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English summary

DNA is the molecule that carries genetic information that is needed to produce proteins. DNA is first 
transcribed into mRNA (transcripts) and proteins are produced by translating mRNA into a peptide 
sequence. An mRNA is composed of a 5’ untranslated region (UTR), a coding sequence (CDS) that 
codes for a particular protein, and a 3’UTR. The factories, that translate mRNAs, are called ribosomes. 
Ribosomes are made up of a small and a large subunit, that are structurally composed of ribosomal 
RNA (rRNA) and ribosomal proteins (RPs). Translation is controlled at the initiation, elongation and 
termination level. A large complex containing the small subunit of the ribosome scans mRNAs from the 
start searching for a start codon. In this process translation initiation factors (eIFs) play a key role, once 
a start codon is recognized, the large subunit of the ribosome is recruited to initiate translation. The red 
blood cell compartment is subject to extensive translational control in erythroid cells.

First, erythroid cells are dependent on the growth factors erythropoietin (EPO) and Stem Cell Factor 
(SCF). EPO is important throughout erythropoiesis and SCF is needed for promotion of proliferation 
and inhibition of differentiation. In erythroid cells, SCF controls recruitment of specific mRNAs towards 
polysomes, by activating the mTOR pathway that causes release of translation initiation factor eIF4E. 
One of these transcripts was Igbp1, which is the alpha4 subunit of PP2A that enhances the mTOR 
signaling pathway in a positive feedback loop. In Chapter 3, we describe how we investigated the role 
of secondary structures in the 5’UTR of Igbp1 in translation of this transcript. Secondary structures on 
the Igbp1 5’UTR were predicted with Mfold, which showed the presence of a stem-loop structure and 
a pseudoknot. We showed that the pseudoknot contained an UCUU rich region, which are binding sites 
for the polypyrimidine tract-binding protein (PTB). Mutation of one of these sites, located in the loop 
of the pseudoknot, resulted in reduced luciferase activity in vivo. Overexpression of PTB in HEK cells 
resulted in increased Igbp1 protein expression, whereas knockdown of PTB decreased Igbp1 protein 
expression in mouse erythroid progenitors. Because PTB plays a role in IRES-mediated translation 
(internal ribosome entry site) we investigated whether the structures had IRES activity, with bicistronic 
expression vectors. We found that the structures had a slight IRES activity. In addition, by pre-annealing 
morpholinos between the stem-loop and the pseudoknot we found that some ribosomes may be able 
to bypass (shunt) the Igbp1 5’UTR. We hypothesize that Igbp1 translation is mediated by a protein 
complex that includes PTB and interacts with the stem-loop and the pseudoknot and may enable 
bypass of the 5’ UTR to translate Igbp1.

Second, erythroid cells produce huge amounts of hemoglobin (270 million per erythrocyte) by 
combining iron-loaded heme molecules with globin proteins. It is important for erythroid cells to 
carefully monitor the heme:globin ratio. During iron deficiency, the kinase Heme-Regulated Inhibitor 
(HRI) is activated and phosphorylates eIF2, which leads to a block in global protein production to prevent 
accumulation of globin proteins and therefore prevent proteotoxicity. Proteotoxic stress is damaging to 
cells if the stress is not dealt with efficiently. Despite a block in global mRNA translation, some mRNAs 
are selectively translated to adapt to the proteotoxic stress. This has been attributed to the presence of 
upstream open reading frames (uORFs) on some transcripts. When cells are not stressed, uORFs in the 
5’UTR of stress-responsive transcripts prevent translation of the CDS and therefore production of the 
annotated protein. During proteotoxic stress, ribosomes bypass the inhibitory uORF in the 5’UTR and 
instead translate the CDS of these transcripts. Well known stress-responsive transcripts include Atf4, 
Ddit3 and Gadd34, among others, that are involved in adaptation to proteotoxic stress. This pathway 
is called the integrated stress response. Mice that lack Atf4 or Gadd34 have impaired erythropoiesis 
at the progenitor and mature red blood cell stage. It is unknown, however, whether there are other 
erythroid-specific transcripts that protect erythroid cells against proteotoxic stress. Ribosome profiling 
has enabled the discovery of novel stress-responsive transcripts. Ribosome profiling is a genome-wide 
deep sequencing technique that allows sequencing of mRNA footprints that are translated by the 
ribosome and enables to investigate which parts of mRNAs are being translated. 

