Factors affecting the fetal hemoglobin levels in
patients with sickle cell anemia and thalassemia
Citation for published version (APA):
Dimovski, A. J. (1993). Factors affecting the fetal hemoglobin levels in patients with sickle cell anemia and
thalassemia. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Rijksuniversiteit Limburg.
https://doi.org/10.26481/dis.19931125ad

Document status and date:
Published: 01/01/1993
DOI:
10.26481/dis.19931125ad
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 09 Jan. 2023

163
CHAPTER 6

SUMHARY
The main objective of this thesis is to evaluate the factors Involved
1n the determination of the Hb F levels in patients with SS and p-thal,
with special emphasis on sequence variations in the regulatory regions
of the B-globin genes cluster.
A review of the literature on this subject is given in Chapter 1 and
includes a description of the structure and function of human Hbs, the
structure of the globin genes and their organization, and the regulation
of the developmental expression of these genes. It is emphasized that
the selective expression of the individual genes during ontogenesis is
regulated at the level of transcription by: a) local control sequences
(promoters, enhancers, and silencers) and distant (LCR) cis-acting control
sequences, and b) trans-acting regulatory proteins which bind to the regulatory sequences. The chapter also provides a short description of the
pathophysiology and clinical aspects of sickle cell anemia with special
emphasis on variations of clinical severity in relation to the Hb F levels.
These levels are influenced by the age of the individual, qender, co-existing chain deficiency, and by the chromosomal background (e.g. haplotypes)
on which the 0$ mutation is present. When reviewing the p-thalassemias
it is emphasized that the evaluation of Hb F production in homozygous
patients with severe disease is difficult because these patients receive
regular blood transfusions from early childhood. Patients presenting with
B-thalassemia intermedia provide a better opportunity of evaluating the
overall Y chain synthesis. A possible relationship between certain variations in chromosomal background and elevated Hb F levels in these patients,
as well as known sequence variations in the regulatory regions of the
B-globin gene cluster which could be responsible for this phenomenon are
reviewed.
Techniques used In this study are described in Chapter 2, and a synopsis of the patients is provided.
"**
Chapter 3 concerns the analysis of variations of the Hb F levels in
numerous SS patients relevant to the sequence variations in the regulatory
region of the B-globin gene cluster.
Chapter 3a provides data from the sequence analysis of the 5' flanking
and IVS-II regions of both the G y and Ay-giobin genes of the SS patients
with homozygosities for five different haplotypes. Comparison with previously published sequences for the normal chromosomes A and B show many
similarities to chromosome B for haplotypes #19, #20, and #17, while haplotypes #3 and #31 are remarkably similar to chromosome A and also similar
to each other. Several unique mutations were found in the 5' flanking
regions (Gy and Ay) and in the IVS-II segments of the same genes of haplotypes #19, #20, and #17; the IVS-II segments of haplotypes #3 and #31 were
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identical to those of chromosome A. The two general patterns that have
been observed among the five haplotypes have most probably arisen by gene
conversion events between the A and B type chromosomes in the African population. These patterns correlate with high and low Hb F expression, and it
1s speculated that these and other yet unknown gene conversions may contribute to the variation in Hb F and *»Y levels observed among SS patients.
Chapter 3b deals with the distribution of some specific sequence differences in the 5' flanking regions of the &y- and Ay-giobin genes from
I numerous SS patients from the Southeastern United States, and from individuals with AS, S-e-thal, SC, AC, A-B-thal, and AA, whose haplotypes have
previously been determined by restriction endonuclease mapping. All 134
chromosomes with haplotype #19 were positive for the G->T substitution at
position -657 (Ay), while 132 were also positive for the C->6 mutation at
-369 (Sy). The three specific changes for the chromosome with haplotype
#20 were found on all 54 chromosomes with this haplotype. The C->T mutation at -158 5' to 6y was present on all 41 chromosomes with haplotype
#3, and on two chromosomes with a related atypical haplotype. Normal and
8-thai chromosomes with each of these substitutions had the same 5' subhaplotype as 6S haplotypes #19 or #20, respectively. The close relationship
between the occurrence of specific mutations and haplotype of & S was used
for a fast and reliable strategy to determine these haplotypes with specific oligonucleotide probes.
