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SAMENVATTING

Het dag- en nachtritme heeft een grote invloed op ons bestaan. Veel organismen, zoals
mensen, reageren niet alleen op zonsopgang en ondergang maar kunnen deze ook voor-
spellen. De bladereren van jonge zonnebloemen bijvoorbeeld, volgen overdag de zon
van oost naar west en worden ’s nachts ruim voor zonsopkomst weer naar het oosten
gericht. Zelfs wanneer zonnebloemen onafgebroken belicht worden blijft het 24 uurs
ritme in de beweging van de bladeren doorgaan. Dit toont aan dat de zonnebloem een
interm ritme van 24 uur heeft, of een circadiaanse klok (Latijn: circa voor ”ongeveer” en
dies ”dag”), onafhankelijk van zijn omgeving.

Ik bestudeer de klok van Synechococcus elongatus, een zoetwater cyanobacterie die
van zonlicht afhankelijk is voor zijn groei. De klok van dit model organisme is de sim-
pelste bekende biologische klok en bestaat uit slechts drie eiwitten: KaiA, KaiB en KaiC.
Het belangrijkste eiwit, KaiC, vormt een hexameer structuur waarin twaalf plekken zijn
waaraan een fosfaat molecuul kan binden. KaiA voegt fosfaat moleculen toe aan deze
plekken en door KaiB vallen de gebonden fosfaat moleculen er weer af. Dit antagonis-
tisch effect van KaiA en KaiB vormt een 24 uurs ritme in het aantal gebonden fosfaat
moleculen aan KaiC. KaiC werkt dus als een register, waarvan de cyanobacterie de tijd
kan aflezen. Nu varieert de tijd om een fosfaat molecuul toe te voegen of the verwijderen
van KaiC sterk per keer en hangt het ook af van de omgevingstemperatuur. Daarnaast
kan een cyanobacterie zich vier keer per dag delen, waarbij alle componenten van de
klok over de twee dochtercellen verdeeld worden. Het is bijzonder dat de klok in deze
chaotische omstandigheden ten alle tijden zijn 24 uurs ritme, of periode, behoudt.

In dit proefschrift zal ik de eigenschappen van de biologische klok onthullen die es-
sentieel zijn voor een robuuste periode in de chaos van de levende cel. Om deze eigen-
schappen te vinden gebruik ik de schat aan experimentele data over de klok van S. elon-
gatus om een wiskundig model te ontwerpen van de klok en de celcyclus. Modelleren
stelt ons in staat systematische de invloed van de delingstijd van de cel en veranderin-
gen in de omgeving op de klok te bestuderen. Daarnaast kan ik met het model elk indi-
vidueel component van de klok ontleden en kijken wat het effect is op de robuustheid
van de klok.

In hoofdstuk 2 en 3 onderzoek ik hoe circadiaanse klokken en synthetische oscilla-
toren (een door mensen ontworpen biologische klok ingebouwd in een cel) een robuuste
periode hebben in een groeiende en delende cel. Ik laat zien dat niet de deling van de
cel maar het kopiëren van het DNA, de blauwdruk van de cel, een nadelig effect op het
ritme van de klok heeft. Terwijl de cel groeit verdubbeld hij al zijn componenten, zoals
het DNA en de klokeiwitten. Op het moment dat het DNA gekopieerd wordt verdubbeld
ook de productiesnelheid van klokeiwitten. Dit zorgt voor een periodieke pertubatie van
de klok door de celcyclus. Vergelijk het met als je iemand duwt op een schommel. Wan-
neer je op het juiste moment duwt kun je de periode en de slingerwijdte bepalen. Net als
bij de schommel zorgt de verdubelling van de productie ervoor dat het ritme van de klok
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verandert in, bijvoorbeeld, twintig uur. Eerst bestudeer ik een versimpelde versie van de
circadiaanse klok om aan te tonen dat de periode van deze klok volledig bepaald wordt
door de celcyclus. Daarmee laat onze versimpelde klok zien waarom deze in S. elongatus
veel complexer is: Zonder klok met constante periode weet de cel niet meer hoe laat het
is. Ik vind twee eigenschappen van de klok die bijdragen aan zijn stabilieit: Ten eerste
is het ritmisch toevoegen en verwijderen van fosfaat moleculen onafhankelijk van ve-
randeringen in de productie van klokeiwitten. Ten tweede heeft S. elongatus meerdere
kopieën van zijn chromosoom, en deze worden gedurende de celcyclus op willekeurige
momenten gekopieerd. In dit geval, als een bepaald chromosoom gekopieerd wordt, ve-
randert het aatal niet van een naar twee, maar bijvoorbeeld van vier naar vijf. Het effect
van de het kopiëren van een enkel chromosoom is dan relatief kleiner.

Vervolgens, in hoofdstuk 4, ga ik op zoek naar de drijvende kracht achter de klok.
In cellen is de hydrolyse van het ATP molecuul in ADP de energiebron van actieve pro-
cessen zoals transport en groei. In de klok van S. elongatus wordt ATP gebruikt in zowel
het CI en CII domein van KaiC. ATP wordt in het CII domein gebruikt voor het ritmisch
toevoegen en verwijderen van de fosfaat moleculen. De functie in het CI domein is min-
der duidelijk. Het is onduidelijk welk domein de primaire aandrijving van de klok is. Om
hier achter te komen gebruiken we de schat aan experimentele data en ontwerpen het
meest gedetaileerde model ooit van de klok van S. elongatus. Aan de hand van dit model
beredeneer ik waarom het CI domein de ’motor’ is die de klok aandrijft en dat het CII
domein de ’klok’ is die de hydrolyse in het CI domein reguleert.

In hoofdstuk 5 bestudeer ik hoe de klok van S. elongatus twee tegenstrijdige eisen in
zich verenigt: De periode van de klok mag niet beïnvloed worden door veranderingen in
de omgeving, terwijl de klok wel gelijk gezet moet worden met zonsopkomst. Dit betek-
end dat de fase van de klok wel gevoelig moet zijn voor de omgeving. De hoeveelheid
ATP in de cel verandert gedurende de dag evenredig met het invallend licht. Recente ex-
perimenten hebben laten zien dat de rhytmische verandering in de hoeveelheid ATP de
belangrijkste informatie, of Zeitgeber, voor de klok is om de juiste fase te houden. Aan
de hand van mijn model heb ik een nieuw mechanisme ontdekt waardoor de klok een
robuuste periode heeft terwijl de fase juist goed de omgeving volgt. In een cel van S.
elongatus zijn typisch duizenden klokeiwitten aanwezig die allemaal door hun individu-
ele cycli gaan van het aantal gebonden fosfaat moleculen. In tegenstelling tot eerdere
modellen, hoeft een KaiC complex in mijn model niet een vaste cyclus te doorlopen,
maar is de cyclus afhankelijk van de ATP concentratie. Als de ATP concentratie hoog is,
doorloopt een KaiC complex typisch sneller zijn cyclus maar wordt deze ook langer. De
benodigde tijd om de cyclus te doorlopen blijft hierdoor ongeveer constant. Ik laat zien
dat door dit mechanisme de periode van de klok constant blijft bij fluctuaties in de ATP
concentratie terwijl de fase nog steeds gevoelig is voor deze veranderingen.

Samengevat heb ik de klok van model organisme S. elongatus gebruikt om te laten
zien welke mechanismen essentieel zijn voor een robuuste klok, in een groeiende en
delende cel. Daarnaast laat ik zien hoe de klok altijd de juiste fase heeft. Dit onderzoek
vergroot ons inzicht in hoe de klok kan functioneren in de chaotische omgeving in de
levende cel.
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