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Samenvatting

Cellen, de bouwstenen van het leven, hebben het fascinerend vermogen om van vorm te
veranderen, te delen en te bewegen. Deze vitale processen worden aangedreven door een
dynamisch supramoleculair network dat het cytoskelet genoemd wordt. Het cytoskelet
van eukaryote cellen bestaat uit drie netwerken van eiwit polymeren: filamenteus
actine (F-actine), microtubuli, en, in metazoa, intermediaire filamenten. Deze polymeren
hebben unieke dynamische en mechanische eigenschappen, die cellen in staat stellen een
breed scala aan functies te vervullen. Bijvoorbeeld om de morfologische veranderingen
aan te drijven die noodzakelijk zijn bij celdeling, om cellen van mechanische stabiliteit
te voorzien, en als wegennetwerk voor intracellulair transport van vesikels en organellen.

In het verleden zijn actine filamenten, microtubuli en intermediaire filamenten meest-al
los van elkaar bestudeerd. Enerzijds geeft deze aanpak een gedetailleerd beeld van hun
biochemische, dynamische, mechanische en structurele eigenschappen. Aan de andere
kant, echter, heeft dit ons belemmerd een beeld te vormen van het cytoskelet als een
zeer complex en nauw verweven geheel. Er is inmiddels een groeiende lijst van eiwitten
geidentificeerd die communicatie tussen de drie cytoskelet systemen verzorgen, fysiek of
via signalering, hetgeen suggereert dat in cellen de activiteit van de drie onderdelen van
het cytoskelet onderling strikt gekkoördineerd is. Het is echter moeilijk een duidelijk
beeld te krijgen van de invloed van deze eiwitten op de coördinatie. Dit omdat de
eiwitconcentratie in de cel bijzonder hoog is, en onderzoek verder wordt bemoeilijkt
door de dichtheid en diversiteit van het cytoskelet netwerk en de aanwezigheid van een
veelvoud aan cross-linkers en biochemische regulatoren.

Modelsystemen, met slechts een beperkt aantal cellulaire eiwitten, zijn zeer geschikt om
deze complexiteit te ontrafelen. Ze geven een duidelijk beeld van de biochemische en
mechanische interacties tussen de eiwitten en tonen de minimale benodigdheden van
het systeem om een bepaalde functie te kunnen vervullen. Hoewel de bestudering van
modelsystemen onze kennis van elk van de drie onderdelen van het cytoskelet vergroot
heeft, zijn tot op heden in vitro studies van de interacties tussen deze onderdelen van
het cytoskelet zeer zeldzaam.
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Daarom is het doel van dit proefschrift een vereenvoudigd in vitro model systeem te
ontwikkelen zodat we de interacties tussen microtubuli en actine filamenten kunnen
bestuderen: de twee meest dynamische onderdelen van het eukaryote cytoskelet. Hiertoe
hebben we een cross-linking molecuul ontwikkeld (deze noemen we TipAct), dat direct
aan F-actine bindt en zich concentreert aan de groeiende uiteindes van microtubuli. Dit
laatste gebeurt doordat TipAct bindt aan EB (end-binding) eiwitten, die specifiek het
groeiende uiteinde van de microtubulus herkennen. Vervolgens observeerden we de groei
van microtubuli in aanwezigheid van F-actine filamenten met fluorescentie microscopie.
Om de afzonderlijke invloed van sterische interacties en door cross-linkers begeleide
actine-microtubulus-interacties bestuderen voerden we de experimenten uit in aan- en
afwezigheid van TipAct. Verder bestudeerden we de invloed van verschillende typen
actine netwerken, die typische situaties in de cel representeren.

In Hoofdstuk 1, beschrijven we de eigenschappen van de drie eukaryote cytoskelet
systemen: actine, microtubuli en intermediaire filamenten, en hoe elk afzonderlijk de
binnenkant van de cel vormgeven. Vervolgens verleggen we het focus naar de cross-talk
binnen het cytoskelet, met de nadruk op actine-microtubulus interacties. We bespreken
het mechanisme dat cross-linking proteïnen en biochemische regulatoren in staat stelt
de architectuur van het cytoskelet efficiënt op te bouwen, en hoe de activiteit van
cross-linkers beïnvloed wordt door de mechanische en dynamische eigenschappen van
microtubuli, actine filamenten en intermediaire filamenten.

In Hoofdstuk 2 beschrijven we de experimentele methoden die van toepassing zijn
op alle in vitro analyses die in dit proefschrift beschreven worden. We werken met
dynamische (aktief groeiende en krimpende) microtubuli en actine filamenten, welke
zijn gecross-linked via fluorescent gelabelde EB en TipAct moleculen in de oplossing.
Hiervoor hebben we een aantal oppervlakte analyses, geschikt voor total internal reflec-
tion fluoresence (TIRF) microscopie, ontwikkeld alsmede kwantitatieve beeldanalyse
algoritmes.

