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SAMENVAT TING
Het DNA in de cel bevat de informatie voor de eiwitten, de bouwstenen van 

de cel. DNA bestaat uit lange ketens die de codes bevatten voor elk eiwit. Die 

codes heten genen. Het DNA in de cel zit in een afgesloten ruimte, de celkern. 

Het is noodzakelijk om het DNA in een cel georganiseerd te verpakken om in 

de kleine ruimte van de kern te passen en toch de toegang tot de genetische 

code te behouden, zodat transcriptie van genen kan plaatsvinden. Om het DNA 

te verpakken wordt het om een complex van acht histoneiwitten gewikkeld, dit 

wordt een nucleosoom genoemd. Er zijn vier gewone histoneiwitten: H2A, H2B, 

H3 en H4. Een streng DNA met nucleosomen wordt chromatine genoemd. Het 

afgelopen decennium is het duidelijk geworden dat chromatine geen statische 

structuur is die alleen wordt gebruikt door de cel om het DNA te verpakken. In 

tegendeel, chromatine is heel dynamisch en de structuur heeft een diepgaande 

invloed op genexpressie (de transcriptie van genen) en andere manieren waarop 

het DNA wordt gebruikt. Op basis van kleuringen zijn er twee soorten chromatine 

gedefinieerd: euchromatine en heterochromatine. Euchromatine, dat een open 

structuur heeft, bevat over het algemeen actieve genen en is beschikbaar voor 

transcriptie. Heterochromatine is compacter en bevat gewoonlijk inactieve genen. 

De cel heeft verschillende manieren om de structuur van chromatine te veranderen. 

Als er veranderingen optreden die stabiel zijn over meerdere generaties, maar die 

niet de code van het DNA veranderen, worden dat epigenetische veranderingen 

genoemd. Histoneiwitten in het nucleosoom kunnen worden gemarkeerd met 

verschillende post-translationele modificaties (PTM’s), zoals acetylering, methylering 

of ubiquitylering. Sommige PTM’s zijn geassocieerd met actief chromatine en met 

genactivatie. Andere PTM’s zijn verbonden met geninactivatie en heterochromatine. 

Een andere manier om de structuur van chromatine te veranderen is het inbouwen 

van alternatieve histonvarianten in het nucleosoom. Er is een aantal verschillende 

varianten ontdekt; sommige varianten maken het nucleosoom onstabiel, terwijl 

één variant is gevonden die het nucleosoom juist stabieler maakt. De structuur 

van chromatine kan ook worden veranderd door het veranderen van de positie en 

structuur van de nucleosomen over het genoom, waardoor de toegang naar het 

onderliggende DNA voor transcriptiefactoren wordt gereguleerd. Relatief onbekend 

is het effect van het vervangen van histonen, dus het uitwisselen van een histon 

door hetzelfde soort histon zonder dat er noodzakelijkerwijs een verandering 

optreedt in de bezetting van de nucleosomen. Als een cel deelt, wordt het DNA 

verdubbeld, zodat in elke dochtercel weer evenveel DNA zit als in de moedercel. 

Om de bezetting van nucleosomen gelijk te houden in de dochtercellen, worden 

nieuw-gesynthetiseerde histonen in het chromatine ingebouwd, dit noemen we 

replicatie-gekoppelde histondepositie. Als een cel niet deelt, kan er toch vervanging 

van histonen plaatsvinden door replicatie-onafhankelijke mechanismen. Door de 
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replicatie-gekoppelde depositie en de replicatie-onafhankelijke vervanging van 

histonen kunnen de patronen van PTM’s worden veranderd. Er wordt gesuggereerd 

dat een cel na replicatie van het DNA snel het PTM-patroon van de moedercel 

herstelt, om zo de identiteit te behouden. Dit wordt het epigenetisch geheugen 

genoemd. In de verschillende hoofdstukken in dit proefschrift is onderzoek gedaan 

naar de dynamiek van histonen en PTM’s in het modelorganisme bakkersgist.

