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Samenvatting

Statistische Modellering en Inferentie voor Genomica

Data Integratie, Shrinkage en Netwerk Reconstructie

De aard van biologisch onderzoek is enorm veranderd met de opkomst van technolo-
gieën die de parallelle meting van duizenden biologische sequenties (zoals DNA, RNA
of proteïne sequenties) mogelijk maken. Deze technologieën (zoals microarrays en
next-generation sequencing) produceren massieve hoeveelheden data welke van on-
schatbare waarde blijken voor het begrijpen van (de oorzaken van) complexe ziekten
zoals kanker. Deze golf aan ‘Big Data’ heeft vragen opgeworpen over de organisatie
en het gebruik van massieve datasets. Deze vragen hebben geleid tot hernieuwde,
biologisch-gemotiveerde interesse in informatica en statistiek.

In dit proefschrift worden statistische modellen en inferentie-procedures ontwikkelt
voor de biologische vraagstukken die voortkomen uit microarray en next-generation
sequencing data. In het bijzonder komen de volgende onderwerpen aan bod: de in-
tegratie van DNA copynumbervariatie en genexpressie data (hoofdstukken 2 en 3),
de analyse van differentiële genexpressie (hoofdstukken 4 en 5), de reconstructie van
genexpressie netwerken (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 1 introduceert enkele aspecten uit
de moleculaire biologie en moleculaire-data productie om het begrip van de volgende
hoofdstukken te vergroten.

In hoofdstuk 2 worden piecewise linear regression splines gepresenteerd als een
flexibele klasse van modellen om te ontcijferen hoe DNA copynumbervariaties veran-
deringen teweeg brengen in de expressie van messenger RNA (mRNA) in kankercellen.
Deze klasse van modellen reflecteert expliciet het biologische mechanisme onder de
twee genoemde moleculaire niveaus en is behulpzaam bij de identificatie van rele-
vante biomarkers. De implementatie van piecewise linear regression splines maakt
gebruik van biologisch gemotiveerde restricties op de model-parameters. Een noviteit
van dit gerestricteerde model is het gecombineerde gebruik van meerdere, uit de dat-
apreparatie voortkomende, DNA copynumbervariatie datatypes, namelijk: continue
gesegmenteerde alsook discrete called data. Hoofdstuk 2 verstrekt dan de methodolo-
gie voor: het testen van het effect van DNA copynumbervariaties op mRNA expressie,
het identificeren van het best passende gerestricteerde model, het verkrijgen van uni-
forme confidence bands waarin modelonzekerheid is opgenomen. Aan de hand van
twee echte datasets wordt geïllustreerd hoe de flexibiliteit van de voorgestelde mod-
ellen meer inzicht oplevert in de interactie tussen DNA copynumbervariatie en mRNA
genexpressie.



In hoofdstuk 2 wordt het R pakket PLRS gepresenteerd, welke de methoden uit
hoofdstuk 2 implementeert. Het pakket wordt geïllustreerd met additionele data van
The Cancer Genome Atlas (TCGA). De behoefte aan de flexibiliteit die dit pakket biedt
is bijzonder uitgesproken voor deze data.

Hoofdstuk 4 ontwikkelt een Bayesiaanse aanpak voor de analyse van differentiële
genexpressie op basis van next-generation sequencing data. De methode is vooral van
nut door zijn flexibele omgang met de waarschijnlijkheidsfunctie en zijn vermogen
complexe designs te verwerken. Het raamwerk incorporeert ook ‘shrinkage’ in de zin
dat de parameterschattingen worden verbeterd door het gebruik van empirisch gemo-
tiveerde prior verdelingen. Verder geeft dit hoofdstuk een nieuwe empirical Bayes
procedure voor het schatten van de hyperparameters van prior verdelingen en be-
spreekt het verschillende soorten (niet-)parametrische priors alsook Bayesiaanse mul-
tipliciteitscorrecties. Verscheidene model- en data-gebaseerde simulaties valideren de
aanpak met betrekking tot de detectie van differentiële genexpressie. Een vergelijk-
ing met andere methoden op echte data laat zien dat de resultaten verkregen met de
voorgestelde methode beter reproduceerbaar zijn.

In hoofdstuk 5 bestuderen we verschillen in genexpressie tussen hersengebieden
bij senioren. Onze bijdrage ligt in de analyze van differentiële genexpressie op basis
van cap analysis gene expression (CAGE) data.

Tenslotte introduceert hoofdstuk 6 een computationeel aantrekkelijk Bayesiaans
structureel vergelijkingsmodel voor de reconstructie van genexpressie netwerken. We
stellen dat regularisatie door middel van Gaussische priors in combinatie met a pos-
teriori zijde-selectie een simpel en aantrekkelijk alternatief is voor het gebruik van
spaarzame priors. De vernieuwing ligt hier in het gebruik van shrinkage priors die in-
formatie ‘lenen’ uit de verschillende regressievergelijkingen van het structurele model.
Simulaties tonen aan dat de empirical Bayes procedure van hoofdstuk 4 ook in deze
context gebruikt kan worden en dat het gebruik van shrinkage priors superieure net-
werk reconstructie oplevert. Simulaties tonen ook aan dat het voorgestelde Bayesi-
aanse structureel vergelijkingmodel in verscheidene situaties beter presteert dan pop-
ulaire spaarzame methoden.


