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Samenvatting voor de leek

Ieder mens bestaat uit miljarden cellen waaruit de verschillende organen en weefsel zijn

opgebouwd. Zo zijn er groepen cellen die samen de hersenen, de lever of andere

organen in het lichaam vormen. De instructies oftwel het bouwplan om een menselijk

lichaam te maken liggen opgeslagen in het DNAwat er uitziet als een wenteltrap. Bijna

alle cellen bevatten een 2 meter lange DNAdraad met daarop alle instructies die de cel

nodig heeft om te weten wat voor een soort cel hij is. Deze lange draad is netjes

opgerold en past in de kern van een cel die een volume heeft van minder dan een

miljoenste van een miljoenste van een liter. Dus stel je een pak melk voor en neem

hier één miljoenste deel van. Dit is een druppel die je nog net met het blote oog kunt

zien. Neem van deze druppel weer één miljoenste deel en je hebt de inhoud van een

kern van een cel. Het is dus zeer opmerkelijk dat in deze onzichtbare druppel ruim 2

meter DNA past! Met het blote oog zijn kernen van cellen niet te zien en er is in dit

proefschrift dan ook gebruik gemaakt van microscopen die objecten velen malen

kunnen vergroten zodat cellen en hun kernen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Terug

naar het DNA in de kern. Het is van groot belang dat de instructies opgeslagen in het

DNA niet verloren gaan doordat bijvoorbeeld het DNA beschadigd raakt of breekt.

Het DNA kan bijvoorbeeld kapot gaan door straling afkomstig van de zon. Dit is een

van de grootste problemen voor austronauten in de ruimte, die niet meer beschermd

worden door de dampkring. Zij lopen veel schade aan hun DNA op door straling van

de zon. Het gevolg van schade aan het DNAkan zijn dat cellen direct dood gaan omdat

de cel niet meer kan functioneren. Anderzijds kunnen er fouten in het DNA ontstaan

waardoor de instructies onleesbaar worden. Zo kan bijvoorbeeld de boodschap verloren

gaan dat iedere cel zich maar maximaal 60 keer mag vermenigvuldigen. Cellen kunnen

zich dan ongeremd gaan delen en er ontstaat kanker.

Hoe voorkomen cellen nu dat de boodschap onleesbaar wordt door schade aan het

DNA? De cel bevat werkpaarden in de vorm van eiwitten. Dit zijn kleine moleculen

waarvan soms wel één miljoen exemplaren in de cel aanwezig zijn die verschillende

taken uitvoeren, zoals het kopiëren en het aflezen van het DNA. Zo zijn er ook eiwitten

die beschadigd DNA repareren. Verschillende van dit soort eiwitten werken samen

(soms wel met 30 eiwitten tegelijk) en vormen een DNA reparatiesysteem. In

hoofdstuk 1 staan de verschillende reparatiesystemen in de cellen van mensen

beschreven. In dit proefschrift is één van deze systemen (die schade door ultra-violet

licht van de zon opruimt) in detail onderzocht. Dit reparatiesystem staat beschreven in

hoofdstuk 2. Al kunnen we dus cellen en celkernen met de microscoop zien,

reparatie-eiwitten zijn te klein om te kunnen waarnemen. In dit proefschrift is onder

de microscoop onderzocht hoe reparatie-eiwitten samen werken om schade aan het

DNA te repareren in levende cellen. De reparatie-eiwitten zijn hierbij zichtbaar

gemaakt door er een lampje aan te hangen wat licht uitzendt. Dit lampje is een
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fluorescerend eiwit (vaak groen, maar soms ook geel en rood) wat afkomstig is uit

lichtgevende kwallen of koraal. Door dit lichtgevende eiwit aan een reparatie-eiwit te

koppelen kunnen we het licht van het lampje opvangen met de microscoop en metingen

verrichten aan hoe snel de verschillende eiwitten hun werk doen in levende cellen. In

hoofdstuk 3, 4, 6 en 7 hebben we gebruikt gemaakt van deze truc om te meten hoe snel

