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Vrijwel ieder biochemisch proces dat een rol speelt in het metabolisme
van een levend organisme (zeg maar de ‘spijsvertering’) wordt gekatalyseerd
door middel van enzymen. Dit zijn eiwitten die specifiek een beperkt aantal
chemische reacties sterk versneld (danwel mogelijk maakt). De bijbehorende
chemische reacties kunnen wiskundig gemodelleerd worden door middel van
een stelsel niet-lineaire gewone differentiaalvergelijkingen (ODEs) met be-
hulp van ‘Mass Action Kinetics’. Het gedrag van de oplossing van het verkre-
gen stelsel ODEs kan vaak goed benaderd worden door de oplossing van bij-
voorbeeld een simpeler, kleiner, stelsel van ODEs. Dit laatste kan afgeleid
worden uit het grotere stelsel door tijdseparatie- en perturbatiemethoden.

In het project ga je allereerst de ‘klassieke’ vereenvoudiging bestuderen
die leidt tot de zogenaamde Michaelis-Menten kinetiek. Uit simulatie blijkt,
dat dit een prima benadering is ook voor parameterwaarden waarvoor de
afleiding niet zinvol lijkt te zijn. We zullen proberen dit fenomeen beter
te begrijpen. Daarna beschouwen we meer complexe enzymreacties die
ontleend zijn aan onderzoeksprojecten binnen de Universiteit Leiden (Bio-
fysica) ten aanzien van ‘receptorkinetiek’. Je gaat na hoe je met bovenge-
noemde technieken hiervoor zinvolle benaderingen door eenvoudiger syste-
men kunt maken. Via simulatie bekijk je ook hoe goed deze benaderingen
zijn, voor welke parameterwaarden, en of het genoemde fenomeen bij de
Michaelis-Menten kinetiek ook hier optreedt.

Tijdens het project leer je algemene basisvaardigheden ten aanzien van
de analyse en simulatie van een aantal specifieke systemen van gewone
differentiaalvergelijkingen en het afleiden van vereenvoudigingen door
tijdseparatie- en perturbatietechnieken. Je leert hoe je biochemische pro-
cessen wiskundig kunt modelleren. Ook is er een kleine component litera-
tuuronderzoek.
De genoemde receptoren zijn eiwitten die door het celmembraan heen
steken en in feite de zintuigen van de cel vormen. Begrip van hun dynam-
ica is essentieel voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe medicijnen
gestuurd door wiskundige modellering. Met dit project leg je een basis
waarmee je in de masterfase zou kunnen specialiseren richting wiskundige
modellen voor receptorkinetiek, bijvoorbeeld in samenwerking met farma-
ceutische wetenschappen en/of biofysica.


