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Woord Vooraf 

Men moet naar de sterren reiken ook al vermoedt men dat ze er niet zijn. 
Peter Verhelst (1962 - ) 

Ongeveer negen maanden geleden werd de eerste letter van deze scriptie op 
papier gezet. Toen had ik er nog geen idee van waar het zou eindigen en ik ben er 
nog niet van overtuigd dat ik dit nu wel weet. Waar ik wel zeker van ben, is dat 
het de moeite waard was. Zoals vaak het geval is, moet het eens moeilijk gaan 
voor je beseft dat het allemaal zo slecht niet is en dat was het zeker niet, 
integendeel. Heel wat mensen hebben daartoe rechtstreeks en onrechtstreeks 
bijgedragen. Het zijn niet de mensen die naar de sterren wijzen. Eén voor één 
zijn het personen die mij op hun schouders laten staan, zodat ik er dichter bij 
kan komen. 

Eerst en vooral ben ik mijn promotor, Prof. dr. P. Van Oostveldt dankbaar om de 
bal aan het rollen te brengen en om altijd het nodige vertrouwen in mij te 
hebben. Soms komt steun uit onverwachte dingen. 

Mijn co-promoter, dr. ir. S. Bekaert, ben ik bijzonder dankbaar. Een ideale 
mentor. Altijd uitdagend om de limieten te verleggen, altijd klaar om de 
confrontatie aan te gaan, altijd beter, en dat terwijl ze onvermoeid verder gaat. 
Bedankt voor de hulp, de steun en bovenal de vrijheid die ik van u kreeg. 

Verder wil ik nog ir. T. De Meyer bedanken om mij wegwijs te maken in de 
MatLab-wereld en de bijstand eenmaal ik de weg een beetje kende. En natuurlijk 
mag ik Dimitri niet vergeten, die met veel geduld en gedrevenheid alles 
aanleerde wat de praktische kant betreft, maar me daarna ook nog altijd met 
raad en daad bijstond. 

Het praktische werk in een biotechnologielaboratorium bevat nogal wat 
wachttijden. Heel wat mensen van de vakgroep Moleculaire Biotechnologie en 
thesisstudenten maakten deze en andere momenten heel wat aangenamer. 

Mijn ouders wil ik bedanken voor alle vertrouwen. Ze laten mij steeds opnieuw 
mijn eigen weg zoeken en steunen mij onvoorwaardelijk. Sorry dat ik dit vaak 
vanzelfsprekend neem. Mijn broer, schoonzus en nichtje wil ik bedanken voor de 
ontspannende momenten en de leuke vakantievooruitzichten. Mijn vrienden ben ik 
dankbaar omdat ze er als geen ander in slaagden om de telomeren voor even uit 
mijn gedachten weg te jagen. Last but not least, mijn vriendin Leen. Mijn steun 
en toeverlaat, ondanks haar eigen drukke schema. Bedankt voor de vele 
onvergetelijke momenten. Sorry voor alle telomeerverhalen, gelukkig wist jij die 
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goed af te wisselen met iets anders. Om te eindigen wil ik mijn moeder nog eens 
extra bedanken. Hoewel ze niets van biologie, laat staan telomeren, kent, heeft 
ze toch heel gedreven alles nagelezen. Ook Sofie wil ik hiervoor bedanken. 

Hoewel het niet altijd even gemakkelijk was, heb ik over het algemeen veel 
plezier beleefd aan het werken aan en het schrijven van deze scriptie. De 
mensen die hierboven vermeld staan, hebben daartoe bijgedragen. Bovendien heb 
ik veel bijgeleerd van deze mensen, niet enkel op professioneel gebied, maar ook 
wat het persoonlijke betreft. Van de lezer van deze scriptie kan ik alleen maar 
hetzelfde hopen. 
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Samenvatting 

Een telomeer is, naast de oorsprong van replicatie en het centromeer, de derde 

gespecialiseerde structuur van een lineair chromosoom en werd voor het eerst 

gekarakteriseerd eind de jaren dertig. Sindsdien is het een belangrijk 

onderzoeksonderwerp geworden. Niet alleen leidt het tot een betere kennis van 

fundamentele cellulaire processen, maar telomeren blijken bovendien betrokken bij 

een groot aantal ziekten. Telomeren zijn G-nucleotide-rijke DNA-sequenties aan het 

uiteinde van lineaire chromosomen die bij mens en muis bestaan uit de steeds 

opnieuw herhaalde TTAGGG-eenheid. 

Om een onderscheid te kunnen maken tussen gebroken DNA-uiteinden en 

natuurlijke uiteinden, gaan de DNA-sequenties van deze laatste soort interacties aan 

met eiwitten, waardoor een hogere orde structuur ontstaat, de t-loop. De t-loop doet 

dienst als een soort cap, die een belangrijke rol speelt in het celdelingspotentieel. 

Senescentie wordt geïnduceerd als de beschermde status van te telomeren wegvalt. 

Telomeren kunnen enkel verlengd worden in aanwezigheid van een specifiek reverse 

transcriptase enzym, telomerase, dat afwezig is in normale humane somatische cellen. 

Net als de telomeren wordt ook telomerase direct of indirect geassocieerd met een 

groot aantal proteïnen. Eén daarvan is HSP70 dat bijdraagt tot de activatie van 

telomerase. Naast telomerasesignaaltransductieweg wordt ook steeds meer aandacht 

gevestigd op alternatieve manieren om telomeren te verlengen. 

Hoewel de telomeerhuishouding nog niet volledig opgeklaard is, blijkt de 

verkortingssnelheid grotendeels bepaald door de verhouding tussen oxidatieve 

stress en anti-oxidatieve verdediging, waardoor de telomeren dienst kunnen doen als 

een soort merker voor de hoeveelheid opgelopen schade. Het natuurlijke uiteinde 

van lineaire chromosomen is bijgevolg uitermate geschikt als biologische merker 

voor de veroudering. 

Heel wat ziekten worden geassocieerd met telomeren en telomeerlengte. Veruit de 

belangrijkste wordt in het dagdagelijkse leven zelden als ziekte bestempeld. 

Veroudering van het organisme is een ziekte die steeds vaker optreedt in 

beschermde milieus en gekenmerkt wordt door het progressief falen van de 

homeostatische processen in het organisme. Hierdoor stijgt de vatbaarheid voor 
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allerhande ziekten met toenemende leeftijd, maar bovenal blijft het een statistisch 

proces. De beste manier om veroudering tegen te gaan in muizen wordt bekomen 

door hormesis. 

Atherosclerose, vasculaire dementie en kanker behoren tot de voornaamste 

doodsoorzaken in de ‘Westerse’ wereld. Bovendien zijn deze ziekten allemaal 

gerelateerd met telomeren of telomeerlengte. Bij atherosclerose en vasculaire 

dementie doet de telomeerlengte dienst als een indicator voor de veroudering van 

het weefsel. Een sterke telomeerverkorting duidt bijgevolg ook op een klein 

regenererend vermogen. Bij kanker doen telomeren niet enkel dienst als indicator, 

maar ze bezitten bovendien ook een meer fundamentele rol als 

tumorsuppressie-mechanisme. Andere ziekten, zoals progeria, zijn dan weer 

gerelateerd met een te snelle telomeererosie. 

Om de telomeerlengte te bepalen, voert men meestal een terminal restriction fragement 

analyse uit. Het DNA wordt gescheiden op gel en met een radioactieve probe 

gelabeld na het uitvoeren van Southern blotting. Vervolgens worden de blots 

gescand en als digitale afbeelding opgeslagen. In deze scriptie werd voornamelijk 

aandacht besteed aan het post-experimentele proces, namelijk de computeranalyse. 

Het bestaande MatLab-programma voor de telomeeranalyses werd onder handen 

genomen en volledig vernieuwd. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van BAT 2.0, 

waarin drie objectieven voorop gesteld werden: throughput, snelheid en precisie 

verbeteren. De duur van één analyse werd drastisch ingekort en bedraagt nog slechts 

om en bij de tien seconden (tegenover anderhalve minuut met BAT 1.0). Bovendien 

werd een poging ondernomen om de accuraatheid te verhogen. Hiervoor werd 

zowel met maximum likelihood estimation als met de kleinste kwadratenmethode 

geprobeerd om de distributie van de telomeersmeren op de blots te benaderen. De 

toegepaste verdelingen zijn allemaal gebaseerd op gegevens uit de literatuur. De drie 

verdelingen die vaak vernoemd worden, zijn de Gaussiaanse, de Weibull en de 

lognormale distributie. Ook aan de lay-out en functionaliteiten van BAT 2.0 werd 

veel aandacht besteed, zodat een overzichtelijk en gemakkelijk aan te passen of uit te 

breiden programma bekomen werd. 
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De validatie van BAT 2.0 vond voornamelijk plaats op de Asklepios dataset. Het 

Asklepiosproject is een preventiestudie bij preklinische atherosclerosepatiënten van 

middelbare leeftijd. In het vasculaire dementie experiment werd het DNA van 335 

ouderlingen onderzocht zodat een regressierechte van de chronologische versus de 

biologische leeftijd bepaald kon worden. Aan de hand van dit experiment kon 

eveneens vastgesteld worden dat plugdigestie in dit geval geen echte meerwaarde 

biedt ten opzichte van vloeibare digestie. In het heath shock muizen experiment werd 

een model opgesteld voor veroudering bij muizen. HSP70 knock out muizen werden 

vergeleken met wild types en muizen die HSP70 tot overexpressie brengen. In 

verband met calorische restrictie en hormesis werden ook overvoede muizen 

vergeleken met wild types. Het merkwaardigste fenomeen deed zich voor bij de 

knock outs die tekenen vertoonden van telomerische instabiliteit. 
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Abstract 

A linear chromosome possesses three specialized structures, id est the origin of 

replication, the centromere and the telomere. The telomere was first characterised in 

the late thirties and has been a vastly important research topic since. This research 

should not only elucidate the fundamental cellular processes, but should also help to 

cure, or at least create a better understanding of, a large number of diseases. 

Telomeres are repeated nucleotide sequences at the end of a linear chromosome with 

a high GC percentage. The base pair sequence in man and mouse consist of repeated 

units of TTAGGG. 

The telomeric repeats are able to bind a wide range of different proteins in order to 

be able to differentiate between broken and natural ends of a DNA molecule. Like 

this a special higher order structure, named the t-loop is created. This loop functions 

as a cap and plays a crucial role in the dividing potential of the cell. Senescence is 

induced when the protected status of the telomere disappears in one way or another. 

The ‘only normal way’ to elongate telomeres is mediated by a special reverse 

transcriptase enzyme called telomerase. This enzyme is not present in normal human 

somatic cells. Telomerase also has a lot of proteins associated with it. One of these 

proteins is HSP70 which plays a crucial role in activating telomerase. Besides the 

normal, telomerase way to elongate telomeres, research groups are looking more and 

more into the alternative ways of telomere elongation. 

The telomere homeostasis isn’t fully clear yet. One of the most important factors 

influencing telomere length in a negative way is the amount of oxidative stress. 

Because telomeres are largely determined by the oxidative stress versus 

anti-oxidative defence ratio, they can function as a biological marker for the amount 

of damage the DNA of an organism has sustained. This is why the natural end of a 

chromosome is an ideal indicator for aging. 

A lot of diseases are associated with telomeres and telomere length. One disease in 

particular is part of the telomere investigation, but is seldom seen as a disease sensu 

stricto. The natural aging of an organism is more and more prominent disease in 

protected environments. Aging can be characterised by the progressive failure of the 

homeostatic processes in the organism. This way the organism becomes more and 
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more susceptible for all kinds of diseases with increasing age. Above all, the aging 

process is a statistical process. The best way to counteract aging in mice is reached 

with hormesis. 

Atherosclerosis, vascular dementia and cancer are the most likely causes of death in 

the ‘developed’ world. All these diseases are either directly or indirectly linked with 

telomeres and telomere length. The length of the natural end of chromosomes is an 

indicator for the fitness of the aging tissue in atherosclerotic and vascular dementia 

patients. A small telomere length indicates a small regenerative power of the tissue, 

or in other words, the remaining potential of the tissue to renew itself is very small. 

For other diseases, as is the case with cancer, telomeres do not only play an indicator 

role, but are also part of a more fundamental process. In cancer short telomeres act as 

a tumour suppressor mechanism. Other diseases, like progeria, are determined by a 

faster than usual telomere attrition. 

The telomere length is usually determined by a terminal restriction fragment 

analysis. The DNA undergoes electrophoresis and is labelled with a radioactive 

probe after being transferred to a membrane by Southern blotting. The blots are 

scanned and saved as digital images. The foremost important topic of this thesis is 

situated in the post-experimental process, id est the computer analysis. An existing 

MatLab program has been fully renewed. This had led to a new telomere analyses 

program, named BAT 2.0, which had to satisfy the three main objective, being 

throughput, speed and precision. The time needed for one analysis was reduced 

from over one and a half minute in BAT 1.0 to a mere ten seconds  in BAT 2.0. In 

order to increase the accuracy of the program, the parameters of a distribution were 

estimated so that the distribution would resemble the intensity profile of the 

telomeric smears. Two methods were used to estimate the parameters, id est the 

maximum likelihood method and the least squares method. Three distributions were 

very prominent in the literature, so the Gaussian, the Weibull and the lognormal 

distribution were tested by their potential to obtain the highest repeatability. The 

lay-out and the possibilities of BAT 2.0 also received a lot of attention, in order to 

create a convenient and an easy to use computer program. Normally it should also be 

easy to alter and expand the code. 
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The validation of BAT 2.0 was carried out on the Asklepios dataset. The Asklepios 

project is a prevention study conducted on middle aged preclinical atherosclerosis 

patients. The vascular dementia experiment was conducted on 335 elderly people. To 

validate this experiment the parameters of the regression line of the chronological 

versus the biological age was determined. In this objective the value of a solid phase 

digestion was assessed. It was clear that this type of digestion didn’t yield a surplus 

compared to the normal digestion in the liquid phase. The telomere length in aging 

mice was modelled. HSP70 knock out mice were compared to wild types and mice 

that overexpressed HSP70. In order to assess the value of caloric restriction and 

hormesis overfed mice were compared with wild type mice. The most remarkable 

phenomenon occurred within the group of HSP70 knock outs, which showed signs 

of telomeric instability. 
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1.  Literatuurstudie 

Door de complexiteit van het geheel worden de signaaltransductiewegen van een 

bepaald ziektebeeld slechts heel langzaam ontrafeld. The Merck Manual (Beers & 

Berkow, 1999) bevat 2655 pagina’s met beschrijvingen van ziekten, de symptomen en 

de mogelijke behandelingen. Ondanks de overvloed aan informatie die beschikbaar 

is, blijven veel betrokken factoren ongekend. De snelheid waarmee kennis vergaard 

wordt, stijgt razendsnel. Het ontrafelen van het genoom (International Human 

Genome Sequencing Consortium, 2001; Venter et al., 2001) was een grote stap in de 

goede richting, maar het speurwerk zal pas ten einde zijn als alle onzekerheden uit 

de weg geruimd zijn. 

Heath shock proteins (HSP’s) blijken niet enkel een intercellulaire chaperonfunctie te 

vervullen, maar zouden eveneens een belangrijke rol spelen in 

signaaltransductiewegen van fysiologische en immunologische reacties (Pockley, 

2003). HSP70 is een specifieke merker die vroeg tot uiting komt in het bloed van 

atherosclerosepatiënten met een vastgestelde hoge bloeddruk (diastolische druk die 

hoger is dan 95 mm Hg). Er wordt gepostuleerd dat dit eiwit zowel exogeen en 

extracellulair als intracellulair een beschermende functie uitoefent en dat de 

concentratie het evolutietempo van de ziekte weerspiegelt (Pockley et al., 2003). De 

relatie tussen kransslagaderverkalking (CAD - Coronary Artery Disease, CHD – 

Coronary Heart Disease, Arteriosclerotic Heart Disease) en HSP70-serumconcentraties1 is 

van een inverse aard (Zhu et al., 2003). CAD is de hoofdoorzaak van sterfte in de 

Westerse wereld, waar het verantwoordelijk is voor een derde van de sterftegevallen. 

Nagenoeg alle gevallen worden veroorzaakt door atherosclerose van de grote en 

middelgrote hartbloedvaten (Beers & Berkow, 1999). 

Het is al lange tijd duidelijk dat deze chaperoneiwitten een rol spelen bij het 

activeren van telomerase, het enzym dat een verlenging van de telomeren kan 

bewerkstelligen. HSP70 zou optreden als energieleverancier om andere proteïnen in 

het complex de juiste conformatie te geven. Het verband en de wederzijdse 

                                                 

1 Bloedplasma is de vloeistof waarin de bloedcellen gesuspendeerd zijn. Bloedserum heeft dezelfde 

samenstelling, op de aanwezigheid van klonteringsfactoren na. 
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interacties tussen de chaperonnes, telomeren, telomeerlengte, telomeergeassocieerde 

factoren en bepaalde ziekten zijn nog niet volledige gekend, maar het onderwerp van 

intense studies. 

Volgens Leonard Hayflick (1973) toonde de wetenschap veel te weinig interesse in de 

aandoening waaraan ieder gezond persoon uiteindelijk sterft: veroudering, maar 

daar is het laatste decennium verandering in gekomen. Dezelfde symptomen komen 

keer op keer terug, namelijk kanker, spierzwakte, peesstijfheid, vergrijzing en een 

verandering in de elasticiteit van de huid. Het is nog steeds puzzelen om alle 

oorzaken, processen en symptomen op de juiste plaats in het grote geheel in te 

passen en veel theorieën moeten nog bevestigd of weerlegd worden. Meer dan 100 

jaar geleden argumenteerde August Weismann al dat de capaciteit om te groeien, 

herstellen en vernieuwen door middel van celdelingen niet eeuwig kon doorgaan. 

Maar als cellen slechts een eindig aantal delingen kunnen uitvoeren, hoe komt het 

dan dat grote dieren als olifanten veel langer leven dan kleine? Een andere theorie 

houdt in dat alle dieren een min of meer gelijk aantal hartslagen hebben tijdens een 

leven. Deze theorie blijkt echter niet stand te houden als men vogels en vleermuizen 

erbij betrekt. De Schotse ornitholoog George Dunnet kwam op een pijnlijke manier 

tot de conclusie dat deze theorie niet voor ieder species opgaat. In 1952 werd hij 

gefotografeerd met een noordse stormvogel (Fulmarus glacialis). Tweeënveertig jaar 

later werd dezelfde foto genomen, alleen bleek hij nu verouderd en vertoonde de 

stormvogel niet eens de eerste verschijnselen van veroudering (Ridley, 1999). 

1.1. Telomeren 

1.1.1. Chromosoomopbouw: Speciale Structuren 

Elke DNA molecule die een lineair chromosoom vormt, bevat drie gespecialiseerde 

structuren, elk met een specifieke functie. De oorsprong van replicatie is de locatie 

waar de DNA-duplicatie start. Het centromeer is die plaats waar het kinetochoor 

gevormd wordt, waardoor de gedupliceerde dochtermoleculen met de mitotische 

spoelfiguur verbonden kunnen worden. De twee dochtermoleculen worden naar de 

twee polen van de cel getrokken en zodoende ontstaan twee dochtercellen. De 

laatste, en voor deze thesis belangrijkste structuur, is het telomeer (Alberts et al., 

2002). Muller (1938) postuleerde als eerste het mogelijke bestaan van deze speciale, 

beschermde eindstructuren, nadat hij vaststelde dat er zelden terminale deleties of 
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chromosoominversies optraden na het behandelen van Drosophila met X-stralen. 

Enkele jaren later kon McClintock (1941 & 1942) aantonen dat de fysische 

chromosoomuiteinden noodzakelijk zijn voor chromosoomstabiliteit in maïs. Ze 

stelde vast dat gebroken chromosoomuiteinden hersteld worden in sporofytische 

weefsels, terwijl deze meestal gebroken blijven in het endosperm en in 

gametofytische weefsel (McClintock, 1941). De oorzaak hiervan ligt in de 

afwezigheid van telomerase-activiteit in terminaal gedifferentieerde weefsels, 

waardoor geen herstel kan optreden (Hastie et al., 1990). Gebroken 

chromosoomuiteinden kunnen dus verzadigd of hersteld worden zonder het 

optreden van chromosoomfusie (McClintock, 1942). Telomeren bestaan uit 

eenvoudige herhalingen van een bepaalde, goed geconserveerde, 

nucleotidensequentie op het uiteinde van chromosomen. Deze uiteinden zijn zo 

fragiel en belangrijk dat ze als de Achillespees van de DNA-helix beschreven worden 

(Olovnikov, 1973). Bovendien vormen ze structuren die ervoor zorgen dat ze niet 

herkend worden door de cel als een gebroken DNA-molecule die herstel vereist. Dit 

herstel vindt onder normale omstandigheden plaats als een fusie van de 

chromosoominterne DNA-uiteinden (end-to-end fusion) ontstaan door een breuk. 

Telomeerfusie leidt echter tot genomische instabiliteit en moet bijgevolg vermeden 

worden (Blackburn, 2000). 

Slechts 10% van het volledige genoom is in de cel aanwezig onder de vorm van 

heterochromatine. De telomeren en de centromeren maken hiervan een groot deel 

uit. In vergelijking met euchromatine zorgen bijkomende eiwitten voor een hoger 

organisatieniveau van het DNA (Alberts et al., 2002). 

1.1.2. Chromosoomduplicatie 

Ruim een decennium later dan de vaststellingen van McClintock (1941) werd de 

exacte structuur van DNA achterhaald (Watson & Crick, 1953). Inherent aan hun 

model was de semi-conservatie replicatie, waarbij de beide strengen afzonderlijk 

dienst doen als template voor de synthese van twee nieuwe dochterstrengen. Deze 

DNA-synthese van lineaire chromosomen start in de oorsprong van replicatie. 

Tijdens de duplicatie ontstaat de typische replicatievork (zie Figuur 1). Het 

DNA-polymerase enzym kan enkel de synthese in de 5’-naar-3’ richting bevorderen. 

Hierdoor ontstaat een leading streng, die onmiddellijk en continu aangemaakt wordt, 
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en een lagging streng, die discontinu gesynthetiseerd wordt en met behulp van een 

RNA-primer en DNA-polymerase III meerdere korte Okazaki-fragmenten vormt. 

DNA-polymerase I verwijdert de RNA-primers en vervangt ze door DNA. De 

overblijvende openingen worden gedicht door DNA-ligase. Bij het laatste 

Okazaki-fragment doet er zich een probleem voor doordat er geen 3’-OH-uiteinde 

van een RNA-primer beschikbaar is. Watson (1972) merkte op dat DNA-polymerasen 

niet in staat zijn om een volledig chromosoom te dupliceren. Olovnikov (1973) stelde 

een theoretisch model op om het verschijnsel van marginotomie of het eind-replicatie 

probleem, waardoor de replica korter wordt in vergelijking met de template bij iedere 

replicatieronde, te verklaren. 

Marginomtomie wordt onderverdeeld in twee soorten, polymerase-afhankelijke en 

RNA-primer afhankelijke. De eerste soort marginotomie wordt veroorzaakt door een 

inactieve of dode zone van het polymerase-enzym waarin men proximale of 

5’-marginotomie, bij de synthesestart, en distale of 3’-marginotomie, bij het afronden 

van de synthese, kan onderscheiden. Een laatste vorm van polymerase-afhankelijke 

marginotomie is het resultaat van breuken in de DNA-keten. Deze mediale vorm 

wordt beschouwd als de som van proximale en distale marginotomie. De gaten in 

het replicon kunnen echter hersteld worden in aanwezigheid van herstelenzymen. 

Figuur 1: DNA‑polymerisatie mechanisme en vorming van Okazaki‑fragmenten (Alberts et al., 

2002). 
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RNA-afhankelijke marginotomie treedt op als een RNA-primer noodzakelijk is voor 

DNA-duplicatie. Bij het verwijderen van deze primer zal een niet-gerepliceerd stuk 

overblijven met een lengte gelijk aan die primer (Olovnikov, 1973). Als tijdelijke 

bescherming tegen het verlies van vitale genen door het destructieve effect van het 

eind-replicatieprobleem bezit elk chromosoom monomeer twee speciale ‘genen’ aan 

beide uiteinden. Wat tegenwoordig bekend staat als de telomeren, werd door Muller 

in 1940 beschreven als de bufferende telogenen. 

1.1.3. Primaire Telomeerstructuur 

Een telomeer wordt gedefinieerd als de DNA-regio aan het moleculaire uiteinde van 

een lineair chromosoom die noodzakelijk is voor de correcte replicatie en stabiliteit 

van het chromosoom (Blackburn & Szostak, 1984). Het zijn G-nucleotide-rijke 

sequenties die als tandemherhaling voorkomen en bovendien heel goed bewaard 

gebleven zijn doorheen de evolutie (Meyne et al., 1989). In Trypanomsoma brucei werd 

de 5’-(TTAGGG)n-3’ telomeersequentie al in 1984 achterhaald (Blackburn & 

Challoner, 1984; Van der Ploeg et al., 1984). Slechts enkele jaren later werd exact 

dezelfde sequentie gevonden voor menselijk DNA (Moyzis et al., 1988). De gekende 

sequenties kunnen niet enkel qua positie als telomeren beschouwd worden, maar 

blijken ook functionele entiteiten te vormen. Dit blijkt uit de sterke conservering van 

het vertebratentelomeer doorheen de evolutie (zie Tabel 1; Meyne et al., 1989). 

Tabel 1: De telomeersequentie is sterk geconserveerd gebleven doorheen de evolutie. Getuige 

hiervan is de sterk gelijkende sequentie bij zeer diverse eukaryote organismen gaande van de 

mens tot eencelligen en planten (aan de hand van Meyne et al., 1989 en Fanti & Pimpinelli, 1999). 

Species Telomeersequentie (5’‑naar‑3’) Referentie 

Homo Sapiens 

(mens) 
TTAGGG Moyzis et al., 1988 

Mus (muis) TTAGGG Kipling & Cooke, 1990 

Tetrehymena 

(ciliaat) 
TTGGGG 

Blackburn & Gall, 1978 

Yao & Yao, 1981 

Paramecium 

(ciliaat) 
TTTGGG(T/G) Baroin et al., 1987 



Literatuurstudie 

6 

Oxytricha (ciliaat) TTTTGGGG Klobutcher et al., 1981 

Saccharomyces 

cerevisiae (gist) 
(TG)1-6TG2-3 Shampay et al., 1984 

Candida albicans 

(gist) 
GGTGTACGGATGTCTAACTTCTT McEachern & Hicks, 1993 

Arabidopsis 

(Brassicaceae) 
TTTAGGG Richards & Ausubel, 1988 

Pagurus 

(ongewervelde) 
TAGG Skinner et al., 1974 

Physarum 

(slijmzwam) 
TAGGG Johnson, 1980 

Bombyx mori 

(zijdeworm) 
TTAGG Okazaki et al., 1993 

Caenorhabditis 

elegans (nematode) 
TTAGGC Wicky et al., 1996 

Chlamydomonas 

(alg) 
TTTTAGGG Petracek et al., 1990 

Trypanosoma 

(flagellaat) 
TTAGGG 

Blackburn & Challoner, 

1984 

Van der Ploeg et al., 1984 

Plasmodium 

(parasitair 

protozoön) 

TTAGGG(T/C) 
Vernick & McCutchan, 

1988 

Neurospora 

(schimmel) 
TTAGGG Schechtman, 1990 

1.1.4. Tertiaire Telomeerstructuur: Interactie met Eiwitten 

De uiteinden van intacte chromosomen zijn duidelijk onderscheiden van deze van 

gebroken chromosomen, doordat ze een specifieke structuur vormen (Alberts et al., 

2002). Henderson en collegae stelden voor dat in Tetrahymena de DNA-moleculen een 

speciale niet-Watson-Crick basenparing, de Hoogsteen basenparing (van Steensel et 

al., 1998), vormen tussen twee guanineresiduen met behulp van waterstofbruggen, 
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waardoor een haarspeldstructuur ontstaat (1987). Pas in 1999 werd de exacte 

structuur bij zoogdieren achterhaald (Griffith et al., 1999). Met behulp van een 

specifiek proteïne, TRF1 (TTAGGG Repeat Factor) (Chong et al., 1995), wordt het 

chromosoomuiteinde als een dubbelstrengige lus teruggeplooid door de interactie 

met TRF1-dimeren (Bianchi et al., 1997) die het DNA buigen (Bianchi et al., 1999; 

Shay, 1999). Andere proteïnen, waaronder TRF2, helpen bij deze lusvorming. TRF1 

vormt homodimeren door interactie tussen geconserveerde N-terminale sequenties 

(Bianchi et al., 1997) en bindt het DNA met een proteïnemotief van het Myb-type, dat 

sequentiespecifiek is en een rol speelt in de cellulaire proliferatie, de telobox genaamd 

(Bilaud et al., 1996). Het langere, overhangende 3’-uiteinde (Klobutcher et al., 1981) 

wordt in de duplexstructuur van het chromosoom weggestopt, zodat het beschermd 

wordt tegen exonucleolytische degradatie-enzymen. Deze structuur staat bekend als 

de t-loop (Telomerische loop) die meestal meerdere kilobasen groot is (Griffith et al., 

1999). Op de plaats waar de enkelstrengige staart en de lus samenkomen, vindt een 

verplaatsing van een honderdtal nucleotiden van de TTAGGG-herhaling plaats. 

Hierdoor ontstaat een enkelstrengige D-loop (Displacement) die gestabiliseerd wordt 

met behulp van TRF2 (zie Figuur 2; Bilaud et al., 1997) en degradeert in de 

afwezigheid ervan (van Steensel et al., 1998). De cel kan nu een duidelijk onderscheid 

maken tussen natuurlijke en gebroken uiteinden, aangezien deze laatste met grote 

waarschijnlijkheid geen t-loops zullen vormen (Greider, 1999). 

1.1.5. Telomeerbindende Proteïnen (TBP’s) 

Naast de hierboven beschreven factoren zouden nog heel wat andere eiwitten 

betrokken zijn bij de vorming, zoals helicasen, en bij de stabilisatie en regulatie, zoals 

enkelstrengig-DNA-bindende proteïnen, van de t-loop (Griffith et al., 1999). De 

Werner (WRN) en Bloom (BLM) syndroom helicasen zouden in samenwerking met 

TRF2 instaan voor het ontwinden van de DNA-helix met een mogelijke rol in 

t-loopvorming of het voltooien van de replicatie (zie Figuur 2; Opresko et al., 2002). 

1.1.5.A. Rechtstreeks Gebonden Telomeerspecifieke Proteïnen 

TRF1 (Zhong et al., 1992), gecodeerd door het TREF1-gen (Kim et al., 1999), speelt een 

sleutelrol in de lengteregulatie van telomeren. Lange telomeren zullen meer 

TRF1-proteïnen kunnen binden, met een krachtige negatieve feedback en sterke 

inhibitie van telomerase als gevolg, waardoor de telomeren geleidelijk aan 
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inkrimpen. Aangezien kortere telomeren minder TRF1 binden, zal het feedbacksignaal 

minder sterk zijn. Telomeerhomeostase is bijgevolg een dynamisch proces dat 

geregeld wordt door de hoeveelheid TRF1 die gebonden is en de activiteit van 

telomerase (van Steensel & de Lange, 1997). Hoewel TREF1 aan snelle evolutie 

onderhevig is, blijkt het TRF1-proteïne toch functioneel geconserveerd te zijn 

(Broccoli, 1997a). 

Een tweede eiwit wordt gecodeerd door TREF1 en ontstaat door alternatieve splicing 

(Kim et al., 1999). PIN2 (Protein Interaction with NIMA), dat identiek is aan TRF1 op 

een deletie van twintig intern gelegen aminozuren na, kan homo- of heterodimeren 

met TRF1 vormen. In telomerase-positieve cellen waren de dimeren homogeen over 

alle telomeren verdeeld. Dit is in groot contrast met telomerase-negatieve cellen, 

waar de dimeren sterk geconcentreerd zijn ter hoogte van slechts een aantal 

telomeren. De PIN2/TRF1-complexen blijken in concentratie te schommelen 

gedurende de celcyclus wat doet vermoeden dat ze een rol spelen in de mitotische 

regulatie, meer bepaald in het G2/M (Gap 2/Mitosis) controlepunt (Shen et al., 1997). 

De kans bestaat dat een cel een hoge concentratie gebonden PIN2/TRF1 aanvoelt als 

een positief singaal om door te gaan met de celdeling. Een hoge concentratie 

ongebonden complexen zou kunnen aangeven dat de telomeren te kort zijn. Een 

‘telmechanisme’ achterhaalt de hoeveelheid gebonden proteïne op het telomeer en 

Figuur 2: Het t‑loop‑D‑loop‑model van Griffith en collegae (1999) en het 

telomeer/TBP’s‑Complex (vide infra) (links). De linkse cluster met TRF2 als centraal proteïne 

heeft als voornaamste functie de bescherming van het chromosoomuiteinde. Het rechtse 

TRF1‑gebaseerde complex speelt voornamelijk een rol in de regulatie van telomeeronderhoud 

met behulp van telomerase. Het Ku70/80‑complex, DNA‑PKCS en BLM zijn niet weergegeven in 

de figuur en mogelijk spelen nog andere proteïnen een rol (de Lange, 2004). 

