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Samenvatting g 

Dee afgelopen jaren is mij door familie en vrienden regelmatig gevraagd waar mijn 
onderzoekk over ging. Deze vraag hoop ik in dit hoofdstuk te beantwoorden. Mij n 
aandachtt gaat daarbij vooral uit naar de iets minder wiskundig ontwikkelde lezer 
enn daarom zal ik mij voornamelijk richten op de biologische achtergronden. De 
lezerr die geïnteresseerd is in de wiskundige resultaten zal in de overige. Engelstalige 
hoofdstukkenn ongetwijfeld aan zijn trekken komen. 

Bio log i schee p a t r o o n v o r m i n g 

Inn dit. proefschrift wordt langs wiskundige weg een model bestudeerd dat afkomstig 
iss uit de morphogenese. Deze tak van de biologie houdt zich bezig met de vraag hoe 
vormenn en patronen ontstaan in dieren en planten. Een volgroeid organisme, zoals 
dee mens, bestaat uit een groot aantal verschillende organen en weefsels, elk met hun 
eigenn type cellen. Toch ontstaat het organisme uit een enkele cel. De verscheidenheid 
aann celtypes ontstaat doordat verschillende cellen zich op verschillende manier ont-
wikkelen,, een proces dat bekend staat als (biologische) differentiatie. Hierbij is een 
groott aantal processen betrokken, variërend van celdeling en sterfte van cellen tot het 
veranderenn van de vorm van de cellen. Daar gaat dit proefschrift echter niet over. Dit 
proefschriftt richt zich enkel op het feit dat de manier waarop cellen zich ontwikkelen 
afhankelijkk is van hun plaatss in het organisme. Er moet dus een mechanisme bestaan 
datt de cellen vertelt waar in het organisme ze zich bevinden. 

Hett model dat in dit proefschrift bestudeerd wordt, is een van de vele modellen 
diee gebruikt worden om deze plaatsinformatie te leveren. Ik wil daarbij opmerken 
datt de keuze voor dit model gebaseerd is op de wiskundige eigenschappen ervan en 
datt het niet duidelijk is in hoeverre dit model daadwerkelijk van toepassing is in de 
morphogenese.11 Het gebruikte model is van het reactie-diffusie type, waarin het ont-
wikkelendee weefsel beschouwd wordt als een chemische reactor, met daarin een aantal 
stoffenn die met elkaar kunnen reageren. Het idee is dat er in de reactor spontaan 
eenn situatie ontstaat waarin de verdeling van de stoffen niet meer uniform is. met 
anderee woorden, dat er een verdeling ontstaat met gebieden met een hoge concen-
trat iee en gebieden met een lage concentratie van een bepaalde stof. De ontwikkeling 
vann de cellen wordt dan bepaald door de concentratie van die stof: in gebieden met 
eenn hoge concentratie ontwikkelen de cellen zich op één manier, in gebieden met een 

Terr verdediging, de biologen zijn er ook nog niet uit. 
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lagee concentratie op een andere manier. In de re act ie-diffusie benadering zijn er twee 
manierenn waarop de concentraties kunnen veranderen. Ten eerste kunnen de stof-
fenn verdwijnen of juist gevormd worden door chemische reacties in het weefsel. Ten 
tweedee kunnen de stoffen zich door het weefsel verplaatsen door middel van diffusie. 
Diffusiee is de verplaatsing van stoffen door de altijd aanwezige thermische beweging 
enn geeft een verplaatsing van een stof van gebieden met een hoge concentratie naar 
gebiedenn met een lage concentratie. 

Patronenn op dierenhuiden 

Dee patronen op dierenhuiden, zoals de strepen van de tijger en de stippen van het 
luipaard,, kunnen gezien worden als het resultaat van differentiatie. De kleur van de 
harenn op de huid wordt bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van pigment, 
datt geproduceerd wordt door cellen in de huid. Niet alle huidcellen produceren 
hett pigment, waardoor kleurverschillen ontstaan. Of een cel al dan niet pigment 
produceert,, wordt vastgelegd in een vroeg stadium van het embryo, aan de hand van 
eenn patroon. Hoewel het mechanisme waarmee dit patroon wordt vastgelegd niet 
bekendd is, is men er in geslaagd om diverse patronen die op dierenhuiden voorkomen 
tee reproduceren in simulaties van reactie-diffusie vergelijkingen. 

