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Energie en entropie sturen cellen in de zelfde richting  

Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer een. Regeneratieve geneeskunde is een 
veelbelovende therapeutische strategie in de aanpak van cardiovasculaire ziekten. Het uitgangspunt daarvan 
is het natuurlijke vermogen van het lichaam om beschadigde weefsels en organen te herstellen. Dit herstel 
begint op cellulair niveau: cellen in het weefsel beïnvloeden de structuur en samenstelling van hun omgeving 
en op zijn beurt beïnvloedt de omgeving het gedrag van de cellen. De interactie tussen cellen en de 
omgeving is daarom van wezenlijk belang voor de structuur en functie van het weefsel. Cellen kunnen op 
factoren uit hun lokale omgeving reageren, onder andere door hun oriëntatie en vorm aan te passen. 
Wetenschappers begrijpen nog steeds niet goed hoe cellen deze factoren precies detecteren. Om de 
structuur van beschadigd weefsel te kunnen herstellen is het verkrijgen en behouden van cellulaire 
organisatie van cruciaal belang. Het doel van dit promotieonderzoek was om meer inzicht te krijgen in de 
mechanismes die ten grondslag liggen aan de organisatie van cellen. 
Rondom onze cellen bevindt zich een netwerk van eiwitten dat de extracellulaire matrix wordt genoemd. De 
organisatie van eiwitten in de matrix beïnvloedt de oriëntatie van cellen: cellen ‘voelen’ de eigenschappen van 
de matrix door middel van sensoren die informatie van buiten de cel naar binnen doorgeven. Deze sensoren 
bestaan onder andere uit grote eiwitcomplexen (ook wel focale adhesies genoemd) die de cel in staat stellen 
zich te hechten aan de extracellulaire matrix.  
 
Om beter te begrijpen hoe de architectuur van de matrix de cellen beïnvloedt, hebben we experimenten 
ontwikkeld waarbij we cellen lieten hechten op een versimpelde nagebootste matrixarchitectuur: patronen van 
eiwit, bestaande uit één lijn of parallelle lijnen van variërende breedte en afstand (zie beeldmateriaal). De 
focale adhesies van de cel kunnen zich hechten aan de lijnen maar niet aan de kale ondergrond. Met behulp 
van microscopie hebben we de cellen en enkele belangrijke celcomponenten in beeld gebracht. De beelden zijn 
daarna geanalyseerd met een speciaal daarvoor geschreven en gevalideerd beeldanalyseprogramma waarmee 
we de grootte, oriëntatie en vorm van de cellen en hun componenten konden bepalen. Deze data hebben we 
gecombineerd met computersimulaties. 
 
De oriëntatie en vorm van cellen blijkt sterk af te hangen van het aangeboden eiwitpatroon. Cellen 
oriënteerden zich in de richting van één enkele eiwitlijn, zelfs als de lijn veel breder is dan de cel. Het blijkt dat 
cellen hun vorm en oriëntatie veranderen zodat de totale entropie (wanorde) van het systeem 
gemaximaliseerd werd. Doordat er verschillende soorten entropie (zoals rotatie- en translatie-entropie) een rol 
spelen, leidt een organisatie in de richting van de lijnen toch tot een verhoging van de totale entropie.  
 
Bij de parallelle lijnen bleek niet de breedte, maar de onderlinge afstand tussen de lijnen bepalend. Op smalle 
lijnen (ter breedte van de focale adhesies) met kleine onderlinge afstand hechtten de focale adhesies aan de 
eiwitlijnen, maar oriënteerde de cel zich niet sterk in de richting van de lijnen. Op een grover patroon werden 
de oriënteerden de cellen zich volledig in de richting van de lijnen en werden ze langgerekter. Als de afstand 
tussen de lijnen nog groter werd, werden de cellen nog langgerekter. Door computersimulaties lieten we zien 
dat cellen het gebied tussen de lijnen niet ‘willen’ overbruggen – dat kost te veel energie. Cellen hechten zich 
aan een zo klein mogelijk aantal lijnen en oriënteren zich daardoor in de richting van de lijnen.  
 
Concluderend laten de resultaten van dit promotieonderzoek zien dat natuurkundige principes zoals entropie 
en energie invloed hebben op de organisatie van cellen. Dit begrip kan uiteindelijk leiden tot richtlijnen voor 
cardiovasculaire regeneratie. 
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