
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIONELE ANALYSE VAN CODERENDE EN 

NIET-CODERENDE GENEN IN T-CEL ACUTE 

LYMFOBLASTISCHE LEUKEMIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptiste Oosterlinck  
Stamnummer: 01302705 

 

Promotor: Prof. dr. Frank Speleman 

Copromotor: Dr. Ir. Winnok De Vos 

 

Tutor: Karen Verboom 

Tutor: Dr. Kaat Durinck 

 

Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad Master of Science in de bio-

ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie 

 

Academiejaar: 2017 – 2018



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 P a g i n a  | I 
 
 
 
 

WOORD VOORAF 

 
Van kinds af aan ben ik altijd gefascineerd geweest door de mensen, dieren, planten en insecten rondom 

mij. Een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hoe de wereld in elkaar zit, heeft mij ertoe gebracht mij te 

verdiepen in de natuur wetenschappen, met een bijzondere interesse voor biologie. Het beeld van de 

wetenschapper met zijn erlenmeyer die zijn “wildste” hypothesen probeert te testen op een doordachte 

manier sprak tot mijn verbeelding. Mysteries van het leven ontrafelen, is iets dat tot de meeste mensen 

spreekt. Op het einde van de middelbare school was de vraag die ik het meest te horen kreeg: ‘Heb je al 

besloten wat je gaat studeren?’ Mijn antwoord was heel snel gevormd en resoluut antwoorde ik: “bio-

ingenieur in cel- en genbiotechnologie!”. Het is deze vastberadenheid dat me door de uitdagende bachelors 

geloodst heeft. In de masters kon ik kiezen voor mijn passie: het achterhalen van de mechanismen die ons 

leven geven en in staat stellen wonderbaarlijke dingen te bereiken als mens. Naast mijn passie voor het 

onderwerp was het mijn wens om op mijn manier iets bij te dragen aan het welzijn in deze wereld. Door 

middel van deze thesis kon ik ineens bijdragen aan een heel klein stukje van de enorme puzzel, dat 

kankeronderzoek is. Een vreselijke ziekte dat ook van mij dierbaren heeft ontnomen.  

Met deze thesis hoop ik in schoonheid mijn studies af te rond en een eerste stap te zetten naar wat de 

toekomst mij mag brengen.  

Het volbrengen van deze thesis zou nooit mogelijk zijn geweest zonder de opportuniteit die prof. dr. 

Speleman mij gegeven heeft als mijn promotor. Dr. ir. De Vos zou ik willen bedanken voor zijn 

copromotorschap. In het bijzonder zou ik dr. Kaat Durinck en Karen Verboom willen bedanken voor de 

dagelijkse begeleiding van het praktisch werk en het aangaan van de vele uitdagingen dat elk 

wetenschappelijkonderzoek kent. Voor de begeleiding van het schrijven van deze thesis zou ik eveneens 

Kaat en Karen willen bedanken. Ook mijn papa en Margot Geerinck zou ik willen bedanken voor het 

herlezen van mijn thesis, Jolien De Wyn voor het maken van figuur 10. Jolien Van Laere, Fanny De Vloed en 

Aline Eggermont zou ik evens willen bedanken voor de tijd die ze genomen hebben om mij de verschillende 

labotechnieken aan te leren. En als laatste wil ik mijn dank betuigen aan alle mensen van het Centrum 

Medische Genetica Gent voor hun vriendelijkheid en warme ontvangst. 
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2 Lijst van afkortingen 

ALL acute lymphoblastische leukemie mRNA boodschapper RNA 

AML  acute myeloïde leukemie ncRNA niet-coderende RNA 

ATP adenosine trifosfaat NIH National Institute of Health 

AZ aminozuren o.a. onder andere 

b.v.  bijvoorbeeld  PHD plant homeodomeinen 

B2M Beta-2-Microglobulin PIKK 
fosfatidylinositol 3-kinase-gerelateerde 
kinase 

B-ALL B-cel acute lymphoblastische leukemie puroR puromycine-resistentiegen 

CART chimere antigen receptor T-cellen RB Retinoblastoma 

CDKN Cyclin Dependent Kinase Inhibitor RBP RNA bindende proteïnen 

Chk1 checkpoint kinase 1 RING really interesting new gene 

circRNA circulair RNA RNA ribonucleïnezuur 

CLL chronische lymphoblastische leukemie RS replicatieve stress 

CML chronische myeloïde leukemie SCF Skp, Cullin, F-box containing complex 

d.m.v. door middel van  shRNA short hairpin RNA 

DDR DNA damage response SKP2 S-fase kinase geassocieerde proteïne 2 

DNA Deoxyribonucleinezuur SNP enkelvoudige nucleoside polymorfisme 

DSB dubbelstrengige DNA breuk SSB enkelstrengige DNA breuk 

endRNA endogenous small interfering RNA T-ALL T-cel acute lymphoblastische leukemie 

FACS fluorescent automatique cell sorting TBP TATA-Box Binding Protein 

FBXW7 
F-box and WD repeat domain 
containing 7 

TCR T-cel receptor 

FCS feutaal kalf serum TP53 tumor protein p53 

G2E3 G2-specific E3 ligase of ubiquitineligase TSG tumorsuppressorgenen 

GFP green fluorescent protein UPS ubiquitine proteasoom systeem 

GSI ϒ-secretase inhibitoren WHO World Health Organisation 

GSK3 glucogen synthase kinase 3   

HECT 
Homologuos to E6-associated protein 
C-terminus 

  

HMBS Hydroxymethylbilane Synthase   

HPRT 
Hypoxanthine 
Phosphoribosyltransferase 1 

  

i.f.v. In functie van   

i.p.v. in plaats van   

lncRNA long nog-coding RNA   

Lys lysine   

MDM2 murine double minute 2   

Met Methionine   

MHC Major Histocompatibility Complex   

miRNA micro RNA   
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3 Samenvatting 

Kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak in de wereld en wordt veroorzaakt door de ontregeling 

van proto-oncogene en tumorsuppressor genen. T-cel acute lymfoblastische leukemie (T-ALL) is een 

bloedkanker die zich ontwikkelt in immature T-cellen met een stopzetting van de ontwikkeling van de T-

cellen tot gevolg en is de meest voorkomende kanker in kinderen jonger dan vijftien jaar. De meest 

voorkomende genmutaties zijn deze in NOTCH1 en FBXW7, een ubiquitineligase. G2E3, het gen dat 

onderzocht werd in deze thesis, codeert eveneens voor een ubiquitineligase dat specifiek tot expressie 

komt tijdens de G2-fase van de celcyclus. Er is nog niet veel geweten over dit eiwit maar onderzoek in een 

osteosarcoom cellijn toonde aan dat het een belangrijke mediator is van de celcyclus, celproliferatie en 

apoptose en eveneens een rol speelt in de DNA-schade respons reactiemechanisme. Het is ook geweten 

dat G2E3 een dynamische subcellulaire lokalisatie heeft waarbij het getransloceerd wordt tussen de nucleus 

en het cytoplasma. Slechts acht eiwitinteractiepartners werden tot nu toe geïdentificeerd. In deze thesis 

werd eerst het nucleofectie en het IncuCyte protocol voor leukemische cellen geoptimaliseerd. Door 

gebruik te maken van deze technieken kon de rol van G2E3 in celproliferatie bevestigd worden en werd een 

eerste aanwijzing voor de rol in de DNA-schade respons signaal waargenomen. Verder onderzoek zal deze 

resultaten moeten bevestigen. 

G2E3 maakt deel uit van de drie procent van het transcriptoom dat codeert voor eiwit coderende genen. 

Het transcriptoom bestaat echter uit meer dan 70 % uit niet coderende genen, waarvan microRNA’s de 

meest gekende en best bestudeerde type zijn. Daarnaast werden recent ook de long non-coding RNA’s 

geïdentificeerd. Voor zowel de microRNA’s als de lncRNA’s is er aangetoond dat ze een belangrijke rol 

hebben in de ontwikkeling van kanker, inclusief T-ALL. Een nieuwe type van non-coding RNA’s dat recent 

geïdentificeerd werd, is deze van de circulaire RNA’s. In deze thesis werden deze circulaire RNA’s 

geanalyseerd in het door het gastlaboratorium gegenereerde T-ALL dataset. De data tonen aan dat de 

circRNA’s laag tot expressie komen en dat enkele circRNA’s heel abundant zijn in deze dataset. Door de lage 

expressie van de circRNA’s en de ontoereikende sequenerings diepte konden geen differentiële circulaire 

RNA’s gedetecteerd worden. Verdere experimenten waarbij de circRNA’s aangerijkt worden en de stalen 

dieper gesequeneerd worden zullen deze data moeten bevestigen en zullen de mogelijkheid bieden om de 

lijst van gedetecteerde circRNA’s verder uit te breiden. 
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4 Inleiding 

In deze thesis zal een algemeen beeld gegeven worden van kanker en de eigenschappen van kankercellen 

die essentieel zijn voor de ziekteontwikkeling. Hierin zal de klasse van de T-cel acute lymfoblastische 

leukemie verder gekaderd en toegelicht worden met een korte schets van het belang voor de 

wereldgezondheid en de huidige gebruikte therapieën. Hierna zullen de twee luiken van deze thesis verder 

toegelicht zullen worden, namelijk het ubiquitine ligase G2E3 en de klasse van de circulaire RNA’s. Het 

algemeen belang van ubiquitineligasen en hun rol in kanker en T-ALL zal besproken worden om vervolgens 

een overzicht te geven van wat reeds geweten is over G2E3. Een inleidende kadering van niet-coderende 

RNA klassen zal gegeven worden gevolgd door een beschrijving van de klasse van de circulaire RNA’s en de 

opkomende belangstelling voor deze moleculen.  

Een korte opsomming van de gebruikte technieken zal gegeven worden waarna de bekomen resultaten 

voor beide luiken van deze thesis voorgelegd zullen worden. Voor G2E3 zal de optimalisatie van de 

transfectietechniek uitgelegd worden en zullen de resultaten met betrekking tot de impact van G2E3 

knockdown op genexpressie, eiwitexpressie, celproliferatie en de invloed op de DNA-schade 

reactiemechanisme weergegeven worden. In het deel over de circRNA’s zal een bestaande dataset 

exploratief onderzocht en beschreven worden. Deze data zullen besproken worden om vervolgens tot een 

algemene conclusies te komen over het onderwerp en voorstellen te doen voor toekomstig onderzoek. 

  



 

 
 
 
 P a g i n a  | 2 
 
 
 
 

5 literatuurstudie 

5.1 Kanker 

Jaarlijks sterven er wereldwijd 8.8 miljoen mensen aan kanker, de tweede belangrijkste doodsoorzaak 

wereldwijd. De meest voorkomende kankers bij mannen zijn long-, prostaat-, darm-, maag- en leverkanker 

terwijl dit bij vrouwen borst-, darm-, long-, baarmoederhals- en maagkanker zijn.1 Kanker wordt door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als een groep ziektes gekarakteriseerd door abnormale 

groei van cellen. Deze kankercellen kunnen ontstaan op elke plaats in het lichaam en kunnen zich verder 

verspreiden doorheen het lichaam (metastase). Kanker kan onderverdeeld worden in verschillende types 

die elk een specifieke behandeling vergen. Huidige kankertherapieën hebben allen eenzelfde basis en 

werken in op zowel gezonde als op kankercellen. Vandaar dat onderzoek naar de kenmerken van en de 

mechanismen in deze types kanker van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van meer gerichte 

behandelingen en het verminderen van de toxiciteit voor gezonde lichaamscellen.2 

Vanuit een genetisch standpunt zijn er twee soorten genen van belang voor de ontwikkeling van kanker 

namelijk de (proto-)oncogenen en de tumorsuppressorgenen (TSG). De proto-oncogenen zijn in een 

gezonde cel noodzakelijk om de normale groei en celcyclus te reguleren. In kankercellen hebben deze een 

verhoogde activiteit en worden dan oncogenen genoemd.3,4 Omschakeling naar een oncogen kan onder 

meer veroorzaakt worden door activerende mutaties, die resulteren in een abnormaal eiwit met een 

aangepaste werking of activiteit, en chromosomale herschikkingen of genduplicaties, die beiden zorgen 

voor een aberrante expressie van het normaal eiwit. TSG gaan celgroei tegen door middel van (d.m.v.) een 

negatief feedbackmechanisme om de cellulaire herstelmechanismen toe te laten schade aan het genoom 

te herstellen. Mutaties in TSG leiden tot verlies van deze negatieve feedback waardoor de cellen sneller 

groeien en kunnen transformeren in kankercellen. De werking van TSG kan gereduceerd worden door drie 

mechanismen die samen of apart kunnen ageren namelijk inactiverende mutaties, deleties en gen silencing. 

Aangezien cellen een groot aantal proto-oncogenen en TSG bevatten en deze onafhankelijk van elkaar 

mutaties kunnen accumuleren in de verschillende opeenvolgende generaties van transformerende cellen, 

bestaat een tumor nooit uit genetisch identieke cellen. Daarom is genetische heterogeniteit een belangrijke 

factor om in acht te nemen bij de behandeling van patiënten en kan deze de behandeling complex maken.4,5  

5.1.1 Eigenschappen van kankercellen 

Om van een normale cel naar een kankercel te transformeren moet een cel zes essentiële en vier 

ondersteunende eigenschappen verwerven (Figuur 1).5 Een eerste kenmerk is het vermogen van de cel om 

zelfstandig een aanhoudend signaal voor proliferatie en celgroei te induceren. Dit in tegenstelling tot 

normale cellen die afhankelijk zijn van externe signalen uit hun omgeving om groei te bevorderen. Een 

tweede kenmerk is het ongevoelig worden voor groei onderdrukkende signalen die uitgezonden worden 

door TSG. De belangrijkste en best gekende TSG zijn het retinoblastoma (RB) en tumor protein p53 (TP53) 

gen. Een derde kenmerk is het verhinderen van de activatie van apoptose. In normale cellen wordt 

apoptose geïnduceerd door onder meer desoxyribonucleïnezuur-schade (DNA) zodat deze cellen niet 

verder kunnen delen. Dit is een strikt gereguleerd proces van opeenvolgende stappen dat tot de volledige 

afbraak van de cel leidt. Kankercellen vermijden dit proces echter door verlies van stress sensoren, 

toegenomen expressie van anti-apoptotische factoren of overlevingssignalen, neerregulatie van pro-
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apoptotische signalen of door het verstoren van 

extracellulaire ligand geïnduceerde signalisatie 

reacties.6–10  

De eerste 3 kernmerken zorgen ervoor dat 

kankercellen voor hun eigen groeisignalen kunnen 

zorgen en ongevoelig worden voor groei inhibitie 

en apoptose inductie. Onafhankelijkheid van 

externe signalen voor proliferatie is niet 

voldoende om uit te groeien tot volwaardige 

tumorcellen. Daarvoor moeten ze een vierde 

kenmerk verwerven, namelijk het doorbreken van 

de beperking op het aantal celdelingen die een cel 

kan uitvoeren. Deze barrière wordt onder meer 

bepaald door de lengte van de telomeren. Bij elke 

celdeling worden deze korter omdat de DNA-polymerasen niet in staat zijn om het 3’ einde van de 

chromosomen te verdubbelen. Om deze beperking te doorbreken wordt ofwel telomerase verhoogd tot 

expressie gebracht door kankercellen ofwel wordt een recombinatie gebaseerd mechanisme gebruikt om 

de telomeren te verlengen zodat deze langer blijven dan de kritische grens. Een vijfde kenmerk dat 

kankercellen moeten bezitten is het stimuleren van angiogenese. Door de snelle groei van 

getransformeerde cellen is de normale snelheid waarmee bloedvaten gevormd worden ontoereikend voor 

de nodige toevoer van zuurstof en voedingsstoffen. Angiogenese moet dus extra gestimuleerd worden om 

te kunnen voorzien in de noden van de groeiende kankercellen. Een laatste essentieel kenmerk dat een 

kankercel moet verwerven is invasiviteit of metastase. Metastase is het proces waarbij kankercellen de 

primaire tumorlocatie verlaten en zich doorheen het lichaam verspreiden via de bloedbaan om zich in 

andere weefsels te nestelen, te vermenigvuldigen en aanleiding te geven tot een secundaire tumor.5 

Een cel kan de bovenstaande zes kenmerken alleen verwerven mits accumulatie van meerdere genetische 

en epigenetische veranderingen. Hiervoor moeten de controlemechanismen zoals het detecteren en 

herstellen van DNA-schade omzeild worden. Dit leidt tot destabilisatie van het genoom met als gevolg een 

toename in mutatiefrequentie. Genomische instabiliteit wordt om deze reden gezien als een extra 

essentieel kenmerk van een kankercel dat nodig is om volledig te transformeren van een normale naar een 

maligne cel.5  

Dit concept werd recent uitgebreid met twee nieuwe kenmerken namelijk het aanpassen van het 

energiemetabolisme en het ontwijken van het immuunsysteem waardoor de cel respectievelijk in staat is 

om de verhoogde groei en proliferatie te onderhouden en de kankercel niet meer herkend en gedood wordt 

door het immuunsysteem.5  

Naast de eigenschappen die de kankercel moet verwerven, draagt de micro-omgeving van de kankercel bij 

tot de ontwikkeling en het in stand houden van een tumor. Verschillende celtypes zoals epitheliale cellen, 

bepaalde mesenchymale celtypes, leukocyten die ontsteking induceren en fibroblasten zouden bijdragen 

aan de tumorontwikkeling. Door de interactie tussen de kankercellen en de micro-omgeving ontstaat een 

zeer complex systeem wat behandeling moeilijk maakt.11   

Figuur 1: eigenschappen van kankercellen. Overzicht van de tien 
eigenschappen die transformerende kankercellen moeten 
verwerven om uit te groeien tot tumoren. 
Bron: Hanahan et al. (2011) 
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5.1.2 verschillende kankertypes 

Het ’National Institute of Health’ (NIH) rapporteert meer dan honderd verschillende types kanker die 

vernoemd worden naar het orgaan waarin de kankercellen ontstaan of naar de cellen waaruit deze 

ontstaan. Op basis van de cellen van oorsprong kan men een onderscheid maken tussen drie kankertypes. 

Kankercellen met een epitheliale oorsprong worden carcinomen genoemd terwijl kankercellen die ontstaan 

in mesenchymale of zachte weefsels zoals spieren en vetweefsel sarcomen genoemd worden. Kankertypes 

die ontstaan uit het hematopoëtisch weefsel behoren tot de leukemieën, die verder onderverdeel worden 

in verschillende subtypes. In deze thesis zal dieper ingegaan worden op één specifiek subtype van leukemie. 

Leukemie is een kanker die ontstaat door maligne transformatie van immature bloedcellen. Op deze manier 

kan er een armoede optreden van de normale bloedcellen in het lichaam, wat aanleiding geeft tot 

specifieke ziektesymptomen zoals vermoeidheid. Leukemie kan verder ingedeeld worden in een acute 

vorm, die zich snel ontwikkelt, en een chronische vorm waarbij de ontwikkeling trager verloopt. Daarnaast 

worden de leukemieën nog eens ingedeeld in een myeloïde en lymfatische vorm waarbij respectievelijk de 

plasma cellen of lymfocyten transformeren. Op basis hiervan kan leukemie opgedeeld worden in chronische 

myeloïde leukemie (CML), acute myeloïde leukemie (AML), chronische lymphoblastische leukemie (CLL) en 

acute lymphoblastische leukemie (ALL). ALL kan verder opgedeeld worden in T-cel ALL (T-ALL) en B-cel ALL 

(B-ALL) waarbij de kankercellen ontstaan uit respectievelijk immature T-cellen en immature B-cellen. In 

deze thesis zal dieper ingegaan worden op T-ALL.  

5.1.3 T-cel acute lymfoblastische leukemie 

5.1.3.1 Normale T-cel ontwikkeling 

T-cellen ontstaan uit voorlopercellen 

afkomstig uit het beenmerg die vervolgens 

naar de thymus migreren waar ze verder 

groeien en differentiëren (Figuur 2).12,13 In 

het eerste stadium brengen de T-cellen de 

CD34 oppervlaktemerker tot expressie 

(dubbel negatief stadium) in de 

subcapsulaire regio van de thymus. 

