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Nederlandse samenvatting

Hier vind u een zeer beknopte Nederlandse samenvatting van de weten-

schappelijke hoofdstukken in dit proefschrift. Bent u opzoek naar een

algemene inleiding geschreven voor een breeder publiek, dan verwijs ik

u naar de (in het Engels geschreven) algemene inleiding, te lezen op

pagina 1.

Een biofysische verkenning van eiwitten en hun substraten.

Hoofdstuk 2 beschrijft de typische tijdschalen die de bacteriële restric-

tie eiwitten SfiI en EclK18I nodig hebben om viraal DNA op te sporen

en te vernietigen. Dit hoofdstuk bevat een aantal significante verbe-

teringen in de gebruikt techniek (TPM), waaronder de vervijftigvoudi-

ging van data acquisitie d.m.v. zogenoemde multi–core programming.

We presenteren een nieuw wiskundig model waarmee, met de bestaande

data, het proces van DNA binden en loslaten van eiwitten inzichtelijk te

maken zijn. Tevens word in dit artikel een ge–avanceerde en verbeterde

data analyse methode voor het eerst toegepast op experimentele data,

inclusief ons nieuw wiskundig model.

Hoofdstuk 3 geeft een moleculaire beschrijving van de werking van

het restrictie eiwit FokI. FokI is een bacterieel type IIs restrictie eiwit

wat inhoud dat het, in tegen stelling tot de meeste restrictie eiwitten,
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een asymmetrische sequenties op viraal DNA herkent. We laten zien

hoe dit eiwit de torsie die ontstaat door het leggen van korte lussen en

DNA gebruikt om zichzelf vast te zetten, als het ware een dop op een

fles. Tevens is door de combinatie van biochemische en natuurkundige

technieken het lang staande debat over de daadwerkelijke topologie van

de gelegde lus opgelost: FokI lijnt de DNA sequenties namelijk altijd

parallel uit, onafhankelijk van de oriëntatie op het DNA zelf.

Hoofdstuk 4 geeft een moleculaire beschrijving van de werking van

de Archaeale eiwitten Alba1 en Alba2. Door gebruik te maken van een

viervoudig optisch pincet en de atoomkracht microscoop (atomic force

microscope, AFM), laten we zien hoe Alba1 het DNA stijver maakt als

het bind en bruggen kan leggen in het DNA. Door de interacties met

Alba2 zijn de eiwitten in staat om de mate van DNA condensatie te

controleren.

In hoofdstuk 5 bekijken wij de rol van het transcriptie eiwit TFAM in

DNA compactie (een eiwit dat veel voorkomt in onze mitochondriën).

Door gebruik te maken van het optisch pincet gecombineerd met fluores-

centie laten wij zien dat TFAM het DNA zachter maakt. Op basis van

alle resultaten presenteren wij een model waarin we de rol van TFAM

als transcriptie–factor aan de gevonden DNA condensatie eigenschappen

koppelen.

In hoofdstuk 6 en 7 beschrijf ik twee nieuw ontwikkelde technieken in

het veld van de enkele molecuul biofysica. Als eerste een nieuwe tech-

niek om kracht uit te oefenen op DNA en andere biologische moleculen.

Daarvoor word gebruik gemaakt van de kracht die licht kan uit oefe-

nen. Licht van een sterke laser word gereflecteerd door aan het DNA

vastgemaakte bolletjes. Deze bolletjes voelen hierdoor een kracht en

trekken vervolgens aan het DNA. Deze kracht kan op meerdere enkele

molecule tegelijk worden uitgeoefend en kan zeer snel worden gevarieerd.

Ten tweede beschrijf ik een nieuwe manier om aan membraan eiwitten

te meten. Door twee bolletjes in een optisch pincet te omvatten met
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membranen kunnen we tussen de membranen eiwitten voelen die deze

membranen binden. Ik laat zien dat deze techniek zeer geschikt is om

aan eiwitten te trekken die in onze hersenen helpen bij het propageren

van signalen tussen neuronen.
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