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Samenvatting

De structuur en dynamica van actieve actine-myosine netwerken

een in vitro perspectief

Het universum herbergt oneindig veel natuurlijke matroeskjas. In ons

heelal bestaan planeten en onze planeet is een thuis voor een enorme di-

versiteit van levende organismen. De bouwstenen van deze organismen

zijn weer cellen. De cel is de fundamentele eenheid van elk organisme,

immers hier is de genetische informatie, die de verschijningsvorm van

ieder organisme definieert, opgeslagen. Een hoge complexiteit van een

organisme gaat vaak gepaard met een grote hoeveelheid genetisch in-

formatie n, in tegenstelling tot simpele eencellige organismen zoals bac-

teriën, kunnen cellen van hogere orde organismen samenwerken en zich

organiseren in meercellige ingewikkelde structuren, zoals een duizend-

jarige boom, een walvis of de menselijke hersenen.

Elke cel van een meercellig organisme werkt als een autonome, maar

niet onafhankelijke machine. De correcte lichaamsvorm van een organ-

isme onstaat doordat cellen zichzelf door celdeling en beweging orde-

nen, vooral tijdens de vroege ontwikkelingsfase van een organisme. Dit

kan alleen omdat cellen componenten hebben die zowel zorgen voor

het behoud van de specifieke celvorm als voor het actief wijzigen van

diezelfde vorm; cellen zijn dus absoluut niet slechts gevulde zakjes wa-

ter. Voor deze plasticiteit is voornamelijk het actine-cytoskelet verant-

woordelijk. Dit is een drie-dimensionale, visnetachtige, structuur van

draadvormige eiwitten, dat de cel voorziet van zijn mechanische ste-

vigheid. Deze draadvormige eiwitten, zogenaamde actine filamenten,

groeien doordat van beide kanten monomeren aan het actine polymeer

plakken. Aangezien één uiteinde van het polymeer harder groeit dan het

andere, wordt dit uiteinde het plus-eind genoemd. Deze filamenten kun-

nen verschillende hogere orde structuren vormen (zie Fig. 5.14), bijvoor-

beeld filopodia en lamellipodia. Met behulp van filopodia, kleine, cilin-

dervormige, met actine filamenten gevulde membraan-uitstulpingen,

kunnen cellen hun omgeving aftasten. Lamellipodia zijn tapijtachtige

176



uitstulpingen aan de voorkant van bewegende cellen, die de cel voort-

bewegen.

Actine vormt ook verschillende structuren die zorgen voor actieve sa-

mentrek van de cel. In het midden vormt een delende cel een ring van

actine eiwitten, die dient om de cel samen te trekken en zo twee dochter-

cellen te creëren. De samentrekking van deze actine-ring gebeurt on-

der invloed van het eiwit myosine II. Dit eiwit is een moleculaire mo-

tor en kan, een mechanische kracht uitoefenen op de actine filamenten.

Myosine II eiwitten hebben één staart domein en twee hoofd, of motor,

domeinen. De trekkracht wordt verkregen doordat ATP, de energiebron

van de cel, bindt aan de hoofddomeinen en daardoor een conformatie

verandering van deze domeinen veroorzaakt.

In fysiologische condities komen tientallen tot honderden myosine mo-

toren met hun staart aan elkaar tot een bipolair filament. In een bipolair

filament bevinden de hoofddomeinen zich aan de uiteinden en binden

daar aan actine filamenten. De beide myosine uiteinden trekken aan

twee antiparallelle actine filamenten in een tegenovergestelde richting.

Dit is enigszins vergelijkbaar met iemand die haar boot naar de kant

trekt bij het instappen. Om naar het plus-eind van een actine filament te

lopen, grijpen deze hoofddomeinen het filament en trekken dit naar zich

toe, zoals iemand die aan een touw trekt. In tegenstelling tot een mens

met slechts één paar handen, hebben de myosine II bipolaire filamenten

honderden paren hoofddomeinen, die in tegenovergestelde richtingen

wijzen. Hierdoor kunnen deze motor-filamenten effectief aan het omrin-

gende actine netwerk trekken en zo de structuur van dat netwerk veran-

deren. Deze actieve reorganisatie is cruciaal voor allerlei verschillende

processen aan, die allemaal verantwoordelijk zijn voor de celvorm. Tot

deze processen behoren onder andere de vorming van stress-vezels en de

samentrekkende cortex aan de achterkant van bewegende cellen. Echter,

onduidelijk is hoe myosine-motor gedreven krachten het netwerk van ac-

tine filamenten reorganiseren om functionele contractiele structuren te

krijgen.