Vervolgens wordt de β-keten van de T-cel 

receptor (TCR) herschikt en zullen cellen 

waarvan de herschikking niet-functioneel is 

afsterven (β-selectie). Als er een succesvolle 

herschikking heeft plaats gevonden van de 

receptor β-keten genen, zal deze samen met 

de deels herschikte α-keten de pre-TCR 

vormen. Vervolgens vindt een fase van 

proliferatie plaats en komen zowel de CD4 als 

de CD8 co-receptoren tot expressie (dubbel positief) in de cortex. Nadien volgt er een verdere herschikking 

van de α-keten waarbij een mature TCR gevormd wordt. Tijdens deze positieve selectie overleven enkel 

Figuur 2: T-cel ontwikkeling in de thymus. Schematische voorstelling van 
de ontwikkeling van een T-cel in de thymus. Links staan de regio’s die 
onderscheiden worden in de thymus, centraal de ontwikkelingsstadia van 
de T-cel per regio en rechts de aanduiding van enkele belangrijke 
celtypes. 
Bron: Immunobiology: The Immune System and Disease. 5th edition 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 5 
 
 
 
 

deze cellen waarvan de TCR de lichaamseigen antigen presenterende eiwitten (Major Histocompatibility 

Complex: MHCI en MHCII) herkennen. In een tweede selectiestap wordt apoptose geïnduceerd in T-cellen 

die te sterk binden met de MHC proteïnen. Na deze selectiestap zal de T-cel de expressie stopzetten van 

één van de twee co-receptoren en wordt een mature enkelvoudig-positieve T-cel gevormd.  

5.1.3.2 Ziektebeeld van en classificatie binnen T-ALL 

Bij de diagnose van T-ALL worden vaak hoge concentraties witte bloedcellen waargenomen bij de patiënt 

met een verlaagd voorkomen van neutrofielen, zijnde een ander belangrijk celtype binnen het 

immuunsysteem. Naarmate de aandoening zich ontwikkelt zal ook het aantal rode bloedcellen en 

trombocyten dalen, met bloedanemie en immunodeficiëntie tot gevolg. Andere symptomen van T-ALL zijn 

de infiltratie in het centrale zenuwstelsel en het beenmerg en vochtophoping in de pleurale holte. 14,15 

De ontwikkeling van T-ALL is een meerstaps proces waarbij verschillende genen wijzigingen ondergaan. 

Vaak voorkomende mutaties in T-ALL zijn inactiverende mutaties van de TSG Cyclin Dependent Kinase 

Inhibitor 2A en 2B (CDKN2A (p14), CDKN2B (p16)) en activerende mutatie van NOTCH1. CDKN1A en CDKN2B 

zijn betrokken in de celcyclusregulatie en zijn in meer dan 70 % van de gevallen gemuteerd. NOTCH1 is een 

transmembranaire receptor en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van cellen waarbij het instaat 

voor de differentiatie tot verschillende celtypes en is gemuteerd in meer dan 50 % van de T-ALL patiënten. 

Daarnaast komen ook frequent activerende mutaties voor in de JAK/STAT, RAS/MAPK en PI3K pathway.  

Op basis van kenmerkende genetische modificaties kan men T-ALL onderverdelen in vijf subgroepen 

namelijk de TAL-, TLX1-, TLX3- , HOXA- en de immature subgroep. Deze subgroepen worden gekenmerkt 

door een stopzetting van de T-cel ontwikkeling in een specifiek stadium (Figuur 3).16 

 

Figuur 3: T-ALL classificaties. Overzicht van de gebruikte classificaties voor T-ALL. Volgens 
genetische subtype, EGIL en TCR classificatie. De mutaties in NOTCH1/FBXW7 en p15/p16, de 
genexpressie van LYL1/LMO2/ERG2, PTCRA en TCRA en immunofenotypische merkers per 
subtype worden weergegeven. 
Bron: Meijerink et al. (2010) 
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5.1.3.3 Incidentie en behandeling van T-ALL 

T-ALL is een bloedkanker waarbij T-cel precursoren getransformeerd worden en is de meest voorkomende 

kanker bij kinderen jonger dan 15 jaar, maar de meeste diagnoses worden gesteld in volwassenen ouder 

dan 55 jaar.17 80 % van de T-ALL diagnoses worden in jongeren onder de 20 jaar gesteld en hebben een 

lange termijn overlevingskans van ongeveer 90 % met chemotherapie. T-ALL patiënten ouder dan 20 jaar 

hebben lagere kansen op herstel en lange termijn overleving.  

Therapie is de dag van vandaag vooral gebaseerd op chemotherapie die bestaat uit vier componenten: 

anthracyclines, steroïden, vincristine en methotrexaat. Methotrexaat wordt toegevoegd als preventieve 

behandeling van mogelijke infiltratie in het centraal zenuwstelsel. Naast chemotherapie worden ook 

beenmergtransplantaties gebruikt in de behandeling. Wegens een te kort aan donoren en de toxiciteit 

worden deze voorbehouden voor patiënten met lage overlevingskansen.18,19 

Door de investering in kankeronderzoek en de vooruitgang dat dit met zich meebracht, zijn nu alternatieven 

beschikbaar voor chemotherapie die reeds in klinische context gebruikt en toegepast worden. Een 

voorbeeld zijn de ϒ-secretase inhibitoren (GSI) die gebruikt kunnen worden in 60 % van de T-ALL patiënten 

die een activerende mutatie hebben van NOTCH1 en zijn reeds in fase 1 klinische studie.20 Thyrosinekinase 

inhibitoren kunnen deel uit maken van therapie in 6 % van de T-ALL gevallen in volwassenen met een 

NUP214-ABL1 fusiegen dat codeert voor een constitutief actieve thyrosinekinase en blijkt veel belovend in 

in vitro testen.21,22 In 30 % van de T-ALL gevallen wordt een verhoogde JAK/STAT signalisatie waargenomen 

en kan Ruxolitinib, dat in vitro inhibitie van deze signalisatie vertoont, een waardevolle additie zijn maar in 

vivo onderzoek moet dit nog bevestigen.23 Er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van chimeer 

antigenreceptor T-cellen (CART) tegen CD5. Gebruik van CART in de behandeling heeft een lage therapie 

efficiëntie of ernstige immunodeficiëntie tot gevolg waardoor verder ontwikkeling nodig is.24 

Voor volwassenen ouder dan 30 jaar zijn de kansen op genezing nog steeds laag. En de gebruikte 

chemotherapieën zijn nog steeds geassocieerd met een sterke toxiciteit met mogelijk lange termijn 

gevolgen voor de gezondheid van de jonge patiënten. Dit maakt verder onderzoek naar de achterliggende 

ziekte mechanismen en de identificatie van therapeutische doelwitten van cruciaal belang voor het 

verbeteren van de behandeling.  

In het kader van de identificatie van nieuwe therapiedoelwitten en diagnostische biomerkers voor T-ALL zal 

in deze thesis ingegaan worden op ubiquitineligasen en circulaire RNA’s (circRNA). Ubiquitineligasen 

werden reeds geïdentificeerd als interessante moleculen door hun rol in eiwitactiviteit modulatie en zullen 

verder besproken worden in sectie 5.2. Over het voorkomen van circRNA’s in T-ALL en hun belang voor de 

ziekte ontwikkeling is nog weinig geweten en dit zal besproken worden in sectie 5.3. 

5.2 Het belang van ubiquitine ligasen in T-ALL 

5.2.1 Regulatorische rol van ubiquitine in de cel  

Eiwitten kunnen na synthese post-translationeel gemodificeerd worden door onder andere (o.a.) 

fosforylatie, glycosylatie, SUMO-ylatie, NEDD-ylatie en ubiquitinatie. Ubiquitine is een klein eiwit dat 

bestaat uit 76 aminozuren (AZ) en is sterk geconserveerd over de verschillende soorten doorheen de 

evolutie.25 Het dient als een belangrijke dynamische post-translationele modificatie voor eiwitten met een 

rol in eiwitafbraak, activiteitmodulatie, celproliferatie, celcyclusregulatie en subcellulaire lokalisatie van 
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eiwitten. De zeven lysine (Lys) residuen en het N-terminale methionine (Met) residu van ubiquitine kunnen 

op hun beurt geübiquitineerd worden om zo een heel complexe keten op te bouwen en een uitgebreid 

modulatiesysteem tot stand te brengen.26 Vaak wordt naar het geheel van ubiquitinemodificaties verwezen 

als de ‘ubiquitinecode’. De ubiquitinecode bestaat uit mono-ubiquitinatie, poly-mono-ubiquitinatie, 

vertakte of onvertakte ubiquitineketens, poly-ubiquitinatie en gemengde ubiquitineketens (Figuur 4.A).27,28 

Er werden reeds vele enzymen en receptoren geïdentificeerd die instaan voor de vasthechting, herkenning 

en ontkoppeling van ubiquitine van hun substraat. Het koppelen van ubiquitine aan een eiwit gebeurt 

d.m.v. een enzymatische reactie die uit drie stappen bestaat. Eerst wordt ubiquitine geactiveerd op een 

adenosine trifosfaat (ATP)-afhankelijke manier door een E1 ubiquitine activerend enzym.29 Vervolgens 

wordt de geactiveerde ubiquitine overgedragen op een E2-conjugerend enzym dat dienst doet als drager.28 

Het E3-ligase enzym zal finaal het geactiveerde ubiquitine overdragen op het te ubiquitineren eiwit (Figuur 

4.B).27,30,31 Eens het eiwit geübiquitineerd is, kan deze herkend worden door receptoren die een ubiquitine 

bindend domein bevatten.32 Deübiquitinasen kunnen deze post-translationele modificatie vervolgens 

opnieuw verwijderen. 32,33 

Figuur 4: ketenstructuur en ketenopbouw van ubiquitine. A) de verschillende topologieën van ubiquitineketens 1) mono-
ubiquitinatie 2) poly-mono-ubiquitinatie 3) homogene ubiquitine keten 4) gemengde ubiquitine keten 5) vertakte ubiquitinatie. 
(Bron: Komander D. en Rape M. (2012)) 
B) enzymatische ubiquitinatie cascade gemedieerd door E1-, E2-, E3-ligasen. De drie enzymen zijn essentieel om een specifieke 
ubiquitinatie te verkrijgen van het doelwit eiwit. Het lot van het eiwit hangt af van de graad van ubiquitinatie en de structuur van 
de keten. 
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Ubiquitinatie van eiwitten heeft zowel een proteolytische als een niet-proteolytische functie. Een eerste 

proteolytische functie is de regulatie van de proteasomale degradatie en is sterk geassocieerd met Lys48 

gelinkte ubiquitineketens. Ze is tevens de meest voorkomende vorm van ubiquitinatie.34–36 Zo worden 

eiwitten in het plasmamembraan b.v. lysosomaal afgebroken na ofwel mono-ubiquitinatie ofwel Lys63-

gelinkte poly-ubiquitinatie.37 

Ubiquitinatie heeft ook niet-proteolytische functies zoals de regulatie van eiwit-eiwitinteracties, proteïne 

activiteit en cellulaire lokalisatie. Regulatie van eiwitinteracties is tweevoudig, enerzijds kunnen eiwitten en 

cofactoren gerekruteerd worden na mono-ubiquitinatie of na ligatie van Lys63-gelinkte ubiquitineketen 

zoals gezien wordt in respons op DNA-schade38. Anderzijds kan ubiquitine ook interacties sterisch 

verhinderen, zoals waargenomen kan worden bij de rekrutering van cofactoren door bepaalde eiwitten39. 

De activiteit van een eiwit kan gemoduleerd worden door de afbraak van een inhibitor40, door proteasomale 

processing41 waarbij inhiberende sequenties verwijderd worden, door allosterische activatie42 of door het 

rekruteren van activerende enzymen43. Dit wordt bereikt door verschillende types ubiquitinatie. Ten slotte 

speelt ubiquitine ook een rol in de intracellulaire lokalisatie van eiwitten. Een voorbeeld hiervan is de export 

van p53 naar het cytoplasma door poly-mono-ubiquitinatie. Dit zou het exportsignaal van p53 blootstellen 

en export stimuleren. Dit is een reversibel proces en laat reactivatie en relokalisatie naar de nucleus toe.44–

46  

5.2.2 De functie van ubiquitine in de ontwikkeling en het onderhoud van kankercellen 

Ubiquitineligasen maken deel uit van het ubiquitine proteasoom systeem (UPS) en zijn betrokken in het 

bepalen van het moment en de plaats van degradatie, de subcellulaire lokalisatie en associatie in 

functionele eiwitcomplexen. Het UPS staat centraal in cellulaire mechanismen zoals homeostase, 

metabolisme en celcyclus in respons op externe stressfactoren en DNA-schade. De verstoring van de 

normale regulatie van ubiquitineligasen leidt tot een aangepaste activiteit van de enzymen en bijgevolg een 

verstoorde beschikbaarheid van het substraat. Dit kan celtransformatie drijven en van belang kan zijn voor 

de verdere ontwikkeling en respons op kankertherapie.47 De regulatie van E3-ligasen kan op genomisch, 

epigenetisch en post-translationeel niveau verstoord zijn. Het begrijpen van de achterliggende 

regulatiemechanismen voor de expressie en werking van ubiquitineligasen kan leiden tot nieuwe 

doelwitten voor kankertherapieontwikkeling. Hieronder worden kort de verschillende manieren van 

ubiquitinatie ontregeling in kanker besproken. 

5.2.2.1 genomische deregulatie  

Op genomische niveau kan de regulatie verstoord worden door verschillende types van mutaties. Mutaties 

kunnen enerzijds de activiteit van het ligase op een directe manier verstoren door een mutatie in het 

ubiquitineligase zelf, waardoor deze de target niet meer herkent of niet meer in staat is om de ligatiereactie 

te katalyseren. Een voorbeeld is een missense mutatie in het ‘F-box and WD repeat domain containing 7’ 

gen (FBXW7) waardoor de FBXW7 targeteiwitten niet meer geübiquitineerd worden. Deze mutatie komt 

frequent voor in T-ALL en wordt verder uitgewerkt in de volgende paragraaf. Anderzijds kan ubiquitinatie 

van FBXW7 targets indirect verhinderd worden door een mutatie in glucogen synthase kinase 3 (GSK3) 

waardoor FBXW7 zijn targets niet meer herkent. GSK3 is een kinase dat de targets van FBXW7 fosforyleert 

zodat deze herkend en geübiquitineerd kunnen worden door FBXW7.48 Naast missense mutaties kan 
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FBXW7 ook gedeleteerd worden waardoor het niet meer tot expressie komt en er geen functioneel eiwit 

gevormd wordt. Ook genamplificaties kunnen zorgen voor een foute regulatie van ubiquitineligasen. Een 

voorbeeld is murine double minute 2 (MDM2), een negatieve regulator van p53, die door genamplificatie 

hoger tot expressie komt, waardoor meer p53 afgebroken wordt. Wat kankerinitiatie en progressie toelaat. 

Genamplificatie van MDM2 komt tevens voor in ALL.45,49–52 Ten slotte kunnen ook enkelvoudige nucleoside 

polymorfismen (SNP) de regulatie van genen beïnvloeden en deze verstoren. Dit komt ook voor bij MDM2 

waarbij door een SNP de bindingspositie voor een transcriptiefactor verlengd wordt. Dit leidt tot een 

verhoogde expressie van het eiwit en is geassocieerd met een verhoogde kans op verschillende 

kankertypes. Ook SNP in het FBXW7 gen werden ontdekt, maar de invloed op expressie en activiteit moet 

nog verder onderzocht worden.53  

5.2.2.2 Transcriptionele en post-translationele deregulatie 

Op transcriptioneel niveau kan de regulatie van E3-ligasen op drie manieren verstoord worden. Ten eerste 

kan er een verhoogde transcriptie van het gen voorkomen onder invloed van oncogenen of door een 

verstoring van upstream signalisatie mechanismen. Zo is het ‘S-fase kinase geassocieerde proteïne 2’ (SKP2) 

een onderdeel van het ubiquitineligasecomplex dat o.a. p27, een belangrijke celcyclusinhibitor, reguleert. 

SKP2 expressie wordt gereguleerd door andere oncogenen zoals MYC in verschillende kankertypes.54,55 Ten 

tweede kunnen micro RNA’s (miRNA) ook een belangrijke rol spelen in de regulatie van ubiquitineligasen. 

FBXW7 wordt bijvoorbeeld door verschillende miRNA’s gereguleerd waaronder miRNA-223, waarvan de 

expressie invers gecorreleerd is met deze van FBXW7. De expressie van deze miRNA’s kan verstoord worden 

tijdens transformatie en leiden tot een deregulatie van FBXW7 activiteit.56 Ten derde kan ook alternatieve 

splicing van genen een belangrijke rol spelen in de verstoorde regulatie en kankerontwikkeling. Ectopische 

expressie van bepaalde MDM2 splicevarianten kan leiden tot celtransformatie en tot de ontwikkeling van 

kanker.57  

Post-translationele modificaties zoals fosforylatie, ubiquitinatie en dergelijke hebben een grote impact op 

de lokalisatie, activiteit en stabiliteit van enzymen en dus ook op ubiquitineligasen. De fosforylatie van 

MDM2 door ATM is bepalend voor de intracellulaire lokalisatie van MDM2 en de lokalisatie is bepalend 

voor de ubiquitinatie van p53.58–60  

5.2.2.3 Ubiquitineligase gebaseerde kankertherapie 

Ubiquitineligasen spelen een belangrijke rol in het ontstaan en de ontwikkeling van verschillende types 

kanker. Veelal worden ook meerdere kanker inducerende eiwitten gereguleerd door eenzelfde 

ubiquitineligase. Om deze redenen zijn deze moleculen heel aantrekkelijke doelwitten voor therapie. De 

farmaceutische industrie is volop bezig met de zoektocht naar en ontwikkeling van moleculen in staat om 

sleutelproteïnen binnen het UPS te activeren, om oncogene eiwitten af te breken of te inhiberen en om 

tumorsuppressoreiwitten te stabiliseren. Door een selectieve inhibitie van ubiquitineligasen die op hun 

beurt selectief doelwitten ubiquitineren kunnen selectievere therapieën ontwikkeld worden. Op dit 

moment is er maar één goedgekeurd geneesmiddel, bortezomib dat het proteasoom zelf inhibeert en 

wordt gebruikt in de behandeling van myeloom. Bortezomib en analogen hebben een zwak effect op vaste 

tumoren en resistentie treedt frequent op. Een ander nadeel van proteasoominhibitie zijn de neveneffecten 

zoals neuropathie die het gebruik limiteren.61,62 Omdat E3-ligasen zowel tijd, plaats als doelwit specifiek 
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actief zijn wordt verwacht dat minder neveneffecten verbonden zullen zijn met hun inhibitie of activatie. 

