
Samenvatting

In deze samenvatting probeer ik de inhoud van dit proefschrift, Nieuwe manieren

om het mechanisme van Kinesine te ontrafelen, weer te geven op een manier die

voor iedereen begrijpelijk is. Om dit te bereiken begin ik met een korte inleiding

over het biologische functie van kinesine en de belangrijkste eigenschappen van dit

fascinerende eiwit. Een eiwit dat zowel u als ik op dit moment in groten getale in

ons lichaam hebben rondwandelen. Om deze samenvatting niet te veelomvattend te

maken verwijs ik naar figuren die in de de rest van het proefschrift staan. Uiteraard

wens ik u veel leesplezier!

Kinesine speelt een essentiële rol in intracellulair transport

De cel is de bouwsteen van het leven. Levensvormen die bestaan uit heel veel cellen,

zoals mensen, dieren en planten, bevatten soms hele lange cellen. Een goed voorbeeld

is de zenuwcel in het menselijk lichaam die van het onderste stuk van de ruggengraat

tot en met het puntje van de teen loopt. Deze enkele cel heeft een specifieke plek

waar nieuwe eiwitten worden geproduceerd. Deze ‘verse eiwitten’ moeten door de

hele cel heen getransporteerd worden om de cel levend te houden. Het is dus van

levensbelang dat elke cel in staat is om eiwitten (maar ook andere bouwstoffen en

losstaande onderdelen van de cel) te transporteren naar elke plek in de cel. Om het

transport goed te regelen zijn er in de cel motoreiwitten (zorgen voor actief transport)

en eiwitfilamenten (fungeren als spoorbanen door de cel), zie voor een schematische

weergave van een cel Figuur 1.1. De filamenten zijn er niet alleen voor transport,

maar geven de cel ook zijn stevigheid, omdat ze lang en sterk zijn. Er zijn drie ver-

schillende filamenten waarvan ik er hier één wil bespreken; de microtubel, omdat dit

het filament is waar kinesine op loopt. Microtubels zijn holle buizen die opgebouwd

zijn uit bouwstenen van 8 nm groot (1 nanometer is 1 miljardste meter) maar tiental-

len micrometers (1 micrometer is 1 miljoenste meter) lang kunnen worden. Door hun

specifieke bouw hebben ze directionaliteit en om de transportrichting te simplificeren

liggen ze met hun plus-richting in de richting van de periferie van de cel. Kinesine is
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een motoreiwit dat over de microtubels in de richting van het plus-einde loopt en dus

loopt kinesine altijd de goede kant op om bouwstoffen van het centrum naar de peri-

ferie te transporteren. Dit proefschrift gaat over kinesine, een specifiek motoreiwit dat

op mictorubuli kan binden, terwijl het zijn lading vasthoudt aan zijn andere uiteinde,

en vervolgens vele stappen kan lopen, zie Figuur 1.2 voor een schematische weergave

van kinesine. In de komende paragrafen zal ik de belangrijkste eigenschappen van

kinesine behandelen. Het gaat om zijn processiviteit, stapgrootte, stapsnelheid en de

manier van lopen. Daarna zal ik kort elk hoofdstuk van dit proefschrift toelichten.

De belangrijkste eigenschappen van kinesine

Kinesine is een motoreiwit van ongeveer 80 nm lang, met twee domeinen die aan een

microtubel kunnen binden en ATP (brandstofmolecuul dat in de cel voorkomt) kun-

nen verbranden, deze domeinen heten motordomeinen. Verder heeft kinesine een

staart die aan de ene kant de twee domeinen met elkaar verbind en aan de ander

kant een speciaal stuk heeft waar de lading, die in de cel vervoerd moet worden, kan

binden (Figuur 1.2). In dit proefschrift werken we met speciale verkorte kinesines die

geen lading meer kunnen vervoeren, maar wel op dezelfde manier ‘bewegen’ over de

microtubel. Een van de belangrijkste eigenschappen van kinesine is dat hij honderden

stapjes over een microtubel kan maken als hij er op geland is. Deze eigenschap, pro-

cessiviteit genaamd, is van groot belang voor de functie die het eiwit in de cel heeft,

bovendien laat het ook meteen zien dat kinesine via een goed gereguleerde interactie

kan zorgen dat er altijd tenminste één motordomein gebonden is aan de microtubel.

