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Samenvatting

Waarom dit proefschrift?

Alle organismen (planten, dieren, schimmels en bacteriën) zijn opgebouwd uit cellen.
Dit zijn de kleinste bouwblokken van een organisme die het genetisch materiaal (DNA)
bevatten. Bij eukaryote cellen is het DNA opgeslagen in de celkern. Eukaryote cellen
worden omgeven door een celmembraan en zijn gevuld met cytoplasma en een cy-
toskelet dat is opgebouwd uit microtubuli en microfilamenten die de interne organ-
isatie en vorm van de cel bepalen. Het cytoplasma bestaat zelf uit cytosol (het vloeibare
gedeelte) en membraan omgeven organellen zoals vesikels, mitochondria, chloroplas-
ten, peroxisomen, lysosomen, golgi-apparaat, celkern, etc.

In dit proefschrift onderzoek ik het effect dat het cytosol heeft op het transport van
organellen binnen de eukaryote cel. In het bijzonder ben ik geı̈nteresseerd in de fenome-
nen cytoplasmastroming en axonemaal transport. Voor beide worden veel organellen
gericht getransporteerd over relatief grote afstanden. Dit moleculair transport wordt
uitgevoerd door moleculaire motoren, dit zijn transport eiwitten die letterlijk over het
cytoskelet van de cel lopen terwijl zij een vracht in de vorm van een organel meeslepen.
Wanneer de vracht door het vloeistof medium in de cel wordt gesleept zal deze een
weerstand in de vorm van vloeistoffrictie ondervinden. De grootte van de weerstand
hangt af van de vorm en de afmetingen van het object en van de viscositeit van de
vloeistof. De viscositeit is een fysische materiaaleigenschap die aangeeft in welke mate
de vloeistof weerstand biedt tegen vervorming. In het cytosol, is de viscositeit een fac-
tor 1000 groter dan in water. Dit betekent dat moleculaire motoren in de cel een veel
grotere kracht moeten leveren om zich met dezelfde snelheid voor te bewegen als in
water. Echter, de motor snelheden die gemeten worden in vivo (in een levende cel) zijn
vergelijkbaar aan, of zelfs sneller dan, de snelheden gemeten tijdens in vitro (labora-
torium omgeving) experimenten in water. Het doel van dit onderzoek is te verklaren
hoe dit theoretisch mogelijk is en te begrijpen hoe cytoplasmastroming en axonemaal
transport plaatsvindt.
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Moleculaire Motoren

De moleculaire motoren worden geı̈ntroduceerd in hoofdstuk 1. Dit zijn transport ei-
witten die, via de hydrolyse van ATP, chemische energie omzetten in mechanische ar-
beid. Ik ben geı̈nteresseerd in lineaire motoren die over het cytoskelet lopen terwijl zij
een vracht in de vorm van een vesikel (of andere soorten organellen) meedragen. Dit
wordt actief transport genoemd. Er zijn drie verschillende families van transport ei-
witten: kinesine, dyneine en myosine. De eerste twee worden geassocieerd met micro-
tubuli terwijl myosine over actinefilamenten loopt. In het hoofdstuk worden resultaten
van zowel in vitro als in vivo experimenten besproken.