reparatie-eiwitten de plekken waar het DNAkapot is kunnen vinden in de cel en daarna

samen werken om de schade op te ruimen. Dit klinkt niet al te ingewikkeld, maar stel

je maar eens voor dat je met een blinddoek om door de Kalverstraat in Amsterdam

rent, samen met 19 andere mensen die ook een blinkdoek om hebben. Je bent op zoek

naar één bepaalde winkel in deze lange straat en jullie moeten alle 20 tegelijkertijd in

deze winkel staan in een zo kort mogelijke tijd. Al klinkt dit bijna onmogelijk, dit is

precies wat reparatie-eiwitten moeten doen om plekken te vinden waar het DNAkapot

is om het daarna samen te repareren! In hoofdstuk 6 rekenen we met behulp van een

wiskundig model uit hoe snel reparatie-eiwitten tegelijk op plekken waar het DNA

beschadigd is terecht komen. De berekeningen maken duidelijk dat de reparatie-

eiwitten héél veel pogingen nodig hebben om elkaar te vinden en samen de schade op

te ruimen. Ondanks dat het dus heel vaak niet lukt om elkaar op tijd te vinden in de kern

(net zoals je waarschijnlijk met je blinkdoek om in de Kalverstraat de 19 anderen

personen ook niet kunt vinden), lukt het toch vaak genoeg wel. De eiwitten ruimen

samen veel schades op in het DNA (soms wel meer dan 50.000) in een tijd van een

aantal uur, wat een erg uitzonderlijke prestatie is. Dit verklaart waarom we buiten in

de zon kunnen lopen (waarbij iedere cel in de huid ongeveer 30.000 schades per uur

aan het DNAoploopt) zonder dat we hier direct nadelige effecten van ondervinden. Ons

reparatiesysteem kan de schade aan het DNA behoorlijk effectief repareren.

In hoofdstuk 5 bekijken we cellen onder een speciale microscoop die objecten zo vaak

kan vergroten dat we het opgevouwen DNA in de kern kunnen zien. Nu blijkt dat de

reparatie-eiwitten niet overal de plekken waar het DNA beschadigd is opzoeken en

repareren, maar dit alleen op specifieke plaatsen in de kern doen. Het lijkt er dus op

dat DNAwat beschadigd is naar een bepaalde plek in de kern wordt gebracht om daar

gerepareerd te worden. Dit is natuurlijk erg opmerkelijk want hoe breng je de

beschadigde stukken van een 2 meter lange DNA draad naar elkaar toe zonder dat de

hele draad enorm in de knoop komt te zitten? In het voorbeeld van de Kalverstraat zou

dit betekenen dat de winkels in de straat zich zo rangschikken dat alle winkels waar jij

en de andere 19 mensen naartoe moeten bij elkaar komen te liggen. Daarna is de kans

natuurlijk groter dat alle 19 mensen, nog steeds met blinkdoek om, tegelijkertijd in de

juiste winkel terecht komen. In hoofdstuk 8 vergelijken we DNA reparatie-systemen

met andere systemen in de kern die ook gebaseerd zijn op het bij elkaar komen van

tientallen eiwitten op dezelfde plek om samen iets voor elkaar te krijgen. Het is

waarschijnlijk dat andere systemen op een vergelijkbare manier werken/functioneren

als DNA reparatie. Kortom, het werk dat in dit proefschrift beschreven staat, heeft ons
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duidelijker gemaakt hoe reparatie-eiwitten samen werken om schade aan het DNA te

vinden en te herstellen. Het opruimen van schade aan het DNA is essentieel voor het

gezond houden van het DNA en voor het leesbaar houden van de daarin opgeslagen

boodschap. Het onderzoeken en volledig begrijpen van hoe schade aan het DNAwordt

gerepareerd is zeer belangrijk omdat het onstaan van kanker, maar ook het ouder

worden van cellen (en dus van mensen), direct te maken heeft met het niet goed

opruimen van schades aan het DNA.
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