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Samenvatting

vertaald door Iraes Rabbers

De Nederlandse vertaling van de titel van dit proefschrift is:
Niet-genetische cel-tot-cel variabiliteit: theorie en experimenten

In het laatse decenium hebben metingen aan cel-tot-cel variabiliteit in momentum
gewonnen door de verbeteringen in visualisatie technieken voor enkele moleculen.
Tegelijkertijd werden er theoriën ontwikkeld over heterogeniteit en stochastische
fenomenen. Deze karakteriseren mechanismen die verantwoordelijk zijn voor zowel
het creeëren van variabiliteit, als de manieren waarop ruis doorgegeven wordt in een
biologisch reactie netwerk. Daarnaast genereren ze hypotheses over de voordelige
of nadelige effecten van variabiliteit voor populaties van cellen. Enkele studies
onderzoeken ook hoe de observaties van variabiliteit gebruikt kunnen worden om
onderliggende moleculaire mechanismen of netwerken vast te stellen.

Hoewel mechanismen voor het ontstaan van ruis en het doorgeven van ruis in de
schakels van het reactie netwerk relatief goed begrepen worden, blijft dit laatste
een uitdagend probleem omdat het voor elk biologisch systeem dat onderzocht
wordt onbekend is hoeveel processen bijdragen aan de geobserveerde variabiliteit,
en omdat veel van de processen die bijdragen vaak alleen worden begrepen op een
zeer grofkorrelig (coarse-grained) niveau.

Het doel van dit proefschrift is om stochastische modellen te ontwikkelen die
kunnen omgaan met deze onzekerheden op verschillende niveau’s. In hoofdstukken
3 en 4 kwantificeren we de variabiliteit van transcripthoeveelheden per cel door
middel van enkel-molecuul RNA FISH. Voor de bestudeerde transcripten van zowel
zoogdieren als gisten, waren de gemiddelde hoeveelheden mRNA proportioneel aan
de grootte van de cel. Dit wijst erop dat een deel van de geobserveerde variabiliteit
afkomstig is van groei processen. Aan de andere kant laat de brede spreiding van de
transcripthoeveelheid-distributies, die ook bij subsets van cellen met vergelijkbare
grootte te vinden is, zien dat er bijkomstige bronnen van heterogeniteit moeten zijn.

Hoofdstuk 7 bevat een robuust wiskundig raamwerk dat een ontleding is
van de totale geobserveerde variabiliteit in groei gerelateerde processen, alsmede
bijdragen van biochemische reacties en hun regulatie. Hoewel in dit raamwerk geen
tijd-opgeloste (time-resolved) metingen van variabiliteit nodig zijn, is het wel een
vereiste dat de leeftijd van de cel bepaald kan worden. Door de grote spreiding in de
distributies van cel volumes bij de geboorte en deling van de cel voor zowel zoogdier-
als gistcellen, kan de variabiliteit in transcripthoeveelheid die gevonden werd in de
enkel-molecuul RNA FISH data niet verder ontleedt worden dan het berekenen van
de celgrootte-afhankelijke variabiliteit.

