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Het DNA in onze cellen vormt de blauwdruk voor de bouwstenen van ons 
lichaam. DNA bestaat uit lange ketens van letters die verdeeld zijn over 
chromosomen. Samen vormen die het genoom. Elke cel in het menselijk lichaam 
heeft meerdere chromosomen die in een kleine celkern moeten passen. Om 
dat mogelijk te maken, moeten deze op een gestructureerde manier opgerold 
worden, maar wel zodanig dat het DNA zelf nog wel toegankelijk is. Deze 
toegankelijkheid is nodig om het DNA af te kunnen lezen voor het maken van 
alle eiwitten waaruit het menselijk lichaam bestaat. Elk eiwit komt van een 
stuk DNA dat ook wel gen wordt genoemd. Het oprollen gebeurt door het 
DNA om een kleine structuur te rollen die bestaat uit telkens acht eiwitten, de 
zogenaamde histonen, die samen met het DNA een parelketting vormen dat 
chromatine heet. Deze parelketting kan verder gerold worden tot een compacte 
structuur. Om een menselijk lichaam te maken en in stand te houden moeten 
cellen zich vermenigvuldigen (d.w.z. groeien en delen), wat effectief betekent 
dat het DNA telkens gekopieerd dient te worden. Deze twee kopieën moeten 
vervolgens weer opgerold worden in chromatine om naar de twee cellen te 
gaan. De samenstelling van het chromatine bepaalt voor een belangrijke mate 
welk deel van het DNA in de cel veel of weinig gebruikt wordt (genregulatie). 
De samenstelling bestaat uit de eerder genoemde histonen, maar ook uit 
allerlei chemische addities (modificaties) van deze histonen. Als bij de celdeling 
het DNA wordt gedupliceerd, worden de oude histonen met hun modificaties 
verdeeld over de twee DNA-strengen en worden de lege plekken in de verpakking 
opgevuld met nieuwe histonen zonder modificaties. Om de informatie niet te 
verliezen worden de nieuwe histonen weer gemodificeerd voordat de volgende 
celdeling plaatsvindt. Dit is een populair model in de literatuur omdat vaak 
wordt gedacht dat histonen statische eiwitten zijn die belangrijk zijn voor 
het onthouden van informatie voor genregulatie. Histonen blijven echter niet 
statisch op één plek in het chromatine, maar kunnen uitgewisseld worden met 
nieuwe histonen. De rol van histonvervanging in cellen en tijdens de celdeling 
is in dit proefschrift bekeken om tot nieuwe inzichten te komen over de rol van 
de (in)stabiliteit van histonen in het chromatine en in het cellulair geheugen. 
Aangezien histonen en hun modificaties voor een groot deel hetzelfde zijn in 
de mens als in bakkersgist, Saccharomyces cerevisiae, hebben wij dit proces in 
gist bestudeerd omdat experimenten met gist vaak sneller en efficiënter zijn. 

Ten eerste hebben we gekeken hoe de samenstelling van het deel van 
het chromatine dat opener is en waarin genen regelmatig afgelezen worden 
(euchromatine) van invloed kan zijn op de vorming van een chromatinesoort 
dat minder gebruikt wordt en moeilijker toegankelijk is (heterochromatine; 
hoofdstuk 2). We hebben gevonden dat meerdere histonmodificaties in 
het euchromatine ervoor zorgen dat eiwitten die nodig zijn voor de vorming 
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van heterochromatine beter binden waar dat hoort. Dat komt doordat deze 
modificaties voorkomen dat de heterochromatine-eiwitten op de verkeerde 
plekken binden in euchromatine en daardoor gedwongen worden naar de plek 
waar ze wel mogen binden. Histonmodificaties kunnen zowel locale effecten 
hebben als indirecte globale effecten.

De rest van het proefschrift beschrijft de bestudering van het 
dynamische gedrag van histonen in de context van chromatine. Om dat te 
bestuderen hebben we eerst een methode ontwikkeld die ons in staat stelt om 
onderscheid te maken tussen oude, bestaande histonen en nieuw gemaakte 
histonen. Dat hebben we gedaan door een kleine zogenaamde ‘switch-tag’ 
of ‘wisselvlaggetje’ te plaatsen op het histoneiwit. Het ene vlaggetje kan 
vervangen worden door een andere dankzij het enzym Cre-recombinase. Het 
wisselen van vlaggetjes of tags gebeurt op het DNA-niveau waarin een gen dat 
codeert voor het histon-eiwit eerst de oude en dan de nieuwe tag maakt. Deze 
methode hebben we Recombination-Induced Tag Exchange (RITE) genoemd en 
heeft als unieke eigenschap dat het wisselen van tags eenmalig en permanent 
is, waardoor je zeker weet dat alle bestaande (oude) histonen de eerste tag 
hebben en alle nieuwe histonen de tweede tag. Ze worden dus nooit tegelijk 
gemaakt. In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de vervanging van oude 
door nieuwe histonen in cellen in verschillende fasen van de celcyclus en 
hebben we gekeken of histonen ook worden uitgewisseld als er geen celdeling 
plaatsvindt. Oftewel, of er replicatieonafhankelijke uitwisseling mogelijk is en 
zo ja, wat de kenmerken er van zijn. We hebben waargenomen dat histonen 
eigenlijk constant worden uitgewisseld en met een veel hoger tempo dan 
van tevoren verwacht. Deze replicatieonafhankelijke vervanging vond plaats 
tijdens elke fase van de celcyclus. Wat ook opviel is dat genen die vaak worden 
afgelezen (transcriptie) veel sneller oude histonen vervangen door nieuwe dan 
genen die niet vaak worden afgelezen. 

