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S A M E N VAT T I N G

De prijs van accuraatheid: DNA replicatie in een
optisch pincet
Ik zal hier pogen een beknopte versie te geven van ruim 4 jaar onderzoek. Daartoe neem
ik u hoofdstuk voor hoofdstuk mee door mijn proefschrift en zal ik de hoogtepunten
aanstippen.

In de introductie gaan we van het begin van de moderne evolutietheorie naar het
huidige dogma van evolutie-denken op moleculair niveau. Charles Darwin wordt erk-
end als de grondlegger van de evolutietheorie. De verscheidenheid aan flora en fauna
die hij ontdekte gedurende zijn reis naar Zuid-Amerika leidde hem tot het opstellen van
een nieuwe theorie over hoe soorten ontstaan. In plaats van stabiele, onveranderende
soorten stelde Darwin dat vanuit de ene soort een nieuwe soort kon ontstaan. Daar-
naast veronderstelde hij dat natuurlijke selectie de drijvende kracht achter evolutie was.
Kleine aanpassingen in een individu konden leiden tot een voordeel en daardoor meer
nakomelingen en hogere overlevingskansen.

De missende schakel die uiteindelijke leidde tot de theorie van moderne synthese
kwam van Gregor Mendel’s experimenten met erwten. Hij liet zien dat bepaalde eigen-
schappen, zoals de vorm en kleur van de peul, overerfbaar waren volgens duidelijke
patronen. Een andere mijlpaal in het veld van moleculaire biologie is de ontdekking
van de structuur van DNA in 1953 door James Watson en Francis Crick. De daaropvol-
gende decennia zijn steeds meer details van het functioneren op moleculair niveau
duidelijk geworden. De informatiestroom van DNA naar RNA naar eiwit werd ont-
dekt en daarmee werd de status van DNA als blauwdruk van het leven bevestigd. In
de laatste twintig jaar hebben enkel-molecuul technieken het veld van de biofysica een
enorme boost gegeven. Door een enkel eiwit apart te kunnen bestuderen is het mogelijk
om het exacte mechanisme en functioneren van eiwitten bloot te leggen.

Een optisch pincet is een van de veelgebruikte technieken voor enkel-molecuul exper-
imenten. Voor een optisch pincet wordt een coherente laserbundel sterk gefocusseerd
door een lens. Door het focus in een vloeistof te plaatsen is het mogelijk om een klein,
micrometer groot, bolletje vast te houden in het focus. Een enkele laserbundel kan
gebruikt worden om twee verschillende foci te genereren, zodat er twee bolletjes tegelijk
vastgehouden worden. De bolletjes en een stukje DNA worden zo behandeld dat de
uiteinden van het DNA plakken aan de bolletjes. De foci kunnen afzonderlijk van
elkaar bewogen worden door de spiegeltjes in het pad van de laser te besturen. Op deze
manier zijn de bolletjes uit elkaar te bewegen, waardoor het DNA tussen de bolletjes
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opgerekt wordt. Eiwitten kunnen nu bestudeerd worden doordat zij vaak de elasticiteit
van DNA veranderen. Een uitgebreide introductie over het gebruik van het optisch
pincet voor het bestuderen van DNA-eiwit interacties is te vinden in Hoofdstuk 2. Ex-
perimentele methoden die onderzoeken hoe eiwitten binden en andere mogelijkheden
om mechanismes van eiwitten te bestuderen worden besproken. Daarnaast worden de
respectievelijke voor- en nadelen van de methoden behandeld.

In een tweede sectie behandel ik uitvoerig de details van DNA als dat opgerekt wordt
in een optisch pincet. De karakteristieke elastische eigenschappen van DNA worden
in veel methoden gebruikt om de eigenschappen van eiwitten af te leiden. Uiteindelijk
worden in Hoofdstuk 2 de bijdragen van experimenten met een optisch pincet aan vier
essentiële DNA processen behandeld: (i) DNA organisatie, over hoe DNA opgeslagen
wordt in een cel; (ii) DNA replicatie, het proces van kopiëren van DNA; (iii) DNA tran-
scriptie, ofwel het lezen van DNA om mRNA te maken waar uiteindelijk eiwitten van
worden geproduceerd; en (iv) DNA reparatie, dat er zorg voor draag dat beschadigd en
gebroken DNA gerepareerd wordt.