Het stapmechanisme gaat op de volgende manier; voordat een stap plaatsvindt zitten

de twee motordomeinen achter elkaar gebonden aan de microtubel, 8 nanometer uit

elkaar. Bij elke stap die het eiwit maakt verplaatst het achterste motordomein 16 nm

naar voren en passeert daarbij het andere motordomein. De staart van het eiwit is

na de stap 8 nm verplaatst. Voor één stap is het nodig om één ATP molecuul te ver-

branden, en dat maakt het tot een zeer efficiente motor. De tijdsduur van een stap

is ongeveer 10 milliseconde en dus kan hij 100 stappen per seconde maken, mits er

voldoende brandstofmoleculen aanwezig zijn. Laten we voor de grap even uitreke-

nen hoe lang kinesine over het afleggen van 1 meter doet. Honderd 8-nm stapjes per

seconde zorgt voor ongeveer een micrometer verplaatsing per seconde. Dus legt hij in

1 miljoen seconden een meter af. Dat is ongeveer 20.000 minuten, 330 uur en dus 14

dagen! Om 1 meter af te leggen! Het klinkt erg langzaam, maar het is al vele malen

sneller dan wachten op diffusie van de belangrijke bouwstoffen van de celkern naar

het uiteinde van de cel (afhankelijke van de berekening kom je dan al snel op jaren

terecht).
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Hoge tijdsresolutie metingen op individuele motordomeinen

Uit de vorige paragraaf blijkt wel dat er veel van het stapmechanisme van kinesine

bekend is. Echter zijn er nog steeds vragen onopgelost. Het blijkt dat veel interessan-

te vragen die nog over blijven, betrekking hebben op de positie en orientatie van de

individuele motordomeinen en op de toestand van het brandstofmolecuul dat vastzit

aan het motordomein. Bovendien is het ook interessant als we de individuele mo-

tordomeinen en de chemische toestand van het brandstofmolecuul kunnen volgen -

om op die manier inzicht te kunnen krijgen in de exacte methode hoe kinesine in

staat is om meer dan honderd stapjes achter elkaar te maken zonder los te laten van

de microtubel. In dit proefschrift zijn we dan ook op zoek gegaan naar een methode

die ons in staat stelt om individuele motordomeinen te kunnen volgen met een tijds-

resolutie die hoger is dan de tijd van een stap van kinesine (10 milliseconden). De

techniek die dit mogelijk maakt is confocale fluorescentie microscopie.

Confocale fluorescentie microscopie

Fluorescentie is een natuurkundige eigenschap van een molecuul (fluorofoor genaamd),

waarbij licht van een bepaalde golflengte (in ons geval laserlicht) geabsorbeerd wordt

en vervolgens uit wordt gezonden in licht met een langere golflengte. Door het ver-

schil in golflengten kan het fluorescentielicht gesplitst worden van het laserlicht, met

behulp van een spectraal filter (Figuur 1.5) waardoor een enkele fluorofoor afgebeeld

kan worden op een zeer gevoelige camera of op andere lichtdetectoren. Fluoroforen

kunnen vastgemaakt worden op specifieke plekken van alle eiwitten, zo ook aan ki-

nesine. Onderzoek aan kinesine met behulp van fluorescentie wordt nu al meer dan

tien jaar gedaan, maar tot nu toe werd er altijd gebruik gemaakt van camera’s om

het fluorescentielicht af te beelden. Helaas hebben deze zeer gevoelige camera’s een

tijdsresolutie die het niet mogelijk maakt om de individuele motordomeinen te zien

verplaatsen tijdens een stap (duurt 10 milliseconden, dus een tussenfase in de stap

is nog korter dan dat). Met behulp van confocale microscopie kan de tijdsresolutie

verhoogd worden tot onder een milliseconde.

