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Samenvatting

Polymeren zijn anders dan gewone vaste sto!en. Een driedimensionaal 
rooster van deeltjes is een goed model voor een kristalstructuur. Maar 
polymeren zijn eendimensionale strengen van materie, "lamenten 
genoemd. Deze "lamenteuze vorm zorgt voor de unieke eigenschappen 
van vele polymeren, zoals plastic. Ook cellen bevatten polymeren: 
zogenaamde biologische polymeren. Deze polymeren geven cellen 
mechanische rigiditeit. Zo kunnen cellen externe krachten weerstaan 
en hun vorm handhaven. Door middel van biologische polymeren 
kunnen cellen kracht uitoefenen op hun interne compartimenten en op 
hun omgeving. Inzicht in hoe cellen krachten weerstaan en uitoefenen 
is nodig om celgedrag te kunnen kwanti"ceren.

Het doel van dit proefschri# is om biologische polymeren in cellen 
beter te begrijpen. De meeste van onze kennis komt van geïdealiseerde 
experimenten in een kunstmatig, cel-vrij milieu. Met deze kennis kan 
men biologische polymeren in echte cellen moeilijk kwanti"ceren. 
Om dit tekort te verhelpen ontwierp ik experimenten met biologische 
polymeren die op cellulaire lengteschalen zijn ingesloten, in ringen zijn 
gebogen, en worden aangedreven door moleculaire motoreiwitten.

In hoofdstukken 2 en 3 beschrijf ik experimenten waar biologische 
polymeren in kleine ruimtes zijn ingesloten. De groottes van deze 
ruimtes komen overeen met de typische groottes van cellen. We weten 
weinig over hoe polymeren zich organiseren in dergelijke ruimtes. Ik 
maakte ruimtes met verschillende vormen om te begrijpen hoe insluiting 
polymeren beïnvloedt. In hoofdstuk 2 beschrijf ik experimenten 
met vloeibare kristallen van staafvormige fd-virussen, die in donut-
vormige kamers zijn ingesloten. Ik ontwierp so#ware om de lokale 
ordening van het vloeibare kristal te kwanti"ceren. Deze analyse laat 
een verrassende patroon van drievoudige symmetrie zien. Bestaande 
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continuümmodellen die de grootte van de staven verwaarlozen kunnen 
dit patroon niet voorspellen. Maar dat kan wel met numerieke simulaties 
die rekening houden met de grootte van de staven. In hoofdstuk 3 
beschrijf ik experimenten met actine!lamenten die in rechthoekige 
kamers zijn opgesloten. Ik ontwierp so"ware om de lokale ordening te 
kwanti!ceren. Filamenten liggen of langs de diagonaal of parallel met de 
langste kanten van de rechthoek. De resultaten van deze hoofdstukken 
suggereren dat de grens van een cel de ordening van zijn biologische 
polymeren kan beïnvloeden.

In hoofdstuk 4 beschrijf ik experimenten die laten zien dat het 
eiwit septine actine-!lamenten bindt en bundelt. Deze resultaten 
verwerpen eerdere aannames die het tegenovergestelde suggereerden. 
Verrassend is dat actine in de aanwezigheid van septine ringen vormt. Ik 
ontwierp so"ware om hun kromming te kwanti!ceren. Wij weten niet 
hoe deze ringen vormen. Bestaande modellen zijn in tegenspraak met 
onze bevindingen. De resultaten van dit hoofdstuk laten zien dat septine 
binnen cellen actineringen kan vormen—inclusief de contractiele ring 
die delende cellen insnoert.

In hoofdstukken 5 en 6 beschrijf ik experimenten waar het 
motoreiwit myosine actine-!lamenten aandrij". Deze aandrijving leidt 
tot inwaartse trekkrachten zoals in spieren. Gecrosslinkte eiwitten zijn 
nodig om samentrekkingen over lange afstanden uit te voeren. We weten 
weinig over hoe crosslinks inwaartse trekkrachten propageren. Ik voer 
experimenten uit met aangedreven, gecrosslinkte actine-netwerken om 
deze vraag te beantwoorden. In hoofdstuk 5 schrijf ik dat myosine actine-
netwerken in klonten kunnen samentrekken. Ik ontwierp so"ware om 
de grootte van klonten te kwanti!ceren. De distributie van deze klonten 
is schaalvrij, wat op een kritische proces duidt. Verrassend is dat dit 
vaker gebeurt dan verwacht. Bestaande modellen kunnen dit resultaat 
niet verklaren. Maar dat kan wel met numerieke simulaties die rekening 
houden met krachten van motoreiwitten en het loslaten van crosslinks. 
In hoofdstuk 6 breid ik het werk van hoofdstuk 5 uit. Ik vergelijk het 
e#ect van verschillende soorten crosslinks en verschillende manieren 
om motorkrachten te verzwakken. De resultaten van deze hoofdstukken 
laten zien dat de interne krachten uitgeoefend door myosines anders 
zijn dan externe krachten. Ze suggereren dat cellen dit feit gebruiken 
om de lengte van contracties te bepalen.
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In alle vijf onderzoekshoofdstukken ontbreken analytische 
modellen die onze experimentele resultaten verklaren. Toekomstige 
theoretische modellen zullen deze tekortkoming verhelpen. Dan 
kunnen we de natuurkundige krachten die biologische polymeren 
beïnvloeden beter begrijpen. Dit zou ons helpen begrijpen hoe cellen 
krachten weerstaan en uitoefenen.

Met dank aan Martijn Wehrens en Joris Paijmans voor hun hulp met de 
nederlandse tekst.