Het doel van mijn promotie-onderzoek was om inzicht te krijgen in de

fysische mechanismes op de moleculaire schaal die leiden tot de struc-

turele veranderingen in het actine netwerk op celniveau. Om de struc-

tuur van actieve netwerken te onderzoeken, heb ik met confocale micro-

scopie minimale in vitro eiwit-netwerken van gezuiverd actine and myo-

sine II, beiden gemarkeerd met een fluorescerende kleurstof, bestudeerd.
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Vervolgens heb ik, met behulp van microreologie, de dynamische eigen-

schappen van deze netwerken gekarakteriseerd. Als laatste heb ik de

gevolgen van van de actine cortex opsluiting binnen een kleine ruimte

ter grootte van een typische cel verhelderd. Dit heb ik gedaan door ac-

tine te polymerizeren in zogenaamde micro-kamers, een ruimte die qua

afmeting vergelijkbaar is met een cel, maar die een harde wand heeft.

Om de mechanismen op te helderen die zorgen voor de vorming van

samentrekkende actine structuren, heb ik in hoofdstuk 3 een nieuw

vereenvoudigd model van de actine cortex ontwikkeld. Dit model bestaat

slechts uit twee componenten, myosine II eiwit en actine eiwit. Beide

componenten zijn verkregen uit skeletspieren en zijn daarna zicht-

baar gemaakt met een fluorescerende kleurstof. Met behulp van tijd-

opgeloste confocale fluorescentie-microscopie heb ik laten zien dat de

samentrekkende eigenschap van de motoren leidt tot een clustering van

het netwerk via een serie van condensatie-achtige stappen. In de eerste

stap hopen de myosine motoren zich op, doordat ze over het netwerk

lopen en aan elkaar vastplakken, waardoor balletjes (ofwel foci) met een

hoge dichtheid ontstaan. In de tweede stap, als deze balletjes zo groot

zijn dat ze in het actieve netwerk geı̈mmobiliseerd raken, trekken ze ac-

tine filamenten aan en deze filamenten vormen een schil rondom de

myosine motoren. In de laatste stap fuseren deze balletjes samen tot

grotere clusters, doordat de motoren trekken aan actine filamenten die

nog niet volledig zijn uitgestrekt en daarom nog thermisch fluctueren.

We stellen een simpel fysische mechanisme voor ter verklaring van dit

fenomeen, gebaseerd op de sterk asymmetrische reactie van actine fila-

menten op externe krachten. Actine filamenten kunnen grote trekspan-

ningen weerstaan, maar ze buigen zodra ze zachtjes worden ingedrukt.

Dit betekent dat in netwerken waarin de actine filamenten zwak aan

elkaar zijn gekoppeld, delen van het netwerk eenvoudig buigen door de

trekkrachten die door myosine motoren worden uitgeoefend. Ditzelfde

buigeffect leidt ook tot de vorming van superclusters van actine-myosine

foci. De patronen die het gevolg zijn van de hierboven beschreven pro-

cessen vertonen opmerkelijke overeenkomsten met de structuren en de

dynamica van myosine clusters in verschillende typen levende cellen. Dit

soort clusters lijken een rol te spelen in verscheidene morphogenetische

processen en ook gedurende celdeling. Onze resultaten suggereren dat

deze karakteristieke organisatie van het actine-myosine netwerk een re-

sultaat is van de intrinsieke krachten die myosine motors op de actine

filamenten uitoefenen.
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Doordat we het mechanisme dat ten grondslag ligt aan motor gedreven

actine reorganisatie begrepen, werd het mogelijk om ook kwantitatief

zowel de ruimtelijke als tijd afhankelijk eigenschappen van de dynam-

ica van het actine-myosine netwerk te bestuderen. Ik heb me geconcen-

treerd op de microreologische kenmerken van actieve netwerken, door

inerte minuscule bolletjes in de netwerken in te bedden en deze te vol-

gen met een microscoop. De resultaten hiervan staan in hoofdstuk 4

beschreven. Dit onderzoek geeft inzicht in de niet-evenwichts fluctu-

aties van het netwerk, die worden veroorzaakt door de samentrekkende

activiteit van myosine. Deze fluctuaties bestaan naast de alomtegenwo-

ordige thermische fluctuaties.

Met microreologie was het mogelijk om de niet-thermische paden, die

de minuscule bollen aflegden, te volgen. Deze paden bestonden uit

periodes van ongerichte (willekeurige) beweging, afgewisseld met peri-

ode van actieve gerichte beweging. Deze duidelijke tekenen van de sa-

mentrekkende activiteit door de motoren werden meestal gevolgd door

periodes van passieve ontspanning van het netwerk. Deze bewegin-

gen geven een fraaie weergave van de krachten die de myosine fila-

menten oorzaken op het actine netwerk. In tegenstelling tot de aan-

names die worden gedaan in bestaande active gel theorieën, versprei-

den de krachten zich in dit experimentele model door een sterk het-

erogeen draadvormig netwerk. De fysische eigenschappen van deze

netwerken en motoren zouden zijn waarschijnlijk de onderliggende

oorzaak van de niet-continue, pulserende veranderingen van celvorm,

die zijn waargenomen tijdens morphogenetische processen in ontwikke-

lende embryo’s.