Electronenmicroscopische foto van een t‑loop (rechts) (Griffith et al., 1999). 
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vervolgens wordt al dan niet een negatief feedbacksignaal uitgezonden naar 

telomerase om zodoende de lengte van het telomeer strikt te reguleren (Marcand et 

al., 1997). Het gepostuleerde telmechanisme van Marcand en collegae (1997) krijgt 

aldus een biochemische achtergrond. Het PIN2/TRF1-proteïnecomplex wordt 

aangevuld met andere TBP’s, waaronder PINX1 (PIN2-Interacting factor-1) dat een 

krachtige telomerase-inhibitor en waarschijnlijk ook een tumorsuppressor is (Zhou & 

Lu, 2001). 

De rol van TRF2 (Zhong et al., 1992), gecodeerd door TREF2, blijft niet beperkt tot het 

stabiliseren van de D-loop. Net als TRF1 bezit het een C-terminaal Myb-motief en een 

N-terminaal homodimerisatiedomein (Broccoli et al., 1997b). In afwezigheid van dit 

proteïne verdwijnt de enkelstrengige 3’-G-staart en wordt een controlepunt in de 

celcycles geactiveerd (van Steensel et al., 1998), met een inductie van de 

p53-signalisatie na activatie door ATM-kinase, waardoor sommige cellen apoptose 

ondergaan (Griffith et al., 1999; Karlseder et al., 1999). Dit apoptotisch signaal komt 

rechtstreeks door het tekort aan TRF2, waarschijnlijk omdat aangetaste telomeren op 

dubbelstrengige DNA-breuken lijken, en niet door het breken van dicentrische 

chromosomen zoals vaak bij senescente cellen voorkomt (Karlseder et al., 1999). TRF2 

helpt bij het bewaren van de correcte eindstructuur van chromosomen en het 

verhinderen van uiteindenfusie en speelt een voorname rol in het succesvol 

vervolledigen van de celcyclus (van Steensel et al., 1998). Bovendien wordt TRF2 net 

als TRF1 geklasseerd als een belangrijke negatieve regulator van de telomeerlengte 

(Smogorzewska et al., 2000). 

hPOT1 (Human Protection Of Chromosomes) is een housekeeping gen dat constitutief tot 

expressie komt. Het genproduct Pot1 is een proteïne die de integriteit van 

chromosoomuiteinden moet bewaren. Hoewel de proteïne heel goed bewaard blijkt 

te zijn doorheen de evolutie, lijkt ze toch heel specifiek op de voor het species eigen 

telomeersequentie te binden (Baumann & Cech, 2001). De functie van de proteïne is 

een vlugge degradatie van de uiteinden en chromosomale instabiliteit te voorkomen 

(Baumann & Cech, 2001). POT1 bindt niet alleen enkelstrengig DNA, maar komt 

eveneens voor in een TRF1-complex, dat ook tankyrase 1 en PINX1 bevat (zie Figuur 

2). Het wordt als heterodimeer met en op het telomeer gerekruteerd door PTOP 

(POT1 and TIN2 Organizing Protein) of PIP1 (POT1 interacting Protein) dat interactie 
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aangaat met TIN2 in het complex (Liu et al., 2004; Ye et al., 2004). Om het 

telmechanisme van Marcand en collegae (1997) te vervolledigen kan men besluiten 

dat de aanwezigheid van meer TRF1-complexen ervoor zal zorgen dat meer POT1 op 

de 3’-overhang gerekruteerd wordt, met een telomerase-inhibitie als gevolg (Loayza 

& de Lange, 2003). 

1.1.5.B. Onrechtstreeks Gebonden Telomeerspecifieke Proteïnen 

In gist komt de proteïne Rap1p (Repressor/Activator Protein 1 Protein) voor. Hoewel dit 

geen homoloog is van TRF1, bezitten beide proteïnen toch heel wat 

gemeenschappelijke eigenschappen. Beide herkennen telomerische sequenties 

(Lustig et al., 1990) en veroorzaken een zachte buiging van het telomeer (Bianchi et 

al., 1997). Het voornaamste verschil ligt echter in het feit dat de gisttelomeren, in 

tegenstelling tot zoogdiertelomeren, geclusterd zijn per vier en hoewel er geen 

associatie optreedt met de nucleaire enveloppe of met de nucleaire poriecomplexen, 

duidt de distributie op een voorkeur voor de buitenrand van de kern (Gotta et al., 

1996). Andere proteïnen helpen in het vormen van de binding tussen Rap1p en 

telomeren. Mogelijke kandidaten zijn de Sir-complexen (Silent Information Regulators), 

bestaande uit Sir3p en Sir4p (Gotta et al., 1996), die ook betrokken zijn bij het 

telomeerpositie-effect (TPE) en RIF1 (Rap1p Interfering Protein) (Kyrion et al., 1992). 

Ondanks de gelijkenissen tussen Rap1p en TRF1 zijn het toch geen homologe 

proteïnen. Het ortholoog van Rap1p in mensencellen is hRap1p (humaan Rap1p). 

Gezien de uitgebreide gelijkenissen tussen al deze eiwitten, opperden Li en collegae 

(2000) de hypothese dat Saccharomyces cerevisiae ook ooit over een systeem beschikte 

dat geregeld werd door TRF. Dit mechanisme zou verloren gegaan zijn in 

Saccharomyces, in tegenstelling tot zoogdieren en andere gisten, en de functie van de 

TRF-moleculen werd overgenomen door de TRF-bindende eiwitten zelf. Niet enkel 

de structuur van hRap1p werd bewaard, ook de functie bleef onveranderd (Li et al., 

2000). hRap1p bindt op TRF2 en reguleert de telomeerlengte op een negatieve wijze 

doordat het misschien betrokken is bij het gepostuleerde telmechanisme (Marcand et 

al., 1997). In associatie met dit proteïne komt het ERCC1/XPF-eiwit (Excision-Repair 

Cross-complementing rodent repair deficiency Complementation group 1 / Xeroderma 

pigmentosum complementation group F) voor (de Lange, 2004). 
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Andere functies zijn tot nu toe nog niet met zekerheid aan hRap1p toegeschreven, 

waardoor het nog als enige tot de categorie van onrechtstreeks gebonden 

telomeerspecifieke proteïnen behoort. Men vermoedt dat nog andere functies toe te 

schrijven zijn aan Rap1p, wat dus ook mogelijk is voor het menselijke ortholoog. 

Nucleoline of p100 kan met lage affiniteit, maar specifiek binden met dubbelstrengig 

telomerisch DNA. De bindingssterkte is afhankelijk van het aantal herhalingen 

(Pollice et al., 2000). Daarenboven is nucleoline een proteïne die RNA van nucleoli 

bindt, wat mogelijk wijst op een interactie tussen nucleoli en telomeren (Pollice et al., 

2000). Pollice en collegae (2000) stelden bovendien vast dat telomerase in nucleoli 

samengesteld wordt. 

TIN(F)2 (TRF1-Interacting Nuclear Factor) blijkt een cruciale rol te spelen in de 

telomerase-afhankelijke telomeerverlenging. TRF1 gedraagt zich als een negatieve 

regulator van de telomeerlengte (van Steensel & de Lange, 1997), maar dit effect 

verloopt indirect via TIN2 dat bindt op het homodimerisatiedomein (Kim et al., 1999) 

en hierbij de structurele stabiliteit en de DNA-bindingseigenschappen van TRF1 

verandert waardoor telomerase geen toegang krijgt tot het vrije 3’-einde (Kim et al., 

2003). De TRF1-dimeren worden na TIN2 binding gestimuleerd tot het parallel 

samenbrengen van twee telomeergebieden en het vormen van een gedraaide of coiled 

structuur (zie Figuur 2; Griffith  et al., 1998; Kim et al., 1999; Shay, 1999). De goede 

werking van TRF2 blijkt ook afhankelijk te zijn van TIN2 en waarschijnlijk treedt een 

gelijkaardig stabilisatieproces op als bij TRF1 (Kim et al., 2004; Ye et al., 2004). TIN2 

blijkt ook betrokken te zijn bij een essentieel proces tijdens de ontwikkeling van het 

embryo dat volledig onafhankelijk is van de lengteregulatie van telomeren (Chiang et 

al., 2004). 

1.1.5.C. Niet‑Telomeerspecifieke Proteïnen 

Tankyrase (TRF1-interacting, Ankyrin-related, ADP-ribose polymerase) is een TBP, 

gecodeerd door het TNKS-gen (Kim et al., 1999) dat zowel met poly(ADP-

ribose)polymerase (PARP) als met de proteïnen van de ankyrinefamilie (ANK) 

homolgie bezit (Smith et al., 1998). PARP-proteïnen zijn betrokken bij de celrespons 

op DNA-schade (de Murcia & de Murcia, 1994) en bij bescherming van vrije 

DNA-uiteinden (Kaminker et al., 2001). Tankyrase bezit typisch 24 ANK-herhaling 
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die proteïne-proteïne interacties reguleren en kan zo binden met het zure 

NH2-uiteinde van TRF1 (Smith et al., 1998). Na binding en ADP-ribosylatie van TRF1, 

verliest dit laatste eiwit de capaciteit om telomerisch DNA te binden, waardoor 

telomerase toegang krijgt tot het telomeer (Shay, 1999; Smith et al., 1998; Smith & de 

Lange, 2000). De werking van het eiwit omvat mogelijk het achterliggende 

mechanisme van t-loop regulatie en onderhoud van telomeren (Griffith et al., 1999). 

Na de ontdekking van een tweede tankyrase gecodeerd door TNKS2, TANK2 

(Kaminker et al., 2001) werd het eerste omgedoopt tot TANK1. Beide binden met 

TRF1, maar dit laatste heeft een grotere activiteit voor TANK1. Het actiedomein van 

beide proteïnen is niet beperkt tot de nucleus, wat duidt op andere 

niet-telomeergerelateerde functies. In de nucleus bevinden de TANK-proteïnen zich 

preferentieel aan de periferie, waar ze misschien dienst doen als signaalgevers van 

telomeerschade. In tegenstelling tot TANK1 ondergaan cellen die TANK2 tot 

overexpressie brengen zeer snel necrose (Kaminker et al., 2001). 

Beide tankyrases binden met TAB182 (Tankyrase Binding protein of 182kDa). Bij de 

vondst van dit TBE werd eveneens een nieuwe functie voor TANK1 gepostuleerd 

door Seimiya & Smith (2002). De ANK-herhalingen zijn gegroepeerd in 5 clusters, die 

allemaal in staat zijn om een TRF1-dimeer te binden. Vreemd genoeg zijn slechts drie 

van deze clusters in staat een interactie aan te gaan met TAB182. In de 

PARP-inactieve toestand zou TANK1 een soort matrix kunnen vormen waarom de 

TRF1-moleculen en dus ook de telomeren vastgebonden zijn. Bij het optreden van 

PARP-activatie zouden de TRF1-proteïnen één voor één van het telomeer losgemaakt 

worden (Seimiya & Smith, 2002). 

Een tweede potentieel nut voor tankyrase 1 is het samenbrengen van telomeren aan 

één kant van de nucleus tijdens de profase van de eerste meiotische deling 

(Scherthan et al., 2000). Hierbij zou TANK1 verschillende TRF1-dimeren kunnen 

binden om hen zodoende te clusteren (Seimiya & Smith, 2002). Tot nu toe heeft men 

nog geen gegevens die impliceren dat TRF1 en TAB182 niet simultaan kunnen 

binden op tankyrase 1. De mogelijkheid bestaat dus dat de drie proteïnen samen een 

ternair proteïnecomplex kunnen vormen (Seimiya & Smith, 2002). TANK1 bezit 

echter geen nucleair localisatie signaal. De zure aard van TAB182 zorgt ervoor dat 
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het in staat is te binden met de basische chromatineproteïnen, zoals histonen. Bij het 

begin van de mitose, wanneer de kernenveloppe verdwijnt, zou de affiniteit van 

TAB182 voor chromatine ervoor kunnen zorgen dat TRF1 kan vastmaken op 

chromosomen. Door een competitie tussen TRF1 en TAB182 voor de 

ANK-bindingsclusters kan tankyrase 1 vervolgens een specifieke interactie aangaan 

met de telomeren (Seimiya & Smith, 2002). 

Voor het MRE11/RAD50/NBS1 (Meiotic Recombination 11 gene product / 

Radiation-damage-repair-associated protein / Nijmegen Breakage Syndrome 1 

protein of p95) complex, of kortweg MRN, is eveneens een rol weggelegd in het 

vormen of onderhouden van de t-loop, meerbepaald in associatie met TRF2 (Zhu et 

al., 2000). In Drosophila leidt de afwezigheid van de evolutionair bewaard gebleven 

componenten RAD50 en MRE11 tot chromosoomfusie en –breuken (Ciapponi et al., 

2004). Het MRE11/RAD50-complex vertoont bovendien een vreemde eigenschap. De 

affiniteit voor 3’-overhangende uiteinden blijkt laag te zijn in vergelijking met 

5’-overhangende en stompe uiteinden. Na het binden van ATP, zonder het optreden 

van hydrolyse, steeg de voorkeur voor 3’-overhangende uiteinden (de Jager et al., 

2002). Het NBS1-proteïne is ook erg cruciaal in de cel. Het Nijmegen breakage syndrome 

is een autosomale genetische ziekte die zich uit onder de vorm van vroegtijdig ouder 

worden, frequenter voorkomen van kankers, chromosoominstabiliteit en 

gevoeligheid aan ioniserende straling. Het belang van dit proteïne, dat eveneens een 

functie vervult in DNA-herstelsignaaltransductiewegen, wordt hierdoor nogmaals 

benadrukt (Bai & Murnane, 2003). 

Een laatste factor betrokken bij telomeeronderhoud is het hnRNP (Heterogeneous 

Nuclear Ribonucleoproteins) A1 dat, naast een functie in alternatieve splicing, direct 

inwerkt op telomeren (Mayeda et al., 1994). A1 beschermt enkelstrengig DNA tegen 

endo- en exonulceolytische activiteit (Dallaire et al., 2000). Bovendien zou A1 kunnen 

meehelpen om telomerase, dat eveneens een aantal hnRNPs bevat, op de 

chromosoomuiteinden te binden en bijgevolg de telomeerverlenging bevorderen 

(Fiset & Chabot, 2001; Ford et al., 2002). 
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1.1.5.D. Proteïnen met een Dubieuze rol 

Humaan Ku is een heterodimeer dat bestaat uit een 69 kDa, Ku70, en een 83 kDa 

subeenheid, Ku80, (Cary et al., 1998) en vormt samen met een katalytische 

subeenheid een DNA-afhankelijk proteïnekinase (DNA-PKcs) (Baumann & Cech, 

2000; Smith & Jackson, 1999). Dit dimeer bindt zowel stomp, overhangend als 

hairpin-DNA (Dynan & Yoo, 1998). Cellen die niet in staat zijn het Ku DNA-PK aan te 

maken, kunnen geen dubbelstrengige DNA-breuken herstellen of recombinatie 

uitvoeren van de V(D)J-immunoglobulineregio en zijn bovendien overgevoelig aan 

ioniserende straling (Weaver, 1995; Jackson & Jeggo, 1995). Hoewel telomerase niet 

kan binden op stompe DNA-uiteinden, zouden onbeschermde uiteinden herkend 

kunnen worden als DNA-breuken (McEachern & Blackburn, 1996). Het is dus van 

essentieel belang dat dit uiteinde enkel zichtbaar is tijdens de replicatie van DNA in 

de S-fase. Ku bindt op dubbelstrengig DNA op een sequentie-onafhankelijke manier 

(Mimori  & Hardin, 1986) en rekruteert DNA-PKcs tijdens het DNA-herstel proces 

gekend als niet-homologe uiteindenfusie (NHEJ – Nonhomologous End-Joining) 

(Weaver, 1995; Jackson & Jeggo, 1995). Verrassend krijgt Ku ook een rol toebedeeld 

in het creëren van een juiste DNA-terminale structuur (Shore, 1998). Afhankelijk van 

de bindingsplaats van Ku zou het op twee totaal verschillende manieren te werk 

gaan, waarschijnlijk door de interactie met ofwel telomeer/telomerase-geassocieerde 

proteïnen ofwel proteïnen die betrokken zijn bij NHEJ (Gravel et al., 1998). Een ander 

eiwit dat betrokken blijkt te zijn in het telomeer- en NHEJ-complex is transline (Jacob 

et al., 2004). In gist ondergaat Ku een interactie met het enkelstrengig DNA-bindend 

CDC13-proteïne (Cell Division Control, analoog aan het humane CDK – Cell Division 

Kinase) en beschermt zo het telomeer tegen nucleasen en recombinasen door een 

controle van de telomeerstructuur (Polotnianka et al., 1998). Waarschijnlijk zou Ku 

helpen bij het vormen van het 3’-overhangende uiteinde (Shore, 1998). Een andere 

belangrijke taak van Ku zou erin bestaan de toegang van telomerase tot de telomeren 

te verschaffen via een interactie met hTERT (Human Telomerase Reverse Transcriptase) 

(Chai et al., 2002). 

NHEJ komt veel meer voor bij zoogdieren dan bij gisten, waar voornamelijk 

homologe recombinatie gebruikt wordt om DNA-breuken te herstellen. Shore (1998) 

stelt de hypothese dat zoogdieren op een dusdanige manier geëvolueerd zijn dat ze, 
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via TRF2-binding op het lus-staart knooppunt van het telomeer, voorkomen dat Ku 

ooit kan binden op de DNA-uiteinden. In tegenstelling tot TRF2-deficiënte muizen 

die lethaal zijn, zorgt Ku-deficiëntie voor een overerfbare genomische onstabiliteit 

die de cel toelaat te overleven (Bailey et al., 1999). 

1.1.5.E. Interacties met de Nucleaire Matrix 

TRF-proteïnen vertonen een sterke associatie met de nucleaire matrix en het 

binnenste fibreus netwerk in het bijzonder. Een bindingsplaats met de nucleaire 

matrix zou minstens één keer per 1000 telomerische bp voorkomen, waardoor een 

sterke en volledige interactie tussen het telomeer en de nucleaire matrix mogelijk is. 

De interactie tussen de telomeerbindende eiwitten en de nucleaire matrix zou de 

condensatie van het telomerisch DNA bewerkstelligen, wat in veel andere gevallen 

(DNA- en RNA-synthese,….) een voorwaarde tot activiteit blijkt te zijn (Ludérus et 

al., 1996). In tegenstelling tot planten (Rawlins et al., 1991) en Drosophila (Mathog et 

al., 1984), blijkt bij muizen en mensen geen preferentiële positionering van de 

chromosoomuiteinden nabij de nucleaire enveloppe plaats te vinden tijdens de 

G1-fase (Ludérus et al., 1996). 

1.1.5.F. Uitzonderlijke Telomeerstructuren 

De bescherming van telomeren in sommige organismen is volledig afhankelijk van 

de TBP’s, doordat hun telomeren te kort zijn om t-loops te vormen. In Oxytricha 

bijvoorbeeld is de duplexherhaling van telomerisch DNA amper 20 basenparen (bp) 

lang en het overhangende uiteinde bezit een lengte van slechts 16 bp. Deze ciliaten 

beantwoorden nog steeds aan het klassieke beeld van telomeerstructuur, waarin het 

DNA-uiteinde enkel door specifieke telomeerbindende proteïnen beschermd wordt 

(Greider, 1999). In Oxytricha is de aanwezigheid van twee verschillende eiwitten 

nodig om bescherming te bieden tegen exonucleolytische activiteit. De niet-covalente 

binding tussen deze factoren en het telomerische DNA is niet enkel gebaseerd op het 

herhalingspatroon. Zowel de enkelstrengige overhang als de duplexregio zijn 

noodzakelijk voor herkenning (Gottschling & Zakian, 1986). 
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1.1.6. Telomerase Holo-Enzymcomplex 

1.1.6.A. Het Kerncomplex 

Telomeren kunnen verlengd worden door een telomeersequentie specifiek enzym, 

telomerase (zie Figuur 3), dat het uiteinde van de G-rijke telomeersequentie herkent 

(Alberts et al., 2002) en nucleotide per nucleotide toevoegt in afwezigheid van 

template DNA sensu stricto (Greider & Blackburn, 1985). Telomerase is een 

ribonucleoproteïnecomplex (RNP-complex), waarvan de RNA-component (h)TR 

((humaan) telomerase-RNA) (Feng et al., 1995), in de unicellulaire ciliaat Tetrahymena 

uit 159 nucleotiden bestaat. Het belangrijkste deel van dit RNA is de 

5’-CAACCCCAA-3’ sequentie die complementair is aan de telomeersequentie, 

d(TTGGGG)n van deze ciliaten (Greider & Blackburn, 1989). De telomerase 

RNA-component kan opgedeeld worden in twee functionele domeinen, een 

primer-alingment (3’-AAC-5’) en een primerextensie (3’-CCCAAC-5’) domein 

(Nugent & Lundblad, 1998). 

De herkenning van de G-rijke sequentie vindt plaats op twee manieren, namelijk 

door de oligonucleotidencomplementariteit en de ongewone secundaire 

telomeerstructuur (Greider & Blackburn, 1989). Vooraleer verlening optreedt, wordt 

de 5’-naar-3’ streng aangevuld zodat deze steeds eindigt op 3’-TTG-5’. Vervolgens 

Figuur 3: Bouw en samenstelling van het telomerase‑enzym (Alberts et al., 2002). 
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verlengt een RNA-afhankelijk DNA-polymerase, gekend als het TERT-proteïne, het 

3’-uiteinde van de ouderstreng (zie Figuur 4). Het T-motief is een uniek 

geconserveerd motief dat dit type RT’s (reverse transcriptasen) onderscheidt van 

andere. Het katalytische hTERT en het hTR (humaan telomerase RNA) moeten 

constitutief tot expressie komen voor telomerase-activiteit in normale humane cellen 

(Nugent & Lundblad, 1998). Bovendien beschermt hTERT genomisch DNA op een 

anti-apoptotische manier die onafhankelijk is van de enzymatische activiteit van 

telomerase (Cao et al., 2002). Samen met p53 zorgt het waarschijnlijk voor het 

onderhoud van de mitotische spoelfiguur en beide zouden betrokken zijn bij het 

G2/M-controlepunt bij celdeling (Cao et al., 2002). PARP zou erin slagen het NES 

(Nuclear Export Signal) van hTERT te verbergen waardoor hTERT anti-apoptotische 

eigenschappen verkrijgt en de genomisch integriteit bewaart (Cao et al., 2002). 

Telomerase werkt ook in op de telomeren op een RNA-onafhankelijke manier via een 

ankersite, een korte G-rijke sequentie aan het 5’-uiteinde van de DNA-primer. Een 

minderheid van de enzymen synthetiseert een telomeer met een onregelmatige 

sequentie, door een verkeerde dNTP-incorporatie, een wobble-effect van het enzym of 

een variabele positionering van de primer op het telomeer. In tegenstelling tot de 

secundaire structuur en functie is de primaire structuur van de RNA-subeenheid 

sterk divergent doorheen de evolutie (Figuur 5; Chen et al., 2001). De 5’-terminus die 

volgt na de template-regio beïnvloedt de in vitro activiteit, maar blijkt niet essentieel te 

zijn voor zoogdieren. Specifieke residuen van de template-regio helpen bij de vorming 

van een optimale actieve site, zowel functioneel als structureel, van het enzym 

(Nugent & Lundblad, 1998). 

1.1.6.B. Additionele Factoren 

Het telomerase-kernenzym wordt aangevuld met additionele factoren om het 

telomerase holo-enzymcomplex te vormen (Nugent & Lundblad, 1998). De proteïnen 

p80 en p95 vervullen in Tetrahymena een rol in het herkennen van het DNA-substraat 

en de interactie met het telomerase-RNA. Hoewel de rol van p95 ter discussie staat 

(Lingner et al., 1997), zou het dienst kunnen doen als de gepostuleerde ankersite. 

Bovendien zou p95 onafhankelijk van de associatie met telomerase enkelstrengig 

telomeer-DNA binden (Harrington et al., 1995). Verrassend genoeg zijn deze 

proteïnen goed bewaard gebleven doorheen de evolutie. Het homoloog van het 
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Tetrahymena p80-proteïne werd T(E)P1 (Telomere-associated Protein) genoemd bij 

mensen en bleek een ATP/GTP-bindingsmotief (Adenosine Triphosphate / Guanosine 

Triphosphate) te bezitten (Harrington et al., 1997a). Het nut van dit motief is ongekend 

aangezien geen ATP vereist is voor telomerase-activiteit (Prowse et al., 1993). Het 

NH2-uiteinde van TEP1 werd geïdentificeerd als een specifiek telomerisch 

RNA-bindend domein (Harrington et al., 1997a). Het C-terminaal deel van TEP1 zou 

dan weer interactie kunnen aangaan met de TRF-eiwitten (Harrington et al., 1997a). 

Veel van deze geassocieerde factoren werden ontdekt bij het screenen van mutanten 

van Saccharomyces cerevisiae. In gist codeert het EST2-gen (Ever Shorter Telomeres) 

voor de RT-subeenheid van het telomerase-enzym (Counter et al., 1997). Het 

homoloog bij de mens is TEP2, dat een complex zou vormen met TEP1. Net als EST2 

bevat TEP2 een reverse transcriptase motief, wat er op duidt dat TEP2 de katalytische 

subeenheid van telomerase bij mensen, hTERT, is (Harrington et al., 1997b). 

hTERT-concentraties verschillen sterk tussen telomerase-positieve en 

Figuur 4: Het telomeerverlengingsprincipe met behulp van telomerase volgens Greider & 

Blackburn (1989). Eerst vindt het herkennen van het telomeeruiteinde plaats (1), gevolgd door 

het aanvullen van nucleotiden totdat een volledig complementaire sequentie verkregen wordt 

(2). Hierna vindt een afwisslend proces van translocatie (3) en verlenging (4) plaats. 

Verlenging 

Verplaatsing 

Verlenging 
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telomerase-negatieve cellen, waaruit blijkt dat hTERT de cruciale factor is die de 

telomerase-activiteit bepaalt (Chang et al., 2002). In tegenstelling tot hTERT komen de 

andere factoren die bijdragen tot het vormen van een functioneel holo-enzym min of 

meer constitutief tot expressie in nagenoeg alle cellen en weefsels (Chang et al., 2002). 

Het chaperonne-eiwit p23 zou op een ATP-afhankelijke wijze binden met het hTERT 

geassocieerde HSP90. Beide proteïnen, samen met onder andere HSP70, 

bewerkstelligen de assemblage van de actieve vorm van telomerase door hTR te 

binden met hTERT in het cytoplasma (Holt et al., 1999; Forsythe et al., 2001). Enkel de 

eerste twee eiwitten blijven na transport vasthangen in de kern (zie Figuur 6), in 

tegenstelling tot HSP70 dat een voorbijgaande interactie met telomerase ondergaat 

en waarschijnlijk de energie moet aanreiken voor de vorming van het 

HSP90/p23-complex (Forsythe et al., 2001). Voor de translocatie van hTR zou een 

conformationele verandering van het holo-enzymcomplex onder invloed van HSP90 

en p23 noodzakelijk zijn (Forsythe et al., 2001). 

Een laatste fundamentele component van het holo-enzymcomplex staat bekend als 

dyskerine (Chang et al., 2002; Mitchell et al., 1999). Mutaties in dit proteïne 

veroorzaken de ziekte dyskeratosis congenita (DKC), waarbij het grootste en meest 

dodelijke defect zich ter hoogte van het beenmerg situeert (vide infra; Mitchell et al., 

1999). DKC werd als eerste ziekte veroorzaakt door telomerase-deficiëntie 

beschreven. Dyskerine bindt op het H/ACA-motief van de hTR-component, die 

geconserveerd is bij de vertebraten, maar afwezig is bij gisten en ciliaten 

Figuur 5: Structuur van de RNA‑subeenheid TR (Nugent & Lundblad, 1998). 
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(Smogorzewska & de Lange, 2004). In de cellen van DKC-patiënten is vijf maal 

minder dyskerine aanwezig, waaruit blijkt dat dit eiwit een belangrijke rol speelt in 

het verwerken of het stabiliseren van de RNA-component van telomerase (Mitchell et 

al., 1999). Een tweede belangrijke functie van dyskerine is ribosomale verwerking, 

want het is geweten dat de proteïne bindt met de small nucleolar RNAs via hetzelfde 

bindingsdomein als hTR (Luzzatto & Karadimitris, 1998). 

 

1.1.7. Voornaamste Telomerase-alternatieven 

1.1.7.A. Alternatieven bij Mens en Zoogdieren 

90% van de immortale, telomerase-positieve cellijnen bezitten relatief korte 

telomeren. Tumoren vertonen gelijkaardige kenmerken, in tegenstelling tot de 

mortale cellen. In niet alle mortale cellen komt echter actief telomerase voor (Kim et 

al., 1994). Sommige van deze cellijnen bezitten daarenboven buitengewoon lange 

telomeren. Nakabayashi en collegae (1997) stelden vast dat het senescente fenotype 

niet altijd gepaard gaat met een dalende telomerase-activiteit. Dit alles duidt erop dat 

telomeren ook op een andere manier onderhouden kunnen worden (Nakabayashi et 

al., 1997). De vaststelling dat hTERT onontbeerlijk is voor telomerase-activiteit, maar 

niet noodzakelijk mortaliteit impliceert, bevestigt deze bevindingen (Ouellette et al., 

2003). De definitie van immortaliteit moet bijgevolg wat aangepast worden. 

Figuur 6: Telomerase assemblage wordt geholpen door chaperonnes. HSP70 is enkel 

noodzakelijk voor de rekrutering van hTR. HSP90 en p23 daarentegen zijn noodzakelijk in de 

actieve vorm van telomerase (Forsythe et al., 2001). 

Inactief Actief 
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Immortale cellen vereisen ofwel gestabiliseerde ofwel verlengde telomeren (Bryan et 

al., 1995). Het eerste wordt met behulp van telomerase bereikt, het tweede 

mechanisme staat bekend als alternatieve verlenging van telomeren (ALT) en wordt 

voor een zevental procent teruggevonden in cellijnen afgeleid van humane tumoren 

(Bryan et al., 1997). Bij ALT worden DNA-sequenties gekopieerd van telomeer naar 

telomeer door middel van homologe recombinatie en copy switching (Dunham et al., 

2000). Het copy switching-mechanisme is een intertelomerische kopiemethode die 

inhoudt dat enkelstrengig DNA van één telomeerterminus als template gebruikt 

wordt door een andere telomeerterminus na invasie van die streng, waardoor er een 

netto winst aan telomeersequentie waargenomen wordt (Henson et al., 2002). Het 

proces verloopt niet ad random, want lange telomeren zouden preferentieel als donor 

van sequentie-informatie optreden doordat ze meer telomerische sequentieherhaling 

bevatten. Bijgvolg hebben lange telomeren een statistisch grotere kans om als doelwit 

voor strand invasion van korte telomeren op te treden (Natarajan & McEachern, 2002). 

Hoewel korte telomeren grote neiging hebben om te recombineren, kunnen ook 

telomeren die nog maar gedeeltelijk ingekort zijn deelnemen aan dit proces 

(Lundblad, 2002). Zodoende ontstaat niet enkel een sterk heterogene 

lengtedistributie, maar kunnen ook zeer lange telomeren verkregen worden, tot 50 

kb (kilobasen) bij menselijk DNA (Bryan et al., 1995). Het 

telomeerverlengingsmechanisme via homologe recombinatie wordt T-SCE (Telomere 

Sister Chromatid Exchange) genoemd. Bij ongelijke T-SCE ontstaan niet alleen sterk 

heterogene lengtepopulaties, maar stijgt de levensduur van de cellen die de langste 

telomeren geërfd hebben. Een gelijkaardig mechanisme, T-ICE (Telomeric 

Inter-Chromosomal Exchange) vindt plaats tussen twee willekeurige chromosomen 

(Bailey et al., 2004). Het grootste verschil met telomerase-actieve cellen is het feit dat 

deze cellen niet permanent aan senescentie ontsnappen, maar eerder zorgen voor een 

uitstel ervan (Bailey et al., 2004). 

