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Samenvatting

Cellen hebben materiaaleigenschappen die ze zelf aktief kunnen aanpassen al
naar gelang de omstandigheden. Middels een dynamisch intern cytoskelet (CSK)
zijn deze biologische systemen in staat hun gedrag te veranderen van vloeibaar-
naar vast, waardoor mechanische sterkte gecombineerd wordt met de mogeli-
jkheid om vorm te veranderen en te bewegen. Een externe vezelige extracellulaire
matrix (ECM) die de cellen omringt, verschaft de cellen verdere bescherming
tegen mechanische vervorming zoals spanning, samendrukking of schuifspan-
ning.

Het CSK en de ECM zijn beiden viscoelastische netwerken die zijn opge-
bouwd uit biopolymeren die zeer niet lineair reageren op een mechanische be-
lasting. Deze niet lineaire reactie wordt verantwoordelijk gehouden voor de
bescherming van cellen tegen grote externe spanningen ter voorkoming van
scheuren. Bovendien zorgt het niet lineaire elastische gedrag van de ECM er-
voor dat cellen de stijfheid van de ECM actief kunnen veranderen. De samen-
trekkende krachten die de cellen op de ECM uitoefenen creëren locaal een stijver
netwerk waarin de cellen optimaal kunnen hechten en met elkaar kunnen com-
municeren over grote afstanden door mechanische interacties.

Afhankelijk van de buigstijfheid van het filament en de mate van
kruisverbindingen in het netwerk kan het verstevigingsgedrag voortkomen
uit óf een entropisch mechanisme gerelateerd aan het uitrekken van thermisch
fluctuerende filamenten, óf uit een enthalpisch mechanisme waarin herstruc-
turering van het netwerk plaatsvindt. Beide modellen voor de elasticiteit van
het netwerk gaan er van uit dat de filamenten zich gedragen als staven met
simpele homogene en isotrope mechanische eigenschappen. Hierdoor wordt de
complexe interne architectuur van de biopolymeren genegeerd bij de beschrijv-
ing van de oorsprong van de elastische niet-lineairiteit. Het niet in acht nemen
van de structurele hiërarchie van de filamenten zou ertoe kunnen leiden dat
cruciale effecten gemist worden van de mechanische kenmerken van de eenheden
en hun ruimtelijke rangschikking binnen de vezels.

Het doel van dit proefschrift was om de invloed van de supramoleculaire in-
terne architectuur van de filamenten van het cytoskelet en extracellulaire matrix
op netwerk mechanica op te helderen. Om dit te verwezenlijken heb ik enerzijds
visualisatietechnieken en lichtverstrooiingstechnieken toegepast om de morfolo-
gie en de supramoleculaire structuur van verschillende eiwitfilamenten te karak-
teriseren, en anderzijds door middel van macroscopisch schuifspanningsreologie
de mechanische reactie van het netwerk gemeten. Deze experimentele technieken
worden beschreven in Hoofdstuk 2. Hoofdzakelijk heb ik twee reologische tech-
nieken gebruikt, namelijk metingen met een voorspanning en de Large Ampli-
tude Oscillatory Shear (LAOS) methode. Zoals beschreven in Hoofdstuk 5, lev-
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ert de LAOS methode gedetailleerde informatie over de niet lineaire elasticiteit
wanneer de ruwe stress/strain data worden ontleed door middel van Fourier
transformatie of met Lissajous plots. Ik heb gevonden dat LAOS een soortgeli-
jke gevoeligheid vertoont voor het begin van de elastische niet-lineairiteit als
meer conventionele metingen van de differentile modulus.

