat men zou verwachten volgens het lineair model. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is het bystander effect, waarbij ten gevolge van de blootstelling aan X-stralen 

factoren worden uitgezonden die in bystander cellen schade veroorzaken. Een dergelijk 

bystander effect bij lage dosissen is reeds aangetoond in onder andere fibroblasten, zowel 

voor γ-H2AX foci (10) als ATM foci (14). 

 

4.3 Bystander inhibitie 

Er zijn twee mogelijke mechanismen hoe het bystander effect tot stand komt. Een eerste 

mogelijkheid is via het uitzenden van solubele factoren naar de omgeving. Een tweede manier 

is door cel-cel contact via gap junction intercellulaire communicatie (12). In een poging meer 
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inzicht te krijgen hoe de veronderstelde bystander respons precies zou werken in T-

lymfocyten, werd een experiment opgesteld met carbenoxolone, een inhibitor van gap 

junctions en hemikanalen. Lindaan, een GJIC inhibitor heeft reeds bewezen een bystander 

respons in fibroblasten te kunnen reduceren (14). De bekomen resultaten lijken een CBX-

afhankelijke inhibitie van het bystander effect voor te stellen. Ondanks het feit dat de 

resultaten statistisch niet significant zijn lijkt er toch een trend te zijn die wijst op een reductie 

van γ-H2AX foci. Het is geweten dat T-lymfocyten connexine 43 (Cx43) expresseren, die gap 

junctions kunnen vormen die een bepaalde rol spelen in de immunologische respons (61-63). 

Cx43 kan echter ook als vrije hemikanalen voorkomen, waar het een rol speelt in de 

paracriene communicatie (22). Het bestaan van deze vrije hemikanalen voor lymfocyten 

wordt in sommige studies gesuggereerd (64). Inhibitie van de bystander respons door 

carbenoxolone suggereert dat bepaalde factoren worden uitgezonden via deze uit connexine 

bestaande kanalen. Aangezien hier gewerkt werd met suspensieculturen lijkt direct cel-cel 

contact via gap junctions minder waarschijnlijk, en lijkt paracriene communicatie via 

hemikanalen de logische pathway. Verder onderzoek zal moeten uitsluiten via welke pathway 

deze bystander respons precies medieert. Hierbij kan er gewerkt worden met selectieve 

hemikanaal inhibitoren, zoals gap19. Deze stof blokkeert selectief Cx43 hemikanalen, maar 

geen gap juncties (22). Een mogelijke rol van solubele factoren kan zeker niet uitgesloten 

worden. Zo vond een studie dat medium van lymfocyten bestraald met hoge dosissen een 

respons kon uitlokken bij niet-bestraalde lymfocyten (65). 

Men kan in de toekomst ook opteren voor het gebruik van co-culturen, waarbij bestraalde en 

niet-bestraalde T-lymfocyten in co-cultuur worden gebracht. Niet-bestraalde cellen kunnen 

dan onderverdeeld worden in een groep die een inhibitor toegediend krijgt en een groep 

zonder inhibitor. Dit zal het mogelijk maken te kijken naar eventuele bystander schade in niet-

bestraalde cellen zonder inhibitor en de mogelijke reductie van schade in cellen met inhibitor. 

 

4.4 Dosis-respons CD34+ cellen, T-lymfocyten adult en navelstrengbloed 

Inzicht in de werking van de DNA damage respons van hematopoëtische stamcellen is nog 

steeds zeer beperkt. In een poging deze mechanismen beter te begrijpen werd een dosis-

respons curve opgesteld voor enerzijds CD34+ cellen, en anderszijds gedifferentieerde T-

lymfocyten van zowel navelstrengbloed als adult bloed. 