In schril contrast met de door telomerase geleide verlenging, vertonen ALT-cellen 

heel lange telomeren en een sterk heterogene telomeerlengte (Grobelny et al., 2001; 

van Steensel & de Lange, 1997). Waarschijnlijk zijn de telomerase en de 

ALT-signaaltransductiewegen simultaan (Cerone et al., 2001) als concurrerende 

mechanismen aanwezig in zoogdiercellen (Grobelny et al., 2001). De reden waarom 
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ALT oorspronkelijk niet waargenomen werd, ligt in het feit dat telomerase-positieve 

cellen één of meerdere repressoren voor het ALT-mechanisme bevatten (Perrem et al., 

1999) die hoogst waarschijnlijk te vinden zijn tussen de telomeergeassocieerde 

proteïnen (Perrem et al., 2001). Het telomerase-mechanisme bezit in tegenstelling tot 

het ALT-systeem een controle die ervoor zorgt dat telomeren niet langer worden dan 

een bepaalde lengte (Perrem et al., 2001). 

De heterogeniteit van de telomeerlengte is slechts één van de typische eigenschappen 

van ALT-cellen. Karakteristiek is de aanwezigheid van ALT-associated PML 

(Promyelocytic Leukaemia) bodies2 (APBs), die naast het PML-proteïne ook telomerisch 

DNA, de TBP’s TRF1 en TRF2 en eiwitten betrokken bij DNA-recombinatie, zoals 

RAD50, RAD51, RAD52, MRE11 en NBS1 bevatten (Henson  et al., 2002; Yeager et al., 

1999). Deze APB’s doen dienst als DNA-herstelplaatsen in de cel (Ford et al., 2001). 

De telomeren in ALT-cellen verkorten progressief zoals dit het geval is in 

telomerase-negatieve cellen. De inkrimping van het telomerisch DNA gebeurt soms, 

maar niet altijd, tot op kritische lengte, waarna de sequenties plots en heel 

heterogeen verlengd worden (Murnane et al., 1994). Waarschijnlijk wordt het te korte 

uiteinde herkend als een dubbelstrengige breuk waarna de 

recombinatiemechanismen in gang gezet worden (McEachern & Blackburn, 1996). De 

theorie wordt nu geopperd dat ALT-cellen zich in een constante crisistoestand 

bevinden door een cruciaal aantal kritisch verkorte telomeren en dat telomerase ALT 

kan inhiberen door te verhinderen dat telomeren een cruciale verkorting ondergaan 

en hierdoor hun beschermende structuur in associatie met de TBP’s verliezen (Ford 

et al., 2001). De recombinatiefrequentie binnen de kritisch verkorte telomeerherhaling 

is sterk verhoogd in ALT-cellen, terwijl deze onveranderd blijft voor andere 

gebieden, zelfs deze die een zekere graad van homologie vertonen zoals de 

subtelomeren (Bechter et al., 2003; Bechter et al., 2004a). 

                                                 

2 De functie van deze ringvormige nucleaire domeinen is nog niet goed gekend, maar ze zouden 

waarschijnlijk een rol spelen in een tumorsuppresormechanisme. Bij acute PML wordt een 

fusieproteïne gevormd die deze PML-lichaampjes verstoort in hun werking (Yeager et al., 1999). 
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1.1.7.B. Andere Alternatieve Methodes 

Gezien de complexiteit van mens en zoogdieren in het algemeen werden de meeste 

mechanismen bij ‘eenvoudiger’ species geïdentificeerd. Hierna worden een aantal 

alternatieve mechanismen voor telomeerverlenging besproken die mogelijk ook bij 

mensen voorkomen, maar nog niet aangetoond zijn. Een interactie van meerdere van 

deze mechanismen in één complex geheel kan men bovendien nog niet uitsluiten. 

Dunham en collegae (2000) stelden vast dat de subtelomerische regio’s niet 

frequenter aan recombinatie blootgesteld worden dan in telomerase-positieve cellen. 

McEachern & Blackburn (1996) namen in gist het telomere cap-prevented recombination 

(CPR) mechanisme waar. Dit stemt overeen met het BIR-principe (Breakage Induced 

Replication) (Lundblad, 2002) waarbij de afwezigheid van het recombinatie-eiwit 

RAD52p nagenoeg alle activiteit teniet doet (Malkova et al., 1996; Teng & Zakian, 

1999). Door telomeerverkorting gaan de cap (vide infra) van het telomeer verloren en 

het chromosoomuiteinde wordt herkend als een dubbelstrengige breuk. 

DNA-herstellende enzymen produceren vervolgens een enkelstrengig 

3’-overhangend uiteinde dat vervolgens enkelstrengig kan recombineren met een 

intact chromosoom (McEachern & Blackburn, 1996). De invasieve streng wordt 

verlengd en een tweede streng wordt gesynthetiseerd, waardoor een niet-reciproke 

translocatie tot stand gebracht wordt waarbij sequenties van het donorchromosoom 

getransfereerd worden naar het onbeschermde chromosoom (Bosco & Haber, 1998). 

Een gelijkaardig proces zou in mensencellen kunnen optreden (Lundblad, 2002). 

Sommige gistcellen (Teng & Zakian, 1999) maken gebruik van een gelijkaardig 

RAD52p-afhankelijk recombinatiemechanisme (Bechter et al., 2003) waarbij de TAS 

(Telomere Associated Sequence) subtelomerische regio gebruikt wordt om de telomeren 

te verlengen (Lundblad & Blackburn, 1993). Bovendien is het goed mogelijk dat nog 

andere leden van de RAD-groep, zoals RAD54, RAD55 en RAD57, een belangrijke rol 

spelen in het recombinatieproces (Chen et al., 2001). Het is echter minder 

waarschijnlijk dat dit mechanisme in menselijke cellen voorkomt (Dunham et al., 

2000). 

TRD (Telomeric Rapid Deletion) is een mechanisme in gistcellen dat in staat is op 

verlengde telomeren snel te reduceren tot de wildtypelengte (Li & Lustig, 1996). 

Over de rol van Sir3p is men het nog niet eens (Li & Lustig, 1996), maar 
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waarschijnlijk zouden noch Rap1p noch de chromatineregulatoren waartoe Sir3p 

behoort, een rol spelen (Bucholc et al., 2001). Het MRX-complex 

(MRE11p/RAD50p/Xrs2p (X-Ray Sensitive)) zou het overhangende uiteinde helpen bij 

de invasie in de eigen telomeersequentie en de vorming van een lusstructuur door 

een verandering in de chromatinestructuur of een aanpassing van het uiteinde zelf 

(Bucholc et al., 2001). Dit proces wordt gevolgd door de excisie van de open 

lusstructuur (Bucholc et al., 2001). Het lusexcisiefenomeen wordt ook bij humane 

cellen waargenomen. Na het vormen van de t-loop kan het knooppunt zich 

verplaatsen en een Holliday junction (HJ) vormen (Wang et al., 2004). De C-rijke streng 

wordt op twee plaatsen ter hoogte van het knooppunt geknipt door HJ-resolvase. In 

een tweede stap wordt de D-loop verbroken door een onbekend nuclease. Er wordt 

gepostuleerd dat TRF2 branch migration en zodus t-loopexcisie zou verhinderen 

(Wang et al., 2004). Hierdoor ontstaat vrij telomerisch DNA dat via recombinatie kan 

reïntegreren in verkorte telomeren (Bucholc et al., 2001) en zo bezit de cel een 

mogelijk alternatief verlengingsmechanisme door de integratie van 

extrachromosomaal DNA (Lundblad, 2002). Er is echter een andere manier om de 

snelle verlenging van telomeerherhaling in gisten te verklaren. Als rolling circle 

replicatie zou optreden tussen verkorte telomeren en cirkelvormig DNA ontstaan uit 

TRD-fragmenten, zou snel een heterogene lengtedistributie van chromosoomtermini 

verkregen worden (Natarajan & McEachern, 2002). Het is nog niet duidelijk of APB 

bij de mens een noodzakelijke tussenstap is bij het in gang zetten of onderhouden 

van de ALT-signaaltransductieweg of als ze enkel een bijproduct zijn van verlengde 

telomeren (Lundblad, 2002). In het eerste geval zouden ze kunnen wijzen op het 

bestaan een gelijkaardig mechanisme bij zoogdieren. 

Een laatste alternatief verlengingsmechanisme is ietwat paradoxaal. De t-loop doet 

onder normale omstandigheden dienst al een beschermingsfactor van het 

chromosoomuiteinde. Deze structuur vertoont echter grote gelijkenis met een 

intermediair recombinatiestadium, waarbij het 3’-uiteinde dienst doet al initiator van 

de DNA-replicatie (Lundblad, 2002). Naast de sterke gelijkenis met het 

BIR-mechanisme moet ook opgemerkt worden dat componenten van het 

RAD50/MRE11/NBS1-proteïnecomplex zowel bij ALT-mechanismen als bij de 

vorming en/of het onderhoud van de t-loop betrokken zijn (Zhu et al., 2000). 
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1.1.7.C. Modelorganisme als Buitenbeentje 

Drosophila bezit noch telomerase noch G-rijke sequenties op het uiteinde van de 

chromosomen. Telomeeronderhoud is een evenwicht tussen het gradueel verlies van 

telomeer-DNA en de insertie van telomeerspecifieke niet-LTR (Long Terminal 

Repeat) retrotransposons HeT-A (Heterochromatin-specific Transposable element) en 

TART (Telomere-Associated Retrotransposon) die eveneens in staat zijn om gebroken 

chromosomen te herstellen via een specifiek mechanisme dat niet gebaseerd is op 

homologe recombinatie (Biessmann et al., 1990b). De transposons doen dienst als 

buffer tegen het verlies van DNA tijdens de replicatie, maar zouden geen rol 

vervullen in het stabiliseren van chromosomen (Fanti & Pimpinelli, 1999), noch in het 

verhinderen van chromosoomfusie (Biessmann et al., 1990a). Het stopzetten van de 

celcyclus zou enkel plaatsvinden onder invloed van onherstelde DNA-schade (Levis, 

1989). Zowel het Drosophila mechanisme als de telomerase-signaaltransductieweg 

gebruiken een RNA-template. Bovendien blijken de RT van het niet-LTR 

retrotransposon en het telomerase-RT zowel mechanistisch als evolutionair verwant 

(Pardue et al., 1997). Recent werd door Abad en collegae een derde telomeerspecifiek 

retro-element ontdekt, TAHRE (Telomere-Associated and HeT-A-like Related Element), 

dat een gemeenschappelijke oorsprong heeft met de twee andere Drosophila 

retrotransponons. Dit voorouderlijk retrotransposon sluit aan bij de hypothese dat 

telomerase ontstaan is uit een reverse transcriptase retrotransposon (Abad et al., 2004). 

1.1.8. Twee-toestandsmodel voor Telomeerfunctionering 

In de telomeerhypothese wordt aangenomen dat senescentie geïnduceerd wordt 

door het bereiken van een kritische telomeerlengte, waardoor onstabiele 

chromosomen onststaan en celdeling stopt. Chromosomen zonder TRA (Terminal 

Repeat Array) zijn minder stabiel en gaan frequenter verloren (Hastie et al., 1990). Al 

in 1961 formuleerden Hayflick & Moorhead de ‘mitotische klok theorie’. Ze stelden 

vast dat de levensduur van een celcultuur afhangt van een intrinsieke factor die op 

zijn beurt afhankelijk is van het aantal celdelingen dat al achter de rug is (Hayflick & 

Moorhead, 1961). Bovendien neemt het aantal chromatidenaberraties toe met de 

leeftijd (Sax & Passano, 1961). In 1973 suggereert Hayflick al dat verouderen 

waarschijnlijk een combinatie is van het verlies aan genetische informatie en het 

accumuleren van foutieve informatie en verkeerd gevormde proteïnen. 

Experimenteel klopt dit voor telomerase-negatieve cellen, het geheel is echter 
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complexer en telomerase kan ervoor zorgen dat de telomeren van bijvoorbeeld het 

immuunsysteem langer worden om hun replicatief potentieel op peil te houden 

(Weng et al., 1998). Bovendien speelt het ALT-mechanisme ook een rol in 

telomeerverlenging, voornamelijk in telomerase-deficiënte cellen (Bryan et al., 1995; 

Bryan et al., 1997; Perrem et al., 2001). Volgens het twee-toestandsmodel (Two State 

Model) zijn telomeren nucleoproteïnecomplexen die in twee toestanden kunnen 

voorkomen, capped en uncapped, die in stochastisch evenwicht zijn met elkaar 

(Blackburn, 2000). Functionele telomeren zullen een hoge probabiliteit hebben om 

snel terug van de uncapped naar de capped toestand over te gaan. Hierdoor wordt de 

fysische integriteit van de telomeren gegarandeerd. Als de telomeren te lang in de 

uncapped toestand vertoeven, zal de celcyclus stoppen (Blackburn, 2000). Bij met 

telomerase getransformeerde fibroblasten3 werd waargenomen dat de telomeerlengte 

korter dan de ‘kritische’ telomeerlengte van niet-getransformeerde fibroblasten was. 

De telomeren bleven wel stabiel (Ducray et al., 1999). Bodnar en collegae toonden in 

1998 aan dat hTERT de limiterende factor is in normale humane cellen. Bovendien 

verlengt de levensduur in cultuur van getransformeerde cellen die een stabiele 

telomerase-expressie teweegbrengen. De transformanten vertonen fenotypes 

karakteristiek voor jonge cellen en leven minstens 20 populatieverdubbelingen 

langer, terwijl de wild types (WT’s) senescentie ondergaan (Bodnar et al., 1998). Het 

onderzoek van Bodnar en collegae (1998) bracht een moleculaire basis aan voor de al 

in 1961 voorspelde mitotische klok en de daaruit voortvloeiende Hayflick-limiet 

(Hayflick& Moorhead, 1961). In humane (Zhu et al., 1999) en gistcellen (McEachern & 

Blackburn, 1996) blijkt enzymatisch actief telomerase een beschermende functie uit te 

oefenen op korte telomeren, maar niet op lange (Blackburn, 2000). Het verloren gaan 

van deze beschermende toestand, en niet het verlies van telomerisch DNA op zich, 

zou ook senescentie induceren (Karlseder et al., 2002). 

Het is cruciaal en telomeerspecifiek om de DNA-herstelrespons in de richting van 

telomerase-activiteit te sturen en niet naar het Ku-proteïne. Ku zou immers een fusie 

van de DNA-uiteinden veroorzaken. Verschillende weefsels zullen op een 

                                                 

3 Celtype dat veelvuldig voorkomt in bindweefsel en telomerase-negatief is in normale 

omstandigheden. 
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verschillend tempo DNA-schade oplopen en bijgevolg weefselspecifieke 

herstelcapaciteiten vertonen. De Ku-expressie en activiteit tijdens het 

verouderingsproces blijken sterk weefselafhankelijk te zijn (Um et al., 2003). De 

DNA-schaderespons leidt actief telomerase naar de telomeren, waar het 

waarschijnlijk dienst doet als een functionele cap en een signaal uitzendt naar de cel 

zodat deze zal blijven delen (Blackburn, 2000). In afwezigheid van telomerase 

kunnen de telomeren verlengd worden door homologe recombinatie (McEachern & 

Blackburn, 1996). Als alle verlengingsprocessen falen, zal het stopzetten van de 

celcyclus optreden, eventueel via de omweg van uiteindenfusie waardoor onstabiele 

chromosomen gevormd worden. De capped structuur wordt bevorderd door de 

aanwezigheid van eiwitten die specifiek binden op de tandemherhalingen van de 

telomeren. Deze eiwitten zullen nogmaals gebonden worden door een hogere orde 

proteïnen (vide supra). Het is evident dat langere telomeren, die meer eiwitten 

kunnen binden, de capped structuur zullen bevorderen, waardoor ze beschermd 

worden tegen chromosoomfusie, recombinatie en degradatieactiviteiten verbonden 

aan herstelmechanismen. Korte telomeren activeren telomerase. Hierdoor stijgt de 

kans dat ze zullen omschakelen naar de capped toestand. In deze toestand verkorten 

de telomeren door onvolledige replicatie en degradatie, waardoor de kans op de 

uncapped toestand opnieuw toeneemt (Blackburn, 2000). 

De snelheid van de celdelingen van ‘oude’ cellen daalt niet in vergelijking met deze 

van ‘jonge’ cellen. Het enige verschil op populatieniveau is de verhouding van het 

aantal delende ten opzichte van het aantal niet-delende cellen. Uit Figuur 7 kan men 

duidelijk opmaken dat de kans op een uncapped toestand initieel relatief klein is. 

Deze wordt echter groter naarmate het aantal celdelingen vordert (Blackburn, 2000). 

Slechts een jaar na de hypothese van Blackburn (2000) werd vastgesteld dat dit 

toestandsmodel niet compleet is. Waarschijnlijk ondervindt de cel een bescherming 

door de t-loop-structuur, aangevuld met het Pot1 proteïne (Baumann & Cech, 2001). 

Als de t-loop geopend wordt, ontstaat de nieuwe capped vorm, die gebonden is met 

Pot1-moleculen. Hoewel Pot1 geen evolutionaire verwantschap vertoont met het 

telomerase-rekruterend CDC13-proteïne in gist, zou er toch een gelijkaardig 

mechanisme schuil achter kunnen gaan (Baumann & Cech, 2001). 
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In Drosophila werd aangetoond dat het HP1 (heterochromatine proteïne 1) 

onafhankelijk van de aanwezigheid van HeT-A en TART een beschermende functie 

uitoefent op de DNA-uiteinden. HP1 vervult waarschijnlijk een functionele rol in het 

capping proces, waarbij een chromodomein zou instaan voor de interactie met andere 

chromosomale proteïnen. Dit eiwit zou bovendien een belangrijke rol vervullen in de 

associatie van heterochromatine en telomeren met de binnenste nucleaire membraan. 

Proteïnen gelijkaardig aan HP1 zijn ook in insecten, planten en zoogdieren 

teruggevonden (Fanti et al., 1998). 

1.1.9. Telomeerkinetica in vivo 

In de meeste humane somatische cellen, zoals de huidcellen, is er geen werking van 

het telomerase-enzym detecteerbaar, met als gevolg dat ongeveer 65 basenparen 

verloren gaan per generatie (Counter et al., 1992; Harley et al., 1990). Als dit proces 

ongeremd verder zou kunnen gaan, zouden de dochtercellen defecte chromosomen 

erven. Er is echter een mechanisme dat ervoor zorgt dat cellen met chromosomen die 

een te korte telomeerlengte hebben, permanent uit de celcyclus geweerd worden en 

bijgevolg stoppen met delen. Deze cellen bereiken het stadium van replicatieve 

Figuur 7: Invloed van het two state model op een celpopulatie (Blackburn, 2000). 
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celsenescentie, wat theoretisch beschouwd wordt als een noodrem tegen 

ongecontroleerde celdeling, zoals die voorkomt in kankercellen (Hastie et al., 1990). 

Dit stadium treedt op wanneer de lengte van de TRA ongeveer 1,5 kb bedraagt 

(Counter et al., 1992). De meeste immortale cellen vertonen telomerase-activiteit (Kim 

et al., 1994) wat een dynamisch evenwicht van de telomeerlengtes bewerkstelligt 

(Counter et al., 1992). Sommige immortale cellen zijn echter in staat om via ALT hun 

telomeren te verlengen (vide supra). 

1.1.9.A. Telomeerverkortingsmechanismen 

Telomeerlengteregulatie blijkt, zowel in celcultuur als in vivo, een vitale rol te spelen 

in de cellulaire proliferatie op lange termijn, voornamelijk in orgaansystemen die 

snel vernieuwd worden zoals de kiem- en hematopoietische cellen (Lee et al., 1998). 

De oorzaken van en de wijze waarop telomeren verkorten, zijn nog niet volledig 

gekend. Het feit dat de DNA-polymerasen niet in staat zijn om een lineaire 

DNA-molecule tot op het einde te vermenigvuldigen, is een bron van verlies 

(Olovnikov, 1973; Watson, 1972). De werking van strengspecifieke exonucleasen 

zorgt eveneens voor een lengtedaling. Het grootste aantal tandemherhalingen dat 

verloren gaat, wordt bepaald door de balans tussen oxidatieve stress en 

antioxidatieve verdediging (von Zglinicki et al., 2000c). De voornaamste 

antioxidatieve enzymen zijn glutathionperoxidase (GPX-1) en koper-zink-superoxide 

dismutase (CuZnSOD). In dit geval zou een voor leeftijd gecorrigeerde 

telomeerlengte de geschiedenis van de geaccumuleerde oxidatieve schade 

weergeven. Vrije zuurstofradicalen leiden tot een telomeerspecifieke accumulatie van 

enkelstrengige DNA-breuken doordat er een gebrek is aan base-excisieherstel in 

niet-prolifererende cellen. Als deze cellen overgaan naar celdeling, loopt de 

replicatievork vast, met een telomeerverkorting als gevolg (Kurz et al., 2004; von 

Zglinicki et al., 2000c). Bij een laag niveau van oxidatieve stress daalt de snelheid van 

telomeerverkorting en wordt replicatieve senescentie uitgesteld. De 

glutathionafhankelijke redoxhomeostase vervult een belangrijke rol in de 

instandhouding van de telomeerfunctie (Kurz et al., 2004). 
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De antioxidatieve capaciteit is waarschijnlijk de belangrijkste invloedsfactor van de 

telomeerlengte. Dit blijkt uit het feit dat de telomeerlengteresiduen4 van een 

volwassene specifiek zijn voor die bepaalde persoon, en niet voor een bepaald 

weefsel. Deze vaststelling gaat zelfs op als de replicatieve geschiedenis en de 

telomerase-activiteit verschillend zijn in de cellen uit die weefsels (von Zglinicki et 

al., 2000c). 

Telomeerlengte wordt waarschijnlijk bepaald door genetische factoren die 

individuspecifiek zijn. Deze genetische factoren zouden de telomeerlengte bij de 

geboorte, de verkortingssnelheid tijdens het volwassen leven of beide kunnen 

beïnvloeden. Hoewel men de eerste mogelijkheid nog niet volledig kan uitsluiten, 

wijzen de gegevens sterk in de richting van een veranderlijke verkortingssnelheid die 

bepaald zou worden door de antioxidatieve capaciteit (von Zglinicki et al., 2000c). 

Terwijl het onvolledig repliceren van het DNA ervoor zorgt dat er een trage maar 

zekere telomeererosie optreedt, kan oxidatieve stress ervoor zorgen dat grote 

blokken telomerische herhalingen terzelfdertijd verloren gaan. Kwantitatief gezien 

zijn stress-gerelateerde telomeerbeschadigingen de grootste oorzaak van 

telomeererosie (von Zglinicki et al., 2000b). 

1.1.9.B. Telomeerverlenging door Telomerase 

De verlenging van de chromosoomuiteinden door telomerase is niet zo simpel als 

oorspronkelijk gedacht (Aisner et al., 2002), maar het volledig begrijpen van alle 

betrokken signaaltransductiewegen van de telomeerregulatie in vivo is essentieel om 

bepaalde ziekten als kanker te kunnen verstaan. Ulaner en collegae (2000) toonden 

aan dat hTERT mRNA een hormoongestuurde alternatieve splicing ondergaat die 

weefselafhankelijk is. Eén van deze splicevarianten, hTERTα, blijkt een belangrijke rol 

te spelen in de telomeerregulatie tijdens de ontwikkeling, differentiatie en 

kankerontwikkeling (Yi et al., 2000) en gedraagt zich als een dominant-negatieve 

inhibitor van telomerase (Colgin et al., 2000). De limiterende stap in de productie van 

actief telomerase is de productie van een compleet hTERT-proteïne die 

transcriptioneel en/of via splicing geregeld wordt (Aisner et al., 2000). De stabilisatie 

                                                 

4 De verschillen ten opzichte van de gemiddelde lengte. 
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van de RNA-component is bovendien heel belangrijk om een actief enzym te 

verkrijgen. DKC is maar één van de voorbeelden waar een mutatie van een 

component van het telomerase holo-enzym een humane ziekte veroorzaakt. Seimiya 

en collegae (2000) indentificeerden 14-3-3σ als bindingspartner van hTERT. Dit 

proteïne blijkt de nucleaire export van telomerase te verhinderen en bewijst dat er 

een specifieke signaaltransductieweg bestaat om de subcellulaire 

telomerase-distributie te regelen (Seimiya et al., 2000). 

Een dimerisatie van zowel hTR (Wenz et al., 2001) als hTERT (Beattie et al., 2001) in 

een actief telomerase-complex zou eveneens heel wat belangrijke implicaties bezitten. 

De multimerisatie zou een allosterische regulatie van de ene hTERT-molecule door 

de andere bewerkstelligen, een DNA-bindingsplaats voor telomeren creëren, een 

affiniteitscontrolerend mechanisme vormen, nucleaseactiviteit toelaten door nieuwe 

DNA-bindingsplaatsen te maken door een asymmetrische multimerenopbouw en 

een verhoogde verwerkingssnelheid kunnen veroorzaken door template switching 

(Aisner et al., 2000). De aanwezigheid van een compleet hTERT blijkt nog niet 

voldoende voor activiteit in vivo. Kharbanda en collegae (2000) toonden aan dat c-Abl 

(Cellular Abelson Leukemia virus homologue gene) hTERT fosforyleert, waarbij de 

telomerase-functie geïnhibeerd wordt. 

1.1.10. Replicatieve Celsenescentie 

Al in 1881 speculeerde August Weismann dat ‘de dood plaatsvindt omdat een 

versleten weefsel zichzelf niet voorgoed kan vernieuwen en omdat de capaciteit om 

te groeien door middel van celdelingen niet eeuwig, maar eindig is’ (Weismann, 

1889). Dit principe werd fel gecontesteerd in de daaropvolgende jaren (Shay & 

Wright, 2000). Onderzoekers zoals Carrel & Ebeling (1921) weten de mortaliteit van 

in vitro cellen aan onzorgvuldigheid van de betrokken wetenschappers. Het was 

wachten op Hayflick & Moorhead (1961) om sluitende bewijzen te geven voor dit 

concept. Het zou nog veel langer duren vooraleer men ook maar een notie had van 

de moleculaire basis (Shay & Wright, 2000). Senescentie en de daaruit volgende 

groeistop zouden het gevolg kunnen zijn van steeds korter wordende telomeren 

totdat de limiet bereikt is en geen t-loop vorming meer kan optreden (Shay, 1999). 

Karlseder en collegae (2002) toonden aan dat sensescentie inderdaad geïnduceerd 

werd door veranderingen in de beschermde status van het telomeer en niet door een 
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complete telomeererosie zoals voorheen gedacht werd (Karlseder et al., 2002). 

Senescentie onderbreekt de celcyclus voorgoed in het G0/G1-stadium en wordt 

geactiveerd door de p53/p21/p19 en de p16INK4a/pRb (Retinoblastoma susceptability 

protein) signaaltransductiewegen (Bekaert et al., 2004; Granger et al., 2002; Rogan et 

al., 1995; von Zglinicki, 2000a). Deze cellen ondergaan normale replicatieve 

senescentie en bevinden zich in het mortaliteitsstadium M1 (Wright & Shay, 1992). Er 

zijn indicaties dat een vrije 3’-G-streng van een uncapped telomeer p53-geïnduceerd 

senescentie uitlokt (von Zglinicki, 2000a; Li et al., 2003). Immortaliteit wordt enkel 

bereikt via een tweestapsproces waarbij in een eerste stap deze twee 

signaaltransductiewegen omzeild worden, waarna in een tweede stadium 

telomerase- of ALT-geactiveerde telomeerverlenging moet optreden (Bryan & 

Reddel, 1994). Cellen die enkel de controlepuntsignaaltransductiewegen weten te 

misleiden, maar geen telomeerstabilisatie ondervinden, ondergaan apoptose en 

bevinden zich in mortaliteitsstadium M2 (Wright & Shay, 1992). 

Humane immortale cellijnen worden in vier incompatibiliteitsgroepen, A tot D, 

ingedeeld, waarvan 40% tot de laatste categorie behoort (Pereira-Smith & Smith, 

1988). Na micromicel gemedieerde chromosoomtransfer van het chromosoom 7, of 

een deel ervan dat één of meerdere suppressorgenen bevat, wordt de 

celdelingscapaciteit van groep D-cellen tot nul herleid, waarbij de cellen geen 

telomerase-activiteit, maar lange telomeren vertonen (Ogata et al., 1993; Ogata et al., 

1995). Dit was het eerste voorbeeld van een gen dat in staat was om immortaliteit op 

te heffen. Ondertussen wordt verondersteld dat nog minstens drie andere genen 

bestaan, overeenkomend met de imcompatibiliteitsgroepen, gelegen op 

chromosomen 1 (Hensler et al., 1994; Sugawara et al., 1990), 4 (Ning et al., 1991) en X 

(Klein et al., 1991). Opmerkelijk is ook de mogelijkheid tot epigenitische controle, 

onder andere via DNA-methylatie, van het gen of de genen gelegen op het 

X-chromosoom om zodoende senescentie en tumorsuppressorgenen te omzeilen 

(Klein et al., 1991). Nakabayashi et al. (1997) toonden aan dat het verlies van 

celdelingspotentieel gepaard gaat met een verkorting van de telomeren, 

waarschijnlijk doordat de beschermde structuur van het chromosoomuiteinde 

ingrijpende veranderingen ondergaat (Karlseder et al., 2002). β-galactosidase wordt 

in normaal senescerende cellen en in weefsels van verouderde individuen 
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geïnduceerd (Dimri et al., 1995). Dit is een eerste bewijs dat accumulatie van 

senescente cellen in weefsels mogelijk tot veroudering leidt. Mortaline5, behorend tot 

de groep van de muizen heat shock proteïne 70 familie die meer specifiek de rol van 

chaperonne vervult in de mitochondria, verspreidt zich uniform over het cytoplasma 

bij celmortaliteit. In immortale cellen vertoont het eiwit vier specifieke perinucleaire 

distributiepatronen die overeenstemmen met de vier incompatibiliteitsgroepen (zie 

Figuur 8) en bovendien wordt verondersteld dat hiermee vier verschillende soorten 

van immortaliteit van humane cellen gepaard gaan (Wadhwa et al., 1995). Wadhwa 

en collegae (1995) stellen dus de hypothese dat mortaline betrokken is bij processen 

die immortale cellen teweeg brengen. 

 

1.1.11. Telomeergeassocieerde sequenties en Telomeerpositie-Effect 

In feite kan het telomeer in twee onderscheiden DNA-componenten opgesplitst 

worden. Vooreerst zijn er de simpele telomerische herhalingen, maar een chromsoom 

bezit ook complexe TAS (Biessmann & Mason, 1994). Genen die een rol in het 

silencingmechanisme bezitten worden verzameld onder de naam DOT (Disrupter Of 

Telomeric Silencing). Bij mensen komen ITS (Interstitional Telomeric Sequences) voor, die 

bestaan uit korte, minder dan 20 telomerische herhalingen, of langere stukken 

bestaande uit exacte en gedegenereerde telomerische hexanucleotiden. Deze ITS 

komen voornamelijk voor nabij de subtelomeren. 

TPE is silencing van een gen nabij een telomeer aan de hand van een mechanisme dat 

zowel van de telomeerlengte als van de afstand tot het gen afhankelijk is (Baur et al., 

                                                 

5 Ook wel GRP75, PBP74, mtHSP70 of CSA genoemd (Dhahbi et al., 1997) 

Figuur 8: De mortalinedistributie is uniform in normale cellen (links) en vertoont specifieke 

patronen volgens de vier incompatibiliteitsgroepen A, B, C en D (Wadhwa et al., 1995). 
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2001). In tegenstelling tot wat eerst gedacht werd, is TPE een stochastisch proces dat 

schakelt tussen de verschillende expressietoestanden, wat heractivatie bijgevolg 

mogelijk maakt (Baur et al., 2004). HP1 zou betrokken zijn bij het humane TPE 

(Koering et al., 2002). Het effect werd al duidelijk waargenomen in gist (Gottschling et 

al., 1990) en is sinds 2001 ook in menselijke cellen vastgesteld. In gist zouden Sir2p, 

Sir3p en Sir4p (Gotta et al., 1996; Shore, 1998), gerekruteerd door telomeergebonden 

Rap1p (Shore, 2001; Smith & de Lange, 1996), een belangrijke rol spelen in het 

stilleggen van genen. De leden van de Sir2-genfamilie, die ook betrokken zijn bij een 

goede celcyclus en genomische stabiliteit, blijken bovendien goed geconserveerd te 

zijn van bacterie tot zoogdier (Brachmann et al., 1995). Het carboxy-terminaal deel 

van Rap1p is essentieel en bovendien blijkt het silencingeffect sterk afhankelijk te zijn 

van de lengte van het telomerisch DNA (Kyrion et al., 1993). Het Sir-complex zou via 

histonbinding de chromatineconformatie veranderen (Gotta et al., 1996) en een 

niet-nucleosomale chromatinestructuur vormen die bekend staat als het telosoom 

(Wiley & Zakian, 1995). Bij hypoacetylatie van histon H4 zou het gebonden Rap1p de 

polymerisatie van Sir3p en geassocieeerde proteïnen bewerkstelligen. Een verhoogde 

acetylatietoestand zou dan weer de polymerisatie en het binden van het Sir3p 

verhinderen (Grunstein, 1998). Doordat de telomeren verkorten in functie van de 

biologische leeftijd, zouden een aantal presenescente veranderingen in het genoom 

geprogrammeerd kunnen worden en zodoende een gewijzigd expressiepatroon 

teweegbrengen (Baur et al., 2001). Aangezien ALT-cellen TPE weten te omzeilen, 

bezitten ze ofwel een mechanisme om essentiële TPE-factoren te negeren, ofwel een 

bepaalde TPE noodzakelijk factor niet (Wiley & Zakian, 1995). 

