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Nederlandse samenvatting

Ons lichaam bestaat uit cellen, met kernen die een honderdste millimeter groot zijn. In 

elke kern zit maar liefst 2 meter DNA. Dat DNA zit op een bepaalde manier opgevouwen 

en gepositioneerd in de celkern. Maakt het uit wáár het DNA in de celkern zit voor het 

functioneren ervan? En hoe zijn de eiwitten aan de rand van de kern daar bij betrokken? 

Dat zijn de vragen waar dit proefschrift over gaat. Ik hoop hier voor het algemene publiek 

uit te leggen hoe we dit onderzocht hebben en wat de resultaten waren. Daarbij zal ik 

beginnen met een heel algemene introductie in de wondere wereld van DNA, genen en 

eiwitten, waarna ik me steeds meer zal toespitsen op ons daadwerkelijke onderzoek. Ik 

hoop u daarbij duidelijk te maken dat de positie van DNA in de celkern van belang is voor 

het functioneren ervan en dat eiwitten die aan de rand van de celkern zitten daar een rol in 

spelen, zowel aan die rand zelf als in het centrum van de celkern. Maar laten we eerst bij 

de basis beginnen: DNA.

Wat is DNA?
DNA kan gezien worden als de basis van het leven. Het dient als opslag van de erfelijke 

informatie. Dat is niet iets statisch, zoals een stoffige bibliotheek met boeken die 

onaangeroerd op de plank blijven staan. Het lijkt meer op een zeer dynamische bibliotheek 

waar mensen in hoog tempo boeken openslaan en daar teksten uit overschrijven. In 

deze analogie is de bibliotheek de celkern, met daarin het DNA (de boeken). Menselijk 

DNA in de celkern bestaat uit 46 chromosomen: lange kettingen van aan elkaar geregen 

nucleotiden, waarvan er vier verschillende bestaan, die we A, C, T en G noemen. Deze 

vormen de genetische code, een reeks met een specifieke volgorde, zoals de letters in 

de boeken woorden en zinnen vormen. De genetische code is in mensen maar liefst drie 

miljard nucleotiden lang. In het menselijk genoomproject (Human Genome Project), een 

gigantische onderneming waar vele laboratoria tussen 1988 en 2003 aan gewerkt hebben, 

is de menselijke genetische code opgehelderd. We weten daarom nu precies de volgorde 

van de nucleotiden (letters) in het DNA van de mens. Ook van veel dieren en planten is de 

code van het genoom inmiddels ‘gekraakt’. Het woord genoom zou u (kort door de bocht) 

kunnen lezen als DNA en verwijst naar de genen die het DNA bevat. 

Van genen naar eiwitten
Genen kunt u vergelijken met de stukken tekst die uit de boeken in de bovengenoemde 

bibliotheek overgeschreven worden. Dat gebeurt door een ‘overschrijver’, die we RNA  

polymerase noemen. Het ‘overgeschrevene’ wordt messenger RNA (boodschapper RNA) 

genoemd. Dit RNA is net als DNA ook een ketting van nucleotiden, maar dan maar van 
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één gen, een veel kortere ketting dan het DNA dus. Het ‘overgeschreven’ RNA bevat 

dezelfde code als het DNA en wordt door zogeheten transportfactoren via kernporiën 

de celkern uit getransporteerd. Dit RNA transport is vergelijkbaar met het transporteren 

van de documenten die de mensen in de bibliotheek hebben geschreven door koeriers 

die snel door de bibliotheekdeuren de buitenwereld in rennen. In die buitenwereld, wat in 

de cel het cytoplasma genoemd wordt, vertalen kleine fabriekjes, ribosomen genaamd, 

vervolgens het RNA in een eiwit. Hierbij codeert van begin tot eind elke combinatie van 

drie nucleotiden voor een specifieke bouwsteen: een aminozuur. U kunt zich dit voorstellen 

als een computerprogramma: het ribosoom leest bijvoorbeeld als input de RNA code ‘GCA’ 

en zorgt als daarbij horende output voor het het aminozuur ‘alanine’. Dit proces resulteert 

uiteindelijk in een ketting van verschillende aminozuren, die zich opvouwt tot een bepaald 

eiwit. Zo codeert elk gen, via het RNA, voor een specifiek eiwit. Stelt u zich bij het woord 

eiwit niet alleen het wit van een ei voor, want eiwitten zijn veel meer dan bestanddelen van 

eieren of andere voedingsmiddelen. Eiwitten zijn de uitvoerende moleculen in onze cellen, 

de ‘regelaars’ die ervoor zorgen dat alle functies in een cel uitgevoerd worden, zoals de 

energiehuishouding, groei, communicatie met andere cellen, de reactie op virussen en 

bacteriën en het delen om twee nieuwe cellen te vormen. Ook bij het proces van DNA naar 

RNA naar eiwitten zijn diverse eiwitten betrokken, zoals de eerder genoemde polymerases 

en transportfactoren.