Om te bepalen wat de relevantie is van deze snelle histonvervanging 
wil je dit proces verstoren of versterken, zodat je kunt testen wat het effect 
is op de cel. Om dat te kunnen doen moet je eerst weten wat ten grondslag 
ligt aan dit proces. Met andere woorden, welke factoren (eiwitten) zijn hierbij 
betrokken? Om daar achter te komen moet je een eiwit of gen uitschakelen 
en bepalen wat de gevolgen zijn voor histonstabiliteit. Met de bestaande 
technieken kon dit alleen door cel voor cel te bepalen of de histonvervanging 
veranderd was. Die experimenten zijn erg tijdrovend en daardoor beperkt tot 
het testen van enkele kandidaten. Daarom hebben we een methode ontwikkeld 
die ons in staat stelt om in allerlei verschillende giststammen, die telkens 
een andere factor missen, tegelijk te testen of ze een verandering hebben in 
de hoeveelheid histonvervanging. Met deze methode hebben we een aantal 
factoren kunnen identificeren; sommigen stimuleerden, anderen remden de 
histonvervanging. Een van de stimulerende factoren, Hat1, hebben we verder 
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bestudeerd om te kijken hoe dit eiwit deze stimulatie uitvoert. Het is een eiwit 
dat modificaties plaatst op een van de histonen, ze vervolgens naar de celkern 
transporteert en waarschijnlijk overhandigt aan een ander eiwit (Asf1), dat er 
weer voor zorgt dat het op het DNA geplaatst wordt. We hebben ontdekt dat 
het plaatsen van die modificaties nodig is, maar ook het transport naar de kern. 
In de kern blijkt dat een van de factoren waar Hat1 normaal mee samenwerkt, 
Hif1, ook een eigen rol speelt in histonvervanging. Tot slot hebben we ontdekt 
dat Hat1 niet per se de zelfde histonen bindt als Asf1. Hoewel Hat1 wel een 
voorkeur heeft voor nieuwe, bindt Asf1 evenveel aan oude als aan nieuwe 
histonen. Dat betekent dat de transportroute van histonen niet zo rechtlijnig is 
als eerder werd verondersteld (hoofdstuk 4). 

Tot slot hebben we bestudeerd wat het lot is van oude histonen in 
cellen die zich vermenigvuldigen. Als histonen en hun modificaties belangrijk 
zijn voor het geheugen van de cel, dan is de verwachting dat histonen met 
hun modificaties na de celdeling weer terugkomen op de plek waar ze vandaan 
komen, zodat oude histonen de nieuwe histonen kunnen informeren. We weten 
dat histonen stabiele eiwitten zijn, maar we weten nu ook dat zelfs als een cel 
niet aan het delen is (en er dus ook geen nieuwe hoeveelheid DNA opgerold 
hoeft te worden) de histonen regelmatig vervangen worden. Daarom hebben 
we in hoofdstuk 5 gekeken naar de ‘retentie’ van oude histonen om een idee 
te krijgen of en hoe de histonen bij hun originele plek op het DNA blijven. 
Hiervoor hebben we het hele genoom in een gistcel bekeken om te zien of 
er bepaalde plekken zijn waar de oude histonen bij voorkeur ophopen. De 
resultaten van onze experimenten laten zien dat er geen grote domeinen zijn 
op chromosomen waar oude histonen ophopen, maar wel kleinere stukjes 
binnen genen. Als je alle genen naast elkaar legt kun je zien dat oude histonen 
voornamelijk aan het begin van genen zitten. Die retentie aan de voorkant 
is het meest opvallend bij lange genen die relatief weinig worden afgelezen. 
Het idee dat hieruit ontstaat, is dat histonen vrijkomen net voor het begin 
van een gen, zodat andere eiwitten bij het DNA kunnen om het af te lezen. 
Daarna wandelen de aflees-eiwitten door het DNA (van begin naar het eind 
van een gen), maar plaatsen wel telkens de oude histonen een stukje terug 
in tegenovergestelde richting, waarbij de histonen dus steeds een stukje naar 
het begin van een gen opschuiven. Op die manier moeten er vanaf het eind 
van een gen nieuwe histonen worden aangevoerd. Hoe langer het gen, des te 
langer het duurt voor alle oude histonen er uit gewandeld zijn. En zo ook, hoe 
vaker het DNA wordt afgelezen, des te vaker ze een plekje opschuiven. 

Samengevat kunnen we concluderen dat chromatine enerzijds 
dynamisch is en in staat blijkt histonen rap te vervangen en anderzijds de 
histonen binnen een relatief klein gebied kan bewaren na duplicatie van de 
DNA-strengen. Histonen met modificaties kunnen vervangen worden door 
ongemodificeerde histonen, maar op andere plekken kunnen de modificaties 
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juist vast gehouden worden. Dit betekent dat histonvervanging bij kan dragen 
aan het lokaliseren van modificaties. Met gebruik van onze nieuwe methodes 
hebben we een aantal factoren geïdentificeerd die de histonvervanging 
beïnvloeden. Door verstoring van die factoren kunnen we in de toekomst 
bepalen hoe belangrijk de balans tussen vervanging en retentie van histonen 
is voor de cel. 




