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 ederlandse Samenvatting 

De blauwdruk van het leven afgetast: de ontwikkeling en toepassing van 

nieuwe enkel-molecuul technieken 

Hier vindt u een zeer beknopte samenvatting van het wetenschappelijke werk dat ik 

verricht heb tijdens mijn vier jaar durende promotie. 

In de introductie, die geschreven is voor een breder publiek, ga ik in op de rol van 

de natuurkunde in de biologie. Deze rol is tweezijdig, aan de ene kant ontwikkelen 

natuurkundigen geavanceerde apparatuur die onderzoekers in staat stelt 

biologische vraagstukken op te lossen. Aan de andere kant hebben natuurkundigen 

een belangrijke rol te vervullen door hun krachtige onderzoeksmethodiek toe te 

passen om de mysteries van het leven op te lossen. Deze methodiek is kort gezegd 

gebaseerd op het versimpelen van complexe systemen zodat we er modellen van 

kunnen maken die gebaseerd zijn op de fundamentele wetten van de natuurkunde. 

Deze modellen verschaffen op hun beurt weer inzicht in de complexe systemen die 

we graag willen begrijpen. Dit inzicht kan op zijn beurt weer gebruikt worden om 

meer realistische modellen te creëren. Aan dit iteratieve proces doen 

wetenschappers over heel de wereld mee, wat er voor zorgt dat we zo onze 

krachten bundelen in de zoektocht naar antwoorden.  In de biofysica bestaan de 

complexe systemen uit levende systemen. Gedacht hierbij kan worden aan een cel, 

een organisme of zelfs een compleet ecosysteem. In mijn promotie heb ik mij ten 

eerste gericht op het ontwikkelen van geavanceerde apparatuur die het mogelijk 

maakt om onderzoek te verrichten naar de moleculaire bouwstenen, zoals DNA en 

eiwitten, van het leven. Deze technieken zijn “enkel-molecuul” technieken, wat 

betekent dat ze in staat zijn om daadwerkelijk de individuele mechanische 

eigenschappen en interacties van deze bouwstenen te kunnen meten. Deze 

apparatuur heb ik daarnaast gebruikt om biologische vraagstukken te 

beantwoorden middels de methodiek die hierboven beschreven staat. Al het 

onderzoek dat ik verricht heb is gedaan in een zogenaamde in vitro omgeving. Dat 

betekent dat ik  DNA, eiwitten en hun interacties buiten de cel heb onderzocht. Dit 

heeft als grote voordeel dat het onderzochte systeem een stuk eenvoudiger is en 

dat er goede controle is over de experimentele condities. Het nadeel is dat dit niet 

de natuurlijke  in vivo omgeving is van het DNA en de eiwitten, wat vaak invloed 

heeft op de gemeten resultaten. 
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In hoofdstuk 2 wordt een nieuwe techniek beschreven die wij ontwikkeld hebben 

om individuele DNA moleculen te kunnen bestuderen in een omgeving die 

vergelijkbaar is met de cellulaire om zo een brug te leggen tussen de artificiële in 

vitro met de natuurlijke in vivo omgeving. In een cel is DNA volledig bedekt en 

omgeven met eiwitten. “Naakt” DNA bestaat in de natuurlijke omgeving dus niet. 

Het doel van het onderzoek in dit hoofdstuk was een apparaat ontwikkelen dat 

DNA eiwit interacties kan meten op DNA dat zowel bedekt als omgeven is met grote 

hoeveelheden eiwitten. Het ontwikkelde apparaat maakt gebruik van een 

combinatie van een optisch pincet en een super resolutie confocale fluorescentie 

microsoop. Het optisch pincet gebruiken we om  twee kleine bolletjes (orde groote 

van een) vast te houden met een laser. Dit stelt ons in staat om deze bolletjes zeer 

nauwkeurig te bewegen in drie dimensies. Deze bolletjes zijn zo behandeld dat 

uiteinden van DNA moleculen eraan vast blijven plakken. Zo kunnen wij tussen deze 

bolletjes individuele DNA moleculen vasthouden en heel nauwkeurig bewegen. De 

confocale super resolutie microscoop zetten wij vervolgens in om met verschillende 

gepulseerde lasers over dit DNA te scannen en zo live te filmen hoe eiwitten op het 