Genregulatie
Vrijwel alle cellen in de mens bevatten hetzelfde DNA, dus dezelfde code voor het vormen 

van alle eiwitten. Toch ziet een hersencel er totaal anders uit dan bijvoorbeeld een spiercel 

en hebben deze cellen verschillende functies. Er zijn dus verschillende eiwitten nodig in 

verschillende celtypes om die verschillende functies uit te voeren. Dat dit kan terwijl alle 

cellen toch dezelfde genen bevatten komt doordat niet alle genen altijd overal ‘aan staan’. 

Teruggrijpend op de bibliotheek: niet alle hoofdstukken worden altijd overgeschreven. Als 

een gen aan staat dan vindt het overschrijven in RNA en vervolgens het vormen van het 

specifieke eiwit plaats. Als een gen uit staat dan gebeurt er niets. We spreken hierbij ook wel 

van actieve genen of actief DNA en van inactieve genen of inactief DNA. Sommige genen, 

die ook wel huishoud genen worden genoemd, zijn in de meeste cellen altijd actief. Andere 

genen zijn alleen actief in bepaalde celtypes of in een bepaald ontwikkelingsstadium. Dit 

is, zoals vrijwel alles in de biologie, niet zwart-wit: genen kunnen ook een beetje actief zijn. 

Meestal wordt de mate van activiteit van een gen gemeten door de hoeveelheid RNA of door 

de hoeveelheid eiwit die van dat gen afkomstig is. Of een bepaald gen op een bepaalde 

plek en bepaalde tijd actief is wordt bepaald door zeer complexe regelmechanismen 

waarin honderden verschillende eiwitten, maar ook andere factoren zoals het DNA zelf 
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en kleine RNA moleculen, een rol spelen. Dit regelen van aan- en uitgaan van genen heet 

genregulatie. Inmiddels is bekend dat er allerlei verschillende manieren zijn om genen 

te reguleren en worden er steeds weer nieuwe factoren en mechanismen ontdekt die 

betrokken zijn bij genregulatie. Voorlopig is deze puzzel nog niet opgelost.

Het belang van genregulatie
Het is belangrijk om steeds meer op te helderen hoe genen gereguleerd worden, omdat 

veel ziekten veroorzaakt worden door defecten in genregulatie. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij kanker, waarbij defecten in het DNA ervoor zorgen dat bepaalde eiwitten niet, 

te veel of in de verkeerde vorm worden gemaakt. Dit zijn dan bijvoorbeeld eiwitten die 

betrokken zijn bij celdeling, zodat een cel ongeremd gaat delen, eiwitten die een rol spelen 

in de communicatie met andere cellen, zodat een cel zich niets meer aantrekt van de 

remmende signalen van zijn omgeving, of eiwitten die zorgen voor hechting of beweging, 

zodat een cel zich losmaakt van andere cellen en kan zorgen voor een uitzaaiing. Het gaat 

hierbij niet alleen om eiwitten die direct bij deze processen betrokken zijn, maar ook om 

eiwitten die zorgen voor de regulatie van de genen die voor de direct betrokken eiwitten 

coderen. En om de eiwitten die de genen van die eiwitten weer reguleren, etcetera. Al 

met al is dit een complex netwerk, waarin als er teveel schakels niet op de juiste manier 

functioneren dat grote gevolgen kan hebben. Gelukkig is het ook weer niet zo dat bij alle 

fouten die kunnen optreden het complexe netwerk als een kaartenhuis in elkaar stort, er 

zitten zoveel parallele paden, backups en checks in het netwerk dat u de meeste fouten die 

in uw netwerk van eiwitten zijn opgetreden nooit zult opmerken.

Ook bij erfelijke ziekten, die net als bij kanker door defecten in het DNA veroorzaakt 

worden, speelt genregulatie vaak een rol. Aangezien er op het gebied van genregulatie 

zoveel factoren op elkaar inspelen is het zinvol om verder te kijken dan alleen de genen of 

eiwitten die direct bij een ziekte betrokken zijn en om niet alleen specifiek vanaf die richting 

te zoeken. Veel fundamentele wetenschap heeft geleid tot ontdekkingen die van belang 

zijn gebleken voor het begrip over en/of het bestrijden van ziekten. Daarnaast kunnen we 

door het opbouwen van fundamentele kennis ook tot op moleculair niveau beter begrijpen 

hoe ingenieus mensen en andere levende wezens in elkaar zitten.