Preklinische testen zijn reeds bezig voor o.a. MDM2 selectieve inhibitoren (HL198 en JNJ-26854165). Door 

MDM2 inhibitie wordt p53 gestabiliseerd met celdood en groei inhibitie van tumoren tot gevolg. Ook voor 

andere enzymen die deel uitmaken van het UPS is men op zoek naar selectieve componenten om deze te 

reguleren.63,64 

5.2.3 Ubiquitinatie in T-ALL 

FBXW7 is een E3 ubiquitineligase en een tumorsuppressorgen dat in 20 % van de T-ALL gevallen een 

missense mutatie heeft waardoor de bindingpocket de substraten nog herkent maar niet meer kan 

ubiquitineren. FBXW7-dimeren maken deel uit van het ubiquitineligasecomplex  dat de afbraak van 

belangrijke regulatie factoren zoals CYCLIN E, NOTCH1 en c-MYC reguleert. Zowel NOTCH1 als c-MYC zijn 

belangrijke oncogenen binnen T-ALL en zijn van belang voor celgroei en zelfvernieuwing. Een FBXW7 

mutatie leidt tot stabilisatie van NOTCH1 en een verhoogde activatie van NOTCH1 target genen . Bovendien 

heeft een deletie van de FBXW7 bindsequentie in NOTCH1 hetzelfde effect.65,66 Ook c-MYC wordt na een 

mutatie van FBXW7 gestabiliseerd omdat het mutant FBXW7 niet meer in staat is om het eiwit te merken 

voor proteasomale afbraak. Het is van belang dat dit een heterozygote mutatie is, omdat op deze manier 

normale hematopoëtische stamcel activiteit behouden blijft. Indien FBXW7 volledig geïnactiveerd zou 

worden, zouden de hematopoëtische stamcellen en voorloper T-cellen sterven, waardoor er geen 

kankerontwikkeling meer zou kunnen plaatsvindt.66,67  

5.2.4  De rol van ubiquitineligasen in replicatieve stress 

Genomische integriteit is van groot belang om cellen normaal te laten ontwikkelen en prolifereren. Deze 

kan in het gedrang gebracht worden door endogene schade, veroorzaakt door reactieve metabolieten zoals 

reactieve zuurstofspecies, of door exogene schade, veroorzaakt door b.v. chemotherapie.4 Verlies van 

genomische integriteit laat toe cellulaire regulatorische netwerken te herprogrammeren, wat de 

ontwikkeling van kanker mogelijk maakt.5 Genomische integriteit wordt in het gedrang gebracht door 

replicatieve stress (RS) en is om deze reden een belangrijke drijfveer tijdens de vroege tumorontwikkeling 

om de nodige mutaties voor de volledige transformatie te kunnen accumuleren.68 RS kan gedefinieerd 

worden als de vertraging van de replicatievork veroorzaakt door niet herstelde DNA-schade, secundaire 

DNA structuren zoals G4-quadruplexen of R-lussen, geen toegang tot de nucleoside reserves en replicatie-

transcriptie conflicten.69 Eens de kankercellen de nodige herprogrammatie ondergaan hebben moeten ze 

resistentie tegen RS, geïnduceerd door de hoge expressie van de oncogenen, verwerven opdat de 

kankercellen kunnen overleven en verder prolifereren. Inzichten in deze mechanismen zal toelaten om 

nieuwe doelwitten voor doelgerichte kankertherapie te identificeren en neveneffecten van huidige 

therapieën op gezonde cellen te verminderen, door een hogere specificiteit.70 

Om het genoom te beschermen en de cel toe te laten DNA-schade te herstellen zodat genomische 

integriteit behouden blijft, hebben cellen een heel robuust en gevoelig systeem ontwikkelt om DNA-schade 

te detecteren, te lokaliseren en te herstellen. Indien de cel niet in staat is de schade te herstellen, wordt 

apoptose geïnduceerd. Dit systeem is de ‘DNA damage response’ (DDR) reactiemechanisme. Bij schade aan 

het genoom wordt de histonvariant H2AX gefosforyleerd in een regio van ongeveer 2Mb rond de locatie 

van de schade.71,72 Afhankelijk van de type schade, enkel- of dubbelstrengige DNA-breuken (SSB of DSB), 
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activeren eiwitten van de fosfatidylinositol 3-kinase-gerelateerd kinase (PIKK)-familie verschillende 

signalisatie- en reactiemechanismen. Enerzijds is er de ATM-Chk2 reactiemechanisme die geactiveerd 

wordt bij DSB. Anderzijds wordt de ATR-Chk1 reactiemechanisme geactiveerd in geval van SSB. Na activatie 

van de ATR-Chk1 reactiemechanisme worden verschillende doelwitgenen gefosforyleerd, die een rol spelen 

in het stopzetten van de celcylus tijdens de G2/M-fase, DNA-schade herstel en/of celdood. Checkpoint 

kinase 1 (Chk1) is een sleutelmolecule in de ATR-Chk1 signalisatie, die in vele T-ALL types verhoogd tot 

expressie komt en speelt een belangrijke rol in voorkomen van ATM gemedieerde celdood, wat een 

duidelijk samenwerkingsverband aantoont tussen de ATR-Chk1 en ATM-Chk2 reactiemechanismen om het 

genoom te herstellen en de celcyclus tot een goed einde te bregen.73  

In het kader van deze thesis en kankeronderzoek in het algemeen is onderzoek naar de DDR-

reactiemechanisme van belang omdat bij de behandeling van patiënten met chemotherapie DNA-schade 

veroorzaakt wordt. DNA-schade speelt eveneens een belangrijke rol in de transformatie van cellen. 

Bovendien is het geweten dat (de-)ubiquitinatie een belangrijke rol speelt in DDR-reactiemechanisme. 

Voorbeelden van gekende belangrijke ubiquitinasen die een rol spelen in DDR-reactiemechanisme, DNA-

herstel en celcyclus checkpoint controle zijn RNF874, RNF16875 en BRCA176. Na een high-content siRNA 

screen in osteosarcoom (U2OS cellijn) naar genen betrokken in de DDR-reactiemechanisme na 

cisplatinebehandeling, werd G2E3 als een potentieel belangrijk gen geïdentificeerd.77    

5.2.5 Het G2E3 ubiquitine ligase en zijn rol in de DDR-reactiemechanisme. 

Het G2E3 (G2-specific E3 ligase of ubiquitineligase) eiwit is een ubiquitineligase dat maximaal tot expressie 

komt tijdens de G2-fase van de celcyclus.78 Op basis van de fase specifieke expressie kan men stellen dat 

G2E3 een belangrijke rol speelt in de regulatie van de celcyclus en zijn verschillende checkpoints d.m.v. 

ubiquitinatie gemedieerde eiwitdegradatie. Het eiwit heeft vier verschillende domeinen waarvan drie Plant 

homeodomeinen (PHD) of ‘Really Interesting New Gene’ (RING) domeinen en één ‘Homologuos to E6-

associated protein C-terminus’ (HECT) domein (Figuur 5).79 In vitro werd vastgesteld dat enkel het RING2 

en RING3 domein ubiquitineligase activiteit vertonen.80 G2E3 is vooral gelokaliseerd in de nucleoli van de 

meeste celtypes en wordt getransloceerd naar het nucleoplasma als er DNA-schade is en de DDR-

reactiemechanisme geactiveerd wordt.81 De AZ-sequentie van G2E3 bevat ook een nucleus exportdomein 

en een (AZ 364-544) export inhiberend domein (AZ 654-674), dat gemoduleerd zou worden onder 

fysiologische omstandigheden voor de dynamische lokalisatie.81 

Figuur 5: eiwit structuur van G2E3. G2E3 is 706 AZ lang en heeft drie zinkbindende domeinen in de N-terminus dat het best 
overeenkomt met de consensussequentie van PHD domeinen. De N-terminale helft heeft 3 gekende NLS-sequenties. In de C-
terminus is er een HECT-domein.   
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Er werd vastgesteld dat na een dubbele knockout in muismodellen er massaal celdood optreedt in de 

blastocyst-fase wat er op wijst dat G2E3 van cruciaal belang is om celdood te voorkomen tijdens de 

embryonale ontwikkeling. Dit wijst op de rol van G2E3 in resistentie tegen en remediatie van RS en het 

garanderen van genomische integriteit tijdens de snel opeen volgende celdelingen tijdens embryogenese 

en kankercelproliferatie.79  

In osteosarcoom cellijnen is vastgesteld dat G2E3 noodzakelijk is om het DDR-signaal over te brengen op 

H2AX na behandeling met cisplatine. Dit werd aangetoond door een daling van gefosforyleerd H2AX na 

knockdown van G2E3.77 Bovendien stelde men vast dat er minder Chk1 geactiveerd werd na knockdown 

van G2E3 wat verder bevestigt dat G2E3 mogelijks betrokken is in de DDR-reactiemechanisme. Vreemd 

genoeg werd opgemerkt dat de mRNA en eiwit concentraties van G2E3 verlaagd waren na DNA-schade. 

G2E3 reguleert dus de respons op DNA-schade maar is er ook zelf door gereguleerd op post-transcriptioneel 

en translationeel niveau. Na knockdown van G2E3 stelde men bovendien vast dat zowel p53 als p21 

verhoogd tot expressie kwamen, waardoor G2E3 mogelijks bijdraagt tot het vermijden van apoptose en het 

behouden van cel proliferatie.77  

Deze data tonen aan dat G2E3 een pro-overleving factor is, noodzakelijk voor een goede proliferatie en om 

apoptose te vermijden en speelt tevens een rol in het remediëren van RS door het onderhouden van de 

ART-Chk1 signalisatie van belang in de activatie van DNA herstel mechanismen.77 Tot op de dag van vandaag 

is nog steeds weinig geweten over de fysiologische interactiepartners van G2E3. Tot nu toe werden er 

slechts acht G2E3 interactiepartners geïdentificeerd met een ‘yeast two hybrid’-systeem (Tabel 1).82 Één 

van de interactie partners is RNF138/NARF dat G2E3 ubiquitineert maar waarvan nog niet geweten of de 

ubiquitinatie zorgt voor degradatie of activatie van G2E3.82 De functie van G2E3 in T-ALL is tot nu toe 

ongekend. In deze thesis zullen we trachten te onderzoeken wat het cellulair belang is van het ubiquitine 

ligase G2E3 in T-ALL in vitro modellen.  

 

  

interactie partners G2E3 afkorting gerapporteerde functie 

Ribosomal Protein L18 RPL18 translatie 

Inhibitor CDK interacting with cyclin A1 INCA1 Cyclin/ CDK inhibitor 

RING finger protein 138/NLK associated RING 

finger RNF 138/ NARF Ubiquitin ligase 

Proteasome subunit beta 4 PSMB4 Proteasoom gemedieerde proteolyse 

MGC72075 MGC72075 ongekend 

Eukaryotic initiation factor 3 subunit 4 EIF3S4 Translationele Initiatie 

Chromosome 2 open reading frame 29 C2orf29 ongekend 

DAZ-interacting protein 3 DZIP3/hRL138 Ubiquitin ligase 

Tabel 1: interactiepartners van G2E3.  Overzicht van de gekende interactiepartners van G2E3 geïdentificeerd d.m.v. een yeast two 
hybrid systeem. De genafkortingen en gekende functies zijn opgelijst. 
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5.3 Het belang van niet-coderende RNA’s in T-ALL  

5.3.1 Inleiding tot niet-coderende RNA’s 

Door de vooruitgang in ‘next generation sequencing technologieën’ werd vastgesteld dat ongeveer 70 % 

van het menselijk genoom afgeschreven wordt terwijl hiervan slechts 3 % eiwit coderend is.83 Een groot 

deel van het transcriptoom bestaat dus uit niet-coderende ribonucleïnezuren (ncRNAs) die o.a.  betrokken 

zijn in de regulatie en transcriptie van eiwit coderende genen, activiteit van het eiwit zelf en het beïnvloeden 

van hun stabiliteit. Binnen deze klasse worden verschillende types onderscheiden met inbegrip van, maar 

niet beperkt tot micro RNA (miRNA), ‘endogenous small interfering’ RNA (endRNA), ‘long-non coding’ RNA 

(lncRNA) en circRNA.  

MiRNA’s zijn op dit moment het best onderzochte type van ncRNA. miRNAs zijn enkelvoudige RNA strengen 

van 19 tot 24 nucleosiden die instaan voor post-transcriptionele regulatie van eiwitcoderende genen door 

het vormen van duplexen met de respectievelijke doelwit boodschapper RNA’s (mRNA’s) wat leidt tot 

afbraak van het mRNA of translatie repressie.84 Na screening van verschillende kankers werd vastgesteld 

dat in de meeste kankers miRNA expressiepatronen, net zoals voor mRNA, verstoord zijn. Het opstellen van 

een miRNA profiel in kankers kan om deze reden gebruikt worden voor diagnose, prognose en het afstellen 

van therapie op de patiënt.85–87 Afhankelijk van de cellulaire context kan een miRNA een functie analoog 

aan TSG’s of oncogenen vertonen.88,89  

Naast miRNA’s werd recent een nieuwe klasse van niet coderende RNAs ontdekt, namelijk de lncRNA’s 

LncRNA’s zijn langer dan 200 nucleosiden en hebben een weefselspecifiek expressiepatroon.90 lncRNAs zijn 

betrokken in de regulatie van transcriptie door o.a.  te interageren met chromatine of transcriptiefactoren. 

Daarnaast kunnen lncRNAs ook een rol spelen in de posttranscriptionele modificaties door splicing van 

specifieke genen te sturen of te interageren met splicingfactoren.91,92 In verschillende studies werd 

deregulatie van lncRNA’s vastgesteld in tumoren en ze zouden bovendien een belangrijke biomerker zijn 

voor tumortypes en het opstellen van prognoses.93–96 Ook voor T-ALL werden profielen opgesteld van 

ontregelde miRNA en lncRNA.97–99 Een gekend voorbeeld is het metastasis-associated lung adenocarcinoma 

transcript 1 (MALAT1) dat hoog tot expressie komt, sterk geconserveerd is en verhoogd tot expressie komt 

in verschillende kankers. MALAT1 overexpressie versterkt metastase en is geassocieerd met slechte 

prognoses.100–104   

5.3.2 circRNA’s, een nieuwe speler in kanker 

De meest recent beschreven klasse van ncRNAs zijn de circRNA’s. Deze circRNA’s werden vroeger vaak niet 

opgepikt d.m.v. RNA-sequenerings technologieën aangezien deze alleen transcripten met een polyA-staart 

konden oppikken. Op deze manier werd het abundante ribosomaal RNA niet mee gesequeneerd. Aangezien 

circRNA’s geen polyA staart hebben, werden deze ook niet gedetecteerd met deze technologieën. Door hun 

circulaire structuur hebben deze circRNA’s geen 5’-3’-polariteit waardoor ze niet kunnen afgebroken 

worden door exonucleasen en stabiel zijn.105 Deze klasse van ncRNA’s is geconserveerd en heeft over het 

algemeen weefsel en ontwikkelingsstadium specifieke expressie.106–113  

Over de biosynthese van circRNA’s is nog veel onduidelijkheid. Het werd met zekerheid vastgesteld dat het 

spliceosoom, het eiwitcomplex dat instaat voor de splicing van pre-mRNA, een belangrijke rol speelt in de 

circRNA-synthese.114 Fysische nabijheid van de 5’ en de 3’ uiteinden is tevens noodzakelijk en gaf aanleiding 
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tot drie verschillende hypothesen omtrent hun biosynthese (Figuur 6.A). Een eerste hypothese is deze 

waarbij circularisatie gepromoot wordt door complementaire sequenties in de intronen die de exon 

flankeren.112 Een tweede hypothese is deze waarbij RNA bindende proteïnen (RBP) specifieke sequenties in 

de flankerende intronen binden en onderling associëren om beide uiteinden samen te brengen, splicing te 

verhinderen of door het stabiliseren van complementaire sequenties.106,114 Een laatste hypothese is deze 

waarbij er ’exon skipping’ plaats vindt waarbij de exonen die verwijderd worden door splicing een circulair 

structuur vormen. 112  

Figuur 6: circRNA biosynthese en functie. A) Overzicht van de hypothesen over de biosynthese van 
circRNA's. Circularisatie gedreven door intron paring, RBP of exon skipping gedreven circularisatie. 
B) Functie van circRNA’s : miRNA sponge, RBP sponge of regulatie van transcriptie. 
Bron: Ebessen et al. (2016) 
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Tot op heden zijn er slechts enkele functies van circRNA’s gekend zoals miRNA-segregatie door een sponge 

effect, splicing en transcriptionele regulatie (Figuur 6.B). Naast deze functies zijn ook interacties met RNA-

bindende eiwitten mogelijk.115–120 Op deze manier zijn circRNA’s in staat om bepaalde fysiologische 

processen mee te reguleren zoals veroudering121,122, insulinesecretie123 en weefselontwikkeling.124–126 Foute 

regulatie van circRNA expressie werd o.a. in verband gebracht met  kanker.118,127–129 Indien er 

chromosomale translocaties aanwezig zijn in een tumor kan dit aanleiding geven tot de synthese van fusie-

circRNA’s en bijdragen tot transformatie, celoverleving en therapieresistentie.130 In leukemie is F-circM9 

een voorbeeld van een circRNA dat bijdraagt tot progressie van de ziekte en therapieresistentie. CircRNA’s 

kunnen ook bijdragen tot de ontwikkeling van kanker door interactie met miRNA’s.131,132 

Om circRNA’s te detecteren in RNA sequencing data werden verschillende bio-informatica methodes op 

punt gesteld zoals find_circ111, MapSplice133, CIRCexplorer108, circRNAFinder122, CIRI134 en CirComPara135. 

Deze methodes maken gebruik van de circulaire aard die leidt tot de aanwezigheid van reads die de 

verbonden 3’en 5’uiteinden overspannen.136 

Eens er meer geweten is over de werking en regulatie mechanismen kan onderzoek naar circRNA’s ook 

belangrijke nieuwe therapeutische doelwitten opleveren voor optimalisatie van o.a. kankertherapieën. In 

deze thesis zal getracht worden om een algemeen beeld te vormen over het belang van circRNA’s in TLX1 

gedreven T-ALL. 
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6 Methodologie 

6.1 Celcultuur en onderhoud 

Voor het uitvoeren van de experimenten werden de RPMI-8402, CCRF-CEM en HPB-ALL cellijnen bij DSMZ 

aangekocht en gebruikt. Deze cellijnen werden om de twee dagen uitgezaaid aan een concentratie van 

8*105, 7*105 en 1*106 cellen/mL, respectievelijk. De cellen werden opgekweekt in RPMI 1640 medium 

(Thermo Fischer Scientific) met 10 % feutaal kalf serum (FCS), 1 % penicilline en 1 % streptomycine. De 

cellen werden geïncubeerd bij 37 °C en 5 % CO2.  

HEK-293 cellen werden om de drie tot vier dagen gesplitst aan een 1/30 verdunning. Hiervoor werden de 

cellen eerst gewassen met verseen (Gibco), waarna ze los gemaakt werden door trypsine met EDTA (0,05 

% trypsine-EDTA, Gibco) toe te voegen. Vervolgens werden de cellen 1/30 verdund in RPMI-1640 medium 

en geïncubeerd bij 37 °C en 5 % CO2. 

6.2 Knockdown van G2E3  

Om G2E3 neer te reguleren werd in deze thesis gebruik gemaakt van ‘short hairpin RNA’s’ (Tabel 2) in 
pLKO.1-vectoren (Sigma Aldrich, Figuur 10.A) waarin het puromycine-resistentiegen (puroR) vervangen 
werd door het ‘green fluorescent protein’ (GFP). Deze shRNA’s werden binnengebracht in de cellen d.m.v. 
nucleofectie (6.2.1). De cellen werden ook met G2E3-FLAG in pLKO.1-vectoren genucleofecteerd. 
 

Tabel 2: overzicht van de gebruikte shRNA's 

shRNA TRC nummer Kloon ID 

002 SHC002 - 

20 TRCN0000004220 NM_017769.x-851s1c1 

22 TRCN0000004222 NM_017769.x-609s1c1 

23 TRCN0000004223 NM_017769.x-2205s1c1 

24 TRCN0000004224 NM_017769.x-836s1c1 

6.2.1 Nucleofectie 

Voor nucleofectie werd de Neon™ Transfection System 100 µL Kit (Invitrogen) gebruikt. Per conditie werden 

drie miljoen cellen gecentrifugeerd en vervolgens geresuspendeerd in 100 µL resuspensiebuffer R. Per 100 

µl werd 10 µg shRNA toegevoegd aan de celsuspensie met een maximum van 10 % van het totaalvolume. 

De cellen werden vervolgens genucleofecteerd met het Neon transfectiesysteem (Invitrogen) waarbij het 

gewenste programma geselecteerd werd (Tabel 3). Ten slotte werden de cellen geïncubeerd bij 37 °C en 5 

% CO2.  

  

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/MPK10025
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Tabel 3: overzicht van de gebruikte condities voorgeprogrammeerd in het Neon transfectie systeem (Invitrogen) 

Conditie Intensiteit 

pulsen (mV) 

Lengte 

pulsen (s) 

aantal 

pulsen 

Conditie 1 0 1 1 

Conditie 3 1500 20 1 

Conditie 4 1600 20 1 

Conditie 8 1300 30 1 

Conditie 9 1400 30 1 

Conditie 11 1100 40 1 

Conditie 13 1100 20 2 

Conditie 18 950 30 2 

Conditie 23 1500 10 3 

6.2.2 Sorteren van GFP-positieve cellen 

Het sorteren van GFP-positieve cellen werd uitgevoerd met een S3 Cell Sorter (Bio-Rad). Na de gewenste 

incubatieduur (48, 72 of 96 uur) werden de cellen gecentrifugeerd en geresuspendeerd tot een 

concentratie van 15 miljoen cellen per mL FACS-buffer (PBS met 1 mM EDTA en 2 % FCS). Deze celsuspensie 

werd door een filter van het FACS-buisje gepipetteerd en de GFP-positieve cellen werden gesorteerd. Op 

basis van forward en side scatter werden eerst de levende cellen geselecteerd. Vervolgens werden de 

enkelvoudige cellen geselecteerd en uiteindelijk werden de levende, enkelvoudige GFP positieve cellen 

gesorteerd. De GFP-positieve cellen werden opgevangen in een FACS-buisje met RPMI 1640 medium met 

50 % FCS de GFP-positieve cellen werden gebruikt voor IncuCyte, RNA en eiwit isolatie. 

6.2.3 RNA isolatie 

De cellen werden gecollecteerd en gecentrifugeerd. Hierna werd de pellet opgelost in 700 µL trizol (Qiagen). 

Vervolgens werd het RNA geïsoleerd met de miRNeasy mini kit (Qiagen) volgens de handleiding.  

De RNA concentratie werd gemeten met de Nanodrop (ThermoFischer Scientific) en bewaard bij -80 °C.  

