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Samenvatting

DNA Organisatie Mechanismen

Ontrafeld met Nieuwe

Enkele-Molecuul Methodes

Over het algemeen wordt aangenomen dat al het dierlijk leven op aarde afs-
tamt van dezelfde voorouders: een-cellige organismen. Door evolutie is er uitein-
delijk diversiteit ontstaan en rezen er grote verschillen tussen groepen organismen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de grote diversiteit in de natuur zoals we die nu
kennen. Echter, aan aantal aspecten zijn opmerkelijk genoeg voor alle soorten het-
zelfde gebleven. Een van die aspecten is de genetische informatie van een organisme.
Hoewel de genetische informatie van soort tot soort en zelfs van persoon tot per-
soon verschilt zijn er toch opmerkelijke overeenkomsten. Genetische informatie is in
alle organismen opgeslagen in lange moleculen, DNA genaamd (zie Fig. 1.2). Wat
nog opmerkelijker is: al het DNA bestaat maar uit vier verschillende bouwstenen die
de genetische code vormen door ze in een bepaalde volgorde aan elkaar te schake-
len. Een opeenvolging van drie van die bouwstenen vormt de code voor een bepaald
aminozuur en een hele reeks aminozuren vormt de basis voor eiwitten(zie Fig. 1.3),
de ’werkpaarden’ in de cel . De code op het DNA voor een eiwit, een sequentie van
telkens drie bouwstenen, wordt een gen genoemd. Door bepaalde genen aan of uit te
zetten kan een cel dus reguleren wat er precies in de cel gebeurt. Het DNA speelt dus
een essentiële rol.

Tegenwoordig kan je geen krant meer openslaan of ergens wordt wel een onder-
werp aangesneden dat met DNA te maken heeft. De blauwdruk van onze cellen met
daarin de persoonsgebonden eigenschappen opgeslagen die voor iedereen uniek zijn.
Het kleinste beetje DNA achtergelaten op een plaats delict is genoeg om een dader
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achter de tralies te krijgen. Maar hoeveel DNA heb je eigenlijk in je lichaam zitten?
Elke cel van het menselijk lichaam bevat ∼1.8 meter DNA. Dat is op zich al veel, maar
het menselijk lichaam bestaat uit ∼10-50 biljoen (miljoen x miljoen) cellen. Stel dat
je alle stukjes DNA dan aan elkaar zou kunnen knopen, dan levert dat een lengte van
ongeveer 36.000 miljoen kilometer DNA op! Hoe past dat allemaal in je lichaam?
Welnu, DNA is ontzettend dun, het is slechts een miljoenste van een millimeter dik,
maar nog is het een ingewikkelde taak om het DNA op te vouwen zodat het in een
cel past. Het moet namelijk nog steeds kunnen worden gekopieerd, afgelezen om
eiwitten te maken en eventueel gerepareerd. Wij zijn natuurlijk niet de enige die
met dit probleem ’worstelen’. Alle andere (zoog)dieren maar ook bacteriën, gist-
cellen en virussen hebben dit probleem. Interessant genoeg doen ze dit niet allemaal
op dezelfde manier. Er zijn eigenlijk drie methodes te onderscheiden, waarop DNA
wordt georganiseerd en opgevouwen in organismen. Het blijkt dat dit bij mensen
heel anders gebeurd dan bij bijvoorbeeld bacteriën. Daarnaast zijn er soorten die een
beetje van de ene methode gebruiken en een beetje van de andere methode. Er is
inmiddels veel bekend over de DNA organisatie in het menselijk lichaam maar nog
steeds weinig over hoe dit in bacteriën gebeurt. Dit is echter precies waar ik met mijn
promotie onderzoek naar heb gekeken. De manier waarop we dat gedaan hebben is
vrij bijzonder; terwijl een DNA molecuul ontzettend dun is kunnen we toch één DNA
molecuul ’vangen’met behulp van lasers en een mikroscoop. Door één DNA molecuul
te manipuleren onder de microscoop zijn we meer te weten gekomen over hoe de or-
ganisatie van bacterieel DNA in elkaar zit. Alvorens de resultaten van mijn onderzoek
te beschrijven zal ik eerst een korte introductie geven over de DNA organisatie en de
technieken die ik heb gebruikt.

