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Samenvatting in het Nederlands

De Nederlandse vertaling van de titel van dit proefschrift is:

Biologische complexiteit hanteren:

zo eenvoudig mogelijk maar niet eenvoudiger

Wiskundig modelleren van biochemische systemen en wiskundige analyse van de mod-
ellen dragen bij tot een beter inzicht in de functionele eigenschappen van cellulaire
netwerken, vergemakkelijken de ontwikkeling van geneesmiddelen en helpen bij het
ontwerpen van experimenten. Veel van de gebruikte modellen zijn betrekkelijk een-
voudig, doordat ze gemaakt zijn met zo min mogelijk veronderstellingen volgens het
principe van Ockhams scheermes, en met het doel hanteerbaar te zijn middels een-
voudige wiskunde. In de afgelopen jaren echter, heeft de ontwikkeling van meer realis-
tische modellen van veel hogere complexiteit een impuls gekregen, door het verbeterde
inzicht in de componenten van inherent complexe biochemische systemen en door de
ontwikkeling van experimentele technieken om de modellen te verifiëren. Inderdaad,
de belangrijke vooruitgang in de biochemie en de moleculaire biologie op het gebied
van de werking van individuele macromoleculen, samen met de recente ontwikkelin-
gen in de functionele genomica die de identificatie, kwantificatie en zuivering van
vrijwel alle moleculen van elk levend organisme mogelijk maken, voeren nu de druk
op om de uiteindelijke stap te maken inzicht te verkrijgen in de moleculaire grondslag
van de werking van organismen. Zulk inzicht moet worden gebaseerd op realistische
modellen van alle componenten van levende organismen tezamen (zogeheten silicon
cells/organisms). De hoge complexiteit van de reeds bestaande voorbeelden van de-
len van dergelijke realistische modellen, belemmert echter vaak het begrip van wat
zij modelleren en beperkt de mogelijkheden tot wiskundige analyse. Inderdaad, een
volledig realistisch model van de werkelijkheid is nog niet hetzelfde als volledig inzicht
in die werkelijkheid. Wiskundige analyses om vereenvoudigde beschrijvingen van de
dynamica te krijgen, zijn middelen die helpen bij het verkrijgen van zulk inzicht.
In dit proefschrift onderzoeken we methoden om de realistische biochemische mod-
ellen zo hanteerbaar mogelijk te maken, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar een
nauwkeurige beschrijving van het complexe gedrag van de biochemische systemen.

Het in dit proefschrift gepresenteerde werk betreft twee methoden voor de vereen-
voudiging van biochemische modellen. Ten eerste onderzoeken we een van de bekend-
ste reductiemethoden die voortkomt uit de regeltheorie, die bestaat uit balanceren
en afsnijden. Dit is een lineaire methode, d.w.z. zij is alleen van toepassing op lin-
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eaire modellen en de daaruit voortkomende eenvoudigere modellen zijn ook lineair.
Deze methode wordt veelvuldig gebruikt voor de reductie van modellen in andere
wetenschappen, maar naar de toepassing op biochemische modellen is nog niet veel
onderzoek gedaan. De tweede methode, waaraan het grootste deel van het werk in
dit proefschrift gerelateerd is, is een niet-lineaire methode (d.w.z. van toepassing
op en resulterend in niet-lineaire modellen), gebaseerd op het zogenaamde nuldiffer-
entiaalquotiëntprincipe (NDP). Deze methode is eerder toegepast op slechts enkele
modellen, voornamelijk voor theoretische analyse en illustratie van de methode. In
dit proefschrift ontwikkelen we een kader voor het gebruik van deze methode in een
biochemische en systeembiologische context.

