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Samenvatting

We staan aan de vooravond van een revolutie in de persoonlijke geneeskunde,

getriggerd door het vermogen om het menselijk genoom te sequensen en gerichte

behandelingen te ontwikkelen op basis van de genetische samenstelling van een

individu. Genomische data-analyse wordt tegenwoordig gebruikt bij het diag-

nosticeren van verschillende ziekten, waarbij gebruikt wordt gemaakt van kennis

over individuele genetische gevoeligheden. Om het werkelijke potentieel van ge-

nomics in gepersonaliseerde geneeskunde te kunnen realiseren, zijn echter statis-

tische hulpmiddelen en technieken nodig die snelle en nauwkeurige analyse van

extreem grote genomische datasets mogelijk maken.

Dit proefschrift presenteert nieuwe statistische technieken, ontwikkeld voor

het analyseren van hoogdimensionale genomische datasets.

Hoofdstuk 1 geeft een basisinleiding in genomics en het genereren van microarray-

experimentele datasets.

In hoofdstuk 2, presenteren we een op de “fused lasso” variabele-selectietechniek

gebaseerde classifier voor “copy-number-variation” data. Fused lasso penalization

is erg geschikt voor een classifier in het geval van copy-number data, aangezien

er rekening wordt gehouden met de genomische correlatiestructuur van deze data.

De methode stuurt aan op het vinden van slechts een beperkt aantal niet-nul coëf-

ficiënten die kunnen helpen bij het identificeren van chromosomale regio’s die be-

trokken zijn bij copy number variations, waardoor de resultaten biologisch beter

interpreteerbaar zijn. Het algoritme combineert de eenvoud van het gradient de-

scent algoritme om dichtbij het optimum te komen met de snelle convergentie van

het Newton Raphson-algoritme om het optimum ook daadwerkelijk te bereiken,

een techniek die voor het eerst door Goeman [16] werd gebruikt bij het fitten

van de reguliere lasso penalty. Door middel van verschillende simulatiestudies en

toepassing op twee publiek beschikbare datasets, laten we zien dat de classifier

niet alleen kan helpen bij het markeren van de chromosomale gebieden met een

hoge positieve of negatieve associatie met de uitkomst, maar ook efficiënt kan

worden gebruikt voor de classificatie van binomiale en overlevingsuitkomsten.

In hoofdstuk 3 presenteren we een methode voor genomische data-integratie,

genaamd dSIM, om verschillen in associatie tussen copy-number en genexpressie
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te vinden, wanneer twee steekproeven worden vergeleken. De methode breidt

het idee van Menezes et al. [17] uit voor het gezamenlijk analyseren van twee

genomische datasets. Er zijn drie hoofdkenmerken van deze methode. Ten eerste

vergelijkt het associatiepatronen tussen twee steekproeven terwijl we gezamen-

lijk meerdere hoogdimensionale datasets analyseren. Ten tweede modelleert het

associaties tussen kenmerken in één dataset en sets van covariaten in de andere,

waardoor het zoeken naar markers die gerelateerd zijn aan een set van verschil-

lende kenmerken wordt vergemakkelijkt. Ten derde gebruikt het alle gegevens

tegelijkertijd in het model, waardoor het minder vatbaar is voor kleine steekproe-

fgroottes, vergeleken met afzonderlijke analyses per groep. Met behulp van ver-

schillende gesimuleerde datasets illustreren we dat dSIM differentiële associaties

zelfs in kleine genomische regio’s met hoge nauwkeurigheid kan detecteren. We

passen dSIM ook toe op twee openbaar beschikbare borstkankerdatasets en iden-

tificeren chromosoomarmen waar copy-number geïnduceerde genexpressie regu-

latie verschilt tussen positieve en negatieve oestrogeen receptor groepen.

In hoofdstuk 4 beschrijven we een geïntegreerde analysebenadering, genaamd

G2, voor het testen van multivariate associaties tussen twee sets van variabelen.

Deze methode is een generalisatie van de global test [47; 48] voor het opnemen

van multivariate uitkomsten in het regressiemodel. Als een multivariate uitkomst

wordt overwogen, wordt het grote aantal tests beperkt tot slechts één test per com-

binatie van variabele sets. Dit maakt het mogelijk om zowel de computertijd als

de multiple testing last te verminderen. Bovendien maakt het de test ook sym-

metrisch en robuuster tegen de keuze van afhankelijke data. Deze kenmerken

maken G2 een efficiënte eerste verkennende analyse alvorens over te moeten gaan

tot tijdrovende genspecifieke testen. Onze simulaties en experimentele resultaten

laten zien dat G2 associaties tussen twee hoogdimensionale datasets met hoge

nauwkeurigheid kan detecteren. In het bijzonder, in vergelijking met de univariate

global test, is aangetoond dat G2 zeer gevoelig is voor het detecteren van zwakke,

maar belangrijke, associaties zelfs met kleine steekproefgroottes.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een test, dNET, voorgesteld voor het detecteren

van differentiële indirecte trans effecten binnen een biologische pathway tussen

steekproeven. Vergelijkbaar met het idee van van Wieringen and van de Wiel

[20], gebruikt de methode “rate equations” voor het schatten van indirecte trans

effecten en vervolgens een multivariate test voor het detecteren van verschillen

tussen twee steekproeven. De methode combineert de functies van dSIM en G2

door alle data in één model te gebruiken, in plaats van groepspecifieke analyses

uit te voeren en de test uit te voeren met een multivariate respons, in plaats van

te testen op individuele effecten per variabele. Deze functies geven de methode

verschillende voordelen. Ten eerste, door alle data samen in hetzelfde model te

gebruiken, wordt de test minder vatbaar voor problemen die ontstaan als gevolg

van kleine steekproeven, zoals weinig power of kunstmatige signalen ten gevolge

van verschillende steekproefgroottes. Ten tweede maakt het gebruik van variabe-
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len sets detectie van zwakke differentiële effecten mogelijk door informatie over

verwante sets genen te combineren. Ten derde minimaliseert het verminderen van

het aantal uit te voeren tests de multiple testing last en maakt het de werkwijze

ook rekenkundig minder intensief. Via verschillende simulatiestudies en de anal-

yse van TCGA-kankerdatasets laten we zien dat dNET differentiële indirecte trans

effecten met hoge nauwkeurigheid kan detecteren.