6.2.4 cDNA synthese 

Het cDNA werd gesynthetiseerd met de iScript cDNA-synthesekit (Bio-Rad). Het RNA werd verdund naar 

500 ng in 15 µL. Hieraan werd 4 µL iScript cDNA-synthesebuffer (Bio-Rad) en 1 µL reverse transcriptase 

toegevoegd per staal. Vervolgens werden de stalen 20 min bij 46 °C en 1 min bij 95 °C  geïncubeerd in een 

T100 thermal cycler (Bio-Rad).  Ten slotte werd het cDNA verdund naar 2.5 ng/µL. 

6.2.5 Kwantitatieve PCR (qPCR)  

Er werd een mastermix gemaakt van 2.5 µL SsoAdvanced universal SYBR green mix (Bio-Rad) en 0.25 µL van 
zowel de forward als de reverse primer werd toegevoegd (addenda - Tabel 3). 3 µl van de mastermix werd 
vervolgens toegevoegd aan 2 µL staal. Voor de fluorescentiemeting werd een Lightcycler 480 (Roche) 
gebruikt. Het programma dat gebruikt werd bestond uit een pre-incubatiefase van 1 minuut om het toestel 
op te warmen tot 95 °C, voor de amplificatie werden 44 cycli doorlopen die starten met 5 seconden bij 95 
°C vervolgens gekoeld tot 60 °C en finaal terug naar 95 °C opgewarmd terwijl bij 72°C de fluorescentie 
gemeten werd. In de laatste stap van het programma werd de smeltcurve bepaald waarvoor gestart werd 
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bij 95 °C voor 5 seconden, afgekoeld tot 60 °C voor 1 minuut, opgewarmd tot 95 °C waarna fluorescentie 
gemeten werd bij elke vermindering van 5 °C. Er werden telkens vier referentie genen gebruikt namelijk 
Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1 (HPRT), TATA-Box Binding Protein (TBP), Beta-2-Microglobulin 
(B2M) en Hydroxymethylbilane Synthase (HMBS). Voor de analyse van de data werd qBase+ (Biogazelle) 
gebruikt die de ΔΔCT-methode implementeert.  

6.2.6 IncuCyte 

De 96-well-plaat werd gecoat door 50 µL van een poly-L-ornithine-oplossing (Sigma Aldrich) aan elke well 
toe te voegen en 1 uur te laten incuberen op kamertemperatuur. Na verwijderen van de oplossing werd de 
plaat gedroogd op kamertemperatuur voor een half uur tot een uur. De celsuspensie (2500, 5000, 10 000, 
15 000, 20 000 en/of 30 000 cellen) kon vervolgens toegevoegd worden aan de plaat om proliferatie op te 
volgen met de IncuCyte® S3 Live-Cell Analysis System (Essen bioscience) software. 

6.3 Cell titer glo assay 

Om de celviabiliteit te meten werd de Cell Titer-Glo luminescent cell viability assay-kit (Promega) gebruikt. 
Aan 100 µL celsuspensie werd 100 µL CellTiter-Glo reagens toegevoegd waarna luminescentie met een 
GloMax (Promega) gemeten werd. De test werd in duplicaat uitgevoerd samen met een negatieve controle 
die tevens dienst deed als referentie.  

6.4 Western Blot 

De cellen werden gelyseerd met RIPA-lysebuffer (addenda - Tabel 1) en gecentrifugeerd waarna het 

supernatans behouden werd. Na centrifugatie werden de eiwitten gedenatureerd met een 2x of een 5x 

laemli buffer (addenda - Tabel 2) en een 40x verdunning van β-mercapto-ethanol stockoplossing (Sigma 

Aldrich) bij 95 °C voor 10 min. De gedenatureerde stalen werden geladen op een 10 % Mini-Protean TGX 

Precast Gel (Bio-Rad). Er werd gebruik gemaakt van een voorgekleurde proteïneladder PageRuler Plus 

(Thermo Scientific). De gels werden gelopen voor 10 min op 100 V en vervolgens 50 min op 120 V. Waarna 

deze werden geblot op een nitrocellulose-membraan (Bio-Rad) gedurende 1 uur bij 200 mA 

ondergedompeld in transferbuffer (addenda - Tabel 2). Voor visualisatie werd het membraan geïncubeerd 

met een primair antilichaam (Tabel 4) (overnacht bij 4 °C) en met een secundair antilichaam (1u bij 

kamertemperatuur). Voor de detectie werd een Amersham Imager 680 (GE Healthcare Life Sciences) in 

combinatie met de West Dura Extended Duration substrate kit (Thermo Fischer Scientific) gebruikt. 

Indien nodig werden de antilichamen verwijderd met Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer (Thermo 

Scientific) om detectie van andere eiwitten mogelijk te maken. 
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Tabel 4: Overzicht van de gebruikte antilichamen 

Antilichaam Dier van herkomst producent Catalogus nummer 

PARP1 muis Santa Cruz sc-8007 

ϒ-H2AX (Ser139) muis  Millipore 05-636 

pRPA32 konijn Abcam Ab211877 

β-Actine muis Sigma Aldrich A2228 

p21 muis BD Pharming 556430 

FLAG muis Sigma Aldrich F3165 

Anti-muis ezel Life Tech A11085 

Anti-konijn ezel Life Tech A21207 

6.5 Assay for Transposase Accessible Chromatin (ATAC)-sequenering 

Cellen werden geoogst en gewassen waarna transposase-mix toegevoegd werd dat digitonine (sigma 

aldrich) bevat voor het permeabiliseren van de celmembraan. Het verkregen DNA werd gezuiverd met de 

QIAgen minElute Reaction cleanup kit. Vervolgens werd de concentratie gemeten met de Qubit fluorometer 

(Invitrogen) hiervoor werd de KAPA library quantification kit (Roche) gebruikt. Een eerste PCR-amplificatie 

werd uitgevoerd met 2X KAPA HiFi HOTSTART Ready mix (KapaBiosystems). Een qPCR met 2X KAPA HiFi 

HOTSTART Ready mix en SYBR green werd uitgevoerd om het aantal cycli te bepalen voor de tweede PCR-

amplificatie. Het aantal cycli nodig hiervoor is het aantal cycli nodig om 25 % van maximale fluorescentie 

van SYBR green te bereiken. Na de tweede amplificatie werd een clean-up uitgevoerd met Ampure beads 

(Beckman Coulter). Het staal werd finaal met een fragment analyser (Advanced Analitical) geanalyseerd.  

6.6 Midiprep 

De NucleoBond Xtra Midi kit (Macherey-Nagel) werd gebruikt en de instructies van het meegeleverd 
protocol werden gevolgd. Midiprep werd gebruikt om de vectoren met de shRNA op te groeien in E. coli 
bacteriën en het DNA vervolgens op te zuiveren. De DNA-concentratie werd gemeten met de Nanodrop 
(ThermoFischer Scientific) en bewaard bij -20 °C 

6.7 circRNA analyse 

Voor de analyse van circRNA’s werd er gebruik gemaakt van een in het laboratorium gegenereerde dataset. 
Hiervoor werden 2 TLX1 knockdown stalen en 1 controle straal in triplicate gesequeneerd. Er werd total 
RNA-sequencing met een gemiddelde sequeneringsdiepte van 50 M reads gebruikt. CircRNA’s werden 
gedetecteerd door gebruik te maken van de CIRCexplorer2-pijplijn. CircRNA’s met minder dan twee counts 
werden geëxcludeerd uit de analyses. DeSeq2 werd gebruikt voor differentiële genexpressieanalyse. 
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7 Resultaten 

7.1 Analyse van de rol van G2E3 in T-ALL 

7.1.1 Selectie van een geschikt in vitro model  

In deze thesis werd de functie van G2E3 in T-ALL onderzocht. G2E3 is een ubiquitineligase met gelijkaardige 

expressie in verschillende kankertypes waarbij T-ALL de derde hoogste expressie heeft (Figuur 7).137 Voor 

de in vitro analyses werd een T-ALL cellijn met een zo hoog mogelijke expressie van G2E3 geselecteerd. Dit 

werd gedaan op basis van in het gastlaboratorium gegenereerde polyA+ RNA-sequeneringsdata van 18 T-

ALL cellijnen. De RPMI-8402 en CCRF-CEM cellijnen vertoonden de hoogste expressie van G2E3 (Figuur 8), 

waardoor in de verdere optimalisatie met deze twee cellijnen verder gewerkt werd. 

  

Figuur 7: overzicht van de expressie van G2E3 in verschillende kankertypes. De kankertypes uit de CCLE database zijn gegroepeerd 
volgens kankertype (x-as) met tussen haakjes het aantal cellijnen waarvan de expressie geanalyseerd werd. De kankertypes werden 
van hoog naar laag geordend op basis van het gemiddelde van het expressieniveau per cellijn. T-ALL werd aangeduid en is de cellijn 
met de derde hoogste gemiddelde expressie. 
Bron: CCLE databank137 
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7.1.2  Optimalisatie van het nucleofectieprotocol  

7.1.2.1 Optimalisatie van de nucleofectieparameters 

Om een knockdown van G2E3 te verkrijgen werd gebruik gemaakt van nucleofectie (Neon). Aangezien de 

condities om een efficiënte knockdown te bekomen per cellijn verschillen, werd gezocht naar de beste 

conditie voor de twee kandidaatcellijnen (RPMI-8402, CCRF-CEM). De keuze voor de te gebruiken conditie 

werd gebaseerd op celoverleving en nucleofectie-efficiëntie. Op basis van optimalisaties, die reeds in het 

gastlaboratorium uitgevoerd werden voor andere T-ALL cellijnen, werden er acht voorgeprogrammeerde 

condities geselecteerd waarbij conditie één de referentie is en geen elektrische pulsen worden toegediend. 

In de andere condities varieert het aantal pulsen, het voltage en de duur van de pulsen (Tabel 3). Hiervoor 

werd gebruik gemaakt van pmaxGFP-plasmiden (Figuur 10.A). Celoverleving werd gemeten met een Cell 

Titer Glo assay waarbij het aantal levende cellen bepaald wordt op basis van ATP dat vrijkomt uit levende 

cellen. Luciferase aanwezig in het assayreagens zet luciferine m.b.v. ATP om tot een luminescente vorm, 

oxyluciferine, die gemeten kan worden met luminescentie en zo de viabiliteit van cellen kan meten. De drie 

beste condities met 100 % overleving voor de RPMI-8402 cellijn waren condities 4, 3 en 13 terwijl dit voor 

de CCRF-CEM cellijn condities 8, 3 en 4 waren met gemiddelde celviabiliteit tussen 83 % en 96 % (Figuur 

9.A). De nucleofectie-efficiëntie werd bepaald d.m.v. een celtelling van de GFP-positieve cellen t.o.v. de 

totale celpopulatie via flowcytometrie. De drie beste condities voor beide cellijnen kwamen overeen en 

waren conditie 4, 23 en 9 (Figuur 9.B). Gezien de lage nucleofectie-efficiëntie, werd ervoor geopteerd om 

voor de verdere experimenten de cellijn en de conditie te gebruiken met de hoogste efficiëntie en een lage 

celdood namelijk de CCRF-CEM cellijn in combinatie met nucleofectieconditie 4.  

Figuur 8: expressie van G2E3 in 18 T-ALL cellijnen. De plot toont RNA-seq counts 
gegenereerd d.m.v. polyA+ RNA-sequenering van 18 T-ALL cellijnen. De celijnen 
werden geordend op basis van G2E3 expressie van hoog naar laag.  
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7.1.2.2 Selectie van het meest efficiënt construct 

Er werden vier shRNA’s in een pLKO.1-plasmide (Figuur 10.B en Tabel 2) getest om G2E3 neer te reguleren 

met nucleofectieconditie 4 (Tabel 3). De GFP-positieve cellen werden na 72 uur gesorteerd waarbij een 

hogere efficiëntie werd vastgesteld dan bij het GFP-plasmide. De knockdown werd nagegaan d.m.v. qPCR 

(Figuur 11). De twee beste constructen waren shRNA 20 en 23 met een gelijkaardige graad van knockdown 

van gemiddeld 59 ± 5 % t.o.v. het controleconstruct shRNA 002.  

  

Figuur 10: overzicht van de gebruikte vectoren. A) pmaxGFP -vector. B) pLKO.1-puro-vector met shRNA insert, waarbij puroR 
vervangen werd door GFP. 

Figuur 9: optimalisatie van de nucleofectiecondities op basis van celviabiliteit en efficiëntie. A) Resultaten van de Cell Titer Glo 
assay na nucleofectie met het pMAXGFP-plasmide. De barplot stelt het percentage levende cellen voor per conditie met 
standaarddeviatie. B) Resultaten van de nucleofectie-efficiëntie met het pMAXGFP-plasmide. De barplot stelt het procentueel 
aantal levende cellen voor dat GFP-positief is, bepaald d.m.v. flowcytometrie (FACS). 

A) B) 
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7.1.2.3 Optimalisatie van de incubatieperiode na nucleofectie 

Drie tijdspunten van incubatie na nucleofectie, met name 48, 72 en 96 uur, werden getest om na te gaan 

welke tijdsduur aanleiding gaf tot de hoogste graad van knockdown. Na analyse werd duidelijk dat 72 uur 

optimaal was (Figuur 12.A). Voor shRNA 20 was er een gemiddelde knockdown van 47.5 ± 6.8 % na 72 uur 

terwijl dit voor 48 uur en 96 uur respectievelijk 27.6 ± 5.5 % en 40.0 ± 4.1 % was. Voor het shRNA 23 

construct waren deze resultaten analoog aan deze voor shRNA 20 met een gemiddelde graad van 

knockdown van 37.0 ± 3.6 %, 45.0 ± 4.8 % en 31.5 ± 7.7 % voor 48, 72 en 96 uur, respectievelijk. Gezien de 

hoge efficiëntie, werd er getest of het nodig was om de GFP-positieve cellen te sorteren (Figuur 13.A-C). 

Om de invloed van het sorteren op de qPCR-resultaten te bepalen werd bij het 72 uur tijdspunt zowel een 

gesorteerde als een niet-gesorteerde populatie geanalyseerd d.m.v. qPCR. Hierbij was zichtbaar dat de 

gemiddelde graad van expressie hoger lag indien de cellen niet gesorteerd werden voor zowel shRNA 20 

als 23 (Figuur 12.B). Voor de gesorteerde cellen is de gemiddelde graad van knockdown over de 

verschillende primers heen 47.50 ± 6.83 % en 44.98 ± 4.84 % voor shRNA 20 en 23, respectievelijk, terwijl 

deze voor de ongesorteerde cellen 39.41 ± 4.70 % en 34.64 ± 3.74 % zijn voor shRNA 20 en 23, 

respectievelijk. Op basis van deze resultaten werd besloten om de cellen altijd te sorteren om de best 

mogelijke graad van knockdown te verkrijgen voor de sequenering.  

Figuur 11: optimalisatie shRNA constructen op basis van expressie niveau. 
Resultaten van de nucelofectie met conditie 4 na 72 uur incubatie voor het selecteren 
van het optimale construct voor knockdown van G2E3 bepaald met qPCR. De geteste 
constructen zijn shRNA 24, 22, 20 en 23 gerangschikt volgens graad van knockdown. 
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Figuur 12: optimalisatie van de periode na nucleofectie en impact van het sorteren op de expressieniveau’s  A) overzicht van de 
relatieve expressie van G2E3 ten opzichte van het controle shRNA 002 bepaald d.m.v. qPCR met drie verschillende primerparen 
voor de drie tijdspunten. B) Vergelijking van de graad van knockdown voor gesorteerde en ongesorteerde stalen voor het controle 
shRNA en de twee G2E3 shRNA’s. De gesorteerde en ongesorteerde cellen werden genormaliseerd t.o.v. hun respectievelijke 
controles. De foutenbalken zijn de standaardfout. 

A) 

B) 

Figuur 13: selectieparameters voor het selecteren van GFP positieve cellen met flowcytomertrie A) parameters voor de selectie 
van de levende lymfocyten B) selectie van de gewenste enkelvoudige levende cellen. C) selectie van de levende, enkelvoudige, GFP-
positieve cellen. De plots tonen de cellen na nucleofectie met he shRNA 002 en na 72 uur incubatie na nucleofectie. 

A

) 

B) C) 
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7.1.3 Expressie-analyse van DNA-schade gerelateerde genen 

Om een eerste inzicht te krijgen in de rol van G2E3 in de respons van de cel op DNA-schade werd de 

expressie van verschillende genen die hierin een gekende rol hebben geanalyseerd (Figuur 14). Dit waren 

CAS3, CHK1, p21, p53, MDM2, BRIP1 en RRM2. Globaal gezien zijn er geen duidelijk veranderingen in 

expressie waar te nemen na G2E3 knockdown t.o.v. de controle.  

7.1.4 Sequenering van G2E3 knockdownstalen 

Om het genoomwijd effect van G2E3 knockdown na te gaan werden vijf replicates bestaande uit het 

controle shRNA 002, shRNA 20 en shRNA 23 gemaakt. De knockdown van G2E3 werd bevestigd met qPCR 

en de stalen werden afgegeven aan NXTGNT voor 3’end sequenering. De te sequeneren stalen hadden een 

gemiddelde nucleofectie-efficiëntie van 80.75 % met een standaarddeviatie van 10.04 %. De minimale en 

maximale efficiënties waren 65.80 % en 96.20 % respectievelijk. De resultaten van deze sequenering waren 

nog niet beschikbaar op het moment van het indienen van de thesis. 

Figuur 14: expressie analyse van DNA-schade gerelateerde genen Relatief expressieniveau van CAS3 (A), CHK1 
(B), CDKN1A (C), TP53 (D), MDM2 (E), BRIP1 (F) en RRM2 (G) na nucleofectie met het controle shRNA 002 en 
shRNA 20 en 23 na 72 uur incubatie en sortering met flowcytometrie. Foutenbalken zijn de standaardfout.  
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7.1.5 ATAC-sequenering van CCRF-CEM cellen 

Om regio’s van open chromatine te identificeren in CCRF-CEM cellen, werd een Assay for Transposase 

Accessible Chromatin (ATAC)-sequenering uitgevoerd. In deze techniek wordt enkel euchromatine 

geamplificeerd met als doel te achterhalen welke delen van het genoom toegankelijk zijn voor transcriptie 

en binding van transcriptie factoren. Wanneer er naar de genoomwijde ATAC-pieken gekeken wordt, valt 

het op dat de densiteit van de ATAC-pieken per chromosoom overeenkomt met de densiteit van het 

chromosoom (Figuur 15.A). Zo is chromosoom 19 één van de meest dense chromosomen, wat bevestigd 

wordt door het hoge aantal aanwezige ATAC-pieken. Vervolgens werd ook nagegaan welk deel van de 

genen open chromatine vertoont t.h.v. hun transcriptie start site (Figuur 15.B). Er werd gezien dat het 

grootste deel van de genen een ATAC-piek vertoont rond hun transcriptie start site binnen drie kb up- en 

downstream. Naast de analyse van de transcriptie start sites werd ook gekeken in welke regio’s van het 

genoom open chromatine voorkomt. (Figuur 17). ATAC-pieken komen het meest voor t.h.v. promotors, 

distaal intergenische regio’s en intronen. De laatste twee kunnen regulatorische regio’s, zoals enhancers, 

bevatten die ook toegankelijk moeten zijn in het genoom voor het binden van transcriptie factoren en de 

regulatie van genen. Om de methode te valideren werd ook ATAC-sequeneringsdata van de HPB-ALL cellijn 

gegenereerd en werden regio’s met een hoge expressie in de CCRF-CEM cellijn en een lage expressie in de 

HPB-ALL cellijn vergeleken zoals b.v. H1FO (Figuur 16.B). Op basis van de ATAC-data kon een duidelijke piek 

gezien worden t.h.v. de transcriptie start site van H1FO in CCRF-CEM cellen, terwijl er geen piek kon gezien 

worden t.h.v. de transcriptie start site in HPB-ALL cellen, wat de ATAC data valideert (Figuur 16.A).  
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Figuur 15: genoomwijde ATAC-pieken en ATAC-pieken t.h.v. de transcriptie start site in CCRF-CEM cellen. A) De ATAC-
pieken per chromosoom worden getoond met het aantal op de y-as en de chromosomale positie op de x-as B) Analyse 
van de ATAC-pieken binnen 3 kb van de transcriptie start site 

A) 

B) 
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Figuur 17: positie van openchromatine regio’s in het genoom. Het taartdiagram geeft 
het realtief voorkomen van ATAC-pieken t.h.v. promotors, distaal intergenische 
sequenties, intronen, exonenen, UTR’s en downstream gelegen sequenties. 