Speculaties over een een TPE-gebaseerd mechanisme voor telomerase-regulatie zijn 

begonnen bij de ontdekking dat het hTERT-gen het meest distaal gelegen gen is op 

chromosoom 5p en hierdoor een zichzelf regelende feedback lus vormt (Bryce et al., 

2000; Shay et al., 2000). De kans dat dit mechanisme betrokken is bij senescentie is 

echter heel onwaarschijnlijk. Senescentie zou eerder geïnduceerd worden door een 

DNA-beschadigingsmechanisme (Aisner et al., 2002). 
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1.2. Ziekteverschijnselen 

1.2.1. Veroudering 

1.2.1.A. Veroudering van het Organisme 

Veroudering kan worden samengevat in drie principes. Ten eerste is er het principe, 

waarin gesteld wordt dat veroudering enkel voorkomt in beschermde milieus waar 

een species langer overleeft dan de essentiële levensduur in het wild. Ten tweede is 

veroudering het statistisch en progressief falen van homeostasis en 

homeodynamische processen, wat volgens het functionele principe leidt tot een 

vergrote vatbaarheid voor ziekte en dood. Het laatste principe is het genetische, 

waarin gesteld wordt dat er geen verouderingsgenen bestaan. De genen die het 

ouder worden beïnvloeden kunnen bestempeld worden als virtuele gerontogenen, 

die eender welke functie kunnen hebben op het verouderen zelf na (Rattan et al., 

2004). 

De hoeveelheid en de lengte van telomerisch DNA daalt evenredig met het aantal 

celdelingen in telomerase-negatieve cellen (Harley et al., 1990). Onvolledige replicatie 

is slechts één van de gepostuleerde oorzaken. Verder zou specifieke of non-specifieke 

degradatie van de termini kunnen optreden of een ongelijke recombinatie gevolgd 

door een selectie van de cellen met de kortste telomeren (Harley et al., 1990). Als het 

telomerase-gen ectopisch tot expressie gebracht wordt in humane fibroblast cellen, 

dan zal de telomeerlengte constant gehouden worden. De fibroblasten kunnen nu 

onbeperkt delen in tegenstelling tot het gemiddelde van zestig delingen dat ze 

normaal gezien ondergaan vooraleer ze in het stadium van replicatieve 

celsenescentie terecht komen (Bodnar et al., 1998). Als logische volgende stap heeft 

men de telomeerlengte van telomerase-negatieve cellen aangewend om de 

biologische leeftijd te schatten. Veroudering stemt overeen met een lengtedaling van 

de telomeren. Recent werd statistisch aangetoond dat mensen met kortere telomeren 

hogere mortaliteitskansen hebben voor hart- en infectueuze ziekten, wat de 

hypothetische correlatie tussen leeftijd, leeftijdgerelateerde ziekten en telomeerlengte 

lijkt te bevestigen (Cawthon et al., 2003). Voor deze analyses maakt men gebruik van 

de gemiddelde lengte van het terminaal restrictiefragment van lymfocyten-DNA 

afkomstig van het perifeer bloed. Er is een hoge heritabiliteit vastgesteld waardoor 

men mag aannemen dat de lengte van het terminaal restrictiefragment genetisch 
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bepaald is en daalt met ongeveer 31 basenparen per jaar (Slagboom et al., 1994). Ook 

de lengteheterogeniteit tussen telomeren van eenzelfde persoon ligt al vast in de 

zygote en blijft bewaard gedurende het leven, waardoor korte telomeren in staat zijn 

de toekomst van sterk prolifererende weefsels te hypothekeren (Graakjaer et al., 

2004). De eerste maanden na de geboorte delen de cellen van het immuunsysteem 

enorm snel, met een sterk versnelde afname in telomeerlengte tot gevolg (Zeichner et 

al., 1999). Er bestaat geen geslachtsafhankelijk verschil in telomeerlengte van 

pasgeboren kinderen (Okuda et al., 2002), maar de lengte daalt daarna wel sneller bij 

mannen dan bij vrouwen (Benetos et al., 2001). De oorzaak van de tragere daling bij 

vrouwen zou kunnen verklaard worden door de werking van het hormoon 

œstrogeen dat in staat is telomerase te activeren. Dit zou eveneens de oorzaak van 

hormoongeïnduceerde kankers kunnen zijn (Kyo et al., 1999). Een tweede 

œstrogeeneffect is de reductie van oxidatieve stress (Römer et al., 1997; Tang & 

Subbiah, 1996), waardoor de telomeerdaling vertraagd wordt (von Zglinicki, 2000a). 

De mitochondriale theorie van veroudering zou de œstrogeentheorie kunnen 

complementeren, aangezien deze effecten ook œstrogeengerelateerd zijn en teniet 

gedaan worden door een ovariectomie (Viña et al., 2003). Mitochondria van vrouwen 

produceren minder waterstofperoxide en bezitten hogere concentraties aan 

gereduceerd glutathion, mangaan, SOD en GPX-1 in vergelijking met mannen, 

waardoor de oxidatieve schade beperkter blijft (Viña et al., 2003). Bovendien blijken 

mutaties in het mitochondriaal DNA de fenotypen die typisch zijn voor veroudering 

te veroorzaken (Trifunovic et al., 2004). Bij pasgeboren kinderen blijkt er een goede 

synchronisatie van de telomeerlengte te bestaan tussen de verschillende organen die 

verloren gaat na de geboorte, maar zowel in utero als na de geboorte zijn de 

interindividuele lengteverschillen meer uitgesproken dan de verschillen binnenin 

een individu (Jeanclos et al., 2000; von Zglinicki et al., 2000c). Nawrot en collegae 

(2004) stellen voor dat de overerving van de telomeerlengte via het X-chromosoom 

plaatsvindt. Naast de statistische indicaties kan er eveneens gewezen worden op het 

feit dat het DKC1-gen op het X-chromosoom gelegen is (Mitchell et al., 1999). Het is 

dus mogelijk dat er polymorfismen van dit gen voorkomen die minder nefaste 

gevolgen hebben dan deze zichtbaar bij DKC-patiënten. Deze en andere genen 

gelokaliseerd op het X-chromosoom, zoals het gen dat de productie van het 

anti-oxidans NO2 stimuleert, kunnen bijgevolg belangrijke factoren zijn in het 
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genetisch vastleggen van de individuele telomeerlengte, maar ook van de snelheid 

van afname ervan (Nawrot et al., 2004). 

De latere generaties van transgene muizen die niet in staat waren telomerase aan te 

maken, vertoonden duidelijk meer ‘defecten’, voornamelijk in weefsel waar de 

celdelingsnelheid hoog ligt. Deze muizen werden echter niet sneller ouder, terwijl de 

kans op tumorontwikkeling wel steeg (Blasco et al., 1997; Rattan et al., 2004). De 

symptomen kunnen toegeschreven worden aan vroegtijdige chromosoomverkorting, 

net zoals in de humane ziekte dyskeratosis congenita , die abnormaliteiten 

veroorzaakt in sterk prolifererende weefsels als de epidermale structuren, waaronder 

de huidcellen, en beenmerg, wat de voornaamste oorzaak is van het vroegtijdig 

sterven van de DKC-patiënten (Beers & Berkow, 1999; Mitchell et al., 1999). 

Daarenboven blijken de patiënten extra vatbaar te zijn voor kwaadaardige tumoren 

en pulmonaire complicaties (Dokal, 2000). Dyskeratosis congenita komt voor in drie 

verschillende vormen. Naast de meest voorkomende X-chromosoom recessieve vorm 

bestaat nog een autosomaal dominante vorm, veroorzaakt door mutaties in hTR en 

haplo-insufficiëntie (Marrone et al., 2004), en een nog niet nader bepaalde autosomaal 

recessieve vorm (Marrone & Dokal, 2004). 

1.2.1.B. Hormesis 

Experimenteel werd al aangetoond dat calorische restrictie6 een gunstig effect heeft 

op de levensduur van ratten en muizen, in tegenstelling tot veel andere methodes. 

ER is de meest effectieve methode om de aanzet tot leeftijdsgerelateerde tumoren en 

ziektes in homeothermische vertebraten te vertragen (Weindruch & Walford, 1982; 

Weindruch et al., 1986). GRP’s (Glucose Regulated Protein) behoren tot de familie van 

stress geïnduceerde moleculaire chaperonnes die zich in het endoplasmatisch 

reticulum bevinden. Hier helpen ze bij het correct opvouwen, de glycosylatie, het 

samenstellen en de turnover van een breed spectrum aan proteïnen. De GRP78 

mRNA wijzigen snel en recht-evenredig met de tijd afhankelijk van de hoeveelheid 

                                                 

6 Dieet gebaseerd op een gelimiteerde calorie-inname, terwijl alle andere essentiële ‘ingrediënten’ 

opgenomen worden (Butler et al., 2001). Er wordt ook wel eens naar verwezen als energetische 

restrictie (ER) (Dhahbi et al., 1997). 
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opgenomen energie en vooraleer gewichtsveranderingen merkbaar zijn, wat duidt 

op een direct nutritioneel effect op de genexpressie. Zowel voor GRP78, GRP94, 

GRP170, als voor andere chaperonnes bleek de wijziging bij ER sterk 

weefselafhankelijk zijn. Allen vertonen echter wel een verlaagde concentratie in de 

lever en zijn positief gerelateerd met leeftijd. De reden van de weefselspecificiteit zou 

kunnen liggen in een direct effect van de intracellulaire glucoseconcentratie of in de 

aanwezigheid van een specifieke factor die ofwel alleen maar in hepatocyten 

aanwezig is ofwel enkel in deze cellen de concentratie verlaagt als reactie op ER. 

Deze bevindingen gaan ook op voor calreticuline en calnexine die een sleutelrol 

spelen in de controlecyclus van de glycosylatie. ER zou een verhoogde 

secretie-efficiëntie en -snelheid van serumproteïnen door levercellen teweegbrengen. 

De hogere turnover zorgt voor een reductie in de geglyceerde serumproteïnes met 

een dalende nier-, vasculaire en hartschade7 als gevolg (Dhahbi et al., 1997). De 

efficiëntie van de ER is bovendien onafhankelijk van de leeftijd waarop het dieet 

begon (Weindruch & Walford, 1982; Weindruch et al., 1986). Een veralgemening in de 

richting van hormesis zou verantwoord zijn. Dit is het fenomeen waarbij een 

stimulatie, hier van de onderhoud- en herstelsignaaltransductiewegen, plaatsvindt 

als gevolg van lage dosissen van substanties of condities, die bij hogere doseringen 

schadelijk effecten op het organisme uitoefenen (Rattan et al., 2004). Dit zou de 

levenskwaliteit, of in sommige gevallen zelfs de levensduur, van de cel ten goede 

komen. De positieve effecten zouden vooral tot uiting komen in jonge cellen en cellen 

van middelbare leeftijd (Rattan et al., 2004). De leeftijdsgerelateerde en 

weefselspecifieke veranderingen van Ku70/80 wijzigden, zodat de activiteit in long 

en nier verzwakten. De testis, die meer vatbaar zijn voor veroudering, genieten niet 

van deze verlengde bescherming. De met leeftijd stijgende mitochondriale 

HSP70-concentratie wijst op een hogere apoptotische gevoeligheid. De dalende 

concentraties van onder andere cytoplasmatisch HSP70 duiden op een dalende 

weerstand tegen stress (Um et al., 2003). 

                                                 

7 Deze beschadigingen zijn typisch voor diabetes en veroudering (Dhahbi et al., 1997). 
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1.2.2. Atherosclerose en CAD 

Arteriosclerose is een verzamelnaam voor alle aandoeningen die een verharding van 

de slagaders veroorzaakt met een lagere elasticiteit en dikkere wanden als gevolg. 

Atherosclerose is die vorm van arteriosclerose die een verdikking van de binnenste 

lagen van de slagaders veroorzaakt door een afzetting van vet, cholesterol of andere 

stoffen in de intima, waardoor de bloeddoorstroming gereduceerd wordt en de stress 

op de wanden toeneemt (American Heart Association, 2005). Hierdoor worden 

vezelachtig plaques of atheromas gevormd. Meer complexe types van plaques 

kunnen gevormd worden door calcificatie, hemorrhaggie, ulceratie en/of trombose 

(zie Figuur 9). CAD is een vorm van atherosclerose die meestal veroorzaakt wordt 

door atheromas tijdens de atherogenese in de grote en middelgrote bloedvaten van 

het myocardium, of hartspier. Een tweede vaak voorkomende oorzaak is een 

hartaanval. Hoewel de reden hiervan meestal niet gekend is, kunnen bepaalde drugs, 

zoals cocaïne, hiertoe aanleiding geven (Beers & Berkow, 1999). 

De bekendste risicofactor, die een zeer direct en continu risico vormt voor CAD, is 

een hoge concentratie LDL (Low Density Lipoprotein), LDL-C (LDL cholesterol) in het 

bijzonder, relatief ten opzichte van lage HDL- (High Density Lipopotein) en 

HDL-C-concentraties (HDL cholesterol). Niet enkel genetische factoren, maar ook 

Figuur 9: De verschillende stadia van atherosclerose, met linksboven de vorming van een 

atheroma, rechtsboven calcificatie, en onderaan van links naar rechts hemorrhagie, ulceratie en 

thrombose (MedWeb School of Medicine, 2005). 
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roken (Vlachopoulos et al., 2004), obesitas en een gebrek aan fysieke activiteit liggen 

aan de basis van verlaagde HDL-concentraties. Hypertensie vergroot eveneens het 

gevaar, hoewel dit minder uitgesproken is bij personen die geen verhoogde 

LDL-serumniveau vertonen. Voornamelijk bij vrouwen blijkt diabetes mellitus, dat 

de beschermende werking van vrouwelijke hormonen teniet doet, de vroegtijdige 

ontwikkeling van atherosclerose in de hand te werken. Bij personen die geen 

verhoogde LDL-concentraties vertonen zou hypertriglyceridemia een belangrijke 

risicofactor zijn. Een verminderd homocysteïnemetabolisme zou vasculaire schade 

kunnen toebrengen, met een grote vatbaarheid voor atherosclerose als gevolg. De rol 

van bacteriële en virale infecties is nog niet volledig gekend, maar de schade 

veroorzaakt door Chlamydia pneumoniae aan het endotheel en de chronische 

vasculaire inflammatie leiden mogelijk tot atherosclerose (Beers & Berkow, 1999). 

De link met telomeren hoeft niet ver gezocht te worden. Het herhaaldelijk 

voorkomen van endotheelschade veroorzaakt door het doorstromend bloed, leidt tot 

een verhoogde turnover, die nauw verbonden is met ontsteking en oxidatieve stress 

van de cellen in de intima en media (Aviv, 2002). De afname van de telomeerlengte 

op jaarbasis blijkt dubbel zo groot te zijn in endotheliale cellen afkomstig van 

slagaders in vergelijking met deze afkomstig van aders (Chang & Harley, 1995) en de 

atherosclerotische aantasting is sterk invers gecorreleerd met de telomeerlengte van 

de van endotheelcellen (Okuda et al., 2000). Een snellere telomeerafname in vivo 

wordt veroorzaakt door lokale factoren zoals de mechanische stress die op de wand 

ontstaat door de bloeddruk, waardoor de slagaderwand fenotypische wijzigingen 

ondergaat (Okuda et al., 2000). De fenotypische manifestaties die atherosclerose 

voorspellen, zoals hoge polsdruk en hoge polsgolfsnelheid zijn eveneens positief 

gecorreleerd bij mannen (Benetos et al., 2001; Jeanclos et al., 2000). Het gebrek aan 

correlatie bij vrouwen zou kunnen toegeschreven worden aan een verschillend 

verouderingsmechanisme tussen man en vrouw (vide supra). Statistisch werd al 

vastgesteld dat mensen met kortere telomeren een grotere kans hebben om te sterven 

aan hartziekten (Cawthon et al., 2003). Bovendien kan de telomeerlengte van de 

lymfocyten in grote mate de aantasting van de halsslagader met atheromas 

voorspellen in een patiënt met chronisch hoge bloeddruk (Benetos et al., 2003; Samani 
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et al., 2001). Naast telomeerverkorting is aneuploïdie een vaak voorkomend 

fenomeen bij het ouder worden van het vasculair endotheelweefsel (Aviv et al., 2001). 

1.2.3. Vasculaire Dementie 

Vasculaire dementie behoort tot de neurologische aandoeningen, meerbepaald 

niet-Alzheimer dementies. De hersenfuncties worden verzwakt door enkelvoudige 

infarcten op kritische plaatsen of meerdere kleine infarcten van kleine of middelgrote 

slagaders. De eerste gevolgen zijn een merkbare daling van de intellectuele functies 

en duidelijke neurologische symptomen (Beers & Berkow, 1999). Progressieve 

vasculaire atherosclerose en een daaruit volgende hersenberoerte zijn de tweede 

grootste oorzaak van dementie in Europa en Amerika, en de grootste in Azië en vele 

ontwikkelingslanden. Telomeren van de mononucleaire cellen van het perifeer bloed 

van vasculaire dementiepatiënten zijn significant korter dan deze van gezonde 

individuen, terwijl de afname per jaar ongeveer gelijk is voor beide groepen (von 

Zglinicki et al., 2000c). Het relatieve risico op vasculaire dementie is meer dan drie 

keer hoger voor personen met korte telomeren (Beers & Berkow, 1999). In 

tegenstelling tot de Alzheimer dementie, een progressieve neurodegeneratieve ziekte, 

die spontaan kan veroorzaakt worden door de aanwezigheid van het 

apolipoproteïne E(ApoE)ε4 en gepaard gaat met een gedaalde concentratie van het 

MRN-complex in neuronen (Jacobsen et al., 2004), zijn nog geen specifieke 

risicofactoren vastgesteld voor een veel voorkomende ziekte als vasculaire dementie. 

Verlaagde acitviteit van het enzym glutation-S-transferase leidt tot een grotere 

vatbaarheid voor longkanker, maar zou bovendien een mogelijke risicofactor voor 

dementie kunnen zijn. Dit enzym staat in voor de detoxificatie van xenobiotische 

substanties, maar ook van intracellulaire aldehydes, zoals het sterk toxische 

4-hydroxynonenal. Individuen met een minder goede bescherming tegen 

ROS-schade (Reactive Oxygen Species) vertonen een hogere telomeerafnamesnelheid. 

In het geval van een beroerte of een cerebrovasculaire ziekte zouden de zenuwcellen 

minder goed beschermd zijn tegen de schade van vrije radicalen, met een hogere 

vatbaarheid voor dementie als gevolg. De antioxidatieve status van de hersenen zou 

bijgevolg een enorm belangrijke rol kunnen spelen in het al dan niet voorkomen en 

de graad van vasculaire dementie (von Zglinicki et al., 2000c). 
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1.2.4. Tumorvorming en Kanker 

1.2.4.A. Statistieken 

Kanker is, op hartziekten na, de voornaamste doodsoorzaak in de Verenigde Staten, 

waar het verantwoordelijk is voor ongeveer 1500 doden per dag. De 

overlevingskansen bedragen er 63%, sterk afhankelijk van het type van kanker 

(American Cancer Society, 2005). In Tabel 2 worden de kansen tot het ontwikkelen 

van kanker voor een inwoner van de Verenigde Staten in 2004 weergegeven. Hoewel 

deze cijfers enkel indicatief bedoeld zijn, zullen ze waarschijnlijk gelijkaardig zijn in 

alle landen van de ‘Westerse wereld’. 

Tabel 2: De kans tot ontwikkeling van invasieve kankervormen, per leeftijdscatergorie en per 

geslacht, voor inwoners van de Verenigde Staten in 2004 (American Cancer Society, 2005). 

Kankertype Geslacht 0 tot 39 jaar 40 tot 59 jaar 60 tot 79 jaar 0 tot † 

Alle 
♂ 

♀ 

1 op 73 

1 op 52 

1 op 12 

1 op 11 

1 op 3 

1 op 4 

1 op 2 

1 op 3 

Blaas 
♂ 

♀ 

1 op 4603 

1 op 9557 

1 op 250 

1 op 831 

1 op 42 

1 op 157 

1 op 29 

1 op 91 

Borst ♀ 1 op 229 1 op 24 1 op 13 1 op 7 

Kartel- & 

Endeldarm 

♂ 

♀ 

1 op 1678 

1 op 1651 

1 op 116 

1 op 150 

1 op 25 

1 op 33 

1 op 17 

1 op 18 

Leukemie 
♂ 

♀ 

1 op 649 

1 op 789 

1 op 495 

1 op 706 

1 op 122 

1 op 219 

1 op 70 

1 op 100 

Long & 

Bronchus 

♂ 

♀ 

1 op 3439 

1 op 3046 

1 op 98 

1 op 126 

1 op 17 

1 op 25 

1 op 13 

1 op 17 

Melanoom & 

Huid 

♂ 

♀ 

1 op 809 

1 op 532 

1 op 205 

1 op 255 

1 op 103 

1 op 197 

1 op 55 

1 op 82 

Niet-Hodgkin 

Lymfoom 

♂ 

♀ 

1 op 739 

1 op 1258 

1 op 224 

1 op 332 

1 op 79 

1 op 102 

1 op 48 

1 op 52 

Prostaat ♂ 1 op 12833 1 op 44 1 op 7 1 op 6 

Baarmoeder-

hals 
♀ 1 op 632 1 op 322 1 op 368 1 op 128 
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Baarmoeder ♀ 1 op 1832 1 op 144 1 op 64 1 op 38 

1.2.4.B. Van Carcinogenese tot Metastase 

Kanker ontstaat doordat spontane mutaties in het DNA accumuleren over de tijd 

waardoor proto-oncogenen geactiveerd en tumorsuppressorgennen gedesactiveerd 

worden. Deze mutaties ontstaan omwille van milieu-invloeden zoals UV-licht 

afkomstig van de zon, ioniserende straling en genotoxische chemicaliën, zoals 

sigarettenrook. Een tweede oorzaak van DNA-schade zijn producten van het 

normaal cellulair metabolisme zoals ROS. Chemische bindingen en basen kunnen 

ook spontane of geïnduceerde wijzigingen ondergaan (Hoeijmakers, 2001). TCR 

(Transcription-Coupled Repair) is een prioritair herstelmechanisme dat optreedt 

wanneer de RNA-synthese vastloopt. De transcriptionele stress die hierbij voorkomt 

kan ervoor zorgen dat de p53-afhankelijke apoptotische signaaltransductieweg 

ingezet wordt, wat als een anti-kankermechanisme beschouwd kan worden 

(Yamaizumi & Sugano, 1994). Heel wat polymerasen staan in voor de replicatie van 

beschadigd DNA, waardoor schade hersteld kan worden. Deze polymerasen zijn in 

meer of mindere mate gevoelig voor vergissingen waardoor puntmutaties stabiel 

geïntegreerd kunnen worden. Ook dubbelstrengige breuken kunnen leiden tot 

chromosomale aberraties en carcinogenese (Hoeijmakers, 2001). 

Er bestaan specifieke controlepunten in de G1-, S-, G2- en M-fase van de celcyclus die 

genoomschade detecteren en repareren. Sensorproteïnen nemen de schade waar en 

transducers geven het signaal door aan effectorproteïnen die zorgen voor een 

schadeherstel, transcriptie geïnduceerd door schade of celcyclusstop (Zhou & 

Elledge, 2000). In geval de schade onherstelbaar is, treedt apoptose op (Evan & 

Vousden, 2001). Senescentie en apoptose zijn evolutionaire mechanismen om een 

organisme te beschermen tegen kanker tijdens de eerste levensfase. Het 

antagonistisch-pleiotropische effect hiervan is echter het bevorderen van 

verouderingsfenotypes in oudere organismen, inclusief het optreden van kanker op 

latere leeftijd (Campisi, 2005). Goedaardige tumoren zijn in staat om de 

controlepunten van de cel te omzeilen, maar putten uiteindelijk de telomeren uit 

(Granger et al., 2002), waardoor de tumorigenese stilvalt (Greenberg et al., 1999). Een 

eerste vereiste om tot kankercel over te gaan is dus het omzeilen van de 
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celcyclusregulerende p53/p21/p19 en de p16INK4a/pRb signaaltransductiewegen 

(Hickman et al.,2002; Sherr & McCormcik, 2002). 

In de cel zijn naast een aantal specifieke enzymen bepaalde mechanismen zoals 

nucleotide- en base-excisieherstel, homologe recombinatie, uiteindenfusie, mismatch 

repair in staat om de opgelopen schade te herstellen. Het genetisch falen van één van 

deze mechanismen leidt tot verschillende vormen van kanker (Hoeijmakers, 2001). 

Eén van de mogelijke oorzaken voor het verhoogde kankerrisico op latere leeftijd (zie 

Tabel 2) is progressief falen van de DNA-herstelmechanismen (DePinho, 2000). Een 

tweede factor die de carcinogenese beïnvloedt is de epigenetische controle. Door een 

met de leeftijd toenemende methylatie en silencing zouden tumorsuppressorgenen 

over de levensjaren heen uitgeschakeld kunnen worden (Baylin & Herman, 2000). 

Counter en collegae (1992) toonden aan dat telomeerverkorting in se een 

tumorsuppressie-mechanisme is doordat cellen met kritisch verkorte telomeren 

weerhouden worden van het delingsproces. Als de telomeren te kort worden, wordt 

een tijdelijke genomische schade geïnduceerd, waardoor de tumor verder kan 

degenereren naar een kwaadaardig stadium door het verlies van controlepunten in 

de celcyclus waardoor de schade getolereerd wordt (DePinho, 2000; Karlseder et al., 

1999). Cellen die zich op een kwaadaardige manier vermenigvuldigen kunnen van 

deze onstabiele periode gebruik maken om telomerase-activatie te verkrijgen (zie 

Figuur 10 en Figuur 11; Kim et al., 1994) om een langdurige proliferatie met kortere 

telomeren te bewerkstelligen (Feng et al., 1995). Hoewel ALT-mechanismen niet in 

staat lijken de telomerase-functie compleet te vervangen (Chang et al., 2003), werden 

ze al waargenomen in telomerase-negatieve kankercellen met een resistentie tegen 

anti-telomerase therapie als gevolg (Bechter et al., 2004b). De manier waarop de 

telomeerlengte tumorsuppressor systemen activeert, is totnogtoe onduidelijk. Een 

aantal kandidaten zijn TRF2 en analoga van CDC13 (Nugent et al., 1996), namelijk 

proteïnen die op het einde van de chromosomen binden. Hoewel het slecht 

functioneren van telomeren chromosomale aberraties veroorzaakt die 

verantwoorcdelijk zijn voor carcinogenese, wordt het kwaadaardige eindstadium, 

inclusief metastase, pas bereikt door telomerase-activatie (Chang et al., 2003). 
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1.2.5. Hutchinson-Gilford Syndroom, Syndroom van Werner, Nijmegen 
Breakage Syndrome, Bloom Syndroom en Down Syndroom 

Progeria is een verzamelnaam voor alle vormen van vroegtijdige veroudering, 

waaronder het Hutchinson-Gilford syndroom. Deze ziekte belemmert niet enkel de 

groei, maar er treedt bovendien atherosclerose op van onder andere de aorta en de 

hartkransslagaders bij patiënten die niet eens de leeftijd van negen jaar bereikt 

hebben (Hayflick, 1973). De patiënten vertonen tekenen van vroegtijdige veroudering 

waarbij ze na tien jaar ongeveer even oud lijken als normale mensen bij zeventig jaar. 

Dit kan ook genotypisch waargenomen worden door een aanzienlijke 

telomeerverkorting op jonge leeftijd. De ziekte wordt veroorzaakt door een mutatie 

in het gen dat codeert voor lamine A, een eiwit dat deel uitmaakt van de nucleaire 

enveloppe (Erikkson et al., 2003; Warner, 2004). Bij Werners syndroom, of progeria 

adultorum, komen de meest markante symptomen pas op latere leeftijd te 

voorschijn, zoals vroegtijdig grijs worden, korte lichaamslengte, cataract, vergrote 

vatbaarheid op diabetes, atherosclerose, aderverkalking, osteoporose en verhoogd 

voorkomen van kwaadaardige gezwellen (Hayflick, 1973). Deze recessieve 

overerfbare ziekte wordt veroorzaakt door een defect WRN-helicase. NBS wordt 

gekenmerkt door genomische instabiliteit, kankergevoeligheid, hypergevoeligheid 

voor γ-straling, verkorte telomeren en celcyclusdefecten. Beide ziekten zijn gelinkt 

doordat NBS1 noodzakelijk is in het MRN-complex om WRN te rekruteren (Cheng et 

al., 2004). 

 

Figuur 10: Het ontstaan van een kwaadaardige kankercel steunt op twee principes, namelijk 

het omzeilen van de p53‑ en pRb‑tumorsuppressorsignaaltransductiewegen en de 

telomeerstabilisatie. Dit laatste gebeurt meestal met behulp van telomerase, maar 

ALT‑mechanismen zouden hier ook een rol in kunnen spelen (Mathon & Lloyd, 2001). 
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Andere ziektes die gekenmerkt worden door vroegtijdige veroudering zijn het Bloom 

en Down syndroom (Bekaert et al., 2004). Het eerste wordt veroorzaakt door een 

defect BLM-helicase en manifesteert zich onder de vorm van pre- en postnatale 

groeideficiëntie. Bovendien zijn de patiënten niet enkel heel vatbaar voor kanker, 

maar verdragen ze heel slecht chemotherapie (Passarge et al., 2001). Ook het Down 

syndroom (trisomie 21, vroeger ook wel mongolisme genoemd) wordt geassocieerd 

met vroegtijdig verouderen. Patiënten die lijden aan het syndroom van Down 

ondervinden een versnelde telomeerafname van het lymfocyten-DNA die tot 133 

basenparen per jaar kan bedragen (Vaziri et al., 1993), wat meer dan 100 basenparen 

extra is in vergelijking met gezonde individuen (Slagboom et al., 1994). 

Figuur 11: Humane kankers en telomerase. Tussen haakjes wordt het percentage telomerase‑positieve 

stalen weergegeven in verhouding met controlestalen (Granger et al., 2002). (FNA = Fine Needle 

Aspiration, een methode om borstcellen te isoleren voor microscopisch onderzoek; Normaal weefsel 

heeft betrekking op weefsel dat afkomstig is van een plaats die aan de tumor grenst; BPH = Benign 

Prostatic Hyperplasia; PIN = Prostatic Intraepithelial Neoplasia). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal en Methoden 

Discovery is to see what everyone else has seen, 

and to think what no one else has thought 

Albert von Szent-Györgyi Nagyropolt (1893-1986) 

(Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde, 1937)
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2.  Materiaal en Methoden 

Hierna volgt een beschrijving van alle handelingen die nodig zijn om een terminal 

restriction fragment analyse8 uit te voeren. Hierbij wordt het lymfocyten-DNA van het 

perifeer bloed tijdens een dubbeldigest in stukken geknipt. De frequent 

voorkomende herkenningsplaatsen voor restrictie-enzymen zijn echter afwezig in de 

telomeersequentie. Met een telomeerspecifieke probe kan men dus nauwkeurig de 

telomeerlengte bepalen. Om het overzicht goed te behouden, wordt vooreerst een 

overzicht gegeven van alle processtappen, waarna deze één voor één toegelicht 

worden: 

1. DNA-isolatie uit lymfocyten van mens of muis. 

2. Dubbeldigestie van het DNA. 

3. Scheiding van de DNA-fragmenten aan de hand van een FIGE (Field Inversion 

Gelelectrophoresis). 

4. Het DNA overbrengen van de elektroforesegel naar een membraan via 

Southern blotting. 

5. Hybridisatie van het DNA met een radioactieve telomeerspecifieke probe. 

6. Visualisatie met behulp van een fosforscherm. 

7. Computeranalyse van het telomeersignaal met BAT (Blot Analysis Tool). 

2.1. DNA–Concentratie 

Om de reproduceerbaarheid en de experimentele waarde van de metingen te 

verhogen, wordt altijd eenzelfde hoeveelheid DNA (5 µg) op gel geladen. Hiervoor 

moet men de initiële concentratie meten bijvoorbeeld met behulp van de GeneQuant 

spectrofotometer van Biochrom9 (Cambridge, VK). 

                                                 

8 In de literatuur wordt dit afgekort tot TRF-analyse, maar om verwarring te vermijden met de 

TTAGGG repeat factor (vide supra), wordt in deze thesis hiervan afgezien. 

