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Samenvatting

Naar Executeerbare Biologie

Buitengewone wetenschappelijke doorbraken in de vorige eeuw en de opkomst van
high-throughput technieken in de afgelopen tien jaar hebben de moleculaire biologie
binnen het bereik van de systeembiologie gebracht. Systeembiologie heeft de es-
sentie van de denotationele taal voor controletheorie overgenomen. De biologische
gemeenschap is zich echter sterk bewust van de noodzaak voor een nieuwe taal om
biologische processen te beschrijven op het nivo van software explanation.

Gedurende mijn onderzoek had ik herhaaldelijk een raamwerk nodig dat voort-
bouwt op de complementaire maar toch coherente formele talen van de systeembi-
ologie. Dit proefschrift bevat verscheidene voorbeelden van biologische processen
waarbij formele modellen een consistente interpretatie waarborgen, en helpen om
problemen en hypotheses helder te definiëren. Hoofdstuk 2 presenteert de notie van
executeerbare modellen voor biologische processen zoals geïntroduceerd door Fis-
her & Henzinger, en twee formalismen gebaseerd op Petri-netten. Het eerste forma-
lisme heeft tot doel netwerken van signaaltransducties te modelleren en te analyseren
met Monte Carlo model checking. Het tweede formalisme is gericht op genetische
regulerende netwerken waarbij de analyse is gebaseerd op de exploratie van de toe-
standsruimte op zoek naar attractoren.

Hoofdstuk 3 bevat een grootschalige toepassing, van het formalisme gebaseerd
op Petri-netten, op signaaltransductie bij multicellulaire patroonformatie. Ons in si-
lico model van de al intensief bestudeerde ontwikkeling van de vulva bij C. elegans,
reproduceert een aanzienlijk aantal in vivo experimenten op statistisch significante
wijze. Ook Hoofdstuk 4 richt zich op signaaltransducties. We onderzochten het ef-
fect van proteolyse bij gebrek aan voedingsstoffen in S. cervisiae. Met name hebben
we laten zien hoe computationele modellen, analyses met behulp van methoden uit
de bioinformatica, en in vivo observaties kunnen worden geïntegreerd om nieuwe
biologische hypotheses te formuleren en valideren.
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De laatste toepassing wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 5. We construeerden
een model van een netwerk gebaseerd op de functionaliteit van cis-regulerende ele-
menten om fundamentele inzichten te verkrijgen in celdifferentiatie bij hematopoiese.
In het bijzonder maakten we gebruik van technieken voor de analyse van toestands-
ruimtes, zoals beschreven in Hoofdstuk 2, om de in vivo zoektocht naar een inhibitor
tussen de eiwitten Gata1 en Fli1 toe te spitsen op een beperkt aantal mogelijk links.

In Hoofdstuk 6 beargumenteer ik tenslotte dat om een software-achtige beschrij-
ving van biologisch gedrag te verkrijgen, we in staat zouden moeten zijn om te ab-
straheren van de fysieke effecten van chemische reacties, naar het nivo van functies
die door zulke chemische veranderingen worden bewerkstelligd in een systemisch
perspectief. Het is nu al noodzakelijk, en dit zal in de toekomst alleen maar toene-
men vanwege de ongelofelijke mate en snelheid van kennisvergaring, om de enorme
hoeveelheid complexe moleculaire en systemische interacties te reduceren tot voor
mensen begrijpelijke proporties. Dit vergt de creatie van een effectief abstractie-
raamwerk voor de constructie van biologische modellen.
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