Chromatine is een erg dynamische structuur. In de Introductie en algemene 

discussie bediscussiëren we de bevindingen over dit onderwerp die beschreven zijn 

in dit proefschrift. Histonvervanging kan een aantal belangrijke functies hebben 

in de cel. Het voorziet de cel van een manier om histon-PTM’s te moduleren, 

of om het chromatine te vernieuwen en PTM’s te verwijderen. Onze studies 

hebben bijvoorbeeld een link gelegd tussen één PTM, methylatie van H3K79, en 

histonstabiliteit. Histonvervanging kan ook een mechanisme zijn om plaatsen waar 

transcriptiefactoren kunnen binden bloot te leggen of te blokkeren. Dynamische 

competitie tussen nucleosomen en transcriptiefactoren om DNA te binden 

suggereert dat er een mogelijkheid is dat histonvervanging het resultaat van die 

binding kan beïnvloeden. Histonvervanging is in verband gebracht met promotor en 

grensgebieden in het chromatine, wat zou kunnen betekenen dat histonvervanging 

mogelijk ook de spreiding van verschillende types chromatine tegengaat. Recente 

studies hebben laten zien dat histonvervanging middels de inbouw van variant H3.3 

betrokken is bij belangrijke celprocessen, zoals epigenetische herprogrammering, 

wat kan leiden tot kanker. Mutaties in H3.3-depositiecomplexen die de telomeren 

onstabiel maken zijn gevonden in neuro-endocrine alvleeskliertumoren bij de mens. 

In menselijke glioblastoma’s zijn ook mutaties gevonden in H3.3 zelf. Opvallend is 

dat sommige mutaties in H3.3 in deze glioblastoma’s het globale methyleringsniveau 

reduceren door remming van histonmethyltransferases. Dat suggereert dat 

gemuteerde H3.3-eiwitten werken op een dominante manier en daarmee ook 

normaal H3 beïnvloeden. Deze bevindingen geven aan dat histonvervanging een 

belangrijke rol speelt in genexpressie, controle van groei en kanker. Om meer inzicht 

te krijgen in die processen is het belangrijk om de onderliggende mechanismen op 

te helderen, om de biologische functies te ontrafelen en om te begrijpen wat de 

consequenties zijn van verstoord dynamisch gedrag van histonen in een cel.

Veel van de hierboven genoemde dynamische veranderingen van het chromatine 

kunnen worden gedetecteerd met conventionele technieken, zoals het in kaart 

brengen van histon-PTM’s of van nucleosoombezetting over het genoom. Voor 

het bepalen van histonvervanging is een methode nodig waarmee onderscheid 

kan worden gemaakt tussen de bestaande populatie histonen en de nieuw 

gesynthetiseerde populatie. Met dit doel zijn een aantal verschillende methoden 

ontwikkeld om onderzoek te doen in gist, fruitvliegen, slijmzwam en menselijke 

cellen. In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende methoden 

om histonvervanging te bestuderen en van de resultaten die uit deze onderzoeken 
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naar voren zijn gekomen. De route die histonen afleggen vanaf het moment dat 

ze geproduceerd zijn tot de inbouw in het nucleosoom, wordt uitgelegd. Verder 

worden de mechanismen van replicatie-gekoppelde histondepositie en replicatie-

onafhankelijke histonvervanging omschreven, zoals ze op dit moment bekend 

zijn. Ook wordt een overzicht gegeven van histonvarianten en de uitwisseling van 

gewone histonen door varianten.

In Hoofdstuk 2 ligt de nadruk op de dynamiek van één bepaalde histon-

PTM: methylatie van lysine 79 op histon H3 (H3K79). H3K79 kan mono-, di- of 

trimethylatie dragen en deze epigenetische markering is betrokken bij bepaalde 

vormen van leukemie en het epigenetisch herprogrammeren van de cel. In dit 

hoofdstuk wordt speciale aandacht gegeven aan het verband tussen H3K79-

trimethylatie en ouder wordende histonen, ofwel de omgekeerde correlatie van 

histonvervanging en H3K79-trimethylatie.