9 http://www.biochrom.co.uk/ (datum: 27/02/2005). 
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2.1.1. Speed vac’en 

Doordat de capaciteit van de slotjes van de gel beperkt is, lukt het niet om het juiste 

volume DNA-oplossing op gel te laden als de concentratie te laag is. In dit geval 

moet het DNA geconcentreerd worden met een speed vac. Hiervoor kan men de 

Savant DNA 110 van GMI10 (Ramsey, Minnesota, VS) gebruiken. Een speed vac toestel 

draait op hoge snelheid zoals een centrifuge. Ondertussen wordt de ruimte waarin 

de eppendortubes zich bevinden vacuüm gezogen en verwarmd, waardoor de 

vloeistof verdampt. Om de kans op shearing van het DNA te minimaliseren wordt 

eerst gedigereerd (vide infra) en pas daarna geconcentreerd. 

Om te voorkomen dat zouten schadelijke effecten uitoefenen op het DNA wast men 

tweemaal met 500 µl 70% ethanol. Men inverteert de eppendorftubes een aantal keer 

om het DNA te resuspenderen. Daarna centrifugeert men op maximaal toerental 

(13000 rpm) gedurende een tiental minuten. Voordat men het DNA oplost in het 

gewenste volume bidest of DNA hydratation solution (Gentra systems11, Suite, 

Minneapolis, VS) laat men de eppendorftubes minstens tien minuten open staan, 

zodat het kan drogen aan de lucht. Dit is noodzakelijk om de overgebleven ethanol te 

laten verdampen, aangezien deze mogelijk negatieve invloeden op de verdere 

analyse kan hebben. 

2.1.2. Ethanolprecipitatie 

Ethanolprecipitatie is een andere methode om DNA te concentreren. Bij deze 

techniek treden echter grote DNA-verliezen op. Deze methode is bijgevolg minder 

geschikt voor dit protocol, aangezien meestal geen grote hoeveelheden DNA 

beschikbaar zijn. De tijdswinst is wel een voordeel ten opzichte van de speed vac 

procedure. Aan de DNA-oplossing wordt zuivere ethanol en 3 M NaAc (pH = 5,2) 

toegevoegd in de verhouding 10:20:1. Dit wordt op ijs bewaard gedurende tien 

minuten, waarna het mengsel even lang gecentrifugeerd wordt bij 4°C en 13000 rpm. 

Nadat het supernatans verwijderd werd, wordt tweemaal gewassen met 70% ethanol 

en gecentrifugeerd bij 13000 rpm gedurende vijf minuten. Vervolgens wordt de pellet 

                                                 

10 http://www.gmi-inc.com/ (datum: 22/02/2005). 

11 http://www.gentra.com/ (datum: 11/02/2005). 
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aan de lucht gedroogd. Om het DNA volledig op te lossen in het juiste volume, 

wordt de eppendorftube gedurende een uur op 37°C in een warmwaterbad 

verwarmd. 

2.2. Digestie 

2.2.1. Digestie in de Vloeibare Fase 

Tijdens de experimenten werd, waar mogelijk, steeds met reproduceerbare en gelijke 

hoeveelheden genomisch DNA gewerkt. Aan alle stalen wordt steriel bidest 

toegevoegd, om zodoende de hoeveelheid vloeistof die in ieder slotje van de gel 

geladen wordt, gelijk te stellen. Nadat men alle eppendorftubes van de juiste 

hoeveelheden bidest voorzien heeft, wordt er een tiende van het totaalvolume aan 

restrictiebuffer 10 X Y+ Tango12 (Fermentas13, Hanover, Maryland, VS) toegevoegd 

teneinde de vereiste 1 X concentratie te bekomen. De samenstelling van de buffer 

beoogt maximale prestaties van de toegevoegde restrictie-enzymen. Het bovine serum 

albumine (BSA) zorgt voor een stabilisatie van de restrictie-enzymen en bindt aan 

onzuiverheden, waardoor de herhaalbaarheid en de betrouwbaarheid van de 

restrictie-analyse opgedreven wordt. 

Vervolgens worden respectievelijk het DNA en de restrictie-enzymen RsaI 

(5’-GT|AC-3’) (Fermentas, Hanover, Maryland, VS) en HinfI (5’-G|ANTC-3’) 

(Fermentas, Hanover, Maryland, VS) aan de eppendorftubes toegevoegd. De 1 X 

buffer is uitstekend geschikt voor RsaI, dat aan een concentratie van één eenheid per 

µg DNA toegevoegd wordt. De buffer is echter niet ideaal voor HinfI (dat voor 

enkelvoudige digesten het best in combinatie met de R-buffer van Fermentas 

gebruikt wordt), waardoor slechts 50 à 100% van de maximale activiteit van dit 

enzyme verkregen wordt. Om dit te verhelpen voegt men twee eenheden HinfI per 

µg DNA toe. Bovendien blijkt de star activity bij deze condities geen probleem te 

vormen. 

                                                 

12 De 1X buffer bestaat uit: 33 mM trisacetaat, 10 mM magnesiumacetaat, 66 mM kaliumacetaat en 0,1 

mg/ml bovine serumalbumine (BSA). 

13 http://www.fermentas.com/ (datum: 12/02/2005). 
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De eppendorftubes worden gedurende twee à vier uur geïncubeerd in een 

warmwaterbad bij 37°C. Om de incubatie stop te zetten voegt men ladingsbuffer toe, 

waardoor de restrictie-enzymen geïnhibeerd worden. Hiervoor werd de 6 X loading 

dye solution14 (Fermentas, Hanover, Maryland, VS) gebruikt, bestaande uit 

bromofenol blauw en xyleencyanol FF. De ladingsbuffer maakt een zesde van het 

totaalvolume dat op gel geladen wordt uit. In 1% agarosegels comigreert bromofenol 

blauw met DNA-fragmenten van ongeveer 300 bp, terwijl xyleencyanol FF samen 

met fragmenten van ongeveer 4000 bp door de gel beweegt. 

2.2.2. Plugdigestie 

Om DNA extra te beschermen tegen mechanische shearing, kan men cellen mengen 

met 1% low melting point agarose. De cellen in het gestolde mengsel kan men lyseren 

door de agaroseplug in een lyserende oplossing onder te brengen. Dit zou een betere 

bescherming van het DNA moeten opleveren, niet enkel tijdens transport van stalen, 

maar ook tijdens het uitvoeren van de terminal restriction fragment analyse. 

De digestie verloopt in twee stappen. Tijdens de predigestie wordt de plug 

gedurende één à drie uur in 1 X Y+ Tango (Fermentas, Hanover, Maryland, VS) 

ondergebracht. Na deze eerste incubatie bij 37°C voegt men 5 µl HinfI en 2,5 µl RsaI 

(Fermentas, Hanover, Maryland, VS) toe. De digestie sensu stricto vindt overnacht 

plaats. 

2.3. Elektroforetische Scheiding 

De dubbeldigestie knipt het DNA in stukken, maar laat de telomeren onaangetast. 

Vervolgens voert men een agarosegelelektroforese uit om de DNA-fragmenten te 

scheiden op basis van het moleculaire gewicht. Op gel werden ook steeds twee 

merkers geladen, waarvan de nauwe bandjes, die ontstaan na elektroforese, een 

gekend gewicht hebben. De eerste merker bezit voornamelijk bandjes in een relatief 

hoogmoleculair gebied (HMWM), terwijl de andere vooral bandjes heeft in het 

laagmoleculaire gebied (LMWM). Tijdens de uitgevoerde expermimenten werden 

                                                 

14 De 1X buffer bestaat uit 10 mM tris-HCl (pH 7,6); 0,03% bromofenol blauw; 0,03% xyleencyanol FF; 

60% glycerol en 60 mM EDTA 
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steeds dezelfde merkers gebruikt om de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid te 

verhogen. 

2.3.1. Agarosegel 

In het hoofdexperiment gebruikt men agarosegels van 200 ml. Hiervoor wordt 1% 

agarosepoeder (Bio-Rad15, Hercules, California, VS) gemengd met 0,5 X TBE 

(Trisboraat EDTA buffer) (Bio-Rad, Hercules, California, VS). TBE wordt toegevoegd 

om een goede elektrische geleiding in de gel te verzekeren. Vervolgens lengt men het 

mengsel aan tot 200 ml met steriel bidest, waarna het in de microgolf opgekookt 

wordt totdat het volledig helder is. Men laat het mengsel afkoelen tot onder 60°C 

vooraleer het in de geltray met kammetje gegoten wordt. Nadat de gel gestold is - dit 

duurt ongeveer een half uur bij kamertemperatuur - wordt het kammetje verwijderd. 

De agarose vormt hierbij een concentratie-afhankelijk polymeernetwerk waarin 

DNA-fragmenten onder invloed van elektriciteit doorheen kunnen migreren. Hierbij 

is de snelheid van migratie afhankelijk van de grootte en dus van het moleculaire 

gewicht van het fragment. Vervolgens moet de gel zo vlug mogelijk in contact 

gebracht worden met de elektroforesebuffer, om het uitdrogen, inkrimpen en 

vervormen te voorkomen. Voor andere experimenten waren soms grotere of dikkere 

gels nodig. Hiervoor moet men enkel de bovenstaande hoeveelheden met behoud 

van de verhoudingen aanpassen. 

2.3.2. Merkers 

Op alle gels werden twee merkers geladen. Dit levert ten eerste meer bandjes met een 

gekend moleculair gewicht op, waardoor de regressierechte van de natuurlijke 

logaritme van het moleculaire gewicht ten opzichte van de afgelegde afstand 

nauwkeuriger bepaald kan worden. Bovendien zijn de merkers zo gekozen dat een 

specifiek bandje van de HMWM op 4 basenparen na identiek is qua moleculair 

gewicht met een bandje van de LMWM. Als men de twee merkers uiterst links en 

uiterst rechts op gel zet, kan men het verschil in verticale afstand van die bandjes 

gebruiken om fluctuaties in de experimentele condities in rekening te brengen tijdens 

de computeranalyses. Als men ook in het midden van de gel merkers zou 

                                                 

15 http://bio-rad.com/ (datum: 15/02/05). 
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aanbrengen, zou men de fluctuaties van de experimentele condities tussen de 

zijkanten en het midden van de gel kunnen meten. Het voordeel in de precisie is 

echter gering. Bovendien daalt het aantal stalen per gel, waardoor de 

arbeidsintensiteit toeneemt. Tijdens de meeste analyses werden dan ook twee 

merkers geladen in de uiterste lanen van de gel. Dit blijkt een goed evenwicht te zijn 

tussen precisie en arbeid. De LMWM (Invitrogen16, Carlsbad, California, VS) wordt 

bij kamertemperatuur bewaard. De HMWM (Invitrogen, Carlsbad, California, VS) is 

gevoeliger voor afbraak, waardoor deze, in tegenstelling tot de laagmoleculaire, altijd 

net voor het laden van de gel aangemaakt wordt. De eppendorftube met de HMWM 

wordt tien minuten verwarmd bij 65°C om de DNA-fragmenten te denatureren. De 

volledige 12 µl wordt op gel geladen. De ideale hoeveelheden van de merkers 

werden voorheen experimenteel bepaald, om zo goed en nauwkeurig mogelijke 

resultaten te bekomen. 

2.3.3. Elektroforesetoestellen 

Het uitvoeren van een gewone elektroforese volstaat niet om een goed onderscheid 

te maken tussen de lange telomerische DNA-fragmenten van bijvoorbeeld de mens. 

Om grote DNA-fragmenten te scheiden kan men onder andere gebruik maken van 

field inversion gel electrophoresis (FIGE), wat een vorm van pulsed field gel electrophoresis 

is. De voltagegradiënt wordt continu 180°C gedraaid en stijgt lineair tijdens het 

scheidingsproces. Natuurlijk wordt ervoor gezorgd dat de voorwaartse gradiënt 

altijd groter is in absolute waarde dan het achterwaartse, waardoor het DNA netto 

naar de onderkant van de gel migreert. Een gemiddelde FIGE-analyse duurt tussen 

de dertien en zestien uur. De hoofdfunctie van de ladingsbuffer komt tot uiting bij 

het laden van de gel. Als er geen ladingsbuffer aanwezig zou zijn in het staal dat op 

gel geladen wordt, zou het gesuspendeerde DNA makkelijk uit het slotje kunnen 

migereren. Het hoge soortelijk gewicht van de ladingsbuffer zorgt er echter voor dat 

het staal naar beneden zakt. 

                                                 

16 http://www.invitrogen.com/ (datum: 27/02/2005). 



  Materiaal en Methoden 

53 

2.3.3.A. FIGE Mapper 

Voor de meeste analyses werd het FIGE-elektroforesetoestel (Bio-Rad, Hercules, 

California, VS; zie Figuur 12) gebruikt. Dit toestel beschikt over een aantal 

voorgeprogrammeerde voltageschema’s die beantwoorden aan de eisen van de 

uitgevoerde experimenten. Voor humaan DNA werd gebruikt gemaakt van het 

programma dat zorgt voor een goede scheiding van fragmenten tussen 1 en 25 

kilobasen. Aangezien muizentelomeren een heel stuk groter kunnen zijn dan 

menselijke was een ander schema noodzakelijk. Muizentelomeren hebben een veel 

grotere spreiding dan humane, waardoor de ondergrens van de scheiding niet te 

hoog gekozen mag worden. Muizen-DNA werd gescheiden aan de hand van een 

ander voltageschema, dat een goede scheiding oplevert voor DNA-fragmenten 

tussen vijf en honderd kilobasen. De elektroforesetank wordt gevuld met dezelfde 

buffer als diegene die gebruikt werd om gel aan te maken, namelijk 0,5 X TBE, wat 

een goede ionenstroom verzekert. Er wordt een tweetal liter buffer toegevoegd zodat 

de gel net met een laagje vloeistof bedekt is. Een half uur voor het starten van de 

elektroforese wordt een bijgeleverde pomp aangeschakeld op een vermogen van 

70%, waardoor een meer uniforme warmteverdeling verzekerd wordt. Bovendien 

werd de FIGE steeds opgesteld in een kamer waar de temperatuur constant 

gehouden wordt. De constante kamertemperatuur en de uniforme warmteverdeling 

in de elektroforesetank leiden niet enkel tot betere resultaten, maar ook tot een 

kleinere interanalysevariabiliteit van de experimentele omstandigheden. Dit zorgt 

uiteraard voor een grotere reproduceerbaarheid, wat zeker belangrijk is bij een 

populatiestudie. 

 

Figuur 12: De FIGE‑Mapper met links de stroombron/elektronische eenheid, in het midden de 

elektroforesebak en de geltray en rechts de pomp. 
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2.3.3.B. CHEF Mapper 

De CHEF (Clamped Homogeneous Electric Fields) Mapper (Bio-Rad, Hercules, 

California, VS; Figuur 13) beschikt over heel wat extra mogelijkheden in vergelijking 

met de FIGE. Naast de bijgeleverde pomp bezit de CHEF Mapper ook een 

ingebouwd koelsysteem, waardoor de temperatuur in de elektroforesetank goed 

geregeld wordt en het niet nodig is het toestel op te stellen in een 

temperatuurgecontroleerde kamer. De CHEF Mapper beschikt over een 

auto-algoritmefunctie, waarbij men enkel de boven- en ondergrens van de scheiding 

moet ingeven. Het toestel berekent zelf de grootte van de aangelegde spanning, de 

lineaire gradiënt van de spanning, hoelang de voltagegradiënten aangehouden 

worden en de totale tijdsduur. 

 

2.3.4. Gelkleuring 

Na de elektroforetische scheiding van het DNA wordt de gel gekleurd met 

ethidiumbromide (Molecular Probes17, Oregon, USA). Hiertoe wordt 1 µg/ml 

ethidiumbromide aan 0,5 X TBE in een plastic bakje toegevoegd. Bij deze concentratie 

moet de gel een half uur lang gekleurd worden. Ethidiumbromide is een carcinogeen 

dat interactie aangaat met de dubbele DNA-helix. De fluorescentie-intensiteit 

vermeerdert meer dan tien keer wanneer de molecule dubbelstrengig DNA bindt. 

Hierdoor zal bij instraling van UV-licht (300 nm) het DNA fluoresceren in het 

zichtbare gebied (zie Figuur 14). Er wordt een digitale foto genomen van de gel 

                                                 

17 http://www.probes.com/ (datum: 7/03/2005). 

Figuur 13: De verschillende eenheden van de CHEF Mapper, met van links naar rechts de 

pomp, de elektroforesebak, de elektronische eenheid en de koelpomp. 
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onder UV-belichting (Vilber Lourmat18, Marne-la-Vallée, Frankrijk). De foto’s worden 

bewaard in het TIF(F)-formaat (Tagged Image File (Format)). In deze fase van de 

analyse zijn de telomeren nog niet te onderscheiden van de rest van het DNA. Het 

enige doel van de kleuring is nagaan of de digestie en de elektroforetische scheiding 

goed verlopen zijn. 

2.4. Southern Blotting 

2.4.1. Producten 

 Denaturatie-oplossing: 

◦ 0,5 M NaOH 

◦ 1,5 M NaCl 

 Neutralisatie-oplossing: 

◦ 0,5 M Tris 

◦ 1,5 M NaCl 

◦ pH 8,0 

 20 X SSPE: 

◦ 3 M NaCl 

◦ 0,2 M NaH2PO4.H2O 

◦ 0,02 M EDTA 

◦ pH 7,0 

 

                                                 

18 http://www.vilber.com/ (datum: 7/03/2005). 

Figuur 14: Het excitatie‑ en emissiespectrum van ethidiumbromide (links) en de moleculaire 

structuur van deze molecule (rechts). 
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2.4.2. Capilaire Southern Blotting 

Om de telomeren zichtbaar te maken en te onderscheiden van de rest van het DNA 

worden ze met een telomeerspecifieke probe gebonden, nadat ze overgebracht 

werden op een membraan. Vooreerst nickt men de grote DNA-fragementen zodat 

deze tijdens het blotten makkelijker met de vloeistofstroom meegevoerd kunnen 

worden. Hiertoe moet men de gel tweemaal gedurende tien minuten in 0,25 M HCl 

leggen, waarna men met bidest naspoelt. Het HCl zorgt niet enkel voor een 

ontkleuring, maar zal tevens het ethidiumbromide afbreken. Om het dubbelstrengig 

DNA te denatureren wordt de gel gedurende tweemaal vijftien minuten in een 

denaturatie-oplossing gelegd. Een goed contact tussen de gel en de vloeistof wordt 

bewerkstelligd doordat men de gel zachtjes laat schudden in een glazen ovenschaal. 

Om te eindigen wordt de gel nog gedurende een half uur geschud in een 

neutralisatie-oplossing. In Figuur 15 wordt de 10 X SSPE capillaire Southern 

blotopstelling weergegeven. 

 

De Southern blotopstelling wordt klaargezet tijdens de neutralisatiefase. Een 

Whatman-blotpapier (MN 218 B) (Macherey-Nagel19, Düren, Duitsland) van 

                                                 

19 https://www.macherey-nagel.com/ (datum: 7/03/2005). 

Figuur 15: Doorsnede van de capillaire Southern blotopstelling. 
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ongeveer twintig centimeter breed wordt op de onderste glazen plaat boven de 

vloeistof gelegd. De overhangende uiteinden worden geplooid en in een puntvorm 

gesneden zodat ze dienst kunnen doen als wiek om de 10 X SSPE-oplossing, die in de 

ovenschaal gegoten werd, naar boven toe op te zuigen. Na het neutraliseren wordt 

de gel op het vochtige Whatman-papier gelegd. Hierbij is het belangrijk dat men 

erop let dat het Whatman-papier volledig bevochtigd is. Als dit niet het geval is, kan 

men wat extra 10 X SSPE over het oppervlak gieten. Nog veel belangrijker is het 

verwijderen van luchtbellen, aangezien deze de vloeistofstroom onderbreken. 

Hiertoe kan men met een pipet over het oppervlak rollen. Vervolgens maakt men een 

uitgesneden (RPN303B) Hybond-N+-membraan (Amersham Biosciences20, 

Amersham, VK) vochtig met 10 X SSPE-oplossing en plaatst men het op de gel, 

waarna eveneens alle luchtbellen verwijderd worden door erover te rollen met een 

pipet. De capillaire zuigkracht wordt voorzien door 5 à 6 lagen Whatman-papier, 

vochtig gemaakt met 10 X SSPE en ontdaan van luchtbellen, gecombineerd met een 

pak servetten van 5 à 6 centimeter dik. Het is belangrijk dat het Whatman-papier 

mooi vlak is zodat een uniforme zuigkracht doorheen de gel bewerkstelligd wordt. 

De servetten dienen om de zuigkracht te verhogen, maar hoeven niet platgestreken 

te worden. Het geheel wordt afgesloten met Saran Wrap (Dow Chemical Company21, 

Michigan, VS) om verdamping te voorkomen. Het principe van capillaire Southern 

blotting is relatief eenvoudig. Het Whatman-papier en de servetten zuigen de 

vloeistof doorheen de gel vanuit de glazen schaal naar boven. Het negatief geladen 

DNA blijft hierbij vasthangen aan het positief geladen nylon membraan. 

Een laatste stap in het blotproces is de fixatie, waarbij alle complementaire probes 

definitief aan het DNA op het membraan gebonden wordt. Hiertoe wordt de blot 

gedurende vijftien minuten ondergedompeld in 0,4 M NaOH. Om te eindigen wast 

men de blot in 2 X SSPE. De blot is in principe onmiddellijk klaar om gehybridiseerd 

te worden. Blots worden het best bewaard bij -20°C. Daarvoor moet eerst de 

overtollige vloeistof verwijderd worden, aangezien een exces aan vloeistof nefast is 

                                                 

20 http://www.amershambiosciences.com (datum: 27/02/2005). 

21 http://www.dow.com/ (datum: 7/03/2005). 
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voor de bewaartijd en de kwaliteit. Hiertoe wordt de blot eventjes met beide zijden 

op een stuk Whatman-papier gelegd. 

2.5. Hybridisatie 

Het uitvoeren van een hybridisatie bestaat uit een aantal verschillende 

processtappen: 

1. Merken van de probe, waarbij zowel de telomeren als de merkers tezelfder tijd 

gemerkt worden, waardoor men tijdens de computeranalyse fouten en 

onnauwkeurigheden kan vermijden. 

2. Prehybridisatie. 

3. Hybridisatie. 

4. Wassen. 

Voor deze verschillende stappen moeten volgende producten aangemaakt worden: 

 TE-buffer: 

◦ 10 mM Tris 

◦ 1 mM EDTA 

◦ pH 8 

 Hybridisatiebuffer (volumepercentages): 

◦ 25% Formamide (Merck22, Darmstadt, Duitsland). 

◦ 25% 20 X SSPE (zie 2.4.1 pagina 55). 

◦ 10% 100 X Denhardt-oplossing: 

� 2 gram Ficoll 400 (Sigma-Aldrich23, Bornem, België). 

� 2 gram Polyvinylpyrrolidone (PVP) (Sigma-Aldrich, Bornem, België). 

� 2 gram BSA (Sigma-Aldrich, Bornem, België). 

� 100 ml bidest. 

                                                 

22 http://www.merck.de/ (datum: 28/02/2005). 

23 http://www.sigmaaldrich.com/ (datum: 28/05/2005). 
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◦ 0,1% 100 µg/ml heparine (Sigma-Aldrich, Bornem, België). 

◦ 20% SDS (10 massaprocent) (sodium dodecyl sulphate) (pH 7,2). 

◦ 19,9% bidest. 

 Hybridisatiewasoplossing (volumepercentages): 

◦ 10% 20 X SSPE (zie 2.4.1 pagina 55). 

◦ 1% SDS (10 massaprocent). 

◦ 89% bidest. 

2.5.1. Merken van de Probe 

2.5.1.A. TelC30‑probe 

De telomeerspecifieke TelC30-probe is complementair aan vijf hexamere humane 

telomerische herhalingen en bestaat bijgevolg uit de (CCCTAA)5-sequentie. Hiertoe 

worden volgende producten in een eppendorftube samengebracht: 

 57,5 µl bidest. 

 10 µl buffer A (Fermentas, Hanover, Maryland, VS). 

 60 pmol 100 ng/µl TelC30 (Eurogentec24, Seraing, België). 

 50 U 10 U/ µl T4 kinase (Fermentas, Hanover, Maryland, VS). 

 250 µCi 10 µCi/µl γ-32P-ATP (Amersham Biosciences, Amersham, VK). 

Dit mengsel wordt een half uur geïncubeerd bij 37°C, waarbij men zeker niet mag 

vergeten de loden dop boven de eppendorftube te plaatsen. Om het kinase te 

stoppen voegt men 5 µl 0,5 M EDTA (pH 0,8) toe. Om de gemerkte probe op te 

zuiveren gebruikt men een Sephadex G-25 NAP-5-kolom (Amersham Biosciences, 

Amersham, VK). Deze kolom moet eerste driemaal gewassen worden met TE-buffer. 

Nadat de kolom gespoeld werd, voegt men 100 µl gemerkte probe en 400 µl 

TE-buffer toe. De opgevangen vloeistof bevat de niet-geïncorporeerde probe. De 

gemerkte probe kan men opvangen door vervolgens 1000 µl TE toe te voegen en het 

eluerende product op te vangen in een lege eppendorftube. 

                                                 

24 http://www.eurogentec.be/ (datum: 28/02/2005). 
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2.5.1.B. LMWM‑ en HMWM‑probe 

Het merken van de LMWM- en HMWM-probe vindt gelijktijdig plaats. Om te 

beginnen voegt men volgende producten samen in twee eppendorftubes, één voor de 

LMW- en één voor de HMW-merker: 

 2 µg 1 µg/µl 1 kb DNA ladder (Invitrogen, Merelbeke, België) voor de LMW- 

of 0,2 µg 0,04 µg/µl High MolecularWeight DNA (Invitrogen, Merelbeke, 

België) voor de HMW-merker. 

 10 µl decanucleotide in 5 X reactiebuffer (Fermentas, Hanover, Maryland, 

VS). 

 28 µl bidest voor de LMW- en 25 µl voor de HMW-merker. 

Om alles goed te mengen tikt men een aantal keer tegen de eppendorftubes, waarna 

men ze afspint. Na het centrifugeren incubeert men de eppendorftubes gedurende 

acht minuten bij 100°C, waarna men aan beide reactiemengsels het volgende 

toevoegt: 

 3 µl mix C (een mengsel van de A, G en T deoxynucleotiden) (Fermentas, 

Hanover, Maryland, VS). 

 60 µCi 10 µCi/ µl α-32P-dCTP (Amersham Biosciences, Amersham, VK). 

 5 U 5 U/µl Klenow exo--polymerase (Fermentas, Hanover, Maryland, VS). 

Men schudt de eppendorftubes, waarna ze opnieuw afgespind worden. Vervolgens 

moeten de eppendorftubes vijf minuten bij 37°C geïncubeerd worden. Aan beide 

eppendorftubes wordt 4 µl dNTP (mengsel van alle deoxynucleotiden) toegevoegd, 

opnieuw gevolgd door een vijf minuten durende incubatie bij 37°C. Zodoende heeft 

men gemerkte DNA-fragmenten gecreëerd die complementair zijn aan deze van de 

gebruikte merkers. Om de polymerasereactie stop te zetten voegt men 

1 µl 0,5 M EDTA (pH 8) toe. Om de geïncorporeerde probe te scheiden van de 

niet-geïncorporeerde gebruikt men voor elke probe een Sephadex G-50 NICK-kolom 

(Amersham Biosciences, Amersham, VK). Voor gebruik wordt elke kolom eenmaal 

gewassen met TE. Men brengt de volledige inhoud van de LMW- en 

HMW-eppendorf op twee verschillende kolommen. Tijdens een eerste stap wordt de 

niet-geïncorporeerde probe opgevangen nadat men over beide kolommen 400 µl 

TE-buffer brengt. Nadat de NICK-buisjes volledig doorlopen zijn, voegt men 

nogmaals 400 µl TE toe. Nu elueren de geïncorporeerde probes in twee verschillende 
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eppendorftubes, één voor de gemerkte LMW- en één voor de gemerkte 

HMW-merker. 

Men controleert telkens of het merken van de probes goed verlopen is door de 

activiteit van eppendorftubes te meten met een geigerteller. De eppendorftubes met 

niet-geïncorporeerde probe geven slechts een zwak signaal. Als alle reacties en 

processtappen goed verlopen zijn, zouden de drie eppendorftubes met 

geïncorporeerde probe een hoge activiteit moeten vertonen. 

2.5.2. Prehybridisatie 

Men brengt 20 ml (0,1 ml/cm2 membraan) hybridisatiebuffer per fles aan. De beste 

resultaten worden bekomen door 1 blot, waarbij de DNA-zijde naar het centrum van 

de fles wijst, per hybridisatiefles aan te brengen. Men kan de hoeveelheid blots die 

terzelfdertijd gehybridiseerd worden, opdrijven door er twee of drie in elke fles te 

stoppen. De blots worden dan gescheiden door een nylonmembraan dat vooraf 

natgemaakt werd met bidest. Het geheel wordt opgerold en in de flessen geduwd, 

waarbij men rekening houdt met de draairichting van de flessen in de 

hybridisatie-oven. De fles wordt rondgedraaid, waardoor het rolletje met de blot(s) 

langzaam aan ontrolt. Hierbij moet men ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk 

luchtbellen aanwezig zijn tussen de wand van de fles en de blot(s). De flessen 

worden geïncubeerd bij 42°C in de OV4-hybridisatieoven (Biometra25, Goettingen, 

Duitsland). Na een half uur wordt de hybridisatiebuffer weggegoten. 

2.5.3. Hybridisatie 

Per fles bereidt men één falcontube met daarin de volgende producten: 

 20 ml hybridisatiebuffer. 

 66,66 µl gemerkte TelC30-probe. 

 2 µl gemerkte LMW-probe. 

 16 µl gemerkte HMW-probe. 

Deze hybridisatievloeistof wordt aan iedere hybridisatiefles toegevoegd. De blots 

hybridiseren overnacht bij 42°C in de OV4. 

                                                 

25 http://www.biometra.de/ (datum: 28/02/2005). 
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2.5.4. Wasstap 

Om de niet gebonden probe te verwijderen voert men een wasstap uit. De blots 

worden gedurende driemaal twintig minuten in 300 ml verse wasoplossing bij 42°C 

ondergedompeld. 

De blots worden gedroogd door ze even op Whatman-papier (Macherey-Nagel, 

Düren, Duitsland) te leggen, waarna ze opnieuw ingepakt worden in Saran Wrap 

(Dow Chemical Company, Michigan, VS). Ditmaal moet men er echter goed op letten 

dat er zo weinig mogelijk luchtbellen aanwezig zijn tussen de DNA-kant van het 

membraan en de Saran Wrap, aangezien deze zouden kunnen interfereren met de 

blotvisualisatie. 

2.6. Visualisatie 

Hoewel tegenwoordig steeds meer niet-radioactieve methodes voor visualisatie 

toegepast worden, blijft het merken met radionucliden nog steeds veruit de meest 

gevoelige methode. Bovendien bleek uit een test met fluorescente gemerkte probes 

dat de niet-radioactieve methode niet krachtig genoeg was voor de uitgevoerde 

experimenten (kit Westburg). De gewassen blots worden overnacht in een 

verduisteringscassette (Amersham Biosciences, Amersham, VK) geklemd, waarbij de 

DNA-zijde tegen een fosforscherm (Amersham Biosciences, Amersham, VK) ligt. De 

energie onder de vorm van β-straling afkomstig van de radioactieve probes wordt 

door het scherm opgevangen. Niet alleen is een fosforscherm duizenden malen 

herbruikbaar, maar het bezit ook een groter dynamisch bereik en een hogere 

gevoeligheid bij korte blootstellingstijden ten opzichte van fotografische film. 

Bovendien wordt het gebruik van gevaarlijke chemicaliën vermeden. Om het 

fosforscherm te scannen, kan de Typhoon 9200 (Amerscham Biosciences, Amersham, 

VK) met een scanoppervlak van 35 bij 43 cm gebruikt worden. Deze dimensies 

komen overeen met de dimensies van een groot fosforscherm, waardoor 4 blots 

tezelfder tijd gescand kunnen worden. 

Een fosforscherm is opgemaakt uit BaFBr:Eu2+-kristallen. De energie afkomstig van 

de radioactieve isotopen ioniseert Eu2+ naar Eu3+, waardoor één elektron per kristal 

vrijgesteld wordt. Het broomatoom neemt dit elektron op met de vorming van 

BaFBr-:Eu3+. De helium/neon-laser van de Typhoon exciteert de kristallen bij 633 nm, 

waardoor ze onstabiel worden en weer overgaan naar een stabiele 
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BaFBr:Eu2+-toestand, waarbij een blauw foton van 390 nm uitgezonden wordt. De 

scanner meet de hoeveelheid uitgezonden blauw licht. Om de reproduceerbaarheid 

van de analyses te verhogen werd gekozen voor een aantal vaste instellingen, 

namelijk een pixelgrootte van 200 micron en een optimale gevoeligheid. De 

afbeelding wordt opgeslagen in het TIF-formaat via het ImageQuant-programma 

(Amersham Biosciences, Amersham, VK). 