DNA organisatie

De genoemde diversiteit van soorten heeft veel mensen geïnspireerd een classificatie
aan te brengen op basis van overeenkomsten en verschillen tussen soorten. Vroeger
gebeurde dat op uiterlijke kenmerken maar dit leidt onherroepelijk tot problemen,
denk bijvoorbeeld maar aan het vogelbekdier, hoe moet dit dier geclassificeerd wor-
den? Met ontdekking van DNA is er een nieuwe classificatie ontstaan die is gebaseerd
de genetische informatie van een organisme. Er zijn dan drie domeinen te onder-
scheiden, eukaryoten, prokaryoten en archaea (zie Figuur 1.5). Waar eukaryoten vaak
complexe organismen zijn die bestaan uit vele triljoenen cellen, bijvoorbeeld mensen,
bestaan prokaryoten en archaea vaak slechts uit één cel, denk dan bijvoorbeeld aan
bacteriën. Deze cel is dan ook nog eens veel kleiner dan de gemiddelde eukaryote cel
(zie Figuur 1.6). Als we kijken wat er nu precies in die verschillende cellen zit, zien
we ook dat sommige componenten ook verschillen, met name diegene die te maken
hebben met de organisatie van het genetisch materiaal.
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DNA organisatie in eukaryoten

In eukaryoten is het DNA, dat soms wel 18.000x langer kan zijn dan de lengte van
de cel, georganiseerd in één of meer chromosomen. Deze chromosomen zijn enorm
gecompacteerde stukken DNA en ze zijn allemaal gelokaliseerd in de celkern. Hoe kan
het DNA zo enorm gecompacteerd worden en toch tegelijkertijd heel toegankelijk zijn
voor processen die moeten plaatsvinden op het DNA, zoals bijvoorbeeld het kopiëren
of aflezen van het DNA? In eukaryoten gebeurt dit in een aantal compactie-stappen,
weergegeven in Figuur 1.7. Allereerst is het DNA ∼1.7 keer om een eiwitcomplex,
een histon, gewikkeld. De structuur die dan ontstaat lijkt een beetje op een kralen-
ketting. Het DNA is dan een factor zes compacter. Deze ’kralenketting’ wordt vervol-
gens verder opgevouwen, wat resulteert in weer een factor zes compactie, en in een
geluste structuur gebracht. Deze geluste structuur wordt verder opgerold en in elkaar
gevouwen totdat de uiteindelijke structuur ontstaat (zie Fig. 1.7).

DNA organisatie in prokaryoten en archaea

In tegenstelling tot menselijke lichaamscellen hebben bacter-
iën geen celkern. De genetische informatie ’drijft’ schijnbaar
vrijelijk rond in de cel, als ware het noedels in een bord met
soep. Het is dan ook wat losser en dynamischer georgan-
iseerd dan bij eukaryoten. Het DNA wordt eigenlijk simpel-
weg georganiseerd door 50-400 in elkaar gedraaide lussen te
maken (zie Figuur 1.4) die bij elkaar worden gehouden door
een groep kleine eiwitten. Dit geheel wordt de nucleoid ge-
noemd. De groep eiwitten die hierbij betrokken is heeft naast
het organiseren en compacteren van het DNA vaak ook nog

andere functies in de cel en dat maakt het heel lastig om uit te zoeken hoe de or-
ganisatie nu precies in zijn werk gaat. We kunnen deze eiwitten classificeren door te
kijken naar wat ze nu structureel met het DNA doen. De één buigt het DNA bijvoor-
beeld terwijl de ander stukken DNA kan bruggen door twee plekken op het DNA ’beet
te pakken’. In eerste instantie hebben deze eiwitten de naam "histon-achtige eiwit-
ten"gekregen omdat gedacht werd dat ze ongeveer dezelfde rol vervulde als histonen
bij eukaryoten, maar inmiddels is duidelijk dat ze daar erg van verschillen. Een betere
naam is dan ook "nucleoid geassocieerde eiwitten".

