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Samenvatting in het Nederlands 

De Nederlandse vertaling van de titel van dit proefschrift is: 

Verkenning van de dynamiek van eukaryote transcriptie 

Transcriptie is een van de fundamentele processen in de levende cel, zoals 

gestipuleerd door het centrale dogma van de moleculaire biologie. Dit proces 

bestaat uit het creëren van een tijdelijke kopie van de erfelijke informatie die 

ligt opgeslagen in het DNA, in een complementaire streng van RNA 

(‘boodschapper-RNA’; ‘messenger-RNA’ of ‘mRNA’ in het Engels) met behulp 

van RNA-polymerase. Hoewel er vele processen zijn die het niveau van de 

eiwitactiviteit reguleren, is de aan- of afwezigheid van specifieke mRNA-

strengen een van de belangrijke factoren die bepalen welke eiwitten wanneer 

aanwezig zijn in de cel. Transcriptie speelt zowel een rol in de 

aanpassingsreactie van de cel op de lange termijn, als in de differentiatie tot 

specifieke celtypen van meercellige organismen. Hoewel de statische aspecten 

van de transcriptiemechanismen uitgebreid beschreven zijn, bleven de 

dynamische aspecten tot dusverre onderbelicht. 

Het is duidelijk dat biologische systemen zeer dynamisch gedrag vertonen 

wanneer ze reageren op externe en interne stimuli, zoals het behouden van de 

eerdere toestand (homeostase), of het ondergaan van sterke differentiatie 

tijdens de ontwikkeling tot eencellig of meercellig organisme. Het is belangrijk 

om het dynamische gedrag van biologische systemen te onderzoeken, als 

voorwaarde van leven en als beste informatiebron over hoe systemen robuust 

georganiseerd kunnen worden. 

Daarom onderzoeken we hier de dynamische aspecten van transcriptie. Als 

eerste kijken we naar de transcriptie-netwerken die grootschalige processen, 

zoals adaptatie en differentiatie, aansturen. Gebaseerd op een groot aantal 

voorbeelden in de literatuur stellen we in hoofdstuk 2 dat er in veel van deze 

netwerken een gemeenschappelijk ontwerp te vinden is. Vaak treden de 

adaptatie- en ontwikkelingsovergangen in fases op, waarbij elke overgang 

tussen fases gekarakteriseerd wordt door weer een andere groep functionele 

eiwitten: één functioneel netwerk voor specifiek één fysiologische taak. De 

overgang tussen fasen wordt gestuurd door een fase-genererend netwerk 
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(‘PGN’ voor het Engelse Phase Generating Network) dat de voortgang van een 

fysiologische taak kan volgen.  Al naar gelang de werking van het vorige 

functionele netwerk kan het de vervulling van die fysiologisch taak ook 

beëindigen en de volgende taak opstarten. De programma's die ontstaan uit het 

verbinden van deze netwerken classificeren we op basis van de topologie van 

veelbestudeerde voorbeelden van netwerken. Deze vallen tussen de uitersten 

van een "despotisch" programma, waarin elke fase bepaald wordt door een 

enkel PGN op een stopwatch-achtige manier, en een "democratische" optie, 

waarin de fasen worden gereguleerd door het samenspel van het functionele 

netwerk en omliggende PGN-en. 

De modeleergemeenschap heeft minder aandacht besteed aan de details van 

transcriptie dan aan die van bijvoorbeeld signalerende en metabole netwerken. 

Zoals besproken in hoofdstuk 1, zijn de meeste bestaande modellen beperkt tot 

het beschrijven van statische systemen en gebruiken dynamische modellen 

relatief simpele beschrijvingen van het transcriptieproces die de details van het 

opstartmechanisme niet in ogenschouw nemen. Dit is vooral zo in het geval 

van eukaryote transcriptie, hetgeen een aantal specifieke kenmerken heeft, die 

misschien niet adequaat door simpele aannames beschreven kunnen worden. 

De transcriptie van eukaryote genen wordt bijvoorbeeld en vooral in 

meercellige organismen, vaak gereguleerd door meerdere transcriptiefactoren 

en dit gebeurt in de buurt van het chromatine. De nucleosomen die het grootste 

gedeelte van het genomische DNA compacter maken, kunnen het binden van 

transcriptiefactoren zowel remmen als stimuleren. Deze transcriptiefactoren op 

hun beurt, kunnen het chromatine zelf modificeren. Bovendien ondergaat het 

geproduceerde mRNA een complex rijpingsproces waarbij er delen van de 

sequentie worden uitgeknipt en er post-transcriptie modificaties, zoals een 

poly-A staart en een kapstructuur, aan worden toegevoegd. 

In hoofdstuk 3 onderzoeken we de gevolgen van de regulatie door meerdere 

transcriptiefactoren, zoals die bij vele eukaryotische genen voorkomt. We 

komen tot de conclusie dat het evenwichtsbindingsmechanisme niet 

tegelijkertijd dynamische efficiëntie én gevoeligheid voor alle betrokken 

transcriptiefactoren kan verwezenlijken. De best haalbare oplossing voor dit 

probleem is een mechanisme dat bestaat uit de veelvuldige herhaling van een 

sequentie die bestaat uit de vorming van een complex van transcriptiefactoren 

en -co-factoren met het chromatine, en een onomkeerbare covalente 

histonmodificatie, dat een geheugenmechanisme voor de aanwezigheid van de 

ermee geassocieerde transcriptiefactor levert en het gevoelig maakt voor de 
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volgende transcriptiefactor. De toevoeging en daaropvolgende verwijdering 

van alle volgende histonmodificaties vormt een promotoractiviteitscyclus. 