In Chapter 3c, the e$ haplotypes in 709 patients with SS disease,
30 with SC disease, 91 with S-B-thal, and in 322 Hb S hétérozygotes from
14 different countries, were determined using the methodology described
above. The results support previously published data obtained with conventional methodology, indicating that the B $ gene arose separately in
different locations. The collaboration of numerous colleagues from around
the world is gratefully acknowledged.
In Chapter 3d the sequence of the 5'HS-2 of the LCR from an SS patient
homozygous for haplotype #19 and with low levels of Hb F was compared to
the same sequence from an SS patient homozygous for haplotype #3 and with
high levels of Hb F. Three single nt substitutions and a variable AT
repeated sequence were present in the 5'HS-2 of the haplotype #19 individual. All SS patients with haplotype #19 had these variations. The
5'HS-2 sequence from an SS patient who is homozygous for haplotype #19
but with abnormally high levels of Hb F (>20%) was also examined. A crossover that has placed sequences similar to the 5'HS-2 of haplotype #3 in
juxtaposition to the 5' flanking regions of haplotype #19 was observed.
Thus, a £> chromosome with haplotype #19 but having a 5'HS-2 (LCR) characteristic for haplotype #3 is associated with high y chain expression.
It 1s postulated that factors produced under condition of hematopoietic
stress, together with genetic determinants on the haplotype #3-like LCR
sequences allow for high level expression of y-globin genes.
In Chapter 3e data from sequence analysis of the LCR 5' HS-2, HS-3,
and HS-4 from the £> chromosomes for five major haplotypes (#19 #20 #3,
#31, and #17) are presented. Haplotype specific sequence variations were
found only in 5 HS-2. These involved the two AT repeats located between
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positions -10623 and -10570 relative to the Cap site of the e-globin gene,
where different patterns were found in all haplotypes.
Chapter 4 deals with the Hb F levels in patients with B-thal. In
Chapter 4a, sequence analysis of the 5'HS-2 (LCR) and the promoter regions
for the two y-globin genes of a Black patient with mild B-thalassemia major
due to a C->T mutation at position -88 of the B promoter and with high
Hb F levels is presented. Sequence variations in the 5'HS-2 were the same
as observed for the pS chromosome with haplotype #3, while most of the Gy
and Ay promoters had sequences similar to those of the 6$ chromosome with
haplotype #19. This atypical haplotype is apparently associated with an
increased y chain production which is particularly evident during periods
of severe hematopoietic stress. Additional analysis of several B-thal
homozygotes with either the C->T mutation at -88 or the A->G mutation at
-29, confirm the possible importance of the sequence differences in the
5'HS-2, and also suggest that at least two additional factors, namely a
C->T mutation at position -158 of the Gy promoter and a relative deficiency
in a chain synthesis, play a (perhaps less important) role in the increased
Hb F synthesis in these patients.
In Chapters 4b and 4c two new deletions associated with B°-thal are
described, namely the Croatian 1605 bp and *»-27 kb SEA deletions. Hétérozygotes for these deletions presented with a mild hypochromia and microcytosis; however, there were striking differences in the Hb A2 and Hb F levels
(Hb A£ 8.2% and Hb F 8.5% in the Croatian, and 4% Hb A2 and 26% Hb F in the
SEA deletion). Almost similar 5' breakpoints have been observed in both
deletions, whereas the 3' breakpoints were quite different. The 3' breakpoint of the SEA deletion includes the 3'HS-l and it is hypothesized that
removal of this region results in the loss of its y-globin gene silencing
effect, which causes a markedly elevated Hb F with modest increase in Hb A2
levels, unlike the situation in the Croatian deletion.
ra-

in Chapter 4d, sequence analysis of the 5' B-glob1n gene region has
been carried out for numerous homozygous B-thal patients with different
mutations, and of various ethnic backgrounds, in order to evaluate a possible influence of this region on the Hb F levels in these patients. Numerous patterns in the (AT)x(T)y motif have been observed which were specific
for particular chromosomal haplotypes. No direct association between any
of the (AT)x(T)y arrangements and an increased y gene expression («y and
Hb F) levels could be demonstrated, suggesting that variations in the
(AT)x(T)y motif are common polymorphisms.