In Figuur 1.5 is te zien dat archaea eigenlijk een beetje tussen de prokaryoten en
eukaryoten inzitten en dat blijkt ook uit de manier waarop zij hun DNA organiseren.
Veel archaea bevatten bijvoorbeeld histonen, maar ook DNA organiserende eiwitten
die voorkomen in bacterien. Behalve het compacteren van het DNA is er bij archaea
vaak nog een andere eis aan de organisatie van het DNA: bescherming. Veel archaea
zijn extremophilen; zij leven op plaatsen waar andere organismen niet kunnen over-
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leven. Bijvoorbeeld op plaatsen met extreem hoge (80◦) of lage (-45◦) temperaturen
of op plaatsen waar een hele hoge zuurgraad heerst. Al deze omstandigheden zijn
heel gevaarlijk voor het DNA en vraagt dus om extra bescherming. Dit maakt archaea
tot hele fascinerende organismen.

Het manipuleren van enkele moleculen

Om te begrijpen hoe een cel in elkaar zit moeten we niet alleen weten wat er in zit,
maar ook hoe structuren ontstaan en weer verbroken worden. De vragen die hier-
bij gesteld worden hebben vaak een biologisch, maar ook een heel fysisch karakter:
als het DNA sterk compacteerd is, hoeveel kracht kost het dan om het weer los te
trekken? Is een eiwit dan wel sterk genoeg? En hoe sterk is een DNA molecuul
eigenlijk? Veel van dit soort bio-fysische vragen zijn moeilijk te beantwoorden met
traditionele technieken. In het geval van reacties van eiwitten met DNA wordt er dan
vaak gekeken naar het gemiddelde resultaat van biljoenen reacties. Op deze manier
is het moeilijk details van reacties te ontrafelen. ’Enkele molecuul’ biofysica kan soms
wel antwoord geven op die vragen. Door een DNA molecuul te vangen (zie Fig. 1.10)
en er een eiwit op te laten werken kan precies worden gevolgd wat er gebeurt. Een
groot nadeel is dat je dit wel erg vaak moet doen voordat je een solide resultaat hebt.

Het ’optisch pincet’ is zo’n techniek waarbij enkele moleculen gemanipuleerd kun-
nen worden. Met een optisch pincet is het mogelijk glazen microbolletjes (met een
diameter van 1 miljoenste van een meter) vast te pakken. Het principe is gebaseerd
op het feit dat licht een kracht kan uitoefenen als het van richting wordt veranderd
(zie Fig. 1.11). Weliswaar een hele kleine kracht maar genoeg om hele kleine objecten
mee te bewegen. De glazen bolletjes zijn gemaakt van glas en iedereen die wel eens
door een grote glazen knikker of bol heeft gekeken weet dat je dan een vervormd
beeld ziet. Dit komt doordat het glas licht ’breekt’; het veranderd de richting van het
licht. Een knikker zal niet zo snel bewegen, maar door een hele sterke laserbundel te
focusseren kun je op deze manier wel microknikkers bewegen en zelfs vastpakken. Be-
langrijk gegeven is dat we de microbolletjes niet alleen kunnen vasthouden, maar ook
kunnen meten hoeveel kracht we er op uitoefenen. Die krachten zijn ook ontzettend
klein, in de orde van een picoNewton. Het is moeilijk je voor te stellen hoeveel dat
precies is maar een mug die op tafel zit oefent door de zwaartekracht een kracht uit
van ∼1 miljoenste Newton. Een picoNewton is nog een miljoen keer kleiner! In dit
regime spelen zich ook de processen af die in een cel plaats vinden en dus is het
optisch pincet een uitermate geschikt stuk gereedschap om deze processen te onder-
zoeken. Door de microballetjes een beetje plakkerig te maken kun je er van alles
aanplakken, bijvoorbeeld een DNA molecuul. Door twee van deze pincetten te ge-
bruiken kun je de uiteinden van een DNA molecuul ’vastpakken’ en dus manipuleren!
Om het DNA en de eiwitten goed te kunnen bestuderen, halen we ze uit de cel, we
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doen dus in vitro experimenten. Het zou anders veel te ingewikkeld worden vanwege
alle processen die tegelijkertijd plaats vinden in de cel. Om te zorgen dat we toch
de juiste omstandigheden hebben en snel achter elkaar experimenten kunnen doen,
hebben we een flow-kamer ontwikkeld (zie Fig. 1.12). Door verschillende vloeistoffen
vanuit hun eigen reservoir naast elkaar te laten stromen kunnen we snel een experi-
ment ’in elkaar zetten’ (zie Fig. 1.13). Als we bijvoorbeeld drie kanalen hebben, i, ii
en iii, één met een vloeistof met microballetjes, één met een vloeistof met DNA en één
met eiwit, dan beginnen we met het vangen van twee balletjes in kanaal i. Daarna
bewegen we de twee pincetten een klein stukje zodat ze in het DNA kanaal, kanaal ii,
zitten. Als we dan een stuk DNA hebben gevangen verplaatsen we dat construct naar
het kanaal met de eiwitten, kanaal iii, waar we vervolgens bestuderen wat het effect
is van de eiwitten op het DNA.