Het aantal endogene foci is het laagst bij de T-lymfocyten van het navelstrengbloed en bij de 

CD34+ cellen en significant hoger bij de T-lymfocyten van adulten. Een studie uitgevoerd 
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door Vasilyev et al. ziet iets meer foci voor adulte perifere bloed lymfocyten en CD133+ 

cellen, een subset van CD34+ cellen, maar ze bekomen dezelfde trend waarbij de adulte 

lymfocyten het meeste foci vertonen (35). Het gevonden aantal endogene foci voor de CD34+ 

cellen ligt hoger dan beschreven in Rübe et al. (26). De variabiliteit in aantal getelde 

endogene foci kan mogelijks verklaard worden door andere protocols voor de foci assay, meer 

bepaald voor de immuunkleuring en de scoringstechniek (35). De resultaten geven een 

indicatie dat door de jonge leeftijd van de pasgeborenen deze minder blootgesteld zijn aan 

endogene DNA schade en/of genotoxische stoffen, zoals ook gesuggereerd door Vasilyev et 

al. (35). 

Na bestraling van CD34+ cellen met 5, 100 en 200 mGy vindt men respectievelijk 0,04; 1,33 

en 2,23 geïnduceerde foci/cel. Rübe et al vindt een iets hogere waarde voor 100 mGy 

(ongeveer 1,5 foci/cel) en voor 200 mGy (ongeveer 3 foci/cel) (26). Men vindt voor CD34+ 

cellen telkens minder γ-H2AX foci dan adulte of navelstrengbloed T-lymfocyten. Hoewel 

statistisch nergens significant, er is zeker een trend te zien. Vasilyev et al. bekomt een analoge 

niet-significante trend voor CD133+ cellen en gedifferentieerde cellen 30 en 60 minuten na 

bestraling met 2 Gy (35). Deze data wijst er mogelijks op dat de repair bij de CD34+ cellen 

efficiënter verloopt dan bij de meer gedifferentieerde cellen. Meer donoren zullen moeten 

opgenomen worden om dit statistisch te kunnen bevestigen. Ook zullen de ontbrekende 

dosispunten voor adulte en navelstrengbloed T-lymfocyten moeten worden uitgevoerd om zo 

de volledige vergelijking tussen de drie celtypes te kunnen maken.  

 

4.5 Residuele foci 

Om meer inzicht te krijgen in de repair op lange termijn, werd een pilootexperiment opgesteld 

waarbij gekeken werd naar het aantal foci die overblijft na 24 uur incubatie (residuele foci). 

Voor dit experiment werd een dubbele kleuring van γ-H2AX – 53BP1 gebruikt. Enkel 

colokaliserende foci werden gescoord, zo heeft men zekerheid dat enkel gekeken wordt naar 

foci die een rol spelen in het DNA herstel. 
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Figuur 20: Beeld op de chromoscan. Achtereenvolgens worden γ-H2AX foci (links), 53BP1 foci (midden) en het 

merge beeld (rechts) weergegeven. Enkel colokaliserende foci worden gescoord. 

 

Het aantal endogene γ-H2AX – 53BP1 foci voor CD34+ cellen en T-lymfocyten van het 

navelstrengbloed is respectievelijk 0,46 en 0,29 foci/cel. De bekomen waarden zijn analoog 

met deze gevonden door Vasilyev et al. (35) en liggen in de lijn met het aantal endogene γ-

H2AX foci gevonden na 30 minuten incubatie in voorgaande experimenten voor CD34+ 

cellen (0,37 foci/cel) en navelstrengbloed (0,30 foci/cel). Deze waarden geven een eerste 

indicatie dat het op voorhand isoleren en het 24 uur in cRPMI + 10% FCS suspenderen van de 

cellen zorgt voor weinig tot geen verhoging van het aantal endogene foci. Vasilyev et al. 

vonden een kleine verhoging voor zowel γ-H2AX als γ-H2AX – 53BP1 foci na 18 uur 

incubatie (35). Als mogelijke verklaring suggereren ze dat cellen van het navelstrengbloed 

sensitief zijn voor de hogere concentratie zuurstof in de lucht.  

24 uur na bestraling met 4 Gy vindt men bij de CD34+ cellen 3,02 geïnduceerde foci/cel, 

terwijl dit voor de navelstrengbloed T-lymfocyten 5,13 geïnduceerde foci/cel is. Dit resultaat 

indiceert dat CD34+ cellen een verhoogde DNA repair vertonen in vergelijking met 

gedifferentieerde T-lymfocyten. Dit resultaat wordt echter niet bevestigd in de literatuur. 