Naast de onzekerheid van de hoeveelheid en de identiteit van de processen die
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bijdragen aan variabiliteit tussen isogene cellen, is het reactienetwerk van interesse
zelf meestal slechts bekend op een laag niveau van detail. Hoofdstukken 5 en 6
verkennen het gebruik van wachtrijtheorie om het probleem aan te pakken in de
context van een model voor transcriptie initiatie. Experimenten op populatieniveau
hebben een grote hoeveelheid eiwitten en eiwitcomplexen geidentificeerd die nodig
zijn om DNA te binden zodat transcriptie kan worden geinitieerd. Bovendien is
het voor eukaryoten vaak nodig om de chromatinestaat van de genen te modificeren
(histon modificaties en nucleosoom hermodellering) voordat transcriptie plaats kan
vinden. Er is echter veel te weinig informatie om een gedetailleerd kinetisch model te
ontwikkelen dat de binding van al deze eiwitcomplexen aan de promotor regio omvat.
Voor veel van de eiwitcomplexen is zowel de manier van assemblage onbekend (of het
eiwit van een complex bind aan het DNA in een sequentiële of willekeurige volgorde),
als de exacte associatie- en dissociatiesnelheden. Een veelgebruikte oplossing voor
deze complexiteit is om een gereduceerd model te gebruiken dat een staat heeft
die transcriptie wel toelaat en een die dit niet toelaat. Hoofdstuk 5 presenteert
een model met intermediaire complexiteit, waarin eitwitcomplex formatie-reacties,
histon modificaties en nucleosoom hermodellering worden teruggebracht naar een
enkele stap, die vervolgens beschreven wordt met een niet-exponentiele wachttijd.
Analytische oplossingen voor de momenten van de transcripthoeveelheid distributie
voor zo’n gen-wissel model met niet-exponentiele wachttijden kan verkregen worden
uit wachtrijtheorie. Toepassing van dit model op enkel-molecuul FISH data uit de
literatuur onthult dat transcripthoeveelheid distributies gefit kunnen worden met
een breed scala aan parameters, en dat uitbarsting (burst) statistieken zoals de
gemiddelde fractie van tijd dat een gen in de transcriptie-toegelaten staat is, de
gemiddelde burst grootte, en diens variantie niet uit deze data opgemaakt kunnen
worden.

Dit probleem met fitten kon verbeterd worden door het gebruik van een multi-
kleur FISH strategie zoals beschreven in hoofdstuk 6. Uit gesimuleerde data en
voorlopige experimentele resultaten kan worden geconcludeerd dat meedere FISH-
probe sets die op verschillende regionen van hetzelfde mRNA gericht zijn, de
nodige informatie konden verschaffen die nodig was om nauwkeuriger de transcriptie
dynamica te kunnen afleiden.

Het gebruik van wachtrijtheorie toegepast op stochastische biologische modellen
is een wendbaar gereedschap om grofkorrelige (coarse grained) modellen te
beschrijven. De theorie van stochastische processen, met name Markov aankomst-
processen en fase-type hernieuwings-processen, is zeer geschikt om wachttijden
en hun correlaties die relevant zijn voor biologische systemen te modelleren.
Deze processen kunnen dan gebruikt worden als input voor wachtrij systemen
die in staat zijn statistieken van interesse te berekenen voor de vergelijking met
experimentele data, zoals de momenten van kopiehoeveelheid distributies of hun
auto- en kruislings-gecorreleerde functies. Extrinsieke ruis kan gemodelleerd worden
op een vergelijkbare manier met de ruis en correlatie die daardoor geïnduceerd
worden in de synthese-snelheid van moleculen.

Momenteel kunnen vooral nulde- en eerstegraads reacties toegewezen worden
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aan bestaande wachtrij systemen, terwijl tweedegraads reacties het vereisen om toe
te wijzen aan een type wachtrij dat minder goed gekarakteriseerd is tot dusver. Ik
zie dit als een kans voor de toekomst in onderzoek in wachtrijtheorie.

Veel van de theoretische resultaten die verkregen zijn in dit proefschrift
wijzer erop dat de hoeveelheid informatie over de onderliggende processen van
de geobserveerde cel-tot-cel variabiliteit, die gehaald kan worden uit statische
momentopname metingen zoals verkregen met enkel-molecuul FISH experimenten,
vrij gelimiteerd is in vergelijking met tijd-opgeloste (time-resolved) metingen.
Dit kan ook worden geïntegreerd met de wachtrij beschrijving van stochastische
modellen, aangezien veel van de relevante wachtrijen een oplossing hebben voor op
zijn minst de steady state correlatie functies, en voor sommige wachtrijen zijn zelfs
de vergankelijke oplossingen analytisch bekend.


