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Samenvatting

Dit proefschrift heeft als doelstelling een beter begrip te verschaffen van door zware
ionen geı̈nduceerde biologische schade op moleculaire schaal. Aangezien DNA de
belangrijkste celcomponent is die schade ondergaat bij bestraling, zijn plasmiden
gekozen als onderzoeksobject.

Figure 3: Typische AFM-afbeeldingen (3×3 µm2) van supercoiled ΦX174 plasmide DNA,
bestraald met 250 Gy Röntgenstraling (linker afbeelding) en 3,5 MeV/u Ni ionen (rechter
afbeelding). Moleculen met verschillende configuraties zijn met pijlen aangegeven: super-
coiled, A; gerelaxeerd, B; lineair, C [54].

In dit werk zijn bestralingen met zware ionen van MeV-energieën uitgevoerd met
het AGOR cyclotron (Accélérateur Groningen-ORsay). Voor keV-energieën is de
Electron Cyclotron Resonance Ion Source (ECRIS) gebruikt. Bestralingen van plas-
miden met 137Cs-ionen zijn uitgevoerd op het Universitair Medisch Centrum Gronin-
gen (UMCG). Het pBR322 plasmide DNA werd bij de bestralingsexperimenten ge-
bruikt vanwege de goed gedefinieerde grootte en de mogelijkheid tot eenvoudige
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bereiding in milligram-hoeveelheden van hoge zuiverheid. Enkelvoudige streng breuken
(ESB’s) en dubbele strengbreuken (DSB’s) zijn gekozen als indicatoren voor DNA-
schade. Deze breuken kunnen gemakkelijk gekwantificeerd worden door middel van
gel-electroforese. Fig. 3 geeft een Atomic Force Microscopy (AFM) afbeelding weer
van verschillende plasmide configuraties (intact-super coiled, ESB-circulair, DSB-
lineair).

Figure 4: Diepte-dosis distributie van een gemoduleerde 90 MeV/u 12-bundel, met de uitge-
spreide Bragg-piek (spread-out Bragg peak, SOBP). De verbindingslijn is voor visuele inter-
pretatie weergegeven. De twee pijlen bij het plateau van de Bragg-curve (40 ± 5 keV/µm) en
bij het SOBP (189 ± 15 keV/µm) geven de locaties van het specimen aan.

De eerste serie experimenten met C-ionen zijn uitgevoerd met kinetische en-
ergieën corresponderende met twee verschillende regio’s op de Bragg-curve, namelijk
de entree (plateau) locatie en de SOBP-locatie (fig. 4). ESB en DSB formatie per
plasmide per dosiseenheid bleek lager te zijn in de SOBP-regio dan in de plateaure-
gio. Aangezien in biologische systemen bij celdood de RBE van C-ionen gewoonlijk
hoger is in de SOBP-regio dan in de plateau regio, concluderen we dat C-ionen in de
SOBP-regio DSB’s veroorzaken die kwalitatief verschillend zijn van die in de plateau
regio. Geclusterde strengbreuken, recentelijk voor de eerste keer geı̈dentificeerd door
Psonka et al. [54], geven een waarschijnlijke verklaring voor dit kwalitatieve ver-
schil. We konden verder ook de mate van niet-"scavengable" plasmideschade op hoge
"scavenging" capaciteit bepalen uit onze data. Verrassenderwijs worden niet alleen
DSB’s, maar ook een aanzienlijke fractie ESB’s veroorzaakt door directe effecten.

In hoofdstuk 4 wordt een vergelijkende studie gemaakt van door zware ionen en γ-
fotonen geı̈nduceerde schade aan plasmide DNA. Plasmide DNA werd bestraald met
12-ionen en γ-straling in zowel zuiver water als in water met verschillende "scavenger"
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concentraties, en geanalyseerd met gel-electroforese. Bij lage "scavenging" capaciteit
werd het DNA aanzienlijk beschadigd door zowel lage als hoge LET-bestralingen. In
de aanwezigheid van de "scavenger" mannitol, die cellulaire condities nabootst, blijft
alleen voor SOBP koolstofionen een aanzienlijke breukformatie over, die verhoogt
bij toenemende stralingsdosis. Dit rendement wordt veroorzaakt door directe DNA-
schade, bijvoorbeeld geclusterde laesies. Bij lage LET-bestraling blijkt de L-plasmide
formatie geheel te kunnen worden toegeschreven aan de radicaal actie en kan dus
efficiộnt worden onderdrukt door "scavengers".

In hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat keV-ionen efficiënt ESB’s en DSB’s kunnen
induceren in dunne films van plasmide DNA. Hoewel H+- en He2+-ionen vergelijk-
bare LET’s hebben bij een bepaalde kinetische energie, worden bij identieke dosis
ongeveer 5 maal meer DSB’s geı̈nduceerd door He2+-ionen. Deze bevinding wi-
jst op een sterke bijdrage van kerninteracties, aangezien simulaties aantoonden dat
He2+-ionen ongeveer 5 maal efficiënter zijn in directe atoom "knock-out" uit het
specimen. Aan de andere kant voorspellen simulaties zeer vergelijkbare snelheden
van atoom "knock-out" voor Cq+-ionen, vergeleken met He2+-ionen. Echter, DSB-
formatie bleek te worden verhoogd met 1 tot 2 ordes van grootte. Voorlopig schrijven
we dit effect toe aan de hogere LET, hetgeen kan leiden tot een verhoging van de
complexiteit van lokale schade en hogere DSB-formaties. Voor Cq+-ionen zouden
energetische terugkaats-botsingen verdere schade kunnen toebrengen.

Dunne film productie, gecontroleerde bestraling en collectie, en analyse van het
bestraalde specimen kan worden uitgevoerd op een reproduceerbare wijze. Voor de
toekomst zouden systematische studies van de invloed van de ladingstoestand en de
kinetische energie een dieper inzicht kunnen verschaffen van het beschadigingsproces
en, in het bijzonder, de wisselwerking tussen elektronische en kerninteracties in de
absorptie van straling.

Dit proefschrift heeft niet alleen geresulteerd in een dieper inzicht in de molec-
ulaire mechanismen ten grondslag van zware-iontherapie, maar heeft ook nieuwe
vragen opgeworpen:

∙ In dit werk hebben we de respons van plasmide DNA op bestralingen met zware
ionen onderzocht. Met dit vereenvoudigde model kunnen de eerste stadia in het
proces van DNA-schade worden begrepen. Echter, om een link te leggen naar
de echte biologische wereld, zijn in-vitro en in-vivo experimenten benodigd om
bijvoorbeeld de invloed van het herstel-mechanisme van DNA te bestuderen.

∙ Experimenten met enkele keV of sub-keV kinetische energieën van de ionen
zouden een meer gedetailleerde studie van de rol van kernabsorptie in staat
stellen.

∙ Met Atomic Force Microscopie (AFM) analyse van de fractie van korte lineaire
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fragmenten door veelvoudige dubbele streng-breuken of geclusterde schade in
bestraalde plasmiden, zou een vollediger kwantificering van de schade kunnen
worden verkregen.

∙ Het wordt aangenomen dat door de introductie van zware atomen in een tumor
voordat bestraling plaatsvindt, de mate van schade wordt gewijzigd wegens
een significante verhoging van het aantal geclusterde laesies. Om dit nader te
bestuderen, zouden materialen met een hoog atoomnummer (Z), zoals goud of
titanium, kunnen worden toegevoegd aan de plasmide-oplossing.


