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Inleiding 
 De cellen van levende organismen zijn omgeven door een 
celmembraan. De celmembraan scheidt het interne van de cel van het 
externe milieu. De membraan is semi-permeabel, wat betekent dat het wel 
water doorlatend is, maar dat grotere en geladen deeltjes de membraan niet 
kunnen passeren. Om in leven te blijven moeten de cellen ervoor zorgen dat 
er een balans is tussen stoffen die de cel in komen en verlaten. We noemen 
die balans "homeostase". 
 Door een proces dat osmose (Figuur 1) wordt genoemd, stroomt het 
water door een semi-permeabel membraan van de kant waar de concentratie 
van opgeloste stoffen laag is naar de kant waar deze hoger is, totdat een 
evenwicht is bereikt. Wanneer de stroming wordt beperkt door een barrière 
(bij de bacterie is dat de celwand, die nog om de membraan heen zit en zorgt 
voor de versteviging van de cel), kan er een druk worden opgebouwd. Deze 
zogenaamde osmotische druk is gerelateerd aan het aantal opgeloste 
deeltjes. Voor het beschrijven van deze osmotische druk heeft de 
Nederlander Johannes van 't  Hoff in 1901 de Nobelprijs ontvangen. Doordat 
de oplossingen in de cel sterk geconcentreerd zijn, kan de osmotische druk 
oplopen tot enkele honderden malen de atmosferische druk. Deze hoge druk 
wordt door bijvoorbeeld plantencellen gebruikt voor de stevigheid van de 
plant. Als de druk in de plantencellen wegvalt, zal de plant verwelken. Om dit 
onder normale omstandigheden te voorkomen, zijn er in de cel eiwitsystemen 
aanwezig, die erop gericht zijn om een bepaalde druk aan te leggen en/of in 
stand te houden.  
 

 
Figuur 1: Osmose. In afbeelding A wil het water van het rechter compartiment naar het 
linker, om zo ervoor te zorgen dat de verdeling van deeltjes links en rechts gelijk is. 
Afbeelding B laat het eindresultaat van de herverdeling van het water zien. In afbeelding C 
is het volume in het linker compartiment vastgezet. Hierdoor kan het water niet meer 
verder het compartiment instromen, en ontstaat er een osmotische druk in dat 
compartiment. 

 
 Bacteriën zijn eencellige organismen die op de meest uiteenlopende 
plaatsen kunnen worden gevonden. Zo zijn er bacteriën die leven in het 
poolijs, maar ook die leven op een vulkaan. Ook wat osmotische condities 
betreft zijn bacteriën te vinden in uiteenlopende milieus. Zo komen ze voor in 
een plas regenwater, maar er zijn ook soorten die leven in de zoutpannen 
waar zout uit zeewater wordt gewonnen. Deze omgevingen hebben echter 
geen constante osmotische waarde. Als het bijvoorbeeld regent wordt het 
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zout in de zoutpan verdund (dit noemen we een neerwaartse osmotische 
verschuiving), of als de zon schijnt verdampt het water uit een plas 
regenwater, waardoor de daarin opgeloste deeltjes worden geconcentreerd 
(dit noemen we een opwaartse osmotische verschuiving). De bacteriële cel 
heeft verschillende mechanismen om de gevolgen van beide typen 
osmotische verschuivingen op te kunnen vangen. Het gevolg van een 
opwaartse osmotische verschuiving is dat water de cel zal verlaten waardoor 
deze ineen krimpt. Hierdoor zullen processen in de cel worden verstoord. Om 
het verschrompelen te voorkomen kan een bacteriecel osmotisch actieve 
deeltjes aanmaken of uit het milieu opnemen.  
 Het gevolg van een neerwaartse osmotische verschuiving voor een 
bacterie is dat water van buiten de cel naar binnen zal stromen. Hierdoor zal 
het volume van de cel toenemen. De membraan en celwand, die de cel aan 
de buitenkant verstevigen, kunnen niet onbeperkt worden uitgerekt, en zullen 
uiteindelijk knappen net als een ballon waar teveel lucht in wordt geblazen. 
Om dit te voorkomen, beschikken bacteriën over eiwitten die als 
veiligheidsventielen werken en in reactie op de rek (tensie) in de membraan 
openen. Als de ventielen open zijn, kunnen water en opgeloste deeltjes de cel 
verlaten en het osmotische evenwicht tussen de cel en zijn omgeving kan 
worden hersteld. Als dat is gebeurd, sluiten de ventielen zich weer. De 
ventielen worden mechanogevoelige (of ook wel mechanosensitieve) kanalen 
genoemd, en zij zijn het onderwerp van studie geweest voor dit proefschrift. 
 
