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Samenvatting

Dit proefschrift behandelt een aantal problemen uit de computationale biologie. Voor
het oplossen van deze problemen passen we technieken toe afkomstig uit de combina-
torische optimalisering. We gebruiken het volgende schema hiervoor. Het startpunt
is een combinatorische formulering van het biologisch probleem. Deze verkrijgen we
door het definiëren van de verzameling van toegestane oplossingen alsook een opti-
maliseringscriterium. Dit criterium is een functie die een waarde toekent aan elk
element in de verzameling van toegestane oplossingen. Het doel is het vinden van
een toegestane oplossing met een optimale waarde. Hiertoe analyseren we de com-
plexiteit en de combinatorische structuur van het probleem. Deze analyses leiden tot
inzichten die we gebruiken in het ontwerpen van een algoritme dat praktisch e�ci-
ënt is. Tot slot onderzoeken we de biologische kwaliteit van de gevonden oplossingen
voor praktische probleeminstanties.

De onderwerpen die we behandelen vallen onder de volgende categorieën: netwer-
ken, modules en kruisingsschema’s. We beginnen het eerste deel met een biologisch
probleem afkomstig uit de vergelijkende netwerkanalyse. In dit vakgebied poogt men
overeenkomsten en verschillen tussen biologische netwerken in kaart te brengen. De
knopen in deze netwerken zijn biologische entiteiten zoals eiwitten, genen of trans-
criptiefactoren. De kanten beschrijven interacties tussen paren van knopen. Vaak
zijn biologische netwerken verkregen onder verschillende condities, of zelfs afkomstig
van verschillende biologische soorten. We lossen dit probleem op door het toepassen
van Lagrange relaxatie. Het volgende onderwerp dat we behandelen is het voorspel-
len van eiwit-eiwit interacties, gebruikmakend van het concept van co-evolutie. De
onderliggende aanname is dat bewijs voor de gezamenlijk evolutie van de eiwitfa-
milies van twee eiwitten tevens een indicatie is voor een interactie tussen de twee
eiwitten. Voor het oplossen van dit probleem hergebruiken we de wiskundige formu-
lering voor netwerkalignering.

Het tweede deel van dit proefschrift gaat over de extractie van kleinere samen-
hangende deelnetwerken uit een groter invoernetwerk. We beginnen met het behan-
delen van het actieve module probleem: gegeven genexpressiedata en een eiwit-eiwit
interactienetwerk, vind een samenhangend deelnetwerk wier knopen significant dif-
ferentieel tot expressie komen. Voor het oplossen van dit probleem gebruiken we
geheeltallige programmering door middel van een branch-and-cut schema. We inter-
preteren gevonden actieve modules door een zelf-ontwikkelde visualisatietechniek
waarmee we zowel annotatieverzamelingen van knopen als de topologie van de mo-
dule tonen. Het volgende probleem dat we behandelen is een generalisatie van het
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actieve module probleem naar verschillende biologische soorten. Vervolgens behan-
delen we een probleem over het partitioneren van een molecuul in ladingsgroepen.
Dit probleem komt voor in het parametriseren van moleculaire structuren voor ge-
bruik in moleculaire dynamica simulaties. We maken gebruik van eigenschappen
van invoerdata, zoals constante graad en ontwikkelen een methode gebaseerd op dy-
namische programmering.

Het laatste deel behandelt het kruisingsschemaprobleem. Dit probleem is van
toepassing op de zaadveredeling, waar men gegeven een verzameling oudergenotypes
op zoek is naar een schema, bestaande uit kruisingen tussen de oudergenotypes en
hun nageslacht, dat resulteert in een opgegeven gewenst genotype. We lossen dit
probleem op door gebruik te maken van gemengd-geheeltallige programmering.
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