DNA bewegen. In het hoofdstuk laten we zien dat we deze eiwitten op het DNA 

kunnen volgen bij eiwit-concentraties (vergelijkbaar met cellulaire concentraties) 

die veel hoger liggen dan met andere technieken mogelijk is. Daarnaast kunnen we 

met de super resolutie techniek (genaamd STED) het DNA filmen met een resolutie 

die zes keer beter is dan met conventionele fluorescentie microscopen. Deze 

verbeterde resolutie is essentieel om individuele eiwitten te kunnen volgen op 

dichtbevolkt DNA. We sluiten dit hoofdstuk af met een demonstratie meting die 

laat zien dat het transcriptie eiwit TFAM zich anders gedraagt op DNA in een 

cellulaire omgeving (veel eiwitten op het DNA in een omgeving met hoge eiwit 

concentraties) in vergelijking met een artificiële omgeving (“naakt” DNA in zeer lage 

eiwit concentraties). Met deze demonstratie meting tonen we aan dat het 

belangrijk is dat enkel-molecuul experimenten worden verricht in de natuurlijke 

omgeving van deze moleculen en dat onze techniek hiertoe in staat is. 

In hoofdstuk 3 vergelijken wij verschillende fluorescentie microscopie technieken 

en wordt er bepaalt hoe deze technieken het beste ingezet kunnen worden om de 

meest waardevolle data te verkrijgen als men de mobiliteit van eiwitten op DNA wil 

bestuderen. Om dit goed in kaart te brengen hebben we een groot aantal computer 

simulaties, die eiwit mobiliteit op DNA nabootst, uitgevoerd en geanalyseerd. Onze 

algemene conclusies uit dit hoofdstuk vormen richtlijnen voor onderzoekers om 

hun experimenten op te stellen. Dit verzekert hen de meest waardevolle data met 
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betrekking tot de mobiliteit van eiwitten op DNA te vergaren met hun 

experimenten. 

Hoofdstuk 4 heeft betrekking op het onderzoeken van een biologisch vraagstuk 

gebruik makende van enkel-molecuul technieken. Ons DNA raakt continu 

beaschadigd door natuurlijke processen in de cel of door omgevingsfactoren. Soms 

zijn deze beschadigingen dermate ernstig dat de gehele DNA streng breekt. Voor de 

overleving van de cel is het essentieel dat deze DNA breuken snel gerepareerd 

worden. In onze cellen zijn meerdere eiwitten verantwoordelijk voor deze 

reparatie. Ondanks dat de verschillende eiwitten zijn geïdentificeerd, is het 

onbekend wat de  verschillende functies van deze eiwitten tijdens het reparatie 

proces zijn. Om dit op te helderen hebben we gebruik gemaakt van een optisch 

pincet die vier bolletjes en daarmee twee individuele DNA moleculen kan 

manipuleren. Ons onderzoek toont aan dat XRCC4 en XLF, eiwitten met 

vergelijkbare structuur, stabiel op DNA binden in grote complexen. Deze complexen 

zijn in staat over DNA te bewegen en blijven plakken op het uiteinden van DNA 

fragmenten. Daarnaast zijn ze in staat twee verschillende DNA moleculen aan 

elkaar te plakken door middel van mobiele eiwitbruggen. Een model. Gebaseerd op 

deze bevindingen laat zien wat de rollen van XRCC4 en XLF binnen het reparatie 

proces zijn. 