 

Figuur 2: Patch-clamp. Afbeelding A geeft een schematische weergave van een patch pipet 
aangesloten op een versterker weer. Het drijvende voltage (dat uiteindelijk de ionen-stroom 
drijft) wordt gezet over de electrode in de pipet en de geaarde electrode buiten de pipet (zig-
zag lijnen geven de electrodes weer). Afbeelding B laat een volledige glazen pipet zien, de 
schaal ernaast is in milimeters. Afbeelding C laat een microscopische uitvergroting van de 
punt van de pipet zien, bij het pijltje zit een patch (stukje van een celmembraan). De schaal 
onder de afbeelding is 10 micrometer. Afbeelding C laat een typerend gemeten elektrisch 
signaal in de loop van de tijd zien. Helemaal links op tijdstip 0 is de stroom 0 pico-ampère, 
verder naar rechts zien we dan dat in de loop van de tijd het electrisch signaal omhoog 
gaat, en later weer omlaag. Het hoge signaal weerspiegelt de open toestand van het kanaal 
(rechts aangegeven met een O), het lage signaal de dichte toestand (rechts aangegeven 
met een D). 
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Het bestuderen van mechanosensitieve en andere eiwitkanalen 
 Een van de manieren waarop kanaaleiwitten kunnen worden 
bestudeerd is door middel van patch-clamp. Hierbij wordt een klein stukje van 
de celmembraan (een "patch") vastgepakt (ge-"clamped") met een glazen 
buisje (pipet) met een tipdiameter van slechts 1 micrometer (µm). Zowel in de 
pipet als rond de cellen zijn veel opgeloste ionen (zouten) aanwezig (Figuur 
2A-C). Door een voltage over de membraan aan te leggen zou een stroom 
gemeten kunnen worden als de membraan niet impermeabel was voor ionen. 
Als door een onderdruk in de pipet de membraan onder tensie komt te staan 
zullen de mechanosensitieve kanalen openen. Door een open kanaal kunnen 
per seconde 100 miljoen ionen stromen. Het aangelegde voltage zorgt ervoor 
dat dit ook gebeurt, en er kan een stroom (van enkele pico-Ampères) 
gemeten worden. Om deze stroom te kunnen meten moet hij eerst worden 
versterkt. Hiervoor is in de opstelling een versterker aanwezig. De versterker 
geeft het signaal door aan een computer die de grootte van de gemeten 
stroom opslaat. Met de door de computer opgeslagen gegevens is het 
mogelijk om te zien wanneer het kanaal open staat (Figuur 2D). Een meer 
gedetailleerde beschrijving van de opstelling is te vinden in hoofdstuk 6 (text-
box 1). Met behulp van het aangelegde voltage en de gemeten stroom kan de 
zogenaamde geleiding (doorlaatbaarheid van het kanaal voor ionen) van een 
kanaal worden bepaald. Geleiding is het omgekeerde van elektrische 
weerstand; met behulp van de wet van Ohm kan de geleiding als volgt 
worden uitgedrukt: G = I / V (geleiding = stroom / voltage). 
 
