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Het gebruik van biologische motortjes in de nanotechnologie kan leiden tot nieu-

we manieren van transport [1]. Door kinesine-eiwitten uit de cel vast te zetten in

nanokanaaltjes kunnen we actief microscopisch kleine eiwitbuisjes, microtubules,

door de kanaaltjes transporteren. Met een elektrische spanning kunnen we bo-

vendien controleren welke kant individuele microtubules opgestuurd worden bij

een splitsing. Hiermee hebben we een ‘verkeerscontrolesysteem’ gebouwd voor

biomotoren in nanotechnologie.   Martin van den Heuvel, Martijn de Graaff en Cees Dekker

Biologische motoren
Een biologische cel is net een complex
fabrieksterrein. De celkern bevat de
genetische informatie in de vorm van
dna, dat alle processen aanstuurt.
Daarnaast zijn er energiecentrales, die
via een ingewikkeld proces opgeno-
men voedsel omzetten in atp, de
brandstofmoleculen van de cel. Er zijn
eiwitfabrieken te vinden, structuren

die, met de informatie opgeslagen in
het dna, andere eiwitmoleculen op-
bouwen die vervolgens weer hun eigen
taak gaan uitvoeren in de cel. En voor
het transport van stoffen binnen de cel
zijn er kinesinemotortjes die met een
vrachtje over een netwerk van eiwit-
buisjes – microtubules – kunnen lopen.
Kinesine is een motoreiwit dat bestaat
uit twee kleine ‘voetjes’ waarmee het in
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Biologische motoren sorteren eiwitten één voor één op een chip
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Figuur 1

(a) Kinesinemotoren op een oppervlak duwen een microtubule-filament voort, net zoals bij crowdsur-
fen. (b) Een elektronenmicroscoopopname van een doorsnede van een nanokanaal. (c) Een ‘stuurka-
naal’ met daarin een elektrisch veld loodrecht op het kanaal waarin de microtubules voortbewogen
worden. De elektrische kracht op de negatief geladen microtubule trekt de zoekende tip naar rechts.
(d) Bij elk stapje van het filament wordt de tip iets afgebogen, net zolang totdat de microtubule paral-
lel aan het elektrisch veld ligt.
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stapjes van 8 nm over een microtubule
kan lopen [2]. Het kinesine gebruikt
hierbij de energie uit atp. Aan de twee
voetjes zit een staart waaraan de vracht
bevestigd is. De microtubules zijn zeer
stevige buisvormige eiwitten die zich
door de cel uitstrekken en deze stevig-
heid verschaffen, net als een skelet.
Het kinesinemotortje dat wij gebrui-
ken kan in één richting over zo’n mi-
crotubule lopen.
Wij hebben geprobeerd dit motortran-
sportsysteem te gebruiken in een na-
notech-omgeving. Je kunt je voorstel-
len dat het hiermee mogelijk wordt om
bijvoorbeeld op een gecontroleerde
manier individuele moleculen over een
chip te laten bewegen, of om kleine be-
wegende onderdelen aan te drijven. In
onze experimenten gebruiken we dit
systeem in de omgekeerde geometrie
(figuur 1a). De kinesinemotortjes zet-
ten we ondersteboven in grote hoe-
veelheden op een oppervlak vast. De
microtubules kunnen we dan, in leng-
tes van ongeveer 15 micrometer, over
het tapijt van motoren laten voortbe-
wegen, analoog aan wat er gebeurt bij
crowdsurfen. Onder de microscoop kun-
nen we de beweging van de microtubu-
les volgen, omdat deze fluorescent ge-
maakt zijn. Om de eiwitten actief te
houden, is het noodzakelijk de experi-
menten te laten plaatsvinden onder
soortgelijke omstandigheden als in de
cel, dus in gebufferd water op een pH

van 7, met alle noodzakelijke compo-
nenten als de brandstof atp en opge-
loste zouten.