Door gebruik te maken van realistische verbindingskinetiek laten we zien dat 

zo'n cyclus de tijd die nodig is voor het activeren of deactiveren van 

transcriptie, terug brengt van uren naar tientallen minuten, hetgeen consistent is 

met experimentele waarnemingen van de dynamiek op promotorniveau. 

Bovendien leidt de reeks van zulke gelijkvormige modificatiestappen, hoewel 

individueel zeer stochastisch in duur, tot een opmerkelijk precieze duur van de  

transcriptiecyclus in zijn geheel. Als cellen op hetzelfde moment geactiveerd 

worden voor transcriptie, dan zou dit moeten resulteren in passieve synchronie.  

Dit kan een verklaring vormen voor experimentele waarnemingen van 

oscillaties in eiwitbinding/nucleosomenmodificatie op de promotor, en dan wel 

op het niveau van celpopulaties. Een emergent kenmerk dat inherent is aan de 

promotorcyclus, is het feit dat de mRNA-productie in uitbarstingen (‘bursts’ in 

het Engels) plaatsvindt, nog een  fenomeen dat veel bij gereguleerde eukaryote 

genen gevonden wordt. 

De transcriptionele bursts volgen een stochastisch proces dat op het niveau van 

een enkele cel waargenomen kan worden. De hoeveelheid van één soort 

mRNA kan door de tijd heen erg variëren en heeft dus geen vaste waarde, maar 

volgt een kansverdeling. De vorm van de kansverdeling van mRNA is 

afhankelijk van alle processen die bijdragen, inclusief de transcriptieinitiatie; 

voor genen die voortdurend gekopieerd worden bijvoorbeeld, volgt de mRNA-

hoeveelheid een veel engere verdeling en deze genen veroorzaken daardoor 

minder ruis dan diegene die in bursts worden gekopieerd. De gevolgen van de 

inrichting van de eukaryote promotorcyclus (die gezien kan worden als een 

serie van moleculaire pallen) voor de steady-state mRNA-verdelingen worden 

onderzocht in hoofdstuk 5. Onder voorwaarde dat geen van de 

transcriptiefactoren de tijdschaal overheerst en de meeste reacties in de 

promotorcyclus niet gemakkelijk omkeerbaar zijn, zouden de perioden van de 

promotorcyclus zeer well bepaald moeten zijn. Dit leidt tot een vermindering 

van de ruis zowel in de burstgrootte als in mRNA-niveaus in vergelijking met 

de voorspelde ruis voor een promotor-regulatiemechaninisme met slechts één 

transcriptiefactor en met dezelfde tijdschaal voor initiatie, mRNA degradatie en 

aan-/uitschakelen van de promotor. Dit suggereert dat eukaryoten voordeel 

kunnen hebben van het promotorcyclusmechanisme vanwege deze 

ruisonderdrukking; toch zal het nog duidelijk moeten worden of dit gevolgen 

heeft voor de functioneel relevante ruis in eiwitniveaus. 
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Het ontwerp van het transcriptie-initiatiemechanisme heeft ook gevolgen voor 

de dynamiek van het mRNA op het niveau van celpopulaties. In het bijzonder 

zorgt het ontwerp van de transcriptie-activatiecyclus voor significante 

vertragingen in het verhogen en verlagen van het mRNA niveau na 

veranderingen in concentratie van de transcriptiefactor die betrokken is bij die 

promotorcyclus. Deze vertragingen worden nog groter door de tijd die vereist 

is voor de mRNA-elongatie en mRNA-maturatie. Een studie van een voorbeeld 

in hoofdstuk 4 van een gen dat gereguleerd wordt door een celkernreceptor, 

laat inderdaad zien dat de experimenteel waargenomen toename van mRNA 

beter beschreven wordt door modellen die rekening houden met de 

promotorcyclus en uit meerdere stappen bestaande elongatie en maturatie, dan 

door modellen met een permanente open promotor en éénstapsmaturatie. De 

parameterschatting van het model door gebruik te maken van een relatief 

beperkte hoeveelheid gegevens, leidt tot schattingen voor de tijdschalen van 

mRNA-productie, -maturatie en –degradatie.  Deze zijn consistent met 

waarden in de literatuur die verkregen zijn door gebruik te maken van een 

verscheidenheid aan meettechnieken. Het aangepaste model bleek 

voorspellende waarde voor verstoringen te hebben, zoals het remmen van 

mRNA-initiatie en -splicing. 

Dit werk heeft verschillende aspecten van de dynamiek van transcriptie 

onderzocht, in het bijzonder het eukaryote geval. Als resultaat geven we een 

gegeneraliseerd raamwerk dat zowel de interpretatie van gegevens als het 

ontwerp van verdere experimenten op populatie- en celniveau kan 

vergemakkelijken. 

 