In chapter 4 we investigated genome-wide mRNA translation in response to proteotoxic stress 
by performing ribosome profiling in erythroblasts. To do this, we treated mouse erythroblasts with 
tunicamycin (Tm), that causes a build-up of proteins in the endoplasmic reticulum, which induces eIF2 
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phosphorylation and a reduction in protein synthesis. We used cycloheximide (CHX) to stall elongating 
ribosomes and Harringtonine (Ht) to stall initiating ribosomes. Then, we performed ribosome profiling 
together with RNA sequencing to identify translation initiation sites (Ht) and to assess ribosome 
density (CHX). We found an increased ribosome density for 147 transcripts during proteotoxic stress. 
Transcription factors Atf4, Tis7/Ifrd1, Pnrc2, Gtf2h, Mbd3, JunB and Kmt2e were included among top 
upregulated transcripts. In addition, we found a decreased ribosome density in 337 transcripts, among 
these were Dym and Csde1. Furthermore, with Ht we uncovered novel translation initiation sites and 
uORFs. Unexpectedly, translated uORFs did not predict eIF2-dependent translation efficiency, but 
upregulated transcripts contained longer uORFs compared to downregulated transcripts. These results 
unravel the complex translational changes in erythroblasts during proteotoxic stress.

In chapter 5 we performed functional studies with one of the targets found in chapter 4. We 
investigated how Tis7 regulates erythroid homeostasis and which genes may be modulated by Tis7 
during erythroid development and proteotoxic stress. We performed Tis7 knockdown in mouse 
erythroid progenitors, which led to reduced expansion due to a reduction of cell viability. We performed 
RNA sequencing to investigate which genes may be regulated by Tis7 in erythroblasts. This yielded 
338 differentially expressed genes among which TGF-β signaling and autophagy genes. In addition, 
we treated erythroblasts with Tm for 4 and 8 hours to investigate which targets may be regulated by 
Tis7 during proteotoxic stress. During Tm treatment, the loss of Tis7 led to differential expression of 33 
genes, some of which are components of the translation machinery and some long non-coding RNAs. 
These findings suggest that Tis7 may be involved in the regulation of genes that are important during 
erythroid expansion and proteotoxic stress.

Third, also the availability of ribosomes is crucial for erythropoiesis. Mutations in genes coding for 
RPs may lead to Diamond-Blackfan anemia (DBA), which is characterized by physical malformations and 
by death of erythroid cells, in part due to differential translation of specific mRNAs that are important 
for erythropoiesis. However, DBA is a heterogenous disease and not all RP mutations may lead to 
DBA. Therefore, it is important to investigate what the role is of each RP in the ribosome and to which 
symptoms they may lead, when they are mutated. 

In chapter 6 we investigated two unrelated cases with novel missense mutations in the RPS23 
gene. These two individuals appeared with hearing impairment, small skull, and overlapping dysmorphic 
features similar to DBA patients. One of these patients also had autism spectrum disorder. The 
mutations caused amino acid substitutions (Arg67Lys and Phe120Ile) that were present in two highly 
conserved regions of RPS23. These regions are known to play roles in the control of mRNA stop codon 
recognition and translation fidelity. We found that the Arg67Lys mutation impaired yeast growth and 
led to a reduction in 40S subunits in human cells. RP gene mutations are believed to be pathological by 
decreasing the protein synthesis rate, however this mutation did not have an effect on protein synthesis 
in human cells. Additionally, the Arg67Lys mutation impaired hydroxylation of a proline residue 
at position 62 by the enzyme OGFOD1, and this may possibly result in absence of ribosomes with 
mutated RPS23 from the polysome pool. In addition, the Phe120Ile mutation resulted in disruption of a 
predicted interaction between two phenylalanine residues which led to unstable RPS23. Furthermore, 
these RPS23 mutations impaired mRNA translation accuracy and exhibited an increased stress granule 
accumulation during oxidative stress. These results show how different mutations in an RP can lead to 
a ribosomopathy, but with different mechanisms and that some RP gene mutations can lead to altered 
mRNA translation with an absence in hematopoietic phenotype.

