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Levende cellen veranderen zichzelf voortdurend van vorm. Dit is essentieel voor allerlei 
biologische processen, zoals celmigratie, celdeling en weefsel(re)generatie. Cytoskeleteiwitten 
zijn de motor achter deze aktieve vormveranderingen, maar tegelijk zijn ze verantwoordelijk 
voor de mechanische integriteit van de cel. De belangrijkste componenten van het cytoskelet 
zijn microtubuli, intermediaire filamenten en aktine filamenten. Alledrie deze eiwitten vorm 
stijve draden, die tesamen de cel overspannen. Aktine filamenten vormen een twee-
dimensionaal elastisch netwerk vlak onder het celmembraan. Deze zogenaamde cortex geeft 
stevigheid aan de cel, maar kan de cel ook aktief kan vervormen. Vormveranderingen worden 
bewerkstelligd door myosine motoreiwitten, die de aktine draden samentrekken. Om deze 
samentrekking om te zetten in een vormverandering van de cel moet de aktine cortex 
verbonden zijn aan het celmembraan. 
 
In dit proefschrift onderzoeken we septins, een recent ontdekt cytoskeleteiwit dat connecties 
vormt tussen de aktine cortex en het celmembraan. Septin eiwitten vormen zelf ook 
filamenten, en zijn essentieel voor de stevigheid van de cel, en voor belangrijke processen zoals 
celdeling en celmigratie. Daarnaast vormen septin eiwitten diffusiebarrières in het membraan, 
bijvoorbeeld in het midden van cellen terwijl ze zich delen. Ondanks het enorme belang van 
septin eiwitten voor de cel weten we op dit moment nog heel weinig over de mechanismen 
waarmee ze filamenten vormen, en hoe dit beïnvloed wordt door interakties met het 
celmembraan. 
 
Het centrale doel van dit proefschrift is om een beter begrip te krijgen van de zelfassemblage 
van septin eiwitten en van de rol van zelfassemblage in de funkties van septin eiwitten in de 
cel-cortex. Vanwege de enorme complexiteit van de cellulaire omgeving gebruiken we hier in 
vitro experimenten, waarbij we versimpelde modelsystemen maken met recombinante septin 
eiwitten. We concentreren ons septin eiwitten van een goed bestudeerd genetisch 
modelsysteem, namelijk de fruitvlieg (Drosophila melanogaster). 
 
In Hoofdstuk 2 karakterisen we de zelf-assemblage van de opgezuiverde septin eiwitten in 
oplossing. We vinden met behulp van fluorescentie microscopie dat septin eiwitten uit de 
fruitvlieg lange bundels vormen bij eiwitconcentraties vanaf 200 nanomolair, in tegenstelling 
tot septin eiwitten uit biergist (Saccharomyces cerevisiae), die lange flexibele filamenten 
vormen. Met behulp van een gespecialiseerde elektronenmicroscopie techniek die bekend 
staat als Scanning Transmission elektronenmicroscopie (STEM) meten we vervolgens de massa 
van de filamenten, om uit te vinden hoeveel eiwit monomeren per cross-sectie aanwezig zijn. 
We laten zien dat septin eiwitten uit gist gepaarde filamenten vormen, wat consistent is met 
eerdere literatuur die andere technieken gebruikte. Septin eiwitten uit de fruitvlieg vormen in 
plaats daarvan bundels waarvan de dikte afhangt van de eiwitconcentratie. Bij 500 nanomolair 
vormen ze bundels met diktes tot 250 nanometer, die in de breedte zijn de bundels opgebouwd 
uit honderden septin eiwitten. Bij 200 nanomolair observeren we twee types bundels die veel 
dunner zijn. We vinden bundels die in het midden dikker zijn dan aan de uiteinden en die zijn 
opgebouwd uit circa 20 eiwitten per cross-sectie, en die over de hele lengte een constante 
diameter van 60 nm hebben en opgebouwd zijn uit 6 tot 8 eiwitten per cross-sectie. Deze 
laatste bundels hebben een opvallende groeve langs hun as. We eindigen het hoofdstuk met 



een discussie waarin we speculeren over het mechanisme waarmee de bundels gevormd 
worden. 
 
In Hoofstuk 3 karakterisen we de zelf-assemblage van de septin eiwitten in de aanwezigheid 
van een biomimetisch lipide membraan. Met fluorescentie microscopie zien we dat de septin 
eiwitten op een membraan dunne lagen van dicht op elkaar gepakte dunne filamenten vormen 
in plaats van bundels mits het membraan negatief geladen lipiden bevat. We laten zien dat 
septine eiwitten uit de fruitvlieg een puur elektrostatische wisselwerking met het membraan 
hebben, terwijl septine eiwitten uit gist specifiek alleen met phosphoinositide lipiden binden. 
Met behulp van transmissie elektronenmicroscopie kunnen we de struktuur van de septine 
netwerken in groot detail in beeld brengen. We zien dat de septin eiwitten zowel enkele als 
gepaarde filamenten vormen, die de neiging hebben om op te lijnen en lintachtige bundels in 
het vlak van het membraan te vormen. Met behulp van atomaire krachtmicroscopie (AFM) 
laten we zien dat de dikte van de septine laag toeneemt van 4 nanometer bij een 
eiwitconcentratie van 12 nanomolair tot 18 nanometer bij een concentratie van 60 nanomolair. 
Verder vinden we dat de septine bundels resistenter zijn tegen mechanische verstoring door de 
AFM-tip waarmee we het oppervlak afscannen dan enkele filamenten, die makkelijk door de tip 
verschoven of gebroken worden. Dit suggereert dat laterale interakties tussen naburige septine 
filamenten belangrijk is voor mechanische sterkte van de septine laag. Onze bevindingen tonen 
aan dat membraanbinding een katalytische werking heeft op de zelf-assemblage van septine 
eiwitten tot filamenten. Het feit dat we op membranen geen bundels zien suggereert voorts dat 
septine-lipide interakties effektief kunnen competeren met septine-septine interakties. Op 
basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat septine eiwitten in de cel wellicht 
rechtstreeks aan het celmembraan kunnen binden en het membraan wellicht helpen 
verstevigen. 
 
In Hoofdstuk 4 karakteriseren we de kinetiek van de binding van septine eiwitten aan lipide 
membranen met een oppervlaktegevoelige techniek die bekend staat als quartz-crystal 
microbalance with dissipation monitoring (QCM-D). We vinden dat septine binding gedreven 
wordt door elektrostatische interakties. De beperkende factor voor de kinetiek is het transport 
van septine eiwitten naar het membraan door diffusie en convectie. De septine eiwitten blijven 
stevig gebonden als we ze proberen weg te wassen met buffer oplossing, hetgeen suggereert 
dat de interaktie sterk is. We laten zien dat de septine laag uit ten hoogste 3 gestapelde lagen 
van septin eiwitten bestaat en behoorlijk stijf is. Ook met AFM nanoindentatie metingen zien 
we dat de septine laag niet dikker wordt dan 18 nanometer. Door QCM-D te combineren met 
optische metingen van septine adsorptie met ellipsometrie kunnen we het watergehalte van de 
geadsorbeerde septine lagen meten. De septine lagen bevatten een hoog (80%) gehalte aan 
water, wat een poreuze architectuur suggereert die veel water vast kan houden. Op basis van 
deze observaties doen we een voorstel voor het mechanisme dat zorgt voor septine zelf-
assemblage op een lipid membraan. Dit model kan in de toekomst helpen om een beter begrip 
te krijgen van de struktuur en mechanische funkties van septine eiwitten in de meer complexe 
omgeving van de cel-cortex. 