Histonvervanging kan alleen bepaald worden wanneer onderscheid gemaakt kan 

worden tussen de oude, reeds bestaande populatie van histoneiwitten en de nieuw 

gesynthetiseerde populatie. We hebben recentelijk een genetische puls-chasemethode 

ontwikkeld genaamd Recombination-Induced Tag Exchange (RITE, recombinatie-

geïnduceerde taguitwisseling). Deze methode gebruikt een induceerbare schakelaar 

van een epitooptag (een klein label dat aan het eiwit wordt gekoppeld) naar een 

andere tag om onderscheid te kunnen maken tussen oude en nieuwe eiwitten. RITE 

is succesvol gebruikt om vervanging en overerving van histoneiwitten te meten in 

de bakkersgist Saccharomyces cerevisiae, om veranderingen in post-translationele 

modificaties op verouderende eiwitten te bestuderen en om overerving van 

eiwitcomplexen en organellen zichtbaar te maken in delende cellen. Een serie RITE-

cassettes wordt beschreven in Hoofdstuk 3. Zo'n cassette bestaat uit een stuk DNA 

dat alle verschillende componenten van het RITE-systeem bevat, en dat kan worden 

ingebouwd in het DNA van de cel. Deze cassettes zijn ontworpen voor gebruik in 

biochemische analyses, genomische studies, alsmede in fluorescentie-applicaties 

in losse cellen. Het gebruik van de cassettes wordt geïllustreerd met immunoblot, 

chromatine immunoprecipeitatie en microscopie.

Histonvarianten kunnen gewone histonen vervangen in het nucleosoom en ze 

hebben specifieke karakteristieken en functies. H2A.Z is de voornaamste variant van 

histon H2A en is betrokken bij verschillende processen in de cel, zoals genactivatie, 

segregatie van chromosomen en voortgang van de celcyclus. In Hoofdstuk 4 is de 

vervanging van H2A.Z bepaald met de RITE-methode. H2A.Z is voornamelijk gelokaliseerd 

in promotorregio's, daar waar de vervanging van histon H3 hoog is. Omdat eerdere 

studies hebben laten zien dat H2A.Z het nucleosoom onstabiel maakt, verwachtten 

we dat H2A.Z erg dynamisch zou zijn. Verassend genoeg laten onze resultaten zien 

dat replicatie-onafhankelijke vervanging van H2A.Z niet hoger is dan vervanging van 

H3. We denken daarom dat H2A.Z wel tijdelijk het nucleosoom verlaat, samen met 

histon H3, maar daarna wordt gerecycled terwijl histon H3 wordt vervangen. We zijn 

158



&

Samenvatting

momenteel bezig om te ontrafelen welke factoren een rol spelen in dit beslissingsproces. 

De huidige methoden om chromatinedynamiek te meten kunnen het recyclen van 

histonen niet goed detecteren. Om het recyclen van histonen te kunnen meten zullen 

nieuwe methodes moeten worden ontwikkeld die niet alleen onderscheid maken tussen 

oude en nieuwe histonen, maar ook tussen histonen die uit het chromatine komen en 

histonen die nog niet aan chromatine gebonden zijn geweest.

In Hoofdstuk 5 onderzoeken we de dynamiek van H3K79-methylatie door 

Dot1. Dot1 methyleert H3K79 op een distributieve manier, wat betekent dat Dot1 

maar één methylgroep per keer aan H3 kan koppelen; voor trimethylatie moet 

Dot1 dus drie keer binden aan H3. Distributieve methylatie leidt tot een steeds 

veranderend patroon van mono-, di- en trimethylatie gedurende de celcyclus. Met 

behulp van een mathematisch model om het dynamische gedrag van H3K79-

methylatie te beschrijven, hebben we voorspeld dat het niveau van de totale 

methylatie van H3K79 toeneemt in de tijd. Inderdaad, als we de celcyclus stoppen 

zien we een toename van H3K79-trimethylatie. Daarnaast hebben we oude 

histon H3-eiwitten opgezuiverd uit delende cellen met behulp van RITE. Met die 

methode vonden we ook een toename van H3K79-methylatie op oude histonen. 

Deze resultaten tonen aan dat de verblijfstijd van histon H3 in het chromatine 

van invloed is op het niveau van methylatie. De ophoping van methylatie kan 

meerdere generaties omspannen. Dit resultaat past niet goed in het populaire 

model dat cellen het patroon van PTM’s snel herstellen na DNA-replicatie en het 

maakt het onwaarschijnlijk dat H3K79-methylatie een rol speelt in een epigenetisch 

geheugen. In plaats daarvan zou deze voortdurende methylatie de cel kunnen 

voorzien van een timermechanisme om celcyclus-lengte direct te kunnen koppelen 

aan veranderingen in chromatinemodificatie op het nucleosoom. 
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