Figuur 16: vergelijking ATAC resultaten voor CCRF-CEM en HPB-ALL voor H1FO. A) De ATAC-pieken t.h.v. het H1FO-gen werden 
vergeleken voor de transcriptie start site van het gen in CCRF-CEM en HPB-ALL waarbij de ATAC-pieken voor beide cellijnen getoond 
worden op de bovenste rij en de uiteindelijke regio’s die beschouwd worden als open chromatine aangeduid staan met blauwe 
balken op de rij eronder. B) Vergelijking van het aantal counts voor het H1F0-gen op basis van polyA+ RNA sequeneringsdata. 
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7.1.6 Het effect van G2E3 knockdown op eiwitten betrokken in de DDR-pathway 

Ook op eiwitniveau werd gekeken naar eiwitmerkers voor DNA-schade en het effect van G2E3 knockdown 

hierop. Er werd gekeken naar ϒ-H2AX, PARP1 en pRPA32 m.b.v. Western Blot. Voor zowel replicate één als 

twee, waarvan het RNA gebruikt werd voor sequenering, is er geen bandje waarneembaar voor pRPA32 en 

kan er geen conclusie getrokken worden voor ϒ-H2AX (Figuur 18). Bij de analyse van replicate 3 is er een 

duidelijke daling te zien in gefosforyleerd H2AX in de knockdownstalen t.o.v. de controle (Figuur 19). 

pRPA32 werd niet in de eerste twee replicates gedetecteerd en is niet meer geanalyseerd bij de analyse 

van de derde  replicate.  

Op de western blot van de derde replicate werd op de bovenste blot naar PARP1 gekeken. Enkel het niet 

geknipte PARP1-eiwit werd gedetecteerd. In de middelste blot wordt de ladingscontrole actine 

weergegeven waarbij te zien is dat het shRNA 23 met een lagere eiwit concentratie geladen werd. 

Figuur 18: pRPA32 en ϒ-H2AX eiwit analyse in CCRF-CEM cellen. pRPA32 heeft 
een massa van 32kDa en is niet te zien op de bovenste blot. ϒ-H2AX heeft een 
massa van 15 kDa en is te zien op de onderste blot. Er kon geen ladingscontrole 
meegenomen worden.  

Figuur 19: ϒ-H2AX en PARP1 analayse in replicate 5. Op de bovenste blot werd 
PARP1 (116 kDa) gedetecteerd, geknipt PARP1 (90 kDa)  kon niet waargenomen 
worde. Op de middelste blot is de ladingesonctrole actine(45 kDa) zichtbaar en 
op de onderste blot werd ϒ-H2AX (15 kDa) gevisualiseerd. 
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Voor de detectie van G2E3 waren geen geschikte antilichamen beschikbaar waardoor er voor een fusie-

eiwit gekozen werd van G2E3 met een FLAG-peptide. Het FLAG-peptide kan wel gedetecteerd worden met 

een anti-FLAG-antilichaam. Dit fusie-eiwit werd binnengebracht via nucleofectie in de CCRF-CEM cellijn en 

de eenvoudig te transfecteren HEK-293 cellijn en de expressie werd bekeken met Western Blot (Figuur 20). 

In de HEK-293 cellen werd ook een tweede gevalideerd FLAG-fusie-eiwit meegenomen als positieve 

controle, namelijk RRM2-FLAG. In CCRF-CEM werden twee verschillende reeksen plasmiden afkomstig van 

een andere midiprep getest. Enkel het leeg FLAG-construct van de twee reeksen kwam tot expressie (Figuur 

20.A). In de HEK-293 cellen kwamen alle constructen tot expressie (Figuur 20.B).  

7.1.7 Cel proliferatie analyse na G2E3 knockdown 

Om de invloed op proliferatie en celviabiliteit na G2E3 knockdown te testen werd gebruik gemaakt van de 

IncuCyte. Hierbij wordt de proliferatie nagegaan op basis van confluentie, de graad waarmee een oppervlak 

bedekt is met cellen, terwijl de viabiliteit van de cellen wordt nagegaan op basis van de morfologie. Deze 

methode werd in het gastlaboratorium tot nu toe alleen gebruikt voor adherente cellen waardoor deze nog 

geoptimaliseerd en gevalideerd moest worden voor analyses met de suspensiecellijn CCRF-CEM. Een eerste 

stap was het gebruik van een poly-L-ornithine-coating van de well-bodem zodat de cellen kunnen 

vasthechten en de confluentie bepaald kan worden. Vervolgens werd getest wat de ideale celconcentratie 

was. Indien de celdensiteit te laag is, groeien de cellen niet of weinig terwijl een hoge celdensiteit gepaard 

gaat met een hoge confluentie waardoor de well reeds te snel volzitten. Hierdoor wordt onvoldoende lange 

A) CCRF-CEM 

B) HEK-293 

Figuur 20: FLAG-construct eiwit analyse in CCRF-CEM en HEK-293 cellen. A) 
Eiwitanalyse in CCRF-CEM cellen van een G2E3 (81.7 kDa) en leeg (30 kDa) 
fusieconstruct. De controle zijn cellen die niet genucleofecteerd werden. Dit is 
uitegevoerd voor twee reeksen afkomstig van twee verschillende midipreps. B) In HEK-
293 cellen konden de drie eiwiten getecteerd worden: G2E3 (81.7 kDa), RRM2 (49 kDa) 
en leeg (30 kDa) fusiecontstruct met een actine controle (42 kDa). 
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meetperiode toegelaten. Uit de analyse werd vastgesteld dat de densiteit, die aanleiding gaf tot een goede 

celgroei en toeliet de cellen voldoende lang op te volgen, tussen 5000 en 10 000 cellen lag (Figuur 21).  

Met de IncuCyte werd de proliferatiesnelheid van één parentaalstaal, één controlestaal en één 

knockdownstaal (bevestigd met qPCR) van CCRF-CEM cellen geanalyseerd (Figuur 22.A). Vier verschillende 

concentraties werden gebruikt voor deze analyse namelijk 5000, 7500, 10 000 en 20 000 cellen/well. De 

concentraties van 5000 tot en met 10 000 cellen/well werden gebruikt omdat deze tijdens de optimalisatie 

geïdentificeerd werden als optimale concentraties voor de analyse terwijl deze van 20 000 cellen/well werd 

mee geanalyseerd omdat verwacht werd dat G2E3 knockdown een negatieve invloed zou hebben op de 

celviabiliteit en -groei. In Figuur 22.B is de groeicurve in functie van de tijd te zien voor de celdensiteit van 

10 000 cellen/well. Voor de andere concentraties werden gelijkaardige resultaten bekomen. De impact van 

de nucleofectie op de groeisnelheid is te zien bij de vergelijking van het parentaalstaal met de negatieve 

controle (shRNA 002) waarbij de stalen, die genucleofecteerd werden, duidelijk een tragere start vertonen. 

Bij de vergelijking van de negatieve controle met het knockdownstaal (shRNA 23) is er een vertraging op de 

groei van de cellen te zien (Figuur 22.B).  Voor shRNA 002 en shRNA 23 werden confluentiegraden bekomen 

van 47 ± 4 % en 21 ± 2 % t.o.v. het parentale staal. Dit is een daling van 26 ± 5 % na knockdown van G2E3. 
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Figuur 22: CCRF-CEM groeicurve na G2E3 knockdown A) validatie van G2E3 knockdown met behulp van qPCR. B) 
Groeicurve voor CCRF-CEM cellen na knockdown aan een cel concentratie van 10 000 cellen met shRNA 002 als 
controle staal. 

A) 

B) 
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7.1.8 Effect van DNA-schade inducerende moleculen in CCRF-CEM 

Aangezien reeds aangetoond is dat de inductie van DNA-schade samen met G2E3 knockdown in 

osteosarcoma leidt tot een toename van apoptose en een afname in Chk1 activatie na DNA-schade werd 

eerst getest welke DNA-schade inducerende moleculen gebruikt konden worden in CCRF-CEM cellen. 

Hiervoor werd eerst de IC50 (‘50 % inhibitory concentration’) bepaald van twee verschillende moleculen, 

gemcitabine en hydroxyureum (HU). De IC50 van gemcitabine werd bepaald op basis van de incucyte 

waarbij IMR-32, een neuroblastoomcellijn die sensitief is voor gemcitabine, als positieve controle 

meegenomen werd. Na een kwalitatieve analyse van de proliferatiecurven kan vastgesteld worden dat voor 

IMR-32 met de IncuCyte het gewenste groeiprofiel bekomen werd en de IC50 bepaald kon worden namelijk 

0.012 µM na 72 uur incubatie. (Figuur 23.B & D). In tegenstelling tot IMR-32 werd voor CCRF-CEM een 

afwijkend profiel bekomen waarbij de drempelwaarde van 50 % niet bereikt werd. Bijgevolg kon de IC50 

niet berekend worden. (Figuur 23.A & C).  

Figuur 23: IC50 bepaling van gemcitabine voor CCRF-CEM en IMR-32. Het groeiprofiel (Incucyte)van CCRF-CEM (A) en van IMR-32 
(B) cellen na toevoeging van verschillende concentraties gemcitabine. De legende is gemeenschappelijk voor A en B. De twee 
onderste grafieken worden gebruikt om de IC50 van gemcitabine na 72 uur incubatie te bepalen voor CCRF-CEM (C) en IMR-32 (D). 
De blauwe curve is de aantal levende cellen t.o.v. de controle in functie van de concentratie gemcitabine. De oranje curve is de 
grens waarbij 50% van de cellen dood zijn. 

A) B) 

C) D) 
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Voor de tweede drug, HU, werd er zowel een IncuCyte experiment als Cell Titer Glo assay opgestart voor 

de bepaling van de IC50 (Figuur 24). Voor de resultaten van de IncuCyte moest de 0.137 µM HU-

concentratie uitgesloten worden door de grote meetfout op deze waarden (Figuur 24.A). Na een 

kwalitatieve vergelijking van de bekomen profielen werd vastgesteld dat een HU-concentratie vanaf 111.11 

µM tot een verhoogde celdood leidt bij metingen met een Cell Titer Glo assay. Dit kon echter niet bevestigd 

worden met de IncuCyte. Op basis van de Cell Titer Glo assay werd een IC50 van ongeveer 111.11 µM voor 

72 uur incubatie bekomen voor de CCRF-CEM cellijn (Figuur 24.D). 

  

Figuur 24: IC50 van HU voor CCRF-CEM cellen op basis van IncuCyte en Cell Titer Glo. Vergelijking van de Incucyte methode (A) 
en Cell Titer Glo assay (B) voor het opstellen van een groeicurve voor CCRF-CEM cellen na behandeling met HU. Bepaling van de 
IC50 van HU voor CCRF-CEM op basis van IncuCyte (C) en Cell Titer Glo assay (D). 

A) 

C) D) 

B) 
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7.2 TLX1 gereguleerde circRNA’s 

In het gastlaboratorium werd reeds het effect van TLX1 knockdown op genen die coderen voor eiwitten138 
en lncRNA’s onderzocht in ALL-SIL lymfoblasten (Verboom et al., submitted). Gezien het belang van 
circRNA’s werd in deze thesis verder gekeken naar circRNA’s in deze dataset. Op deze dataset, bestaande 
uit drie biologische replicates van telkens één controle en twee siRNA gemedieerde TLX1 knockdown stalen, 
werd total RNA-sequenering uitgevoerd. Hiervoor werd de controle geëlektroporeerd met een scrambeld 
siRNA terwijl de knockdown stalen geëlektroporeerd werden met twee verschillende siRNA’s (siRNA 1 en 
2).  
Op basis van het aantal counts per circRNA, kon vastgesteld worden dat een groot aandeel van de circRNA’s 
laag tot expressie komt (Figuur 25.A). Alle stalen vertoonden grafieken gelijkaardig aan deze getoond in 
Figuur 25.A. De meerderheid (64.99 %) van de circRNA’s komt slechts in één van de negen stalen tot 
expressie terwijl slechts 1.43 % van de circRNA’s in al de stalen gedetecteerd werden (Figuur 25.C). 
Gemiddeld gezien worden ongeveer twee circRNA’s afgeschreven per gen.  

 
Op het niveau van de circRNA’s werd ook gekeken naar het biotype van de genen waarvan ze afgeleid zijn 
en de frequentie van elk biotype per staal (Figuur 26). Het meest voorkomend biotype is deze van de 
eiwitcoderende genen waarbij gemiddeld 97.8 ± 0.1 % van de circRNA’s afgeleid is van deze klasse (Figuur 
26.A). De overige belangrijke klasses zijn de ‘transcribed unprocessed pseudogenes’, antisense transcripten, 
lincRNA‘s en ‘processed transcripts’ met frequenties tussen 0.08 en 0.68 % (Figuur 26.B-E). De ‘unprocessed 
pseudogenes’ en sense overlappende genen komen minder frequent voor, maar worden nog steeds in alle 

Figuur 25: expressie van circRNAs in CCRFCEM cellen A) Aantal counts per circRNA in één 
staal (tweede replicate met siRNA 1). Op de x-as staat het aantal counts per circRNA op de y-
as het aantal circRNAs met het respectivelijke aantal counts. B) Plot toont het percentage van 
de circRNAs dat in één tot negen stalen gedetecteerd werden. Op de y-as wordt de relatieve 
frequentie getoond en op de x-as het aantal stalen waarin deze circRNA’s voorkomt.  

A) 

B) 
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stalen gedetecteerd terwijl de overige geïdentificeerde biotypes lage frequenties hebben en niet meer in 
alle stalen voorkomen.139 
Er werd ook gekeken naar het voorkomen van circRNA’s afgeleid van gekende T-ALL TSG in de dataset.138 

In Tabel 5 valt op dat circRNA’s afgeleid van BCL11B, EZH2, FAT1 en FBXW7 in alle stalen voorkomen. In de 
72 % van de gevallen werd er maar één circRNA afgeleid van het TSG gedetecteerd.  

 
Ten slotte werd er op deze dataset een differentiële expressie-analyse uitgevoerd om te analyseren of er 
een significant verschil in expressie kon vastgesteld worden tussen de expressie van circRNA’s in de 
knockdownstalen in vergelijking met de controlestalen. De gebruikte methode kon geen genen, die 
differentieel tot expressie komen, identificeren op basis van deze dataset.  

Figuur 26: aantal circRNA’s afgeschreven per genomische regio en frequentie van de circRNA biotypes. A) aantal circRNA’s 
gemiddeld afgeschreven per genomische regio. B) Relatieve frequentie van circRNA’s die mappen op eiwitcoderende genen,  
‘transcribed unprocessed pseudogenes’ (C), de antisense streng van eiwit coderende genen (D), lincRNA’s (E) en processed 
transcripts (F) weergegeven per construct en per biologische replicate. De gele lijn geeft het gemiddelde aan over alle stalen heen.  

A) B)  C) 

D) E) F) 

siRNA rep

BCL11B

CNOT3
ETV6

LEF1

PTPN2

DNM
2

PTEN
RPL10

RUNX1
W

T1
EZH2

GATA3
RB1

SH2B3

CDKN1B
RPL5

FAT1
TET1

FBXW
7

scr 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1

46 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

47 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1

scr 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1

46 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

47 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1

scr 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1

46 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 1

47 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1

aantal stalen 9 0 1 6 4 1 2 0 0 0 9 0 3 0 0 0 9 8 9

Tabel 5: frequentie van TSG afgeleide circRNA's De tabel geeft het aantal circRNA’s weer per staal dat afgeschreven werden van 
een gekend TSG in T-ALL. De onderste rij geeft weer in hoeveel stalen het TSG gevonden werd. 
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8 Discussie 

T-cel acute lymfoblastische leukemie is een hematologische kanker die ontstaat door een differentiatie 

arrest in de T-cel voorlopercellen. Ondanks de verbetering in therapieën, blijft de prognose van hervallen 

patiënten slecht. Daarom is het van belang om onderzoek te doen naar nieuwe doelwitten die gebruikt 

kunnen worden in nieuwe therapieën om de prognose van patiënten te verbeteren en de toxiciteit van de 

huidige therapieën te verminderen. In deze thesis werd er enerzijds in gegaan op de rol van G2E3 in T-ALL. 

G2E3 is een ubiquitineligase dat werd geïdentificeerd op basis van een siRNA-screening in 

osteosarcoomcellen voor de identificatie van ubiquitineligasen die een belangrijke rol spelen in het DDR-

reactiemechanisme.77 Aangezien G2E3 een belangrijke rol in het DDR-reactiemechanisme heeft, zoals 

aangetoond in osteosarcoma, en de rol van G2E3 in T-ALL nog niet gekend is, werd in deze thesis de functie 

van G2E3 in T-ALL onderzocht. Anderzijds werd in het tweede onderdeel van deze thesis een functionele 

analyse van circRNA’s in T-ALL uitgevoerd. CircRNA’s zijn een nieuwe klasse binnen de niet coderende RNA 

‘s waarvoor recent werd aangetoond dat ze betrokken kunnen zijn in kanker.127,129–131,140–142 Aangezien de 

rol van circRNA’s nog nooit onderzocht werd in T-ALL, werd in deze thesis voor de eerst keer gekeken naar 

circRNA’s in een door het gastlaboratorium gegenereerde dataset. 

8.1 Analyse van het G2E3 coderend gen in T-ALL 

Om een functionele analyse uit te voeren van G2E3 werd eerst de transfectiemethode geoptimaliseerd. Er 

werd gekozen voor nucleofectie, een eenvoudig te optimaliseren methode die hoge efficënties kan 

opleveren en het meest geschikt is voor transfectie van moeilijk te transfecteren celtypes zoals leukemische 

cellen.143 Voor deze optimalisatie werd een selectie van nucleofectieparameters getest, gebaseerd op 

transfectie-efficiënties in andere leukemische cellijnen. De conditie met de hoogste transfectie-efficiëntie 

en een zo laag mogelijke celdood werd weerhouden. Voor het bekomen van knockdown van G2E3 werd 

gebruik gemaakt van RNA interference (RNAi) met behulp van twee shRNA’s. Een incubatieperiode van 72 

uur werd toegepast De shRNA’s werden getransfecteerd als onderdeel van een plasmide dat eveneens het 

GFP-reportergen bevat. De transfectie-efficiëntie kon bepaald worden op basis van GFP-signaal en liet toe 

cellen, die het shRNA afgeschreven hebben en bijgevolg GFP positief zijn, te sorteren. Een voordeel van 

shRNA t.o.v siRNA is dat deze een stabielere expressie en minder off-target-effecten hebben.144   

Om het effect van G2E3 knockdown te evalueren werd er het effect op CAS3, Chk1, p21, p53, MDM2, BRIP1 

en RRM2 getest. Deze genen weren gekozen omdat ze onderdeel zijn van het  DDR-reactiemechanisme. 

CAS3 codeert voor een protease en activeert endonucleasen die het DNA afbreken als onderdeel van het 

apoptoseproces dat geactiveerd kan worden na DNA-schade.145 De centrale spil van het DDR-

reactiemechanisme is Chk1 met een direct rol in DNA-schadeherstel, apoptoseregulatie en regulatie van 

alle celcycluscontrolepunten.146 TP53 is een belangrijke TSG dat geactiveerd wordt na DNA-schade en 

codeert voor een transcriptiefactor dat o.a. CDKN1A activeert dat instaat voor de celcyclusregulatie en 

inductie van apoptose. MDM2 is een belangrijke negatieve regulator van p53 door mediatie van de 

degradatie van p53 d.m.v. ubiquitinatie.147 Het ‘Fanconi anemia’-reactiemechanisme is een DNA-schade 

herkennings- en herstelmechanisme belangrijk voor het behoud van genomische integriteit waar BRIP1 

deel van uitmaakt samen met een ander goed gekend oncogen BRCA1.148 Als laatste gen werd RRM2 

bekeken dat noodzakelijk is voor de reductie van nucleoside-trifosfaten tot deoxynucleoside-trifosfaten 
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noodzakelijk voorDNA-synthese. Verstoring van de werking van RRM2 leidt tot RS.149,150 CAS3, Chk1, p21, 

p53 en MDM2 werden eveneens geanalyseerd in osteoscarcoma (U2OS cellijn) in verband met G2E3 

knockdown.77 BRIP1 en RRM2 werden mee geanalyseerd omdat hier onderzoek naar gedaan wordt in het 

gastlaboratorium. Op basis van de resultaten van deze qPCR kan algemeen gesteld worden dat de expressie 

van deze genen niet door G2E3 beïnvloed worden. De qPCR was exploratief en er werd maar één 

biologische replicate geanalyseerd waarbij resultaten soms sterk constructafhankelijk waren. Om een 

breder beeld van de invloed van G2E3 op het transcriptoom te verkrijgen, werden vijf biologische replicates 

met knockdown van G2E3 gesequeneerd. Er werd gekozen om vijf replicates te sequeneren om over 

voldoende statistische power te beschikken om sterke en relevante conclusies te kunnen trekken op basis 

van deze dataset. Om een eerste inzicht te krijgen in de rol van G2E3 kan op basis van deze dataset een 

gene set enrichment analyse uitgevoerd worden. Deze methode levert inzicht in de biologische 

reactiemechanismen die statistisch significant aangerijkt zijn in de controle van de knock-downstalen. Op 

deze manier kan een eerste hint verkregen worden voor de mogelijke functies van G2E3.151 Een tweede 

analyse die uitgevoerd kan worden is door gebruik te maken van het IRegulon programma waardoor 

mogelijke netwerken van co-factoren onthuld kunnen worden.152 Op basis van deze twee methodes zal het 

mogelijk zijn om een eerste inzicht te krijgen in de rol van G2E3 in CCRF-CEM cellen eens de 

sequeneringsresultaten beschikbaar zijn. De genen die differentieel zijn na G2E3 knockdown in CCRF-CEM 

kunnen vervolgens in RPMI-8402, de tweede cellijn met hoge G2E3 expressie, gevalideerd worden. 