Het manipuleren van twee DNA moleculen

Het vangen van één DNA molecuul werd voor het eerst gedaan in de vroege jaren
’90 en dit leverde een schat aan mogelijke experimenten op die voorheen niet mo-
gelijk waren. Voor het bestuderen van DNA organisatie en met name de rol van
DNA-bruggende eiwitten bleek het noodzakelijk niet één maar twee DNA moleculen
te manipuleren om daar bruggen tussen te laten ontstaan en meten. Op het eerste
gezicht lijkt dit niet moeilijk maar er komt toch veel bij kijken. Voor één DNA mole-
cuul zijn twee optisch pincetten nodig, één voor elk uiteinde. Nu is het door gebruik te
maken van de optische eigenschappen van licht niet moeilijk om uit één laserbundel
twee bundels te maken, maar voor twee DNA moleculen zijn vier optisch pincetten en
dus vier laserbundels nodig. De manier waarop we dit opgelost hebben, beschreven
in Hoofdstuk 2, is door 1 laserbundel te “verdelen” over drie optisch pincetten. Dit
doen we door één laserbundel door een akoestisch afstelbaar kristal heen te sturen.
Dat wil zeggen dat door een geluidsgolf door het kristal heen te sturen de laserbundel
een klein beetje verplaatst kan worden. Het gebruik van zo’n kristal heeft als voordeel
dat dit heel snel kan. Door de geluidsgolf heel snel (∼20.000 keer per seconde) 3x
te veranderen kunnen we met één laserbundel drie optisch pincetten maken. Fysisch
gezien gebeurt dat ook nog eens op een leuke manier: uiteindelijk maken we met
elektriciteit eerst een geluidsgolf, waarmee we licht manipuleren, terwijl we met dat
licht iets “tastbaars” (de microballetjes) vasthouden! Samen met de door ons on-
twikkelde flow-kamer kunnen we nu twee DNA moleculen vangen (zie Fig. 2.1). Om
dit systeem te karakteriseren hebben we eerst gekeken wat er gebeurt als je de twee
moleculen langs elkaar wrijft. Opmerkelijk genoeg konden de beide moleculen schier
wrijvingsloos langs elkaar bewegen. Zelfs als we het ene molecuul een aantal keer
om het andere molecuul wikkelden was er nog steeds amper sprake van wrijving. Dit
komt waarschijnlijk omdat een DNA molecuul een klein beetje negatief geladen is.
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De negatieve ladingen van de twee moleculen stoten elkaar af met als resultaat dat
wij amper wrijving konden meten. Vervolgens hebben we gekeken of we met zo’n
lusje van DNA om een tweede DNA molecuul eiwitten, die op dat laatste DNA mole-
cuul zitten, kunnen detecteren. Verassend genoeg bleek dit het geval te zijn. Door
het lusje strakker of juist minder strak te trekken konden we zelfs eiwitten van het
DNA aftrekken of juist laten zitten. Deze nieuwe dubbele DNA methode biedt nieuwe
mogelijkheden om DNA-eiwit interacties te meten die voorheen niet gemeten konden
worden.

Het openritsen van een kluwen DNA

Bacteriën zijn veel eenvoudiger dan onze lichaamscellen maar dat maakt het ver-
rassend genoeg juist lastiger om uit te vissen hoe DNA in een kernloze bacterie-
cel is georganiseerd. Tot de laserpincet in beeld kwam, was het bijvoorbeeld niet
goed mogelijk om de ruimtelijke organisatie van bacterieel DNA in beeld te brengen
en te bestuderen. In menselijke en dierlijke cellen zijn DNA-strengen, opgerold tot
chromosomen, uitermate georganiseerd. Het bacteriële chromosoom is veel dynamis-
cher georganiseerd door een kleine groep eiwitten die het DNA a-specifiek bindt. Ze
hebben daardoor meerdere algemene functies. Het DNA ligt schijnbaar ongeorgan-
iseerd, als een kluwen noedels in de cel, zo lijkt het tenminste. We hebben, beschreven
in Hoofdstuk 3, een nieuwe classificatie voorgesteld voor de meest voorkomende
nucleoid geassocieerde eiwitten op basis van het structurele effect dat ze hebben
op DNA, bijvoorbeeld het bruggen of buigen van DNA (zie bijvoorbeeld Fig. 3.1 en
Fig. 3.2).