Translational control is of course not limited to red blood cells. In the Appendix chapter we show how 
T-cell receptor (TCR) triggering leads to mRNA transcription, translation or stability of the cytokines 
TNF-α, INF- γ and IL-2 in cytotoxic T-cells. TCR triggering leads to activation of protein kinase C (PKC) 
and increased calcium influx, among others. Production of TNF-α was mediated by PKC that induced 
recruitment of this pre-formed mRNA to the polysomes. In contrast, production of INF- γ and IL-2 
depends on RNA transcription induced by calcium influx and mRNA stability induced by PKC. These 
results show how PKC orchestrates differential cytokine production in T-cells.
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DNA is het molecuul waarin de genetische informatie zit, die nodig is om eiwitten te maken. DNA wordt 
eerst omgezet tot mRNA (ook wel transcript genoemd) en eiwitten worden geproduceerd door mRNA te 
transleren tot een eiwit. Een eiwit wordt opgemaakt uit een reeks aminozuren. DNA en mRNA bestaan 
uit nucleotiden die de sequentie van deze moleculen weergeeft, drie opeenvolgende nucleotiden die 
coderen voor een aminozuur wordt een codon genoemd. Een mRNA wordt opgebouwd uit drie delen: 
Aan de linker kant is het 5’ onvertaalde gebied (5’UTR), in het midden bevindt zich een coderend gebied 
dat de sequentie geeft om een eiwit te maken dat begint met een start codon en eindigt met een 
stop codon (dit gebied wordt een open leesraam genoemd), en aan de rechter kant een 3’UTR. Een 
mRNA is vaak niet een streng, maar heeft vaak veel secundaire structuren, vooral aan de 5’ kant. De 
fabrieken, die mRNA transleren, worden ribosomen genoemd. Ribosomen hebben een kleine en een 
grote subeenheid en bestaan uit ribosomaal RNA (rRNA) en ribosomale eiwitten. Translatie van mRNA 
wordt gecontroleerd op het niveau van initiatie, elongatie en terminatie. De kleine subeenheid van 
de ribosoom scant mRNAs van 5’ naar 3’, op zoek naar een start codon. In dit proces spelen translatie 
initiatie factoren (eIFs) een rol, als een start codon herkend wordt, zal de grote subeenheid van de 
ribosoom gerecruteerd worden om translatie te starten.

Controle van mRNA translatie speelt bij rode bloedcellen een grote rol. Ten eerste zijn rode bloedcellen 
afhankelijk van de groeifactoren erythropoietine (EPO) en Stamcel factor (SCF). Rode bloedcel 
voorlopers (erythroblasten) kunnen zich delen en differentieren zich tot mature rode bloedcellen, dit 
proces wordt erythropoiese genoemd. EPO is belangrijk gedurende erythropoiese en SCF is nodig voor 
cel deling en het voorkomen van differentiatie. SCF activeert de mTOR signalering in rode bloedcellen, 
wat ervoor zorgt dat eIF4E vrij komt om mRNA translatie te starten. Het vrijkomen van eIF4E leidt ertoe 
dat er zich meer ribosomen gaan bevinden op bepaalde mRNAs, en dus dit eiwit hoger tot expressie 
komt. Een van deze mRNAs was het transcript Igbp1. Igbp1 is een eiwit dat mTOR signalering versterkt 
in een positieve feedback loop en dus zorgt voor het vrijkomen van meer eIF4E.

