
De Portugese Marina Soares e Silva woont en 
werkt pas vijf jaar in Nederland, maar heeft zich 
de Nederlandse taal al goed eigen gemaakt. Ook 
heeft ze haar draai helemaal gevonden in haar 
woonplaats Amsterdam en heeft ze inmiddels een 
goede vriendenkring opgebouwd. Dat ze hier op 
haar plek is wordt ook duidelijk als ze met veel 
enthousiasme vertelt over haar promotieonderzoek 
op het FOM-instituut AMOLF. Ze onderzoekt hoe 
myosinen, een soort van motor-eiwitten, ervoor 
zorgen dat actine-netwerken zich omvormen tot 
samentrekkende foci 

Eigenlijk had natuurkunde niet de eerste voorkeur 
van Marina, die startte met een studie biologie aan de 
Universiteit van Porto. In haar studietijd maakte ze 
tijdens een stage ‘Plantenfysiologie’ aan het Institute 
of Biology Leiden voor het eerst kennis met Neder-
land. “Eenmaal terug in Portugal wilde ik toch iets 
meer gaan doen met kwantitatief onderzoek en 
natuurkunde. Na het volgen van enkele vakken 
natuurkunde ben ik terug gegaan naar Nederland 
om aan de Vrije Universiteit Amsterdam de master 
Medische Natuurwetenschappen te doen. Daar 
maakte ik kennis met de onderzoeksgroep van 
prof.dr. Gijs Wuite en heb ik de biofysica ontdekt!” 
Vervolgonderzoek doen was voor Marina een heel 
logische stap: “Maar promoveren in Portugal was voor 
mij geen optie. Een land als Nederland biedt veel 
meer mogelijkheden qua arbeidsomstandigheden, 
economische stabiliteit, maar zeker ook qua weten-
schappelijk niveau. De onderzoeksmogelijkheden 
op het gebied van biofysica zijn hier veel groter.” 
Inmiddels werkt ze al ruim vier jaar binnen de 
onderzoeksgroep van prof.dr. Gijsje Koenderink, 
die tevens haar promotor is. Binnen haar onderzoek 
werkt ze veel samen met postdocs dr. Björn Stuhr-
mann (AMOLF) en dr. Marten Depken (VU). Ze voelt 
zich erg thuis op AMOLF en gelukkig kan ze als 

moleculair bioloog veel leren van haar natuurkundige 
collega’s. Want vooral het samenwerken met veel 
verschillende mensen is iets wat haar erg aanspreekt. 

Actine en myosine

Marina houdt zich bezig met de werking van het 
actine cytoskelet. Dit deel van het cytoskelet is 
verantwoordelijk voor de vormverandering, maar ook 
voor de mechanische integriteit van de cel. Zij 
onderzoekt welke krachten binnen de cel worden 
gegenereerd. In het cytoskelet werken meerdere 
eiwitten samen. “Ik focus mij binnen het onderzoek 

op twee van die eitwitten: 
actine en myosine. Actine is 
een polymeer, een verzame-
ling van meerdere actine-
eenheden, die binnen de cel 
een netwerk vormen. 
Myosine is een motoreiwit: 
het gebruikt energie om 

krachten uit te oefenen.” Het onderzoek richt zich op 
het in kaart brengen van de actieve actine-myosine 
structuren: de manier waarop de actinen en myosi-
nen zichzelf ordenen om samentrekkende structuren 
te vormen en hoe de krachten worden geproduceerd. 
Ze legt uit hoe ze dat onderzoekt: “In het experiment 
werken we niet met echte cellen, maar doen we dat 
in vitro in het laboratorium. We zuiveren de eiwitten, 
die uit spiercellen van konijnen komen zelf. Deze zijn 
zeer rijk aan actinen en myosinen. We gebruiken de 
eiwitten om artifi ciële actine-cytoskeletten te creëren 
en door de eiwitten fl uorescent te labelen, maken we 
ze zichtbaar onder de microscoop.”

Coarse graining

Soares e Silva vertelt over de resultaten: “We vonden 
een proces van patroonformatie in de actine-
netwerken. De actinen en myosinen gingen binnen 
dertig minuten van een homogene structuur naar een 
georganiseerde structuur. Eerst ontstonden er kleine 
myosinedeeltjes die vrij in het netwerk bewogen door 
langs de actine te lopen. De agglomeraten ontmoeten 
elkaar soms en fuseren zich als balletjes (foci). 
Toen de myosinefoci vervolgens vast zaten in het 
actinenetwerk, begonnen ze aan de actinedraden te 
trekken en die actinedraden accumuleren op het 
focusoppervlak. Uiteindelijk vormden die foci weer 
grotere structuren of clusters. Dit proces noemen 
we ook wel ‘coarse graining’. We namen waar dat de 
myosineagglomeraten niet random tegen elkaar 
kwamen, maar dat er sprake was van een specifi eke 
voortbeweging. We zagen dus duidelijk een systeem 
met actief gedrag, wat zeer interessant is vanuit de 
optiek van de natuurkunde, biologie en materiaal-
wetenschappen.” Marina benadrukt daarbij dat 