In deze thesis werd er ook ATAC-sequenering uitgevoerd op CCRF-CEM cellen om te achterhalen welke 

delen van het genoom toegankelijk zijn. Er is reeds aangetoond in het gastlaboratorium dat genen die hoog 

tot expressie komen een duidelijke ATAC-piek vertonen t.h.v. de TSS. Eens de sequenceringsresultaten van 

de G2E3 knockdown beschikbaar zijn, kan er gevalideerd worden of de genen die hoog tot expressie komen 

ook een duidelijke ATAC-piek vertonen t.h.v. hun TSS. Hierbij dient vermeld te worden dat bij het 

interpreteren van de ATAC-data rekening moet gehouden worden met het feit dat open regio’s ook 

gebonden kunnen worden door suppressoren. Deze techniek is tevens waardevol om regulatorische regios, 

zoals promotors en enhancers, te identificeren in combinatie met ChIP-experimenten voor H3K27ac, 

H3K4me1 en H3K4me3. Aangezien het H3K4me3 signaal hoog is t.h.v. promotors en zowel de H3K27ac als 

de H3K4me1 signalen hoog zijn t.h.v. actieve enhancer regio’s, kunnen deze regio’s in combinatie met 

ATAC-sequenering geïdentificeerd worden.83,153,154 Het moet ook vermeld worden dat chromatine een 

dynamische structuur is die veranderd en aangepast wordt in de loop van de levenscyclus van een cel en 

onderhevig is aan verschillende complexe regulatiemechanismen. In dit opzicht kunnen biologische 

replicates verschillende resultaten genereren en moet voorzichtig omgesprongen worden met deze 

informatie.155 In de context van deze thesis kan er in de toekomst ook ATAC-sequenering uitgevoerd 

worden na G2E3 knockdown om na te gaan of er differentiële ATAC-pieken gevonden worden na 

knockdown. Deze data in combinatie van de sequeneringsdata na G2E3 knockdown kunnen ons een meer 

volledig beeld geven van het effect van de knockdown op het transcriptoom en het chromatine in CCRF-

CEM cellen na G2E3 knockdown. 

Naast differentiële genexpressie en genoomstructuur werd op eiwitniveau gekeken naar het effect van 

G2E3 knockdown. Eerst werd naar twee verschillende DNA-schademerkers gekeken namelijk ϒ-H2AX en 

pRPA32. De histon H2AX wordt in respons op DSB gefosforyleerd en speelt een belangrijke rol in het DDR-

reactiemechanisme en wordt om deze reden beschouwd als een belangrijke DSB-merker.156 Het RPA32 

eiwit, een onderdeel van het replicatie proteïne A-complex, accumuleert op enkelstrengig DNA in respons 

op DNA-schade. In reactie op deze accumulatie wordt RPA32 gefosforyleerd door ATR en kan het om deze 

reden beschouwd worden als een belangrijke merker voor enkelstrengige DNA-schade.157 In Figuur 18 is te 
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zien dat ϒ-H2AX aanwezig is in de stalen maar dat pRPA32 niet detecteerbaar is in de twee biologische 

replicates. Het feit dat pRPA32 niet gedeteceerd wordt, kan te wijten zijn aan een slechte werking van het 

antilichaam, de omzetting van SSB naar DSB of gebrek aan inductie van  SSB-schade. Om dit na te gaan zal 

een drug moeten toegevoegd worden die enkelstrengige DNA-schade veroorzaakt en zullen de stalen 

vergeleken moeten worden. Het valt tevens op dat ϒ-H2AX aanwezig is in zowel de controles als in de 

knockdownstalen terwijl dit een merker is van DNA-schade. Op deze blot was het niet mogelijk om een 

ladingscontrole met β-actine uit te voeren waardoor niet uitgesloten kan worden dat de stalen niet gelijk 

geladen zijn en hierdoor meer of minder ϒ-H2AX aanwezig is in de verschillende stalen. In de derde replicate 

(Figuur 19) werd een daling van ϒ-H2AX waargenomen zoals beschreven voor de  U2OS osteosarcoom 

cellijn na behandeling van de cellen met cisplatine. Behandeling van cellen met cisplatine leidt tot de 

koppeling van DNA-strengen aan elkaar met DSB tot gevolg.77 Dit in tegenstelling tot behandeling met 

gemcitabine waarbij een toename te zien was in de concentratie van ϒ-H2AX in U2OS cellen. Gemcitabine 

is een inhibitor van ribonucleoside reductase 2 (RRM2) met een onevenwicht in de dNTP reserves tot 

gevolg. Bovendien wordt deze als nucleoside-analoog geïntegreerd in het DNA met een verstoring van de 

replicatievork tot gevolg. Activatie van H2AX in U2OS is dus niet enkel G2E3-afhankelijk maar hangt ook 

samen met de oorzaak of type van de DNA-schade. In CCRF-CEM moet de daling in geactiveerd H2AX nog 

bevestigd worden. Naast merkers voor DNA-schade werd ook naar PARP-1 gekeken, een sleuteleiwit in 

DNA-herstelmechanismen.158 Detectie van het gekliefd eiwit is een indicatie voor apoptose. In de drie stalen 

zijn lage concentraties van PARP-1 gedetecteerd, maar werd de geknipte vorm niet gedetecteerd wat een 

eerste indicatie geeft dat er geen apoptose geïnduceerd wordt na G2E3 knockdown. Verschillen tussen de 

controle en de knockdownstalen werden in U2OS cellen ook enkel na inductie van DNA-schade 

waargenomen. Daarom zal er in de toekomst ook gekeken worden naar inductie van DNA-schade en G2E3 

knockdown samen. De bekomen Western Blot resultaten moeten nog gevalideerd worden met biologische 

replicates en er zal een meer uitgebreide analyse uitgevoerd worden naar de verschillen tussen G2E3 

knockdownstalen met of zonder DNA-schade inductie om de rol van G2E3 goed in kaart te kunnen brengen.  

Eiwitinteractie-analyses worden voor G2E3 bemoeilijkt omdat er geen antilichamen van hoge kwaliteit 

tegen dit eiwit beschikbaar zijn. Om deze reden is een alternatieve methode noodzakelijk waardoor 

gekozen werd voor het merken van het eiwit met een FLAG-peptide d.m.v. een fusieconstruct. Op deze 

manier is het wel mogelijk om het eiwit op basis van deze FLAG-peptide te detecteren en antilichaam 

gebaseerde technieken te gebruiken voor onderzoek. Het FLAG-peptide zelf is een kleine peptide met een 

veel lagere kans om de eiwitactiviteit en -structuur van het dragereiwit te verstoren. Na nucleofectie van 

zowel CCRF-CEM cellen als HEK-293 cellen als positieve controle, werd de eiwitexpressie geanalyseerd. In 

CCRF-CEM cellen waren enkel de constructen zonder de G2E3-sequentie detecteerbaar terwijl in HEK-293 

cellen, die makkelijk te transfecteren zijn, zowel het leeg construct als het G2E3-FLAG construct zichtbaar 

was. Op basis hiervan is het duidelijk dat het construct functioneel is en aanleiding geeft tot de vorming van 

fusie-eiwit in de HEK-293 cellen, die eenvoudig te transfecteren zijn. T-ALL cellijnen staan gekend als 

moeilijk te transfecteren en protocoloptimalisatie zal noodzakelijk zijn om de nucleofectie-efficiëntie te 

verbeteren om finaal het fusie-eiwit te detecteren in CCRF-CEM cellen. Eens het protocol geoptimaliseerd 

is, kunnen de interactiepartners van G2E3 geïdentificeerd worden met een co-immunoprecipitatie 

experiment in combinatie met massaspectrometrie. Hiervoor zal een antilichaam tegen het FLAG-peptide 

gebruikt worden om G2E3 en zijn interactiepartners tegelijk neer te slaan om vervolgens een 

massaspectrometrische analyse te doen om deze eiwitten te identificeren. 

Schmidt et al. bevestigde dat G2E3 nodig is voor het onderhouden van celproliferatie en het vermijden van 

apoptose.77 Op basis hiervan werd vastgesteld dat G2E3 nodig was voor het onderhouden van een pro-
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overlevingssignaal en het activeren van DNA-herstelmechanismen in osteosarcoma. Om dit te bevestigen 

in CCRF-CEM werd een nieuw toestel gebruikt, namelijk de S3 IncuCyte live cell assay om de confluentie 

over tijd op te meten. De celgroei van één biologische replicate werd opgevolgd en er was duidelijk te zien 

dat de knockdown een impact had op celgroei, waardoor bevestigd kon worden dat G2E3 een belangrijke 

rol speelt in celproliferatie. Aangezien dit maar voor één shRNA en één conditie getest werd, zullen deze 

resultaten nog bevestigd moeten worden. In osteosarcoma werd aangetoond dat G2E3 knockdown leidt 

tot meer apoptose na het gebruik van een drug dat schade induceert. Om dit te bevestigen in CCRF-CEM 

werd de IC50 van gemcitabine en HU bepaald. Beide moleculen induceren DNA-schade en inhiberen RRM2. 

Bij het toevoegen van een toenemende concentratie van de drug werd gezien dat de confluentie van de 

CCRF-CEM cellen niet verder steeg, maar dat er eveneens geen daling werd waargenomen waardoor het 

bepalen van een IC50-waarde onmogelijk was. Dit in tegenstelling tot de IMR-32 cellijn, een adherente 

neuroblastoom cellijn die als positieve controle werd meegenomen. Hierbij daalde de confluentie duidelijk 

na het toevoegen van toenemende concentratie van de drug, aangezien cellen die apoptose ondergaan 

niet meer kunnen hechten aan de bodem waardoor de confluentie daalt.159 Op deze manier kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen levende en dode cellen voor adherente cellen. Voor suspensiecellen 

is dit niet het geval (Figuur 23.B). Adhesie gaat niet verloren na apoptose waardoor de confluentie niet 

daalt voor deze cellen. Een manier om dit te omzeilen is het gebruik van een kleuring zoals Annexine dat 

selectief fosfatidylserine, aanwezig aan de extracellulaire kant van het celmembraan van apoptotische 

cellen, bindt. Op deze manier kan onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds apoptotische en levende 

cellen anderzijds. Deze kleuring heeft geen invloed op de levende cellen en hun viabiliteit. Omdat deze 

methode nog gevalideerd moet worden, werd in deze thesis voor een alternatieve aanpak, die wel reeds 

gevalideerd was, gekozen namelijk de Cell Titer Glo assay. Deze techniek is gebaseerd op het meten van 

ATP-concentraties waarna relatief gezien t.o.v. de controle de celviabiliteit bepaald kan worden. Op deze 

manier was het mogelijk om de IC50 van HU te bepalen voor CCRF-CEM. Dit was111 µM na 72 uur incubatie. 

Aangezien maar één biological replicate geanalyseerd werd, is het noodzakelijk om de test opieuw uit te 

voeren. Combinatie van deze data leidt tot een nauwkeurigere bepaling van IC50. Vervolgens kan het effect 

van de combinatie G2E3 knockdown met inductie van DNA-schade getest worden waardoor de invloed van 

het verlies van G2E3 op het DDR-reactiemechanisme kan achterhaald worden.  
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8.2 Analyse van circRNA’s in TLX1 gedreven T-ALL 

Het voorkomen van circRNA’s in TLX1-positieve ALL-SIL cellen werd geanalyseerd in een dataset 
gegenereerd in het gastlaboratorium d.m.v. total RNA-sequenering van drie biologische replicates met 
telkens één controlestaal en twee siRNA gemedieerde TLX1 knockdownstalen. CircRNA’s komen in het 
algemeen laag tot expressie wat bevestigd wordt in onze dataset, aangezien in Figuur 25.A waar te nemen 
is dat een belangrijk deel van de circRNA’s in de dataset slechts een laag aantal counts heeft. Daarnaast 
kunnen circRNA’s, zoals lncRNA’s, weefselspecifiek zijn waardoor enkele circRNA’s heel abundant zijn in de 
ALL-SIL cellen. Naast de counts is het voorkomen van de circRNA’s in de verschillende stalen geanalyseerd 
waarbij opvalt dat ongeveer 65 % van de circRNA’s in slechts één staal gedetecteerd wordt. Dit kan te wijten 
zijn aan een grote variabiliteit tussen de verschillende biologische replicates of aan het feit dat niet elk staal 
exact even diep gesequeneerd is. Aangezien circRNA’s laag tot expressie komen, is het mogelijk dat 
bepaalde circRNA’s niet opgepikt worden in de stalen die minder diep gesequenced zijn. Er werd 
aangetoond dat gemiddeld twee circRNA’s per genomische regio afgeschreven worden en ongeveer 98 % 
van deze regio’s coderen voor eiwitten. Hiernaast kon worden aangetoond dat enkele circRNA’s 
afgeschreven worden van gekende T-ALL TSG. Verder onderzoek naar deze TSG en de mogelijke interacties 
met circRNA’s kan waardevolle informatie opleveren. In deze dataset werd tevens gekeken of er circRNA’s 
differentieel tot expressie komen na TLX1 knockdown, maar er konden geen differentiële circRNA’s 
gedetecteerd worden op basis van deze dataset.  
Na data-exploratie was het duidelijk dat de sequeneringsdiepte ontoereikend was voor een analyse van 
circRNA’s die differentieel tot expressie komen. Dit komt onder meer door de lage expressie van circRNA’s 
en de aanwezigheid van andere, veel abundantere RNA-moleculen die counts opeisen. Om dit te vermijden 
kan in de toekomst beter geopteerd worden om dieper te sequeneren waardoor minder abundante 
circNRA’s meer counts zullen krijgen. Op deze manier krijgen differentiële en andere analyses meer 
statistische kracht om relevante conclusies te kunnen trekken. Een tweede manier om betere resultaten te 
verkrijgen is door het aanrijken van de stalen voor circRNA’s. Dit kan gedaan worden door gebruik te maken 
van de circulaire structuur van circRNA’s, die ze resistent maakt tegen de werking van exonucleasen. Door 
het toevoegen van exonucleasen worden de lineaire transcripten afgebroken en is er een aanrijking van 
circRNA’s waardoor deze meer counts zullen krijgen.112 Hierdoor zullen enerzijds meer circRNA’s opgepikt 
worden en zal er anderzijds ook een groter deel van de circRNA’s in de stalen opgepikt worden. Door deze 
aanrijking worden andere methoden zoals het gebruiken van qPCR voor validatie mogelijk.  
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9 Algemene conclusies 

Op basis van de G2E3 knockdown data kon een eerste effect van G2E3 op celproliferatie aangetoond 

worden. Er kon ook een eerste verband van G2E3 knockdown met de fosforylatie van H2AX gelegd worden 

en hiermee een link met het DDR-reactiemechanisme. Om sterke conclusies te trekken over de functie van 

G2E3 moeten meer biologische replicates geanalyseerd worden. De analyses van de RNA-sequenerings data 

en de co-immunoprecipitatie data zullen meer duidelijkheid scheppen over de functie en interactiepartners 

van G2E3. Bovendien zullen de verdere experimenten waarbij er een combinatie van G2E3 knockdown en 

DNA-schade is, de rol van G2E3 in de DDR-reactiemechanisme, zoals aangetoond in osteasarcoma, moeten 

bevestigen.  

Na analyse van circRNAs in de TLX1 knockdown dataset kon worden vastgesteld dat de meeste circRNA’s 

laag tot expressie komen, met uitzondering van enkele heel abundante circRNAs. Op basis van deze analyse 

kon ook aangetoond worden dat er dieper gesequeneerd moet worden of dat er een aanrijking moet 

uitgevoerd worden van circRNA’s in de stalen. Deze analyse zal dus herhaald moeten worden met een meer 

geschikt protocol. 
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10 Toekomstig onderzoek. 

Een eerste stap in het verder onderzoek naar de functie en het belang van G2E3 zal de analyse zijn van de 

gegenereerde RNA-sequenerings data. Op basis van een gene set enrichment, IRegulon en differentiële 

expressie-analyse zal er informatie beschikbaar zijn over de genregulatie en reactiemechanismen waarin 

G2E3 betrokken is. Deze resultaten kunnen vervolgens gevalideerd worden in een tweede in vitro model 

met hoge G2E3 expressie, namelijk RMPI-8402. Aangezien er tot nu toe nog maar enkele interactiepartners 

van G2E3 gekend zijn, zal het G2E3-FLAG-fusieconstruct toelaten co-immuniprecipitatie experimenten uit 

te voeren. Dit omdat er geen goed antilichaam gericht tegen G2E3 beschikbaar is. Op deze manier zal het 

mogelijk zijn om genoomwijd de directe interactiepartners van het G2E3-eiwit te identificeren en zal het 

mogelijk zijn om na te gaan welke eiwitten geübiquitineerd worden door G2E3. Een immunofluorescentie 

experiment voor het detecteren van de lokalisatie zal ook waardevolle informatie opleveren en mogelijks 

de lokalisatie ter hoogte van de nucleolus valideren. Er kan op deze manier ook getest worden of G2E3 een 

dynamische lokalisatie heeft, zoals gerapporteerd in de literatuur voor de HeLa cellijn, en of DNA-schade 

hier een impact op heeft. Op basis van een celcyclusanalyse met flowcytometrie zal bevestigd moeten 

worden of er een arrest is in G1-/S-fase in CCRF-CEM cellen zoals reeds gerapporteerd werd na G2E3 

knockdown in U2OS cellen. Een directe en kwantitatieve visualisatie van de rol van G2E3 in de RS-respons 

kan bekomen worden met een ‘DNA fiber elongation assay’. In deze assay worden twee gemerkte 

nucleosiden sequentieel toegevoegd aan een celcultuur waarna de gesynthetiseerde DNA-strengen 

gevisualiseerd kunnen worden. Op deze manier kan er informatie verworven worden over de 

replicatiesnelheid, vertraging van de replicatievork, gebruik van oorsprong van replicatie en vorkterminatie. 

Het zijn vooral de vertraging van de replicatievork en de terminatie ervan die informatie zullen geven over 

de rol van G2E3 in mediatie van RS-responsen.160 Het experiment moet bijgevolg zowel voor als na G2E3 

knockdown uitgevoerd moeten worden en zowel met als zonder inductie van DNA-schade om een volledig 

beeld te kunnen schetsen. 

Voor de analyse van circRNA’s kan de dataset op een relatief goedkope manier uitgebreid worden door 

circRNA’s in de stalen aan te rijken. Op deze manier kan een vollediger en correcter beeld verkregen worden 

van de circRNA’s in TLX1 gedreven T-ALL. Indien er differentiële circRNA’s gedetecteerd worden, kunnen 

deze gevalideerd worden met qPCR en kunnen enkele circRNA’s geselecteerd worden voor verder 

functioneel onderzoek. 

 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 44 
 
 
 
 

11 Referenties 

1.  World Health Organisation. Cancer. http://www.who.int/cancer/en/. Accessed November 12, 
2017. 

2.  Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et al. Cancer incidence and mortality orldwide: IARC 
CancerBase No. 11. GLOBOCAN. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/. 
Published 2012. Accessed November 12, 2017. 

