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Biologische interacties molecuul voor molecuul ontrafeld
membraanfusie en reparatie van DNA-breuken bestudeerd met

optische pincetten

Dit proefschrift is geschreven in het vakgebied van enkele-molecuul-biofysica.
Dat betekent dat er een natuurkundige aanpak gebruikt wordt om de bouw-
stenen van leven te bestuderen. De techniek die ik gebruikt heb is het optisch
pincet. Het principe achter het optisch pincet is als volgt: met het focus van een
sterk gefocusseerde laserbundel kan een klein object vast worden gehouden. De
objecten die hiermee gevangen kunnen worden zijn typisch een paar microme-
ter groot. In dit proefschrift zijn deze objecten kleine plastic bolletjes. Door
de laserbundel die het bolletje vasthoudt te verplaatsen, kan het bolletje heel
nauwkeurig verplaatst worden. Tegelijkertijd wordt het licht van de laser do-
ordat het door het bolletje gaat een beetje afgebogen. Door deze afbuiging te
meten kan bepaald worden hoe groot de kracht is die op het bolletje werkt. Om
met dit optisch pincet ook biomoleculen vast te kunnen pakken, worden deze
bolletjes vastgemaakt aan de biomoleculen die we willen bestuderen. De bollet-
jes zijn dan een soort handvatten om de biomoleculen vast te kunnen pakken en
te onderzoeken hoe ze reageren als eraan getrokken wordt. Een voorbeeld hier-
van is DNA, waarbij bolletjes geplakt kunnen worden aan beide uiteinden van
lange DNA-moleculen en zo met twee optische pincetten het DNA bestudeerd
kan worden. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift staat een stap-voor-stap uitleg
hoe een dergelijk experiment met vier optische pincetten uitgevoerd kan worden
om de vier uiteinden van twee DNA moleculen te manipuleren.

Tegelijkertijd kan het optisch pincet gecombineerd worden met fluorescen-
tiemicroscopie. Bij fluorescentie neemt een enkel molecuul licht op van een spec-
ifieke kleur en zendt vlak daarna licht uit van een net iets andere kleur. Door
dit uitgezonden licht op te vangen kan dit specifieke molecuul dus gelokaliseerd
worden. De meeste biomoleculen zijn van zichzelf niet fluorescent, maar door
bepaalde fluorescente labels aan deze moleculen te plakken kunnen ze toch flu-
orescente eigenschappen krijgen.

Ik heb de combinatie van fluorescentie en optische pincetten gebruikt om
twee verschillende biologische processen te bestuderen: membraanfusie en de
reparatie van DNA-breuken. Biologische membranen vormen de buitenste laag
van elke cel en scheiden daarmee de binnenkant en de buitenkant van de cel.
Een membraan bestaat uit twee lagen vetmoleculen, ook wel een lipide bilaag
genoemd. In hersencellen worden signalen doorgegeven via het transport van
neutrotransmitters. Dat zijn moleculen die verpakt zitten in kleine membraan-
blaasjes, bestaande uit een lipide bilaag. Om de neurotransmitters naar de cel
te transporteren moeten de membraanblaasjes met het celmembraan fuseren,
waarbij de lipides van het blaasje opgenomen worden in het celmembraan. Deze
membraanfusie wordt in gang gezet door een verhoging van de aanwezige calci-
umconcentratie. In hoofdstuk 3 van dit proefschrift wordt dit proces bestudeerd.
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Daarbij worden bolletjes gebuikt die bedekt zijn met een lipide bilaag, om het
membraanblaasje en het celmembraan na te bootsen. Specifiek heb ik gekeken
naar de rol van het eiwit Doc2b, een membraaneiwit dat bekend staat als sensor
voor de calciumconcentratie. De resultaten laten zien dat, in de aanwezigheid
van calcium, Doc2b het membraan kan vervormen naar een nieuwe structuur
waarbij de buitenste laag van de lipide bilagen gefuseerd is maar de binnenste
laag nog om de bolletjes zit. Deze structuur is een belangrijke tussenstap in
membraanfusie en wordt aangeduid met de term hemifusie.

Het andere biologische onderwerp dat ik heb bestudeerd is het repareren
van breuken in DNA. DNA is het biomolecuul waarin alle genetische informatie
wordt opgeslagen. Regelmatig ontstaat er schade aan het DNA, bijvoorbeeld
door straling (zoals door zonlicht) of door chemische processen in de cel. Om te
zorgen dat de genetische informatie in het DNA intact blijft, moet deze schade
snel en efficiënt hersteld worden. Een ernstige vorm van schade aan het DNA is
een dubbelstrengs breuk. Hierbij zijn beide DNA-strengen gebroken en valt het
DNA dus letterlijk in 2 stukken uit elkaar. Er zijn twee belangrijke mechanismen
waarmee deze breuken hersteld kunnen worden.

Het eerste mechanisme is non-homologous end-joining (NHEJ) dat wordt
bestudeerd in hoofdstuk 4. Dit is het mechanisme dat de meeste dubbelstrengs
breuken in de cel herstelt. Het principe van NHEJ is dat de twee gebroken einden
snel gelokaliseerd worden en aan elkaar vastgeplakt worden. Belangrijke spelers
in dit proces zijn de eiwitten XRCC4 en XLF. Samen binden deze eiwitten aan
het DNA en vormen sterke bruggen, waarmee de twee DNA-fragmenten na een
breuk bij elkaar in de buurt gehouden worden.

Het tweede mechanisme om dubbelstrengs breuken te herstellen in homologe
recombinatie (HR). In vergelijking met NHEJ is HR een complexer proces dat
uit meerdere stappen bestaat en waarbij meerdere eiwitten een rol spelen. In
HR wordt gebruik gemaakt van een tweede kopie van het DNA-molecuul om
fouten, zoals die in NHEJ kunnen optreden, te voorkomen. Deze fouten tre-
den bijvoorbeeld op als de verkeerde einden aan elkaar geplakt worden of als
er stukjes DNA missen aan de gebroken uiteinden. Na het optreden van een
dubbelstrengs breuk, wordt één van de strengen van één van de DNA fragmenten
uitgewisseld met een van de strengen van de tweede kopie van het DNA. Beide
DNA-moleculen bestaan dan uit een hele en een gebroken streng, waarbij de
kapotte streng hersteld kan worden door de genetische informatie uit de andere
DNA streng te halen. Eiwitten die bij dit proces een rol spelen zijn bijvoorbeeld
RAD52 en RAD51. Deze worden respectievelijk in hoofdstuk 5 en 6 bestudeerd.

146


