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Samenvatting 
 
Zelfs de meest simpele organismen zijn opgebouwd uit vele genen, de eenheden van genetische 
informatie die opgeslagen zijn in het DNA. Een van de grootste uitdagingen in het post-genome 
tijdperk is het vertalen van DNA sequentie in biologisch functioneren. Een genoom is als een muzikale 
compositie: het bestaat uit meerdere delen, waarvan sommige tegelijkertijd gespeeld worden en 
anderen op verschillende tijden. Voor de correcte uitvoering van een symfonie moet een orkest in 
harmonie spelen; de partituur dicteert ‘wie’ speelt, ‘wat’ en vooral ‘wanneer’. Evenzo ligt de 
geobserveerde complexiteit van de biologie in de manier waarop genen gedirigeerd worden en 
georganiseerd zijn. Het functioneren van een enkel gen is alleen zinvol wanneer we rekening houden 
met ‘wanneer’ het gen actief is en met ‘wie’ het interacties aangaat. 

Om ons begrip van genregulatie (wanneer?) en geninteractie (met wie?) te verbeteren hebben wij 
twee verschillende biologische systemen bestudeerd: HIV-1 infectie in de menselijke gastheer en 
transcriptie regulatie in bakkersgist. 

Voor HIV-1 infectie hebben wij het interactie-netwerk bestudeerd dat ontstaat uit de vele cellulaire 
interacties die plaatsvinden tussen virus en menselijke genen en eiwitten tijdens infectie. We hebben 
ontdekt dat de topologie van dit netwerk, in termen van globale structuur en locale terugkerende 
patronen, gebruikt kan worden om HIV-1 infectie te bestuderen. Specifiek hebben wij ontdekt dat de 
netwerkstructuur laat zien hoe het cellulaire apparaat van het menselijke immuunsysteem het virus 
probeert te onderdrukken, en dat het virus op zijn beurt probeert de menselijke immuunreactie te 
ontwijken. 

Alles bij elkaar genomen werpen onze resultaten licht op hoe HIV-1 infectie plaatsvindt door het 
cellulaire apparaat van de gastheer te kapen. Daarnaast, door gebruik te maken van een door ons 
ontwikkeld bio-informatica algoritme, hebben wij nieuwe celmembraan eiwitten voorspeld die 
potentieel interacties aangaan met HIV. Deze set eiwitten vormt een goed startpunt voor het 
experimenteel testen van de vatbaarheid van specifieke cel-types en weefsels voor HIV infectie. 

Om individuele geninteracties en de besturing van genexpressie beter te begrijpen hebben wij 
transcriptieregulatie in bakkersgist bestudeerd door de activiteit te meten van verschillende genen in 
individuele cellen. Wij hebben ons gericht op de promotor regio van het DNA om de taal van 
transcriptie regulatie te ontrafelen. Geholpen door een door ons ontwikkeld kwantitatief model, 
hebben wij ontdekt dat fenotypische cel-tot-cel variabiliteit, of ‘ruis’ in genactiviteit tussen cellen van 
het zelfde genotype, een resultaat is van specifieke transcriptie mechanismen die gecodeerd zijn in de 
promotor DNA sequentie. Wij hebben aangetoond dat er voor elk gen een unieke relatie bestaat tussen 
zijn activiteit en zijn ruis.  

Vervolgens, door gebruik te maken van een zogenaamd ‘micro-fluidic’ microscoop platform om 
genexpressie te meten in individuele cellen over de tijd, hebben wij het effect onderzocht van twee 
verschillende DNA sequentie veranderingen op temporele gen expressie. Wij hebben ontdekt dat 
zowel het toevoegen van een transcriptie activator als het toevoegen van een specifieke sequentie die 
het DNA meer toegankelijk maakt voor activatie, de transcriptie activiteit verhoogt, maar met 
tegengesteld effect op de ruis. Evolutie heeft dus de mogelijkheid om de activiteit van een gen te 
veranderen met veel of juist weinig ruis. Samengenomen hebben wij gevonden dat zelfs hele kleine 
veranderingen in de DNA sequentie van de promotor kunnen zorgen voor grote veranderingen in de 
activiteit van een gen. 

Ter conclusie, het werk dat wij hebben gepresenteerd in dit proefschrift heeft bijgedragen aan ons 
begrip van hoe genactiviteit en ruis is gecodeerd in DNA sequentie, en hoe interacties van genen 
leiden tot complexe netwerk structuren. 
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