Mijn promotieonderzoek heb ik uitgevoerd met cellen van fruitvliegjes. Dit model hebben 

we gekozen omdat vrijwel alle basale processen in cellen van fruitvliegen hetzelfde zijn als 

in menselijke cellen en er heel veel informatie al beschikbaar was van fruitvliegcellen waar 

we ons onderzoek aan konden relateren. Ook was het onderzoek minder gecompliceerd 

en kostte het minder geld dan als we het in menselijke cellen hadden uitgevoerd. 



 

144

De ruimtelijke positie van DNA
Bij mijn promotieonderzoek was het doel om weer een stukje van de puzzel van de 

genregulatie op te lossen. We hebben onderzocht hoe de ruimtelijke positie en organisatie 

van het DNA in de celkern een rol kunnen spelen bij de genregulatie en dan met name 

hoe de eiwitten aan de rand van de celkern daar bij betrokken zijn. Met andere woorden: 

maakt het uit wáár het DNA in de celkern zit voor het functioneren ervan? Als u dat een 

vreemde vraag vindt, kunt u zich de celkern misschien voorstellen als stad. In een stad 

staan gebouwen en vinden er allerlei activiteiten plaats, maar niet gelijk verdeeld over de 

hele oppervlakte. In het centrum bruist het van de activiteit, er zijn veel winkels en er lopen 

veel mensen op straat. Aan de rand van de stad liggen vaak industriegebieden of parken. 

Zo is er in een stad een relatie tussen ruimtelijke positie en functie. Ook in het menselijk 

lichaam is er een duidelijk verband tussen ruimtelijke positie en functie. Onze ogen zitten 

aan de buitenkant van het lichaam, waardoor we om ons heen kunnen kijken, de vitale 

organen zitten veilig aan de binnenkant en onze botten, gewrichten en spieren zitten zo ten 

opzichte van elkaar dat we goed kunnen bewegen. Is deze relatie tussen ruimtelijke positie 

en functie er ook als we inzoomen op het menselijk lichaam en kijken naar de ruimtelijke 

organisatie van DNA in de celkern? Uit eerder onderzoek lijkt dat wel het geval te zijn. De 

verschillende chromosomen hebben bijvoorbeeld allemaal een favoriete plek in de celkern, 

aan de rand of juist in het midden. En sommige onderzoekers hebben gezien dat een 

bepaald gen als het inactief is naar de rand van de kern gaat. Maar anderen hebben gezien 

dat een ander gen juist als het actief is aan de rand van de kern zit. Het is dus niet helemaal 

duidelijk hoe de plaats in de celkern en de functie van het DNA in verband met elkaar 

staan. Wij hebben in ons onderzoek gekeken naar eiwitten aan de rand van de celkern, 

enerzijds om in kaart te brengen welk DNA er aan de rand van de celkern zit, anderzijds 

om te onderzoeken of die eiwitten ook zelf invloed hebben op de regulatie van het DNA. 

De rand van de celkern
De celkern wordt begrensd door de zogeheten kernenvelop, die kan worden vergeleken 

met de stadsmuur om een stad. De kernenvelop zorgt dat de inhoud van de kern, met het 

DNA erin, gescheiden blijft van de rest van de cel (het cytoplasma). De binnenkant van de 

kernenvelop bestaat uit een eiwitlaag die de lamina wordt genoemd (denk aan lamineren 

= een laag ergens op aanbrengen, zoals bij laminaat). Deze eiwitten van de lamina heten 

lamines. In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe we in kaart hebben gebracht welke genen er 

een interactie aangaan met deze lamines, en zich dus bij voorkeur aan de rand van de 

celkern bevinden. De manier waarop we dit onderzocht hebben is met een soort ‘stempel-

methode’. Aan de lamines hebben we een ander eiwit gefuseerd: het methyltransferase 

eiwit uit een bacterie. Dat eiwit laat een markering (een methylgroep) achter op het DNA 
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waar het mee in contact komt. Vervolgens onderzochten we welk DNA er gemarkeerd was, 

met behulp van microarrays: glazen plaatjes waar het hele genoom op zit in tienduizenden 

stukjes. Je kunt deze methode vergelijken met het markeren van spaghetti (het DNA) in 

een vergiet (de kernenvelop met de lamine laag) door de binnenkant van het vergiet in te 

smeren met tomatensaus (het methyltransferase eiwit). Als je hierna de spaghetti uit het 

vergiet haalt kun je precies zien waar het tegen het vergiet aangezeten heeft, namelijk 

daar waar de saus op de spaghetti zit. Als controle experiment hebben we een aantal 

stukken DNA waarvan we gevonden hadden dat ze een interactie aangaan met lamine 

gelabeld met een fluorescent eiwit. Met de microscoop hebben we vervolgens gekeken of 

die stukken ook inderdaad aan de rand van de celkern zitten.