Een van de belangrijkste eiwitten in de organisatie van het bacterieel chromosoom
is H-NS. Dit kleine eiwit heeft twee DNA-bindende domeinen en is (dus) in staat
twee stukken DNA aan elkaar te ’bruggen’. Hoewel bekend was dat dit eiwit kon
bruggen was onbekend hoe sterk die bruggen dan precies zijn. Dit is een belangrijke
vraag want stel dat het ontzettend sterk brugt, dan wordt het DNA eigenlijk geblok-
keerd voor andere processen! In Hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe we eerst hebben
geprobeerd dit te bestuderen met één DNA molecuul maar als snel bleek dat we op
deze manier heel makkelijk een grote DNA knoop kregen (zie Fig. 4.1). Door onze
dubbele DNA methode te gebruiken konden we heel geordend bruggen laten ontstaan
(zie Fig. 4.2). Vervolgens konden we deze bruggen openbreken door de twee stukken
DNA uit elkaar te bewegen en de bruggen als het ware open te ’ritsen’. Hierdoor was
het mogelijk om voor H-NS een bindingsgrootte op het DNA de definiëren; één H-NS
eiwit neemt effectief ongeveer tien baseparen (de eerder genoemde ’bouwstenen’ van
DNA) in beslag. Bovendien bleek dat de H-NS-bruggen krachten tot ∼ 10 picoNewton
konden weerstaan, maar dat dit geen bezwaar hoefde te zijn voor andere eiwitten die
over het DNA bewegen; inmiddels was aangetoond dat deze eiwitten ∼25 picoNew-
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ton aan kracht kunnen uitoefenen. Onze metingen toonden dus aan dat de H-NS
bruggen een dynamisch georganiseerde nucleoid niet in de weg staan. Daarnaast
hebben we met dit experiment voor het eerst de ’dubbele DNA methode’ succesvol
toegepast.

De organisatie van het bacterieel genoom

Het bacterieel genoom wordt georganiseerd door ∼50-400 in elkaar gedraaide lussen
(zie Figuur 1.4) die bij elkaar worden gehouden door een groep kleine eiwitten. De
lussen zijn niet gefixeerd maar kunnen naar believen worden opengebroken en weer
opgenieuw gevormd. Een belangrijke vraag was welk eiwit nu precies verantwo-
ordelijk is voor het stabiliseren van deze lussen. Een mogelijke kandidaat daarvoor
was H-NS, dat door zijn bruggende functie mogelijk zo’n lus in stand zou kunnen
houden. Om te kijken hoe het DNA georganiseerd zou worden als H-NS lussen
in stand zou houden hebben we gebruik gemaakt van de experimentele resultaten
van William Navarre en zijn medewerkers en Taku Oshima en zijn medewerkers (zie
Hoofdstuk 5). Zij hadden namelijk in een eerdere studie bekeken waar H-NS bij
voorkeur bindt op het DNA. We hebben toen bekeken wat voor lussen er mogelijk
zouden kunnen ontstaan als H-NS op deze plekken zou binden. De verdeling van
lussen die daaruit volgde kwam precies overeen met de resultaten eerder behaalt
door andere groepen (zie Fig. 5.2). Bovendien konden we, door de voorkeurs plekken
voor H-NS op het DNA te vergelijken met de bindingsgrootte die we eerder hadden
gevonden (Hoofdstuk 4) een schatting maken van het aantal H-NS eiwitten dat aan-
wezig was in de cel en ook dit komt uitstekend overeen met hoeveelheiden die eerder
gevonden waren. Tesamen heeft dit ertoe geleidt dat H-NS als belangrijkste kan-
didaat overblijft als lus-stabilisator en dat we nu beter begrijpen hoe het bacterieel
chromosoom wordt (ge-re)organiseerd.