De natuurkunde

In hoofdstuk 2 worden de vergelijkingen van de vloeistof dynamica geı̈ntroduceerd
waarmee de beweging van moleculaire motoren met vracht in een vloeistof kunnen
worden beschreven. Deze vergelijkingen beschrijven zowel het transport van de mo-
toren en organellen in oplossing als het transport over het cytoskelet. Het hoofdstuk
besteedt ook aandacht aan de krachten die worden uitgeoefend op deze organellen
en de eigenschappen van de stroming. Deze zullen besproken worden aan de hand
van dimensieloze kentallen zoals het Reynolds getal (inertie versus frictie), Péclet num-
mer (diffusie versus gericht transport) en Stokes getal (de gevoeligheid voor een stro-
mingsveld). Voor kleine objecten, zoals organellen, domineren de frictie- en thermische
krachten over inertie en de zwaartekracht. Dit is een zogenaamde lage Reynolds getallen
omgeving, waar de beweging van de vloeistof kan worden beschreven door middel van
de Stokes vergelijking. Tijdens het gerichte organel transport over het cytoskelet zullen
er botsingen plaatsvinden tussen het organel en de omringende vloeistofmoleculen.
Gedurende deze botsingen wordt impuls overgedragen naar de vloeistofmoleculen.
Deze vloeistofmoleculen botsen op hun beurt weer met andere moleculen, etc., etc.
De impulsoverdracht gaat niet oneindig door, bij elke botsing gaat een klein deel van
de energie verloren. Wij nemen aan dat cytosol een Newtonse vloeistof is, in dit type
vloeistof neemt de impulsoverdracht in kracht af met de inverse van de afstand. De be-
weging van andere organellen, in suspensie of gebonden aan het cytoskelet, zal worden
beı̈nvloed via deze impulsoverdracht en vice versa. In het geval dat er veel organellen
door moleculaire motoren in dezelfde richting over het cytoskelet worden gesleept, dan
zal dit een gerichte vloeistofstroming tot gevolg hebben. Deze vloeistofstroming zorgt
ervoor dat de gebonden organellen een duwtje in de rug krijgen en sneller gaan lopen
over het cytoskelet. Aanvullend zullen ook de vrije organellen in de vloeistof met de
stroom meegaan. In dit proefschrift onderzoek ik of dit stroomveld, opgewekt door im-
pulsoverdracht, biologische fenomenen als cytoplasmastroming in planten en axone-
maal transport in neuronen kan verklaren. Het stroomveld kan wiskundig worden
opgelost met behulp van een hydrodynamische interactie tensor (bijvoorbeeld met de
Oseen- of de Rotne-Prager tensor). Tenslotte wordt aan het eind van dit hoofdstuk een
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Langevin type vergelijking geı̈ntroduceerd. Deze vergelijking beschrijft zowel de beweg-
ing van gesuspendeerde en gebonden organellen als de hydrodynamische interacties
tussen de organellen. Deze vergelijking zal worden opgelost middels computersimu-
laties in de hoofdstukken 4 en 6.

Transport modellen voor moleculaire motoren.

In hoofdstuk 3 staat een overzicht van de theoretische modellen voor moleculaire mo-
toren waarop de simulatie modellen, die worden gebruikt in de hoofdstukken 4 en
6, zijn gebaseerd. De belangrijkste eigenschappen die met deze modellen worden be-
schreven zijn:

• Gericht transport van moleculaire motoren over het cytoskelet.

• Thermische fluctuaties (diffusie) van de organellen in oplossing en op het cy-
toskelet.

• Adsorptie van motoren aan en desorptie van het cytoskelet.

Al deze modellen verwaarlozen echter het effect dat impulsoverdracht via de vloei-
stof heeft op het transport. In de hoofdstukken 4 en 6 worden twee nieuwe simulatie
modellen geı̈ntroduceerd die al de bovenstaande eigenschappen hebben en aanvullend
ook de hydrodynamische interacties via de vloeistof meenemen. De modellen zijn een
rooster model en een Brownse dynamiek model.

Resultaten

In de hoofdstukken 4 en 6 worden computersimulaties gepresenteerd van een New-
tonse vloeistof die ingesloten is tussen twee parallelle segmenten van het cytoskelet. In
het systeem alterneren de moleculaire motoren met lading tussen periodes van gericht
actief transport over het cytoskelet en diffuus passief transport in de vloeistof. Dit wordt
gedreven door desorptie van gebonden motoren van, en absorptie van motoren aan, het
cytoskelet. De motoren met vracht worden gemodelleerd als harde bollen (hoofdstuk
4) of als harde bollen omringd door een repulsieve schil (hoofdstuk 6). Op deze manier
wordt voorkomen dat twee bollen op hetzelfde moment dezelfde plaats innemen.