Hoofdstuk 5 heeft betrekking op een computer simulatie programma die data kan 

voorspellen van bepaalde enkel-molecuul experimenten.  Veel enkel-molecuul 

technieken maken gebruik van bolletjes op de nanometer of micrometer schaal die 

verbonden zijn aan een oppervlakte via een bio-molecuul. Dit bio-molecuul kan 

bijvoorbeeld een eiwit, DNA of RNA zijn. De bolletjes kunnen in sommige 

technieken gemanipuleerd worden door bijvoorbeeld lasers, magnetisme, 

vloeistofstromen of ultrasoon geluid. Daarmee kan men effectief de bio-moleculen 

manipuleren. Door tegelijkertijd de bolletjes te volgen in de tijd is het mogelijk de 

mechanische eigenschappen, zoals de lengte of de stijfheid, van het bio-molecuul te 

bepalen. Mijn simulatie programma kan nauwkeurig de beweging van zo’n bolletje 

beschrijven in de tijd. Deze beweging hangt af van veel verschillende factoren, zoals 

de grootte van het bolletje, de stijfheid van het bio-molecuul, de viscositeit van het 

medium waarin het bolletje zich bevindt, de temperatuur van het medium, enz. 

Deze verschillende factoren kunnen ingevoerd worden in het programma waarna 

de beweging van het bolletje in de tijd wordt berekend. Ik laat in het hoofdstuk zien 

dat de gesimuleerde data met grote nauwkeurigheid overeenkomt met 

experimentele data die gemeten is met vier verschillende technieken. Hiermee laat 
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ik zien dat ik veel verschillende experimenten kan beschrijven met mijn simulatie 

programma. Hierdoor is dit programma een krachtig hulpmiddel om de uitkomst 

van biofysische experimenten te voorspellen en dieper inzicht in gemeten data te 

creëren. 

Hoofdstuk 6 en 7 beschrijft nieuwe technieken die grote hoeveelheden 

biomoleculen simultaan kunnen manipuleren en meten. Het voordeel hiervan is dat 

zo snell, voldoende statistische relavante data kan worden gemeten, wat essentieel 

is voor het onderbouwen van ondezoeksresultaten. In hoofdstuk 6 betreft het een 

techniek die meerdere moleculen kan manipuleren door gebruik te maken van een 

krachtige laser. Deze laser bundel is dermate krachtig dat het meerdere micrometer 

bolletjes weg kan duwen. Door tussen deze bolletjes en een oppervlakte 

biologische moleculen te plakken is het mogelijk gecontroleerde krachten uit te 

oefenen op deze biomoleculen. In het hoofdstuk wordt gedemonstreerd dat we 

met deze techniek biologische relevante krachten kunnen behalen die we op een 

zeer nauwkeurige manier kunnen varieren. We demonstreren onze techniek door 

te meten hoe een eiwit lusjes in DNA legt en hoe deze interactie afhangt van de 

hoeveelheid kracht die op het DNA wordt gezet.  

Hoofdstuk 7 behandelt een nieuw ontwikkelde techniek waarmee biomoleculen 

met zeer grote aantallen tegelijk gemanipuleerd kunnen worden met ultrasoon 

geluid. Dit is de eerste techniek die gebruik maakt van geluid om metingen te 

verrichten op de moleculaire schaal. Het ultrasoon geluid wordt geproduceerd door 

een piezo element die wij op een glazen chip lijmen met een vloeistof kanaal waarin 

wij vloeistoffen kunnen inbrengen. In dit vloeistofkanaal brengen wij DNA of andere 

biomoleculen aan tussen een oppervlakte en micrometer grootte bolletjes. Met 

akoestische krachten kunnen wij deze micrometer grootte bolletjes en daarmee 

ook de biomoleculen manipuleren. De grote voordelen van deze techniek is dat de 

techniek zeer eenvoudig is en dat er een zeer groot aantal moleculen (duizenden) 

tegelijkertijd gemeten kunnen worden. In het hoofdstuk hebben we uiteenlopende 

metingen verricht die de kracht van deze techniek laten zien. Door de verschillende 

voordelen is deze techniek een belangrijke toevoeging voor het enkel-molecuul veld 

en wij anticiperen dat deze wijdverspreid gebruikt zal gaan worden. 

Een groot gedeelte van mijn promotie heb ik besteed aan het onwikkelen van 

nieuwe instrumentatie voor het enkel-molecuul veld. Ik hoop dat deze technieken 

binnen en buiten de VU gebruikt zullen gaan worden om wetenschappelijke 

vraagstukken op te lossen.  


