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SAMENVATTING G 

Dee erfelijke informatie van levende organismen wordt gedragen door DNA. Dit is een zeer 
langgerektt molekuul waarop de informatie lineair ligt opgeslagen in de vorm van een vier-
letterigee taal (vier verschillende "basen", afgekort als A. C, G en T). Het DNA in iedere cel 
bevatt tienduizenden verschillende recepten ("genen") voor het aanmaken van specifieke 
eiwittenn welke verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de vele processen die nodig 
zijnn voor het goed functioneren van het organisme. De correcte structuur van een eiwit is 
duss afhankelijk van de correcte genetische code op het DNA. Het is derhalve in het belang 
vann ieder organisme om zijn genetisch materiaal zo goed mogelijk te conserveren. In cellt»n 
vann zoogdieren, waaronder de mens, ligt het DNA opgeslagen in de celkern. Hierdoor is het 
deelss afgeschermd van verscheidene voor het DNA schadelijke processen die elders in de 
cell  paatsvinden. De structuur van DNA kan echter nog steeds op veel manieren beschadigd 
raken.. In bijvoorbeeld voeding, sigarettenrook of verontreinigde lucht bevinden zich stoffen 
diee zich aan het DNA kunnen binden en zodoende diens structuur kunnen aantasten. Ook 
kann het metabolisme van de cel zelfde genetische informatie beschadigen, zoals 
bijvoorbeeldd als gevolg van bepaalde oxidatieve processen, maar ook fouten die gemaakt 
wordenn tijdens het kopiëren van DNA ("replicatie") als voorbereiding op celdeling. 
Daarnaastt staan organismen dagelijks bloot aan diverse soorten schadelijke straling, zoals 
ioniserendee straling of de alomtegenwoordige ultraviolette (UV) component uit zonlicht. 
Beschadigdd DNA kan zeer nadelige gevolgen hebben voor het goed functioneren van de 
cel,, en in het verlengde daarvan voor het gehele organisme. Diverse cellulaire processen 
waarbijj  het DNA direct is betrokken, kunnen zo direct worden aangetast. Fundamentele 
biologischee acitiviteiten zoals replicatie, transcriptie en celdeling kunnen worden gehinderd 
off  kunnen zelfs grondig misgaan in de aanwezigheid van letsel aan het DNA. Wanneer de 
cell  niet afdoende reageert op aanwezige DNA-schade kunnen er bovendien permanente 
wijzigingenn ("mutaties") in de genetische code ontstaan. Deze kunnen leiden tot het 
ontstaann van bijvoorbeeld kanker, of. indien er kwalijke mutaties in geslachtscellen 
optreden,, tot overerfelijke ziekten. 

Omm deze gevolgen tegen te gaan hebben alle levensvormen zich in de loop der evolutie met 
verscheidenee DNA reparatiemechanismen weten uit te rusten. Elk van dezen heeft zijn 
eigenn specifieke bekwaamheid in het verwijderen bepaalde typen DNA-schade. Dit 
proefschriftt richt zich op wat waarschijnlijk het meest veelzijdige DNA-
reparatiemechanismee is: nucleotide excisie reparatie ("NER"). NER kan veel verschillende 
soortenn DNA-schade herstellen, waaronder schade als gevolg van UV-straling. Deze 
biologischh veelvoorkomende vorm van DNA-letsel werd binnen het onderzoek van dit 
proefschriftt gebruikt om NER te bestuderen. Een uitgebreidere introductie die 
bovenstaandee concepten in meer detail uitlegt en die de doelstelling van dit proefschift 
formuleertt is te vinden in Hoofdstuk 1. Er was al zeer veel bekend over de vele factoren en 
facettenn van NER uit experimenten die uitgevoerd waren "in de reageerbuis". Het doel van 
ditt onderzoek was om uit te zoeken hoe NER functioneert daar waar het behoort te 
functioneren:: in de celkern van levende zoogdiercellen. 
Hoofsdtukk 2 beschrijft de effecten van UV-schade op transcriptie. Transcriptie is het 
aflezenn en overschrijven van DNA naar RNA, een cruciale tussenstap om de genetische 
codee naar de aanmaak van nieuwe eiwitten te kunnen vertalen. Het was reeds vele decennia 
bekendd dat de aanwezigheid van DNA de transcriptie van genen kan dwarsbomen. Eén 
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manierr waarop dat gebeurt is dat wanneer de transcriptie-machine schade tegenkomt deze 
eropp kan vastlopen. Voorts bestond het idee dat de cel mogelijk een signaal afgeeft aan de 
transcriptie-machinee wanneer er teveel schade in het DNA aanwezig zou zijn. zodat deze 
niett eens meer begint aan nieuwe transcriptiecyclus- totdat de meeste laesies in het DNA 
verwijderdd zouden zijn (mogelijk om bijvoorbeeld risico's op fouten te minimaliseren). Wij 
hebbenn gekeken naar de communicatie tussen DNA schade en transcriptie, en de invloed 
vann NER hierop. Hiertoe hebben wij een nieuwe techniek ontwikkeld die het mogelijk 
maaktt om het DNA met UV-licht te beschadigen in slechts een klein gebied van de celkern. 