 

Figuur 3: De experimenten van Volta en Galvani. Een vrij geprepareerde kikkerpoot wordt 
met een passer op 2 plaatsen gelijktijdig aangeraakt. Door deze prikkeling trekt de 
pootspier samen en buigt. Ditzelfde gebeurt als de pootspier met behulp elektrische 
prikkels wordt gestimuleerd. 

 
 Hoewel het meten van kanaalactiviteit tegenwoordig een relatief 
eenvoudige bezigheid is, is dat niet altijd zo geweest. Tot het einde van de 
18e eeuw was het onbekend dat bepaalde biologische processen (zoals het 
samentrekken van een spier) geregeld werden door elektrische signalen van 
cellen. In die tijd onderzochten Luigi Galvani en Allesandro Volta 
spiersamentrekkingen van kikkerpoten door deze met fysieke of elektrische 
prikkels te stimuleren (Figuur 3). Halverwege de 19e eeuw werden ook de 
eerste succesvolle pogingen ondernomen om de elektrische signalen van 
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spiercellen te meten. Pas in 1976 werd het ook mogelijk om de activiteit van 
individuele kanalen te meten, met behulp van speciale signaalversterkers en 
kleine glazen pipetten (Figuur 2A-C). Erwin Neher en Bert Sakmann die het 
systeem hebben ontwikkeld kregen in 1991 hiervoor de Nobelprijs voor de 
geneeskunde. De eerste bacteriële mechanosensitieve kanalen werden 
ontdekt in de bacterie Escherichia coli en beschreven in 1994 door Sergei 
Sukharev, Paul Blount, Boris Martinac, Frederic Blattner en Ching Kung. De 
kanalen werden geïdentificeerd op basis van de grootte van de geleiding en 
kregen de namen mechanosensitief kanaal van grote geleiding (in het Engels: 
Mechanosensitive channel of Large conductance of kortweg MscL) en 
mechanosensitief kanaal van kleine geleiding (in het Engels: 
Mechanosensitive channel of Small conductance of kortweg MscS). 
 
Functie en vorm van mechanosensitieve kanalen 

Het tweede hoofdstuk van dit proefschrift beschrijft de identificatie van 
deze twee typen kanalen uit de melkzuurbacterie Lactococcus lactis. Tevens 
worden eigenschappen als geleiding, gevoeligheid voor membraanspanning 
en de overgangen en tijdsduur van het open en dichtgaan van het kanaal 
beschreven. Lactococcus lactis wordt gebruikt in de bereiding van 
bijvoorbeeld kaas en yoghurt. De osmotische druk van de omgeving van de 
bacteriën wordt tijdens de bereidingsprocessen steeds hoger. Om te kunnen 
overleven als de osmotische druk van de omgeving plotseling zou dalen, 
hebben de bacteriën een eigen veiligheidsventiel. Wat betreft geleiding en 
gevoeligheid voor membraanspanning lijken de kanalen van Lactococcus 
lactis erg op die van Escherichia coli. Een duidelijk verschil is dat MscL van 
Lactococcus lactis veel korter open blijft staan dan MscL van Escherichia coli. 
Daarnaast blijkt dat het MscL kanaal voor deze bacterie het belangrijkste 
veiligheidsventiel is, en dat het MscS kanaal onder de geteste 
omstandigheden niet gebruikt wordt. Dit is bijzonder, aangezien tot nu toe 
werd aangenomen dat beide kanalen in alle bacteriën een vergelijkbare 
bijdrage leverden aan de vermindering van spanning in de cel membraan. 
 Figuur 4 laat een sterke uitvergroting zien van het MscL kanaal uit de 
bacterie Mycobacterium tuberculosis. Het is te zien dat het eiwit is 
opgebouwd uit vijf identieke eenheden. Voor het maken van de uitvergroting 
is een groot aantal kanalen uit hun natuurlijke omgeving (de celmembraan) 
gehaald en bekeken met behulp van Röntgenstraling. De zo verkregen 
informatie over hoe het kanaal eruit ziet, geldt dus niet noodzakelijk voor hoe 
het kanaal eruit ziet in de membraan. Ook wil het niet zeggen dat in alle 
andere bacteriën het kanaal er zo uit ziet. Zo zijn er in het verleden 
aanwijzingen gevonden dat het MscL kanaal in Escherichia coli opgebouwd 
zou kunnen zijn uit zes dezelfde eenheden. In hoofdstuk 5 van het proefschrift 
wordt een methode gepresenteerd om te bepalen wat het aantal eenheden is 
dat nodig is om een normaal functionerend MscL kanaal te maken.  
 De methode hield in dat de bacteriën genetisch werden gemodificeerd, 
zodat de eenheden niet los van elkaar konden worden geproduceerd. Eerst 
werden twee eenheden aan elkaar vastgezet, daarna ook drie, vier, vijf en 
zelfs zes. De aan elkaar gezette eenheden worden ook wel multimeren 
genoemd. Het blijkt dat bij vijf eenheden aan elkaar de tensiegevoeligheid van 
de kanalen die gevormd werden door deze multimeren gelijk was aan die van 
kanalen die opgebouwd waren uit de oorspronkelijke, losse eenheden. Voor 
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alle andere multimeren gold dat de kanalen meer tensie nodig hadden 
voordat ze open gingen. Daarnaast zijn er aanwijzingen gevonden dat 
kanalen opgebouwd uit losse eenheden net zo groot zijn als kanalen die zijn 
gevormd met de vijf aan elkaar vastzittende eenheden. Beide waarnemingen 
wijzen er op dat ook in de membraan van Escherichia coli het MscL kanaal is 
opgebouwd uit vijf dezelfde eenheden. 
 