De rol van Alba in de DNA organisatie in archaea

In alle drie de domeinen, eukaryoten, prokaryoten en archaea, is de lengte van het
genoom vele malen langer dan de grootte van de cel waarin het moet passen. Om
een compact genoom de verkrijgen zijn er een groot aantal eiwitten betrokken bij
de organisatie van het genoom. Waar in eukaryoten deze eiwitten met name DNA
wikkelen, spelen buigen en bruggen waarschijnlijk een belangrijkere rol in prokary-
oten. Over het algemeen combineren archaea de voordelen van zowel eukaryoten
en prokaytoten. De manier waarop zij hun genoom organiseren lijkt hierbij geen uit-
zondering te zijn. Veel archaea gebruiken histonen, eiwitten waarbij het DNA om
het eiwit heen gewikkeld zit, maar ook DNA-buigende en bruggende eiwitten komen
voor in archaea. Een belangrijk eiwit in de organisatie van archaeal DNA lijkt het eiwit
Alba te zijn. Het komt in bijna alle archaea voor, maar ook in sommige eukaryoten.
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Met behulp van electronen mikroscopie was aangetoond dat dit eiwit waarschijnlijk
in staat is om DNA te bruggen, analoog aan hoe bijvoorbeeld H-NS dit doet. Om uit
te zoeken hoe Alba dit nu precies doet hebben we drie technieken gebruikt om te
onderzoeken hoe Alba nu precies aan DNA bindt (zie Hoofdstuk 6). Met behulp van
twee optisch pincetten hebben we één DNA molecuul gevangen en vervolgens Alba
hier aan laten binding. Daaruit bleek dat Alba snel het hele DNA ’bezet’ waardoor het
DNA plots 3x zo stijf wordt. Daarbij konden we uit deze resultaten afleiden dat Alba
waarschijnlijk ’samenwerkt’ bij het binden aan DNA; als er een Alba eiwit al aan het
DNA is gebonden wordt het makkelijker voor andere Alba eiwitten om aan het DNA
te binden. Om een beter beeld te krijgen van hoe Alba zou kunnen bruggen, hebben
we plaatjes gemaakt van hele korte DNA moleculen die met Alba waren geincubeerd.
Dit hebben we gedaan door ze eerst op een oppervlak te deponeren en vervolgens op
te laten drogen. Door met een heel klein naaldje (met een diameter 30 miljoenste
van een millimeter) vervolgens over het oppervlak te ’scannen’, analoog aan hoe een
blinde met zijn stok ’voelt’ of er obstakels zijn, kan DNA en de eiwitten die erop zitten
’zichtbaar’ worden gemaakt (zie Fig. 1.17 en 6.4). Met behulp van deze techniek,
Atomic Force Microscopy (AFM) genaamd, zagen we dat Alba inderdaad in staat is
om DNA te bruggen. Het nadeel van deze techniek is echter dat het nogal statisch
is; zodra het DNA op het oppervlak lag konden wij er alleen nog een plaatje van
maken. Om mogelijke dynamica te meten hebben we dus vervolgens de dubbele DNA
methode toegepast om te kijken of we op dezelfde manier bruggen tot stand kon-
den brengen zoals beschreven in Hoofdstuk 4. Tot onze grote verbazing bleek dit
echter niet het geval! Om te kijken hoe de vork nu precies in de steel zat hebben we
met behulp van Thethered Particle Motion (TPM) (zie Fig. 1.16 en 6.7) gekeken of de
bruggende werking van Alba nu wel gemeten kon worden. Dit bleek wel het geval
en bovendien konden we opnieuw het stijver worden van het DNA observeren. Uit al
deze verschillende experimenten bleek dat er voor Alba eigenlijk twee modussen zijn
om aan het DNA te binden. Bij lage concentratie, als er dus her en der een Alba ei-
wit op het DNA zit, kunnen er bruggen gevormd worden, waarschijnlijk doordat Alba
twee DNA-bindende domeinen heeft. Echter, bij hoge concentratie bindt het zo snel
aan het DNA dat het hele DNA ’vol loopt’. Doordat het DNA nu veel stijver is is het
minder waarschijnlijk dat er bruggen worden gevormd en bovendien kan Alba niet
een tweede verbinding kan maken, het DNA is immers vol! De mogelijke functie van
deze hoge concentratie bindingsmodus is dat het mogelijk een beschermende laag om
het DNA vormt om het zo te beschermen tegen schadelijke invloeden.

