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Samenvatting 

DNA is een algemeen begrip geworden in het dagelijkse leven. Met behulp van DNA 
technologie worden misdaden opgelost, produceren micro-organismen medicijnen en worden 
landbouwgewassen resistent gemaakt tegen diverse plagen. Je zou verwachten dat alles van 
DNA bekend is. Er zijn echter nog veel mysteries, zoals bijvoorbeeld de manier waarop het 
DNA is opgeslagen in de kern van de cel, de natuurlijke omgeving van DNA. 

In de kern van cellen van hogere organismen is het DNA opgevouwen en omgeven 
door eiwitten. Deze combinatie van DNA en eiwitten wordt chromatine genoemd. Chromatine 
is verdeeld over chromosomen. Zo heeft de mens 46 chromosomen. Als een cel deelt, worden 
de chromosomen eerst verdubbeld door DNA replicatie en vervolgens verdeeld over de 
twee dochtercellen zodat beide een complete set chromosomen krijgen. De chromosomen 
bevatten veel meer informatie dan een enkele cel in het lichaam nodig heeft om te functioneren. 
Op kleine stukjes chromatine, de genen, staat de code voor elk eiwit dat gemaakt kan worden. 
Afhankelijk van de eiwitten die nodig zijn, worden in een cel bepaalde genen wel en andere 
niet gebruikt. Het is maar gedeeltelijk bekend hoe gereguleerd wordt dat de juiste genen op 
het juiste moment gebruikt worden in de juiste cel van het lichaam. Er zijn aanwijzingen dat 
de ruimtelijke ordening van het chromatine in de kern hierbij een rol speelt. Wanneer we de 
organisatie van het chromatine in de chromosomen kennen, kunnen we, uiteindelijk, ook 
meer inzicht krijgen in de regulatie van essentiële DNA-afhankelijke processen. 

De chromosomen liggen niet door de hele kern verspreid, maar liggen elk in een eigen 
territorium. Deze territoria kunnen zichtbaar worden gemaakt met een zogenaamde FISH-
techniek. Hierbij worden specifieke chromosomen gemarkeerd met fluorescerende 
kleurstoffen die met een fluorescentiemicroscoop gedetecteerd worden. Het algemene beeld 
dat op deze wijze van chromosoomterritoria wordt verkregen, is vergelijkbaar met dat van 
een volgezogen levende spons: een compacte vorm met een enigszins diffuus oppervlak. 

In het onderzoek beschreven in dit proefschrift is de ruimtelijke ordening van 
chromosoomterritoria nader onderzocht. We werden geïnspireerd door een concept dat door 
Thomas en Christoph Cremer en Peter Lichter ontwikkeld was. Zij opperden dat tussen 
chromosoomterritoria een ruimte zit waarin activerende factoren en bouwstenen voor DNA-
gerelateerde processen getransporteerd worden. Deze processen zouden gemakkelijker 
plaatsvinden in de buurt van deze interchromosomale ruimte, dus aan de oppervlakte van 
chromosoomterritoria. Wij hebben dit concept getest door het proces van DNA replicatie 
samen met specifieke chromosoomterritoria te markeren met verschillend gekleurde 
fluorescerende labels. Uit de resultaten bleek dat DNA replicatie niet alleen plaatsvindt aan 
het oppervlak van chromosoomterritoria, maar ook dwars er doorheen. Wanneer processen 
vooral in de buurt van niet-chromatine ruimtes plaatsvinden, moeten er kanalen zijn die 
chromosoomterritoria binnendringen. Deze mogelijkheid is voorgesteld in een tweede versie 
van het model. 
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Vervolgens richtten wij onze aandacht op het oppervlakt van chromosoomterritoria. Is 
er eigenlijk wel sprake van een echte scheiding tussen twee chromosomen? De met de 
FISH-techniek gekleurde chromosomen hebben een diffuus oppervlak. Je zou je dus ook 
kunnen voorstellen dat twee chromosomen in elkaar overgaan, waarbij het chromatine van 
de chromosomen zich vermengt aan het oppervlak van de chromosoom territoria. De dif
fuse impressie van chromosoomterritoria zou echter ook veroorzaakt kunnen zijn door de 
FISH-techniek zelf. Om de randen van de territoria beter te kunnen bestuderen, ontwikkelden 
we een nieuwe methode waarbij chromosomen gemarkeerd werden door inbouw van DNA 
bouwstenen die specifiek aangekleurd werden met rood en groen fluorescerende labels. In 
cellen waarin een aantal chromosomen rood en een aantal chromosomen groen gekleurd 
waren, observeerden we dat er vrijwel geen vermenging is van chromosomen. Uit eenzelfde 
soort experiment, waarbij delen van chromosomen groen dan wel rood gemarkeerd waren, 
bleek dat deze delen aparte domeinen vormen binnen chromosoomterritoria die ook niet 
met elkaar vermengen. Het lijkt er dus op dat chromosoomterritoria, en aparte domeinen 
binnen chromosoomterritoria, gescheiden eenheden zijn. 

Meer details konden we echter niet verkrijgen met lichtmicroscopie. Om de ruimtelijke 
structuur van chromosoomterritoria verder te onderzoeken, ontwikkelden we een methode 
om gemarkeerde DNA bouwstenen met elektronenmicroscopie te detecteren. Uit opnames 
die we met een elektronenmicroscoop maakten, bleek dat er tussen chromosoomterritoria 
vaak een chromatine-vrije ruimte is, maar ook dat chromosomen zo strak tegen elkaar aan 
kunnen liggen dat er geen ruimtelijke scheiding zichtbaar is. De gebieden waarbinnen 
verschillende chromosomen zich met elkaar vermengen zijn echter beperkt. Een chromosoom 
bleek dus opnieuw een structurele eenheid te zijn. We name verder waar, dat binnen 
chromosoomterritoria ook veel chromatine-vrije ruimtes zijn. Eerdere 
elektronenmicroscopische studies hadden uitgewezen dat in het chromatine grenzend aan 
chromatine-vrije ruimtes processen plaatsvinden zoals DNA replicatie en het copiëren van 
genen voor het maken van eiwitten. Deze waarnemingen sluiten goed aan bij onze eerdere 
conclusie dat DNA replicatie door chromosoomterritoria heen plaatsvindt. 

Ons onderzoek naar de ruimtelijke ordening van chromosoomterritoria heeft, samen 
met data van andere onderzoekers, het oorspronkelijk vage beeld van chromosomen 
verscherpt. Chromosoomterritoria blijken aparte structurele eenheden te zijn met een 
onregelmatige vorm waarin chromatine-vrije ruimtes binnendringen. DNA-gerelateerde 
processen vinden plaats aan de grensvlakken van deze chromatine-vrije ruimtes. De 
ruimtelijke ordening van chromosoomterritoria als geheel lijkt daardoor geen belangrijke 
factor te zijn voor de organisatie van deze processen. De lage graad van vermenging tussen 
chromosomen beperkt echter wel chromatine interacties tussen chromosomen. Verder 
concluderen we dat chromosoomterritoria bestaan uit een aaneenschakeling van aparte 
domeinen die, waarschijnlijk, ieder op zich een functionele eenheid vormen. Verder onderzoek 
zal moeten uitwijzen in hoeverre de chromatine organisatie in deze domeinen een rol speelt 
bij de organisatie en werking van DNA-afhankelijke processen in de celkern. 
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