 

Figuur 4: Uitvergroting van het MscL kanaal van Mycobacterium tuberculoses. Afbeelding A 
laat het kanaal van de zijkant zien, afbeelding B laat een bovenaanzicht zien. In afbeelding 
A is met strepen ook weergegeven waar men verwacht dat de membraan zich bevindt ten 
opzichte van het kanaal. Bij de membraan staan aangegeven wat de binnen- en buitenkant 
van de bacteriecel zou zijn. Vooral in het bovenaanzicht is de vijfvoudige symmetrie van het 
kanaal goed te zien. Een van de vijf eenheden waaruit het kanaal is opgebouwd is in grijs 
weergegeven. 

 
Het meten van kanaalactiviteit in kunstmatige systemen 
 In veel situaties is het handig om eiwitten te bestuderen buiten hun 
natuurlijke omgeving, zodat er geen invloeden zijn van processen in de cel. 
Om dit te doen is het mogelijk de eiwitten uit de bacteriecellen te halen waarin 
ze zijn geproduceerd. Voor membraaneiwitten is het echter lastig om de 
functie te bestuderen in de afwezigheid van de membraan. Om die reden 
worden membraaneiwitten regelmatig in kunstmatige cellen teruggeplaatst. 
Deze kunstmatige cellen, die alleen bestaan uit een membraan en het te 
bestuderen eiwit, worden proteo-liposomen genoemd. De membraan van de 
proteo-liposoom is opgebouwd uit dezelfde stoffen als de membraan van een 
bacterie, namelijk uit lipiden. 
 De meeste proteoliposomen zijn na preparatie tussen de 0.1 en 0.5µm 
in doorsnede en worden ook wel Large Unilamellar Vesicles of kortweg LUVs 
genoemd. Het bekijken van de kanaalactiviteit in deze LUVs levert gezien hun 
geringe grootte een probleem op: immers, de doorsnede van de pipetten die 
bij patch-clamp worden gebruikt is 1µm. Het is dus niet mogelijk om een 
stukje uit de membraan vast te pakken met de pipet. In plaats daarvan 
zouden de LUVs in hun geheel verdwijnen in de pipet. In hoofdstuk 4 van dit 
proefschrift wordt een methode beschreven voor het prepareren van extra 
grote proteoliposomen. 
 De LUVs worden volgens een standaardmethode geprepareerd en 
vervolgens gedroogd op een glazen plaatje. Dit plaatje is voorzien van een 
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dunne laag van elektrisch geleidend materiaal. Het plaatje met de gedroogde 
proteoliposomen wordt vervolgens op een afstand van ongeveer één 
millimeter geplaatst tegenover een zelfde plaatje zonder proteoliposomen 
(Figuur 5A). De ruimte tussen de plaatjes wordt gevuld met een oplossing met 
heel weinig zout. Het drogen en rehydrateren van de proteoliposomen zorgt 
