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Levende systemen onderscheiden zich van dode in het vermogen zichzelf  actief  te kunnen 
handhaven wanneer ze blootgesteld worden aan veranderende omgevingsomstandigheden: 
ze reageren en passen zich aan zodat hun fitheid vergroot is in hun nieuwe toestand. 
Indien de gewijzigde omstandigheden van korte duur (een ‘piek’) blijken te zijn, dan 
lijkt een dergelijke aanpassing nutteloos of zelfs contraproductief, want het brengt 
het systeem mogelijk in een niet-optimale toestand. Uitdagingen kunnen zich echter 
herhalen en sommige levende systemen zijn in staat te anticiperen op een tweede, 
vergelijkbare uitdaging. De term “preconditionering” wordt veel gebruikt om dergelijke 
vitale functies te beschrijven: dit type functie laat het systeem zich aanpassen aan een 
eerste prikkel en dan wel op zo’n manier dat het resulteert in een veranderde reactie op 
een latere, sterkere prikkel. Dit proefschrift analyseert dan ook het verband tussen de 
reacties op twee opeenvolgende tijdelijke prikkels. Het doet dit met name voor het geval 
dat de twee prikkels van vergelijkbare soort zijn maar toenemend in sterkte, waarbij de 
tweede prikkel levensbedreigend of de oorzaak van een onomkeerbare pathologie zou 
kunnen zijn. Dit proefschrift gaat uitgebreid in op de definitie van preconditionering. 
Het maakt onderscheid tussen twee soorten ervan: “progressieve preconditionering” 
(PROP) en “regressieve preconditionering” (REP). PROP verwijst naar gevallen waar 
een eerste, niet-dodelijke, prikkel cellen, weefsels of hele organismen tolerant maakt 
jegens een toekomstige prikkel die zonder de preconditionering dodelijk zou zijn 
geweest. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in ischemische preconditionering (Murry et 
al 1986.) en in vaccinatie (Bell 2002; Dirnagl et al 2003;. Iliodromitis et al 2007; Lin et 
al 2014). REP verwijst naar omstandigheden waarbij een eerste kleine prikkel leidt tot 
een rampzalige of zelfs dodelijke reactie op een tweede, grotere of vergelijkbare prikkel, 
die op zichzelf  niet dodelijk of pathologisch zou zijn geweest. Voorbeelden hiervan zijn 
allergie en apoptoseprogressie (Costa et al 2013; Drouhet et al 1981; Samarasinghe et al 
2014).
Preconditionering kan alleen optreden als meerdere componenten netwerken. Om die 
reden gebruikt dit onderzoek systeem-biologische benaderingen om netwerkbeginselen 
te ontdekken die ten grondslag liggen aan deze dynamisceh vorm van adaptatie. 
We zijn begonnen met het wiskundig definiëren van twee grootheden die het 
verschil tussen PROP- en REP-gedrag kunnen kwalificeren. Bij het ontwikkelen 
van deze criteria introduceerden we een aantal nieuwe begrippen te weten de 
lethaliteitsdrempel, de lethaliteitswaarschijnlijkheid, de preconditioneringsrespons 
en de preconditioneringscoëfficiënt. Vervolegns hebben PROP en REP daadwerkelijk 
gedefinieerd aan de hand van drie wiskundige criteria die gebaseerd zijn op deze begrippen. 
Volgens deze criteria hebben we te maken met PROP als (i) de preconditionerings- 
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Levende systemen onderscheiden zich van dode in het vermogen zichzelf actief te 
kunnen handhaven wanneer ze blootgesteld worden aan veranderende 
omgevingsomstandigheden: ze reageren en passen zich aan zodat hun fitheid 
vergroot is in hun nieuwe toestand. Indien de gewijzigde omstandigheden van korte 
duur (een ‘piek’) blijken te zijn, dan lijkt een dergelijke aanpassing nutteloos of 
zelfs contraproductief, want het brengt het systeem mogelijk in een niet-optimale 
toestand. Uitdagingen kunnen zich echter herhalen en sommige levende systemen 
zijn in staat te anticiperen op een tweede, vergelijkbare uitdaging. De term 
“preconditionering” wordt veel gebruikt om dergelijke vitale functies te 
beschrijven: dit type functie laat het systeem zich aanpassen aan een eerste prikkel 
en dan wel op zo’n manier dat het resulteert in een veranderde reactie op een latere, 
sterkere prikkel. Dit proefschrift analyseert dan ook het verband tussen de reacties 
op twee opeenvolgende tijdelijke prikkels. Het doet dit met name voor het geval 
dat de twee prikkels van vergelijkbare soort zijn maar toenemend in sterkte, 
waarbij de tweede prikkel levensbedreigend of de oorzaak van een onomkeerbare 
pathologie zou kunnen zijn. Dit proefschrift gaat uitgebreid in op de definitie van 
preconditionering. Het maakt onderscheid tussen twee soorten ervan: 
“progressieve preconditionering” (PROP) en “regressieve preconditionering” 
(REP). PROP verwijst naar gevallen waar een eerste, niet-dodelijke, prikkel cellen, 
weefsels of hele organismen tolerant maakt jegens een toekomstige prikkel die 
zonder de preconditionering dodelijk zou zijn geweest. Voorbeelden hiervan zijn te 
vinden in ischemische preconditionering (Murry et al 1986.) en in vaccinatie (Bell 
2002; Dirnagl et al 2003;. Iliodromitis et al 2007; Lin et al 2014). REP verwijst 
naar omstandigheden waarbij een eerste kleine prikkel leidt tot een rampzalige of 
zelfs dodelijke reactie op een tweede, grotere of vergelijkbare prikkel, die op 
zichzelf niet dodelijk of pathologisch zou zijn geweest. Voorbeelden hiervan zijn 
allergie en apoptoseprogressie (Costa et al 2013; Drouhet et al 1981; Samarasinghe 
et al 2014). 