Turingg en het activator-inhibitor mechanisme 

Hett is verre van vanzelfsprekend dat chemische stoffen een patroon vormen van ge-
biedenn met een hoge concentratie en gebieden met een lage concentratie. Immers, 
diffusiee geeft een verplaatsing van hoge naar lage concentratie en zal dus normaal ge-
sprokenn leiden tot een uniforme verdeling. Dit gegeven vormde lange tijd een barrière 
voorr de toepassing van reactie-diffusie systemen als model voor (biologische) patroon-
vorming,, totdat Turing in 1952 liet zien dat onder de juiste voorwaarden patronen 
zichh spontaan kunnen vormen, juist dankzij het effect van diffusie. Turing werkte met 
sterkk vereenvoudigde vergelijkingen, maar zijn resultaten werden in de jaren 70 uit-
gewerktt door Gierer en Meinhardt voor meer algemene vergelijkingen. Zij lieten zien 
datt de spontane vorming van patronen mogelijk is in zogenaamde activator-inhibitor 
systemen. . 

Zo'nn systeem bevat twee stoffen, een langzaam diffunderende activator en een 
snell  diffunderende inhibitor. Belangrijk is dat de activator een stof is die zijn ei-
genn productie bevordert, zodat een kleine, plaatselijke verhoging in zijn concentratie 
leidtt tot een grotere productie. Dit verhoogt de concentratie verder, waardoor meer 
activatorr geproduceerd wordt. enz. Omdat de activator bovendien langzaam diffun-
deert,, blijf t de verstoring beperkt tot de plaats van de oorspronkelijke verstoring. Er 
ontstaatt zo een klein gebied waar de concentratie van de activator veel groter is dan 
inn het gebied er omheen. Natuurlijk kan de groei van de activatorconcentratie niet 
eeuwigg doorgaan. Daarom stimuleert de activator ook de productie van de inhibitor, 
diee de productie van de activator remt. De inhibitor wordt alleen geproduceerd in 
hett gebied met de hoge concentratie van de activator, maar omdat de inhibitor snel 
diffundeert,, verspreidt de geproduceerde inhibitor zich over een groot gebied. Dit 
heeftt twee belangrijke gevolgen. Ten eerste verzwakt het de remmende werking bij 
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dee oorspronkelijke verstoring, waardoor deze verder kan blijven groeien. Ten tweede 
verzwaktt het de aanmaak van activator in de omgeving van de oorspronkelijke versto-
ring,, waardoor nieuwe verstoringen in de concentratie van de activator in dat gebied 
niett kunnen groeien. Uiteindelijk wordt er zoveel inhibitor aangemaakt dat de ac-
tivatorconcentratiee niet verder meer groeit. Er ontstaat dan uiteindelijk een klein 
gebiedd met een grote verhoging van de activatorconcentratie, met daaromheen een 
groott gebied waar soortgelijke verhogingen wrorden onderdrukt door de aanwezigheid 
vann de inhibitor. 

Hett mechanisme van Turing en het activator-inhibitor mechanisme zijn succesvol 
geblekenn in het reproduceren van verschillende biologische patronen, zoals bijvoor-
beeldd patronen op dierenhuiden. Ook de groei van de Hydra, een soort zoetwater-
poliepen,, kan beschreven met reactie-diffusiebergelijkingen. Ten slotte zijn de door 
Turingg voorspelde concentratiepatronen waargenomen in chemische experimenten, al 
gebeurdee dit pas 40 jaar na het werk van Turing. 

Wiskunde e 

Reactie-diffusiee modellen worden wiskundig gezien beschreven met behulp van een 
partiëlee differentiaalvergelijking (PDV). Een PDV wordt gebruikt om de afhanke-
lijkheidd van een grootheid (hier de chemisiche concentratie) van meerdere variabelen 
(hierr de tijd en de positie) aan elkaar te relateren. De vergelijkingen die in dit 
proefschriftt gebruikt worden, zijn gebaseerd op de vergelijking die door Gierer en 
Meinhardtt gebruikt werd om het activator-inhibitor mechanisme te illustreren. Deze 
vergelijking,, die wordt aangeduid als de (klassieke) Gierer-Meinhardt vergelijking, 
wordtt gegeven door 

VtVt = 

uutt = 
== dvVxx -
—— duuXx 

-- uV 
-- fiU 

+ + 
+ + 

aVaV22/U /U 
bVbV22. . 