ervoor dat deze samensmelten. Hierdoor ontstaan grote proteoliposomen met 
een diameter van 5 tot 50µm. Deze proteoliposomen zijn dus tot 100 keer 
groter dan de LUVs, en worden daarom ook wel Giant Unilamellar Vesicles 
(kortweg GUVs) genoemd. 
 Om te voorkomen dat de eiwitten tijdens het drogen op het glasplaatje 
kapot gaan moet in sommige gevallen een stabiliserende stof worden 
toegevoegd. Echter hoe meer van de stabiliserende stof wordt toegevoegd, 
hoe moeilijker de proteoliposomen samensmelten om GUVs vormen. Om toch 
GUVs te krijgen, kunnen de plaatjes worden aangesloten op een 
wisselspanningsbron, die met een frequentie van 10Hz (10 keer per seconde) 
de spanning wisselt van + naar – 1.2 Volt (Figuur 5B). Het elektrische veld dat 
zo ontstaat tussen de twee plaatjes versterkt het versmeltingproces zodat 
toch GUVs gevormd kunnen worden. Voor de formatie van GUVs met MscL 
kanalen is zelfs een extra hoge concentratie van de stabiliserende stof, en 
daarom ook het elektrische veld nodig. Zou deze hoge concentratie niet 
aanwezig zijn, dan zouden de GUVs ineen schrompelen, omdat ze vanuit een 
omgeving met weinig zout (tijdens de rehydratatie) worden overgebracht naar 
een omgeving met hoog zout (nodig om de stroom te kunnen meten) in de 
patch-clamp opstelling. Dit is vergelijkbaar met een bacterie- of plantencel in 
een situatie met een opwaartse osmotische verschuiving (de plant gaat slap 
hangen). 
 

 

Figuur 5: Formatie van GUVs. Afbeelding A laat een dwarsdoorsnede zien van de 
rehydratatie kamer voor de formatie van GUVs zonder stabiliserende stoffen. Afbeelding B 
laat een zelfde dwarsdoorsnede zien, maar nu zijn de glazen plaatjes met het laagje 
geleidend materiaal (omgeven door een stippellijn) aangesloten op een 
wisselspanningsbron (1.2 Volt, 10Hz). In beide gevallen ontstaan de GUVs na 3 uur 
rehydrateren. 
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 De gevormde GUVs kunnen niet alleen worden gebruikt voor patch-
clamp, maar ook om de mobiliteit en verdeling van eiwitten in een kunstmatig 
membraan te bepalen. Dit is ook gedaan voor een het MscL kanaal. Uit deze 
experimenten blijkt dat het MscL kanaal homogeen is verdeeld over de 
proteo-liposomen na herplaatsing in een kunstmatig membraan. Daarnaast 
blijkt ook dat het MscL kanaal zich in de membraan beweegt met snelheden 
die vergelijkbaar zijn met andere membraaneiwitten van dezelfde grootte. 
 