Preconditionering kan alleen optreden als meerdere componenten netwerken. Om 
die reden gebruikt dit onderzoek systeem-biologische benaderingen om 
netwerkbeginselen te ontdekken die ten grondslag liggen aan deze dynamisceh 
vorm van adaptatie.  We zijn begonnen met het wiskundig definiëren van twee 
grootheden die het verschil tussen PROP- en REP-gedrag kunnen kwalificeren. Bij 
het ontwikkelen van deze criteria introduceerden we een aantal nieuwe begrippen 
te weten de lethaliteitsdrempel, de lethaliteitswaarschijnlijkheid, de 
preconditioneringsrespons  en de preconditioneringscoëfficiënt.  Vervolegns 
hebben PROP en REP daadwerkelijk gedefinieerd aan de hand van drie wiskundige 
criteria die gebaseerd zijn op deze begrippen. Volgens deze criteria hebben we te 
maken met PROP als (i) de preconditioneringscoëfficiënt (𝛼𝛼𝑅𝑅) kleiner is dan één,  kleiner is dan één, (ii) de preconditioneringsresponse coëfficiënt (α𝑅)  

tussen één en nul ligt, en (iii) dit geldt bij een toenemende intensiteit van twee 
opeenvolgende prikkels (S1 ≤ S2), waarbij de eerste prikkel lager is dan de 
lethaliteits-(pathologie) drempelwaarde (S1 < 𝑇). Voor REP gelden de volgende 
criteria: (i) een preconditioneringscoëfficiënt 
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(ii) de preconditioneringsresponse coëfficiënt (α𝑅𝑅) tussen één en nul ligt, en (iii) dit 
geldt bij een toenemende intensiteit van twee opeenvolgende prikkels (S1 ≤ S2), 
waarbij de eerste prikkel lager is dan de lethaliteits-(pathologie) drempelwaarde (S1 
< 𝑇𝑇). Voor REP gelden de volgende criteria: (i) een preconditioneringscoëfficiënt 
𝛼𝛼𝑝𝑝 groter dan één, (ii) een preconditioneringsresponscoëfficiënt (α𝑅𝑅) groter dan 
één, (iii) en dit voor een afnemende intensiteit van twee prikkels (S1 ≥ S2) waarbij 
de eerste prikkel kleiner dient te zijn dan de lethaliteitsdrempelwaarde (S1 <𝑇𝑇). 

De volgende stap in ons onderzoek naar preconditionering was het bekijken of de 
hier gedefinieerde preconditionering, te verwachten valt in biologische systemen. 
We onderzochten dit voor het celkernhormoonreceptor (NR) netwerk 
(hoofdstukken 2 en 3) en voor het mitoptose-apoptose netwerk (hoofdstuk 4). De 
verwachting dat er preconditionering kan optreden, werd bewaarheid door 
realistische netwerkmodellen van deze twee systemen te inspecteren. 