We hebben een nieuwe, geautomatiseerde analysemethode ontwikkeld

om de paden van de bolletjes te splitsen in de actieve en niet-actieve

beweging. Hierdoor was het mogelijk om te meten hoe de mate van

actieve beweging afhing van de leeftijd van het monster. Tijdens de

eerste dertig minuten na monster preparatie heb ik frequente periodes

van gerichte beweging waargenomen, terwijl ik deze beweging na een

langere wachttijd zelden zag. Deze leeftijdsafhankelijkheid is consistent

met het gemiddelde gedrag van alle bolletjes. Dit gedrag vertoont een

overgang van een grote gemiddelde kwadratische verplaatsing en niet-

Gaussische verplaatsings distributies van de minuscule bollen vlak na

monster preparatie, naar, op latere tijdstippen, dynamische karakter-

istieken die meer lijken op een passief (zonder myosine) monster. De

tijdsafhankelijkheid van de actieve dynamica komt ook overeen met de
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tijdsafhankelijkheid van de clustering door myosine, zoals beschreven in

hoofdstuk 3. Een gedetailleerde analyse van de verplaatsingen, door sa-

mentrekking en ontspanning van het netwerk, laat zien dat de clustering

van het netwerk gepaard gaat met grote verplaatsingen van de bollen en

plastische deformatie van het netwerk. Dit laatste blijkt uit de incom-

plete ontspanning van het netwerk. Dit onderzoek laat zien dat actieve

dynamica gekoppeld is aan veranderingen in netwerk architectuur. Het

is interessant om de huidige theorieën die actieve gelen beschrijven uit

te breiden en ook toe te passen op de tijdsafhankelijke en ruimtelijk in-

homogene actine-myosine gelen. Daarnaast kunnen de implicaties van

de koppeling tussen structuur en dynamica voor de mechanische eigen-

schappen van cellen worden onderzocht.

In hoofdstuk 5 heb ik me tenslotte gericht op de vraag wat de invloed

van fysieke beperkingen op het actine netwerk is. Behalve door de ei-

witten die actine binden, worden actine filamenten ook beı̈nvloed door

sterische wisselwerking. Deze interacties zijn een gevolg van de beperkte

stapelmogelijkheden bij een hoge actine concentratie en van de tegeli-

jkertijd beperkte ruimte binnen een cel. Ik heb onderzocht hoe zulke

fysieke belemmeringen de ruimtelijke organisatie van sterk geconcen-

treerde actine oplossingen in vitro beı̈nvloeden. Hiervoor heb ik flu-

orescerend actine in verschillende concentraties in micro-kamers met

niet-plakkende wanden gepolymeriseerd. Op confocale afbeeldingen

is duidelijk te zien dat de opgesloten actine filamenten spontaan bun-

delachtige structuren met een hoge dichtheid vormen, boven een min-

imum concentratie van 1 mg/ml. Dit in tegenstelling tot het gedrag

van de filamenten in onbegrensde homogene actine netwerken, waarin

bij concentraties boven 5 mg/ml een isotrope-naar-nematische fase-

overgang plaats vindt. De bundels lijnen, in de beperkte ruimte van de

microkamer, op met de langste as in anisometrische kamers en met de

diagonaal in isometrische kamers.

Gebaseerd op mijn metingen, stellen wij een bundelmechanisme voor

dat is gebaseerd op een combinatie van factoren. In een mix van fila-

menten met een exponentiële lengte verdeling, ontstaat bundeling van

de langste filamenten door een quasi-2D ruimtebeperking, en door het

feit dat de korte filamenten delen van de beperkte ruimte bezetten. Do-

ordat een gedeelte van de ruimte wordt bezet door de korte filamenten en

de lange filamenten beperkt zijn tot bewegingen in een 2D-vlak ontstaat

een aantrekkingskracht tussen de lange filamenten. In microkamers met

een hoogte gelijk aan of kleiner dan de gemiddelde filament lengte, is de
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quasi-2D ruimtebeperking voldoende om bundeling te veroorzaken. Dit

mechanisme verschilt van de isotroop-naar-nematische overgang zoals

die eerder is waargenomen in onbegrensde actine netwerken.

Wij stellen voor dat de steady-state oriëntatie van de bundels het gevolg is

van concurrende effecten die met elkaar in competitie zijn, namelijk de

vloeistof-kristal ordening in het centrum van de microkamer en, dicht-

bij de kamerwand, de uitlijning van de bundels met deze wand. Het ef-

fect van een beperkte ruimte op de netwerk architectuur kan ook invloed

hebben op de architectuur van het cytoskelet in de cel. Actine concen-

traties in een cel kunnen hoger zijn dan 10 mg/ml, wat waarschijnlijk vol-

doende is om lokaal bundels te vormen op plaatsen met ruimtegebrek,

zoals in membraan uitstulpingen en de dunne cortex van een planten-

cel.

In de toekomst is het interessant om een combinatie te bestuderen van

actieve netwerken met myosin in opsluiting in micro-kamers, om te

achterhalen hoe motor-activiteit en fysieke beperkingen samen de archi-

tectuur van het cytoskelet bepalen
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