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Dit proefschrift begint met een overzicht van spieronderzoek op moleculair 

niveau. De algemene vraagstelling is: Hoe is ATP hydrolyse gekoppeld aan de 

mechanische gebeurtenissen? 'Step size' is daarin een belangrijke parameter, alhoewel er 

in de literatuur (nog) geen eenduidig antwoord te vinden is wat betreft de koppeling van 

de 'power stroke' van myosine met de ATP hydrolyse. 'In vitro motility assays' worden 

verondersteld een methode te leveren om kennis te verzamelen over het mechanisme van 

de omzetting van energie tot arbeid in de spier. Het 'in vitro motility assay' zoals 

geïntroduceerd door Kron et al. [1986], waarin actine filamenten zich bewegen over op 

glasplaatjes bevestigde myosine(-fragmenten), geeft de mogelijkheid de 

contractiesnelheid onbelast te meten [Hoofdstuk 1]. In dit proefschrift beschrijven we de 

succesvolle implementatie van een 'in vitro motility assay' in ons lab, waarbij tevens 

diverse al bestaande methoden (zoals bijvoorbeeld de isolatie en het labelen van eiwitten) 

geoptimaliseerd zijn [Hoofdstuk 2]. Voor het analyseren van de snelheid van belaste en 

onbelaste actine filamenten hebben we na nadere bestudering van gangbare 

analysemethoden geconcludeerd dat we voor onze eigen metingen een nieuwe methode 

moesten ontwikkelen. Deze nieuwe methode, die we 'path reconstruction method' (de 

door het actine filament afgelegde weg wordt gereconstrueerd) hebben gedoopt, maakt 

het mogelijk de snelheid van gelijkmatig bewegende actine filamenten te bepalen. 

Onafhankelijk van de frame-snelheid waarbij geanalyseerd wordt kunnen 2 populaties, 

bewegende en niet-bewegende, actine filamenten worden onderscheiden. De gemeten 

snelheid van niet-bewegende actine filamenten wordt bepaald door Brownse beweging 

van de filamenten en video-ruis. De niet gelijkmatig bewegende actine filamenten 

eenvoudig te detecteren en te selecteren. Deze actine filamenten kunnen, indien gewenst, 

afzonderlijk geanalyseerd worden [Hoofdstuk 3]. 

In de intacte spier wordt de beweging van actine filamenten gereguleerd door 

calcium, troponine en tropomyosine. Deze calcium-regulatie werd in de in vitro motility 

assay hersteld door reconstructie van actine filamenten met troponine-tropomyosine 

complexen tot dunne filamenten [Hoofdstuk 4 en 5]. Om de toepasbaarheid van onze 'in 

vitro motility assay' en de 'path reconstruction method' te testen werd het effect van 

verschillende drugs, die volgens de literatuur een direct effect op het contractiele apparaat 

hebben, bestudeerd. 

De Calciumantagonisten verapamil, diltiazem en nifedipine beïnvloeden de actine-

myosine interactie direct, zoals kon worden afgeleid uit de afname van het percentage 

bewegende actine filamenten. Deze Calciumantagonisten beïnvloeden ook de interactie 
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van dunne filamenten met myosine, zoals werd aangetoond door de toename van de 

snelheid van niet-bewegende dunne filamenten. Verapamil verhoogt de snelheid en het 

percentage van bewegende dunne filamenten door een toename in het aantal actieve 

kruisbruggen en een verhoogde calcium gevoeligheid, hetgeen resulteert in een toename 

in kracht uitgeoefend door de filamenten. Diltiazem en nifedipine laten een significante 

afname in snelheid van bewegende dunne filamenten bij maximale activering (pCa4) 

zien. De verder afname in snelheid door diltiazem met afnemende calcium concentratie 

werd verklaard door een afname in aandrijfkracht. Voor nifedipine werd de stapsgewijze 

calcium-afhankelijkheid van de bewegende dunne filamenten geweten aan een toename in 

coöperativiteit van het troponine-tropomyosine complex [Hoofdstuk 4]. 

Vervolgens is het mechanisme van het positief inotrope effect van het 

cytostaticum doxorubicine op rattenhartspier en konijnenskeletspier bestudeerd. Het 

positief inotrope effect van actine filamenten die over rattenhartspier HMM bewegen kan 

worden verklaard door een direct effect van de stof op de actine-myosine interactie op 

zich. Het positief inotrope effect van doxorubicine op dunne filamenten die over 

konijnenskeletspier HMM bewegen lijkt te zijn gerelateerd aan een gereduceerde wrijving 

van het troponine-tropomyosine complex of aan een toename in coöperativiteit tussen 

deze troponine-tropomyosine complexen. In tegenstelling hiermee, vonden we een 

negatief inotroop effect van doxorubicine op over konijnenskeletspier HMM bewegende 

pure actine filamenten [Hoofdstuk 5]. 

We zijn er in geslaagd een techniek te ontwikkelen om een magnetische belasting 

aan te leggen op actine filamenten. Hiervoor is een methode geoptimaliseerd om 

magnetische bolletjes te koppelen aan actine filamenten. Oriënterende metingen van 

snelheid van actine filamenten met een bolletje, zonder dat hierop een (magnetische) 

belasting wordt uitgeoefend, laten een snelheid zien die niet te onderscheiden is van de 

onbelaste snelheid van actine filamenten zonder bolletje. Dit demonstreert de afwezigheid 

van een extra wrijving door het bolletje, ondanks dat dit bolletje relatief groot is (2.8 urn 

in diameter). Ook onder belasting kon de snelheid van actine filamenten, met daaraan een 

bolletje bevestigd, gemeten worden. De met een bolletje gekoppelde actine filamenten 

worden niet van het myosine-oppervlak gelicht door het (relatief) grote bolletje. De vorm 

van de curve van snelheid van het bolletje versus de stroom (v/I; is in dit geval gelijk aan 

de snelheid van het bolletje versus de magnetische kracht op het bolletje (v/F)) laat het 

hyperbolische verloop zien zoals bekend van de kracht-snelheidsrelatie verkregen van 
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experimenten aan spiervezels, dit in tegenstelling tot de S-vormige curves gemeten met 

de centrifugaalmethode [Hoofdstuk 6], 

In conclusie, kunnen we vaststellen dat we een techniek ontwikkeld hebben 

waarmee de bol-gekoppelde actinefilamenten belast en stil gezet kunnen worden. Dit 

betekent dat een belasting kan worden aangelegd tot een niveau waarop de aandrijfkracht, 

geleverd door de actine-myosine interacties, wordt bereikt. Meer experimenten zijn nodig 

om de resultaten verkregen met deze methode te kunnen relateren aan de eigenschappen 

van contraherend spierweefsel. Het is hiermee een veel belovende methode die bij nadere 

uitwerking, niet alleen voor gebruik in fundamenteel spieronderzoek, maar ook voor 

andere celbiologische vraagstellingen betreffende een kwantitatieve benadering van 

mechanismen waarin motiliteit een rol speelt, geschikt kan zijn. 
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