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NeDerLaNDSe SameNVattING
De meeste cellen in het menselijk lichaam bevatten 2 meter Dna. Dna bestaat 
uit 2 strengen, die een wenteltrap-structuur (de dubbele helix) vormen en 
bevat alle instructies die nodig zijn om een menselijk lichaam te maken. Dna 
kan op veel manieren beschadigd raken, iedere cel in een organisme moet 
10.000-100.000 Dna beschadigingen per dag verwerken. cellen hebben dan 
ook een zeer effectief reparatiesysteem om al die schade te herstellen. er zijn 
verschillende soorten Dna schade die met verschillende reparatiesystemen 
hersteld worden. een Dna dubbelstrengs breuk (Dsb) is een breuk waarbij 
beide strengen van de dubbele helix gebroken zijn. Het is de ernstigste vorm 
van Dna schade. een enkele Dsb kan voldoende zijn om een cel te doden. Dit 
celdodende effect is de basis van veel kankertherapieën.  aan de andere kant 
kan een foutief gerepareerde Dsb een cel laten ontsporen in een kankercel.  
Het is om deze twee tegengestelde aspecten dat Dsbs en de reactie van cellen 
op Dsbs het onderwerp zijn van veel onderzoek. 

in experimenten waarbij Dsbs en/of de reactie van cellen op Dsbs 
bestudeerd worden, is het induceren van Dsbs een kritische stap. omdat 
verschillende soorten Dna schade verschillende reparatiesystemen activeren, 
is het belangrijk dat precies bekend is welke soorten  Dna schade met een 
specifieke techniek worden geïnduceerd.

in dit proefschrift worden twee technieken beschreven, waarmee Dsbs in een 
klein gebied van de celkern geïnduceerd kunnen worden. bij beide technieken 
wordt gebruik gemaakt van ioniserende straling en van beide technieken is, in 
tegenstelling tot veel andere technieken, de Dna schade goed gedefinieerd. 
De Dsbs worden zichtbaar gemaakt door het visualiseren van reparatie eiwitten 
ter plaatse van de Dsbs en geanalyseerd m.b.v. fluorescentie microscopie. 
beide technieken zijn niet alleen geschikt om Dsbs in gefixeerde cellen te 
detecteren, maar zijn ook geschikt om Dsbs in levende cellen te volgen. 

in hoofdstuk 2 wordt een techniek beschreven, waarbij m.b.v. α-straling 
een klein aantal Dsbs in een cel wordt aangebracht. De Dsbs ontstaan in een 
herkenbaar patroon, een rechte lijn. Veranderingen in dit patroon zijn makkelijk 
te herkennen en deze techniek is dan ook zeer geschikt om het dynamisch 
gedrag van Dsbs te bestuderen.

in hoofdstuk 3 wordt een techniek beschreven, waarbij Dsbs worden 
aangebracht door bestraling met soft X-rays. in tegenstelling tot de techniek 
beschreven in hoofdstuk 2, wordt in korte tijd een groot aantal Dsbs in een 
klein volume van een cel geïnduceerd. De techniek is zeer geschikt om eiwitten 
te detecteren, die zich slechts in geringe hoeveelheden op Dsbs verzamelen.

in de hoofdstukken 4 en 5 worden technieken beschreven, die de 
toepassing van de Dna schade inductietechnieken faciliteren. Voor beide 
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technieken is het noodzakelijk dat de cellen gekweekt worden op een ultradun 
(ca. 2 µM) Mylar membraan. om de cellen goed te laten hechten en groeien, 
wordt het membraan gecoat met koolstof (hoofdstuk 4).  in hoofdstuk 5 worden 
technieken beschreven waarmee de beweging van Dsbs in levende cellen 
geanalyseerd kan worden.

in hoofdstuk 6 laten we, m.b.v. de techniek beschreven in hoofdstuk 2, zien 
dat Dsbs kunnen clusteren. Dit is een belangrijke, voor kankertherapie relevante, 
observatie. als twee of meer Dsbs bij elkaar komen voordat ze gerepareerd 
zijn, is de kans aanwezig dat ze verkeerd gerepareerd worden. als er een stuk 
van chromosoom a aan chromosoom b gezet wordt, ontstaat een chromosoom 
translocatie. Het is bekend dat chromosoom translocaties tot carcinogenese 
kunnen leiden. Vaak ontstaan er bij het behandelen van kanker chromosoom 
translocaties in het gezonde weefsel rond de tumor. Hierdoor kunnen, jaren 
na de behandeling, weer nieuwe tumoren ontstaan. We hebben aanwijzingen 
dat het clusteren van Dsbs gestimuleerd wordt doordat Dsbs beweeglijker 
zijn dan onbeschadigd Dna. er is in de literatuur wel gesuggereerd dat er 
reparatiefabriekjes zijn in de celkern, waar het beschadigde Dna naar toe gaat. 
onze observatie dat Dsbs kunnen clusteren lijkt hier op het eerste gezicht mee 
in overeenstemming. Wij denken dat de beweging van Dsbs niet gericht, maar 
willekeurig is. bovendien vergroot het samenbrengen van verschillende Dsbs 
de kans op foutieve reparatie en daarmee ook de kans op de vorming van 
chromosoom translocaties. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de cel dit resultaat 
zou faciliteren door de aanwezigheid van reparatiefabrieken.

in de toekomst willen we de relatie tussen de afstand tussen Dsbs en de kans 
op chromosoom translocaties bestuderen. De soft X-ray techniek, beschreven 
in hoofdstuk 3, is hiervoor zeer geschikt, omdat daarmee verschillende 
celpopulaties bestraald kunnen worden met dezelfde dosis, maar met een 
ander distributie patroon.

Hoofdstuk 7 laat zien hoe belangrijk het is dat de Dna schade, geïnduceerd 
met een bepaalde techniek, goed gedefinieerd is. 

Telomeren zijn Dna-eiwit structuren aan het uiteinde van chromosomen die 
er voor zorgen dat de uiteinden van chromosomen door de cel niet voor Dsbs 
worden aangezien. Veel eiwitten die betrokken zijn bij de reparatie van Dna 
worden ook aangetroffen op telomeren. recente studies suggereren dat het 
omgekeerde ook mogelijk is, namelijk dat een specifiek telomeer eiwit, TrF2, 
betrokken is bij de reparatie van Dna. in hoofdstuk 7 laten we zien dat TrF2 
zich alleen ophoopt op plekken waar het Dna beschadigd is door bestraling 
met een multiphoton laser. TrF2 wordt echter niet gevonden op Dsbs die 
geïnduceerd zijn met technieken waarvan de Dna schade beter gedefinieerd 
is. Het is dan ook discutabel of TrF2 een rol speelt bij reparatie van Dsbs, 
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temeer omdat ook bekend is dat TrF2 de werking van aTM onderdrukt. aTM 
is een essentieel eiwit in het Dna reparatiesysteem en onderdrukking van dit 
eiwit ter plaatse van een Dsb is dan ook onwaarschijnlijk. 

Dit proefschrift laat zien dat de hier gepresenteerde Dsb inductietechnieken 
zeer geschikt zijn om cellulaire processen, die veroorzaakt worden door Dsbs, 
te ontrafelen.
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