Vasilyev et al. vonden 18 uur na bestraling met 2 Gy 
60

Co γ-straling meer colokaliserende 

spots voor de CD133+ fractie dan voor gedifferentieerde cellen. Hun conclusie is echter dat 

aangezien het aantal γ-H2AX foci dat zij vonden gelijk was voor alle celtypes, er een betere 

repair aanwezig is door de grotere rekrutering van 53BP1 in de CD133+ cellen (35). In het 

experiment van deze thesis werd geen aparte telling gemaakt van het aantal γ-H2AX foci. 

Rübe et al. beschreef ook een gelijk aantal γ-H2AX foci tussen hematopoëtische stamcellen 

en hun afgeleiden 24 uur na bestraling met 2 Gy (26). Het zal in de toekomst interessant zijn 
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zowel de kinetiek van γ-H2AX en 53BP1 foci apart, alsook de colokaliserende foci te 

analyseren. Ook het meenemen van een vroeg tijdspunt, zoals 30 minuten, kan meer info 

geven. Hierbij moet men wel rekening houden dat het scoren van hoge dosissen op dergelijke 

vroeg tijdstip kan zorgen voor clusteren van de foci, waardoor het aantal getelde foci lager ligt 

dan het reële aantal (26). 

Het resultaat van dit experiment lijkt een indicatie te geven dat de repair van CD34+ cellen 

efficiënter verloopt dan voor de meer gedifferentieerde T-lymfocyten. Het zal echter nodig 

zijn om naast de kinetiek van de colokaliserende foci ook de foci apart te analyseren. 

Eveneens kan het nuttig zijn om de resultaten te vergelijken met deze op adulte donoren. 

Vasilyev et al. beschrijft interessante verschillen tussen perifere bloed lymfocyten van adulten 

en cellen van het navelstrengbloed (35). 

Vanwege het groot aantal artefacten was het niet mogelijk om een idee te krijgen van het 

aantal cellen in apoptose. Ook de aankleuring met FITC bleek niet zo duidelijk te zijn. 

Wanneer ervoor zou gekozen worden om het experiment te herhalen zal een ander fluorescent 

antilichaam moeten gebruikt worden voor visualisatie op de Metafer, zoals Alexa488. 
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5 Algemeen besluit 

Inzicht in de DNA schade respons van stamcellen zal een belangrijke rol spelen om te helpen 

begrijpen hoe stralingsgeïnduceerde leukemieën tot stand komen. Wanneer men in de 

toekomst de stralingsgevoeligheid van CD34+ cellen wil onderzoeken via de micronucleus 

assay lijkt het onwaarschijnlijk dat citraat als anticoagulans een negatief effect op de culturen 

zal hebben. Ook het vergelijken van de stralingsgevoeligheid tussen T-lymfocyten van 

navelstrengbloed (pasgeborenen) en adulten met citraat als anticoagulans lijkt zeker mogelijk 

met de micronucleus assay. De bekomen resultaten suggereren dat naast een verlaagd aantal 

spontane MN, er een verhoogde stralingsgevoeligheid voor pasgeborenen mogelijk is, maar 

verder onderzoek zal dit statistisch moeten kunnen staven. Er zijn indicaties voor een 

efficiënter herstel van DNA schade na bestraling bij CD34+ cellen in vergelijking met 

gedifferentieerde T-lymfocyten, zowel na 30 minuten als na 24 uur. Meer onderzoek zal nodig 

zijn om dit statistisch te kunnen bevestigen. Het gebruik van een dubbele immuunkleuring 

voor zowel γ-H2AX foci als 53BP1 foci kan hierbij extra info verschaffen. 