Chapter 4e presents a review of the Hb F and y composition data for
hétérozygotes
«B-thal who
have an \'
étérozygotes with 66-,
, BB-»
» and «Bthal
w
\ mutation j[n
j[ ç U
lt sho
or jn ttrans. Th
The results
show that a deletion affecting adult B genes
favor the expression of y genes jj! çis, while the deletion of a single
y gene does not affect the expression of the B gene jm £21 but leads to
a faster postnatal y->B switch. This information is consistent with the
suggestion that y and B genes are competing for activation by a common
enhancer element, likely located in the LCR sequences.
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From the results described 1n this dissertation it appears that the
specific sequence variations 1n the LCR 5'HS-2, together with the C->T
substitution in the Gy promoter region, are at least partly responsible
for the elevated levels of Hb F in SS and p-thal patients. The low Hb F
levels in SS patients with haplotype #19 are most probably due to the modified sequence of the 5'HS-2, whereas the reasons for the low levels of
Hb F in SS patients with haplotypes #20 and #17 are yet to be determined.
The possible Influence of sequence variations observed in the «y *"d ^ Y
5' flanking regions, 1n the Ay-ivs-II, and 1n the LCR 5'HS-2 regions of
these patients on the overall expression of y genes should be tested in
an experimental system where the conditions of hematopoietic stress are
reproduced, e.g. transgenic mice. The observation made for the patients
with the SEA deletion is probably the most significant information included
In this dissertation. The effect of (deletion of) the LCR 3'HS-l segment
on the activity of the y-globin genes is a new observation which might
be of basic importance for the concept of gene regulation. Indeed, the
silencing effect of this segment of DNA should be evaluated further through
studies of patients with additional deletions or mutations within this
sequence, and by jji vitro experimentation.
f
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Samenvattlng
Het in dit proefschrift beschreven onderzoek betreft het evalueren van factoren die
bepalend zijn voor de concentratie van HbF in bloed van patiènten met SS en Bthalassaemie, met spéciale aandacht voor variaties in de DNA sequentie verschillen
in genen die de expressie van het B-globine cluster reguleren.
In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de literatuur over dit onderwerp;
hierin wordt tevens aandacht besteed aan een beschrijving van de structuur en
functie van HbS, de structuur van de globine genen en hun organisatie en aan de
regulatie van de ontwikkelingsafhankelijke expressie van deze genen. Benadrukt
wordt dat de selectieve expressie van de individuele genen gedurende de ontogenèse gereguleerd wordt op transcriptie niveau door: a) lokale contrôle sequenties
(promotors, enhancers en silencers) en verderweg gelegen (LCR) c/s-werkende
contrôle sequenties, en b) frans-werkende regulerende eiwitten welke binden aan
de regulerende sequenties. Ook worden in het kort de pathofysiologie en de
klinische aspecten van sikkelcel anémie beschreven met spéciale aandacht voor
variaties in de klinische presentatie in relatie tot HbF waarden. Deze niveaus
worden beïnvloed door leeftijd van de patient, 'gender', eventuele a-keten deficienties en door de chromosomale achtergrond (b.v. haplotypen) waarin de 8^
mutatie zich voordoet. Als aile 8-thalassaemieën worden beschouwd, dan wordt
duidelijk dat evaluatie van de HbF-produktie in homozygote ernstig zieke patiënten
moeilijk is, omdat deze patiënten regelmatig, vanaf de kindertijd, bloedtransfusies
krijgen. Patiënten met een intermédiaire B-thalassamie bieden een betere mogelijkheid om de y-keten synthèse te evalueren. Er wordt een mogelijke relatie besproken die zou bestaan tussen bepaalde variaties in de chromosomale achtergrond en
de geëvalueerde HbF waarden in deze patiënten, alsook een mogelijke relatie met
bekende volgorde varianten in de regulerende genen van het y-globine genen
cluster, welke verantwoordelijk voor dit fenomeen zouden kunnen zijn.