In Hoofdstuk 3 onderzoek ik het mechanische gedrag van fibrine, een ei-
wit dat fibreuze bloedproppen vormt om wonden te dichten en wondgenezing
te stimuleren. Ik laat zien dat de niet-lineaire elastische reactie van fibrine
netwerken beheerst wordt door de complexe architectuur van de fibrine fila-
menten. In de fysiologische limiet waarin de vezels bestaan uit dikke bundels
van dunne, semiflexibele protofibrillen, vertonen fibrine-gelen een complex ver-
stevigingsgedrag bij een aangebrachte schuifspanning. Dit fenomeen vindt zijn
oorsprong in het entropisch rekken van de fibrine-bundels op de schaal van het
netwerk, gevolgd door het rekken van de ruggengraat van het filament en het
entropisch rekken van flexibele domeinen binnenin de vezels. Ik stel een mecha-
nisme voor waarbij deze nagenoeg affiene (strek) reactie van het fibrine netwerk
wordt veroorzaakt door de losse verbindingen tussen de protofibrillen die de
vezels vormen. Deze losse verbindingen maken de vezels verrassend flexibel on-
danks hun grote diameter. Het stapsgewijs rekken op verschillende lengteschalen
dat plaatsvindt met toenemende belasting geeft fibrine-stolsels een buitenge-
wone veerkracht tegen grote vervormingen.

Om beter inzicht te krijgen in de rol van de interne architectuur van de fib-
rinevezels, en in het bijzonder de rol van de protofibrillen, binnen de niet-lineaire
mechanica van de netwerken, heb ik mijn onderzoek vervolgd in de limiet van
de zogenaamde fijne proppen, beschreven in Hoofdstuk 4. In dit regime bestaan
de fibrinevezels uit dunne bundels van slechts 3 protofibrillen. Aangezien de
protofibrillen slechts losjes zijn verbonden met elkaar, gedragen zij zich on-
afhankelijk van elkaar en dragen elk individueel bij aan het mechanische gedrag
van het netwerk. Net als in het geval van de meer fysiologische netwerken van
dikke fibers laten de fijne proppen een complexe niet-lineaire spanningsafhanke-
lijkheid zien die verklaard kan worden aan de hand van een affiene entropisch
model. Bij toenemende spanning wordt eerst de thermische fluctuerende vorm
van de protofilamenten gerekt, gevolgd door rekking van de ruggengraat en uitli-
jning van de protofilamenten door de opgelegde schuifspanning. Samen laten de
resultaten voor proppen van dikke of dunne fibrine vezels zien dat de hirar-
chische bundelarchitectuur van de fibrinefilamenten een sleutelrol speelt in het
niet-lineaire mechanische gedrag van fibrine netwerken.

In vivo zijn de vezels van het cytoskelet en de ECM vaak hybride (of
heterotypische) structuren die opgebouwd zijn uit verschillende soorten eiwit-
eenheden. De moleculaire samenstelling kan de moleculaire stapeling binnen de
filamenten veranderen en ook de interacties tussen filamenten beinvloeden. Een
voorbeeld is collageen, een van de meest voorkomende eiwitten in het menselijk
lichaam. Weefsels bestaan meestal uit collageenvezels die hoofdzakelijk opge-
bouwd zijn uit collageen type I; dit eiwit kan heterotypische vezels vormen
met een ander type collageen, namelijk type V. Gedacht wordt dat deze co-
assemblage de vezels voorziet van een mechanisme voor regulatie van de diam-
eter. In Hoofdstuk 6 laat ik zien dat de aanwezigheid van collageen type V in
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vezels de stijfheid van hybride collageennetwerken vermindert vergeleken met
pure (homotypische) collageen I gelen. Dit suggereert dat collageen V de inter-
moleculaire interacties tussen tropocollageen moleculen verandert binnenin, of
tussen, de vezels. De mechanica van het netwerk laat niet-lineair verstevigingsge-
drag zien, wat gebruikelijk is voor kruisverbonden semiflexibele polymeergelen.
De oorzaak van dit niet lineaire gedrag lijkt enthalpisch te zijn, in tegenstelling
fibrinenetwerken, waar de niet-lineariteit een entropische oorzaak heeft. Helaas
wordt hierdoor de kwantitatieve interpretatie van de invloed van collageen V
op de mechanica van de heterotypische collageennetwerken gehinderd, aangezien
er geen analytisch model beschikbaar is dat dit regime beschrijft. Een manier
om dit probleem te omzeilen is het direkt identificeren en kwantificeren van
de vervormingsmechanica van het netwerk onder schuifspanning met behulp
van optische microscopie. Het observeren van het gedrag van de individuele
filamenten in een netwerk onder schuifspanning zou kunnen helpen een beter
begrip te krijgen van de oorsprong van het niet-affiene mechanische gedrag.
Om dit te bewerkstelligen presenteer ik in Hoofdstuk 8 een prototype van een
schuifspanningsapparaat dat aangewend kan worden om veranderingen in de mi-
crostruktuur van biopolymeernetwerken te visualiseren onder grote schuifspan-
ning met behulp van confocale microscopie. Door middel van micrometer grote
bolletjes ingebed in het netwerk kan de niet-affiniteit in het vervormingsveld di-
rect gekwantificeerd worden. Bovendien kan het buigen en rekken van de vezels
of scheuren in het netwerk geobserveerd worden bij grote spanningen. Deze
metingen zullen in de toekomst doorslaggevend zijn voor het verkrijgen van een
compleet begrip van de invloed van de verschillende strukturele lengteschalen
in biopolymeernetwerken op hun niet-lineaire elasticiteit.