T-lymfocyten van het navelstrengbloed lijken net als adulte T-lymfocyten een in vitro 

hypersensitiviteit te vertonen bij lage dosissen. Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen is 

het bystander effect. Het blokkeren van gap junctions en hemikanalen in T-lymfocyten vlak 

voor bestraling lijkt het bystander effect te reduceren. Additionele experimenten, eventueel 

met het gebruik van selectieve hemikanaal inhibitoren en co-culturen, kunnen meer informatie 

verschaffen over het precieze mechanisme van de bystander respons na lage dosis bestraling. 
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Bijlage 1. Gegevens experimenten micronucleus assay 

Cord blood citraat 

      Dosis (Gy) 0,3 ml 0,5 ml Gemiddelde Stdev SEM Stdev intr. (0,3 ml) Stdev intr. (0,5 ml) 

0 17,70 17,86 17,78 0,11 0,08 8,91 11,34 

0,5 79,62 70,37 74,99 6,54 4,63 44,90 9,53 

1 155,38 125,92 140,65 20,83 14,73 17,40 13,00 

2 366,39 279,36 322,87 61,54 43,52 28,42 35,73 

3 719,89 610,93 665,41 77,04 54,48 203,07 113,04 

induced 

       Dosis (Gy) 0,3 ml 0,5 ml Gemiddelde Stdev SEM 

  0 0 0 0 0 0 

  0,5 61,91 52,51 57,21 4,70 3,33 

  1 137,67 108,06 122,87 14,81 10,47 

  2 348,69 261,50 305,09 43,59 30,83 

  3 702,18 593,07 647,63 54,55 38,58 

  

        Adult citraat 

       Dosis (Gy) 21/01/'14 04/03/'14 Gemiddelde Stdev SEM 

  0 14,39 32 23,20 12,45 8,81 

  0,5 48,73 62 55,37 9,38 6,64 

  1 112,26 129 120,63 11,84 8,37 

  2 313,04 328 320,52 10,58 7,48 

  3 564,22 493 528,61 50,36 35,61 

  Induced 

       Dosis (Gy) 21/01/'14 04/03/'14 Gemiddelde Stdev SEM 

  0 0 0 0 0 0 

  0,5 34,34 30 32,17 3,07 2,17 

  1 97,87 97 97,435 0,62 0,44 

  2 298,65 296 297,325 1,87 1,33 

  3 549,83 461 505,415 62,81 44,42 

  



ii 

 

 

Adult heparine 

     Dosis (Gy) 02/09/'13 A 02/09/'13 B Gemiddelde Stdev SEM 

0 9,98 35 22,49 17,69 12,51 

0,5 47,22 65 56,11 12,57 8,89 

1 145,49 147 146,245 1,07 0,75 

2 204,43 372 288,215 118,49 83,78 

3 713,28 779 746,14 46,47 32,86 

Induced 

     Dosis (Gy) 02/09/'13 A 02/09/'13 B Gemiddelde Stdev SEM 

0 0 0 0 0,00 0 

0,5 37,24 30 33,62 5,12 3,62 

1 135,51 112 123,755 16,62 11,755 

2 194,45 337 265,725 100,80 71,275 

3 703,3 744 723,65 28,78 20,35 

Cord blood heparine 

    Dosis (Gy) 20/09/'13 Stdev intr. 

   0 30,29 3,56 

   0,5 72,38 15,53 

   1 119,32 10,68 

   2 356,37 50,31 

   3 719,70 120,83 

   Induced 

     Dosis (Gy) 20/09/'13 

    0 0,00 

    0,5 42,09 

    1 89,03 

    2 326,08 

    3 689,41 
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Bijlage 2. Gegevens CBX experimenten 

CBX 

      Dosis (mGy) Donor A Donor B Donor C Gemiddelde Stdev SEM 

0 0,65 0,51 0,8 0,653333 0,145029 0,083732 

5 0,66 0,6 0,69 0,65 0,045826 0,026458 

100 2,17 2,3 3 2,49 0,44643 0,257747 

       noCBX 

      Dosis (mGy) Donor A Donor B Donor C Gemiddelde Stdev SEM 

0 0,48 0,59 0,81 0,626667 0,168028 0,097011 

5 0,63 0,71 0,87 0,736667 0,122202 0,070553 

100 2 2,48 2,61 2,363333 0,321299 0,185502 

       

       Induced 

      CBX 

      Dosis (mGy) Donor A Donor B Donor C Gemiddelde Stdev SEM 

0 0 0 0 0 0 0 

5 0,01 0,09 -0,11 -0,00333 0,100664 0,058119 

100 1,52 1,79 2,2 1,836667 0,342394 0,197681 

       noCBX 

      Dosis (mGy) Donor A Donor B Donor C Gemiddelde Stdev SEM 

0 0 0 0 0 0 0 

5 0,15 0,12 0,06 0,11 0,045826 0,026458 

100 1,52 1,89 1,8 1,736667 0,192959 0,111405 

 



iv 

 

Bijlage 3. Endogene en geïnduceerde foci CD34+ cellen, T-lymfocyten navelstrengbloed en T-lymfocyten adult bloed. 