‘Junk’ DNA is geen afval
Om te begrijpen hoe de positie van het DNA aan de rand van de celkern in verband staat 

met de functie ervan hebben we vervolgens geanalyseerd wat voor DNA het is dat we 

met deze ‘stempel-methode’ aan de rand van de kern vonden. We vonden dat het over 

het algemeen inactieve genen zijn met daartussen lange stukken DNA zonder genen 

(intergene regio’s). Deze intergene regio’s zijn ooit ‘junk’ DNA (afval DNA) genoemd, omdat 

er niet bekend was of ze wel enige functie zouden hebben. Toch bestaat maar 2% van 

het menselijk genoom uit coderende regio’s (genen) en beslaat het ‘junk’ DNA maar liefst 

98%. Ons onderzoek wijst erop dat het ‘junk’ DNA wel degelijk van belang lijkt te zijn, 

aangezien het specifiek aan de rand van de kern zit. Waarschijnlijk speelt het een rol in het 

structureren van het genoom, wat weer invloed kan hebben op het aan- en uitschakelen 

van genen. Uit ons onderzoek wordt niet duidelijk of de lamine eiwitlaag zelf een directe rol 

heeft in het uitschakelen van genen, maar vervolgonderzoek in andere laboratoria lijkt erop 

te wijzen dat de lamine eiwitten inderdaad een rol spelen bij het uitschakelen van genen.

Vrije kernporie eiwitten en genregulatie
Als u zich de celkern voorstelt als een stad en de kernenvelop als de stadsmuren 

eromheen, dan staan de poorten in de stadsmuren voor de kernporiën in de kernenvelop. 

Kernporiën zijn grote complexen van tientallen eiwitten (porie eiwitten) die samen een 

kanaal vormen waardoor bijvoorbeeld eiwitten en RNA de celkern in of uit kunnen gaan. Al 

in 1985 lanceerde Günter Blobel, die in 1999 de Nobelprijs voor de Geneeskunde kreeg, de 

hypothese dat kernporiën ook een rol hebben bij genregulatie. Hij stelde voor dat actieve 

genen naar de kernporiën getrokken worden, zodat het messenger RNA dat er gemaakt 

wordt snel naar buiten getransporteerd kan worden. In de analogie van de bibliotheek 

betekent dat dat de boeken die heel veel gebruikt (overgeschreven) worden dicht bij de 

bibliotheekdeur staan. 
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In hoofdstuk 4 en 5 hebben wij onderzocht of deze hypothese klopt door te kijken wat de 

interacties zijn tussen kernporie eiwitten en DNA. Opnieuw gebruikten we hierbij de hiervoor 

genoemde ‘stempel-methode’. Een complicerende factor daarbij was dat veel kernporie 

eiwitten mobiel zijn: ze vormen niet alleen de kernporie, maar zwemmen ook vrij rond in de 

celkern. Wij wilden graag weten of als kernporie eiwitten een interactie aangaan met DNA, 

of dat dan aan de porie zelf is of elders in de celkern. Om dit te onderzoeken hebben we 

een kernporie eiwit te gemaakt dat alleen nog maar aan de porie zit en een die juist niet 

aan de porie zit maar alleen vrij rondzwemt. Hier hebben we het methyltransferase eiwit 

aan gekoppeld en vervolgens gekeken welk DNA er door deze eiwitten ‘gestempeld’ werd. 

We zagen dat de vrije kernporie eiwitten een interactie aangingen met actieve genen. Door 

te testen wat er gebeurt als je de vrije kernporie eiwitten weghaalt of juist extra toevoegt 

bleek dat deze eiwitten genen kunnen activeren. Vrije kernporie eiwitten hebben dus een 

rol in de genregulatie. We hebben vervolgens nog gekeken of het een specifieke set genen 

is die door vrije kernporie eiwitten wordt gereguleerd en vonden dat het met name genen 

zijn die betrokken zijn bij de ontwikkeling en bij de celdeling.