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht hoe secundaire structuren op de 5’UTR van Igbp1 translatie 
van dit transcript moduleert. Met het programma Mfold hebben we secundaire structuren voorspeld aan 
de 5’ kant van Igbp1, waaronder een twee stabiele structuren, een boomstructuur en een pseudoknoop. 
De boomstructuur bevindt zich aan het begin van de 5´UTR, de pseudoknoop bevindt zich net voor het 
startcodon van Igbp1. We hebben laten zien dat de pseudoknoop een UCUU rijk gebied heeft. UCUU 
sequenties zijn bindingsplaatsen voor het eiwit polypyrimidine tract-binding protein (PTB). We hebben 
de 5’UTR van Igbp1 aan een luciferase gen vastgemaakt, waardoor de translatie van luciferase nu net 
zo gecontroleerd wordt als Igbp1. Daarbij hebben we deze UCUU sequenties gemuteerd, zodat PTB er 
niet meer aan kan binden, om te onderzoeken wat de functie is van de pseudoknoop. Door de activiteit 
van luciferase te meten, kunnen we onderzoeken wat het effect van deze mutaties is op translatie van 
luciferase en dus wat de rol van de 5’ kant van Igbp1 is in translatie.  Het muteren van een van deze 
sequenties, die zich bevond in de lus van de pseudoknoop, zorgde ervoor dat de luciferase activiteit 
achteruit ging, wat betekent dat dit gebied belangrijk is voor translatie van Igbp1. Het is bekend dat PTB 
een rol speelt in een vorm van translatie dat IRES heet, waarbij een ribosoom niet perse aan het linker 
uiteinde van een mRNA hoeft te beginnen maar direct in het midden van een sterk gestructureerde 5’ 
kant kan beginnen met transleren. We hebben onderzocht of de twee structuren een IRES activiteit 
hadden, en vonden dat beide structuren een lichte IRES activiteit hadden. We hebben daarna onderzocht 
of ribosomen de secundaire structuren kunnen omzeilen door stukken kleine RNAs (morpholino’s) te 
laten binden tussen de twee structuren. We vonden door dit experiment dat sommige ribosomen in 
staat zijn de 5’UTR van Igbp1 te omzeilen. We hypothetiseren dat een eiwitcomplex waarin PTB zit met 
beide structuren interacteert waardoor ribosomes de 5’UTR kunnen omzeilen om Igbp1 te transleren. 

Ten tweede, maken rode bloedcellen hemoglobine, dat zuurstof bindt, door heem moleculen 
(een molecuul dat ijzer vasthoudt) met globine eiwitten te combineren.  Het is belangrijk dat rode 
bloedcellen de ratio heem:globine in de gaten houden. Ijzertekort leidt tot een verlaging in heem, wat 
ervoor zorgt dat een enzym (Heme-regulated inhibitor of HRI) geactiveerd wordt die eIF2 fosforyleert 
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om eiwit productie te stoppen en daarmee dus ook de productie van globines te verlagen. Een teveel aan 
globines kan leiden tot precipitatie van globine aggregaten die rode bloedcellen kunnen beschadigen. 
Een te grote productie van (misvormde) eiwitten kan dus leiden tot proteotoxische stress. De kleine 
subunit van de ribosoom samen met eIF2 spelen een rol bij start codon herkenning om mRNA translatie 
te starten. Desondanks dat eIF2 fosforylatie zorgt voor een blokkade in eiwit productie, bestaan er 
mRNAs die door ribosomen alsnog getransleerd kunnen worden tot een eiwit. Deze mRNAs hebben 
upstream start codons aan de 5’ kant, naast de start codon die codeert voor een eiwit, deze gebieden 
worden dus upstream open leesramen (uORFs) genoemd. In de normale situatie herkennen ribosomen 
deze upstream start codons en zullen deze uORFs aan de 5’ kant van het mRNA getransleerd worden, 
wat ervoor zorgt dat de start codon van het eiwit niet herkend wordt en dus wordt dat eiwit niet 
geproduceerd. Tijdens proteotoxische stress, zorgt fosforylatie van eIF2 ervoor dat deze factor minder 
beschikbaar is, hierdoor zullen ribosomen de upstream start codons aan de linker kant van het mRNA 
slechter herkennen en zullen ze in plaats daarvan de start codon herkennen dat codeert voor een eiwit 
en dat eiwit dus produceren. Tot deze eiwitten behoren Atf4, Ddit3 en Gadd34,  en deze eiwitten zijn 
betrokken bij het reguleren van overleving van een cel tijdens proteotoxische stress. Dit proces wordt 
de geintegreerde stress respons genoemd. Atf4, bijvoorbeeld, is een transcriptie factor die bindt aan 
DNA en ervoor zorgt dat DNA sequenties meer of minder afgeschreven worden tot mRNAs.

Muizen die geen Atf4 of Gadd34 hebben, hebben verstoorde rode bloedcel vorming op de 
voorloper en mature rode bloedcel stadium. Echter, is het onbekend of er erythroid specifieke 
mRNAs zijn die rode bloedcellen beschermen tijdens proteotoxische stress. Ribosome profiling is een 
techniek waarmee we kunnen kijken welke mRNAs getransleerd worden in een cel en waar ribosomen 
zich bevinden op het mRNA. Samen met RNA sequencing (het opsporen van welke en hoeveel RNA 
moleculen door de cel gemaakt worden op een bepaald moment) kan de ribosoom dichtheid bepaald 
worden. De ribosoom dichtheid is het aantal ribosomen per aantal RNA moleculen of transcripten. 
Met deze technieken samen zijn open leesramen gevonden die tijdens proteotoxische stress door 
meer ribosomen getransleerd worden die zouden kunnen leiden tot productie van eiwitten die een rol 
zouden kunnen spelen bij proteotoxische stress. 

