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Realistische Modellen voor Energiemetabolisme
Beschouwingen over Onzekerheid in Data, Parameterschattin-
gen en Voorspellingen

Dit proefschrift presenteert drie verschillende computationele benaderingen voor de
analyse van metabole systemen van zoogdieren: kinetische modelleren, schatten van
metabole fluxen middels metingen uit experimenten met stabiele isotopen en de voor-
spelling van fluxdistributies in metabole netwerken door middel van ‘constraint-based
modeling’.

In elk organisme is het (behoud van het) leven afhankelijk van de opname en
de daaropvolgende biochemische conversie van voedingssto↵en. Het geheel van alle
biochemische reacties verantwoordelijk voor de omzetting van voedingsto↵en in meta-
bolieten voor groei, proliferatie of een energiebron wordt ‘metabolisme’ genoemd. On-
derzoek naar het metabolisme is daarom essentieel voor ons begrip van het leven op een
moleculair niveau te vergroten. Tot nu toe is het kwantitatieve onderzoek naar meta-
bolisme sterk afhankelijk van de toepassing van wiskundige modellen en methoden
om de metingen afkomstig van laboratoriumexperimenten te verklaren. De discip-
line waarin experimentele en theoretische benaderingen worden gecombineerd om een
biologisch systeem in het geheel te begrijpen wordt gedefinieerd als ‘systeembiologie’.
Een wiskundig model in de systeembiologie is in principe een abstractie van een biolo-
gisch proces, geformuleerd in wiskundige termen. Modellen worden vaak gekalibreerd
door de aanpassing van parameterwaarden zodanig dat het model de dynamiek van
de experimentele data kan beschrijven. Met de gekalibreerde modellen kunnen vervol-
gens hypotheses over het biologische systeem in silico getest worden. Het onderzoek
in dit proefschrift behandeld voornamelijk het metabolisme dat noodzakelijk is voor
het uitvoeren van mechanisch werk. Om een nader inzicht in het energiemetabol-
isme van de dierlijke (en menselijke) spier te krijgen, worden er verschillende soorten
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modellen gecodeerd en verschillende wiskundige formalismen gebruikt. Deze formal-
ismen alsook de technieken om de wiskundige modellen met experimentele data te
combineren zijn beschreven in hoofdstuk 2.

Het derde hoofdstuk is gewijd aan het ‘creatine kinase systeem’, een fascinerende
enzymatische proces dat hoofdzakelijk de energiestofwisselling in spiercellen betreft.
Er zijn meerdere metabole functies toegeschreven aan dit creatine kinase systeem,
waarvan vooral één functie zeer omstreden is. Deze omstreden functie, ook bekend
als de ‘fosfocreatine shuttle hypothese’, is de wijdverbreide veronderstelling dat het
creatine kinase systeem in de hartspier essentieel is voor het transport van energie-
dragende moleculen van plekken van de productie van energie (de mitochondriën)
naar plekken van het verbruik van energie (de myofibrillen). Deze hypothese wordt
uitgedaagd in hoofstuk 3. Hierbij is het energietransport met behulp van een relevant
wiskundig model van de creatine kinase systeem gekwantificeerd en gëıntegreerd met
in vivo data van experimenten met een gëısoleerde hart. Om statistische zekerheid
over de voorspellingen van ons model te verkrijgen met betrekking tot meetfouten in
de data, worden de modelparameters niet als enkele waarden gezien, maar voor iedere
parameter wordt een distributie van mogelijke waarden berekend. Voorspellingen van
het model zijn daarom afgeleid van ‘ensembles’ van waarschijnlijke sets van de para-
meters. Onze berekeningen suggereren dat de ‘fosfocreatine shuttle’ slechts een kleine
rol speelt in het metabolisme van de hartspier. Wij betogen dat het creatine kinase
systeem voornamelijk een bu↵er functie heeft, die een voldoende energieverzorging
garandeerd als het hart sneller klopt en er dus meer energie verbruikt wordt. Verder
wordt een nieuwe hypothese voor het creatine kinase systeem voorgesteld op basis van
onze modelanalyse: creatine kinase verlaagt het niveau van anorganisch fosfaat in het
cytosol om de cel te beschermen tegen oxidatieve schade.