Balanceren en afsnijden is een methode die van toepassing is op modellen die gefor-
muleerd zijn in termen van dynamische ingangs- en uitgangssignalen in aanvulling op
de toestandsvariabelen, d.w.z. de dynamische variabelen die de toestand van het sys-
teem beschrijven. Balanceren is de herformulering van een model in termen van nieuwe
toestandsvariabelen die lineaire combinaties zijn van de oude, zodanig dat het nieuwe
model, uitgedrukt in deze nieuwe variabelen, aan bepaalde eigenschappen voldoet:
de zogenaamde regelbaarheids- en waarneembaarheids-Gram-matrices van het model,
d.w.z. de matrices die betrekking hebben op de afbeeldingen van ingangssignaal
naar toestand en van toestand naar uitgangssignaal respectievelijk, worden gelijk aan
elkaar en diagonaal, met de eigenwaarden gerangschikt in dalende volgorde. Hieruit
volgt dat de nieuwe toestandsvariabelen worden geordend in volgorde van hun mate
van belangrijkheid voor de dynamica van de afbeelding van ingangs- naar uitgangssig-
naal. Het afsnijden is de daaropvolgende eliminatie van de variabelen die het minst
belangrijk zijn voor deze dynamica. In Hoofdstuk 2 passen we deze methode toe op
een realistisch model van de glycolyse in gist met 13 toestandsvariabelen. Doordat
de methode een lineaire methode is, moest het glycolysemodel gelineariseerd worden,
d.w.z. benaderd worden door een lineair model. Deze benadering resulteerde echter
in relatief grote fouten, d.w.z. grote verschillen tussen het verloop in de tijd van
het lineaire model en dat van het oorspronkelijke model. Vervolgens hebben we de
informatie die impliciet was verkregen uit het proces van balanceren, gebruikt om
de mate van belangrijkheid van de toestandsvariabelen voor de dynamica van het
model in te schatten. Omdat de analyse was gebaseerd op linearisatie, welke methode
het verloop in de tijd onnauwkeurig bleek te beschrijven, hebben we om rekening te
houden met eventuele gevolgen van de niet-lineariteiten, het systeem gelineariseerd
in verschillende punten in de toestandsruimte en de analyse vervolgens uitgevoerd op
deze gelineariseerde systemen. We hebben in het bijzonder geconstateerd dat de toe-
standsvariabelen die de concentraties van NADH en aceetaldehyd beschrijven, weinig
invloed hebben op de dynamica van het model. Reductie van het niet-lineaire model
door deze toestandsvariabelen te benaderen met hun stabiele-toestandswaarden, lei-
dde tot een gereduceerd model dat het oorspronkelijke model nauwkeurig benadert.
Blijkbaar kan informatie die verkregen wordt uit het analyseren van slecht fittende
lineaire modellen, toch bruikbaar zijn voor het ontwerpen van goede niet-lineaire be-
naderingen van de oorspronkelijke modellen.

In de Hoofdstukken 3–5 behandelen we vereenvoudigingen die verkregen zijn door
toepassing van het NDP. Deze vereenvoudigingen zijn gebaseerd op het feit dat bio-
chemische systemen vaak grote verschillen in tijdschalen vertonen waarop de verschil-
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lende processen in het systeem voortschrijden: sommige processen veranderen zeer
snel gedurende een korte initiële fase, terwijl andere vrijwel stilstaan. Aan het eind
van deze fase zijn de aanvankelijk snelle variabelen langzamer geworden en lijkt de
toestand vanuit het oogpunt van de snelle tijdschaal een stabiele toestand te zijn
geworden, alhoewel het systeem dan nog steeds verandert, maar nu op de langzame
tijdschaal. In de toestandsruimte komt dit gedrag neer op aan aantrekkingskracht
van banen door een laagdimensionale variëteit (deelruimte) waarop de dynamica
traag is, een zogenaamde langzame invariante variëteit (LIV). Als een gevolg van dit
gedrag bevindt het systeem zich een groot deel van de tijd in de buurt van de LIV;
daardoor zouden vereenvoudigde modellen die alleen de dynamica op deze variëteit
beschrijven, helpen om het gedrag van het systeem te benaderen. Vereenvoudigingen
van deze soort zijn niet nieuw voor de biochemie; hetzelfde idee ligt ten grondslag aan
de quasi-steady-state benadering (QSSB), die al bijna een eeuw veelvuldig gebruikt
wordt in de biochemie. De QSSB is gebruikt bij het afleiden van de welbekende
enzymkinetische snelheidsuitdrukkingen van Michaelis–Menten-type uit de massaw-
erkingskinetiek. Deze snelheidsuitdrukkingen zijn zeer nuttig voor het modelleren van
enzymatische reacties in gevallen waarin de concentratie van het enzym veel lager is
dan die van zijn substraat, doordat het verschil in tijdschalen groot is onder deze
voorwaarde. Niettemin, in vivo is deze voorwaarde vaak niet vervuld en is het ver-
schil in tijdschalen slechts matig. De NDP-methode is een uitbreiding van de QSSB
die hoge nauwkeurigheid biedt, ook in de gevallen waarin het verschil in tijdschalen
matig is.

Het NDP is het principe van het nulstellen van de tijdsafgeleiden van een gegeven
orde van de toestandsvariabelen die snel veranderen tijdens de korte initiële fase.
Het resulterende stelsel van algebräısche vergelijkingen omschrijft een variëteit in
de toestandsruimte die een benadering van een LIV is. Een vereenvoudigd model
wordt gegeven door de differentiaalvergelijkingen die de dynamica van de langzame
toestandsvariabelen beschrijven, tezamen met deze algebräısche vergelijkingen voor
de snelle variabelen. Het NDP van nulde orde, d.w.z. de voorwaarde verkregen door
de tijdsafgeleide van eerste orde gelijk aan nul te stellen, is equivalent met de QSSB.
Het gebruik van afgeleiden van hogere orde biedt een hogere nauwkeurigheid van de
benadering van de LIV en van het vereenvoudigde systeem.

