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Kinesin Illuminated

NEDERLANDSE SAMENVATTING

KINESINE BELICHT

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen, die voor groei, verplaatsing,  
deling en onderhoud afhankelijk zijn van een groot scala aan eiwitten. Een es-
sentieel proces in onze cellen is bijvoorbeeld transport gedreven door motorei-
witten (zie  pag. 7, fig. 2). Zonder deze eiwitten zou diffusie het enige transport-
mechanisme zijn. Maar diffusie is niet specifiek en erg langzaam over langere 
afstanden. Zo zou volgens de Stokes-Einstein relatie een typische cargo van kine-
sine (een membraanbolletje van ~1 micrometer) meer dan 10000 jaar onderweg 
zijn naar het uiteinde van de zenuw in je grote teen, een afstand van één meter 
(1). De evolutie heeft gelukkig gespecialiseerde motoreiwitten voortgebracht die 
dit transport sneller en gerichter kunnen laten verlopen. Eén daarvan is kinesine, 
een motor die uit twee eiwitketens bestaat, met een lange staart die aan de lad-
ing bindt en twee “voetjes” die over een microtubule stappen en de onbetwiste 
hoofdrolspeler in deze thesis (zie pag.8, fig. 3). Een microtubule is een lange, 
georiënteerde eiwitbuis, die onderdeel is van het celskelet en de cel dus naast ste-
vigheid ook gerichte transportbanen verschaft. De energie nodig voor het trans-
port wordt door de voetjes gehaald uit de chemische omzetting van ATP in ADP.
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Een techniek waarmee individuele motoreiwitten direct afgebeeld kunnen 
worden is fluorescentie microscopie (zie hoofdstuk 2.1). Om deze techniek 
toe te kunnen passen is het nodig om een fluorescent label aan het eiwit te  
bevestigen. Als dit label in een microscoop met laserlicht van een resonante golf-
lengte aangeslagen wordt, dan kan de Stokes’-rood-verschoven fluorescentie (zie 
pag. 17, fig. 1A) met de nauwkeurigheid van individuele fotonen gedetecteerd 
worden met bijvoorbeeld een gevoelige CCD-camera. Aan de hand van fluores-
centiebeelden kunnen eigenschappen van het label, zoals locatie, verplaatsing, 
intensiteit en aantal bepaald worden. Deze techniek is uitgebreid toegepast op 
kinesine en heeft veel verduidelijkt over het werkingsmechanisme van dit mo-
toreiwit (zie hoofdstuk 2.2). Allereerst is aangetoond dat één kinesine, bestaande 
uit de twee eiwitketens, voldoende is om transport te bewerkstelligen over een 
afstand van meer dan een micrometer, in vele stappen. Deze eigenschap wordt 
“processiviteit”genoemd. De beweging is slechts in één richting: kinesine “voelt” 
de oriëntatie van de microtubule waarover hij beweegt. De snelheid, die afhan-
kelijk is van de precieze concentratie ATP, de brandstof, is maximaal ongeveer 
800 nm s-1. Deze snelheid is in overeenstemming met de snelheid waarmee mem-
braanbolletjes door onze cellen bewegen. Deze techniek is ook gebruikt om an-
dere motoren te bestuderen, zoals myosine en dyneïne (zie hoofdstuk 2.2) en 
was cruciaal voor de metingen zoals beschreven in deze thesis. Ik heb veelvuldig 
gebruik gemaakt van een zelfgebouwde fluorescentiemicroscopie opstelling met 
een detectiegevoeligheid die ons in staat stelde bewegingen van één eiwit zicht-
baar te maken zowel in vitro als in vivo in een levend organisme. Deze opstelling 
is in detail beschreven in hoofdstuk 3.1 (zie ook pag. 136, fig. 1 voor een foto van 
de fluorescentiemicroscoop en pag. 147, fig. 3 voor een schematische tekening).