 

Endogene foci 

         

          CD34 19/03/'14 24/03/'14 02/04/'14 A 02/04/'14 B 14/04'14 A 14/04'14 B Gemiddelde Stdev SEM 

 

0,28 0,27 0,47 0,38 0,32 0,5 0,37 0,09757 0,039833 

          T-lymf cord 19/03/'14   02/04/'14 A 02/04/'14 B     Gemiddelde Stdev SEM 

 

0,22   0,33 0,36     0,303333333 0,073711 0,042557 

                    

          T-lymf adult  18/12/'13 17/02/'14 31/03/'14 A 31/03/'14 B 

  
Gemiddelde Stdev SEM 

 

0,74 0,86 0,59 0,51 

  

0,675 0,155885 0,077942 
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Induced: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD34 

          Dosis(mGy) 19/03/'14 24/03/'14 02/04/'14 B 02/04/'14 A   14/04/'14 A 14/04/'14 B Gemiddelde Stdev SEM 

0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

5     0,02     0,1 0,01 0,043333333 0,049329 0,02848 

100           1,5 1,16 1,33 0,240416 0,17 

200 2,14 2,23   2,31       2,226666667 0,085049 0,049103 

           Tlymf cord 

          Dosis(mGy) 19/03/'14   02/04/'14 B 02/04/'14 A 14/04/'14     Gemiddelde Stdev SEM 

0 0   0 0 0     0 0 0 

5     0,13   0,27     0,2 0,098995 0,07 

100                     

200 2,39     3,06 2,91     2,786666667 0,351615 0,203005 

                      

Tlymf adult 

          Dosis (mGy) 03/03/'14 31/03/'14 A 31/03/'14 

    
Gemiddelde Stdev SEM 

0 0 0 0 

    

0 0 0 

5 0,15 0,12 0,06 

    

0,11 0,045826 0,026458 

100 1,52 1,89 1,8 

    

1,736666667 0,192959 0,111405 
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Bijlage 4. 24 uur experiment 

 

CD34 Cellen Foci Foci/cel Fout 

0Gy 125 58 0,464 0,061 

4Gy 60 209 3,483333 0,241 

Geïnduceerd 

  
3,019333 0,249 

     Tlymf cord Cellen Foci Foci/cel Fout 

0Gy 231 66 0,285714 0,035 

4Gy 158 855 5,411392 0,185 

Geïnduceerd 

  
5,125678 0,188 

 

 

Bijlage 5. Dosis respons T-lymfocyten navelstrengbloed 

 

 

Donor A Donor B Donor C Gemiddelde Stdev SEM 

Dosis 

mGy 
Foci/cel Induced Foci/cel Induced Foci/cel Induced 

    

 0 0,600 0,000 0,336 0,000 0,280 0,000 0,000     

1 0,733 0,133 0,518 0,183 0,392 0,112 0,142 0,036 0,021 

2 0,791 0,191 0,601 0,265 0,527 0,247 0,234 0,039 0,022 

4 0,854 0,254 0,722 0,386 0,607 0,327 0,322 0,066 0,038 

6 0,987 0,387 0,731 0,395 0,713 0,433 0,405 0,024 0,014 

8 1,042 0,442 0,846 0,510 0,723 0,443 0,465 0,039 0,023 

10 1,061 0,461 0,860 0,525 0,846 0,566 0,520 0,053 0,031 

15 1,113 0,513 0,927 0,592 0,851 0,571 0,558 0,041 0,024 

20 1,251 0,651 1,061 0,726 0,918 0,638 0,671 0,048 0,027 

 

 


