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Samenvatting

Chromatine-organisatie en de regulatie van genexpressie: 
een samenvatting voor iedereen.

Jij, ik, Barack Obama, de hond van de buurvrouw; wij bestaan allemaal uit miljarden
cellen. Iedere cel heeft haar eigen taken en samen vormen de cellen één werkend levend
wezen. Maar hoe weten de cellen nou wat ze moeten doen? Netjes opgeborgen in die
cellen zitten de chromosomen. Dit zijn hele lange moleculen, samengesteld uit DNA
en eiwitten. Tezamen noemen we al deze moleculen ook wel 'chromatine'. Het DNA
is het erfelijk materiaal van de cel en bevat de informatie die de cel nodig heeft om haar
taken uit te voeren. Je zou dit kunnen vergelijken met bladmuziek: het samenraapsel
aan lijntjes, noten en rusten vormt als het ware een code die alleen door een muzikant
gelezen en gespeeld kan worden. De zwarte tekentjes worden door de muzikant 
vertaald naar een klinkende melodie. Zo bevat het DNA (bladmuziek) een code, die
door speciale moleculen in de cel (muzikanten) vertaald kan worden tot eiwitten die
alle processen in de cel te laten verlopen (de muziek). Elk stukje DNA dat de code
voor één eiwit bevat noemen we een gen; het vertalen van het gen tot een eiwit noemen
we genexpressie.

Frappant genoeg is in elke cel hetzelfde DNA, dus precies dezelfde informatie 
aanwezig, ongeacht of we nu naar een spiercel, een levercel of een huidcel kijken.
Toch hebben al deze cellen heel verschillende functies en zien ze er heel anders uit.
Blijkbaar komt niet al het DNA tegelijk en in alle cellen tot expressie. Stel, je neemt
een groot symfonie-orkest en je zet ze dezelfde partituur van bijvoorbeeld de 5e 
symfonie van Beethoven voor. Als alle muzikanten nu tegelijk hun eigen stukje zouden
gaan spelen zou het een chaos worden. Beethoven zou zich omdraaien in zijn graf! De
symfonie wordt pas muziek wanneer de juiste muzikanten alleen hun muziek spelen
op het moment dat de dirigent hen een teken geeft. Net zoals elke muzikant alleen op
het juiste moment moet spelen, moet ook elk gen in een bepaalde cel op het juiste 
moment tot expressie worden gebracht. Dit noemen we het reguleren van genexpressie.
Naast de genetische code (het DNA), is er dus nog een tweede code nodig die bepaalt
welke genen tot expressie komen. We noemen dit de epigenetische code, naar het
Griekse 'επι' dat 'bij' betekent.

De epigenetische code neemt verschillende vormen aan (zie ook hoofdstuk 1 van
dit proefschrift). Soms hangen er kleine moleculen aan het DNA of aan chromatine, die
functioneren als vlaggetjes of markeringen om het DNA wel of niet te laten vertalen.
Een andere belangrijke vorm van epigenetische informatie vinden we in de vorm en 
ruimtelijke verdeling, oftewel de "organisatie" van chromatine. Misschien kun je je
daar iets bij voorstellen als je weer denkt aan het voorbeeld van het orkest. Wanneer
het orkest een symfonie speelt staat het in een heel andere opstelling dan wanneer het
een jazz-stuk uitvoert. Er worden andere solisten naar voren gehaald en bepaalde 
instrumentgroepen verdwijnen zelfs naar de kleedkamers. Zo lijkt er ook binnen de
cel een duidelijke organisatie van chromatine te zijn. Chromatine dat tot expressie
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komt wordt meestal naar het centrum van de cel gehaald. Ook zien we vaak dat 
chromatine zich ontrolt van een compacte structuur tot een wollige kluwen. Omgekeerd
wordt chromatine dat niet tot expressie komt vaak stevig opgerold en aan de kant gezet.

Voor dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar het effect van 
bepaalde eiwitten op die ruimtelijke verdeling en vouwing van het chromatine en 
vervolgens op de expressie van genen. Eén van de ontdekkingen die we hierbij hebben
gedaan is dat niet alle eiwitten die genen uitzetten het chromatine netjes oprollen. 
Sterker nog, één specifiek eiwit (MeCP2) zet genexpressie uit, maar ontrolt het 
chromatine toch tot een gigantische kluwen (hoofdstuk 2). Dit zou je kunnen 
vergelijken met het concertgebouworkest dat in vol ornaat onder de schijnwerpers gaat
zitten, strijkstokken heft...maar niet gaat spelen. Wellicht zijn er dus bepaalde eiwitten
die chromatine wel voorbereiden op genexpressie, zonder de genen ook daadwerkelijk
aan te zetten. In hoofdstuk 3 en 4 doen we proeven met een eiwit (HP1) dat vaak 
onderdeel vormt van chromatine, helpt bij het strak oprollen daarvan en ook bij het 
uitzetten van de genen. Het blijkt dat dit eiwit alleen maar in eerste instantie nodig is:
nadat we HP1 weghalen blijft het chromatine toch opgerold. Dit soort resultaten laat
zien dat er nog veel kennis binnen de epigenetica ontbreekt of tegenstrijdig is, wat het
ook tot zo'n spannend onderzoeksgebied maakt binnen de biologie. 

Om duidelijke, causale verbanden tussen chromatine-organisatie, eiwitten en 
genexpressie te kunnen aantonen ontwikkelden we een nieuw, genetisch 
gemodificeerd, DNA-systeem (hoofdstuk 5). Op dit systeem rust nu een patent-
aanvraag. Tot slot bediscussiëren we in hoofdstuk 6 hoe we het concept epigenetische
regulatie kunnen digitaliseren zodat we er de miljarden interacties tussen eiwitten en
genen die een cel omvat mee kunnen beschrijven in plaats van slechts één enkele 
interactie. Door het opstellen van computermodellen hopen we op den duur het gedrag
van cellen nauwkeurig te kunnen voorspellen. Naast fundamentele kennis zal dit ons
ook inzicht over epigenetische aandoeningen, zoals sommige vormen van kanker en
diabetes, opleveren. Hiermee en met behulp van het DNA-systeem uit hoofdstuk 5
hopen wij bij te dragen aan de bestrijding van epigenetische aandoeningen.