Biomotoren in nanotechnologie
Het gebruik van motoren in technolo-
gie vereist allereerst dat je controle
kunt uitoefenen op de plaatsing van de
motoren. Tot nu toe gebeurde dit altijd
door structuren te fabriceren waarbij
de kinesine werd geplaatst op de
bodem van open kanalen die in het op-
pervlak zijn geëtst. Het probleem van
deze open structuren is dat microtubu-
les kunnen ontsporen. Ten tweede is
het zeer gewenst om microtubules te
kunnen sturen. Tot nu toe is er echter
nog geen manier gevonden om in deze

open structuren individuele microtu-
bules aan te kunnen sturen.
Door het biologische transport-
systeem te integreren in afgesloten na-
nokanalen (figuur 1b) konden we
beide problemen in één klap oplossen
[3]. De microtubules zijn gevangen in
de kanalen, die het bovendien moge-
lijk maken om lokaal een sterk elek-
trisch veld aan te leggen. Dit kan door
met behulp van reservoirs met elektro-
den een elektrisch veld te induceren in
een apart ‘stuurkanaal’, dat loodrecht
staat op het kanaal waarin de microtu-
bules getransporteerd worden (figuur
1c). Het elektrisch veld oefent zo alleen
een kracht uit op de microtubules die
zich in het ‘stuurkanaal’ bevinden.
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Wanneer we zo een elektrische kracht
uitoefenen loodrecht op de voortbewe-
gingsrichting van de microtubule,
kunnen we controleren welk pad de
microtubule zal nemen. Omdat de mi-
crotubules worden voortgeduwd door
de motoren op de kanaalwanden, zal
de voorkant van de microtubule bijna
altijd los van het oppervlak zijn en fluc-

tueren door de warmtebeweging, tot-
dat het gebonden wordt aan een nieu-
we kinesinemotor. Door tijdens dit
zoekproces naar een volgende motor
met een elektrisch veld aan de negatief
geladen microtubule te trekken, kun-
nen we de richting van dit zoekproces
sturen (figuur 1c). Door dit continu te
blijven doen, zal de buiging van het
vrije uiteinde van de microtubule uit-
eindelijk resulteren in het afbuigen van
de richting van het hele filament, net
zo lang totdat de microtubule parallel
aan het elektrische veld beweegt (fi-
guur 1d). 

Verkeerscontrolesysteem
Dit principe van het trekken aan de
vrije tip kunnen we gebruiken om mi-
crotubules in elke gewenste richting te
sturen. Om dit te laten zien, maakten
we een Y-splitsing met loodrecht daar-
op weer een ‘stuurkanaal’. Door nu de
richting van het elektrisch veld te kie-
zen, kunnen we de microtubule de ge-

wenste aftakking laten nemen (figuur
2). Hiermee hebben wij aangetoond
dat we elektrische controle hebben
over de richting die een enkele micro-
tubule kiest op een splitsing.
Om dit te demonstreren hebben we op
moleculaire schaal een sorteerexperi-
ment uitgevoerd, met twee verschillen-
de gelabelde microtubules, rode en
groene, die we kunnen volgen met een
kleurencamera. Wanneer dit mengsel
op de splitsing afkomt, kunnen we af-
hankelijk van de kleur van de microtu-
bule, de richting van het elektrisch veld
steeds zo kiezen, dat groene microtu-

bules rechtsaf gestuurd worden, en
rode microtubules linksaf (figuur 3a).
Het voorbeeld in figuur 3b laat zien dat
we dit vrij precies kunnen doen: eerst
duwen we een groene microtubule
naar rechts, en direct daarna een rode
naar links. Na afloop van het experi-
ment blijkt dat in het linker reservoir
voornamelijk rode microtubules te-
rechtgekomen zijn, en in het rechter
reservoir vooral groene microtubules
(figuur 3a), precies zoals bedoeld.
Omdat beide kleuren microtubules ne-
gatief geladen zijn, laten we hiermee
zien dat we controle hebben over de
richting van individuele microtubules.
We hebben een soort verkeerscontro-
lesysteem gemaakt voor biomolecu-
len. 