Lasers kunnen niet alleen gebruikt worden om individuele motoreiwitten zicht-
baar te maken, maar ook om er mechanische krachten op uit te oefenen of om de 
kracht die ze genereren te meten, met een “optisch pincet”. In grote lijnen bestaat 
een optisch pincet uit een laserstraal die met behulp van een microscoopobjectief 
gefocusseerd wordt tot een zo klein mogelijke spot waarin deeltjes met een bre-
kingsindex die verschilt van de omgeving ‘gevangen’ kunnen worden. Licht dat op 
deze deeltjes valt wordt namelijk gebroken, waardoor de impuls van de fotonen 
overgedragen wordt op het deeltje. De immense lichtintensiteitsgradiënt van het 
laserfocus resulteert in een driedimensionale harmonische potentiaalput waarin 
het deeltje vastgehouden kan worden. Het is niet mogelijk om kinesine direct 
vast te pakken met een optische pincet. Daarom wordt kinesine voor metingen 
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met een optisch pincet vaak vastgemaakt aan een plastic of glazen bolletjes van 
ongeveer een micrometer groot (zie pag. 52, fig. 2C). In een pincet dat gebruikt 
maakt van ongeveer 1 Watt laserlicht kunnen op zulke bolletjes krachten in de 
orde van 100 pN uitgeoefend worden. De overdracht van impuls werkt ook de 
andere kant op: als het bolletje uit het centrum van het focus beweegt, dan wordt 
het licht afgebogen. Deze afbuiging kan nauwkeurig gemeten worden met een 
positiegevoelige lichtdetector. Zo kunnen kunnen verplaatsingen van de bolletjes 
met een nauwkeurigheid van minder dan een nanometer gemeten worden. In 
een harmonische potentiaal is de kracht evenredig aan de verplaatsing, dus kan 
de verplaatsing omgerekend worden in een kracht met een resolutie van mind-
er dan een picoNewton. Zo krijgen we met een optisch pincet toegang tot het 
energieregime dat relevant is voor biomoleculen zoals kinesine: de thermische 
energie is in een levende cel ~ 4 pN nm, en de hydrolyse van één ATP molecuul 
levert een vrije energie op van ~100 pN nm (1). Optische pincetten worden dan 
ook veelvuldig toegepast om de krachtontwikkeling van kinesine te bestuderen. 
Op deze wijze is aangetoond dat kinesine stapjes van 8 nm maakt en nog net 
vooruit kan komen als er met een kracht van 6 pN aan getrokken wordt. Hieruit 
kan berekend worden dat kinesine een maximale mechanische arbeid van on-
geveer 8 nm × 6 pN = 48 pN nm kan verrichten, wat overeenkomt met de helft 
van de energie die vrijkomt bij de hydrolyse van ATP. Kinesine zet dus met een  
behoorlijke efficiëntie chemische energie om in mechanisch arbeid die gebruikt 
wordt om lading binnen de cel te transporteren. Alhoewel ik voor mijn onder- 
zoek geen gebruik heb gemaakt van het optisch pincet, heeft deze techniek zeer 
belangrijke informatie verschaft over de werking van kinesine en verdiende daar-
om wat extra aandacht in deze samenvatting.

Zowel met optische pincetten als met fluorescentie microscopie aan individu-
ele moleculen zijn we veel te weten gekomen over kinesine. Maar beide tech-
nieken hebben hun beperkingen. Fluorescentiemethoden zijn vaak intrinsiek 
langzaam, er kunnen maximaal ongeveer honderd beelden per seconde gemeten 
worden, wat te langzaam is om de details van een 10 ms durende kinesinestap te 
doorgronden. Een optisch pincet kan een betere tijdsresolutie opleveren, maar  
rapporteert alleen over verplaatsing van het gehele kinesine, terwijl informatie 
over de afzonderlijke voetjes moeilijk te verkrijgen is. In het laboratorium waar ik 
heb gewerkt is een andere meetmethode ontwikkeld, die de tijdsresolutie van het 
optisch pincet met het onderscheidingsvermogen van fluorescentie combineert 
(2). Hiertoe focusseren we een laser op een microtubule en meten confocaal, met 
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een snelle puntdetector (avalanche photodiode) de fluorescentie van individuele 
kinesines die door het focus wandelen (zie pag. 58, fig. 3A). We gebruiken spe-
ciaal geprepareerde kinesines, met aan elk voetje een veschillend fluorescent label. 
Deze labels zijn zo gekozen dat ze via Förster energie overdracht (FRET) excitaties 
aan elkaar door kunnen geven, alleen als ze zich dichter dan ~6 nm van elkaar 
bevinden, met een efficiëntie die afstandsafhankelijk is (zie hoodfstuk 2.3). Door 
middel van FRET in combinatie met deze confocale fluorescentietechniek is het 
mogelijk om afstandsveranderingen tussen de twee voetjes van kinesine met een 
tijdsresolutie van 100 microseconde te volgen (100 keer sneller dan de staptijd). 
Zo weten we nu dat een stap van kinesine niet één vloeiende beweging is maar dat 
er een korte pauze, ongeveer halverwege is. Hoogstwaarschijnlijk is deze pauze 
het gevolg van specifieke interacties tussen de twee voetjes. Waarschijnlijk zorgen 
deze interacties ervoor dat kinesine maar één kant op loopt, van het midden 
van de cel naar de periferie. Door gebruik te maken van FRET zijn wetenschap-
pers ook in staat om bijvoorbeeld veranderingen van eiwitconformatie te meten 
of te kijken naar de stapmechanismen van andere motoreiwitten. De techniek 
“FRET” en metingen met deze techniek aan verschillende motoreiwitten worden 
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2.3 van deze thesis. Het specifiek onderzoek 
aan de “voetjes” van kinesine, zoals in deze paragraaf beschreven was onderdeel 
van een ander promotieonderzoek (2).