Het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4) beschrijft de simulatie van het energie meta-
bolisme in het lichaam van een fietser tijdens een berg-tijdrit in de Tour de France.
Naast het onderzoek naar de warmteproductie en -transport met behulp van wiskundig
model van het gehele lichaam, zijn de biochemische gebeurtenissen tijdens spiercon-
tractie in de benen van de fietser voorspeld. Opnieuw wordt de functie van het creatine
kinase systeem onderzocht. Daarvoor wordt het model van hoofdstuk 3 aangepast om
menselijke spieren te beschrijven en uitgebreid om rekening te houden met de zuur-
graad van de spier. Het model wordt gekalibreerd met metingen in een menselijke
beenspier tijdens een oefening op de fietsergometer. Met het gekalibreerde model
wordt voorgespelt dat, net als in de hartspier, de belangrijkste fysiologische functie van
het creatine kinase systeem de bu↵ering is van de concentratie van energie-dragende
moleculen als de energievraag van het lichaam verhoogt is tijdens de fietswedstrijd.

In hoofdstuk 5 gaat het weer over de metabolisme in hartspier. Hier ligt de focus
op en andere essentiële voortgang in de mitochondriale energieverzorging: de citroen-
zuurcyclus. Om het energieverbruik in verschillende kleine plekken in de hartspier te
kwantificeren hebben wij in vivo metingen van experimenten met een koolstof tracer
in een varkenshart. Kleine biopsies van het weefsel zijn gebruikt, nadat een met iso-
topen gemarkeerd substraat is gegeven als energiebron. Met een gedetailleerd model,
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dat alle overgangen tussen de koolstofatomen van de verschillende metabolieten bes-
chrijft, hebben wij de data geanalyseerd. Daardoor konden wij de omzetting van
de biochemische reacties in de citroenzuurcyclus kwantificeren, wat belangrijke in-
formatie over de fysiologie van het hart oplevert. Om met het relatief hoge niveau
van ruis in de metingen rekening te houden hebben wij de ‘ensemble’ methode uit
hoofdstuk 3 aangepast, opdat zij met het model van de koolstof-overgangen werkt.
Hiermee konden wij vervolgens de experimentele data over verschillende fysiologis-
che en farmacologische condities analyseren en conclusies trekken over de fluxen van
de citroenzuurcyclus bij verschillende hartbelasting. Het was bijvoorbeeld mogelijk
de fluxen van de citroenzuurcyclus voor het ischemische hart te schatten, wat ons
interessante informatie over het zieke hart geeft.

Het laatste hoofdstuk introduceert het software pakket ‘BiGGR’ voor constraint-
based modelleren van het metabolisme. Constraint-based modelleren is een techniek
voor het schatting van de fluxen van metabole reacties als er niet veel a priori in-
formatie over de metabole netwerk is. Beperkingen van het model (constraints) bij-
voorbeeld de steady-state beperking, helpen de ruimte van mogelijke fluxwaarden te
beperken. BiGGR stelt ons in staat een systeem van metabole reacties te maken
door de integratie met de BiGG database waar de gebruiker naar genen, metabol-
ieten of metabole routes kan zoeken. Metabole fluxen kunnen geschat worden door
gebruik te maken van verschillende lineaire inverse modelleringsalgoritmen. Modellen
en geschatte fluxen kunnen vervolgens op een intüıtive manier gevisualiseerd worden.
Natuurlijk zijn ook constraint-based modellen onderworpen aan onzekerheid van de
gekwantificeerde fluxen. Daarom gebruikt BiGGR gera�neerde algorithmen om flux-
ensembles te berekenen die de beperkingen van het model respecteren. Wij tonen de
toepasbaarheid van deze software in hoofdstuk 6, waarin een gehele workflow met een
uitgebreid model van het metabolisme in de menselijke hersenen geanalyseerd wordt.
BiGGR is gëımplementeerd in programmeertaal R en beschikbaar via de Bioconductor
archief.

Concluderend, in dit proefschrift worden computationele strategiën ontwikkeld
voor en toegepast op metabole systemen. Speciale nadruk wordt gelegd op de analyse
van de onzekerheid in de voorspellingen gemaakt door deze computationele modellen.
De resultaten die in dit proefschrift beschreven zijn dragen daarom bij aan nieuwe
ontwikkelingen in het onderzoek van het metabolisme met methodologie uit de sys-
teembiologie.