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht welke andere transcripten getransleerd worden in rode 
bloedcel voorlopers met proteotoxische stress. We hebben onderzocht welke start codons gebruikt 
worden en welke open leesramen worden getransleerd door ribosomen. Om dit te doen hebben 
we erythroblasten behandeld met de drug tunicamycine (Tm). Tm zorgt ervoor dat eiwitten zich 
ophopen in een van de organellen van de cel en dat zorgt ook voor een proteotoxische stress respons 
en dus fosforylatie van eIF2 en een verlaging in eiwit productie.  Vervolgens hebben we de cellen 
behandeld met de drugs cycloheximide (CHX) en harringtonine (Ht), die respectievelijk elongerende 
en initierende ribosomen op hun plek verstevigen. Vervolgens hebben we ribosome profiling 
uitgevoerd, waarbij de elongerende ribosomen laten zien welke open leesramen getransleerd worden 
en de initierende ribosomen laten zien welke start codons herkend worden. We vonden dat 147 
transcripten een verhoogde ribosoom dichtheid hadden tijdens proteotoxische stress, wat betekent 
dat deze transcripten meer getransleerd worden. We vonden enkele transcriptie factoren onder de 
upgereguleerde transcripten, onder andere Atf4, Tis7/Ifrd1, Pnrc2, Gtf2h, Mbd3, JunB en Kmt2e. Aan de 
andere kant, hebben we 337 transcripten gevonden met verminderde ribosoom dichtheid, waaronder 
Dym en Csde1. Met Ht hebben we nieuwe translatie initiatie sites en uORFs gevonden. Wat we niet 
verwacht hadden, was dat niet alle transcripten met uORFs aangetast waren door eIF2 fosforylatie 
tijdens proteotoxische stress. We zagen dat de uORFs van upgereguleerde transcripten langer waren 
dan downgereguleerde transcripten. Deze resultaten ontrafelen de complexe veranderingen in mRNA 
translatie in erythroblasten tijdens proteotoxische stress.

Omdat de geintegreerde stress respons belangrijk is voor erythropoiese, hebben we in hoofdstuk 
5 onderzocht wat de functie is van Tis7, een transcript die we hadden gevonden in hoofdstuk 4. We 
hebben onderzocht hoe Tis7 rode bloedcel homeostase regelt en welke genen aan of uit gezet worden 
door deze transcriptie factor tijdens erythropoiese en proteotoxische stress. Om dit te onderzoeken, 
hebben we de expressie van Tis7 in muis erythroblasten verminderd, en dit leidde tot verminderde cel 
deling door een vermindering in cel levensvatbaarheid. We hebben RNA sequencing uitgevoerd om 
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te onderzoeken welke genen aangetast werden door verminderde Tis7 expressie. We vonden dat 338 
genen meer of minder tot expressie kwamen in erythroblasten met verminderde Tis7, waaronder genen 
die betrokken zijn bij TGF-β signalering en autofagie. TGF-β signalering kan zorgen voor verplaatsing 
van transcriptie factoren naar de kern van de cel waar ze genen aan of uit zetten die in meerdere 
processen betrokken zijn. Autofagie is het proces waarbij een cel zijn eigen organellen opeet om amino 
zuren te besparen of cellulaire componenten te recyclen. Daarnaast hebben we de erythroblasten met 
Tm behandeld om te onderzoeken welke genen door Tis7 gereguleerd zouden kunnen worden. Tijdens 
proteotoxische stress leidde het ontbreken van Tis7 tot verschillende expressie van 33 genen, waarvan 
genen die betrokken zijn bij translatie en enkele lange RNAs die niet coderen voor een eiwit. Deze 
resultaten suggereren dat Tis7 betrokken kan zijn bij de regulatie van genen die belangrijk zijn tijdens 
rode bloedcel expansie en proteotoxische stress.

