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Nederlandse samenvatting 
Virussen van dichtbij: het assemblageproces en de stijfheid 
van virusschalen 

Virussen  worden  al  bestudeerd  sinds  de  19e  eeuw.  Virussen  zijn  microscopisch 
kleine deeltjes die een verscheidenheid aan ziektes kunnen veroorzaken. Vandaar 
ook  dat  de  eerste  onderzoeken  veelal  gericht  waren  op  het  ontwikkelen  van 
medicijnen en vaccinaties. Recentelijk worden virussen ook bestudeerd voor hun 
gebruik  in  de  productie  van  efficiëntere  elektronica,  denk  bijvoorbeeld  aan 
langdurigere batterijen en kleinere elektronische chips. In dit proefschrift worden 
virussen bestudeerd voor het gebruik in nanotechnologie; zo kan de schaal van een 
virus gebruikt worden als container (vervoersmiddel) voor gerichtere therapieën. 
In het geval van zulke gerichtere therapieën zullen de medicijnen alleen in de ‘zieke’ 
cellen terecht komen en dus minder bijwerkingen hebben. Het is ook mogelijk om 
de  virusschalen  te  gebruiken  als  beeldvormingsmateriaal  wanneer  deze  gevuld 
worden met  contrastvloeistof.  Deze  zal  dan  niet  in  de  cellen  terecht  komen  en 
daarom veiliger zijn. Het is echter ongewenst dat de virusschaal kapot gaat en zijn 
inhoud vrijlaat alvorens deze zijn doel heeft bereikt. Daarom is het van belang om 
de  mechanische  eigenschappen  en  het  assemblageproces  (bouwproces)  te 
bestuderen wanneer een virusschaal voor zulke doeleinden wordt gebruikt. 

De atomische krachtenmicroscoop (AKM) is een uiterst geschikte techniek om de 
mechanische eigenschappen van microscopisch kleine deeltjes te bepalen. De AKM 
gebruikt  een  kleine  naald  om  het  oppervlakte  van  deze  deeltjes  te  ‘voelen’  en 
vervolgens  in  3D af  te beelden. Dit  is  vergelijkbaar met een blinde man die  zijn 
geleide stok gebruikt om zijn omgeving vorm te geven (figuur 1.2 & 2.1). Naast 3D‐ 
plaatjes kunnen met de AKM ook de mechanische eigenschappen zoals stijfheid en 
breekkracht van de virusschalen worden bepaald. Dit wordt gedaan door dusdanig 
hard op de schaal te drukken net zolang totdat deze kapot gaat. De stijfheid zegt 
iets over hoe ver de schaal kan vervormen voordat hij breekt en de kracht waarbij 
hij breekt is een maat voor de stevigheid. Tot op heden is de AKM gebruikt voor het 
onderzoeken  van  verschillende  stappen  van  de  levenscyclus  van  virussen.  Deze 
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stappen  zijn  bijvoorbeeld:  de  rijping,  het  inpakken  van  het  genoom  en  de 
ontmanteling  van  de  virusschaal.  Ook  andere  aspecten  zoals  de  druk  in  de 
virusschaal  en  de  aanwezigheid/afwezigheid  van  het  genoom  zijn  bestudeerd. 
Oftewel de AKM is een veelbelovende techniek voor het bestuderen van de vorm 
en de mechanische eigenschappen van de virussen. 