Naa het aanbrengen van deze gelokaliseerde DNA-schade bleek een eiwit dat betrokken is 
bijj  zowel transcriptie als NER zich op de plaats van de DNA-schade te binden. De 
transcriptiee werd bijna volledig stilgelegd, maar enkel in het beschadigde gebied. In het 
onbeschadigdee deel van de celkern ging transcriptie gewoon door. Dit bleek onafhankelijk 
tee zijn van het vermogen van de cel om de schade te kunnen repareren. Hieruit blijkt dat de 
remmingg van transcriptie door DNA-letsel plaatsheeft in de directe omgeving van de 
beschadiging,, en dat er dus kennelijk geen grootschalige communicatie is tussen 
transcriptiee en schade op afstand. 
Hoofdstukk 3 beschijft de volgorde waarin NER-eiwitten zich met DNA-schade associëren. 
Err zijn veel verschillende eiwitten nodig voor het uitvoeren van NER, maar hoe deze aan 
laesiess binden was onduidelijk. In tegenstelling tot een bestaande hypothese dat NER-
eiwittenn zich in een reeds compleet reparatiecomplex bevonden alvorens naar schade op 
zoekk te gaan, vonden wij met behulp van de lokale UV-bestralingstechniek dat de eiwitten 
éénn voor één aan de gelokaliseerde DNA-schade binden. Door gebruik te maken van cellen 
afkomstigg van patiënten met een DNA-reparatie defect - waarin een bepaald NER-eiwit 
afwezigg was - konden we tevens de volgorde van binding van de verschillende factoren 
vaststellen.. Het reparatiecomplex wordt dus op een stapsgewijze manier geassembleerd op 
plaatsenn van DNA-schade. 
Hoofdtukk 4 treedt verder in detail op de wijze waarop reparatiecomplexen worden 
gevormdd op beschadigd DNA in levende cellen. Hiertoe werd gebruik gemaakt van cellen 
diee zodanig gemodificeerd waren dat ze een bepaald type NER-eiwit aanmaakten dat was 
voorzienn van een fluorescente groep. Zodoende waren deze eiwitten direct zichtbaar onder 
eenn microscoop, en kon hun gedrag in ruimte en tijd gevolgd worden. Door de cellen lokaal 
mett UV-licht te bestralen, waren we in staat om de snelheid waarmee NER-eiwitten aan 
DNA-schadee binden vast te stellen. Verschillende NER-eiwitten bleken verschillend 
bindingsgedragg te vertonen, wat het idee van een stapsgewijze assemblage van reparati-
complexenn bevestigt. De snelheid waarmee de complexen gevormd worden bleek niet erg 
hoogg te zijn: ongeveer 30 complexen per seconde (in de aanwezigheid van enkele 
honderdduizendenn beschadigingen). Dit stemt overeen met het feit dat cellen meerdere uren 
nodigg hebben om een dergelijke hoeveelheid UV-schades op te ruimen. Bovendien levert 
ditt hoofdstuk bewijs dat het DNA plaatselijk ontwonden wordt vóórdat het alle benodigde 
NER-eiwittenn aanwezig zijn. Het lijk t erop dat een vroeg-optredende stap tijdens de 
vormingg van het reparatiecomplex (mogelijk de herkenning van de schade) een relatief 
tragee stap is in het assemblageproces. 
Inn Hoofdstuk 5 wordt getracht vele gegevens die bekend zijn omtrent NER - zowel vanuit 
dee literatuur als de nieuwe bevindingen in dit proefschrift - samen te brengen in een 
wiskundigg model. Bovendien laten experimentele bindingsproeven in dit hoofdstuk zien dat 
hett proces van schadeherkenning inderdaad een relatief trage stap is tijdens de 
complexvorming.. Daar lang niet alle gegevens en details van NER bekend zijn, hebben we 
getrachtt om het model zo eenvoudig mogelijk te houden. In de eerste plaats is een 
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wiskundigg model een kritische test om te zien hoe goed ons begrip van NER daarwerkelijk 
is.. Het bleek dat zelfs het sterk vereenvoudigde model - doch onder bepaalde aannames -
dee experimentele resultaten uit levende cellen goed kon beschrijven. In de tweede plaats 
kondenn we op basis van het model bestuderen wat de intrinsieke eigenschappen zijn van het 
reparatieproces.. Een interessante bevinding was dat het nagenoeg onmogelijk was om op 
eenn eenvoudige manier het model zodanig aan te passen dat het reparatieproces meer 
efficiëntt ging verlopen. Enkele in de literatuur voorgestelde alternatieve modellen om NER 
uitt te voeren werden binnen het model getest en bleken niet effectiever te zijn in uitvoeren 
vann reparatie. Kennelijk is een stapsgewijze assemblage een gunstige biologische strategie 
omm complexe processen, waarbij veel eitten betrokken zijn, uit te voeren. Dit verklaart 
deelss waarom vele andere belangrijke processen die zich op het DNA afspelen eveneens 
vann een dergelijke strategie gebruik maken. TeiiMuiie kan het wiskundige model dienen om 
eenn aantal voorspellingen omtrent NER te doen, en op basis daarvan experimenten te 
bedenkenn om deze hypotheses te verifiëren of falsificeren. Voor toekomstig onderzoek kan 
ditt model worden uitgebreid met nieuwe gegevens om zo uiteindelijk tot een volledig 
begripp van NER te komen. 
Hoofdstukk 6, tenslotte, geeft een beknopt overzicht van enkele belangrijke openstaande 
vragenn omtrent NER. Met name het precieze mechanisme van schadeherkenning, de 
volgordee en dynamiek der gebeurtenissen die na assemblage van het reparatiecomplex 
plaatsvinden,, en de mogelijke gevolgen die de verpakking van het DNA, zoals dat in de 
celkernn het geval is, voor NER kan hebben. 
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