3.  Rivenbark AG. An overview of cancer genes. In: B. Coleman W, J. Tsongalis G, eds. The Molecular 
Basis of Human Cancer. 2nd ed. New York: Humana Press; 2017:121-142. doi:10.1007/978-1-
59745-458-2 

4.  Stratton MR, Campbell PJ, Futreal PA. The cancer genome. Nature. 2009;458(7239):719-724. 
doi:10.1038/nature07943 

5.  Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: The next generation. Cell. 2011;144(5):646-674. 
doi:10.1016/j.cell.2011.02.013 

6.  Adams JM, Cory S. The Bcl-2 apoptotic switch in cancer development and therapy. Oncogene. 
2007;26(9):1324-1337. doi:10.1038/sj.onc.1210220 

7.  Lowe SW, Cepero E, Evan G. Intrinsic tumour suppression. Nature. 2004;432(7015):307-315. 
doi:10.1038/nature03098 

8.  Evan G, Littlewood T. A Matter of Life and Cell Death. Science. 1998;281(5381):1317-1322. 
doi:10.1126/science.281.5381.1317 

9.  Willis SN, Adams JM. Life in the balance: How BH3-only proteins induce apoptosis. Current Opinion 
in Cell Biology. 2005;17(6):617-625. doi:10.1016/j.ceb.2005.10.001 

10.  Junttila MR, Evan GI. P53 - a Jack of all trades but master of none. Nature Reviews Cancer. 
2009;9(11):821-829. doi:10.1038/nrc2728 

11.  Polyak K, Haviv I, Campbell IG. Co-evolution of tumor cells and their microenvironment. Trends in 
Genetics. 2009;25(1):30-38. doi:10.1016/j.tig.2008.10.012 

12.  Charles A Janeway J, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. Generation of lymphocytes in bone 
marrow and thymus. 2001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27123/. Accessed June 5, 
2018. 

13.  Janeway CA Jr, Travers P, Walport M  et al. Development of T-lymphocytes. In: Immunobiology: 
The Immune System in Health and Disease. 9th ed. New York: Garland Science; 2017:315-328. 

14.  Belver L, Ferrando A. The genetics and mechanisms of T-cell acute lymphoblastic leukaemia. 
Nature Reviews Cancer. 2016;16(8):494-507. doi:10.1038/nrc.2016.63 

15.  Van Vlierberghe P, Ferrando A. The molecular basis of T-cell acute lymphoblastic leukemia. Journal 
of Clinical Investigation. 2012;122(10):3398-3406. doi:10.1172/JCI61269 

16.  Meijerink JPP. Genetic rearrangements in relation to immunophenotype and outcome in T-cell 
acute lymphoblastic leukaemia. Best Practice & Research Clinical Haematology. 2010;23(3):307-
318. doi:10.1016/j.beha.2010.08.002 

17.  Howlader N, Noone A, Krapcho M, et al. SEER cancer statistics review, 1975-2014. National Cancer 
Institute. 2017. https://seer.cancer.gov/csr/1975_2014/results_merged/sect_13_leukemia.pdf. 
Accessed March 25, 2018. 

18.  Goldstone AH, Richards SM, Lazarus HM, et al. In adults with standard-risk acute lymphoblastic 
leukemia, the greatest benefit is achieved from a matched sibling allogeneic transplantation in first 
complete remission, and an autologous transplantation is less effective than conventional 
consolidation/. Blood. 2008;111:1827-1833. doi:10.1182/blood 

 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 45 
 
 
 
 

19.  Berg SL, Blaney SM, Devidas M, et al. Phase II study of nelarabine (compound 506U78) in children 
and young adults with refractory T-cell malignancies: A report from the children’s oncology group. 
Journal of Clinical Oncology. 2005;23(15):3376-3382. doi:10.1200/JCO.2005.03.426 

20.  Zweidler-McKay PA, DeAngelo DJ, Douer D, et al. The safety and activity of BMS-906024, a gamma 
secretase inhibitor (GSI) with anti-NOTCH activity, in patients with relapsed T-cell acute 
lymphoblastic leukemia (T-ALL): initial results of a phase 1 trial. Blood. 2014;124(21):968. 
http://www.bloodjournal.org/content/124/21/968?sso-checked=true. Accessed April 14, 2018. 

21.  Quintás-Cardama A, Tong W, Manshouri T, et al. Activity of tyrosine kinase inhibitors against 
human NUP214-ABL1-positive T cell malignancies. Leukemia. 2008;22(6):1117-1124. 
doi:10.1038/leu.2008.80 

22.  Graux C, Cools J, Melotte C, et al. Fusion of NUP214 to ABL1 on amplified episomes in T-cell acute 
lymphoblastic leukemia. Nature Genetics. 2004;36(10):1084-1089. doi:10.1038/ng1425 

23.  Maude SL, Dolai S, Delgado-Martin C, et al. Efficacy of JAK/STAT pathway inhibition in murine 
xenograft models of early T-cell precursor (ETP) acute lymphoblastic leukemia. Blood. 
2015;125(11):1759-1767. doi:10.1182/blood-2014-06 

24.  Mamonkin M, Rouce RH, Tashiro H, Brenner MK. A T-cell-directed chimeric antigen receptor for 
the selective treatment of T-cell malignancies. Blood. 2015;126(8):983-992. doi:10.1182/blood-
2015-02-629527 

25.  Vijay-Kumar S, Bugg CE, Cook WJ. Structure of ubiquitin refined at 1.8 Å resolution. Journal of 
Molecular Biology. 1987;194(3):531-544. doi:10.1016/0022-2836(87)90679-6 

26.  Swatek KN, Komander D. Ubiquitin modifications. Cell Research. 2016;26(4):399-422. 
doi:10.1038/cr.2016.39 

27.  Deshaies RJ, Joazeiro CAP. RING domain E3 ubiquitin ligases. Annual Review of Biochemistry. 
2009;78(1):399-434. doi:10.1146/annurev.biochem.78.101807.093809 

28.  Ye Y, Rape M. Building ubiquitin chains: E2 enzymes at work. Nature Reviews Molecular Cell 
Biology. 2009;10(11):755-764. doi:10.1038/nrm2780 

29.  Haas AL, Rose IA. The mechanism of ubiquitin activating enzyme. A kinetic and equilibrium 
analysis. Journal of Biological Chemistry. 1982;257(17):10329-10337. 
http://www.jbc.org/content/257/17/10329.short. 

30.  Smit JJ, Sixma TK. RBR E3-ligases at work. EMBO reports. 2014;15(2):142-154. 
doi:10.1002/embr.201338166 

31.  Rotin D, Kumar S. Physiological functions of the HECT family of ubiquitin ligases. Nature Reviews 
Molecular Cell Biology. 2009;10(6):398-409. doi:10.1038/nrm2690 

32.  Husnjak K, Dikic I. Ubiquitin-binding proteins: decoders of ubiquitin-mediated cellular functions. 
Annual Review of Biochemistry. 2012;81(1):291-322. doi:10.1146/annurev-biochem-051810-
094654 

33.  Clague MJ, Barsukov I, Coulson JM, Liu H, Rigden DJ, Urbe S. Deubiquitylases from genes to 
organism. Physiological Reviews. 2013;93(3):1289-1315. doi:10.1152/physrev.00002.2013 

34.  Petroski MD, Deshaies RJ. Mechanism of Lysine48-linked ubiquitin- chain synthesis by the cullin-
RING ubiquitin-ligase complex SCF-Cdc34. Cell. 2005;123(6):1107-1120. 
doi:10.1016/J.CELL.2005.09.033 

35.  Li W, Tu D, Brunger AT, Ye Y. A ubiquitin ligase transfers preformed polyubiquitin chains from a 
conjugating enzyme to a substrate. Nature. 2007;446(7133):333-337. doi:10.1038/nature05542 

36.  Kim HC, Huibregtse JM. Polyubiquitination by HECT E3s and the determinants of chain type 
specificity. Molecular and cellular biology. 2009;29(12):3307-3318. doi:10.1128/MCB.00240-09 

37.  Mukhopadhyay D, Riezman H. Proteasome-independent functions of ubiquitin in endocytosis and 
signaling. Science (New York, NY). 2007;315(5809):201-205. doi:10.1126/science.1127085 

 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 46 
 
 
 
 

38.  Freudenthal BD, Gakhar L, Ramaswamy S, Washington MT. Structure of monoubiquitinated PCNA 
and implications for translesion synthesis and DNA polymerase exchange. Nature Structural & 
Molecular Biology. 2010;17(4):479-484. doi:10.1038/nsmb.1776 

39.  Dupont S, Mamidi A, Cordenonsi M, et al. FAM/USP9x, a deubiquitinating enzyme essential for 
TGF-β signaling, controls Smad4 Monoubiquitination. Cell. 2009;136(1):123-135. 
doi:10.1016/j.cell.2008.10.051 

40.  Winston JT, Strack P, Beer-Romero P, Chu CY, Elledge SJ, Harper JW. The SCFβ-TRCP–ubiquitin 
ligase complex associates specifically with phosphorylated destruction motifs in IκBα and β-catenin 
and stimulates IκBα ubiquitination in vitro. Genes & development. 1999;13(3):270-283. 

41.  Palombella VJ, Rando OJ, Goldberg AL, Maniatis T. The ubiquitinproteasome pathway is required 
for processing the NF-κB1 precursor protein and the activation of NF-κB. Cell. 1994;78(5):773-785. 
doi:10.1016/S0092-8674(94)90482-0 

42.  Rahighi S, Ikeda F, Kawasaki M, et al. Specific recognition of linear ubiquitin chains by NEMO is 
important for NF-κB activation. Cell. 2009;136(6):1098-1109. doi:10.1016/J.CELL.2009.03.007 

43.  Wang C, Deng L, Hong M, Akkaraju GR, Inoue J, Chen ZJ. TAK1 is a ubiquitin-dependent kinase of 
MKK and IKK. Nature. 2001;412(6844):346-351. doi:10.1038/35085597 

44.  Plafker SM, Plafker KS, Weissman AM, Macara IG. Ubiquitin charging of human class III ubiquitin-
conjugating enzymes triggers their nuclear import. The Journal of cell biology. 2004;167(4):649-
659. doi:10.1083/jcb.200406001 

45.  Li M, Brooks CL, Wu-Baer F, Chen D, Baer R, Gu W. Mono- versus polyubiquitination: differential 
control of p53 fate by Mdm2. Science (New York, NY). 2003;302(5652):1972-1975. 
doi:10.1126/science.1091362 

46.  Yuan J, Luo K, Zhang L, Cheville JC, Lou Z. USP10 regulates p53 localization and stability by 
deubiquitinating p53. Cell. 2010;140(3):384-396. doi:10.1016/J.CELL.2009.12.032 

47.  Qi J, Ronai ZA. Dysregulation of ubiquitin ligases in cancer. Drug Resistance Updates. 2015;23:1-11. 
doi:10.1016/J.DRUP.2015.09.001 

48.  Welcker M, Orian A, Jin J, et al. The FBW7 tumor suppressor regulates glycogen synthase kinase 3 
phosphorylation-dependent c-MYC protein degradation. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. 2004;101(24):9085-9090. doi:10.1073/pnas.0402770101 

49.  Han X, Garcia-Manero G, McDonnell TJ, et al. HDM4 (HDMX) is widely expressed in adult pre-B 
acute lymphoblastic leukemia and is a potential therapeutic target. Modern Pathology. 
2007;20(1):54-62. doi:10.1038/modpathol.3800727 

50.  Tisato V, Voltan R, Gonelli A, Secchiero P, Zauli G. MDM2/X inhibitors under clinical evaluation: 
perspectives for the management of hematological malignancies and pediatric cancer. Journal of 
Hematology & Oncology. 2017;10(1):133. doi:10.1186/s13045-017-0500-5 

51.  Koníková E, Kusenda J. Altered expression of p53 and MDM2 proteins in hematological 
malignancies. Neoplasma. 2003;50(1):31-40. 

52.  Hendy OM, Elghannam DM, El-Sharnouby JA, Goda EF, El-Ashry R, Al-Tonbary Y. Frequency and 
prognostic significance of murine double minute protein-2 overexpression and p53 gene mutations 
in childhood acute lymphoblastic leukemia. Hematology. 2009;14(6):335-340. 
doi:10.1179/102453309X12473408860389 

53.  Larson Gedman A, Chen Q, Kugel Desmoulin S, et al. The impact of NOTCH1, FBW7 and PTEN 
mutations on prognosis and downstream signaling in pediatric T-cell acute lymphoblastic 
leukemia: a report from the Children’s Oncology Group. Leukemia. 2009;23(8):1417-1425. 
doi:10.1038/leu.2009.64 

54.  Chan C-H, Li C-F, Yang W-L, et al. The Skp2-SCF E3 ligase regulates Akt ubiquitination, glycolysis, 
herceptin sensitivity, and tumorigenesis. Cell. 2012;149(5):1098-1111. 
doi:10.1016/j.cell.2012.02.065 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 47 
 
 
 
 

55.  Evans L, Chen L, Milazzo G, et al. SKP2 is a direct transcriptional target of MYCN and a potential 
therapeutic target in neuroblastoma. Cancer Letters. 2015;363(1):37-45. 
doi:10.1016/J.CANLET.2015.03.044 

56.  Kumar V, Palermo R, Talora C, et al. Notch and NF-kB signaling pathways regulate miR-223/FBXW7 
axis in T-cell acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2014;28(12):2324-2335. 
doi:10.1038/leu.2014.133 

57.  Bartel F, Meye A, Würl P, et al. Amplification of the MDM2 gene, but not expression of splice 
variants of MDM2 mRNA, is associated with prognosis in soft tissue sarcoma. International Journal 
of Cancer. 2001;95(3):168-175. doi:10.1002/1097-0215(20010520)95:3<168::AID-
IJC1029>3.0.CO;2-A 

58.  Khosravi R, Maya R, Gottlieb T, Oren M, Shiloh Y, Shkedy D. Rapid ATM-dependent 
phosphorylation of MDM2 precedes p53 accumulation in response to DNA damage. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America. 1999;96(26):14973-14977. 
doi:10.1073/PNAS.96.26.14973 

59.  Foulkes WD. Inherited Susceptibility to Common Cancers. New England Journal of Medicine. 
2008;359(20):2143-2153. doi:10.1056/NEJMra0802968 

60.  Welcsh PL, King M-C. BRCA1 and BRCA2 and the genetics of breast and ovarian cancer. Human 
Molecular Genetics. 2001;10(7):705-713. doi:10.1093/hmg/10.7.705 

61.  Buac D, Shen M, Schmitt S, et al. From bortezomib to other inhibitors of the proteasome and 
beyond. Current pharmaceutical design. 2013;19(22):4025-4038. 

62.  Yang H, Zonder JA, Dou QP. Clinical development of novel proteasome inhibitors for cancer 
treatment. Expert opinion on investigational drugs. 2009;18(7):957-971. 
doi:10.1517/13543780903002074 

63.  Liu J, Shaik S, Dai X, et al. Targeting the ubiquitin pathway for cancer treatment. Biochimica et 
Biophysica Acta - Reviews on Cancer. 2015;1855(1):50-60. doi:10.1016/j.bbcan.2014.11.005 

64.  Landré V, Rotblat B, Melino S, et al. Screening for E3-Ubiquitin ligase inhibitors: challenges and 
opportunities. Oncotarget. 2014;5(18):7988-8013. doi:10.18632/oncotarget.2431 

65.  Thompson BJ, Buonamici S, Sulis ML, et al. The SCF-FBW7 ubiquitin ligase complex as a tumor 
suppressor in T-cell leukemia. The Journal of experimental medicine. 2007;204(8):1825-1835. 
doi:10.1084/jem.20070872 

66.  King B, Trimarchi T, Reavie L, et al. The ubiquitin ligase FBXW7 modulates leukemia-initiating cell 
activity by regulating MYC stability. Cell. 2013;153(7):1552-1566. doi:10.1016/j.cell.2013.05.041 

67.  O’Neil J, Grim J, Strack P, et al. FBW7 mutations in leukemic cells mediate NOTCH pathway 
activation and resistance to gamma-secretase inhibitors. The Journal of experimental medicine. 
2007;204(8):1813-1824. doi:10.1084/jem.20070876 

68.  Lamm N, Maoz K, Bester AC, et al. Folate levels modulate oncogene-induced replication stress and 
tumorigenicity. EMBO molecular medicine. 2015;7(9):1138-1152. doi:10.15252/emmm.201404824 

69.  Zeman MK, Cimprich KA. Causes and consequences of replication stress. Nature cell biology. 
2014;16(1):2-9. doi:10.1038/ncb2897 

70.  Kastan MB, Bartek J. Cell-cycle checkpoints and cancer. Nature. 2004;432(7015):316-323. 
doi:10.1038/nature03097 

71.  Fernandez-Capetillo O, Lee A, Nussenzweig M, Nussenzweig A. H2AX: the histone guardian of the 
genome. DNA Repair. 2004;3(8-9):959-967. doi:10.1016/j.dnarep.2004.03.024 

72.  Rogakou EP, Pilch DR, Orr AH, Ivanova VS, Bonner WM. DNA double-stranded breaks induce 
histone H2AX phosphorylation on serine 139. The Journal of biological chemistry. 
1998;273(10):5858-5868. doi:10.1074/JBC.273.10.5858 

 
 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 48 
 
 
 
 

73.  Sarmento LM, Póvoa V, Nascimento R, et al. CHK1 overexpression in T-cell acute lymphoblastic 
leukemia is essential for proliferation and survival by preventing excessive replication stress. 
Oncogene. 2015;34(23):2978-2990. doi:10.1038/onc.2014.248 

74.  Huen MSY, Grant R, Manke I, et al. RNF8 transduces the DNA-damage signal via histone 
ubiquitylation and checkpoint protein assembly. Cell. 2007;131(5):901-914. 
doi:10.1016/j.cell.2007.09.041 

75.  Doil C, Mailand N, Bekker-Jensen S, et al. RNF168 binds and amplifies ubiquitin conjugates on 
damaged chromosomes to allow accumulation of repair proteins. Cell. 2009;136(3):435-446. 
doi:10.1016/J.CELL.2008.12.041 

76.  Huen MSY, Sy SMH, Chen J. BRCA1 and its toolbox for the maintenance of genome integrity. 
Nature reviews Molecular cell biology. 2010;11(2):138-148. doi:10.1038/nrm2831 

77.  Schmidt F, Kunze M, Loock A-C, Dobbelstein M. Screening analysis of ubiquitin ligases reveals G2E3 
as a potential target for chemosensitizing cancer cells. Oncotarget. 2015;6(2):617-632. 
doi:10.18632/oncotarget.2710 

78.  Crawford DF, Piwnica-Worms H. The G(2) DNA damage checkpoint delays expression of genes 
encoding mitotic regulators. The Journal of biological chemistry. 2001;276(40):37166-37177. 
doi:10.1074/jbc.M103414200 

79.  Brooks WS, Helton ES, Banerjee S, et al. G2E3 is a dual function ubiquitin ligase required for early 
embryonic development. Journal of Biological Chemistry. 2008;283(32):22304-22315. 
doi:10.1074/jbc.M803238200 

80.  O’Brate A, Giannakakou P. The importance of p53 location: nuclear or cytoplasmic zip code? Drug 
Resistance Updates. 2003;6(6):313-322. doi:10.1016/J.DRUP.2003.10.004 

81.  Brooks WS, Banerjee S, Crawford DF. G2E3 is a nucleo-cytoplasmic shuttling protein with DNA 
damage responsive localization. Experimental Cell Research. 2007;313(4):665-676. 
doi:10.1016/j.yexcr.2006.11.020 

82.  Brooks WS, Banerjee S, Crawford DF. RNF138 / NARF is a cell cycle regulated E3 ligase that poly-
ubiquitinates G2E3. JSM Cell. 2014;2(1):1005. 