In dit proefschrift wordt het assemblageproces en de mechanische eigenschappen 
van  het  Simian  Virus  40  (SV40)  bestudeerd.  Dit  virus  is  erg  efficiënt  in  het 
binnendringen van verscheidene menselijke cellen zonder schadelijk te zijn. Deze 
eigenschap is erg nuttig voor het gebruik als vervoersmiddel om medicijnen in zieke 
cellen  te  krijgen.  De  SV40  virusschaal  heeft  een  doorsnede  van  ~45  nanometer 
(0.0000045 cm) en bestaat uit 72 dezelfde bouwstenen welke we ‘VP1 pentameren’ 
noemen (figuur 3.1). Voorgaande onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer 
er  genoeg  van  deze  bouwstenen  onder  de  juiste  condities  bij  elkaar  worden 
gegooid,  deze  uit  zichzelf  schalen  gaan  vormen.  Dit  zijn  echter  geen  complete 
virussen, maar alleen de schalen van een virus. Daarom worden deze virusachtige 
(virus‐like)  schalen  genoemd.  Er  zijn  verschillende  condities  waaronder  deze 
virusachtige  schalen  gevormd  kunnen  worden.  Lege  schalen  worden  gevormd 
wanneer de bouwstenen aan een hoge ionische zoutoplossing worden toegevoegd. 
Deze oplossing zorgt ervoor dat de bouwstenen naar elkaar toe worden geduwd 
wat  vergelijkbaar  is  met  het  effect  als  men  water  toevoegt  aan  olie.  Gevulde 
schalen kunnen gemaakt worden door aan de bouwstenen bijvoorbeeld DNA toe 
te voegen. DNA is het genetische materiaal in alle cellen van het menselijk lichaam 
(zie dit als een semi‐flexibel touwtje; figuur 1.1). Helaas is het assemblageproces in 
deze situatie minder bekend. In dit proefschrift wordt aangetoond dat wanneer een 
relatief kort stukje DNA gebruikt wordt, er in eerste instantie kleinere virusachtige 
schalen worden gevormd. Wanneer er langer wordt gewacht, groeien deze kleinere 
virusachtige schalen uit tot de gebruikelijke grootte doordat er meer bouwstenen 
aan de schaal worden toegevoegd (figuur 3.4). Als een stukje DNA wordt gebruikt, 
waarvan we weten dat deze te groot is om in één enkele schaal te passen, zien wij 
dat er meerdere virusachtige schalen van de gebruikelijke grootte op hetzelfde stuk 
DNA worden gevormd. Dit kan men ook wel zien als een kralenketting (figuur 3.5). 
Dit  laat  zien  dat  het  DNA  een  belangrijke  rol  speelt  in  het  bepalen  van  het 
assemblageproces  van  virusachtige  schalen.  Het  DNA  trekt  de  bouwstenen  aan 
zodat wanneer deze dicht genoeg bij elkaar  zijn,  ze virusachtige  schalen kunnen 
vormen van de gebruikelijke grootte. 
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Het  volgende  onderwerp  van  dit  proefschrift  is  het  onderzoeken  van  de 
verbindingen die gemaakt worden tussen de bouwstenen en het DNA. Hiervoor zijn 
twee  technieken  gebruikt,  namelijk  de  optische  pincet  en  de  akoestische 
krachtenspectroscoop.  Beide  zijn  technieken  waarmee  we microscopisch  kleine 
dingen  kunnen  vasthouden  zoals  bijvoorbeeld  DNA. Om  alleen  de  verbindingen 
tussen  de  bouwstenen  en  het  DNA  goed  te  kunnen  bestuderen,  worden 
bouwstenen gebruikt die geen verbindingen met elkaar kunnen vormen. Wanneer 
deze  gemodificeerde  bouwstenen worden  toegevoegd  aan  het  DNA, worden  er 
geen  schalen  gevormd  maar  alleen  grote  ongeorganiseerde  clusters  van 
bouwstenen (figuur 3.6). Het blijkt dat wanneer deze gemodificeerde bouwstenen 
binden  aan  het  DNA,  het  DNA  vele  malen  flexibeler  wordt.  Het  voordeel  van 
flexibeler DNA is dat het makkelijker in een schaal zal passen. Vervolgens is met de 
normale bouwstenen het complete assemblageproces bestudeerd dus inclusief de 
verbindingen tussen de bouwstenen zelf. Het blijkt dat allereerst de bouwstenen 
binden  aan  het  DNA  wat  daardoor  flexibeler  wordt.  Iedere  bouwsteen  kan  vijf 
verbindingen maken met het DNA wat ervoor zorgt dat het DNA wordt ‘opgerold’. 
De bouwstenen bevinden zich dan dusdanig dicht bij elkaar dat  ze verbindingen 
met elkaar kunnen vormen. Deze verbindingen worden sterker over langere tijd en 
vormen zo uiteindelijk een complete virusachtige schaal om het DNA heen (figuur 
7.1). 