In Hoofdstuk 3 schetsen we eerst het gedrag van systemen die verschillen in
tijdschalen vertonen en beschrijven we de theorie van NDP voor een biochemisch
publiek. Vervolgens passen we NDP van eerste orde (d.w.z. het geval waarin de
tweede afgeleiden gelijk aan nul worden gesteld) toe op de massawerkingskinetische
uitdrukkingen voor een omkeerbare reactie en leiden we een enzymkinetische snelhei-
dsuitdrukking af. We tonen aan dat, onder voorwaarden van realistische maar lage
substraatconcentraties, de Michaelis–Menten-formule snel meer dan een factor vier
kan afwijken bij het voorspellen van de variatie van concentraties in de tijd, terwijl
onze kinetiek gebaseerd op NDP van eerste orde, een veel nauwkeurigere beschrijving
geeft van de werkelijke enzymdynamica.

We gebruiken vervolgens NDP om de dynamica te onderzoeken in een model
van het fosfotransferasesysteem (FTS), dat betrokken is bij de opname van glucose,
metabolisme en het seinen in darmbacteriën. Dit model heeft negen toestandsvari-
abelen. We zien dat dit systeem nauwkeurig beschreven kan worden in termen van
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het gedrag van een enkele toestandsvariabele, terwijl de resterende acht dat gedrag
volgen, een duidelijk voorbeeld van een verregaande vereenvoudiging van een com-
plex systeem zonder verlies van begrip. De ééndimensionale LIV in dit model werd
gegeven door acht algebräısche vergelijkingen die moeilijk analytisch opgelost konden
worden; daarom hebben we de LIV numeriek berekend. We hebben deze variëteit ook
gebruikt om numeriek te integreren over het vereenvoudigde model en op deze manier
de simulatietijd te verkorten met een factor tussen de 5 en de 25, afhankelijk van
de begintoestand, in vergelijking met integratie over het volle model met een stan-
daard stiff integrator. Het algoritme dat we hebben ontwikkeld voor de numerieke
berekening van benaderingen van LIVen gebaseerd op NDP, dat gebruikmaakt van de
methode van Newton om punten op de variëteiten te bepalen over een rooster, wordt
beschreven in Hoofdstuk 4, waar ook de Mathematica-code ter beschikking wordt
gesteld.

In Hoofdstuk 5 onderzoeken we de langzame dynamica van het FTS verder door
de waarden van de reactiesnelheden op de variëteiten te bekijken. We zien dat de snel-
heden in dit netwerk een gedrag vertonen dat veel eenvoudiger is dan het had kunnen
zijn: de snelheden kunnen worden ingedeeld in groepen waarbinnen alle snelheden
dezelfde waarde aannemen tijdens de langzame fase, terwijl snelheden die behoren
tot verschillende groepen, verschillende waarden aannemen. Dit relaxatiegedrag van
de snelheden werd ook geobserveerd voor een grote verscheidenheid aan veranderin-
gen in de parameterverzameling, hoewel andere groepsindelingen verkregen werden.
Deze resultaten duiden erop dat dit relaxatiegedrag waarschijnlijk voorkomt onder
verschillende milieuomstandigheden en ook in andere signaaltransductiesystemen die
structuren hebben die vergelijkbaar zijn met die van het FTS. Bovendien suggereert
het verschil in groepsindelingen dat biologische evolutie dit gedrag met zich mee heeft
gebracht in de regulatie van de celfunctie. Het geobserveerde gedrag suggereert ook
nieuwe vereenvoudigingsprocedures die gebruikmaken van inherente, mogelijk func-
tionele eenvoud van het systeem en pleit voor verder onderzoek om de dynamica
diepgaander te begrijpen.

Samenvattend, de vereenvoudigingsmethoden die behandeld zijn in dit proef-
schrift, vergemakkelijken het hanteren van de realistische, complexe modellen in de
systeembiologie in verschillende opzichten. Een kwestie die we hebben besproken, is
de noodzaak van nieuwe snelheidsuitdrukkingen om de cellulaire reactiemechanismen
te beschrijven waarvoor traditionele enzymkinetiek ongeschikt is. We hebben een snel-
heidsuitdrukking gebaseerd op NDP afgeleid voor een omkeerbare enzymreactie die de
reactiekinetiek nauwkeurig beschrijft, ook in gevallen van lage substraatconcentraties
wanneer de traditionele enzymkinetiek er niet in slaagt de dynamica te beschrijven;
snelheidsuitdrukkingen voor andere mechanismen die onder dezelfde voorwaarden
gelden, kunnen worden afgeleid met behulp van hetzelfde principe. We hebben ook de
kwestie van lange berekeningstijden behandeld. In het bijzonder hebben we voor het
FTS-model laten zien, dat we de tijden die nodig zijn om over het model te integreren,
aanzienlijk hebben verlaagd. Als laatste, en misschien wel belangrijkste, hebben we
laten zien dat vereenvoudigde modellen kunnen bijdragen aan verder inzicht in de
onintüıtieve dynamica van complexe biochemische systemen: we hebben het gedrag
op verschillende tijdschalen onderzocht in het FTS-model en we hebben gezien dat de
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snelheden in dit systeem een interessant gegroepeerd gedrag vertonen op de langzame
tijdschaal.
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