c.r
Y*

Hoofdstuk 2 handelt over de technieken die toegepast zijn in deze studie, en
bespreekt de patiënten die bij dit onderzoek zijn betrokken.
Hoofdstuk 3 behandelt de analyse van de variaties in HbF niveaus bij een groot
aantal SS patiënten, in relatie tot volgorde variaties in de regulerende sequenties
van het B-globine genen cluster.
Hoofdstuk 3a beschrijft de sequenties van de 5' flankerende- en IVS-II regionen
van zowel de Gy- als de Ay-globine genen van SS patiënten, die homozygoot zijn
voor vijf verschillende haplotypes. Vergelijking met eerder gepubliceerde sequenties
van de normale chromosomen A en B laat een grote overeenkomst zien voor
chromosoom B m.b.t. de haplotypes #19, #20, en #17, terwijl de haplotypes #3 en
#31 opvallende overeenkomst vertonen met chromosoom A en met elkaar. Verschillende unieke mutaties werden gevonden in de 5'-regio (Gy en Ay) en in de IVS-
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II segmenten van dezelfde genen met haplotypes #19, #20, en #17; de IVS-II
segmenten van haplotypes #3 en #31 waren identiek voor die van chromosoom A.
De twee algemene patronen die werden waargenomen bij de 5 haplotypes zijn
hoogstwaarschijnlijk ontstaan door gen overdracht tussen A en B type chromosomen in de Afrikaanse populatie. Deze patronen correleren met hoge en lage HbF
expressie, en er wordt gespeculeerd of deze en mogelijk andere gen overdracht
gebeurtenissen bijdragen aan de variatie in HbF- en Gy-niveaus bij SS patiënten.
Hoofdstuk 3b gaat over de distributie van sommige specifieke volgorde verschillen
In de 5'-flankerende regio's van de Gy- en de Ay-globine genen van een groot
aantal SS patiënten uit het zuid-oosten van de USA, en van individuen met AS-, SB-thalassemie, SC-, AC-, A-B-thalassemie en AA, waarvan de haplotypes eerder
bepaald werden met behulp van restrictie fragment analyse. Aile 134 chromosomen
met haplotype #19 vertoonden de G --> T substitutie op positie -657 (Ay), terwijl
132 eveneens een C --> G substitutie hadden op positie -369 (Gy). De drie
specifieke veranderingen voor het chromosoom met haplotype #20 werden gevonden op aile 54 chromosomen met dat specifieke haplotype. De C --> T mutatie op
plaats -158 5' van Gy was aanwezig op aile 41 chromosomen met het haplotype #3,
en op de twee chromosomen met het gerelateerde atypische haplotype. Normale
en B-thalassaemie chromosomen met een van deze substituties hadden hetzelfde
5'-subhaplotype als resp. de B^ haplotypes #19 of #20. De nauwe relatie tussen het
voorkomen van specifieke mutaties en haplotype B^ werd gebruikt voor een snelle
en betrouwbare stratégie om deze haplotypes te bepalen met specifieke oligonucleotide probes.
"^
**•
--
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In hoofdstuk 3c werden de B® haplotypes in 709 patiënten met SS-ziekte, 30 met
SC-ziekte, 91 met S-B-thalassaemie en 322 HbS heterozygoten uit 14 verschillende
landen bepaald met de methodiek zoals hierboven beschreven. De resultaten
ondersteunen eerder gepubliceerde gegevens, verkregen met conventionele
méthodes, die er op wijzen dat het B^ gen onafhankelijk ontstond c.q. werd
gevonden op verschillende lokaties. De samenwerking met een groot aantal
collega's uit aile windstreken wordt hier met erkentelijkheid vermeld.