In deze samenvatting heb ik heb ik tot nu toe gesproken over enkele motor- 
eiwitten en hun werking, maar motoreiwitten in de cel werken meestal niet al-
leen. Groepen van verschillende motoreiwitten met verschillende eigenschappen 
werken vaak nauw samen om dezelfde lading te transporteren van A naar B, 
om vervolgens andere lading weer terug te brengen van B naar A. Verschillen-
de producten worden zo continu heen en weer getransporteerd, vaak van de 
celkern naar het celmembraan en weer terug (zie pag. 7, fig. 2). Motoreiwitten 
zijn zodoende een zeer belangrijk onderdeel van een ingenieus transportsysteem,  
verantwoordelijk voor een groot deel van de logistiek in de cel. Een goed voorbeeld 
van zo’n transportsysteem is het zogenaamde intraflagellar transport (IFT). Dit 
transportsysteem vinden we in cilia, langwerpige uitstulpingen van het celmem-
braan. Cilia spelen een belangrijke rol in de voortbeweging (zoals bijvoorbeeld 
de zweepstaart van een spermacel), maar in de mens zijn ze bijvoorbeeld ook 
onmisbaar voor het waarnemen van de omgeving: de kegeltjes en staafjes in onze 
ogen maken het mogelijk dat we kunnen zien en in onze nierkanalen worden 
vloeistofstromen door gespecialiseerde cilia gemeten. Cilia zijn dus eigenlijk de 
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antennes van de cel, belangrijk voor het detecteren van allerlei signalen. IFT 
is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van cilia en daardoor 
kan een niet goed werkend IFT-systeem ten grondslag liggen aan verschillende 
menselijk ziekten (bijvoorbeeld Bardet-Biedl syndroom en polycystische nieren), 
ook wel “ciliopathieën” genoemd. IFT maakt vaak gebruik van drie verschillen-
de eiwitmotoren; twee verschillende soorten kinesines, kinesine-II en OSM-3- 
kinesine, en één dyneïne, IFT-dyneïne. Beide kinesines transporteren dyneïne 
en lading van de ingang van het cilium naar de punt van het cilium, en dyneïne 
transporteert beide kinesines en lading weer terug, van de punt van het cilium 
naar de ingang of in dit geval uitgang, het is maar hoe je het bekijkt. Zo houden 
deze motoren gezamenlijk het IFT-systeem in stand (zie pag. 11, fig. 4). Zeer 
interessant is dat kinesine-II en OSM-3-kinesine erg verschillende eigenschap-
pen hebben, maar wel dezelfde lading transporteren. Zo is kinesine-II ongeveer 
drie keer langzamer dan OSM-3-kinesine en maakt het alleen korte wandelingen 
op de microtubuli. OSM-3-kinesine is dus veel sneller en maakt daarnaast ook 
wandelingen die vijf keer zo lang kunnen zijn (deze motor is dus “processiever”). 
Als we willen weten hoe verschillende eiwitmotoren met elkaar samenwerken en 
waarom, is IFT dus een uitstekend transportsysteem om te bestuderen. Maar hoe 
heb ik dat eigenlijk gedaan? 