Celkernhormoonreceptoren spelen een essentiële rol in de transcriptieregulatie van 
menig gen. We hebben een betrekkelijk eenvoudig wiskundig model ontwikkeld 
voor een netwerk rond twee celkern hormoonreceptoren, te weten de 
glucocorticoïde receptor (GR) en de pregnaan-X-receptor (PXR). Daarbij 
betrokken we twee van de door hen gereguleerde doelgenen, TAT en CYP3A4, en 
een gemeenschappelijk ligand, te weten cortisol (Kolodkin et al. 2013). We hebben 
verschillende in silico experimenten opgezet om (i) farmacokinetische en 
farmacodynamische reacties in chronische stress-situaties te onderzoeken, (ii) 
preconditioneringsverschijnselen in uiteenlopende omstandigheden, b.v. bij diverse 
cortisol uitdagingen, te identificeren en (iii) werkingsmechanismen op te sporen. 
We hebben met simulaties aangetoond dat de onderlinge regulatie van deze twee 
nucleaire receptoren de reactie van het lichaam op stress-episodes kan verbeteren. 
Daarnaast voorspelden we dat het activeren van PXR door meerdere, lage-
affiniteits, endobiotische liganden noodzakelijk is om de PXR-gemedieerde 
transcriptionele reactie op stress-episodes significant te maken. Deze reactie was 
afhankelijk van de aanwezigheid van basale stress-niveaus alsook van de aard van 
de stress-episodes zelf. De omvang van stress-inducties was minder belangrijk 
wanneer de uitgansstress niveaus hoog waren. Als de uitgangsstress-niveaus laag 
waren, dan voorspelden we dat zowel de omvang als de vertraging tussen de stress-
episodes de kans bepalen op ziektes veroorzaakt door chronische stress. De 
uitgangsstress niveaus waren bepalend voor het "biologisch geheugen' dat de 
reactie op latere stress-episodes kan verminderen: progressieve preconditionering 
(PROP).  

Als de uitgangsstressniveaus hoog waren, dan beïnvloedde preconditionering de 
reactie op de latere stress-episodes nauwelijks. Onder bepaalde biologische 
omstandigheden (zoals verminderde intensiteit van de preconditionerings episode 

 
groter dan één, (ii) een 

preconditioneringsresponscoëfficiënt (α𝑅) groter dan één, (iii) en dit voor een afnemende 
intensiteit van twee prikkels (S1 ≥ S2) waarbij de eerste prikkel kleiner dient te zijn dan de 
lethaliteitsdrempelwaarde (S1 <𝑇).
De volgende stap in ons onderzoek naar preconditionering was het bekijken of de 
hier gedefinieerde preconditionering, te verwachten valt in biologische systemen. We 
onderzochten dit voor het celkernhormoonreceptor (NR) netwerk (hoofdstukken 2 
en 3) en voor het mitoptose-apoptose netwerk (hoofdstuk 4). De verwachting dat er 
preconditionering kan optreden, werd bewaarheid door realistische netwerkmodellen 
van deze twee systemen te inspecteren.
Celkernhormoonreceptoren spelen een essentiële rol in de transcriptieregulatie van 
menig gen. We hebben een betrekkelijk eenvoudig wiskundig model ontwikkeld voor 
een netwerk rond twee celkern hormoonreceptoren, te weten de glucocorticoïde receptor 
(GR) en de pregnaan-X-receptor (PXR). Daarbij betrokken we twee van de door hen 
gereguleerde doelgenen, TAT en CYP3A4, en een gemeenschappelijk ligand, te weten 
cortisol (Kolodkin et al. 2013). We hebben verschillende in silico experimenten opgezet 
om (i) farmacokinetische en farmacodynamische reacties in chronische stress-situaties 
te onderzoeken, (ii) preconditioneringsverschijnselen in uiteenlopende omstandigheden, 
b.v. bij diverse cortisol uitdagingen, te identificeren en (iii) werkingsmechanismen op 
te sporen. We hebben met simulaties aangetoond dat de onderlinge regulatie van deze 
twee nucleaire receptoren de reactie van het lichaam op stress-episodes kan verbeteren. 
Daarnaast voorspelden we dat het activeren van PXR door meerdere, lage-affiniteits, 
endobiotische liganden noodzakelijk is om de PXR-gemedieerde transcriptionele 
reactie op stress-episodes significant te maken. Deze reactie was afhankelijk van de 
aanwezigheid van basale stress-niveaus alsook van de aard van de stress-episodes 
zelf. De omvang van stress-inducties was minder belangrijk wanneer de uitgansstress 
niveaus hoog waren. Als de uitgangsstress-niveaus laag waren, dan voorspelden we 
dat zowel de omvang als de vertraging tussen de stress-episodes de kans bepalen op 
ziektes veroorzaakt door chronische stress. De uitgangsstress niveaus waren bepalend 
voor het “biologisch geheugen’ dat de reactie op latere stress-episodes kan verminderen: 
progressieve preconditionering (PROP). 
Als de uitgangsstressniveaus hoog waren, dan beïnvloedde preconditionering de reactie op 
de latere stress-episodes nauwelijks. Onder bepaalde biologische omstandigheden (zoals 
verminderde intensiteit van de preconditionerings episode of snelle opeenvolging van 