(GM) ) 

Dee grootheden U en V geven de concentraties van respectievelijk de inhibitor en 
dee activator die in principe afhankelijk zijn van de tijd (t) en de positie (x). De 
eerstee vergelijking vertelt ons dat de verandering van de activatorconcentratie (Vt) 
wordtt gegeven door drie componenten: de effecten van diffusie (dvVTX), een lineair 
vervall  (vV) en de productie (aV2/U). Merk op dat deze productie groter wordt 
alss de activatorcontratie (en dus V) groeit, maar juist daalt als U stijgt, hetgeen 
inn overeenstemming is met het activator-inhibitor mechanisme. De tweede regel 
vann (GM) geeft een soortgelijke uitdrukking voor de concentratie van de inhibitor. 
Tenn slotte is het voor het activator-inhibitor mechanisme cruciaal dat de inhibitor 
veell  sneller diffundeert dan de activator. Daarom wordt in het hele proefschrift 
verondersteldd dat du veel groter is dan dv. 

Inn dit proefschrift wrordt een gegeneraliseerde versie van (GM) bestudeerd, waarin 
dee niet-lineaire reactietermen V2/U en V2 zijn vervangen door Ua'2V92, respectieve-
lij kk UaiV31, zie vergelijking (2.1). In hoofdstuk 2 worden als wiskundige motivatie 
dezee gegeneraliseerde Gierer-Meinhardt vergelijkingen afgeleid als de belangrijkste 
termm voor het bestuderen van patronen in een grote klasse van reactie-diffusie verge-
lijkingen. . 
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Hett systeem (GM) vormt spontaan pulspatronen met scherpe pieken in de acti-
vatorconcentratiee vanuit een uniforme begintoestand volgens het activator-inhibitor 
mechanisme.. Het resultaat van dit proces is een pulspatroon dat niet meer verandert 
inn de tijd. In dit proefschrift bestuderen we dergelijke stationaire oplossingen van 
(GM).. met als doel de volgende vragen te beantwoorden. 

11 Voor welke waarden van de parameters bestaan er stationaire pulsoplossingen 
enn wat zijn hun eigenschappen ? 

22 Zijn de gevonden pulsoplossingen stabiel ? 

Dee eerste vraag wordt bestudeerd in hoofdstuk 3, met de nadruk op de constructie 
vann periodieke pulsoplossingen van de gegeneraliseerde Gierer-Meinhardt vergelijkin-
gen.. Er wordt bewezen dat er een groot aantal periodieke pulsoplossingen bestaat, 
zowell  pulspatronen waarin alle pulsen even groot zijn, als pulspatronen waarvan de 
pulsenn verschillende hoogtes hebben. In Figuur 3.1 op pagina 20 wordt van deze beide 
groepenn oplossingen een voorbeeld gegeven. Bovendien wordt in dit hoofdstuk bewe-
zenn dat pulsoplossingen op een eindig domein kunnen bestaan uit elke willekeurige 
combinatiee van hoge en lage pulsen. 

Inn de laatste twee hoofdstukken wordt de stabiliteit van de pulsoplossingen be-
studeerd.. In hoofdstuk 4 gebeurt dit in een 2-dimensionale setting door een 1-
dimensionalee pulsoplossing uniform uit te breiden in een tweede ruimtelijke richting. 
Omdatt de aldus gevormde streeppatronen in essentie 1-dimensionale structuren zijn, 
kann het stabiliteitsprobleem herleid worden tot een 1-dimensionaal probleem. Het 
belangrijkstee resultaat is dat de streeppatronen instabiel zijn tenzij de lengte van de 
streepp erg klein is of de waarde van fi in (GM) erg groot. Bovendien wordt in dit 
hoofdstukk aangetoond dat pulsen kunnen splitsen in twee pulsen. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt de stabiliteit van de periodieke pulspatronen bestudeerd die 
inn hoofdstuk 3 werden geconstrueerd. De belangrijkste conclusie is dat de periodieke 
patronenn niet stabiel kunnen zijn voor periodes korter dan een kritische waarde, die 
samenvaltt met de overgang tussen twee types periodieke oplossingen. Bovendien 
wordtt aangetoond dat het simpelste patroon met pulsen van verschillende hoogte, 
mett afwisselend hoge en lage pulsen, altijd onstabiel is. 


