
 
 
  

Biologische systemen bestaan uit vele kleinere onderdelen die op een niet-
triviale manier met elkaar interageren. Om deze systemen als een geheel te 
bestuderen, kunnen we deze naar wiskundige modellen vertalen. Op die 
manier kunnen we verschillende hypotheses testen en voorspellingen 
maken. In dit onderzoek bestuderen we biologische netwerken van 
verschillende groottes: een genregulatorisch systeem op de schaal van een 
enkele cel tot het darmmicrobioom dat bestaat uit een 100 biljoen 
interagerende cellen. 
 
Eiwitten behoren tot de belangrijkste actoren in cellen, ze vormen 
bouwstenen, handelen als enzymen en afweerstoffen. De productie van 
eiwitten wordt geregeld door transcriptiefactoren. In sommige gevallen 
handelt een eiwit als zijn eigen transcriptiefactor, dit heet auto-regulatie. 
Het is bekend dat zelf-repressie de respons versnelt en dat zelf-activatie kan 
leiden tot meerdere stabiele evenwichtspunten. In deze thesis, bestuderen 
wij de effecten de combatie van activatie en repressie in auto-regulatie, als 
voorbeeld onderzoeken we de mogelijke dynamische toestanden van het 
leucine responsive protein B van het archaeon Sulfolobus solfataricus (Ss-
LrpB), een eiwit dat zichzelf reguleert op een unieke en niet-monotone wijze 
via drie bindplaatsen. We bestuderen in welke gevallen dit type netwerk tot 
oscillaties of bistabiliteit leidt.  
 
In het tweede luik van deze thesis worden biologische systemen van een 
veel grotere schaal beschouwd. Ecologische systemen, waaronder het 
menselijke darmmicrobioom, worden gekenmerkt door abundantie 
verdelingen met een dikke staart, dit wil zeggen dat een merendeel van de 
individuen uit slechts een een klein aantal soorten bestaat en dat vele 
soorten erg zeldzaam zijn. Wij bestuderen hoe deze verdelingen kunnen 
volgen uit veelgebruikte modellen door toevoeging van saturatie-effecten 
en lineaire ruis. Verder beschouwen we verschillende kenmerken van 
experimentele tijdsreeksen van microbiële gemeenschappen, zoals de 
kleur van de ruis en de neutraliteit van de biodiversiteit, en kijken we 
welke parameters deze kenmerken beïnvloeden. 
 
Met het eerste onderzoek willen we een basis leggen voor het begrip van 
niet-monotone genregulatie en de eerste stappen nemen naar synthetische 
biologie in archaea. In het tweede deel van de thesis bestuderen we 
experimentele tijdsreeksen van complexe ecosystemen en zoeken we naar 
theoretische modellen die alle waargenomen eigenschappen kunnen 
reproduceren met het oog op het opstellen van voorspellende modellen. 
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