In hoofdstuk 3d wordt een vergelijking gemaakt tussen sequenties van de 5'HS-2
too- van de LCR van een SS patient die homozygoot is voor het haplotype #19 en een
3*r lage HbF concentratie heeft, en dezelfde volgorde van een SS patient die homozygoot is voor het haplotype #3, maar met een hoge HbF concentratie Drie enkele
nucleotide substituties en een variabele AT repeat volgorde waren aanwezig in het
.*•-> S'HS-2 van het individu met haplotype #19. Aile SS patiënten met het haplotype
™*
#19 hadden deze varieties. De 5'HS-2 sequentie van een SS patient homozygoot
^ i ' r voor het haplotype #19, maar met een abnormaal hoog HbF gehalte (>20%) werd
loov ook onderzocht. Klaarblijkelijk heeft een cross-over geresulteerd in het naast elkaar
" • € plaatsen van sequenties die gelijk waren aan het 5"HS-2 van haplotype #3 en de
^
5ïlankerende volgorde van het haplotype #19. Een B* chromosoom met haplotype
dVi #19 maar met een^'HS-2 (LCR) karakteristiek voor haplotype #3 is
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geassocieerd met een hoge y-keten expressie. Er wordt gepostuleerd dat factoren
die geproduceerd worden in een situatie van haematopoietische stress, samen met
genetische determinanten op haplotype #3-achtige LCR volgordes leiden tot een
hoge expressie van de y-globine genen.
Hoofdstuk 3e presenteert sequentie analyses van de LCR 5' HS-2, HS-3 en HS-4
van de 8^ chromosomen van de vijf verschillende haplotypes (#19, #20, #3, #31 en
#17). Haplotype specifieke sequentie varieties werden alleen gevonden in 5'HS-2.
Deze betroffen de twee AT-repeats, gelokaliseerd tussen posities -10623 en 10570, gerelateerd aan de Cap site van het e-globine gen, waar verschillende
patronen werden gevonden bij allé haplotypes.
In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek naar HbF waarden bij patiënten met B-thalassaemie beschreven.
In hoofdstuk 4a worden sequentie analyses gepresenteerd van de 5'HS-2 (LCR)
en de promotor regio's van de twee y-globine genen van een negerpatiênt met een
j ^ milde vorm van 6-thalassaemie t.g.v. een C --> T mutatie op positie -88 van de
8-globine promotor en met een hoge HbF. Volgorde variaties in het 5'HS-2 waren
dezelfde als die waargenomen in het 8® chromosoom met haplotype #3, terwijl het
grootste deel van de Gy en Ay promotorsequenties gelijk waren aan die van het 8^"_
chromosoom met haplotype #19. Dit atypische haplotype is blijkbaar geassocieerd
1,
met een toegenomen -y-keten produktie, welke in het bijzonder tot uiting komt in
gevallen van ernstige haematopoietische stress. Additionele analyse van verschil"^ lende homozygote B-thalassaemieên met, ôf de C --> T mutatie op positie -88 ôf de
j
A --> G mutatie op positie -29, bevestigde het mogelijke belang van de volgorde
*
verschillen in de 5'HS-2 regio. Daarbij zouden tenminste nog twee additionele
factoren, namelijk een C-> T mutatie op positie -158 van de Vpromoto'' en ©en
relatieve deficiëntie in de a-keten synthèse, een (mogelijk minder belangrijke) rol
kunnen spelen bij de toegenomen HbF synthèse in de patiënten.