Om het scherm klaar te maken voor een nieuwe visualisatie wordt het tien minuten 

blootgesteld aan intens licht van het zichtbare gebied, waardoor alle kristallen weer 

naar de grondtoestand omgezet worden. 

2.7. Computeranalyse 

De digitale afbeelding die men bekomt na hybridisatie en scannen wordt met Adobe 

Photoshop 6.026 gedraaid zodanig dat de laantjes allemaal verticaal georiënteerd zijn. 

De afbeelding wordt ook geknipt, zodat enkel het te analyseren gebied overblijft en 

ziet eruit zoals in Figuur 16. Door de uitgevoerde handelingen is deze afbeelding het 

spiegelbeeld van de oorspronkelijke gel. 

Tijdens de computeranalyse wil men de telomeerlengte van het DNA-staal bepalen. 

In Figuur 16 ziet men duidelijke telomeersmeren. Deze smeren worden veroorzaakt 

door zowel intercellulaire als intracellulaire verschillen in telomeerlengte. Bekaert en 

collegae (2002) toonden via confocale microscopie aan dat zelfs de telomeerlengten 

van zusterchromatiden verschillend kunnen zijn. 

BAT (Blot Analysis Tool) is een computerprogramma geschreven in MatLab 7.0 (The 

MathWorks27, Natick, Massachusetts, VS), met als bedoeling een gemiddelde 

telomeerlengte te berekenen uit een DNA-smeer. In het kader van deze thesis werd 

getracht om een gebruiksvriendelijk, flexibel en precies computerprogramma te 

maken. De werking van en de veranderingen aan BAT zullen besproken worden in 

                                                 

26 http://www.adobe.com/products/photoshop/ (datum: 25/04/2005). 

27 http://www.mathworks.com/ (datum: 12/03/2005). 
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het volgende hoofdstuk, waarin eveneens een vergelijking gemaakt zal worden 

tussen vorige en toekomstige versies van het programma. 

 

Figuur 16: Een gehybridiseerde en gescande blot (Asklepiosproject), die vervolgens met de 

computer geanalyseerd kan worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

I may not have gone where I intended to go, 

but I think I have ended up where I needed to be 

Douglas Adams (1952-2001)
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3.  Resultaten 

Het hoofddoel van deze scriptie bestond erin de bestaande methodologie voor 

telomeeranalyses verder te verbeteren. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de 

post-experimentele fase, namelijk de computeranalyses van de telomeersmeren. 

Telkens als er nieuwe facetten aan het computerprogramma toegevoegd werden, 

werd het gevalideerd en getoetst. Het programma is voornamelijk bedoeld om grote 

hoeveelheden data op korte tijd te analyseren en is in het bijzonder getest met de 

blots van het Asklepiosproject. In dit project betreft het voornamelijk mensen van 

middelbare leeftijd. Vervolgens werd ook het experimentele verband nagegaan 

tussen leeftijd en telomeerlengte van ouderlingen in het vasculaire dementie 

experiment. Het DNA van dit experiment werd beschikbaar gesteld onder de vorm 

van agaroseplugs. Bijgevolg kunnen eveneens de voor- en nadelen van plugdigestie 

in vergelijking met digestie in de vloeibare fase aan de hand van dit experiment 

besproken worden. Om te eindigen werd een muizenmodel gebruikt om het verband 

tussen telomeerlengte en leeftijd na te gaan. Al deze experimenten hebben als doel 

om de risicofactoren die gepaard gaan met veroudering en verouderingsziekten beter 

te begrijpen. Eenmaal de methodologie en de risicofactoren bekend zijn, kan in 

grootschalige studies, zoals het Asklepiosproject, op zoek gegaan worden naar 

preklinische symptomen, betere behandelingswijzen en preventieve maatregelen. 

Alle statistische analyses in dit onderdeel werden uitgevoerd in S-Plus 6.128 of in 

SPSS29. 

3.1. BAT 2.0 

BAT 2.0, verder kortweg vermeld als BAT, is een computerprogramma dat 

ontwikkeld werd in MatLab 7.0 (The MathWorks30, Natick, Massachusetts, VS) om de 

telomeersmeren op de gehybridiseerde blots te analyseren. Tijdens zo’n analyse 

wordt getracht om zo nauwkeurig mogelijk de lengte van het telomerisch DNA 

afkomstig van het de lymfocyten van één persoon te bepalen. Een eerste versie van 

                                                 

28 http://www.insightful.com/ (datum: 25/04/2005). 

29 http://www.spss.com/ (datum: 25/04/2005). 

30 http://www.mathworks.com/ (datum: 12/03/2005). 
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BAT werd gemaakt door S. Bekaert en verder ontwikkeld door T. De Meyer (2004). 

De werking van dit programma kan als volgt samengevat worden: 

 Aanduiden van alle lanen. 

 Aanduiden van de merker(s). 

 Eventueel instellen van een referentie, namelijk ingeven van het laannummer 

en het moleculaire gewicht. 

 De moleculaire gewichten van de telomeren laten bepalen door BAT. 

Het computerprogramma werd in deze thesis niet alleen volledig opgefrist, maar 

bovendien is er een poging ondernomen om de throughput, snelheid en precisie te 

verbeteren. Snelheid is van groot belang, aangezien met de eerste versie één analyse 

al vlug anderhalve minuut kon duren. Om de talrijke blots van een groot project 

zoals Asklepios (vide infra) te analsyeren, gaat al vlug heel wat kostbare tijd verloren 

aan computerrekenwerk. De methodologie laat al toe de variatie te beperken tot 3% 

(vide infra), maar het is de bedoeling de precisie en accuraatheid verder te verhogen. 

Het BAT-programma is volledig in het Engels31 opgesteld. Om het programma nog 

toegankelijker te maken werd bovendien geprobeerd om zoveel mogelijk 

foutmeldingen en helpdialogen overzichtelijk weer te geven. BAT bestaat uit een 

aantal verschillende onderdelen, die elk hun specifieke functie hebben, namelijk 

*.fig-bestanden die belangrijk zijn om de grafische omgeving te creëren. Deze 

bestanden zijn telkens gekoppeld aan een gelijknamig *.m-bestand dat de 

MatLab-code van de grafische omgeving bevat. Verder zijn er nog *.m-bestanden die 

niet gekoppeld zijn aan een grafische module. Dit zijn MatLab-functies die de 

feitelijke berekeningen uitvoeren. Het BAT-programma bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 GUI-bestanden (Graphical User Interface): bat.fig, lanes.fig, marker.fig, 

marker2.fig en reference.fig, telkens met het geassociaarde m-bestand. 

 MatLab-functies: laudeal2.m en maudeal2.m, reference.m en teloblot.m. Deze 

laatste MatLab m-functie bevat de code voor de eigenlijke berekening van het 

                                                 

31 Om het geheel overzichtelijk te houden, worden Engelstalige termen die te maken hebben met BAT 

in het gewone lettertype (in plaats van cursief) weergegeven. 
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moleculaire gewicht. Het is gescheiden van de bat.m (de GUI) zodat de 

lay-out en de werking van het programma eenvoudig en onafhankelijk van 

elkaar geprogrammeerd en veranderd kunnen worden. 

 Tekstbestanden: kb-hmw.txt, kb-lmw.txt en referenties.txt. 

 pointershape.mat: het *.mat datatype is in feite een bestand dat alle 

variabelen bevat die op het moment van aanmaak aanwezig waren in de 

MatLab-werkomgeving. Deze *.mat-file bevat een structuur32 die de gegevens 

bevat over het uitzicht van de muisaanwijzer in BAT. 

3.1.1. BAT Lay-out 

Een eerste vereiste voor een computerprogramma is dat het een overzichtelijk geheel 

vormt. De GUI werd gecreëerd met MatLab GUIDE (GUI Development Environment), 

dat de nodige voorgeprogrammeerde functies voor verschillende functionaliteiten 

zoals drukknoppen bevat. Na het opstarten van MatLab verschijnt de prompt (>>) in 

het command window. De current directory wordt ingesteld op de map waar de 

BAT-bestanden zich in bevinden. Door na de prompt ‘bat’ te tikken, verschijnt 

Figuur 17 op het scherm. Op het eerste gezicht is het scherm op te delen in volgende 

gebieden: 

 Het afbeeldingsgebied, namelijk het grijs vlak aan de rechterzijde van het 

scherm. 

 Het view-vak. 

 Het info-vak. 

 Het preliminaries-vak. 

 Het options-vak. 

 Een aantal losstaande knoppen, namelijk de run-, color- en flip-knop. 

                                                 

32 Een speciaal type van MatLab-variabele dat onderverdeeld is in verschillende velden. In een veld 

kan informatie van eender welk datatype opgeslagen worden, gaande van strings en gewone 

variabele, over matrices (arrays) tot de meer complexe structuur- en celtypes. 
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3.1.2. Het View-vak 

Het afbeeldingsgebied kan in feite twee afbeeldingen bevatten. De eerste afbeelding 

wordt zichtbaar na een druk op de telomeres-knop, waarna een keuzemenu 

weergegeven wordt. De gewenste TIFF-afbeelding, met de gehybridiseerde 

telomeren en eventueel de gehybridiseerde merkers, kan hierna geslecteerd en 

geopend worden. Via de markers-knop kan men eveneens een afbeelding 

visualiseren die enkel de gehybridiseerde merkers bevat. Doordat, volgens het 

toegepaste protocol, de hybridisatie van de telomeren en de merkers gelijktijdig 

plaatsvindt, is het niet nodig om over een aparte afbeelding van de merkers te 

beschikken. Als het hybridiseren en scannen in twee stappen gebeurt, beschikt men 

over een afbeelding met alleen maar de merkers zichtbaar en over een afbeelding met 

alleen maar de telomeren zichbaar. Aangezien het programma met de coördinaten 

binnen de afbeeldingen werkt, is deze werkwijze heel wat minder nauwkeurig. De 

twee afbeeldingen moeten op exact hetzelfde formaat gesneden worden. Het is 

echter altijd beter om met één afbeelding waarop zowel telomeren als merkers 

Figuur 17: Het programma BAT 2.0, zoals het eruit ziet net na het opstarten. 
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zichtbaar zijn te werken. Om tijdens de analyse te kunnen overschakelen tussen de 

afbeelding van de telomeren en deze van de merkers, kan men gebruik maken van 

het pop-up menu onderaan het view-vak. 

3.1.3. Het Info-vak 

Het info-vak bevat een tekstvak, waarvan de inhoud gewijzigd kan worden. 

Standaard wordt ‘Asklepios 1’ als tekst weergegeven, omdat dit programma 

specifiek voor deze studie ontwikkeld werd. De resultaten van de analyse worden 

niet enkel in het command window weergegeven, ze worden tevens opgeslagen in een 

Microsoft Excelbestand33 dat dezelfde naam krijgt als deze weergegeven in het 

ID-tekstvak. De data worden opgeslagen in het werkblad ‘New Data’. De functie 

Append laat toe om de gegevens die al aanwezig zijn in dit werkblad te behouden. 

Door Save Pics aan te vinken worden bovendien alle gegenereerde figuren en de blot 

met aangeduide zwaartepunten opgeslagen als TIFF-afbeelding. Als deze functie 

afgevinkt wordt, zullen de gegevens die eventueel opgeslagen waren in dit 

werkblad, vervangen worden. Dankzij de Append-functie kan men vlug een aantal 

blots na elkaar analyseren, zonder zich te bekommeren om het verplaatsen van 

resultaten. Jammer genoeg moet dit volledige werkblad telkens opnieuw ingelezen 

worden in MatLab, wat de rekentijd kan verlengen als men heel wat blots na elkaar 

verwerkt. Er wordt aangeraden om niet te werken met een Excelwerkmap die meer 

dan 750 rijen (meer dan 25 blots van 30 lanen breed) bevat. 

3.1.4. Het Preliminaries-vak 

Voordat de telomeren op de afbeelding geanalyseerd kunnen worden, moet het 

programma over essentiële informatie kunnen beschikken, namelijk: 

 Aantal en plaats van de laantjes. 

 Positie van de LMWM-bandjes. 

 Positie van de HMWM-bandjes. 

 Breedte van een laantje. 

                                                 

33 http://office.microsoft.com. 
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Deze gegevens kunnen op verschillende manieren ingegeven worden. De manier 

waarop wordt bepaald door de settingsknop die zich telkens rechts van het 

desbetreffende item situeert. Bovendien is het programma in staat om te werken met 

zogenaamde standaardwaarden, waardoor er tijdens routineanalyses geen kostbare 

tijd verloren gaat met het instellen van de juiste parameters. 

3.1.4.A. Lanen 

Achter dit treftwoord zijn 3 programmafunctionaliteiten terug te vinden. Een eerste 

is een tekstvak, waarin het aantal lanen aanwezig op de blot, inclusief twee 

merkerlanen, ingegeven moet worden. Als tijdens het lopen van de gel meer dan 

twee merkerlanen gebruikt werden, moet men enkel rekening houden met twee 

ervan. Voor sommige kortere projecten werden soms vier merkers geladen op gel, 

twee aan de extremiteiten en twee in het midden. In dit geval is het best te werken 

met de merkers uiterst links en rechts, aangezien er op deze wijze zoveel mogelijk 

rekening gehouden wordt met de variabele condities binnenin de gel. 

Om de lanen aan te duiden, drukt men op de indicate-knop. De manier van 

aanduiden wordt echter bepaald door de settings-knop. Als geen aanduidwijze 

gespecifieerd werd, zal BAT automatisch gebruik maken van het LAuDeAl (Lanes 

Automatic Detection Algorithm, versie 1.1 – vide infra). De programmacode van 

LAuDeAl is neergeschreven in laudeal2.m. De settings-knop leidt de gebruiker naar 

het lanes options-menu weergeven in Figuur 18. 

 

Figuur 18: Het lanes options‑menu wordt weergegeven via de settings‑knop. De grafische 

omgeving van dit menu zit vervat in lanes.fig en lanes.m. 
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In het type-vak kan men kiezen tussen manual of LAuDeAl (de standaardinstelling). 

Indien voor manual gekozen werd, zal na een druk op de indicate-knop de 

muisaanwijzer veranderen in een groot kruis (full cross) dat over het volledige 

scherm loopt, waarmee men het midden van iedere laan van de blot moet aanduiden 

(zie Figuur 19). Aangezien de lanen zelden perfect verticaal lopen, is het niet altijd 

even simpel om het midden van een laan te bepalen. Het kruis is slechts één pixel 

breed en is bijgevolg uitermate geschikt om lanen aan te duiden. Om het overzicht 

goed te bewaren, wordt na het aanklikken telkens een rood puntje weergegeven. 

Eens dit gebeurd is voor alle lanen, worden de coördinaten in de handles34 van het 

programma opgeslagen. Dit gebeurt pas nadat ze gesorteerd werden volgens grootte. 

Dit laat toe een volledige vrijheid qua volgorde van aanduiden te garanderen. 

Als in het lanes options-menu (Figuur 18) gekozen werd voor LAuDeAl, zullen alle 

lanen na het aanklikken van de indicate-knop automatisch aangeduid worden. Het 

nut en de tijdswinst hiervan zullen voornamelijk tijdens routineanalyses benadrukt 

worden. LAuDeAl berekent het gemiddelde van iedere kolom van de afbeelding, 

waardoor een intensiteitsprofiel verkregen wordt. De eerste versie (1.0) zocht de 

maxima in dit profiel en bepaalde daarna welke weerhouden moesten worden en 

welke niet. Gezien de grote hoeveelheid ruis op deze dataset, konden er in minder 

geslaagde blots verkeerde voorspellingen voorkomen. In de tweede versie (1.1) werd 

eerst een curve smoothing toegepast op basis van de Savitzky-Golay filter, ook wel de 

digital smoothing polynomial filter genoemd. Smoothing is een proces waarbij 

geprobeerd wordt om de algemene trend van de curve te achterhalen. Bij deze 

specifieke methode wordt gebruik gemaakt van lokale regressie. Elk waarde in de 

dataset wordt vervangen door een nieuwe. De span wordt gedefinieerd als het aantal 

punten dat in rekening gebracht wordt om de nieuwe waarde te berekenen. Voor 

deze toepassing begint het programma te rekenen met een span van vijf. De 

                                                 

34 De handles van een MatLab programma groeperen al programmaveranderlijken en –wijzigingen tot 

één variabele van het structuurtype en kunnen het best vergeleken worden met beschermde 

variabelen, die enkel via een specifieke syntax gewijzigd, opgeslagen en tussen verschillende 

programma-onderdelen uitgewisseld kunnen worden. In de handles kunnen eveneens lijnen, 

grafieken, assenstelsels,… opgeslagen worden, zodat deze gemakkelijk aangepast kunnen worden. 
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Savitzky-Golay filter is gebaseerd op lokale regressie, waarbij een nieuwe waarde 

bepaald wordt door een polynoom van, in dit geval, de tweede graad via de 

ongewogen lineaire kleinste kwadraten methode te fitten aan de waarden aanwezig 

in de span. 

Het algoritme zal vervolgens de maxima bepalen van dit vloeiende profiel. Voor de 

beste blots levert dit het juiste aantal lanen op de juiste positie op. Voor de blots waar 

het profiel minder duidelijkheid biedt over de positie van de lanen, wordt de span 

geleidelijk aan opgedreven totdat het juiste aantal maxima bekomen wordt. Eenmaal 

dit proces ten einde is, zullen alle lanen aangeduid worden met een rode streep, 

waarvan de breedte gelijk is aan de laanbreedte (vide infra). Deze streep wordt ter 

hoogte van het meest intense punt van middelste kolom van de laan geplaatst. Dit 

principe om de laancoördinaten te zoeken is in de veronderstelling dat iedere laan 

duidelijk te onderscheiden is van de achtergrond, zoniet zullen ze nooit allemaal 

Figuur 19: Een BAT‑venster tijdens het manueel aanduiden van de lanen op een blot 

(Asklepiosproject: blot 185). Het kruis helpt om gemakkelijk op het midden van de lanen te 

klikken. 
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teruggevonden worden. In dit geval zal het algoritme, via de MatLab-prompt de 

gebruiker vragen het aantal resterende lanen aan te klikken. Aangezien de gebruiker 

voorkennis heeft in verband met de gel en de blot, is het gemakkelijk om deze aan te 

klikken met het kruis dat opnieuw zichtbaar wordt. 

Bij het testen van LAuDeAl werden soms problemen waargenomen doordat het 

DNA van het Asklepiosreferentiestaal vaak nogal licht gekleurd is in vergelijking 

met de te testen stalen. Als de randen van de afbeelding links en rechts van de lanen 

klein zijn, bleken de resultaten van LAuDeAl steeds voortreffelijk. Als de randen 

echter breed zijn, zullen deze grote witte ruimtes voor ongewenste resultaten zorgen. 

Hoewel de maxima hier blijven bestaan, zullen ze nooit hoge waarden bereiken. Om 

deze ‘witte’ zones uit het profiel te schrappen wordt de gemiddelde intensiteit van 

die pieken van het profiel berekend. Het profiel wordt vooraan en achteraan 

ingekort, doordat het pas in rekening wordt gebracht van zodra de intensiteit 40% 

van de gemiddelde piekintensiteit bedraagt. Dit blijkt voldoende te zijn om de 

storende zones links en rechts van de lanen te verwijderen, zodat ook bij minder 

goed geknipte blots goede resultaten verkregen worden. 

Onafhankelijk van de gebruikte methode kunnen de lanen nog eenvoudig aangepast 

worden. Door nogmaals op de indicate-knop te drukken krijgt de gebruiker de kans 

om het aantal te wissen laancoördinaten aan te duiden. Om dit zo goed mogelijk te 

kunnen doen, wordt opnieuw het kruis weergegeven. Het midden van een laan moet 

echter niet exact ingegeven worden. Het volstaat om te klikken op de rode streep. 

Hierbij is het enkel van belang de juiste X-coördinaat of horizontale positie in te 

geven, de hoogte speelt geen enkele rol. Eenmaal men alle lanen aangeduid heeft die 

verwijderd moeten worden, sluit men af met een druk op de enter-toets. 

In het options-vak van het lanes options-menu (Figuur 18) kan men ook kiezen om 

view regression en view MLE (Maximum Liklihood Estimation) estimation aan of af te 

vinken. Indien view regression aangevinkt is, zal de regressierechte van de logaritme 

van de moleculaire gewichten ten opzichte van de verticale afstand grafisch 

weergegeven worden op het einde van de analyse. Als een referentie gebruikt werd 

(vide infra), zal deze als een rode ster zichtbaar zijn op deze figuur. De weergegeven 

regressierechte is deze die oorspronkelijk berekend werd. Een referentie kan 
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namelijk de richtingscoëfficiënt of het snijpunt met de Y-as van de rechte 

beïnvloeden. De grafische positie van de referentie ten opzichte van de 

regressierechte is een indicatie van de kwaliteit van de analyse. De MLE estimatation 

is een figuur waarin het verticale profiel van elke laan, met de bijhorende geschatte 

normale distributie (vide infra), weergegeven wordt. Voor het bepalen van deze 

normale distributie moet eerst het juiste deel van de laan uit het geheel geëxtraheerd 

worden. De weergave van deze extractie is eveneens verbonden aan de view MLE 

estimation. 

De OK-knop dient om de gemaakte veranderingen op te slaan en door te geven aan 

het hoofdprogramma. Als de gebruiker dit niet wenst te doen, kan hij het venster 

sluiten via het kruis rechtsboven, waarna de waarschuwing weergegeven wordt dat 

de gewijzigde parameters niet opgeslagen werden. 

3.1.4.B. Merkers 

De LMW- en HMW-merkers houden praktisch gezien hetzelfde in. De grafische 

omgevingen zijn echter wel gescheiden, respectievelijk in marker2.fig en marker.fig 

en bijhorende *.m-bestanden. De reden voor deze opsplitsing is enkel een 

voorzorgsmaatregel als er in de toekomst verschillende eisen gesteld zouden worden 

aan de twee merkers. Voorlopig zien beide merkermenu’s eruit zoals in Figuur 20. 

In het specifications-vak moet de laan waarin de merker zich bevindt gespecificeerd 

worden. Voor de LMWM is dit standaard ingesteld op de laatste laan, in dit geval de 

dertigste, van de blot, voor de HMWM de eerste. De X-positie van de merker ligt dus 

volledig vast, aangezien de gebruiker steeds verplicht is om eerst alle lanen aan te 

duiden vooraleer de merkbanden gezocht kunnen worden. De X-positie van de 

merker wordt bepaald door het hier ingegeven laannummer en de coördinaten van 

de lanen. Bij het aanklikken van de merkerbanden (vide infra) is dus enkel de 

Y-positie van belang. 

Met de merker file-knop onderaan het scherm kan het bestand dat informatie over de 

gebruikte merker bevat opgeladen worden. Dit bestand is een simpel tekstdocument 

(*.txt, kan aangemaakt worden in Microsoft Word, WordPad, kladblok) dat de 

moleculaire gewichten van alle merkerbanden gerangschikt van groot naar klein 

bevat. De merkerbanden worden telkens op een nieuwe regel ingegeven (gescheiden 
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door een enter), waardoor het bestand dus evenveel regels bevat als er 

merkerbanden zichtbaar zijn op gel. Als er geen merkerbestanden gespecifieerd 

worden, dan gebruikt BAT automatisch kb-hmw.txt en kb-lmw.txt. 

De LMWM en de HMWM voor de experimenten in het kader van deze thesis (vide 

supra) bezitten een band die, op vier basenparen na, gelijk is qua moleculair gewicht. 

Dit kan aangewend worden om te corrigeren voor de verschillende condities 

binnenin de gel, aangezien deze twee banden zelden op dezelfde plaats zullen 

liggen. Hoewel er geprobeerd wordt om experimentele fluctuaties te vermijden door 

onder meer de geltray en de elektroforesetank waterpas te zetten, kunnen kleine 

verschillen niet vermeden worden. De correctie hiervoor wordt de 

scheefheidscorrectie genoemd (vide infra). Het enige wat hiervoor nodig is, zijn twee 

banden van twee merkers die op een verschillende plaats op de gel geladen worden. 

Aan de hand van dit verschil wordt de scheefheidscorrectiefactor bepaald. In het 

tekstvak van de skewness band wordt aan de gebruiker gevraagd om de band van 

die merker in te geven die (nagenoeg) identiek is aan deze van de tweede merker. In 

dit geval gaat het om de bovenste band van de LMWM en de tiende van de HMWM. 

Het gebied op gel, waar de betrekking opgaat dat de afstand die het DNA-fragment 

afgelegd heeft recht evenredig is met het moleculaire gewicht van dat 

Figuur 20: Het marker2 options‑menu voor de LMWM wordt weergegeven via de 

settings‑knop. De grafische omgeving van dit menu zit vervat in marker2.fig en marker2.m. 

Het menu dat bepaald wordt door marker.fig en marker.m ziet er exact hetzelfde uit. 
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DNA-fragment, is beperkt tot het centrale deel. Hierdoor kan het gebeuren dat 

merkerbanden zich buiten het gunstige gebied bevinden, wat tot een minder 

nauwkeurige regressie leidt. Om dit te voorkomen, kunnen tussen nul en vier 

banden geschrapt worden via het ‘number of marker fragments to exclude’ 

popup-menu. Voor de HMWM heeft dit betrekking op de vier bovenste, en voor de 

LMWM op de vier onderste banden. Bovendien kan in dit popup-menu ook gekozen 

worden voor automatic, waarbij BAT zelf zal bepalen wat het aantal te verwijderen 

banden is opdat de meest nauwkeurige regressie bekomen zou worden. 

In het marker options-menu kan de gebruiker, net zoals bij de lanes options, kiezen 

tussen een manuele of een automatische manier van aanduiden na het drukken op de 

indicate-knop. Als voor manual gekozen werd, dan zal opnieuw een kruis 

verschijnen dat helpt bij het aanklikken van de juiste posities. MAuDeAl (Marker 

Automatic Detection Algorithm, versie 1.1) is op hetzelfde principe gebaseerd als 

LAuDeAl, alleen kan dit eerste algoritme niet genieten van de regelmatige 

positionering van de te vinden kenmerken. De code van dit algoritme staat 

neergeschreven in maudeal2.m. Bovendien is het gebied waar de banden van de 

merker in voorkomen beperkt tot een klein deel van de laan. Als een verticaal profiel 

gemaakt zou worden van de volledige laan waarin de merker zich bevindt, dan zou 

de ruis boven en onder dit gebied een erg storende invloed hebben (Figuur 21). 

Omdat een te hoge span als gevolg kan hebben dat gezochte pieken verdwijnen, 

wordt die initieel ingesteld op drie. De span wordt eveneens langzaam opgedreven 

totdat er nog evenveel banden overblijven als er gevonden moeten worden, wat 

bepaald wordt door de lengte van het bestand opgegeven via marker file. Dit is 

natuurlijk opnieuw in de veronstelling dat de merker duidelijk te onderscheiden is 

van de achtergrond. Om van de ruis boven en onder het gebied met merkerbanden 

verlost te raken, is echter wel enige inbreng van de gebruiker vereist, doordat net na 

het indrukken van de indicate-knop net boven en net onder (of omgekeerd) het 

zoekgebied voor banden van de merker geklikt moet worden (zie Figuur 21 en 

Figuur 22). Hierdoor wordt enkel een verticaal profiel opgesteld tussen deze twee 

grenzen in. Van dit profiel, dat opnieuw met de Savitzky-Golay filter vloeiender 

gemaakt werd, worden de maxima berekend. 
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Dit algoritme werd getest op de LMWM en de HMWM die bij ieder experiment in 

het kader van deze thesis gebruikt werden (vide supra). Voor de HMWM bleken niet 

vaak problemen voor te komen. Bij de LMWM werd vreemd genoeg nu en dan een 

merkerband aangeduid waar totaal geen te vinden was, namelijk tussen de 

voorlaatste en de laatste. Eén band wordt echter zelden teruggevonden, namelijk de 

tweede, aangezien deze vaak overschaduwd wordt door de bovenste. Als zo’n 

profiel aandachtig bekeken wordt, komt men al vlug tot de conclusie dat deze band 

heel moeilijk terug te vinden is onafhankelijk van de kracht van het algoritme (zie 

Figuur 22). Aangezien het probleem niet onmiddellijk verholpen kon worden, werd 

de aandacht toegespitst op het verwijderen van de verkeerd aangeduide positie. De 

gemiddelde intensiteit van alle gevonden pieken in het profiel wordt berekend. 

Aangezien in een 8 bit systeem de waarden van een pixel in een afbeelding van een 

zwart en wit punt respectievelijk gelijk gesteld worden aan 0 en 255, wordt de 

intensiteit van een willekeurig punt gedefinieerd als 255 verminderd met de 

grijswaarde van het desbetreffende punt. Als een bepaalde piek kleiner is dan een 

vierde van deze intensiteit, wordt deze piek verwijderd. De gebruiker zal vervolgens 

de band(en) die niet teruggevonden waren, of deze die onzeker waren gezien een te 

lage intensiteit, manueel moeten aanduiden. Hierbij is enkel de ingegeven Y-positie 

Figuur 21: MatLab‑grafiek van het verticale profiel van de LMWM. Op de X‑as wordt de 

verticale positie, in pixels weergegeven. Op de Y‑as staat de intensiteit van de desbetreffende 

pixel (255‑grijswaarde pixel). De omcirkelde gebieden in bovenstaande figuur bezitten relatief 

hoge pieken maar in deze gebieden komen nochtans geen merkerbanden van de LMWMvoor. 

De drie hoge pieken op het einde komen vaak voor en zijn waarschiijnlijk afkomstig van 

afbraakproducten van de merker. 
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van belang, aangezien de X-positie vast ligt. De merkerbanden worden weergegeven 

als blauwe strepen, waarvan de breedte gelijk is aan de ingestelde laanbreedte (vide 

infra). 

De OK-knop dient om de gemaakte veranderingen op te slaan en door te geven aan 

het hoofdprogramma. Als de gebruiker dit niet wenst te doen, kan hij het venster 

sluiten via het kruis rechtsboven, waarna de waarschuwing weergegeven wordt dat 

de gewijzigde paramters niet opgeslagen werden. 

Onafhankelijk van de manier van aanduiden van de merkerbanden kunnen deze nog 

eenvoudig aangepast worden. Door nogmaals op de indicate-knop te drukken krijgt 

de gebruiker de kans om het aantal te wissen merkercoördinaten aan te duiden. Om 

dit zo goed mogelijk te kunnen doen, wordt het kruis weergegeven. Het ingeven van 

de te verwijderen fragmenten is iets moeilijker dan bij de lanen, aangezien de 

tolerantie op fouten veel kleiner is. Deze kleinere marge bij het aanduiden is 

noodzakelijk, aangezien de spreiding van de Y-coördinaten van de merkerbanden 

veel kleiner is dan de spreiding van de X-coördinaten van de lanen. Enkel de 

ingegeven horizontale coördinaat is van belang, zodat de gebruiker geen rekening 

Figuur 22: MatLab‑grafiek van het verticale profiel van de LMWM van blot 100 van het 

Asklepiosproject. Op de X‑as wordt de verticale positie, in pixels, tussen de twee aangeduide 

grenzen weergegeven. Op de Y‑as staat de intensiteit van de desbetreffende pixel (255‑

grijswaarde pixel). Op dit profiel, dat nog niet met een filter behandeld is, kan men de tweede 

merkerband al niet meer waarnemen. 
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hoeft te houden met de verticale as van het kruis. Als de horizontale lijn exact op de 

blauwe lijn van een aangeduide merker geplaatst wordt, zal deze geel verkleuren. 

Een kleine tolerantie, namelijk 45% van het kleinste verschil tussen twee 

merkerfragmenten, is toegelaten. Eenmaal men alle lanen aangeduid heeft die 

verwijderd moeten worden, sluit men af met een druk op de enter-toets. 

Ook na het aanduiden van beide merkers kunnen laanposities en merkerposities nog 

gewijzigd worden. Bij het opstarten van BAT zijn zowel de LMW en de HMW 

aangevinkt, waardoor beide gebruikt zullen worden om de regressierechte te 

bepalen. Als één van de twee afwezig is, of als de gebruiker om een andere reden één 

van beide merkers niet wenst te benutten, kan deze simpelweg afgevinkt worden. 

3.1.4.C. Laanbreedte 

De laanbreedte kan altijd manueel ingesteld worden via de indicate-knop. Na het 

indrukken van deze knop wordt het kruis op het scherm weergegeven, waarna van 

de gebruiker verwacht wordt dat hij tweemaal klikt, eenmaal onmiddellijk links en 

eenmaal onmiddellijk rechts van dezelfde laan. Hierbij kan de gebruiker zelf bepalen 

hoe streng het gebied geselecteerd wordt. Het is eveneens mogelijk om zelf een vaste 

waarde op te geven in het tekstvak. 