In hoofdstuk 3 beschrijven we de ontwikkeling, opzuivering, en biochemische karakte-
risatie van TipAct. Eerst laten we zien dat zowel in cellen als in vitro TipAct bindt
aan actine filamenten, en dat het zich door interactie met EB-eiwitten bevindt aan
de groeiende uiteindes van microtubuli. Daarnaast tonen we aan dat hoewel TipAct
geen hoge affiniteit heeft voor F-actine, het toch efficiënt F-actine kan binden aan
microtubuli door lokaal verhoogde concentraties aan de microtubuli uiteindes. Deze
lokaal verhoogde concentraties aan de uiteindes van microtubuli zijn te verklaren door
een lokaal verlaagde snelheid waarmee TipAct en EB dissociëren in de overlapzones van
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actine met en microtubulus. Ten slotte laten we zien dat het actine-bindende domein
van TipAct niet gevoelig is voor de actine filament polariteit.

In hoofdstuk 4 beschrijven we de effecten van F-actine structuren op microtubuli orga-
nisatie. Om dit te bereiken reconstrueren we interacties tussen dynamische microtubuli
en bundels van actine filamenten. We zien dat microtubuli groei langs actine bundels
geleid kan worden door twee verschillende mechanismes: sterische afbuiging als TipAct
afwezig is, of door vang- en ritsmechanismen als TipAct aanwezig is. We laten zien dat
ondanks de lage affiniteit voor enkele actine filamenten, TipAct toch stabiel bindt aan
F-actine bundels, en ook dat het EB rekruteert naar deze bundels. Met behulp van
fluorescence recovery after photo-bleaching (FRAP) experimenten tonen we aan dat
dissociatie snelheden van TipAct en EB inderdaad lager zijn in zones waar actine en
microtubuli overlappen. Deze observaties verklaren de hoge efficiëntie van het invang-
en ritsmechanismen (van TipAct) bij het leiden van microtubuli groei. Ten slotte laten
we zien dat TipAct ervoor zorgt dat parallelle bundels van F-actine bundels op grotere
schaal de organisatie van microtubuli dicteren.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de effecten die groeiende microtubuli kunnen hebben op F-
actine organisatie. Om dit te bereiken, reconstrueren we interacties tussen dynamische
microtubuli en mobiele actine filamenten en bundels. We laten zien dat cross-linking
via EB en TipAct kan leiden tot zowel vervorming van de F-actine bundels als van
de microtubuli. Daarnaast tonen we aan dat TipAct groeiende microtubuli in staat
stelt vrij diffunderende actine filamenten te transporteren, en aan actine filamenten te
trekken die deels aan het glas bevestigd zijn. We zien dat microtubuli ook tijdens hun
groei actine filamenten kunnen bundelen, waarbij de actine bundels vervolgens TipAct
kunnen rekruteren. Ten slotte laten we zien dat dankzij deze mechanismen een radiale
structuur (die ontstaat vanuit het centrosoom) een initieel isotrope oplossing van actine
filamenten drastisch kan reorganiseren.

In hoofdstuk 6 bestuderen we hoe groeiende microtubuli actine filamenten kunnen trans-
porteren via interacties gemedieerd door TipAct. Hiertoe combineren we experiementen
met dynamische microtubuli en actine filamenten met het opstellen van een model voor
asymmetrische diffusie van de actine filamenten door wisselwerkingen met de uiteindes
van de microtubuli. Als we voorspellingen uit dit model vergelijken met experimentele
data (filament transport voor verschillende EB, TipAct, en tubuli concentraties) zien we
een goede overeenkomst tussen simulaties en experimenten. Ten slotte tonen we aan dat
de krachten die gemoeid zijn met dit transport van de orde van enkele picoNewtons zijn,
vergelijkbaar met krachten die worden opgewekt door moleculaire motoren in cellen.
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Al met al hebben we door een minimaal model systeem te gebruiken van gezuiverde
eiwitten inzicht verkregen in de manier waarop interacties tussen microtubuli uiteindes
en F-actine structuren tot structurering van het cytoskelet leidden. De TipAct crosslinker
zorgt ervoor dat actine bundels microtubuli kunnen leiden, en dus organiseren, in hun
groei. Een verrassende ontdekking is dat hetzelfde systeem ook groeiende microtubuli in
staat stelt om actine filamenten te reorganiseren. Dit toont aan dat cross-linker activiteit
gemoduleerd wordt door de mechanische eigenschappen van de al bestaande architectuur
van het cytoskelet. Wij concluderen dus dat – onafhankelijk van biochemische regulatie
– een scala aan cytoskelet structuren kan ontstaan door de interactie tussen fysische
cross-links en de mechanische eigenschappen van F-actine en microtubuli structuren.

We thank Joris Paijmans and Martijn Wehrens (FOM Institute AMOLF, The Netherlands) for
carefully translating this section into Dutch.


