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Nederlandse Samenvatting
Ten einde de regulatie van levende cellen beter te kunnen begrijpen, heeft het integre-
ren van data van verschillende niveaus binnen levende cellen een belangrijke plaats
ingenomen in de systeem biologie. Als gevolg hiervan is ook de regulatie van metabole
netwerken veel bestudeerd. Echter, verscheidene kwantitatieve analyses hebben een
opmerkelijk gemis in de kennis van de regulatie van deze metabole systemen aange-
toond. De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift trachten deze kennis te vergroten
door middel van een combinatie van theoretische analyses en experimenten. Hierbij
wordt er aangenomen dat er algemene principes aan de regulatie van complexe biolo-
gische netwerken ten grondslag liggen die ontrafeld kunnen worden door gebruik te
maken van optimaliteits principes.

Als eerste hebben we een uitgebreid literatuur onderzoek uitgevoerd om te inventa-
riseren wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het gebruik van een
optimaliteits hypothese. In Hoofdstuk 2 worden zowel experimentele als theoretische
aanpakken op dit gebied besproken. Hierbij hebben we ons met name gericht op de
verschillende randvoorwaarden die het functioneren van moleculaire netwerken beper-
ken. Om de ontwerp principes te kunnen achterhalen wordt verondersteld dat
verschillende organismen eenzelfde functionaliteit op dezelfde manier hebben geïmple-
menteerd. Biologische netwerken zijn continue onderhevig aan selectie druk en
natuurlijke selectie. Hierdoor kunnen functies van netwerken dikwijls worden begrepen
als de uitkomst van een optimaliteit voor fitness. Het is gebleken dat deze hypothese
een krachtige manier is om het ontwerp van netwerken te kunnen begrijpen. De ver-
schillende voorbeelden die besproken worden, zijn geordend aan de hand van de
complexiteit van de netwerken: beginnend met kleine netwerken, gevolgd door modu-
laire modellen en tenslotte complete genoom modellen. In de bespreking van deze
modellen wordt ingegaan op de verschillende type optimaliteit en randvoorwaarden die
van toepassing zijn op de netwerken. Er wordt beschreven hoe deze voorbeelden tot
een beter begrip van de regulatie van moleculaire netwerken heeft geleid.

In Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 hebben we optimale eiwitniveaus voor metabole
netwerken bestudeerd. In Hoofdstuk 3 hebben we de biochemische eigenschappen
van enzymen en de cellulaire randvoorwaarden geïntegreerd middels een kosten-baten
analyse. In Hoofdstuk 4 hebben we gekeken in hoeverre het vereisen van optimale
metabool functioneren een beperking vormt voor de onderliggende sturende netwerken.

De kosten-baten analyse is gebaseerd op het feit dat de capaciteit voor de biosyn-
these beperkend is. Dit suggereert dat optimale regulatie van metabole netwerken
voortkomt uit onderliggende economische compromissen. Elk enzym moet op een ni-
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veau worden gehouden waarbij de productiekosten, en de baten als gevolg van de
katalytische activiteit netto tot de hoogst mogelijke fitness leiden. Het is vanzelfspre-
kend dat de kosten en baten voortvloeien uit de eigenschappen van het enzym, zoals
de aminozuur volgorde, degradatie snelheid, maximale specifieke activiteit, kinetische
eigenschappen, en tenslotte de route in welke het enzym functioneert. Het is niet dui-
delijk hoe deze enzym eigenschappen een effect hebben op de fitness en evolutie van
een cel. Daarom hebben we een kwantitatief en intuïtief concept voor de kosten en ba-
ten van enzymen in metabole routes ontwikkeld. De kosten en baten kunnen worden
uitgerekend door middel van kinetische en biochemische data, onder de aanname dat
een toename in fitness correleert met de flux door een metabole route. Vervolgens ma-
ken we veranderingen in eiwitniveaus inzichtelijk middels een fitness landschap, welke
kan worden uitgedrukt in de eiwit kosten en baten. De theorie wordt vergeleken met de
uitkomsten van een evolutie experiment met Saccharomyces cerevisiae dat voor lange
tijd gepropageerd is in een galactose medium. De selectiedruk in dit experiment ligt op
de specifieke groeisnelheid, en we hebben gevonden dat het enzym phosphoglucomu-
tase (PGM) het meeste was toegenomen in eiwitexpressie. PGM is het laatste enzym
van de galactose route. Verdere analyse van de experimentele data toonde aan dat de
evolutionaire aanpassingen op het niveau van de galactose route maar deels de veran-
dering op het cellulaire niveau konden verklaren. Dit impliceert dat er dus ook
aanpassing buiten de galactose route moeten hebben plaatsgevonden. Een wiskundig
model van de galactose route, bevestigd de hoogste fitness bijdrage van PGM. De
kosten-baten analyse toont tenslotte aan dat de optimale eiwitniveaus voornamelijk be-
paald worden door de katalytische snelheidskonstante en niet zozeer door de kosten
van de productie.

