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S A M E N VAT T I N G

Dit proefschrift is als volgt opgezet:
Hoofdstuk 2 bevat een uitgebreide uiteenzetting van bestaande liter-

atuur over single-molecule experimenten met RecA and RAD51, het belan-
grijkste element van HR in prokaryotische en eukaryotische organismen.
In HR assembleren RecA en RAD51 op enkelstrengs DNA, binden met
de homologe sequentie op het zusterchromosoom, wisselen een streng
uit en vallen uiteindelijk van het heteroduplex DNA af.Het binden van
ATP coördineert al deze biochemische reacties, transformaties in de con-
formatie van het eiwit en ATP hydrolyse. “singe-molecule” aanpakken,
zoals optische en magnetische tweezers (nanoschaal pincetten), FRET spec-
troscopie en fluorescentie microscopie maken het mogelijk om deze molec-
ulaire mechanismen te isoleren en te bestuderen. Ondanks jaren van in-
tensief onderzoek blijven vele inconsistenties en open vragen bestaan met
betrekking tot dit onderwerp.

Hoofdstuk 3 beschrijft de techniek die in dit onderzoek gebruikt is:
een combinatie van DNA-manipulatie (optische pincetten), directe visu-
alisat van de eiwitten (single-molecule fluorescentie microscopie) en mi-
crofluïdische technologieën. Ik beschrijf de voordelen en het gebied van
toepassing van deze specifieke aanpak voor het bestuderen van DNA-eiwit
interacties. Daarnaast beschrijf ik enkele experimenten waarin ik de limi-
eten van het lokaliseren van eiwit op een enkel DNA molecuul bestudeer
als functie van de toegepaste spanning.

Hoofdstuk 4 beschrijft de biochemische methoden en procedures om
enkelstrengs DNA te genereren uit single-molecule experimenten met be-
hulp van optische pincetten. Er zijn veel biochemische methoden beschik-
baar om dsDNA moleculen te modificeren, maar het aantal protocollen is
veel beperkter. Ik beschrijf ook enkele praktische uitdagingen bij het intact
houden van ssDNA moleculen tijdens de experimenten met de optische
pincet en de procedures voor single-molecule studies.

Hoofdstuk 5 is een uitgebreide single-molecule studie naar het mecha-
nisme achter het binden van RAD51-‘nucleoprotein’ filamenten aan zowel
ssDNA als dsDNA. Aangetoond wordt dat filament binding zeer selectief
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plaatsvindt met een voorkeur voor ssDNA boven dsDNA. Doordat we in-
dividuele RAD51 eiwitten kunnen tellen, hebben we de nucleation en groei
van RAD51 filamenten afzonderlijk kunnen visualiseren en kwantificeren.
Ik heb aan het licht gebracht dat het verschil in grootte tussen RAD51

kernen afhangt van de grootte van de filamenten in de oplossing.. We
hebben een fysisch model ontwikkeld dat onze experimentele waarnemin-
gen kwantitatief beschrijft. Bovendien hebben we het effect van BRC4, de
RAD51-bindingseenheid van de borstkanker tumor onderdrukker BRCA2,
op RAD51 filamentvormingbestudeerd.

Hoofdstuk 6 bediscussieert verschillende dynamische aspecten van het
RAD51 nucleoprotein filament. Ik start met het beschrijven van een op-
vallend verschil in het gedrag tussen twee natuurlijk bestaande varianten
van RAD51 (K313 and Q313). Ik neem daarbij waar dat deze biochemische
verandering RAD51 activeert om langs het ssDNA te bewegen volgens een
mechanisme van diffussie en sprongen. Met het gebruik van “dynamische
kracht-spectroscopie”, hebben we bekeken hoe de kracht de structuur van
het RAD51 nucleoprotein filament beïnvloedt. Met metingen ver buiten
de evenwichtstoestand was het mogelijk om het verschil in vrije energie
verschil te meten tussen de RAD51 conformaties.

Hoofdstuk 7 presenteert het DNA-binding en ‘bridging’ mechanisme
van XRCC4 en XLF – twee cruciale onderdelen van de non-homologous
end joining pathway (NHEJ). Ik nam waar dat de vorming van XRCC4-
XLF filamenten de mechanische eigenschappen van DNA niet beinvloedt.
Dit gaf ons inzicht in het mechanisme van XRCC4 en XLF in het binden
aan DNA. De DNA-binding modus van het XRCC4-XLF filament is zeer
complex en wordt gekarakteriseerd door schuiven, pauzeren en filament
herschikking. Tot slot hebben we een innovatieve analyse ontwikkeld om
de DNA ‘end-bridging’ activiteit van XRCC4-XLF te bestuderen.