In de wetenschap worden vaak modelsystemen gebruikt om belangrijke vraag-
stukken te beantwoorden. Modelsystemen in de biologie zijn vaak simpele or-
ganismen in vergelijking met de mens (en zodoende is er gemakkelijker mee 
te werken), maar hebben vaak zeer sterke overeenkomsten als we bijvoorbeeld  
kijken op het niveau van celspecifieke processen, zoals intracellulair transport. 
Om meer over motor transport en vooral de samenwerking tussen verschillende 
motoreiwitten te weten te komen heb ik gebruik gemaakt van het aaltje C. ele-
gans (zie pag. 138, fig. 2). Dit kleine wormpje bestaat uit ongeveer 1000 cellen is  
1 mm lang en heeft unieke eigenschappen. Zo zijn ze bijvoorbeeld transparant en 
is het mogelijk om de eiwitten in het levende organisme fluorescent te labelen. 
Daarnaast heeft het “neuscellen” in de vorm van cilia waarin we de twee verschil-
lende IFT-kinesines (kinesine-II en OSM-3-kinesine) en IFT-dyneïne aantreffen. 
Elk cilium staat in directe verbinding met een dendriet (een uiteinde van een ze-
nuw) en vormt zodoende de link tussen de buitenwereld en de binnenwereld van 
het aaltje. Hierdoor kan het zich bijvoorbeeld efficiënt verplaatsen naar gebieden 
die meer voedsel bevatten. Door modificatie van het genetisch materiaal van  
C. elegans is het mogelijk om eiwitten fluorescent te labelen zonder de natuurlijke 
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aantallen te verstoren. Dit is zeer belangrijk omdat de natuurlijke dynamica in 
de cellen dan niet wordt verstoord, maar ook omdat dan het fluorescentiesignaal 
gebruikt kan worden om het natuurlijk aantal eiwitten te berekenen. In hoofd-
stuk 3.1 is uitgebreid beschreven welke technieken nodig zijn om de motoreiwitten 
fluorescent te labelen en zichtbaar te maken in deze levende aaltjes. Levende ge- 
modificeerde aaltjes werden vervolgens in de fluorescentiemicroscoop geplaatst 
om filmpjes te maken van de bewegingen van motoreiwitten binnenin de cilia. 
Er zijn dan lichtgevende deeltjes waar te nemen die op en neer bewegen langs een 
transportbaan (of eigenlijk een bundel van microtubuli) binnenin het cilium. Als 
we nu voor elk los plaatje (“frame”) van het filmpje kijken naar de exacte posities 
van de eiwitten op deze transportbaan en al deze momentopnames vervolgens 
stuk voor stuk onder elkaar plakken krijgen we de zogenaamde “kymograph” 
(zie pag. 160, fig. 1). De lijnen in de kymograph worden veroorzaakt door eiwit- 
motoren die langs de transportbaan bewegen, waarin de helling van de lijn gelijk 
staat aan de snelheid en de intensiteit aan het aantal motoren in een zogenaamde 
“IFT-trein”, een groep motoreiwitten en hun lading die als een eenheid in dezelf-
de richting bewegen. Ik heb veelvuldig gebruik gemaakt van automatische kymo-
graph analyse programma’s, software ontwikkelt in ons laboratorium dat belan-
grijke transport parameters uit zo’n kymograph kan halen (zie hoofdstuk 3.2) om 
zodoende informatie te winnen over de dynamica van het IFT-systeem.

Al deze kennis heeft mij uiteindelijk in staat gesteld om IFT in de neuscellen van 
het aaltje C. elegans te bestuderen tot op het niveau van één enkel motoreiwit (zie 
hoofdstuk 4.1). Ik heb kunnen ontrafelen hoe twee verschillende kinesines met 
elkaar samenwerken en wat voor voordelen dit kan opleveren voor de cel. We 
weten we nu bijvoorbeeld dat de samenwerking tussen kinesine-II en OSM-3- 
kinesine belangrijk is voor optimaal transport. Het blijkt dat kinesine-II vooral 
bij de basis van het cilium actief is om lading te importeren vanuit de dendriet 
en dat OSM-3-kinesine vooral actief is om deze lading vervolgens over te nemen 
en verder te transporteren naar de punt van het cilium. Zonder kinesine-II, in 
een mutant aaltje, verliezen we zo’n 50% van de lading die normaal te vinden is 
binnenin het cilium. Ik heb ook ontdekt dat de dynamica van het IFT-systeem 
ervoor zorgt dat beide motoren zich vooral bevinden in de gebieden waarin hun 
eigen motoreigenschappen het best tot hun recht komen. Ten slotte heb ik kun-
nen waarnemen hoe in een specifieke mutant, welke in directe relatie staat met 
een bepaalde ciliopathie, de transportdynamica van IFT is aangetast. 
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Ik ben tijdens mijn promotieonderzoek zeer veel te weten gekomen over hoe 
verschillende eiwitmotoren met elkaar samenwerken en waarom dit nuttig kan 
zijn voor de cel. Toch zijn er een nog aantal vragen die ik in de toekomst graag 
zou willen beantwoorden. Daarom heb ik in hoofdstuk 4.2 van dit proefschrift 
kort een aantal van deze nieuwe vraagstukken beschreven en hoe deze in de toe-
komst wellicht kunnen worden geadresseerd. Mijn studie heeft bijgedragen aan 
een beter begrip over de samenwerking tussen kinesine-II en OSM-3-kinesine 
gedurende IFT, maar omdat in de cel dit soort samenwerkingen tussen verschil-
lende motoren vaker voorkomt, ook aan onze kennis over intracellulair transport 
in het algemeen. 

Voor meer informatie bekijk ook:        http://vimeo.com/72100671
           FASTFACTS, VU University Amsterdam
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