Met de AKM wordt er vervolgens gekeken naar de stijfheid en stevigheid van deze 
‘zelf gemaakte’ virusachtige schalen: de DNA gevulde schalen en de lege schalen. 
Voor  de  DNA  gevulde  schalen  is  het  te  lange  DNA  gebruikt  voor  het 
assemblageproces wat betekend dat het DNA eruit steekt (ook wel gezien als de 
kralenketting).  De  stijfheid  van  beide  schalen  was  vergelijkbaar  met  elkaar.  Dit 
suggereert  dat  de  DNA  gevulde  schalen  uit  dezelfde  hoeveelheid  bouwstenen 
bestaan als  de  lege  schalen ondanks dat het DNA er uitsteekt. De DNA gevulde 
schalen zijn steviger dan de lege schalen wat suggereert dat het DNA bijdraagt aan 
de  stevigheid. Waarschijnlijk  zal  dit  komen doordat het DNA de bouwstenen bij 
elkaar houdt en dus voorkomt dat de schaal uit elkaar valt wanneer erop wordt 
gedrukt.  Vervolgens  is  er  gekeken  naar  de  belangrijkste  verbindingen  tussen  de 
bouwstenen.  Dit  zijn  de  disulfide  bruggen  en  calciumverbindingen.  Zodra  de 
disulfide  bruggen  worden  verhinderd,  worden  de  schalen  vatbaarder  voor 
beschadigingen. Ze vallen uiteen wanneer erop wordt gedrukt  (figuur 5.1 versus 
figuur  5.5).  In  het  geval  de  calciumverbindingen  worden  verhinderd,  zullen  de 
schalen minder stijf worden. Dit betekend dat zodra erop wordt gedrukt ze verder 
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kunnen vervormen voordat ze kapot gaan. Deze experimenten laten zien dat zowel 
het DNA als de twee belangrijkste verbindingen tussen de bouwstenen bijdragen 
aan de vorm, stijfheid en stevigheid van de virusachtige schalen. 

Het bepalen van de stijfheid van virussen met behulp van de AKM kan ook bijdragen 
aan het begrijpen van de levenscyclus van virussen. Een voorbeeld hiervan is het 
humane adenovirus welke luchtweg, gastro‐intestinale en ooginfecties bij mensen 
kan  veroorzaken.  De  stijfheid  van  de  adenovirus  schalen  (adenovirus)  wordt 
bepaald  samen  met  de  stijfheid  van  deze  zelfde  schalen  waarbij  een  van  de 
bouwstenen  is  gemodificeerd  (adenovirus‐S28C).  De  schaal  van  het  adenovirus 
bestaat  namelijk  uit  vele  verschillende  bouwstenen  die  ieder  een  eigen  functie 
hebben. Het modificeren van een van deze bouwstenen geeft dus informatie over 
de  functie  van  de  desbetreffende  bouwsteen.  Verbazingwekkend  was  dat  de 
adenovirus‐S28C schalen twee keer zo stijf waren als de adenovirus schalen. Een 
mogelijke oorzaak kan zijn dat door de gemodificeerde bouwsteen de verbindingen 
met het DNA veranderd zijn. Voor andere virusschalen is het aangetoond dat de 
verbindingen met het DNA belangrijk zijn voor de stijfheid van de virusschalen. De 
bekendste  functie  van  de  gemodificeerde  bouwsteen  bleek  echter  niet  te  zijn 
aangetast. De betreffende bouwsteen is betrokken bij het infectieproces en beide 
schalen  waren  even  actief  in  het  infecteren  van  cellen.  Dit  geeft  aan  dat  het 
mogelijk  is  om  de  stijfheid  van  de  virusschalen  te  veranderen  zonder  dat  de 
levenscyclus van het virus wordt aangetast. 

Zoals al eerder genoemd, draagt het onderzoeken van het assemblageproces en de 
mechanische  eigenschappen  van  virusschalen  bij  aan  het  ontwikkelen  van 
verbeterde therapieën. Met adenovirus  is  laten zien dat door één bouwsteen te 
modificeren, de virusschaal twee maal zo stijf wordt terwijl zijn vermogen om cellen 
binnen te dringen niet veranderd. Door ook andere bouwstenen te modificeren kan 
zo de meeste stabiele virusschaal worden gecreëerd zonder dat de belangrijkste 
functies  van  de  bouwstenen  verloren  gaan.  Voor  SV40  geldt  dat  het  DNA  een 
belangrijke  rol  speelt  in  zowel  het  assemblageproces  als  de  stevigheid  van  de 
virusschalen. Het DNA stimuleert het assemblageproces en maakt de virusschalen 
steviger. Dus als SV40 virusschalen als container voor therapeutische doeleinden 
worden gebruikt, is de aanwezigheid van DNA aan te raden. Een volgende stap kan 
zijn om de condities van het assemblageproces verder te onderzoeken om zo het 
proces te versnellen. 