83.  Djebali S, Davis CA, Merkel A, et al. Landscape of transcription in human cells. Nature. 
2012;489(7414):101-108. doi:10.1038/nature11233 

84.  Vasudevan S, Tong Y, Steitz JA. Switching from repression to activation: microRNAs can up-regulate 
translation. Science (New York, NY). 2007;318(5858):1931-1934. doi:10.1126/science.1149460 

85.  Garzon R, Marcucci G, Croce CM. Targeting microRNAs in cancer: rationale, strategies and 
challenges. Nature Reviews Drug Discovery. 2010;9(10):775-789. doi:10.1038/nrd3179 

86.  Ling H, Fabbri M, Calin GA. MicroRNAs and other non-coding RNAs as targets for anticancer drug 
development. Nature Publishing Group. 2013;12(11):847-886. doi:10.1038/nrd4140 

87.  Ling H, Girnita L, Buda O, Calin GA. Non-coding RNAs: The cancer genome dark matter that 
matters! Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2017;55(5):705-714. doi:10.1515/cclm-2016-
0740 

88.  Korpal M, Ell BJ, Buffa FM, et al. Direct targeting of Sec23a by miR-200s influences cancer cell 
secretome and promotes metastatic colonization. Nature Medicine. 2011;17(9):1101-1108. 
doi:10.1038/nm.2401 

89.  Pichler M, Ress AL, Winter E, et al. MiR-200a regulates epithelial to mesenchymal transition-
related gene expression and determines prognosis in colorectal cancer patients. British Journal of 
Cancer. 2014;110(6):1614-1621. doi:10.1038/bjc.2014.51 

90.  Guttman M, Russell P, Ingolia NT, Weissman JS, Lander ES. Ribosome profiling provides evidence 
that large noncoding RNAs do not encode proteins. Cell. 2013;154(1):240-251. 
doi:10.1016/J.CELL.2013.06.009 

 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 49 
 
 
 
 

91.  Lin N, Chang K-Y, Li Z, et al. An evolutionarily conserved long noncoding RNA TUNA controls 
pluripotency and neural lineage commitment. Molecular Cell. 2014;53(6):1005-1019. 
doi:10.1016/J.MOLCEL.2014.01.021 

92.  Ramos AD, Andersen RE, Liu SJ, et al. The long noncoding RNA Pnky regulates neuronal 
differentiation of embryonic and postnatal neural stem cells. Cell stem cell. 2015;16(4):439-447. 
doi:10.1016/j.stem.2015.02.007 

93.  Iyer MK, Niknafs YS, Malik R, et al. The landscape of long noncoding RNAs in the human 
transcriptome. Nature Genetics. 2015;47(3):199-208. doi:10.1038/ng.3192 

94.  Du Z, Fei T, Verhaak RGW, et al. Integrative genomic analyses reveal clinically relevant long 
noncoding RNAs in human cancer. Nature structural & molecular biology. 2013;20(7):908-913. 
doi:10.1038/nsmb.2591 

95.  Yan X, Hu Z, Feng Y, et al. Comprehensive genomic characterization of long non-coding RNAs 
across human cancers. Cancer Cell. 2015;28(4):529-540. doi:10.1016/J.CCELL.2015.09.006 

96.  Brunner AL, Beck AH, Edris B, et al. Transcriptional profiling of long non-coding RNAs and novel 
transcribed regions across a diverse panel of archived human cancers. Genome biology. 
2012;13(8):R75. doi:10.1186/gb-2012-13-8-r75 

97.  Thi Ngoc PC, Tan SH, Tan TK, et al. Identification of novel lncRNAs regulated by the TAL1 complex 
in T-cell acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. http://www.nature.com/articles/s41375-018-
0110-4. Published March 26, 2018. Accessed May 2, 2018. 

98.  Durinck K, Wallaert A, Van de Walle I, et al. The Notch driven long non-coding RNA repertoire in T-
cell acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. 2014;99(12):1808-1816. 
doi:10.3324/haematol.2014.115683 

99.  Wallaert A, Van Loocke W, Hernandez L, Taghon T, Speleman F, Van Vlierberghe P. Comprehensive 
miRNA expression profiling in human T-cell acute lymphoblastic leukemia by small RNA-
sequencing. Scientific reports. 2017;7(1):7901. doi:10.1038/s41598-017-08148-x 

100.  Schmitz SU, Phillip Grote B, Bernhard Herrmann BG, Grote P, Herrmann BG. Mechanisms of long 
noncoding RNA function in development and disease. Cellular and Molecular Life Sciences. 
2016;73(13):2491-2509. doi:10.1007/s00018-016-2174-5 

101.  Tripathi V, Shen Z, Chakraborty A, et al. Long noncoding RNA MALAT1 controls cell cycle 
progression by regulating the expression of oncogenic transcription factor B-MYB. PLoS Genetics. 
2013;9(3):e1003368. doi:10.1371/journal.pgen.1003368 

102.  Schmidt LH, Spieker T, Koschmieder S, et al. The long noncoding MALAT-1 RNA indicates a poor 
prognosis in non-small cell lung cancer and induces migration and tumor growth. Journal of 
Thoracic Oncology. 2011;6(12):1984-1992. doi:10.1097/JTO.0B013E3182307EAC 

103.  Tripathi V, Ellis JD, Shen Z, et al. The nuclear-retained noncoding RNA MALAT1 regulates 
alternative splicing by modulating SR splicing factor phosphorylation. Molecular Cell. 
2010;39(6):925-938. doi:10.1016/J.MOLCEL.2010.08.011 

104.  Wallaert A, Durinck K, Taghon T, Van Vlierberghe P, Speleman F. T-ALL and thymocytes: a message 
of noncoding RNAs. Journal of hematology & oncology. 2017;10(1):66. doi:10.1186/s13045-017-
0432-0 

105.  Chen LL, Yang L. Regulation of circRNA biogenesis. RNA Biology. 2015;12(4):381-388. 
doi:10.1080/15476286.2015.1020271 

106.  Conn SJ, Pillman KA, Toubia J, et al. The RNA binding protein quaking regulates formation of 
circRNAs. Cell. 2015;160(6):1125-1134. doi:10.1016/J.CELL.2015.02.014 

107.  Ivanov A, Memczak S, Wyler E, et al. Analysis of intron sequences reveals hallmarks of circular RNA 
biogenesis in animals. Cell Reports. 2015;10(2):170-177. doi:10.1016/J.CELREP.2014.12.019 

108.  Zhang X-O, Wang H-B, Zhang Y, Lu X, Chen L-L, Yang L. Complementary sequence-mediated exon 
circularization. Cell. 2014;159(1):134-147. doi:10.1016/J.CELL.2014.09.001 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 50 
 
 
 
 

109.  Guo JU, Agarwal V, Guo H, Bartel DP. Expanded identification and characterization of mammalian 
circular RNAs. Genome Biology. 2014;15(7):409. doi:10.1186/s13059-014-0409-z 

110.  Zhang Y, Zhang XO, Chen T, et al. Circular intronic long noncoding RNAs. Molecular Cell. 
2013;51(6):792-806. doi:10.1016/j.molcel.2013.08.017 

111.  Memczak S, Jens M, Elefsinioti A, et al. Circular RNAs are a large class of animal RNAs with 
regulatory potency. Nature. 2013;495(7441):333-338. doi:10.1038/nature11928 

112.  Jeck WR, Sorrentino JA, Wang K, et al. Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with 
ALU repeats. RNA (New York, NY). 2013;19(2):141-157. doi:10.1261/rna.035667.112 

113.  Salzman J, Gawad C, Wang PL, Lacayo N, Brown PO. Circular RNAs are the predominant transcript 
isoform from hundreds of human genes in diverse cell types. Preiss T, ed. PLoS ONE. 
2012;7(2):e30733. doi:10.1371/journal.pone.0030733 

114.  Ashwal-Fluss R, Meyer M, Pamudurti NR, et al. circRNA Biogenesis Competes with Pre-mRNA 
Splicing. Molecular Cell. 2014;56(1):55-66. doi:10.1016/J.MOLCEL.2014.08.019 

115.  Du WW, Yang W, Liu E, Yang Z, Dhaliwal P, Yang BB. Foxo3 circular RNA retards cell cycle 
progression via forming ternary complexes with p21 and CDK2. Nucleic Acids Research. 
2016;44(6):2846-2858. doi:10.1093/nar/gkw027 

116.  Jeck WR, Sharpless NE. Detecting and characterizing circular RNAs. Nature Biotechnology. 
2014;32(5):453-461. doi:10.1038/nbt.2890 

117.  Wang K, Long B, Liu F, et al. A circular RNA protects the heart from pathological hypertrophy and 
heart failure by targeting miR-223. European Heart Journal. 2016;37(33):2602-2611. 
doi:10.1093/eurheartj/ehv713 

118.  Yang W, Du WW, Li X, Yee AJ, Yang BB. Foxo3 activity promoted by non-coding effects of circular 
RNA and Foxo3 pseudogene in the inhibition of tumor growth and angiogenesis. Oncogene. 
2016;35(30):3919-3931. doi:10.1038/onc.2015.460 

119.  Li F, Zhang L, Li W, et al. Circular RNA ITCH has inhibitory effect on ESCC by suppressing the 
Wnt/&amp;beta;-catenin pathway. Oncotarget. 2015;6(8):6001-6013. 
doi:10.18632/oncotarget.3469 

120.  Hansen TB, Jensen TI, Clausen BH, et al. Natural RNA circles function as efficient microRNA 
sponges. Nature. 2013;495(7441):384-388. doi:10.1038/nature11993 

121.  Wang Y-H, Yu X-H, Luo S-S, Han H. Comprehensive circular RNA profiling reveals that circular 
RNA100783 is involved in chronic CD28- associated CD8(C)T cell ageing. 2011. doi:10.1186/s12979-
015-0042-z 

122.  Westholm JO, Miura P, Olson S, et al. Genome-wide analysis of drosophila circular RNAs reveals 
their structural and sequence properties and age-dependent neural accumulation. Cell Reports. 
2014;9(5):1966-1981. doi:10.1016/j.celrep.2014.10.062 

123.  Xu H, Guo S, Li W, Yu P. The circular RNA Cdr1as, via miR-7 and its targets, regulates insulin 
transcription and secretion in islet cells. Scientific Reports. 2015;5(1):12453. 
doi:10.1038/srep12453 

124.  Szabo L, Morey R, Palpant NJ, et al. Statistically based splicing detection reveals neural enrichment 
and tissue-specific induction of circular RNA during human fetal development. Genome biology. 
2015;16(1):126. doi:10.1186/s13059-015-0690-5 

125.  You X, Vlatkovic I, Babic A, et al. Neural circular RNAs are derived from synaptic genes and 
regulated by development and plasticity. Nature Neuroscience. 2015;18(4):603-610. 
doi:10.1038/nn.3975 

126.  Rybak-Wolf A, Stottmeister C, Glažar P, et al. Circular RNAs in the mammalian brain are highly 
abundant, conserved, and dynamically expressed. Molecular Cell. 2015;58(5):870-885. 
doi:10.1016/J.MOLCEL.2015.03.027 

 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 51 
 
 
 
 

127.  Qin M, Liu G, Huo X, et al. Hsa_circ_0001649: A circular RNA and potential novel biomarker for 
hepatocellular carcinoma. Cancer Biomarkers. 2016;16(1):161-169. doi:10.3233/CBM-150552 

128.  Huang G, Zhu H, Shi Y, Wu W, Cai H, Chen X. cir-ITCH plays an inhibitory role in colorectal cancer by 
regulating the Wnt/β-Catenin pathway. Zhou Y, ed. PLOS ONE. 2015;10(6):e0131225. 
doi:10.1371/journal.pone.0131225 

129.  Li P, Chen S, Chen H, et al. Using circular RNA as a novel type of biomarker in the screening of 
gastric cancer. Clinica Chimica Acta. 2015;444:132-136. doi:10.1016/J.CCA.2015.02.018 

130.  Guarnerio J, Bezzi M, Jeong JC, et al. Oncogenic role of fusion-circRNAs derived from cancer-
associated chromosomal translocations. Cell. 2016;166(4):1055-1056. 
doi:10.1016/j.cell.2016.07.035 

131.  Hansen TB, Kjems J, Damgaard CK. Circular RNA and miR-7 in cancer. Cancer research. 
2013;73(18):5609-5612. doi:10.1158/0008-5472.CAN-13-1568 

132.  Ghosal S, Das S, Sen R, Basak P, Chakrabarti J. Circ2Traits: a comprehensive database for circular 
RNA potentially associated with disease and traits. Frontiers in Genetics. 2013;4:283. 
doi:10.3389/fgene.2013.00283 

133.  Wang K, Singh D, Zeng Z, et al. MapSplice: Accurate mapping of RNA-seq reads for splice junction 
discovery. Nucleic Acids Research. 2010;38(18):e178-e178. doi:10.1093/nar/gkq622 

134.  Gao Y, Wang J, Zhao F. CIRI: an efficient and unbiased algorithm for de novo circular RNA 
identification. Genome Biology. 2015;16(1):4. doi:10.1186/s13059-014-0571-3 

135.  Gaffo E, Bonizzato A, Kronnie G, Bortoluzzi S. CirComPara: A multi‐method comparative 
bioinformatics Pipeline to Detect and Study circRNAs from RNA‐seq Data. Non-Coding RNA. 
2017;3(1):8. doi:10.3390/ncrna3010008 

136.  Ebbesen KK, Kjems J, Hansen TB. Circular RNAs: Identification, biogenesis and function. Biochimica 
et Biophysica Acta. 2016;1859(1):163-168. doi:10.1016/J.BBAGRM.2015.07.007 

137.  Broad Institute Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE). 
https://portals.broadinstitute.org/ccle/page?gene=G2E3. Accessed April 11, 2018. 

138.  Durinck K, Van Loocke W, Van der Meulen J, et al. Characterization of the genome-wide TLX1 
binding profile in T-cell acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2015;29(12):2317-2327. 
doi:10.1038/leu.2015.162 

139.  Loveland J. VEGA, the genome browser with a difference. Briefings in bioinformatics. 
2005;6(2):189-193. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15975227. Accessed May 19, 2018. 

140.  Dong Y, He D, Peng Z, et al. Circular RNAs in cancer: an emerging key player. Journal of Hematology 
& Oncology. 2017;10(1):2. doi:10.1186/s13045-016-0370-2 

141.  Wang Y, Mo Y, Gong Z, et al. Circular RNAs in human cancer. Molecular cancer. 2017;16(1):25. 
doi:10.1186/s12943-017-0598-7 

142.  Bachmayr-Heyda A, Reiner AT, Auer K, et al. Correlation of circular RNA abundance with 
proliferation – exemplified with colorectal and ovarian cancer, idiopathic lung fibrosis and normal 
human tissues. Scientific Reports. 2015;5(1):8057. doi:10.1038/srep08057 

143.  Kim TK, Eberwine JH. Mammalian cell transfection: the present and the future. Analytical and 
Bioanalytical Chemistry. 2010;397(8):3173-3178. doi:10.1007/s00216-010-3821-6 

144.  O’Keefe EP. siRNAs and shRNAs: tools for protein knockdown by gene silencing. Materials and 
Methods. 2013;3. doi:10.13070/mm.en.3.197 

145.  Nowsheen S, Yang ES. The intersection between DNA damage response and cell death pathways. 
Experimental oncology. 2012;34(3):243-254. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23070009. 
Accessed May 27, 2018. 

146.  Dai Y, Grant S. New insights into checkpoint kinase 1 in the DNA damage response signaling 
network. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer 
Research. 2010;16(2):376-383. doi:10.1158/1078-0432.CCR-09-1029 



 

 
 
 
 P a g i n a  | 52 
 
 
 
 

147.  Kastenhuber ER, Lowe SW. Putting p53 in context. Cell. 2017;170(6):1062-1078. 
doi:10.1016/j.cell.2017.08.028 

148.  Dong H, Nebert DW, Bruford EA, Thompson DC, Joenje H, Vasiliou V. Update of the human and 
mouse Fanconi anemia genes. Human genomics. 2015;9:32. doi:10.1186/s40246-015-0054-y 

149.  Zhang Y-W, Jones TL, Martin SE, Caplen NJ, Pommier Y. Implication of checkpoint kinase-
dependent up-regulation of ribonucleotide reductase R2 in DNA damage response. The Journal of 
biological chemistry. 2009;284(27):18085-18095. doi:10.1074/jbc.M109.003020 

150.  von Stechow L, van de Water B, Danen EHJ. Unraveling the DNA damage response signaling 
network through RNA interference screening. In: Jos K, ed. Toxicogenomics-Based Cellular Models. 
Elsevier; 2014:35-54. doi:10.1016/B978-0-12-397862-2.00003-6 

151.  Subramanian A, Tamayo P, Mootha VK, et al. Gene set enrichment analysis: a knowledge-based 
approach for interpreting genome-wide expression profiles. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America. 2005;102(43):15545-15550. 
doi:10.1073/pnas.0506580102 

152.  Janky R, Verfaillie A, Imrichová H, et al. iRegulon: from a gene list to a gene regulatory network 
using large motif and track collections. Bussemaker HJ, ed. PLoS Computational Biology. 
2014;10(7):e1003731. doi:10.1371/journal.pcbi.1003731 

153.  Rada-Iglesias A. Is H3K4me1 at enhancers correlative or causative? Nature Genetics. 2018;50(1):4-
5. doi:10.1038/s41588-017-0018-3 

154.  Creyghton MP, Cheng AW, Welstead GG, et al. Histone H3K27ac separates active from poised 
enhancers and predicts developmental state. Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America. 2010;107(50):21931-21936. doi:10.1073/pnas.1016071107 

155.  Nozaki T, Hudson DF, Tamura S, Maeshima K. Dynamic chromatin folding in the cell. In: Nuclear 
Architecture and Dynamics. Elsevier; 2018:101-122. doi:10.1016/B978-0-12-803480-4.00004-1 

156.  Turinetto V, Giachino C. Multiple facets of histone variant H2AX: a DNA double-strand-break 
marker with several biological functions. Nucleic Acids Research. 2015;43(5):2489-2498. 
doi:10.1093/nar/gkv061 

157.  Ashley AK, Shrivastav M, Nie J, et al. DNA-PK phosphorylation of RPA32 Ser4/Ser8 regulates 
replication stress checkpoint activation, fork restart, homologous recombination and mitotic 
catastrophe. DNA Repair. 2014;21:131-139. doi:10.1016/j.dnarep.2014.04.008 

158.  Wang J, Kho DH, Zhou J-Y, Davis RJ, Wu GS. MKP-1 suppresses PARP-1 degradation to mediate 
cisplatin resistance. Oncogene. 2017;36(43):5939-5947. doi:10.1038/onc.2017.197 

159.  Kwon H-K, Lee J-H, Shin H-J, Kim J-H, Choi S. Structural and functional analysis of cell adhesion and 
nuclear envelope nano-topography in cell death. Scientific reports. 2015;5:15623. 
doi:10.1038/srep15623 

160.  Nieminuszczy J, Schwab RA, Niedzwiedz W. The DNA fibre technique – tracking helicases at work. 
Methods. 2016;108:92-98. doi:10.1016/J.YMETH.2016.04.019 



 

 
 
 
 P a g i n a  | A 
 
 
 
 

12 Addenda 

 
Tabel 1: RIPA-lysebuffer voor cellyse 

RIPA-lysebuffer 

40.5mL gedestileerd water  
250mg sodium deoxycholate  (DOC Sigma) 

1.5mL 5M NaCl oplossing (Thermo Fischer) 

2.5mL 1M TrisHCl (pH 7.5) (MP biochemicals) 

0.5mL 10% SDS oplossing (Sigma Aldrich) 

5mL 10% NP-40 oplossing (Sigma Aldrich) 

1 tablet/10mL Protease inhibitor  (Roche) 

1 tablet/10mL Phosphatase inhibitor (Roche) 

 

Tabel 2: Buffer voor gebruik tijdens Western Blot 

5x laemli denaturatiebuffer 

25mL 10% SDS oplossing (Sigma Aldrich) 

21.25mL 100% glycerol oplossing (Invitrogen) 

7.75mL 1M TrisHCl (pH 6.8) oplossing (MP biochemicals) 

0.0125mg Bromophenol Blauw (Sigma Aldrich) 

Running buffer 

100mL 10x Tris/glycine/SDS buffer (Bio-Rad) 

900mL Gedestileerd water  

Transfer buffer 

100mL 10x Tris/glycine/SDS buffer (Bio-Rad) 

700mL Gedestileerd water  

200mL methanol (Fischer Chemical) 
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Tabel 3: Overzicht van de gebruikte primers voor qPCR 

gen forward primer revers primer 

G2E3 

GCAATAAATGCGGGAGTGTT TCTTTGCAACGACATCTTCG 

AAGCAATAAATGCGGGAGTG TCTTTGCAACGACATCTTCG 

CAAGCAATAAATGCGGGAGT TCTTTGCAACGACATCTTCG 

HMBS GGCAATGCGGCTGCAA GGGTACCCACGCGAATCAC 

B2M TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATCT TCTCTGCTCCCCACCTCTAAGT 

HPRT TGACACTGGCAAAACAATGCA GGTCCTTTTCACCAGCAAGCT 

TBP CACGAACCACGGCACTGATT TTTTCTTGCTGCCAGTCTGGAC 

CHK1 GGAGAAGGTGCCTATGGA CTACGGCACGCTTCATATC 

MDM2 
CGATTATATGATGAGAAGCAACAAC TGAATTTTCTTCCTGCTGATTG 

GACCCTGGTTAGACCAAAGC AACTGATCTGAAACTGAATCCTGA 

p53 TGTCCTTCCTGGAGCGATCT CAAACCCCTGGTTTAGCACTTC 

BRIP 
TGCTGTTTAATCCTCTGAGAATAG CATGTTTAATCTGTTAGGAATCTGA 

ATCCAAGCACACCACCTTCT TCTGTTCCAAAGCAATGACG 

RRM2 

AGCTTAGCACAGCGGGATTA AGCAGTGAGGCTGCATCTTT 

GACATTCAGCACTGGGAATC GAAAGCCAGAACATGGGATA 

AGAAAGCTGAGACATTGCAT AGGACGACGTTCAAATACTG 

CAS3 GAGTGCTCGCAGCTCATACCT CCTCACGGCCTGGGATTT 

CDKN1A CCTCATCCCGTGTTCTCCTTT GTACCACCCAGCGGACAAGT 
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