LAuDeAl is eveneens in staat de laanbreedte te berekenen. Eenmaal alle lanen 

gevonden werden, zal het algoritme ook de minima van het horizontale lanenprofiel 

(vide supra) berekenen. Het kleinste verschil wordt weerhouden als laanbreedte. 

Aangezien dit verschil steeds beduidend hoger (> 20) lag dan wat intuïtief berekend 

werd via de bovenstaande methode via de indicate-knop (± 15), wordt de 

laanbreedte vastgelegd op 75% van het minimum. Deze keuze is verantwoord omdat 

de invloed van de lanen onmiddellijk links en rechts kleiner wordt naarmate de 

centrale laan rigoureuzer gedefinieerd wordt. Hoewel de intensiteit hierdoor tot 20% 

beïnvloed kan worden, blijft het algemene verticale profiel van de laan behouden 

(Figuur 23 en Figuur 24). Het gebied dat geëxtraheerd wordt, is het minst aan 

schommeling onderhevig. Bovendien kan geargumenteerd worden dat de curve 

exacter zal zijn naarmate de invloed van andere lanen tot een minimum beperkt 

wordt. 
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Een blot die volledig klaar is voor analyse zou eruit moeten zien zoals weergegeven 

in Figuur 25. 

3.1.5. Het Options-vak 

In het options-vak kunnen nog essentiële correcties aan- of afgevinkt worden. 

3.1.5.A. Referentie 

Een referentie is een DNA-staal waarvan het moleculaire gewicht nagenoeg precies 

gekend en heel constant is. Dit kan dan gebruikt worden om de regressierechte van 

de natuurlijke logaritme van het moleculaire gewicht ten opzichte van de afstand van 

een DNA-fragement afgelegd tijdens de gelelektroforese bij te sturen. Op deze 

manier kan in meerdere of mindere mate met de referentie rekening gehouden 

worden. Als er maximaal vertrouwen gesteld wordt in de referentie, dan wordt de 

regressierechte dusdanig bijgestuurd, zodat het referentiestaal exact gelijk is aan het 

moleculaire gewicht dat in eerdere analyses exact bepaald werd. Bij een andere 

aanpak wordt de referentie slechts voor een gedeelte in rekening gebracht bij het 

wijzigen van de coëfficiënten van de regressierechte. Zo zou men voor de eerste 

aanpak bijvoorbeeld de regressierechte evenwijdig kunnen verschuiven tot deze 

samenvalt met het punt van het referentiestaal. Bij de tweede methode zou de rechte 

Figuur 23: Het verticale profiel in functie van de laanbreedte van staal 5. Het valt op dat de 

vorm van de curve nagenoeg onveranderd blijft. 
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bijvoorbeeld evenwijdig verschoven kunnen worden tot deze halverwege tussen de 

oorspronkelijke rechte en het referentiepunt ligt. Als de gebruiker tijdens de analyse 

geen referentie wenst te gebruiken, volstaat het om dit item af te vinken. 

Als de referentie slechts gedeeltelijk in rekening gebracht wordt, neemt de 

herhaalbaarheid van de stalen niet toe. Bovendien liggen de variatie-indices (vide 

infra) hoger en schommelen ze, afhankelijk van de gebruikte methode (vide infra), 

tussen 50% en 61%. Dit betekent dat deze methodiek minder performant is. Hieruit 

kan besloten worden dat de referentie ofwel niet ofwel volledig in rekening gebracht 

moet worden, aangezien andere methoden waarschijnlijk geen meerwaarde 

opleveren. Een andere manier om rekening te houden met de referentie zou erin 

bestaan de richtingscoëfficiënt van de rechte bij te sturen, in plaats van een 

evenwijdige verschuiving uit te voeren. Deze manier is echter moeilijk te 

verantwoorden, onder andere omdat het moleculaire gewicht van het referentiestaal 

een heel grote invloed zou uitoefenen op de richtingscoëfficiënt. Als het staal centraal 

zou liggen ten opzichte van de merkerfragementen, zou een afwijking hier een veel 

grotere verandering in richtingscoëfficiënt veroorzaken dan als het staal aan het 

Figuur 24: Procentueel verschil in intensiteit in functie van de laanbreedte (genormaliseerde 

oppervlakte). De grootste afwijking bedraagt ongeveer 20% en is terug te vinden in de staarten 

van de curve. Door de laanbreedte te beperken tot 75%, wat beter overeenstemt met de intuïtief 

aangeduide laanbreedte via de indicate‑knop, wordt de invloed van andere lanen tot een 

minimum herleid. 
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uiteinde van de dataset van de merkerfragmenten gesitueerd zou zijn. Een ander 

nadeel van het referentiestaal is dat veel waarde gehecht wordt aan één enkele 

waarde. Dit zou kunnen verholpen worden door de referentie te vervangen door een 

derde merker. Op deze manier kan een heel breed bereik van moleculaire gewichten 

verkregen worden en wordt niet alle aandacht op één enkele waarneming gevestigd. 

Als niets gespecificeerd wordt in de settings van referentie, zal een 

standaardreferentie van 5931 basenparen in de voorlaatste laan gebruikt worden. 

Meestal zal deze echter aangepast moeten worden. Na het indrukken van de 

settingsknop wordt reference options-menu geopend (Figuur 26). 

In ideale omstandigheden wordt altijd hetzelfde referentiestaal gebruikt. Bij grote 

projecten is dit soms moeilijk te realiseren. Als voor een bepaald project meerdere 

referentiestalen gebruikt worden, kunnen deze allemaal een nummer gegeven 

worden, zodat het gebruik van referenties binnenin BAT vereenvoudigd wordt. In 

een simpel tekstbestand (*.txt) kan men dan per lijn, gescheiden door een enter, een 

nummer en een moleculair gewicht, gescheiden door een tab, neerschrijven. Dit 

wordt het referentiebestand genoemd. Het volstaat om het nummer in te vullen bij 

reference number in het reference (file)-vak en het juiste bestand te specificeren via 

de reference file-knop. Als de standaard reference file gebruikt wordt, namelijk 

referenties.txt, is het voldoende om het nummer in te vullen. Het referentiebestand 

hoeft niet langer gespecificeerd te worden. 

3.1.5.B. Correcte lanen 

In BAT 1.0 werd het moleculaire gewicht van het DNA-staal bepaald aan de hand 

van het zwaartepunt van de telomeersmeer, dat gezocht werd tussen een boven- en 

ondergrens die gelijk was voor alle lanen. Er heerst grote onzekerheid over de juiste 

distributie van de terminale restrictiefragmenten na een Southern blotting. Eén van 

de mogelijke distributies is de normale distributie, die bovendien een kleine 

theoretische onderbouw krijgt doordat het eind-replicatieprobleem deze distributie 

ondersteunt (Oexle, 1998). In het kader van deze thesis werd vervolgens geprobeerd 

om het bepalen van het moleculaire gewicht nauwkeuriger te maken door de 

telomeersmeren te fitten aan de normale curve. Om dit goed uit te kunnen voeren 

kan natuurlijk niet gewerkt worden met rigide boven- en ondergrenzen van de 
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lanen. Het extraheren van het juiste deel aan de hand van accuraat bepaalde grenzen 

en het fitten van de normale distributie aan dit deel vinden plaats in het 

hoofdprogramma, dat ondergebracht is in het bestand teloblot.m. 

Het principe van de laancorrectie is relatief eenvoudig. Vooreerst wordt een verticaal 

laanprofiel gemaakt. BAT berekent dit door een matrix te maken van alle waarden 

die tot een bepaalde laan behoren, bepaald door de centrale laancoördinaat en de 

laanbreedte. Het gemiddelde van iedere rij in deze matrix wordt berekend en het 

geheel wordt 90° gekanteld, zodat het verticale profiel een horizontaal profiel wordt, 

wat iets gemakkelijker is om mee te werken. De waarde met de grootste intensiteit 

stemt in principe altijd overeen met de piek van de telomeersmeer. Wat hier van 

belang is, zijn de twee minima die dit maximum flankeren, aangezien dit de grenzen 

van de telomeersmeer sensu stricto zijn. Er treden echter twee problemen op. Ten 

eerste gaat het om ruwe gegevens en kunnen er intermediaire minima ontstaan, 

waardoor de smeer natuurlijk onnodig verkort wordt. Dit is sterk nadelig voor de fit 

Figuur 25: Een blot nadat alle lanen en merkerfragementen aangeduid werden. 
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aan de normale distributie. Een tweede probleem dat moeilijker op te lossen is, 

ontstaat doordat TAS in het algemeen en ITS in het bijzonder een piek gaan vormen 

in de rechtse staart van het normale gebied van de telomeren. Het tweede probleem 

wordt opgelost bij het fitten. 

Om het eerste probleem op te lossen wordt eveneens een curve smoothing gedaan aan 

de hand van de Savitzky-Golay filter. De invloed van de smoothing stap is duidelijk te 

zien in Figuur 27. De filter moet redelijk ruw toegepast worden, aangezien de span op 

75 ingesteld is. Een hogere graadsvergelijking als filter gebruiker komt het 

programma niet ten goede, aangezien dit de rekentijd aanzienlijk verhoogt. De span 

is een experimentele waarde die voor alle geteste blots een goed resultaat gaf. Van 

dit vloeiende profiel wordt het maximum bepaald en vervolgens wordt de 

voorlopige grens van de linkse staart gelijk gesteld aan het eerste minimum links van 

dit maximum. Gezien de aanwezigheid van de TAS in het rechtse staartdeel is de 

fluctuatie van dit profiel heel wat groter in vergelijking met dat van de linkse staart. 

Het bepalen van het juiste minimum en bijgevolg de juiste rechtse grens is bijgevolg 

geen sinecure. Eerst worden alle minima rechts van het maximum bepaald. Hiervan 

wordt het eerste minimum waarvan de intensiteit kleiner is dan de helft van de 

intensiteit van het maximum weerhouden. Als er geen minimum bestaat dat aan 

deze eisen voldoet, wordt verder gezocht door de eis te verlagen naar kleiner dan 

Figuur 26: Het reference options‑menu wordt weergegeven via de settings‑knop. De grafische 

omgeving van dit menu zit vervat in reference.fig en reference.m. 
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66.67% van de maximale intensiteit. Deze manier van werken levert tot nog toe altijd 

een voorlopige rechtse grens op. 

De grensbepaling is echter nog niet voorbij, want door het uitvoeren van de 

Savitzky-Golay filter kunnen de posities van de minima nogal wat wijzigen. Daarom 

werden ook alle minima van het ruwe profiel bepaald. Het laatste minimum dat 

kleiner is dan de voorlopige grens van de linkse staart, wordt de echte linkse grens 

van het profiel. Om de rechtse grens te bepalen, wordt het minimum, gelegen in een 

specifiek zoekgebied, van het ruwe profiel bepaald. Dit zoekgebied wordt rechts 

begrensd door de voorlopige rechtse grens. Links wordt het zoekgebied afgebakend 

door diezelfde grens verminderd met een vijfde van de positie van die grens. 

Hierdoor wordt het minimum zeker niet te ver genomen, anders zou het risico 

ontstaan dat het zich al onder de invloed van de piek van de TAS bevindt. Bovendien 

is door deze formulering het zoekgebied onafhankelijk van de absolute waarde van 

de rechtse grens. Zo zou men evengoed een arbitrair getal kunnen aftrekken, maar 

dit zou een verschillende invloed hebben op een smalle normale distributie dan op 

een brede. 

Tijdens de BAT-analyse kan de extractie van het deel dat voldoet aan de normale 

distributie weergegeven worden. Elk profiel wordt hierbij als een blauwe puntenlijn 

in een aparte gafiek geplot. Op deze grafieken worden eveneens de maxima, met 

Figuur 27: De invloed van de Savitzky‑Golay filter tijdens het curve smoothing proces van de 

telomeersmeer op het eerste staal van blot 175 van het Asklepiosproject. Deze stap is cruciaal 

bij het extraheren van het gebied dat voldoet aan de normale distributie. Links wordt het ruwe 

profiel weergegeven, rechts het vloeiende. 
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rode driehoeken, de voorlopige grenzen, met groene driehoeken, en de echte 

grenzen, met gele driehoeken, aangeduid. 

3.1.5.C. Scheefheidscorrectie 

Enkel als beide merkers gebruikt worden kan de scheefheidscorrectie toegepast 

worden. Ze is gebaseerd op het nagenoeg identisch zijn van twee merkerfragementen 

van twee verschillende merkers. Het principe van deze correctie is relatief eenvoudig 

en kan als volgt visueel voorgesteld worden. Het merkerfragement van de ene 

merker wordt via een rechte verbonden met het merkerfragment van de andere. Het 

midden van dit lijnstuk wordt bepaald en zal als kantelpunt dienst doen. De rechte 

wordt gekanteld tot de richtingscoëfficiënt nul wordt. Zodra beide merkers 

aangeduid zijn, kunnen deze in principe gecorrigeerd worden. Het hoogteverschil 

tussen de twee identische merkerbanden wordt voor de helft opgeteld bij elk 

merkerfragment van de merker die ‘te laag ligt’ en voor de helft afgetrokken bij elk 

fragement van de merker die ‘te hoog ligt’. De analyse van de lanen waarop 

telomeersmeren te zien zijn, gebeurt onafhankelijk hiervan. Eenmaal de gemiddelde 

telomeerlengte van een bepaalde laan achterhaald is, wordt gecorrigeerd voor de 

scheefheid van de afbeelding door de juiste term erbij op te tellen of af te trekken. 

Deze term wordt bepaald door het verschil tussen de oorspronkelijke rechte tussen 

de twee merkerfragementen en de rechte die gekanteld werd tot ze perfect 

horizontaal was. De programmacode voor dit alles zit vervat in teloblot.m. 

3.1.6. De Run-, de Color- en de Flip-knop 

De run-knop start de MatLab-functie teloblot.m (vide infra), die het moleculaire 

gewicht van de telomeersmeer van alle aangeduide laantjes berekent. 

De color-knop is minder belangrijk geworden in deze nieuwe versie. De 

blotafbeeldingen in BAT worden normaal gezien als zwart/wit-beelden 

weergegeven. De gebruiker kan echter door een druk op de color-knop 

overschakelen naar een beeld dat de jet-kleurenmap gebruikt. Een kleurenmap is een 

matrix die, in dit geval, 255 rijen lang en drie kolommen breed is. Elke rij specificeert 

een bepaalde kleur, waarbij de kolommen staan voor de intensiteit van 

respectievelijk de rode, de groene en de blauwe kleur. Elke rij is dus een RGB-vector, 

waarvan de waarde van ieder element gelegen is tussen nul en één. Jet is een 
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voorgeprogrammeerde kleurmap, waarbij geprobeerd wordt om extra contrast in de 

afbeelding aan te brengen door een vloeiende overgang te maken van blauw naar 

rood voor waarden met een stijgende intensiteit. Deze kleurenmap werd vroeger 

voornamelijk gebruikt om het centrum van de lanen of om de merkerfragmenten aan 

te duiden. Door de beschikbaarheid van LAuDeAl en MAuDeAl is het grote nut van 

deze kleurenmap echter verloren gegaan. 

De flip-knop dient om de afbeelding te spiegelen, wat soms nuttig kan zijn om de 

lanen in de goede volgorde volgens het laadschema te krijgen. De afbeelding van de 

blot die bekomen wordt via de typhoon (vide supra) is meestal het spiegelbeeld van 

de oorspronkelijke gel. Om de output van BAT toch overeen te doen stemmen met 

het laadschema wordt de afbeelding automatisch gespiegeld bij het inladen in BAT. 

Als de gebruiker dit echter niet wenst, of als dit handmatig gebeurde via een 

beeldverwerkingsprogramma, kan het beeld teruggespiegeld worden naar de 

originele positie. De resultaten in het command window van MatLab en in het 

bijhorende Excelbestand worden aangepast aan de weergave van de blot. Dit 

betekent dat het eerste staal in de tabel overeenstemt met het meeste linkse op de 

blot. 

3.1.7. teloblot.m 

De berekening van het moleculaire gewicht vindt plaats in een programma, 

teloblot.m, dat nagenoeg volledig losstaat van de GUI. Dit programma heeft echter 

heel wat input variabelen nodig. De standaard output bevat naast een aantal figuren 

om de kwaliteit van de analyse na te gaan (regressie, laanextractie en 

MLE-schatting), het laannummer, het bijhorende moleculaire gewicht en de 

R²-waarde van de MLE-regressie van de desbetreffende laan. Hoewel in BAT een 

visualisatie van het digitale bestand zichtbaar is, zal teloblot verder werken met een 

negatief beeld. Hiervoor wordt de figuurmatrix omgerekend. De maximale waarde, 

namelijk het meest intens witte punt is 255, terwijl een zuiver zwart punt gelijk is aan 

nul. Om het denkwerk iets vlotter te laten verlopen is het gemakkelijker om het 

meest zwarte punt gelijk te stellen aan 255. Daarom wordt al sinds BAT 1.0 gewerkt 

met een negatief beeld, berekend als 255 verminderd met de oorspronkelijke 

grijswaarde. Aangezien de extra rekenstap voor de omzetting tot het negatieve beeld 

nagenoeg geen rekentijd kost, blijft deze werkwijze verantwoord. Het eerste wat 
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teloblot berekent, is de regressierechte. Als hierbij zowel de LMWM als de HMWM 

gebruikt worden, zal teloblot beginnen met het uitvoeren van de scheefheidscorrectie 

(vide supra), waarna een omvangrijk stuk programmacode neergeschreven staat om 

de regressierechte te bepalen. Bovendien is hier ook een uitvoerig stuk code 

geïmplementeerd met een herhalende syntax waardoor het programma zelf in staat 

is om de beste regressierechte te berekenen door progressief merkerfragmenten van 

de LMWM en de HMWM te schrappen. Dit deel wordt enkel uitgevoerd als de 

gebruiker automatic koos bij ‘number of marker fragments to exclude’ in één of beide 

marker options menu’s van BAT. De beste regressierechte wordt bepaald door de 

hoogste R²-waarde, die de kwaliteit van de fit ten opzichte van de datapunten 

weergeeft: 

( )% 100
SSTot

SSE
-1R² ⋅=  (Vergelijking 1) 

waarbij: 

 SSE gelijk is aan de sum of squared errors tussen de opgegeven moleculaire 

gewichten van de merker en de moleculaire gewichten berekend via de 

regressierechte. 

 SSTot gelijk is aan de sum of squared deviations from the mean van de opgegeven 

moleculaire gewichten en het gemiddelde van deze moleculaire gewichten. 

Voor nagenoeg alle blots die geanalyseerd werden in het kader van deze thesis 

werden regressiewaarden bekomen die tenminste 97% bedroegen, wat bijgevolg een 

goede maatstaf is bij het uitvoeren van deze analyse. 

Eenmaal de regressierechte bepaald werd, kan de MLE-schatting beginnen. De lanen 

worden één voor één afgelopen. De grijswaarden van alle punten van een bepaalde 

laan worden geëxtraheerd uit de figuurmatrix aan de hand van de laancoördinaten 

en de laanbreedte die beide in BAT bepaald werden. Als de correcte lanen optie in 

BAT aangevinkt werd, zal het normaal verdeelde gedeelte van elke laan bepaald 

worden (vide supra). Als deze optie afgevinkt werd, wordt met vaste grenzen 

gewerkt, zoals het geval was in BAT 1.0. Deze limieten werden vroeger (De Meyer, 

2004) al vastgelegd op een deel waar de regressievergelijking, namelijk de afgelegde 

afstand is gelijk aan de logaritme van het moleculaire gewicht van het desbetreffende 

DNA, opgaat. Voor de merkers gebruikt in het kader van deze thesis ligt dit gebied 
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tussen het derde merkerfragment van de HMWM en het elfde van de LMWM. Boven 

en onder dit gebied is de scheidende capaciteit van de gelelektroforese ontoereikend. 

Aangezien de TAS een piek vormen in de rechtse staart van de telomeersmeer, kan 

een Gaussiaanse curve niet zomaar aan de datapunten gefit worden. De normale 

verdeling is als het ware afgesneden in de rechtse staart, waardoor een truncated 

normale verdeling ontstaat die gedefinieerd wordt als de deling van de 

probabiliteitsdichtheidsfunctie gedeeld door de waarde van de cumulatieve 

dichtheidsfunctie in het punt waarop de rechtse staart afgesneden wordt. Hierdoor 

wordt de probabiliteitsdichtheidsfunctie als het ware herschaald en opnieuw 

berekend. De probabiliteitsdichtheidsfunctie van de normale distributie is gelijk aan: 
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Hierbij worden de x-waarden bepaald door alle waarden behorend tot het verticale 

laanprofiel (vide supra). De parameters µ en σ zullen geschat worden via MLE. De 

cumulatieve dichtheidsfunctie van een Gaussiaanse distributie wordt gedefinieerd 

als: 
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De x-waarde wordt gelijk gesteld aan de waarde waarop de rechtse staart afgesneden 

wordt. De parameters µ en σ zijn dezelfde onbekenden als in de 

probabiliteitsdichtheidsfunctie. De MLE-parameterschatting wordt uitgevoerd met 

de zopas berekende probabiliteitsdichtsheidsfunctie. Om te beginnen wordt een 

mathematische uitdrukking voor de datapunten opgesteld, namelijk de likelihood 

functie. De liklihood van een dataset is de probabiliteit dat deze specifieke dataset 

bekomen wordt aan de hand van de gespecificeerde probabliteitsdichtheidsfunctie 

die de ongekende, te schatten parameters bevat. De waarden van deze parameters 

die de liklihood maximaliseren zijn de maximum liklihood schatters. Het nadeel van 

MLE is dat een grote dataset vereist is om een nauwkeurige schatting uit te kunnen 

voeren. Door de manier waarop MLE in BAT toegepast is, wordt dit probleem 

automatisch omzeild. Een ander nadeel van MLE is de noodzaak van 

gespecialiseerde software die in staat is de complexe niet-lineaire vergelijkingen op te 
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lossen. Niet ieder (statitisch) computerprogramma is in staat deze maximum liklihood 

schatters te bepalen voor eender welke probabiliteitsdistributiefunctie. Voor de 

normale verdeling is dit in MatLab mogelijk onafhankelijk van het feit of de 

verdeling afgesneden wordt in de rechtse staart. Vele pogingen om een truncated 

Weibull of lognormale verdeling te implementeren strandden op niets. Via MLE 

wordt de truncated normale distributie aan het laanprofiel gefit. De maximum liklihood 

schatters zijn het gemiddelde en de variantie van deze normale verdeling. 

Afhankelijk van de gekozen opties wordt op dit gemiddelde de scheefheidscorrectie 

uitgevoerd. Dit, al dan niet gecorrigeerde, gemiddelde van de geschatte normale 

distributie wordt gelijk gesteld aan de gemiddelde telomeerlengte van de laan in 

kwestie. Dit gemiddelde is uiteraard een gemiddeld afgelegde afstand, die nog 

omgezet moet worden tot een moleculair gewicht aan de hand van de eerder 

berekende regressierechte. 

Als de view MLE estimation aangevinkt staat in het lanes options menu, wordt naast 

de extractie ook een figuur weergegeven waarin per laan de fit de Gausscurve ten 

opzichte van het laanprofiel gevisualiseerd wordt. Het laanprofiel is zichtbaar als een 

blauwe puntenlijn. De via MLE geschatte normale probabiliteitsdichtheidsfunctie 

wordt weergegeven als een rode lijn. Ook op de blotafbeelding in BAT wordt de 

geschatte telomeerlengte weergegeven door een rode streep in de desbetreffende 

laan. De R²-waarde die bekomen wordt door de truncated normale distributie te fitten 

aan de dataset bedraagt gemiddeld meer dan 92% (140 teststalen, gegevens niet 

weergegeven). 

3.1.8. Uitbreiding en Validatie van BAT 2.0 

Om de MLE-methoden te verbeteren werd een ruisfactor ingevoerd. Deze factor 

wordt per laan berekend, in tegenstelling tot de veelal uitgevoerde correctie die 

gebaseerd is op een hoek van de blot waar geen signaal van gelabelde probe 

verwacht wordt. De ruis wordt dan gelijk gesteld aan de gemiddelde intensiteit in 

deze hoek. De hoeveelheid achtergrondsignaal kan echter schommelen van laan tot 

laan, waardoor het waarschijnlijk beter is om de ruis per laan te berekenen. De reden 

waarom er verschillen per laan kunnen ontstaan is terug te brengen tot de wijze van 

uitvoeren. Bij het behandelen van de gel en de blot, door onzuiverheden op het 

fosforscherm en door slechte digesties waardoor gefragmenteerd DNA ontstaat, 
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wordt het plaatselijke achtergrondsignaal beïnvloed. Hierdoor kan een hoge 

plaatselijke ruisfactor een te grote invloed hebben op het geheel of omgekeerd kan te 

weinig rekening gehouden worden met ruis als in een bepaalde laan waar veel 

achtergrond aanwezig is, behandeld wordt op basis van een algemene, voor de hele 

blot geldende ruisfactor. De ruisfactor wordt bepaald door over de volledige 

laanbreedte, kolom per kolom, de minimumintensiteit te bepalen. Van alle 

minimumintensiteiten wordt vervolgens het gemiddelde berekend om zodoende een 

ruisfactor per laan te verkrijgen. 

Om telomeersmeren te karakteriseren zijn al veel pogingen ondernomen om de beste 

distributie te bepalen. De meest vermelde distributies in de literatuur zijn: 

 Een normale distributie gefit aan de afstand (Levy et al., 1992), waarbij een 

constant verlies van de telomeren gekarakteriseerd wordt (vide supra). (Zie 

Vergelijking 2). 

 Een lognormale distributie gefit aan het moleculaire gewicht (Oexle, 1998), 

die het resultaat is van schade door oxidatieve stress gevolgd door het breken 

en recombineren van telomeren. 

2
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µ) - -(ln(x)

e
2πσx
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⋅⋅
=  (Vergelijking 4) 

 Een Weibull distributie gefit aan het moleculaire gewicht (op den Buijs et al., 

2004), die ontstaat door een negatieve feedback regulatie van de telomeerlengte 

te veronderstellen. De Weibull distributie die hier toegepast wordt, bevat 

twee parameters. 
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Om uit de lognormale en de Weibull distributie het gemiddelde en de variantie te 

berekenen zijn volgende formules nodig: 

 Lognormale distributie: 

◦ Gemiddelde: 










+
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σ
µ

2

e  

◦ Variantie: ( ) ( )22 σ2µ2σ2µ ee ++ −  

 Weibull distributie 

◦ Gemiddelde: ( )[ ]1b1Γa −+⋅  
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◦ Variantie: ( ) ( )[ ]2112 b1Γ2b1Γa −− +−+⋅  

Volgens op den Buijs en collegae leidt de Weibull distributie tot de beste fit. Het was 

echter niet zo evident om een model te maken dat de Weibull of de lognormale 

distributie hanteerde. Meerdere pogingen om de truncated verdeling op te stellen 

faalden. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat niet elk wiskundig 

computerprogramma in staat is via MLE de parameters van om het even welke 

distributiefunctie te schatten. Het schatten van de parameters van de gefitte 

lognormale en Weibull distributies kan enkel gebeuren op basis van eenvoudige 

distributies die standaard in MatLab aanwezig zijn. Aangezien geen parameters van 

complexe truncated Weibull of lognormale verdelingen geschat kunnen worden, 

moest een kunstingreep uitgevoerd worden om deze MLE-schatting vooralsnog 

mogelijk te maken. Het nadeel is dat de nauwkeurigheid van de schatting daalt, 

doordat de rechtse staart van de telomeersmeer geschat moet worden, zodat een 

volledige normale verdeling ontstaat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 

geschatte parameters voor de normale distributie, zoals beschreven in teloblot.m 

(vide supra). Vervolgens wordt de rechtse staart van de geschatte verdeling 

toegevoegd aan de datapunten van de telomeersmeer. Vervolgens kan een 

MLE-regressie uitgevoerd worden op de vervolledigde dataset. Bij het fitten van de 

normale distributie werd de intensiteit uitgezet ten opzichte van de afstand, 

uitgedrukt in pixels. Bij de Weibull en lognormale verdeling wordt de intensiteit niet 

geplot ten opzichte van de afstand, maar wel ten opzichte van het moleculaire 

gewicht. De rechtse staart, waar de hoge moleculaire gewichten zich in bevinden 

loopt echter onevenredig door ten opzichte van de linkse staart. Daardoor zou de fit 

voornamelijk door de rechtse staart beïnvloed worden. Voor de gemiddelde 

Asklepiosblot lopen de waarnemingen ongeveer tot 4105,7 ⋅ kb, terwijl de piek zich 

op ongeveer 4101 ⋅  bevindt. Als de waarnemingen echter beperkt worden tot een 

maximaal moleculair gewicht van 3 keer de variantie, wordt rekening gehouden met 

ruwweg 99% van de distributie. De variantie wordt geschat via de schatting van de 

normale distributie. Aangezien deze MLE-parameterschatting op de afstand 

uitgevoerd is, moet de variantie nog omgerekend worden naar een moleculair 

gewicht. Op deze wijze wordt de meerderheid van de datapunten in beschouwing 

genomen en wordt ook op zicht een veel betere fit bekomen, die niet langer 

gedomineerd wordt door de lange rechtse staart. De geschatte gemiddelden worden 
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vervolgens ook op de blot weergegeven. Als de rechtse staart niet ingekort wordt, 

liggen de gemiddelden duidelijk veel te hoog. Als de schatting gebeurt zonder 

referentie, maar met beperkte rechtse staart, kan vastgesteld worden dat de 

gemiddelde telomeerlengte berekend via de Weibull en de lognormale verdeling het 

zwaartepunt goed benadert. Er is weinig verschil in gemiddelde telomeerlengte 

berekend aan de hand van de Weibull en de lognormale verdeling. Deze schattingen 

liggen echter wel systematisch hoger dan de schatting van het gemiddelde via de 

normale distributie. De reden kan gezocht worden in het feit dat niet het 

intensiteitszwaartepunt bepaald wordt met de lognormale en Weibull methode, 

maar wel het zwaartepunt van het moleculaire gewicht, dit in tegenstelling tot de 

schatting van de telomeerlengte via de normale verdeling. Hierdoor ontstaat een 

verschuiving naar hogere moleculaire gewichten doordat er zich een relatief grotere 

massa onder de rechtse staart van bijvoorbeeld de lognormale 

probabiliteitsdichtheidsfunctie bevindt. Als de referentie wel benut wordt, liggen de 

gemiddelden volgens de drie methoden heel dicht bij elkaar. Aangezien het 

onmogelijk is om op zicht te bepalen met welke van deze drie methoden de beste 

schatting van de telomeerlengte bekomen wordt, zal de kwaliteit van de drie 

regressies verder nagegaan worden. Doordat bij het Asklepiosproject alle stalen op 

twee verschillende gels geanalyseerd werden, kan eveneens nagegaan worden 

hoeveel het verschil in telomeerlengte van hetzelfde staal tussen twee verschillende 

analyse bedraagt. Het is niet enkel de bedoeling om de beste van de drie 

MLE-methoden te bepalen, maar eveneens een vergelijking van de 

interanalyse-afwijkingen met de de zwaartepuntbepaling van BAT 1.0 door te 

voeren. In totaal werden 140 stalen, elk met en zonder referentie, geanalyseerd 

volgens de vier verschillende methoden. De resultaten van deze variatieanalyse 

worden weergegeven in Tabel 3. 

Uit Tabel 3 kan duidelijk opgemaakt worden dat als geen referentiecorrectie gebruikt 

wordt, de Weibull en de lognormale methode duidelijk beter scoren wat de 

reproduceerbaarheid betreft. Bovendien wordt de variatie tussen de stalen onderling 

goed bewaard. Een interessante verschuiving treedt op als de referentiecorrectie 

toegepast wordt. Vooreerst wordt de gemiddelde variatie tussen twee identieke 

stalen groter, terwijl de totale variatie niet zoveel wijzigt. Hoewel de lognormale 
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methode de beste blijft, gaan de prestaties van alle werkwijzen erop achteruit. Het 

toepassen van de referentiecorrectie zorgt ervoor dat de berekende telomeerlengten 

allemaal aangepast worden in functie van de referentie, waardoor veel waarde wordt 

gehecht aan dit ene staal, doordat in BAT bijvoorbeeld de regressierecht een 

evenwijdige translatie ondergaat totdat het punt van de referentie op de rechte ligt. 

Meestal is het echter zo dat het referentie-DNA gedurende langere tijd in de 

diepvriezer bewaard wordt. Hierdoor zou eventueel al degradatie kunnen optreden, 

waardoor de concentratie daalt. Het zou beter zijn om een bepaald DNA-fragment 

van een cellijn te gebruiken als referentie. Dit kan op regelmatige basis aangemaakt 

worden. 