Bij confocal microscopie (zie Figuur 1.6b voor een schematische weergave van

een confocale opstelling) wordt een laser gefocusseerd tot het kleinst mogelijke punt,

de confocale spot (met ruwweg de breedte van half de golflengte van het laserlicht

en dus ongeveer 250 nanometer). Vervolgens wordt het fluorescentie licht opgevan-

gen en afgebeeld op een gevoelige puntdetector die het licht van individuele fotonen

kan detecteren. Elke keer als een lichtdeeltje gedetecteerd is, wordt de aankomsttijd

gemeten en opgeslagen op de computer met behulp van zelfgeschreven software. De

aanpak die in dit proefschrift is toegepast werkt als volgt. De confocale spot wordt op
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een microtubel geplaatst en dan is het wachten...

wachten...

wachten...

totdat er een kinesine molecuul met een fluorofoor eraan vast door de spot heen

loopt. Als dit gebeurt vangen we al het fluorescentielicht van het fluorofoor op en

slaan de aankomsttijden van de individuele lichtdeeltjes op. Deze aankomsttijden

kunnen achteraf geanalyseerd worden om te kunnen herleiden wat er gebeurde toen

het kinesine langsliep. In hoofdstuk 2, 3 en 4 van dit proefschrift staat beschreven

welke nieuwe observaties er zijn gedaan met deze opstelling, in hoofdstuk 5 staat

beschreven hoe drie essentiële eigenschappen van kinesine gemeten kunnen worden

met een opstelling die zeer veel laboratoria in de wereld tot hun beschikking hebben.

Hoofdstuk 2. Technische aspecten van metingen aan kinesine met

een confocale opstelling

Dit hoofdstuk behandelt de eigenschappen van het signaal van een kinesine motor

met een fluorofoor aan de staart die door een confocale spot heen loopt. Aange-

zien in de staart niets gebeurt dat betrekking heeft op het stapmechanisme, staat hier

niets nieuws in over kinesine. Echter omdat confocale microscopie voor het eerst is

toegepast op deze manier, hebben we hier bewezen dat we de snelheid van individu-

ele motoren kunnen herkennen (Figuur 2.4). Tevens kan het aantal fluoroforen dat

aan het kinesine vastzit vastgesteld worden en als laatste behandelen we een analyse

methode die het mogelijk maakt om met sub-milliseconde tijdsresolutie kinesine te

bestuderen (Figuur 2.6).

Hoofdstuk 3. Kinesine heeft een tussentoestand tijdens een enkele

stap

Lange tijd is het onderzoek naar kinesine erop gericht geweest om te achterhalen of

de twee motordomeinen tijdens een stap voornamelijk vastzitten aan de microtubel

of dat een van de twee motordomeinen het grootste gedeelte van de tijd los is van

de microtubel. In dit hoofdstuk laten we zien dat de relatieve afstand tussen twee

motordomeinen met milliseconde tijdsresolutie is gevolgd terwijl kinesine op volle

snelheid liep. Hierbij is gebruik gemaakt van kinesine dat aan elk motordomein een

fluorofoor met verschillende eigenschappen had (Figuur 3.1). Deze twee verschil-

lende fluoroforen dragen energie aan elkaar over als ze dicht bij elkaar in de buurt

komen en dan zend de tweede fluorofoor licht uit met een nog grotere golflengte dan

het eerste fluorofoor. Door het fluorescentielicht dat van de confocale spot afkomt in

verschillende golflengtes op te splitsen is het mogelijk om te bepalen hoeveel energie
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er is overgedragen tussen de twee fluoroforen. Die energie is om te rekenen naar de

afstand tussen de motordomeinen. Na het testen van vier verschillende constructen

die allemaal op een andere plek op het motordomein de fluoroforen hadden zitten,

is het gelukt om te bepalen dat één motordomein vastzit aan de microtubel en dat

het andere motordomein drie milliseconden lang los is van de microtubel en zich dan

in een speciale configuratie in de buurt van het vastzittende motordomein bevindt

(Figuur 3.5).