gelijksoortige onderzoeken al zijn 
uitgevoerd op microtubuli-systemen, maar 
er een groot verschil is in het systeem. 
“In die onderzoeken is gebruik gemaakt 
van microtubuli als stijf polymeer, terwijl 
actine een niet-stevig polymeer is. En in 
ons onderzoek spraken we over grote 
krachtkernen, de myosinefoci, terwijl er 

in de microtubuli-motorsystemen, bestudeerd door 
middel van experimenten en theorie, kleine motor-
eiwitten zijn gebruikt. Dit vraagt om een heel nieuw 
perspectief op deze systemen als onderwerp, en dus 
ook op een nieuw theoretisch model.”
Tot slot geeft Soares e Silva aan wat haar meest 
opmerkelijke bevinding is. “In levende organismen, 
zoals bijvoorbeeld embryos van de C.elegans worm, 
was al beschreven dat myosinefoci krachten 
uitoefenen in het verloop van celdeling. Het is uniek 
dat de actine-myosinefoci nu ook al ontstaan bij het 
samenvoegen van slechts twee eiwitten in een in vitro 
experiment. Met ons kunstmatige actine-myosine 
cytoskelet hebben we dus belangrijk structuren 
geïmiteerd met maar een paar componenten. Je hebt 
dus niet een gehele levende cel nodig om deze 
structuren te zien. Ondanks de ontdekking hebben 
we hier alleen maar een snapshot genomen van een 
veel complexer proces. Maar wat zou er gebeuren als 
we andere eiwitten, die bij de celdeling betrokken 
zijn, aan het experiment toevoegen? Blijven de foci 
dan bestaan? Je kunt de processen dan opnieuw 
bestuderen en de kennis over hoe cellen werken 
verdiepen!”

Follow-up

Om de vraag naar eventuele toepassingen moet 
Soares e Silva lachen: “Ja, die vraag had ik wel 
verwacht! Het is moeilijk om nu al te spreken over 
toepassingsmogelijkheden.” Ze legt uit dat er aan de 
biologische kant toepassingsmogelijkheden kunnen 
zijn. “In vitro systemen kunnen gebruikt worden bij 
het bestuderen van ziektes en het effect van het 
gebruik van medicijnen. Bij fysische toepassingen 
kan gedacht worden aan de ontwikkeling van 
materiaal dat zichzelf kan herstellen. Maar vanuit 
zowel de fysica als de biologie zijn er nog geen 
concrete projecten. We richten ons binnen dit 
onderzoek in de groep Biological Soft Matter vooral 
nog op fundamenteel onderzoek.” 
Verder gaat ze zeker. Ze gaat zich richten op het 
meten van de krachten van het coarse graining proces 
van het actieve actinenetwerk. “We voegen kleine 
microbolletjes van polystyreen als ‘probes’ aan het 
netwerk toe om te kijken hoe groot de krachten zijn 
als de microbolletjes botsen. Vanuit fysisch oogpunt 
is het interessant om te zien hoe de krachten zich in 
het materiaal tot elkaar verhouden en binnen welke 
lengteschalen ze invloed uitoefenen.” 

Ambities

Over ruim een jaar verwacht Soares e Silva te 
promoveren, en dan? “Een post-doc in de Verenigde 
Staten”, zegt ze stellig, want dat ze verder wil in het 
onderzoek is iets dat zeker is. “Om dat te realiseren 
moet ik me uiteraard oriënteren op onderzoeks-
mogelijkheden en mensen benaderen. En binnenkort 
bezoek ik een conferentie in de VS, waar ik ook de 
nodige contacten wil leggen. Maar vooralsnog houd 
ik me vooral bezig met mijn experimenten, het 
schrijven van artikelen en het vervolmaken van mijn 
proefschrift. En in mijn vrije tijd hoef ik me in een 
stad als Amsterdam ook niet te vervelen!” (MV)  

Het actine cytoskelet: actinedraden binnen een cel 
(rode draden) zijn verantwoordelijk voor veranderingen in 
vorm, maar ook voor de cel-integriteit. Myosine motoren 
(in het groen) binden actinedraden tijdelijk aan elkaar. 
De krachten die de myosinen uitoefenen zorgen ervoor 
dat de actinedraden samentrekken, waardoor het tot 
vervorming van het actinenetwerk leidt.

Fo
to

: M
el

is
sa

 V
ia

ne
n

In-vitro experimenten geven fysisch 
inzicht in celbiologie
FOM-oio Marina Soares e Silva over haar promotieonderzoek op AMOLF
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FOM-oio Marina 
Soares e Silva, bij haar 
microscoop in het 
onderzoekslaboratorium 
op AMOLF.

FOMFOM  expres  expres  66