Interessante fysica
Als we nu zouden weten hoe groot de
kracht is die we op de microtubules
uitoefenen, en we meten daarnaast
hoe sterk de microtubules afbuigen
onder invloed van die kracht, dan kun-
nen we de stijfheid van de microtubule
berekenen. Om de grootte van deze
elektrische kracht te bepalen, moesten
we de elektroforetische mobiliteit van
de microtubules meten. Elektroforese
is de beweging van geladen deeltjes
onder invloed van een elektrisch veld
en de mobiliteit is gedefinieerd als de
verhouding tussen de snelheid en het
elektrisch veld. 
Voor de mobiliteitsmeting vulden we
lange, rechte nanokanalen met vloei-
stof en microtubules, en lieten we de
kinesinemotoren op de wanden weg.
Vervolgens legden we een elektrisch
veld aan in het kanaal. Onder de mi-
croscoop konden we vervolgens de
elektroforetische snelheid van micro-
tubules, die in deze meting vrij in de
kanalen zweven, volgen (figuur 4a).
Het unieke van de kanalen is dat we de
snelheid en oriëntatie van individuele
microtubules konden meten.
Er bleek een verrassend effect op te tre-
den. De microtubules bewogen niet
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Figuur 2

Tijdopname van het sturen van een microtubule die een Y-splitsing nadert. Op t = 5 s wordt het elektrische veld
in het stuurkanaal aangezet, waarbij de richting van de elektrische kracht naar rechts gericht is. Op t = 15 s is
het veld uitgezet en heeft de microtubule de rechter afslag genomen.
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noodzakelijk parallel aan het elek-
trisch veld, zoals je zou verwachten,
maar ook loodrecht op het elektrisch
veld (figuur 4a). De reden hiervoor is
dat de mobiliteit voor een cilindervor-
mig colloïdaal deeltje, zoals een mi-
crotubule, afhankelijk is van zijn ori-
ëntatie [4]. Het deeltje zal sneller be-
wegen wanneer het veld parallel aan de
lange as staat, dan wanneer het veld
loodrecht op de cilinder staat (figuur
4b). Hierdoor zullen de microtubules
die een oriëntatie tussen deze twee
uitersten in hebben, zoals in figuur 4c,
een snelheid krijgen die een klein
beetje méér in de richting van de lange
as ligt. Met andere woorden, het deel-
tje beweegt niet in de richting van de
aangelegde kracht. Dit effect was reeds
lang geleden voorspeld [4], maar nog
niet eerder gemeten. Doordat onze ka-
nalen zo klein zijn, konden we de
elektroforese van individuele microtu-
bules waarnemen en daarmee direct de
voorspellingen uit de theorie testen. 
Uit de elektroforesemetingen konden
we dus direct de mobiliteit van de mi-
crotubules voor de twee verschillende
oriëntaties bepalen (figuur 4b). Boven-
dien konden we hieruit de grootte van
de elektrische lading van de microtu-
bule afleiden.
Wij hebben laten zien dat biomotoren
in nanokanalen kunnen worden ge-
bruikt om een moleculair transport-
systeem te bouwen. Met elektrische
krachten kunnen we individuele mi-
crotubules sturen. Dit is een allereerste
integratie van biologische motoren op
een chip. Daarnaast blijken nanokana-
len een uitstekend systeem om interes-
sante biofysische experimenten in uit
te voeren.
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Figuur 4

(a) In elektroforese bewegen microtubules niet parallel aan de richting van het aangelegde elektrische veld
(verticaal), maar ook met een component loodrecht op het veld (horizontaal). Weergegeven is het traject van
twee verschillende microtubules. (b) Dit effect wordt veroorzaakt doordat een cilindervormig deeltje een snel-
heid heeft die afhankelijk is van zijn oriëntatie [4]. Bij eenzelfde elektrisch veld beweegt de cilinder met zijn as
parallel aan het veld sneller dan de cilinder die dwars op het veld georiënteerd is. (c) In de situatie dat de cilin-
der een hoek maakt met het elektrisch veld, kan het elektrisch veld worden ontbonden in componenten paral-
lel aan en loodrecht op de cilinder. De beide veldcomponenten geven de cilinder verschillende snelheden paral-
lel aan en loodrecht op de as. Als gevolg hiervan zal de totale snelheid niet parallel (verticaal) aan het elektrisch
veld zijn.
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Figuur 3

(a) In een sorteerexperiment scheiden we microtubules op kleur, door de rode microtubules naar het linker
reservoir en de groene naar het rechter reservoir te sturen. (b) Een voorbeeld van het sorteren. De richting van
de elektrische kracht wordt door ons aangepast aan de kleur van de microtubule op de splitsing, eerst naar
rechts, dan naar links.