Om enkele eiwitten te kunnen bestuderen is het noodzakelijk om DNA moleculen
te hebben waarvan de eigenschappen exact bekend zijn. Voor specifieke eiwitten zijn
de lengte en de methode van binding aan de bolletjes belangrijk. Daarom worden in
Hoofdstuk 3 diverse protocollen gepresenteerd voor de synthese van DNA moleculen
voor verschillende experimenten. De DNA moleculen worden uitvoerig getest en de
experimentele condities worden geoptimaliseerd. Deze studie behandelt een aantal zeer
praktische zaken voor het maken van DNA moleculen voor specifieke experimenten.

DNA replicatie is het proces dat er zorg voor draagt dat het DNA van een cel is
gekopieërd voordat een cel zich kan gaan delen. Betrouwbaar kopiëren is essentieel om
te zorgen dat de nakomelingen van een cel exact dezelfde eigenschappen krijgt. Om
DNA te kunnen kopiëren moet de dubbele helix van DNA eerst ontwonden worden tot
twee losse strengen door DNA helicase. Door de complementariteit van DNA kan een
enkele streng functioneren als een mal om de missende streng te maken. DNA poly-
merase (DNAp) is de katalysator van dit proces. Door de bestaande streng te lezen
en daar een voor een een complementaire nucleotide aan vast te maken, ontstaan er
uiteindelijk een kopie van het DNA. Beiden kopiën hebben dus één originele streng en
één nieuw gesynthetiseerde streng.

In Hoofdstuk 4 kijk ik nauwkeurig naar de extreme hoge betrouwbaarheid van DNAp.
Het was al duidelijk dat DNAp ontzettend goed is in het selecteren van de juiste van vier
nucleotiden. Maar DNAp kan ook corrigeren. Wanneer het toch onverhoopt merkt dat
het een foute nucleotide heeft toegevoegd, zal het een aantal van de laatst toegevoegde
nucleotiden er weer uithalen. Dit lijkt een inefficiënte manier van DNA kopiëren. Als
DNAp namelijk correcte nucleotiden eruit haalt moet het iets herhalen dat het in eerste
instantie al goed had gedaan. Toch wordt duidelijk waarom het dit mechanisme heeft
aangenomen in het licht van de gewenste betrouwbaarheid. Wanneer een fout niet
gecorrigeerd zou worden, ontstaat er nakomeling met mogelijk ongewenste eigenschap-
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pen. Alle energie die gestoken is in het maken van de nakomeling is dan verspild. Door
meer dan de minimaal benodigde energie te steken in het betrouwbaar kopiëren van
DNA kan dit scenario in ieder geval worden voorkomen. Daarom betaalt DNAp dus
een extra prijs aan energie door af en toe correcte nucleotiden opnieuw te moeten to-
evoegen.

Het laatste hoofdstuk (Hoofdstuk 5) is een studie naar het replisoom, een complex
van eiwitten, dat verantwoordelijk is voor de volledige DNA replicatie. Ik bestudeer de
coöperatieve functie van DNA helicase en DNAp met een optisch pincet. De comple-
mentaire strengen van een DNA molecuul zijn antiparallel georiënteerd, terwijl DNAp
maar in een richting kan toevoegen. Daardoor kan na het openen van DNA door
DNA helicase slechts een van de twee strengen continu gekopieërd worden, de leading
strand. De andere streng, de lagging strand, moet gesynthetiseerd worden in korte frag-
menten, omdat het DNA eerst verder ontwonden moet worden. Intüıtief gezien zou
het kopiëren van de lagging strand dus langzamer zijn dan de leading strand, maar
dat is erg ongewenst. Daarom moet DNA replicatie op een manier gesynchroniseerd
worden. In dit hoofdstuk worden resultaten getoond die suggereren dat synchronisatie
kan ontstaan doordat het replisoom af en toe pauzeert om te zorgen dat het kopiëren
van de lagging strand niet teveel uit de pas gaat lopen. Het pauzeren van de leading
strand geschiedt wanneer er een nieuw fragment begonnen worden. Daarnaast wordt
een nieuw model voor synchronisatie van DNA replicatie gepresenteerd dat zowel mijn
als bestaande data uit eerdere experimenten kan beschrijven.




