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Membranen zijn de basisbouwstenen voor Het Leven. Een belangrijke
functie is dat deze compartimenten weten te vormen waarbinnen een levens-
processen zich ‘beschermt’ kunnen afspelen. Zo schermt de celmembraan het
inwendige en de daarin lopende processen af van de buitenwereld en binnen
in de (planten- of dieren-) cel zijn er compartimenten voor bijvoorbeeld af-
valstoffen, opslag van bouwstoffen of vrije ionen, of het DNA, in de celkern.
Het is voor een cel dan ook van levensbelang om de doorgang van voedings-,
bouw- en afvalstoffen door de diverse membranen al dan niet gecontroleerd
mogelijk te maken.

In dit project ga je kennismaken met diverse fysische en biochemis-
che processen die membraantransport in plantencellen mogelijk maken en
wiskundige modellen daarvoor. Van bijzonder belang zijn de zogenaamde
‘transporters’: eiwitten die door het membraan heen steken en gecontroleerd
specifieke stoffen door het membraan heen transporteren. Deze modellen
zijn typisch stelsels van gewone differentiaalvergelijkingen (ODEs) of zoge-
naamde ‘delayvergelijkingen’. In de literatuur gaan we op zoek naar diverse
modellen hiervoor, analyseren en/of simuleren deze en vergelijken we het
voorspelde gedrag van verschillende modellen.

Wiskundige modellering en analyse van transportprocessen in en tussen
plantencellen is essentieel voor een beter begrip van bijvoorbeeld de produc-
tie van farmaceutisch interessante stoffen in planten en de optimalisatie van
deze processen. Dit project zal nauw aansluiten bij lopend onderzoek op
dit terrein binnen de Universiteit Leiden. Resultaten zullen dienen als extra
inbreng voor dergelijke (interdisciplinaire) projecten. Voorkennis van biolo-
gie of biochemie is niet vereist. Gedurende het project zul je de benodigde
kennis opdoen.

Tijdens het project leer je basisvaardigheden ten aanzien van de analyse en
simulatie van een aantal specifieke systemen van gewone differentiaalverge-
lijkingen, mogelijk ook van delayvergelijkingen. Je leert hoe je biochemische
processen wiskundig kunt modelleren. Ook is er een kleine component lite-
ratuuronderzoek. De opgedane kennis op het terrein van membraantrans-
porters bied je tevens de gelegenheid om in de masterfase hierop verder te
specialiseren, mogelijk in samenwerking met biologie, biochemie of farma-
ceutische wetenschappen, en bij te dragen aan verdere ontwikkeling van dit
gebied.