Hoofdstuk 4. Fluorescent-ATP is gedurende een gehele stap aan

kinesine gebonden

Het maken van een stap verbuikt één ATP molecuul, echter is nooit direct en nauw-

keurig gemeten hoe lang een enkel ATP molecuul aan een motordomein gebonden zit.

Met behulp van gelabeld ATP, dat energie kan opnemen van de fluorofoor die aan de

motor zit (zie beschrijving van hoofdstuk 3 hierboven), hebben we het binden en los-

laten van enkele ATP-moleculen aan enkele motoreiwitten onderzocht (Figuur 4.1).

Het blijkt dat een enkel ATP-molecuul gedurende een hele stap vastzit. Dit is mo-

gelijk doordat de twee motordomeinen allebei een bindingsplek hebben voor een

ATP-molecuul en de binding wordt elke keer afgewisseld tussen de twee domeinen

(Figuur 4.7). De grootste moeilijkheid van deze metingen was de enorme hoeveel-

heid achtergrondsignaal afkomstig van de duizenden gelabelde ATP-moleculen die

zich in de confocal spot bevinden. Hierdoor wordt het detecteren van het signaal

dat interessant was (de binding van één ATP) ernstig bemoeilijkt. De resultaten van

dit hoofdstuk laten zien dat de twee motordomeinen om de beurt een ATP molecuul

binden en verbranden.

Hoofdstuk 5. Nieuwe methoden om meerdere belangrijke aspecten

van het stapmechanisme van kinesin te achterhalen

In dit hoofdstuk wordt geen gebruik gemaakt van de confocal meetmethode, maar

wordt het fluorescentie licht van een groot gebied afgebeeld op een gevoelige came-

ra. We hebben ons gericht op het ontwikkelen van twee meetmethoden die gebruik

maken van een opstellling die voor veel onderzoeksgroepen over de gehele wereld

beschikbaar is. Met de eerste meetmethode kan op een innovatieve wijze de gemid-

delde afgelegde afstand bepaald worden en met een tweede methode is het mogelijk

om het aantal snelheidslimiterende processen van een enkele stap te bepalen. De

gemiddelde afgelegde afstand van een kinesine molecuul wordt tot nu toe altijd ge-

meten door de afgelegde afstand van veel individuele kinesines afzonderlijk te meten

en daarna het gemiddelde te bepalen. Deze methode kost veel tijd en vereist speciale
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software. De hier gepresenteerde methode meet de gemiddelde afgelegde afstand

door het meten van het concentratieprofiel van veel motoren die tegelijk op de micro-

tubel lopen. Doordat er op elk stuk van de microtubel evenveel motoren landen en

ze na de landing een afstand afleggen in de plus-richting van de microtubel, zullen er

op het begin (min-einde) minder motoren zitten dan aan het einde van de microtubel

(plus-einde)(Figuur 5.3). Door dit concentratieverschil van motoren nauwkeurig te

meten is het mogelijk om de gemiddelde afgelegde afstand te bepalen. Wij hebben

gevonden dat kinesine ongeveer 1200 nm aflegt, onafhankelijk van de ATP concen-

tratie waarbij het kinesine voortbeweegt. De tweede methode die we in dit hoofdstuk

behandelen meet nauwkeurig de positie van een enkel kinesine in de tijd en daar-

door ontstaat een traject van posities. Door deze trajecten grondig te analyzeren is

het mogelijk om te bepalen uit hoeveel snelheidslimiterende processen een enkele

stap bestaat (denk bijvoorbeeld aan het binden, verbranden en loslaten van een ATP

molecuul of het maken van de stapbeweging als voorbeelden van een snelheidslimi-

terend proces). Onze metingen bevestigen dat kinesine bij hoge ATP concentraties

met twee snelheidslimiterende processen stapt en bij lage ATP concentraties stapt het

met een enkel limiterend process. Het snelheidslimiterende proces bij lage ATP con-

centraties is natuurlijk het wachten totdat ATP bind aan het motoreiwit. De beide

methoden verifiëren eigenschappen van kinesine die al bekend waren, maar beiden

met een opstelling die voor heel veel onderzoeksgroepen in de wereld makkelijk te

gebruiken is.
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