Gecontroleerde afgifte van geneesmiddelen 
 Op dit moment worden de meeste geneesmiddelen zo toegediend dat 
de werkzame stof over het hele lichaam wordt verspreid. De concentratie van 
de werkzame stof wordt meestal precies zo afgestemd dat de stof geen 
schadelijke gevolgen (bijwerkingen) heeft voor het lichaam als geheel, maar 
wel effectief is tegen de ziekte van de patiënt. Voor een maximaal effect van 
het geneesmiddel zou echter beter zijn om de concentratie op de plek van 
bestemming (bijvoorbeeld een tumor) heel hoog te kunnen maken, maar in de 
rest van het lichaam minimaal. Om het geneesmiddel op de plek van 
bestemming te brengen en daar af te leveren is de stichting BioMaDe bezig 
met het ontwerpen van een afleversysteem voor geneesmiddelen. Dit 
systeem (Figuur 6A en B) maakt voor de aflevering van het geneesmiddel 
gebruik van mechanosensitieve kanalen. 
 
 

Figuur 6: Gecontroleerde afgifte van geneesmiddelen. De proteoliposoom in afbeelding A 
is gevuld met een geneesmiddel. Onder in de membraan is een gesloten MscL kanaal 
weergegeven. Aan de buitenkant van de proteoliposoom zitten eiwitten die helpen de 
proteoliposoom naar de doelcel te brengen. Ook zitten er staarten aan de buitenkant die 
de proteo-liposoom in het lichaam verborgen houden voor het imuunsysteem. In afbeelding 
B is de liposoom gearriveerd bij de doel cel en is het MscL kanaal geopend (bijvoorbeeld 
met behulp van licht). Het geneesmiddel verlaat de proteoliposoom en is succesvol 
afgeleverd. 

 
 Het is moeilijk om in het menselijk lichaam een osmotische 
verschuiving te veroorzaken, die gebruikt kan worden om het kanaal te 
activeren. Om deze reden richt het onderzoek zich op alternatieve procedures 
om het kanaal te activeren. Eén van die methodes wordt beschreven in 
hoofdstuk 4 van dit proefschrift. Door een aantal van de lipiden in een proteo-
liposoom te vervangen door een lichtgevoelig lipide molecuul kon de activiteit 
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van het mechanosensitieve kanaal worden beïnvloed. Na bestraling met UV-
licht met een golflengte van 365 nanometer werd de activiteit verviervoudigd. 
Bovendien was het proces volledig omkeerbaar en kon de activiteit worden 
teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau door bestraling met licht met 
een golflengte van 436 nanometer. 
 
Toekomstperspektief 
 Ondanks dat we in de afgelopen jaren veel hebben geleerd over MscL 
kanalen is er nog een hoop te doen. Op het gebied van de vorm en functie 
zouden we graag nog antwoorden willen hebben op vragen betreffende de 
vouwing van het kanaal in de open toestand en hoe het kanaal van de 
gesloten in de open toestand overgaat. De multimeer met vijf aan elkaar 
zittende eenheden van MscL zou hierbij een rol kunnen spelen. 
 De GUVs hebben laten zien dat ze erg goed toepasbaar zijn voor 
verschillende types onderzoek. De uitdagingen hier zitten vooral in het vinden 
van verdere onderzoekstypen en het nog beter combineren van patch-clamp 
met studies naar diffusie en verdeling in de membraan. 
 Momenteel is er veel belangstelling voor de verschillende 
mogelijkheden om de kanalen gericht te kunnen openen en sluiten. Met één 
van deze ”schakelbare” MscL kanalen hebben wij onderzocht welke stoffen 
wel en welke niet door de opening van het kanaal passen. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld laten zien dat het eiwit insuline er doorheen kan. Deze resultaten 
zijn erg bemoedigend voor de toekomst van gecontroleerde afgifte systemen 
voor geneesmiddelen. De hier genoemde ideeën voor verder onderzoek 
komen voort uit dit proefschrift. Natuurlijk staan er ook nog vele andere 
vragen open, maar dat neemt niet weg dat ons begrip van de werking van 
mechanosensitieve kanalen met dit proefschrift verder is ontwikkeld. 
 
Graag wil ik Marijke van der Vliet en Philomeen Duinisveld bedanken voor 
hun hulp bij het samenstellen van dit hoofdstuk. 
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