Tabel 3: Gemiddelde variatie (relatieve standaardafwijking van de twee stalen gedeeld door het 

gemiddelde van de twee stalen) tussen identieke stalen (interanalysevariatie), totale variatie 

(standaardafwijking van alle stalen gedeeld door het gemiddelde van alle stalen) volgens een 

bepaalde methode (intra‑analysevariatie) en variatie‑index (gemiddelde variatie gedeeld door de 

totale variatie). De methoden worden ingedeeld in drie grote groepen, namelijk BAT 1.0, maximum 

likelihood estimation methoden (MLE) en least squares (LSQ) methoden. 

Methode 
Referentie‑

correctie 

Gemiddelde variatie 

tussen 2 identieke stalen 

Totale 

variatie 
Variatie‑Index 

BAT 1.0 Nee 2,79% 9,41% 29,63% 

MLE Gauss Nee 2,79% 9,94% 28,10% 

MLE Weibull Nee 2,37% 8,78% 26,95% 

MLE 

Lognormale 
Nee 2,36% 9,06% 26,02% 

LSQ Gauss Nee 2,53% 9,83% 25,79% 

LSQ Weibull Nee 2,88% 10,34% 27,89% 

LSQ 

Lognormale 
Nee 3,46% 11,87% 29,13% 

BAT 1.0 Ja 3,79% 9,34% 40,63% 

MLE Gauss Ja 5,38% 10,62% 50,65% 

MLE Weibull Ja 3,95% 9,21% 42,92% 

MLE 

Lognormale 
Ja 3,76% 9,28% 40,48% 
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LSQ Gauss Ja 3,63% 10,06% 36,13% 

LSQ Weibull Ja 4,49% 14,50% 30,97% 

LSQ 

Lognormale 
Ja 4,12% 19,00% 21,71% 

 

Bij het gebruik van de referentiecontrole evenaart de Weibull methode niet langer de 

lognormale. Ook als de referentie buiten beschouwing gelaten wordt, presteert de 

Weibull methode niet beter dan de lognormale. De tests die hier uitgevoerd werden, 

kunnen de resultaten van op den Buijs en collegae (2004) dus niet bevestigen. 

Hoewel MLE een uiterst krachtige methode is, kan gesteld worden dat het 

toepassingsgebied in een MatLab-omgeving dringend uitgebreid moet worden, 

zodat ook complexere distributiefuncties toegepast kunnen worden. Misschien kan 

een toevlucht genomen worden tot een andere, meer algemene methode zoals een 

kleinste kwadratenmethode om dit probleem voorlopig op te lossen. Het voordeel 

van deze werkwijze zit in het feit dat geen truncated distributie opgesteld moet 

worden. De inputfunctie is het verschil tussen het verticale profiel en de 

vooropgestelde distributie. Het kleinste kwadratenalgoritme bepaalt vervolgens de 

parameters van de verdeling zodat de gekwadrateerde verschillen minimaal worden. 

Deze methode is robuuster dan MLE. Hoewel MLE waarschijnlijk correcter en 

preciezer is om parameters te schatten dan de kleinste kwadraten methode, is deze 

methode in de MatLab-omgeving in dit geval nog niet genoeg ontwikkeld. Dezelfde 

140 stalen werden opnieuw gebruikt om de kleinste kwadraten methode aan een 

herhaalbaarheidstest te onderwerpen. De resulaten zijn eveneens weergegeven in 

Tabel 3. Als er geen referentie als correctie gebruikt wordt scoren deze methoden 

minstens even goed als MLE. De normale kleinste kwadraten methode vertoont zelfs 

de beste variatie-index. Hoewel de Weibull en lognormale verdeling wat de variatie 

betreft niet slechter presteren dan de andere methoden, werd toch een systematische 

overschatting vastgesteld. Dit probleem zou opgelost kunnen worden met een 

referentiecorrectie. De kleinste kwadraten methoden blijken in dit geval inderdaad 

systematisch beter te scoren dan de andere. De Weibull, maar voornamelijk de 

lognormale kleinste kwadraten methode, in combinatie met een referentie vertonen 

heel goede resultaten wat de herhaalbaarheid betreft. De lognormale verdeling 
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geschat via het kleinste kwadraten algoritme in combinatie met een referentie blijkt 

zelfs als beste van al deze methoden naar voor te komen. Als de kwaliteit van de 

referentiestalen nog opgedreven zou kunnen worden (vide supra), zouden de 

resultaten er waarschijnlijk nog wat op vooruit gaan. Het zwakke punt van de 

kleinste kwadraten methode is terug te vinden in het algoritme zelf. Kleine 

verandering in het intensiteitsprofiel door ruis en onzuiverheden zal al vlug andere 

parameters opleveren. Bijgevolg dient de MLE-methode zeker niet afgeschreven 

worden. MLE zou in de toekomst, als de mogelijkheden van het algoritme in MatLab 

uitgebreid worden, een meerwaarde kunnen bieden aan de telomeerlengteschatting. 

3.2. Vasculaire Dementie 

In het onderzoek naar vasculaire dementie fungeerde de analysemethode van ons 

laboratorium als controle voor een experiment van Prof. Dr. Thomas von Zglinicki 

(School of Clinical Medical Sciences Gerontology, University of Newcastle). 

Aangezien nog niet alle data vrijgegeven waren op het moment dat deze thesis 

beëindigd werd (conform ethisch comité), kunnen geen conclusies getrokken worden 

in verband met vasculaire dementie in se. Dit experiment kadert namelijk in een 

grootschalig onderzoek en gegevens mogen niet vrijgegeven worden tot het geheel 

beëindigd is. Er werden 335 stalen van ‘oude’ en zieke personen geanalyseerd, 

waarvan de leeftijd en het geslacht voorlopig de enige beschikbare informatie is. De 

personen zijn tussen de 65 en 99 jaar oud op het moment van bloedafname. 

Aan het experiment namen meer dan 300 personen deel die geanalyseerd werden op 

twaalf gels aan de hand van de CHEF Mapper. Hoewel de agarosepluggen die in de 

CHEF Mapper geladen kunnen worden groter zijn in vergelijking met de FIGE, 

waren de concentraties DNA nog steeds aan de lage kant. Aangezien de signalen na 

hybridisatie relatief zwak zijn, werd een grote onzekerheid op de data verwacht. De 

onderzoeksgroep van Prof. Dr. Thomas von Zglinicki kwam tot dezelfde conclusie. 

Een Pearson correlatietest is een maat voor het lineaire verband tussen leeftijd en 

telomeerlengte en levert een significante correlatie van -0,1481 op bij een 

95%-betrouwbaarheidsniveau. De correlatiecoëfficiënt kan berekend worden via: 
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r (Vergelijking 6) 

met: 

 N het totaal aantal stalen. 

De nulhypothese van deze test gaat ervan uit dat beide variabelen ongecorreleerd 

zijn. Met een p-waarde van 0,017 (< 0,05) wordt deze H0 verworpen. Het negatieve 

verband tussen deze twee variabelen is meteen duidelijk zichtbaar. Volgens Benetos 

en collegae (2001) bestaat er een geslachtsafhankelijk verschil in telomeerlengtedaling 

(vide supra). Om dit te na te kunnen gaan moeten de telomeerlengtedistributies van 

beide geslachten identiek zijn. Hiervoor wordt de Kolmogorov-Smirnov test 

aangewend, waar volgens H0 beide datagroepen gelijk verdeeld zijn, ongeacht hun 

verdeling. De teststatistiek D wordt bepaald door: 

(i)CDF(i)CDFmaxD 21
Ni1

−=
≤≤

 (Vergelijking 7) 

met: 

 CDF1 de cumulatieve distributiefunctie van de leeftijd. 

 CDF2 de cumulatieve distributiefunctie van de telomeerlengte. 

Een p-waarde van 0,299 (> 0,05) duidt op een gelijke verdeling. Een belangrijkere 

voorwaarde die voldaan moet worden is de homoscedasticiteit, of gelijkheid van de 

varianties, die met behulp van de aangepaste Levene test bepaald wordt. Volgens de 

nulhypothese zijn beide varianties aan elkaar gelijk. De aangepast Levene test is een 

ANOVA-analyse die uitgevoerd wordt op waarden die gedefinieerd worden als: 

iijij mediaan xz −=  (Vergelijking 8) 

Met een p-waarde gelijk aan 0,766 (> 0,05) is het overduidelijk dat de varianties voor 

beide geslachten gelijk zijn. Aangezien zowel de distributies als de varianties 

identiek zijn, kan een ongepaarde t-test uitgevoerd worden om na te gaan of er een 
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verschil is in telomeerlengte tussen mannen en vrouwen. De p-waarde bedraagt 

0,118 (> 0,05) en bijgevolg wordt de H0 aanvaard en is er geen geslachtsafhankelijk 

verschil in telomeerlengte. Hoewel dit verschil al duidelijk vastgesteld werd (vide 

supra; Benetos et al., 2001) kan het in dit experiment toch niet bevestigd worden. 

Waarschijnlijk is dit te wijten aan de lage kwaliteit van de bekomen resultaten. 

Aangezien de methodologie die aangewend wordt om de telomeerlengten te 

berekenen robuust is, kan met enige zekerheid gesteld worden dat de oorzaak van de 

lage kwaliteit van de resultaten niet in de werkwijze ligt. Het grootste probleem is 

waarschijnlijk te herleiden tot het feit dat het DNA in agaroseplugs zit (vide supra). 

Bovendien waren de DNA-concentraties heel laag, wat al dan niet veroorzaakt werd 

door de extractiemethode van het DNA, waardoor en visualisatie en de berekening 

van de telomeerlengte moeilijk verliep. De regressievergelijking voor volwassen 

personen die aan vasculaire dementie lijden, kan gelijk gesteld worden aan: 

(jaar) leeftijd0,02488,4726(kb) lengte ⋅−=  (Vergelijking 9) 

Tijdens de ANOVA-analyse werd een p-waarde vastgesteld van 0,0172 (< 0,05) voor 

de F-test wat duidt op een significante invloed van de leeftijd op de telomeerlengte. 

Om de kwaliteit van dit model na te gaan, moeten a posteriori nog een aantal 

voorwaarden gecontroleerd worden. Aan de hand van een Kolmogorov-Smirnov test 

zal nagegaan worden of de residuen, het verschil tussen de door het model 

voorspelde waarde en de waargenomen waarde, normaal verdeeld zijn. Hierbij 

wordt dezelfde formule gehanteerd als in Vergelijking 7, waarbij CDF2 vervangen 

wordt door de normale distributie. De p-waarde bedraagt slechts 0,0052 en bijgevolg 

zijn de residuen niet normaal verdeeld. De modelkwaliteit is dus zeker niet optimaal, 

maar dit is echter niet de voornaamste voorwaarde. De homoscedasticiteit van de 

residuen van de gefitte telomeerlengtewaarden is de belangrijkste voorwaarde. De 

berekende p-waarde is gelijk aan 0,338 en bijgevolg zijn de varianties gelijk. In 

Figuur 28 wordt een grafiek weergegeven van het berekende model. Hierin valt 

duidelijk op dat er een grote variatie op de data aanwezig is, met een lagere 

modelkwaliteit als gevolg. Aangezien deze variatie inherent is aan de DNA-stalen, 

kan de kwaliteit op geen enkele manier vebeterd worden. 

De telomeerverkortingssnelheid is hier beperkt tot 25, wat vergelijkbaar is met de 

waarde van 31 die Slagboom en collegae (1994) vaststelden bij gezonde individuen. 
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Enerzijds is niet geweten in welk ziektestadium de testpersonen zich bevinden. De 

mogelijkheid bestaat dat relatief gezonde ‘oude’ mensen genomen werden om zo op 

zoek te gaan naar preklinische symptomen van vasculaire dementie. Verder kan het 

niet genoeg benadrukt worden dat de kwaliteit van het model laag is omwille van de 

lage DNA-concentraties. Hierdoor ontstaat een grote variatie, en een grote 

onzekerheid in verband met de juiste coëfficiënten van de regressierechte. Dit wordt 

bevestigd door het feit dat er geen onderscheid waargenomen wordt tussen de 

telomeerlengte van vrouwen en mannen in deze populatie. Een eerste mogelijkheid, 

die als heel onwaarschijnlijk beschouwd wordt, is dat dit geslachtsafhankelijke 

verschil afwezig is in deze populatie. Een tweede, weliswaar onwaarschijnlijke, optie 

is dat dit verschil vervaagt met toenemende leeftijd. Het oorspronkelijke verschil 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het beschermende effect van het vrouwelijke 

hormoon œstrogeen. (Kyo et al., 1999; Römer et al., 1997; Tang & Subbiah, 1996; von 

Zglinicki, 2000a). Naarmate een vrouw ouder wordt, daalt de œstrogeenconcentratie, 

waardoor dit beschermende effect mee afneemt. Het is echter onwaarschijnlijk dat er 

geen verschil meer detecteerbaar is doordat de beschermingsfactor gedeeltelijk 

wegvalt. Het verschil werd gedurende de pre-menopauzale jaren steeds groter, en 

zou dus na het intreden van de menopauze nog steeds waarneembaar moeten zijn. 

De oorzaak van het niet detecteren van dit verschil zou dan kunnen terug te leiden 

zijn tot de lage modelkwaliteit. Door de grote variatie op de testdata zou het verschil 

namelijk vervagen, tot het niet meer statistisch detecteerbaar is. 

Het is niet evident en accuraat om besluiten te trekken uit deze data, aangezien het 

een cross-sectionele dataset betreft. Op deze manier zijn de biologische en 

chronologische leeftijd niet onafhankelijk van elkaar. Juister zou zijn om te 

vertrekken vanuit een longitudinale dataset, om zodoende de parameters van de 

regressierechte te bepalen afhankelijk van de groep waartoe iemand behoord. De 

definitie van het woord groep kan bovendien breed opgevat worden. In de context 

van dit experiment worden de groepen geslachtsafhankelijk gedefinieerd. Het 

snijpunt met de Y-as zou in dit opzicht gelijk moeten zijn voor beide groepen, terwijl 

de richtingscoëfficiënt groter zou moeten zijn voor mannen. Dit zou 

overeenstemmen met het feit dat er geen geslachtsafhankelijk verschil is bij de 

geboorte, maar dat daarna de telomeerverkortingssnelheid groter is bij mannen dan 
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bij vrouwen. De groepen zou ook anders gedefinieerd kunnen worden als 

bijvoorbeeld gezonde mensen en mensen met preklinische symptomen van een 

telomeerlengte gerelateerde ziekte. 

 

3.3. Plug- versus Vloeibare Digestie 

Bij sommige onderzoekers geniet een plugdigestie (vide supra) de voorkeur omdat op 

deze manier tijdens extractie, transport, pre-analyse, elektroforese, bewaren,… het 

DNA beter beschermd zou blijven tegen mechanische shearing. Hoewel deze 

werkwijze intuïtief een betere protectie garandeert, kan toch opgemerkt worden dat 

hieraan heel wat nadelen verbonden zijn. Als de plugs niet in hun geheel in de 

agarosegel geplaatst worden, moeten deze verknipt worden. De plugs die tijdens het 

experiment gebruikt werden in verband met vasculaire dementie vertoonden nogal 

wat homogeniteitsverschillen afhankelijk van welk deel van de plug genomen werd. 

De pluggrootte was evenmin consistent. Dit leidt soms tot overwachte en minder 

goede resultaten. Bovendien duurt de digestie van de plugs langer dan deze van 

opgelost DNA, waardoor deze techniek minder geschikt is voor routineanalyses en 

Figuur 28: Datapunten (blauw) zoals bekomen via de terminale restrictiefragmentenanalyse en 

de berekende regressievergelijking voor volwassen personen tussen de 65 en 99 jaar die allen 

lijden aan vasculaire dementie. 
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grote projecten. De extra veiligheidsmaatregelen van het plugdigestieprotocol blijken 

dus niet alleen tijdrovend, maar ook overbodig in vergelijking met de vloeibare 

digestie, zoals deze veelvuldig uitgevoerd werd tijdens het Asklepiosproject. 

3.4. Asklepios: Atherosclerose Populatiestudie 

Het Asklepiosproject35 is een twaalfjarige preventiestudie bij een preklinische 

atherosclerosepatiëntenpopulatie tussen 35 en 55 jaar oud. De studie ging in oktober 

2002 van start in de gemeenten Erpe-Mere, Nieuwerkerken en omstreken. Het aantal 

testpersonen bedraagt 2528, en de eerste van drie controlerondes werd eind 2004 

beëindigd. Het doel van dit project is preventief ingrijpen mogelijk maken, maar dit 

is moeilijk, aangezien nog niet alle risicofactoren gekend zijn. Niet enkel de genen 

spelen een belangrijke rol, maar ook externe risicofactoren, zoals roken en cholesterol 

kunnen een heel dominante invloed uitoefenen. De interactie tussen genen en milieu 

blijkt hier uitermate belangrijk. Naast de identificatie van de risicofactoren en hun 

interacties is het ook de bedoeling om bepaalde methodes te ontwikkelen en te 

valideren die in staat zijn de eigenschapppen van de slagaders te meten. Deze 

methodes moet zo eenvoudig en zo pijnloos mogelijk zijn. Bovendien moet de 

nieuwe werkwijze zekerheid bieden in verband met de verkalkingstoestand van een 

bepaalde persoon. Dit luik van het onderzoek wordt beëindigd met het opstellen van 

een hemodynamisch model. Hoewel telomeerlengte een goede indicatie kan zijn, is 

het onwaarschijnlijk dat ze de beste determinant voor verkalkingstoestand van de 

slagaders van een bepaald persoon is. De telomeerlengte doet in dit onderzoek dienst 

als biologische merker voor de veroudering. 

3.5. Heat Shock Muizen 

Dit experiment werd uitgevoerd in samenwerking met Dr. Cuiying Chen (Vlaams 

Interuniversitair instituut voor Biotechnologie – Departement voor Moleculair 

Biomedisch Onderzoek). De telomeerlengte van wild type muizen zal vergeleken 

worden met HSP70 knock out (KO) muizen. Vervolgens is het ook de bedoeling om 

het effect van calorische restrictie na te gaan. 

                                                 

35 http://www.hartziekten.be (datum: 21/04/2005). 
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Voor het CC1-experiment werden acht DNA-stalen van 16 maanden oude WT en KO 

muizen vegeleken. De DNA-concentraties waren op twee na, namelijk KO3 en WT4, 

te laag. Deze twee stalen werden apart geanalyseerd op gel CC1A, terwijl de overige 

stalen op een tweede gel, CC1B, gepoold en geladen werden per groep. De resultaten 

worden weergegeven in Tabel 4. 

Tabel 4: Moleculaire gewichten van de DNA stalen van het CC1‑experiment 

DNA‑Staal Moleculair Gewicht (kb) 

WT4 39,9311 

KO3 13,7027 

WT(1, 3, 5) 24,0388 

KO(2, 4, 5) 13,4685 

 

Uit de berekening van de moleculaire gewichten kan opgemaakt worden dat muizen 

die niet in staat zijn HSP70 aan te maken duidelijk kortere telomeren bevatten dan 

wild type muizen. Alhoewel het verschil, om evidente redenen, het meest 

uitgesproken is bij de twee stalen die individueel geanalyseerd werden, is het ook 

overduidelijk aanwezig bij de gepoolde resultaten. Uit Tabel 4 kan eenvoudig 

afgeleid worden dat het verschil in moleculair gewicht van de telomeren na 16 

maanden al relatief groot is en meer dan 20 kb langer is bij wild type muizen in 

vergelijking met knock out miuzen. 

Tijdens het CC2-experiment werd niet enkel verder gewerkt met de muizen van CC1, 

maar bovendien werden 2,5 maanden jonge muizen geanalyseerd. Hierbij wordt een 

derde groep, namelijk muizen die HSP70 tot overexpressie brengen, geïntroduceerd. 

De resultaten van deze analyse worden weergegeven in Figuur 29. 

De concentraties van de DNA-stalen van CC2 waren suboptimaal, waardoor onder 

andere de stalen WT4 en KO3 uit CC1 niet geanalyseerd konden worden. Bovendien 

was dit experiment uitgevoerd op de CHEF Mapper aan de hand van de 

auto-algoritmefunctie, omdat deze opstelling toelaat met grotere DNA-volumes, en 

bijgevolg lagere concentraties, te werken. Aangezien een aantal belangrijke stalen 
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zelfs niet met de CHEF Mapper geanalyseerd konden worden, werd besloten om de 

stalen te concentreren en opnieuw te analyseren. De stalen die nog steeds minder 

dan de vereiste36 hoeveelheid van 5 µg DNA bevatten, werden gepoold volgens 

muizengroep. De stalen gemerkt met controle zijn eveneens afkomstig van wild 

types. 

In een laatste experiment, werd andermaal het verschil in telomeerlengte tussen 

WT’s, KO’s en HSP70-overproducerende muizen nagegaan op gel CC4A. WTC (Wild 

Type Control) zijn normale WT-muizen. % en WT’ zijn respectievelijk de KO- en 

WT-muizen uit de vorige heath shock muizenexperimenten. Verder waren ook 

DNA-stalen beschikbaar van muizen die calorische restrictie ondergaan hebben. 

Deze stalen werden opgenomen in het CC4B-experiment. Als controle waren niet 

enkel wild types beschikbaar, maar ook muizen die een extra grote hoeveelheid eten 

(fat mice) gevoederd kregen. 

De DNA-stalen afkomstig van de muizen die calorische restrictie ondergingen, 

werden niet via de gebruikelijke speed vac procedure geconcentreerd, maar wel via 

ethanolprecipitatie. Hoewel het DNA zichtbaar was tijdens de uitvoering, was toch 

niets te zien op de blot, waardoor geen resultaten van deze muizen beschikbaar zijn. 

Het enige besluit dat hieruit getrokken kan worden, is dat via ethanolprecipitatie 

grote hoeveelheden DNA verloren gaan. Bijgevolg is deze concentratiemethode 

minder geschikt voor experimenten waar weinig DNA beschikbaar is. 

Een samenvatting van al deze experimenten wordt weergegeven in Tabel 5. 

De gegevens in Tabel 5 zijn niet echt ideaal om statistische tests toe te passen. 

Meestal waren de DNA-concentraties aan de lage kant, wat de analyse bemoeilijkt. 

Het concentreren van DNA kan dit verhelpen, maar ook deze procedure is niet 

risicoloos en bovendien wordt vermoed dat dit de kwaliteit van het DNA niet ten 

goede komt. Als laatste zou kunnen opgemerkt worden dat nog meer DNA-stalen 

                                                 

36 Om goede resultaten te verkrijgen met het gebruikte protocol moet minstens 5 µg DNA voorhanden 

zijn. De analyses zijn wel mogelijk met kleinere hoeveelheden, maar hierdoor kan de goede kwaliteit 

van de resultaten niet langer gegarandeerd worden. 
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nodig zijn, opdat grotere testgroepen verkregen zouden worden. Hierdoor zouden 

de statistische analyses met een grotere performantie eventuele verschillen kunnen 

detecteren. Het is niet evident om een duidelijk fenomeen in deze resultaten te 

ontwaren. Er is geen significant verschil tussen wild type muizen en deze die HSP70 

tot overexpressie brengen. Dit is ook logisch gezien de rol van HSP70 in de 

telomeerhuishouding (vide supra). 

 

Er werd ook geen verschil vastgesteld tussen wild types en muizen die te veel 

voedsel kregen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de invloed van het dieet, 

zouden meer tests uitgevoerd moeten worden. Bovendien zouden dezelfde muizen 

10/10/2004 

18 maanden oud 

Figuur 29: Blot CC2, met daarop drie verschillende experimentele groepen: de opvolging na 

twee maanden van CC1 (links), een nieuw experiment waarbij knock outs vergeleken worden 

met wild types (midden) en muizen die HSP70 tot overexpressie brengen versus wild types 

(rechts). Boven de blot wordt de datum van staalname en de leeftijd van de muizen op het 

moment van staalname weergegeven. De twee ellipsen duiden de plaatsen aan waar een extra 

telomeer‑fragment verschijnt. 
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op meerdere tijdstippen geanalyseerd moeten worden om een duidelijk beeld te 

verkrijgen van de evolutie van de telomeerlengte. De evolutie van de knock out 

muizen in vergelijking met de wild types lijkt wel de minst regelmatige. Al snel werd 

gedacht dat er zich een recombinatiefenomeen voordeed. Dit zou de grillige en plotse 

verschillen tussen deze twee groepen kunnen verklaren. Hoewel recombinatie niet in 

staat is de telomeren gedurende lange tijd in beschermde toestand te houden, slaagt 

dit mechanisme er toch in om voor een korte periode voor langere telomeren te 

zorgen. Hierdoor ontstaat wel eerst een onstabiele fase, waardoor onbeschermde 

telomeren kunnen recombineren. Net zoals bij gist, zou hier een vorm van 

recombinatie kunnen optreden waarbij een deel van de subtelomerische regio mee 

recombineert. Dit is een mogelijke verklaring voor de extra DNA-band die zichtbaar 

wordt bij de knock out muizen op de blots (Figuur 29). Andere bronnen bevestigen 

dat HSP70-inactivatie leidt tot telomeerinstabiliteit (Pandita et al., 2004). Een ander 

fenomeen dat waargenomen wordt, is een verhoogde frequentie van spontane 

chromosomale aberraties, waardoor vermoed wordt dat HSP70 een rol speelt in het 

bewaren van de genomische stabiliteit (Pandita et al., 2004). 

Tabel 5: Samenvattende tabel van de berekende telomeerlengten van het heat shock experiment 

(gebruikte afkortingen: KO = knock out muizen; WT = wild type muizen; Tg = muizen die HSP70 

tot overexpressie brengen). 

Leeftijd 

(maanden) 
Groepen 

Verschil van de 

gemiddelden 

(kb) 

Homoscedastisch 

(Levene test; 

p > 0,05) 

Significant 

Verschil (ttest; 

p < 0,05) 

2,5 Tg vs WT -2,2044 - Nee 

2,5 KO vs WT 25,4403 Ja Nee 

7 KO vs WT -7,2873 Ja Nee 

7 Tg vs WT -7,4874 Ja Nee 

7 FAT vs WT 10,0773 Ja Nee 

16 KO vs WT -18,3994 Nee Nee 

18 KO vs WT 84,8818 Ja Nee 

23 KO vs WT 15,0742 Ja Ja 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen Besluit 

You could give Aristotle a tutorial. And you could thrill him to the core of his being. 

Aristotle was an encyclopedic polymath, an all time intellect. Yet not only can you 

know more than him about the world. You also can have a deeper understanding of 

how everything works. Such is the privilege of living after Newton, Darwin, Einstein, 

Planck, Watson, Crick and their colleagues 

Richard Dawkins (1941 - )
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4.  Algemeen Besluit 

Het belangrijkste onderdeel van deze scriptie bestond erin om het bestaande 

computerprogramma om telomeerlengten te schatten te optimaliseren. Er werd 

gestreefd naar een gemakkellijk te gebruiken programma dat snel en efficiënt werkt. 

Vooreerst werd geprobeerd om een gebruiksvriendelijke GUI te maken. De snelheid 

werd met nagenoeg één grootte orde verkleind tot ongeveer 10 seconden. De 

werkefficiëntie werd opgedreven door het invoeren van een aantal functionaliteiten 

die het analyseren sneller en gebruiksvriendelijker maken. Zo worden de data 

automatisch opgeslagen in een Excel-werkblad. De figuren van de merkerregressie, 

de extractie, de geschatte verticale profielen, en de blots met aangeduide 

zwaartepunten worden automatisch als TIFF-afbeeldingen opgeslagen. Dit kan 

belangrijk zijn om de kwaliteitscontrole achteraf te verzekeren. 

De belangrijkste wijzigingen die resulteerden in BAT 2.0 werden echter uitgevoerd in 

de berekeningsalgoritme zelf. Telomeersmeren op een blot worden radioactief 

gelabeld en gescand. Uit iedere laan wordt de telomeersmeer geëxtraheerd. Hierbij 

wordt eerst het ruis verwijderd, waarna ook de TAS (ITS) uit het profiel weggelaten 

wordt. De intensiteitsdistributie van dit profiel staat onder grote discussie. De drie 

distributies die vaak in deze context vernoemd worden zijn de normale 

(Gaussiaanse), de Weibull en de lognormale distributie. De eerste wordt gefit aan de 

intensiteit in functie van de afstand in pixels, terwijl de laatste twee gefit worden aan 

de intensiteit in functie van moleculaire gewichten. In tegenstelling tot wat op den 

Buijs en collegae (2004) concludeerden, blijkt de lognormale verdeling, waarvan de 

parameters via de kleinste kwadraten methode geschat werden, in combinatie met 

een referentiestaal de beste herhaalbaarheid van de resultaten te vertonen. 

Voornamelijk de aanwezigheid van het referentiestaal is merkwaardig, aangezien 

alle vroegere analyses steeds duiden op slechtere resultaten als een referentie 

gestuurde correctie uitgevoerd werd. De Weibull distributie scoort meestal 

gelijkaardig aan de lognormale, maar nooit echt beter, zoals bleek uit de test van op 

den Buijs en collegae (2004). De MLE methode die in MatLab geïmplementeerd is, 

blijkt nog niet te voldoen aan de eisen om gemiddelde telomeerlengten te berekenen. 

Als dit aspect van MatLab in de toekomst nog verder uitgebreid wordt, zou het nog 

een significante verbetering voor het programma kunnen betekenen. Ook op het 
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gebied van de referentiecorrectie zijn nog verbeteringen mogelijk. In de toekomst zou 

het ene referentiestaal bijvoorbeeld kunnen vervangen worden door een derde 

merker, waardoor een breed bereik van moleculaire gewichten ontstaat. Over het 

algemeen kan gesteld worden dat een variatie tussen twee identieke stalen van 

ruwweg 3% voldoende accuraat is en dat de gebruikte methodologie en 

post-experimentele analysemethoden goed geschikt zijn om de gemiddelde 

telomeerlengte te berekenen. 

De kwaliteit van BAT 2.0 en van de verschillende methoden om de 

parameterschatting uit te voeren werd steeds gevalideerd aan de hand van de blots 

van het Asklepiosproject. De eerste eindresultaten van deze twaalfjarige 

longitudinale preventiestudie bij preklinische atherosclerosepatiënten tussen 35 en 55 

jaar oud zullen pas over acht à tien jaar beschikbaar zijn. Per proefperiode wordt een 

DNA-staal van de personen genomen waarvan de telomeerlengte bepaald wordt. 

Aangezien ieder DNA-staal op twee aparte gels geanalyseerd wordt, zijn deze 

gegevens uitermate geschikt om de herhaalbaarheid en bijgevolg de kwaliteit van de 

analysemethode te toetsen. 

In tegenstelling tot het Asklepiosproject werd een cross-sectionele dataset van 

vasculaire dementie patiëten geanalyseerd. De enige informatie die op dit moment 

beschikbaar is, is de leeftijd van de ouderlingen. Dit liet toe om een regressierechte 

van de telomeerlengte in functie van de chronologische leeftijd te bepalen. Hoewel 

de dataset niet ideaal was, aangezien het een cross-sectionele studie is, werd toch een 

goede correlatie gevonden met de resulaten van Slagboom en collegae (1994). Al het 

DNA van dit experiment werd in agaroseplugs gedigereerd. Dit liet toe om deze 

manier van digereren voordelen biedt ten opzicht van de digestie in vloeibare fase. 

Het nadeel van de plugdigestie was voornamelijk de heterogeniteit van de 

DNA-concentratie binnenin de plug. Bovendien kan gesteld worden dat, als de 

regels van het protocol goed gevolgd worden, het voordeel van de extra bescherming 

in de agaroseplug nagenoeg teniet gedaan wordt. 

In het heath shock muizen experiment werd de invloed van HSP70 op de veroudering 

van muizen bepaald. Gezien de lage concentratie van het DNA moesten veel stalen 

geconcentreerd worden. In dit geval kan gesteld worden dat, gezien de kleine 
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hoeveelheden DNA, ethanolprecipitatie een minder goede methode is dan speed 

vac’en. Zowel HSP70 knock outs als muizen die HSP70 tot overexpressie brengen, 

werden vergeleken met wild types. De muizen die de proteïne tot overexpressie 

brengen, verschillen niet significant met de wild types, wat op voorhand verwacht 

werd gezien de rol van HSP70 in de telomerase-activatie. De knock out muizen 

daarentegen vertoonden tekenen van genomische instabiliteit. Andere bronnen 

(Pandita et al., 2004) bevestigen het voorkomen van chromosomale aberraties in 

afwezigheid van HSP70. Wild types werden ook vergeleken met overvoede muizen 

en muizen die calorische restrictie, een vorm van hormesis, ondergingen. Hoewel het 

experiment nog niet beëindigd is, lijkt de telomeerlengte van de fat muizen op dit 

moment niet significant verschillend van deze van de wild types. 
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Great discoveries and improvements invariably 

involve the cooperation of many minds 
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