DNA condensatie

In de het voorgaande staat met name beschreven hoe DNA kan worden gecom-
pacteerd met behulp van eiwitten. Een andere methode die in de natuur wordt toeg-
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past om DNA in een compactere vorm te krijgen is door gebruik te maken van de
negatieve lading die DNA van zichzelf heeft. Door deze negatieve lading te ’com-
penseren’ met sterk positief geladen moleculen kan het DNA op zichzelf terug slaan
en zo een condensaat vormen. De structuren die dan kunnen ontstaan zijn prachtige
spoel- of donutachtige vormen waarin het DNA heel sterk gecompacteerd is (zie
Fig. 1.9). Hoewel er al veel onderzoek naar deze manier van DNA compactie is gedaan
is er weinig bekend over de dynamica en welke structuur er nu precies gevormd
wordt. In Hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe we met behulp van fluorescentie en op-
tisch pincetten hebben aangetoond wat voor structuur er nu precies gevormd wordt
en hoe dit gebeurt. Door een DNA molecuul, heel spaarzaam gelabeld met een fluo-
rescent molecuul en gevangen tussen twee optisch pincetten, heel langzaam te laten
condenseren in de aanwezigheid van spermine, een sterk positief geladen molecuul,
zagen we live DNA condensatie (zie Fig 7.1). Midden in het DNA molecuul zagen we
plots een sterk oplichtende spot die duidt op een sterk verhoogde concentratie DNA.
Daar werd het DNA dus op zichzelf teruggeslagen. Frappant is, door de uiteinden van
het DNA molecuul steeds dichter bij elkaar te brengen, dat het gevormde condensaat
DNA van zowel de ene als de andere kant bleek ’in te rollen’. Dit is een eerste aan-
wijzing dat inderdaad een ’spoel’ structuur aanwezig is. Als we hetzelfde experiment
deden terwijl we heel nauwkeurig de kracht meten zagen we dat op een gegeven
moment, terwijl we de uiteinden van een DNA molecuul langzaam naar elkaar toe
bewogen, de kracht plotsklaps ∼5 picoNewton omhoog schoot. Deze plotselinge ve-
randering markeerde blijkbaar de vorming van een DNA condensaat. Als we nu de
uiteinden van het DNA weer uit elkaar trokken bleef het condensaat veel langer sta-
biel! Dit duidt erop dat de vorming van een condensaat pas kan plaatsvinden als
er genoeg ’rek’ in het DNA zit, maar dat als het eenmaal gevormd is het vrij lang
stabiel blijft. Bovendien zagen we dat er minimaal twee lussen nodig zijn om een
stabiel condensaat te vormen. Door het condensaat uit elkaar te trekken zagen we
dat de ’spoel’ niet gelijkmatig ’ontrolde’ maar dat we lussen van ∼40 nanometer (40
miljoenste milimeter) lostrokken. Hoewel dit veel kleiner was dan in andere exper-
iment was aangetoond, bleek het in uitstekende overeenstemming met de maat die
verwacht wordt als er een DNA-spoel wordt gevormd tussen twee optisch pincetten.
Hier was in de ander metingen geen sprake van. Door deze experimenten waren we
ook in staat een model op te stellen voor hoe zo’n DNA-spoel nu precies gevormd
wordt.

Conclusie

De experimenten en analyses beschreven in dit proefschrift zijn uniek. Met nieuw
ontwikkelde methodes hebben we vragen kunnen beantwoorden over het bacterieel
chromosoom die al lang openstonden. De nieuwe experimenten die mogelijk zijn
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door de komst van deze methodes zullen ongetwijfeld een schat aan nieuwe infor-
matie opleveren. De stap van één naar twee enkele moleculen geeft aan dat steeds
ingewikkeldere constructen kunnen worden gevormd. Mogelijk kan ooit op deze
manier in vitro de situatie in de cel volledig worden nagebootst. De ontwikkeling van
de flow-kamer zal daar zeker in bijdragen. Op korte termijn zal het apparaat dat staat
beschreven in Hoofdstuk 2 met name gebruikt worden om andere DNA-organiserende
eiwitten te karakteriseren.
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