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Samenvatting (Dutch Summary)

Sinds het einde van de vorige eeuw is de systematische studie van biologische netwerken
sterk in opkomst. Ontwikkelingen in de moleculaire biologie hebben geleid tot vele nieuwe
experimentele technieken waarmee biologische systemen in meer en meer detail kunnen
worden onderzocht. Hedendaagse experimenten genereren grote hoeveelheden data. Het
analyseren van deze data met als doel meer inzicht te krijgen in de onderliggende biologische
processen, vereist de ontwikkeling van nieuwe concreet toepasbare statistische methoden.

In dit proefschrift ontwikkelen we computationele en statistische methoden die gebruikt
kunnen worden om interacties tussen transcriptiefactoren en target genen te identificeren.
Transcriptiefactoren zijn moleculen die aan het DNA in de kern van een cel binden en
daardoor expressie van genen kunnen beïnvloeden. Het DNA in de celkern bevat, verspreid
over chromosomen, vele verschillende genen. Ieder gen bevat een unieke code die bepaalt
hoe een specifiek eiwit opgebouwd moet worden. Eiwitten zijn van essentieel belang
voor de opbouw en het functioneren van cellen. Omdat in verschillende typen cellen
verschillende eiwitten moeten worden aangemaakt, hebben cellen mechanismen om naar
behoefte bepaalde genen te activeren of te deactiveren. Een van deze mechanismen is
transcriptionele regulatie van genexpressie. De zogenaamde transcriptionele interacties
tussen DNA bindende factoren en de target genen die ze activeren (tot expressie brengen),
of juist deactiveren, zijn sterk afhankelijk van cellulaire condities en tijd en vormen een
complex dynamisch transcriptioneel netwerk. Inzicht in deze netwerken is van fundamenteel
belang om te begrijpen hoe cellen de expressie van genen reguleren en kunnen reageren op
veranderende omstandigheden.

Het eerste hoofdstuk van dit proefschrift is een inleiding waarin kort de relevante biolo-
gische theorie over transcriptionele regulatie en genexpressie wordt behandeld. We bespreken
de verschillende typen data die in dit proefschrift worden geanalyseerd en we beschouwen
een voorbeeld van een genetisch netwerk. Verder introduceren we twee biologische modellen
voor zenuwregeneratie die in dit proefschrift een speciale rol spelen. Een belangrijk doel van
het onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt is namelijk om door analyse van
data verkregen uit zenuwregeneratie-onderzoek inzicht te verschaffen in de netwerken van
transcriptiefactoren en genen die betrokken zijn bij dit proces.

In hoofdstuk 2 beschrijven we een nieuwe computationele methode, genaamd LLM3D,
die gebruikt kan worden om functionele bindings-plaatsen (de sequenties in het DNA waar
transcriptiefactoren aan binden) te identificeren op basis van significante verrijking van deze
sites in groepen functioneel homogene en co-gereguleerde genen. LLM3D fit zogenaamde



log-lineaire modellen voor drie-dimensionale kruistabellen. Voorspellingen van LLM3D zijn
gebaseerd op afhankelijkheden tussen genexpressie, genfunctie en het voorkomen van
bindings-plaatsen die door deze modellen worden geïmpliceerd. We valideren onze methode
aan de hand van gistdata en laten zien dat transcriptionele targets met LLM3D nauwkeuriger
worden voorspeld dan met een bestaande methode. Door LLM3D toe te passen op data uit het
model voor zenuwregeneratie zijn we in staat een nieuwe transcriptiefactor te identificeren
die een significante invloed heeft op de regeneratie van zenuwuitlopers.

In het derde hoofdstuk onderzoeken we hoe regressiemodellen kunnen worden gebruikt
om variatie in genexpressie te modeleren als functie van het binden van transcriptiefactoren
aan het DNA rondom de genen. We beschrijven een nieuwe strategie, genaamd GEMULA, die
is gebaseerd op lineaire modellen. Dit leidt tot een snelle regressiemethode waarmee een
breed scala aan plausibele en biologisch interpreteerbare modellen kan worden gefit. Deze
modellen bevatten vaak vele variabelen (de transcriptiefactoren) en interacties tussen de
variabelen, waardoor het relatieve effect van de afzonderlijke variabelen op de genexpressie
variatie niet meteen duidelijk is. Daarom beschouwen we in hoofdstuk 4 een parameter die
dit effect voor de afzonderlijke variabelen voorstelt. We bestuderen verschillende schatters
voor deze parameter en laten aan de hand van een biologisch voorbeeld zien dat deze
parameter een relevante interpretatie heeft.

Ter conclusie presenteren we in het laatste hoofdstuk een grafische voorstelling van
het netwerk van transcriptiefactoren en genen dat betrokken is bij zenuwregeneratie. Dit
netwerk is het resultaat van toepassing van de methoden uit de voorgaande hoofdstukken en
bevat nieuwe, computationele voorspellingen van transcriptionele interacties die potentieel
belangrijk zijn voor robuuste zenuwuitgroei. Het dient als startpunt voor verdere biologische
karakterisering en validatie van de moleculaire mechanismen die kunnen leiden tot succes-
volle zenuwregeneratie en is een voorbeeld van hoe toepassing van de in dit proefschrift
ontwikkelde methoden kan leiden tot nieuwe biologische inzichten.


