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Samenvatting

Moleculaire fluctuaties, vaak ‘ruis’ genoemd, spelen een grote rol in biologische
processen, omdat deze processen in veel gevallen het gevolg zijn van een klein
aantal chemische reacties. Onderzoek naar ruis in de expressie van genen heeft
vastgesteld dat puur door kansprocessen binnen een genetisch identieke populatie
van cellen, gekweekt onder identieke condities, het eiwitniveau tussen cellen
nog steeds verschilt. Er zijn echter nog vele open vragen over de consequenties
van dergelijke ruis voor cellulaire netwerken en gedrag, zoals signaalverwerking
in cellen. De vraag is hoe de architectuur van signaalverwerkingsnetwerken
de gevolgen van zulke ruis bepaald en of signaalverwerkingsnetwerken altijd
geëvolueerd zijn naar een staat waarin er weinig ruis is. De interacties binnen
het signaalverwerkingsnetwerk zijn echter in principe ook het gevolg van een
kansproces, en de vraag is of we de ruis die door het netwerk zelf worden
geproduceerd ook kunnen meten.

In deze dissertatie worden dergelijke vragen over variatie en fluctuaties bena-
derd met behulp van een simpel biochemisch netwerk, te weten het chemotaxis
netwerk in de bacterie Escherichia coli, een schoolvoorbeeld van signaalverwer-
king in cellen. Dit netwerk stelt bacteriën in staat de rotatie van de zweepstaart
(of flagellum) in reactie op chemische signalen te veranderen en werkt alleen door
middel van eiwit-eiwit interacties. Experimenten op het niveau van een enkele
cel hebben zich gericht op het meten van het gedrag van de zweepstaart. Door
deze metingen weten we dat dit gedrag veranderlijk is in de tijd, maar aangezien
de motor die de zweepstaart laat draaien zelf een stochastische schakelaar is,
geven deze metingen slechts een indirect beeld van het signaal dat de motor
aanstuurt. FRET microscopie, welke de interactie tussen eiwitten kan meten
door een fysisch principe van de afstandsafhankelijke energieoverdracht tussen
lichtdeeltjes, is juist zeer succesvol in het meten van dit signaal in experimenten
waarin de uitkomst wordt gemiddeld over honderden cellen, maar deze metingen
kunnen op hun beurt geen informatie geven over de variaties en fluctuaties in
het signaal van een enkele cel. Daarom hebben wij een experimenteel protocol
ontwikkeld voor FRET microscopie waarmee de netwerkactiviteit van een enkele
bacterie gemeten kan worden. De werkzaamheden die noodzakelijk waren om
dit protocol te optimaliseren zijn beschreven in hoofdstuk 2. Met deze FRET
methode voor individuele bacteriën hebben we de variatie in signaalverwerking
tussen cellen alsmede fluctuaties van de netwerkactiviteit binnen een enkele cell
bestudeerd, welke zijn beschreven in de hoofdstukken 3-6.

In hoofdstuk 3 presenteren we in vivo metingen van phenotypische diversiteit
of cell-cell variatie van het chemotaxis netwerk in E. coli. In een genetisch
identieke populatie welke dezelfde stimuli ondergaan, vonden we aanzienlijke
verschillen in de adaptatietijd van enkele cellen. In cellen zonder adaptatie hebben
we grote variatie gezien in de sensitiviteit en amplificatie in de respons van
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enkele cellen, welke waarschijnlijk gebeurd door stochastische expressie van
de dominante chemoreceptoren Tar and Tsr. Met behulp van mutanten met
een veranderde netwerktopologie konden we vaststellen dat de variatie in het
netwerksignaal tussen cellen wordt gereduceerd door een terugkoppeling op het
signaal door middel van de methylesterase CheB. Zonder deze terugkoppeling,
welke niet noodzakelijk is voor perfecte adaptatie, is de variatie tussen cellen niet
alleen verhoogd maar laat ook een bimodaliteit zien die vermoedelijk het functio-
neren van het netwerk bemoeilijkt. Deze resultatien laten zien hoe variatie door
genexpressieruis het ontwerp van signaalnetwerken van eiwitten kan beïnvloeden.

De daaropvolgende twee hoofdstukken, 4 en 5, zijn voornamelijk gericht op
het bestuderen van variatie over tijd binnen een enkele cel. Deze fluctuaties worden
niet veroorzaakt door verschillen in hoeveelheid eiwit door genexpressieruis, maar
door fluctuaties van de eiwitinteracties binnen het netwerk zelf. In hoofdstuk 4,
worden experimenten beschreven van fluctuaties door de stochastische kinetica van
de methylatie van de chemoreceptoren door de adaptatie-eiwitten. De tijdschaal
van deze gemeten fluctuaties (∼ 10 s) komen goed overeen met metingen aan de
motor, maar de amplitude (∼ 45 %, als de standaarddeviatie over het gemiddelde
van het signaal) was veel groterdan verwacht. In hoofdstuk 5 vonden we aanwij-
zingen dat dit verschil gedeeltelijk verklaard kan worden door een andere, nog niet
bekende, ruisbron welke onafhankelijk is van de (de)methylatie activiteit. In een
gedeelte (∼ 10 %) van de populatie van cellen waarin methylatie is uitgeschakeld
vonden we fluctuaties in de vorm van een binaire schakelaar. We vonden een
karakteristieke tijdschaal van ongeveer 100 seconden. Voor zover wij kunnen
nagaan zijn deze experimenten de eerste directe metingen van signaalfluctuaties in
een signaalnetwerk bestaande uit eiwitten. De observatie van fluctuaties in de vorm
van binaire schakelingen in levende cellen is slechts in veel kleinere (ten minste
een orde van grootte kleiner) systemen waargenomen. Deze resultatien laten zien
dat de stochastische activiteit van eiwitcomplexen inzicht kan verschaffen in het
functioneringsmechanisme van deze complexen.

Hoofdstuk 6 onderzoeken we twee netwerkeigenschappen van het chemo-
taxissysteem. Een klein aantal van genetische modificaties van slechts enkele
aminozuren in de componenten van de chemosensorische clusters zijn door eerdere
experimenten op populatieniveau in verband gebracht met veranderingen van ver-
schillende eigenschappen van de signaalverwerking, met name een verminderde
responscooperativiteit of een verminderde responssnelheid. Deze eigenschappen
worden echter door niet-lineare functies beschreven en daardoor kan een vrijwel
identieke populatierespons totaal verschillende onderliggende responsen van de
individuele cellen bevatten. We beschrijven FRET metingen aan individuele
cellen die bevestigen dat de netwerkeigenschappen van het chemotaxis systeem
door de mutaties op het niveau van de enkele cel plaatsvinden. Deze resultatien
laten zien dat mutaties in enkele aminuzuren van grote invloed kunnen zijn op de
signaaleigenschappen van het gehele signaalverwerkingsnetwerk.
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