De analyse in Hoofdstuk 4 gaat uit van adaptieve veranderingen in enzymniveaus
wanneer een metabool netwerk onderhevig is aan veranderingen in nutriënten of aan
blootstellingen van stress signalen. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet de veran-
dering in de omgeving (of een indicator daarvan) gesignaleerd worden naar het
genetisch netwerk (input), zodat dit netwerk vervolgens de eiwitniveaus kan aanpassen
(output). We hebben van deze interactie gebruik gemaakt in een geïntegreerde aanpak
om de voorwaarden van een genetisch netwerk te karakteriseren dat in staat is om het
metabole netwerk naar een gewenste toestand te sturen. We gebruiken steady state
niveaus van metabole enzymen (metabole input) en de corresponderende metabolie-
ten (metabole output) voor verschillende omgevingstoestanden. We gebruiken de
inverse van deze relatie (signalerende metabolieten als input en metabole enzymen als
output) om een genetisch netwerk te fitten. Deze aanpak hebben we geïmplementeerd
voor het galactose netwerk in gist. Hierbij is het metabole netwerk geoptimaliseerd
voor de specifieke flux om de input-output relatie te genereren. Ongeveer een derde
van het genetisch netwerk parameters zijn cruciaal voor deze optimale regulatie, terwijl
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de overige parameters geen significant effect hebben wanneer ze lokaal geperturbeerd
worden. Deze overige parameters kunnen potentieel gebruikt worden voor overige
netwerk functies van het genetisch netwerk, zoals het voorkomen van te hoge concen-
traties van galactose-1 fosfaat, het reageren op veranderingen in de omgeving, of een
snelle inductie van de GAL genen. Onze aanpak levert een conceptuele aanpak waar-
bij metabole doelen gelinkt kunnen worden aan genetische netwerken die deze doelen
kunnen realiseren.

De onderliggende wiskundige aanpak van de input-output relatie is verder uitge-
werkt in Hoofdstuk 5. Om tot een beter begrip van de flexibiliteit van metabole
systemen te komen, is het van belang om ook de onderliggende sturende netwerken te
bestuderen. Over het algemeen is er veel bekend over de topologie en kinetiek van
metabole systemen maar niet van de sturende netwerken. Op basis van concepten uit
de metabole controle analyse, hebben we een theoretische aanpak afgeleid, die ervoor
zorgt dat een genetisch netwerk kan worden verkregen dat in staat is het metabole net-
werk tot specifieke taken te sturen. Hiervoor is uitsluitend informatie van het metabole
netwerk nodig. De onderliggende aanname betreffende de genetische netwerken is dat
deze in staat zijn om het metabole systeem altijd weer naar een optimale toestand te
sturen. We laten zien hoe deze vereisten voor optimale metabole sturing leiden tot
randvoorwaarden voor de genetische netwerken. Door gebruik te maken van deze
aanname kunnen we laten zien hoe optimale veranderingen in metabole eiwitniveaus
kunnen worden uitgedrukt in de gen netwerk structuur, zodat de limieten van deze
genetische netwerken inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Ondanks dat het in de afgelopen jaren mogelijk is geworden om in groot detail eiwit-
niveaus en metabolieten te meten, ontbreekt het nog steeds aan een dieper begrip van
de regulatie van metabole netwerken. In Hoofdstuk 6 hebben we daarom een aanpak
ontwikkeld die het interpreteren van deze metingen in termen van globale limieten op
het gebied van de cellulaire fysiologie mogelijk maakt. Deze aanpak noemen we een
“Feasibility Analyse”. Deze aanpak begint bij het toepassen van zogenaamde harde
randvoorwaarden waarmee cellen hebben te maken (zoals thermodynamica, fysiologi-
sche condities, fysische eigenschappen). Gegeven deze randvoorwaarden is er een
beperkte mate van enzymniveaus mogelijk dat gebruikt kan worden om het metabo-
lisme te sturen. Geïnspireerd door veelgebruikte methodes in “Flux Balance Analyse”,
gebruiken we de toegestane enzym mogelijkheden om enzym combinaties te vinden
die (zo dicht mogelijk) leiden tot een bepaald opgelegd doel. De eiwit combinaties die
dit mogelijk maken vormen de “feasable regulatory space”. De potentie van een “Feasi-
bility Analyse” wordt aangetoond door gebruik te maken van experimentele data van
een langdurige evolutie proef in een chemostaat. Hierdoor hebben we kunnen laten
zien dat verschillende aanpassingen in eiwitten leidden tot cellulaire doelen.
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