De structurele hiërarchie van biopolymeren resulteert in verschillen in
buigstijfheden van verschillende soorten filamenten. De coëxistentie van
meerdere mechanisch ongelijksoortige strukturen binnen in de cel en buiten de
cel suggereert dat de mechanische eigenschappen van samengestelde netwerken
mogelijkerwijs synergistisch zijn. Om te kunnen onderzoeken of dit zo is heb
ik een nieuw in vitro systeem geimplementeerd. In het laatste hoofdstuk van
dit proefschrift, Hoofdstuk 7, heb ik een modelsysteem opgezet bestaande uit
opgezuiverde cellulaire microtubuli (MT) en vimentine (een type III eitwit
van de familie van intermediaire filamenten (IF)). Ik heb systematisch de
samenstelling van de buffer gevarieerd, om condities te vinden waaronder
beide eiwitten gelijktijdig op de correcte wijze assembleren. In het verleden is
reeds onderzoek gedaan naar samengestelde actine-IF en actine-MT netwerken,
maar samengestelde IF-MT zijn tot op heden nog niet onderzocht. Ik heb
geobserveerd dat de microtubuli binnen een vimentine netwerk gebogen zijn,
waarschijnlijk door krachten uitgeoefend door de polymerisatie van de vimen-
tine filamenten. Reologie laat zien dat de stijfheid en het niet- lineaire gedrag
van het samengestelde vimentin-MT systeem liggen tussen die van de netwerken
bestaande uit slechts 1 component.

Alle resultaten gepresenteerd in dit proefschrift benadrukken het belang van
de interne architectuur van biopolymeerfilamenten voor het mechanische gedrag
van de door hen gevormde netwerken. Structurele hiërarchie binnen de filament
architectuur resulteert in meerdere mechanische regimes die er samen voor zor-
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gen dat de netwerken robuust zijn en die de waarschijnlijkheid van een catastro-
fale bezwijking verminderen. Mutaties in de structurele basiseenheden kunnen
dan ook leiden tot defecten in de architectuur en daaruit volgende mechanische
eigenschappen. Meerdere ziektes die voorkomen bij de mens zijn gerelateerd aan
de vorming van eiwitfilamenten in het cytoskelet of de ECM met een verwron-
gen interne architectuur, die te zwak zijn om een grote belasting te weerstaan
of te sterk zijn om mechanische spanningen te verspreiden. Een beter inzicht
in het aandeel van de hierarchische structuur aan de mechanische stabiliteit
van biopolymeren is daarom cruciaal om behandelingsstrategiën te vinden die
bepaalde ziektes zouden kunnen uitschakelen of genezen.