^
tie
In de hoofdstukken 4b en 4c worden twee nieuwe met B°-thalassaemie geassocieerde deleties beschreven, ni. de kroatische 1605bp- en een circa 27kb SEA
*_""._" deletie. Heterozygoten voor deze deleties hadden licht-hypochrome en microcytaire
erythrocyten; wel was er een opvallend verschil tussen de HbAj en de HbF gehaltes
(HbAj 8,2% en HbF 8,5% in het geval van de kroatische deletie, en HbAj 4,2% en
HbF 26% in het geval van de SEA deletie). In beide deleties werden bijna gelijke 5'breukpunten waargenomen, terwijl de 3'-breukpunten zeer verschillend waren. Het
3'-breukpunt van de SEA deletie bevatte de 3'HS-1 regio. De hypothèse is dat het
ontbreken van dit DNA stuk resulteert in het verlies van het 'silencing' effect van het
Y-globine gen, zodat een aanmerkelijk toegenomen HbF expressie het gevolg is,
met een middelmatige HbAj toename, dit in tegenstelling tot de situatie bij de
kroatische deletie.
Hoofdstuk 4d. Sequentie analyse van de 5' B-globine regio is uitgevoerd bij vele
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homozygote B-thalassaemiepatiënten, met verschillende mutaties en variërende
ethnische herkomst, om de mogelijke invloed van deze regio op de HbF concentraties na te gaan. In het ((AT\(T), motief werden talrijke patronen gevonden die
specifiek zijn voor bijzondere chromosomale haplotypen. Er kon geen direct
verband aangetoond worden tussen enige (A7),(T), rangschikking en een toegenomen Y gen expressie (°g en HbF); dit suggereert dat variaties in het (AT\(T), motief
opgevat moeten worden als een normaal polymorphisme.
In hoofdstuk 4e wordt een overzicht gegeven betreffende HbF en 7 compositie van
heterozygoten met y-. 3- en aB-thalassemie die een Y mutatie /n c/s of /n frans
positie hebben. De resultaten laten zien dat een deletie betreffende volwassen Bgenen, de expressie van c/s y-genen bevordert, terwiji de deletie van een enkel ygen de expressie van de B-genen niet beïnvloedt, maar leidt tot een snellere
postnatale y --> B shift. Deze bevindingen passen bij de suggestie dat er een
competitie bestaat voor de activatie van y- en B-genen ten aanzien van een
gemeenschappelijk enhancer-element, dat waarschijnlijk gelokaliseerd is in de LCR
sequenties.

,

^
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Uit de in dit proefschrift beschreven onderzoeksresultaten blijkt dat specifieke
sequentieverschillen in de LCR 5'HS-2 regio, in combinatie met de C --> T substitutie in het °y promotor gebied, ten minste voor een deel verantwoordelijk zijn voor
verhoogde concentraties HbF bij SS- en 8-thalassaemie patiënten. De lage HbF
concentraties bij SS-patiënten met haplotype #19 zijn hoogst waarschijnlijk het
gevolg van een afwijkende 5'HS-2 sequentie, terwiji de redenen voor de lage HbF
concentraties bij SS-patiênten met de haplotypes #20 en #17 nog niet zijn opgehelderd. De mogelijke invloed van de gevonden volgorde variaties in de °y en *y5'
flankerende regio's, in de V'VS-II en in de LCR 5'HS-2 regionen van deze
patiënten op de overall expressie van y-genen, moet nog onderzocht worden in een
experimenteel systeem waar condities van haematopoietische stress gereproduceerd kunnen worden, b.v. in transgene muizen. De bevinding met betrekking tot
de patiënten met de SEA deletie is mogelijk de belangrijkste informatie in dit
proefschrift. Het effect van (deletie van) het LCR 3'HS-1 segment op de activiteit
van de y-globine genen is een nieuwe bevinding welke van fundamenteel belang
kan zijn voor het concept van gen-regulatie. Het 'silencing' effect van dit DNA
segment moet inderdaad nog verder onderzocht worden in /n wVo studies met
patiënten met additionele deleties of mutaties in deze sequentie, en door middel
van /n wfro experimenten.