Ten derde, is het aantal ribosomen belangrijk voor rode bloedcellen. Mutaties in ribosomale 
eiwitten die leiden tot vermindering van het aantal ribosomen in een cel, zou kunnen leiden tot de 
ziekte Diamond-Blackfan anemie (DBA). DBA is daarom een ribosomopathie, een ziekte veroorzaakt 
door een vermindering aan ribosomen. DBA wordt gekarakteriseerd door fysieke afwijkingen en door 
verhoogde sterfte van rode bloedcellen. Deze sterfte is toe te wijden aan, onder andere, verstoorde 
translatie van specifieke mRNAs die belangrijk zijn voor rode bloedcel vorming. Echter, het mechanisme 
dat leidt tot ziektebeeld van DBA patienten is heterogeen en niet alle mutaties in ribosomale eiwitten 
leiden tot DBA. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat de rol is van elk ribosomaal eiwit in het 
ribosoom en tot welke symptomen ze kunnen leiden, wanneer deze gemuteerd raken. 

In hoofdstuk 6 hebben we twee ongerelateerde patienten met nieuwe missense mutaties het gen 
dat codeert voor het ribosomale eiwit RPS23. Deze twee patienten hadden gehoor problemen, kleine 
schedels en andere fysieke abnormaliteiten die overlappen met die van DBA patienten. Een van de twee 
patienten had ook autismespectrum stoornis. Een missense mutatie in het DNA leidt tot een veranderd 
amino zuur in het eiwit. Deze aminozuur substituties bevonden zich in twee sterk geconserveerde 
gebieden van RPS23. Deze gebieden spelen een rol in het reguleren van mRNA stop codon herkenning 
en translatie precisie. We vonden dat de Arg67Lys mutatie de groei van schimmel beperkte en dat deze 
mutatie leidde tot een vermindering van de kleine ribosomale subeenheden in humane cellen. Er wordt 
gedacht dat mutaties in ribosomale eiwitten over het algemeen leiden tot vermindering van ribosomen 
en dus ook tot verminderde translatie. Echter, deze twee mutaties hadden geen effect op mRNA translatie 
of eiwit synthese in humane cellen. RPS23 wordt normaliter gehydroxyleerd door het enzym OGFOD1 
nadat dit enzym aan RPS23 bindt. Deze modificatie  zorgt ervoor dat RPS23 de translatie precisie van 
de ribosoom kan waarborgen. We vonden dat de Arg67Lys mutatie de hydroxylatie van RPS23 belette 
en dit zou misschien er toe kunnen leiden dat ribosomen met gemuteerde RPS23 verwijderd worden 
van de  groep ribosomen die actief transleren. Daarnaast zorgt de Phe120Ile mutatie voor verstoring 
van een voorspelde verbinding tussen twee RPS23 residuen en dat leidt tot een instabiel RPS23. Verder 
vonden we dat deze RPS23 mutaties de precisie van mRNA translatie verstoorden en dat cellen met deze 
mutaties gevoeliger waren voor oxidatieve stress, veroorzaakt door zuurstof radicalen. Deze resultaten 
laten zien hoe verschillende mutaties in een ribosomaal eiwit kunnen leiden tot een ribosomopathie, 
maar door verschillende mechanismen en dat sommige mutaties in ribosomale eiwitten kunnen leiden 
tot veranderingen in mRNA translatie zonder een effect te hebben op rode bloedcellen of andere 
hematopoietische cellen.

Controle van mRNA translatie is natuurlijk niet gelimiteerd tot rode bloedcellen. Ook in T-cellen 
kan translatie een rol spelen, onder andere wanneer T-cellen geactiveerd worden om cytokines te 
produceren om pathogenen te bestrijden. In het Appendix hoofdstuk laten we zien hoe de activatie 
van T-cellen leidt tot mRNA transcriptie, translatie of stabiliteit van de cytokines TNF-α, INF- γ and IL-2. 
Wanneer T-cellen worden geactiveerd, leidt dit tot, onder andere, activatie van protein kinase C (PKC) 
en een verhoogde calcium opname. PKC zorgt ervoor dat meer ribosomen het TNF-α mRNA transleren. 
Productie van INF-γ en IL-2 is afhankelijk van RNA transcriptie geinduceerd door calcium opname en 
verhoogde mRNA stabiliteit mede door PKC signalering. Deze resultaten laten zien hoe PKC de productie 
van verschillende cytokines moduleert.
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