De simulaties tonen aan dat het collectieve effect van de hydrodynamische inter-
acties een substantiële toename van de gemiddelde motor snelheid op het cytoskelet
tot gevolg heeft. Dit effect wordt versterkt als het aantal motoren met lading op het
cytoskelet toeneemt. Tevens leidt de impulsoverdracht in de vloeistof tot een niet ver-
waarloosbare gerichte stroom van gesuspendeerde organellen. De hydrodynamische
koppeling is zelfs robuust genoeg om organellen over gaten in het cytoskelet heen te
laten stromen. Uiteraard zal de kracht van dit effect sterker zijn naarmate het systeem
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meer geordend is. Een voorbeeld van een geordend systeem zijn de draden van cyto-
plasma die de centrale vacuole doorkruisen in volwassen planten cellen en in axonen.

Dat hydrodynamische interacties leiden tot een gerichte stroom van gesuspendeerd
materiaal is bevestigd in hoofdstuk 5. Hier worden experimenten gepresenteerd in
cellen van haartjes op de meeldraad van de bloem Tradescantia virginiana en in cellen
van Nicotiana tabacum. In deze cellen vindt cytoplasmastroming plaats in draden ge-
vuld met cytosol die dienen als transport routes voor de distributie van organellen en
metabolieten. In de draden worden organellen gericht getransporteerd via moleculaire
motoren. Als het transport van de moleculaire motoren wordt gestopt, door gebruik
te maken van een inhibitor, wordt dit transport overgenomen door diffusie en stopt
het transport. Middels een techniek genaamd Fluorescence Recovery After Photobleaching
(FRAP) wordt de stromingsrichting van het cytosol in de draad onderzocht. In deze
techniek worden groen fluorescente eiwitten (GFP) in de cel geı̈njecteerd. Vervolgens
wordt een klein gebied met een laser bestraald waarbij het fluorescente materiaal kapot
gaat. De richting waaruit het GFP terugkeert in het bestraalde gebied geeft aan in welke
richting de vloeistof stroomt. Zonder gericht transport (geen stroming) zal dit herstel
met gelijke snelheid uit alle richtingen tegelijk plaatsvinden. Echter, in de draden vindt
het herstel in dezelfde richting plaats als het actieve organel transport via transport
eiwitten. Belangrijker nog, gesuspendeerde organellen bewegen ook in deze richting.
Zowel de computersimulaties als de experimenten suggereren dat impulsoverdracht
van de actief getransporteerde organellen naar de vloeistof het onderliggende mecha-
nisme is achter cytoplasmastroming. Dit is een nieuw transport mechanisme naast dif-
fusie en actief motor transport.

Mogelijke toepassingen

In hoofdstuk 7 wordt een potentieel vervolg project gepresenteerd. Naast de lineaire
hydrodynamische interacties tussen de organellen via impuls overdracht bestaan er
ook rotationele hydrodynamische interacties. Deze interacties, die gebaseerd zijn op
hetzelfde fysische mechanisme, veroorzaken een rotationele stroming rondom de or-
ganellen. Dit mechanisme zou kunnen worden gebruikt om biologische fenomenen te
verklaren zoals bijvoorbeeld de roterende chloroplasten die zijn geobserveerd in drup-
pels cytoplasma. Ook zou dit mechanisme nieuwe applicaties voor microfluidische ap-
paraten apparaten mogelijk kunnen maken. Dit is interessant voor zowel bewijs van
concept experimenten als voor technologische toepassingen.

Tenslotte, kunnen de resultaten die gepresenteerd zijn in dit proefschrift, medische
wetenschappers helpen om beter te begrijpen welke rol het vloeistof medium speelt bij
organel transport in neuronen. Dit kan belangrijk zijn aangezien afwijkingen in axone-
maal transport samengaan met neurodegeneratieve condities zoals Alzheimer.
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