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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?
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2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
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We used epigenetic profiling and found that in CD34+ cells, 5hmC primes for the expression of genes
regulating myeloid and lymphoid lineage commitment. Moreover, the presence of 5hmC at enhancers
associates with increased binding of RUNX1 and FLI1 in CD34+ cells, transcription factors essential
for hematopoiesis, indicating that 5hmC is important for recruitment of specific TFs.
In a second, yet unpublished study, we assessed open chromatin regions in CD34+ cells and
monocytes and identified candidate transcription factors which play a potential role during
differentiation of CD34+ cells to monocytes. These candidate transcription factors are currently tested
in functional assays.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
As originally planned, we examined epigenetic signatures in cord blood CD34+ cells and searched for
transcription factors that play a role in CD34+ renewal and differentiation.
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