R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39

Nederlandse Samenvatting  |  187

N

stress-episodes), kan een negatief  biologisch geheugen ontstaan, waardoor de reactie op 
latere stress-episodes en de morbiditeit kunnen toenemen: regressieve preconditionering 
(REP, zie boven). We benadrukken dat voor de resulterende biologische reactie, de 
temporele karakteristiek van stress-episodes even belangrijk kan zijn als de amplitude 
ervan (Hoofdstuk 2).
Vervolgens hebben we het eenvoudige, hierboven beschreven, dynamische model van de 
celkernhormoonreceptoren (Kolodkin et al 2013) uitgebreid met zowel het circadiane 
ritme van cortisol (Leloup en Goldbeter 2003) als de metabolische kaart van de lever 
(Gille et al 2010; Thiele et al 2013). Deze combinatie van twee kinetische modellen en 
een kinetiekloze metabolische kaart werd gesimuleerd met behulp van een quasi steady 
state Petrinet (QSSPN) algoritme (Fisher et al., 2013). 
Voor dit integrale model hebben we aangetoond dat zowel hoogfrequente acute stress-
episodes als chronische circadiane de-synchroniciteit tot een toename van plasma 
glucose leidden. Combinatie van deze twee oorzaken leidde tot een nog drastischer 
verhoging van de glucoseproductie door de lever. Deze voorspelde verhogingen in 
glucoseproductie zouden wel kunnen kloppen met de gevonden sterke variatie zowel 
tussen individuen op de pre-diabetische/diabetische grens als tussen personen die meer 
versus minder intensieve stress ervaren. Voorbeelden van de eerste zijn zwangere vrouwen 
in de laatste fase van de bevalling (Risberg et al. 2016). Soms werden ook PROP en REP 
in silico waargenomen. Interne omstandigheden en grootte van de stress-episodes waren 
bepalend voor het ontstaan   van zowel PROP als REP, wat duidt op de grote invloed 
die deze twee tijdelijke omstandigheden hebben op de reactie: positief  of negatief  met 
betrekking tot overleving (hoofdstuk 3).
Tenslotte hebben we nog een wiskundig model gebouwd gefundeerd op moleculaire 
gegevens in de wetenschappelijke literatuur. We deden dit (i) om te helpen bij de identificatie 
van een nieuwe, paradoxale rol van mitochondriën in apoptose alsook (ii) om eventueel 
PROP- en / of REP gedrag in apoptose te onderzoeken. Ons oorspronkelijke voorstel 
was dat bij mitochondriële dysfunctie en autofagie sprake kan zijn van een strategische 
vorm van mitochondriële dood, dat wil zeggen een vorm die apoptose (celsuïcide) zou 
voorkomen in plaats van veroorzaken. Onze hypothese was dat de intensiteit en de 
geschiedenis van mitochondriële autofagie zou bepalen of het resultaat celoverleving 
danwel apoptose is, hoewel “mitoptose” (de eerste van de twee) en “mitochondriële 
apoptose” (de laatste) hetzelfde mechanisme van mitochondriële autofagie gebruiken. 
Onze simulatieresultaten toonden aan dat de cellen inderdaad een geheugen van eerdere 
ROS-schade zouden kunnen hebben, dat kan optreden via mitochondriële autofagie, 
waardoor de cel reactie op een volgende, dodelijker ROS-blootstelling beperkt is. Dit 
is een voorbeeld van PROP gedrag: Het zou overleving bevorderen door apoptose te 
vermijden en derhalve overeenkomen met mitoptose. Wanneer de ROS-blootstellingen 
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te vaak voorkwamen kon mitoptose de cel niet beschermen tegen apoptose. Dan 
bevorderde de mitochondriële autofagie de apoptotische route in plaats van deze te 
blokkeren: een voorbeeld is van REP (hoofdstuk 4).
Samenvattend bespreekt dit proefschrift mechanismen van, en voorwaarden voor, 
preconditionering. Het gebrukt hierbij wiskundige modelleringstechnieken. Door een 
uitgebreide beschrijving van preconditionering waren we in staat om principes, het 
proces, voorwaarden en beperkingen van preconditionering te beschrijven in termen 
van diverse complexe moleculaire netwerken, en ze daarmee ook wat beter te begrijpen. 
Waarschijnlijk kunnen de door ons uitgewerkte voorbeelden ook van nut zijn bij het 
identificeren van de mogelijke rol(len) die preconditionering kan spelen bij ziektes, zoals 
metabool syndroom, depressie en kanker. Zo kan kankeronderzoek wellicht worden 
versneld door de rol die preconditionering speelt bij de necrose-apoptose-mitoptose 
as, erbij te betrekken, in het licht van het gebruik van cytotoxische geneesmiddelen. 
De reikwijdte en mogelijke toepassingen van de principes die preconditionering sturen, 
dagen uit de systeem geneeskunde uit tot het ontwikkelen van vele nieuwe toepassingen.




