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Samenvatting
Biomoleculaire processen vertegenwoordigen de fundamentele interacties die
op nanoschaal plaatsvinden en die van vitaal belang zijn voor elk biologisch
systeem De complexiteit van deze gebeurtenissen en de ruimte-en tijdschaal
waarop ze zich voordoen, vormen de grootste uitdaging in de experimentele
biofysica: het ontrafelen van dergelijke processen en hun werkingsmechanisme.
Dit proefschrift onderzoekt verschillende biomoleculaire processen die worden
aangestuurd door de interacties tussen drie belangrijke macromoleculen van
het leven, namelijk DNA, eiwitten en membranen. Dankzij ultramoderne singlemolecule instrumenten vangen, manipuleren en observeren we één
macromolecuul tegelijk.
De experimenten in dit proefschrift worden uitgevoerd met drie
hoofdtechnieken die elkaar aanvullen in de informatie die uit elk bestudeerd
systeem kan worden gehaald. i) Een optische pincet gecombineerd met
confocale fluorescentiemicroscopie (OT&C) maakt het mogelijk om
afzonderlijke DNA-moleculen te vangen en eiwitten te observeren die binden,
ontbinden en langs het DNA bewegen. Tegelijkertijd kan het DNA worden
gemanipuleerd en geeft de krachtrespons informatie over de geïnduceerde
mechanische eigenschappen. OT&C werd ook gebruikt om enkele membraangecoate beads te vangen en om de interacties te observeren en kwantificeren
die worden veroorzaakt door membraan-bindende eiwitten. ii) Acoustic force
spectroscopy (AFS) maakt het ook mogelijk om experimenten met eiwittenDNA-interacties uit te voeren, met het voordeel van parallelle metingen met
korte DNA-moleculen terwijl stabiele lage krachten worden uitgeoefend. iii)
Atomic force microscopy (AFM) is een milde techniek, gezien het het mogelijk
maakt om biologische deeltjes (zachte deeltjes, zoals liposomen) die op een
oppervlak zijn geplaatst af te beelden door erover te scannen. Tegelijkertijd
werd AFM gebruikt om ze te duwen en / of te breken, waardoor inzicht kon
worden verkregen in hun materiële en mechanische eigenschappen.