De reuzenchromosomen in fruitvliegenlarven check
Als controle hebben we ook op een heel andere manier onderzocht of kernporie eiwitten aan 

DNA binden en zo ja, aan wat voor DNA. Dat deden we door met de microscoop te kijken 

naar het DNA uit de cellen van speekselklieren van fruitvliegenlarven. Het mooie aan deze 

cellen is dat het reuzencellen zijn, omdat het DNA zich wel duizend keer vermenigvuldigd 

heeft zonder dat de cellen zich hebben gedeeld. Hierdoor kan men de chromosomen 

heel mooi onder de microscoop zien liggen. In deze cellen hebben we kernporie eiwitten 

aangekleurd en tegelijkertijd met een andere kleur de polymerases (de overschrijvers) die 

aangeven waar de actieve genen zitten. We zagen dat er inderdaad veel stukken DNA 

zijn waar kernporie eiwitten aan binden en dat dat actieve genen zijn. We hebben dit dus 

nu zowel in losse gekweekte cellen als in een echt weefsel van een organisme laten zien.

De deur vrijhouden
Tot zover de resultaten over de vrije kernporie eiwitten, maar wat gebeurt er nu eigenlijk 

bij de kernporiën zelf? Wij laten zien dat er ook DNA aan de kernporiën bindt, maar dat 

dat in tegenstelling tot wat de Nobelprijswinnaar voorspelde, geen actieve genen zijn. We 

hebben laten zien dat het DNA bij de kernporiën heel anders is dan het DNA dat bindt aan 

de vrije kernporie eiwitten. Opvallend was dat het DNA bij de kernporiën heel open en 

toegankelijk is, wat we hebben onderzocht door een los methyltransferase eiwit (‘stempel 

eiwit’) in de kern te brengen en te meten welke stukken DNA deze het meeste tegenkomt 

(‘stempelt’). Het nieuwe model dat wij voorstellen is dat het DNA bij de kernporie zo open 



147

en toegankelijk moet zijn om te zorgen dat het transport van allerlei eiwitten, RNA, etcetera, 

door de poriën zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Om weer terug te komen op de bibliotheek: 

bij de bibliotheekdeuren moeten niet allerlei kasten met veelgelezen boeken staan, waar 

overschrijvende mensen mee bezig zijn, zoals de Nobelprijswinnaar voorstelde. Het is juist 

belangrijk dat er bij de deuren genoeg ruimte is, een soort binnenkomsthal, zodat iedereen 

goed naar binnen en buiten kan en er geen opstoppingen ontstaan.

Kernporie eiwitten en kanker
Tenslotte nog weer even terug naar de vrije kernporie eiwitten. Interessant is dat bij 

sommige patiënten met leukemie vrij zwemmende fusie-eiwitten zijn aangetroffen die 

voor de helft bestaan uit een kernporie eiwit en voor de andere helft uit een ander eiwit. 

Die fusie-eiwitten zijn ontstaan doordat in die patiënten twee chromosomen zijn gebroken 

precies in het midden van genen en vervolgens door de cel zelf foutief weer aan elkaar zijn 

geplakt, zodat er een fusie ontstaat van een half kernporie gen met een half ander gen. 

Blijkbaar heeft dit zulke grote gevolgen voor de genregulatie in de cel dat die ongeremd 

gaat delen en er kanker ontstaat. De rol die wij hebben gevonden voor vrije kernporie 

eiwitten in het activeren van genen klopt hier precies mee. Het zou goed kunnen dat de 

andere helft van het fusie eiwit ervoor zorgt dat het kernporie eiwit op de verkeerde plaats 

in het genoom genen aanschakelt. Dan worden opeens niet meer bijvoorbeeld gen A, B en 

C overgeschreven, maar in plaats daarvan gen D, E en F. Als die laatste genen bijvoorbeeld 

direct of indirect betrokken zijn bij celdeling, of de eerste genen zijn betrokken bij het remmen 

van celdeling, dan kan dit defect in genregulatie leiden tot kanker. Op deze manier heeft 

ons fundamenteel gerichte onderzoek richting gegeven aan toekomstig kankeronderzoek. 

Aan de andere kant geeft het onderzoek dat gedaan is naar de betreffende fusie-eiwitten in 

leukemie patiënten op zijn beurt aanknopingspunten die kunnen helpen bij het ophelderen 

van het mechanisme van het aanschakelen van de genen door kernporie eiwitten. Op deze 

manier gaan fundamenteel en toegepast kankeronderzoek hand in hand.




