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Samenvatting

Dit proefschrift behandelt de analyse van data in klinische proteomics stu-
dies gericht op het ontdekken van biomarkers. Proteomics datasets zijn heel
groot en bestaan vaak uit weinig monsters waarin veel eiwitten en pepti-
den zijn gemeten. De studies in dit proefschrift vergelijken verschillende pa-
tiëntengroepen (herstelde en recidiverende patiënten) of een groep patiënten
met een groep gezonde controles. Vanwege de omvang van de data en de
te verwachten kleine verschillen tussen de groepen zijn speciale strategieën
voor de data-analyse noodzakelijk.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van data-analyse strategieën die toegepast
worden in de zoektocht naar biomarkers. Er bestaan veel methoden voor
classificatie en variabelenselectie en de meest toegepaste worden besproken.
Doordat de data complex en hoog-dimensioneel is, is het vaak gemakkelijk
verschillen tussen twee groepen te vinden. Toch kan zo’n verschil op toeval
berusten in plaats van op biologische verschillen. Het doel is een classifica-
tor of biomarker te ontwikkelen die ook nieuwe data goed kan voorspellen.
Om dit te testen behoren validatiemethoden deel uit te maken van een goe-
de data-analysestrategie. Veel strategieën die te vinden zijn in de literatuur
passen binnen het modulaire raamwerk dat in dit hoofdstuk wordt gepresen-
teerd. Voorselectie van variabelen, classificatie, de biomarkerselectie en sta-
tistische validatie zijn losse modules in de analyse van proteomics data. De
modules kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden tot een
strategie die past bij het data-analyse probleem. De modules voor variabelen-
selectie, classificatie en biomarkerselectie kunnen naar keuze gebruikt wor-
den; het doel is dat ze tezamen een goede classificator vormen. Een goede
data-analysestrategie bevat wel altijd de validatiemodules. De invulling van
elke module varieert en is deels afhankelijk van de structuur van de data en
deels van de expertise en voorkeuren van de data-analist.

In het tweede hoofdstuk presenterenwe een strategie voor de statistische vali-
datie van discriminatiemodellen in proteomics studies. Een proteomics studie
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naar de ziekte van Gaucher, een lysosomale stapelingsziekte, dient als voor-
beeld. De keuze voor dit voorbeeld is gemaakt, omdat bekend is dat de ziekte
van Gaucher zeer grote veranderingen in het bloed teweegbrengt. Massaspec-
tra van serum van patiënten en gezonde controles worden gemeten en verge-
leken met behulp van Principal Component Discriminant Analysis (PCDA).
De strategie is een combinatie van een permutatietoets, enkelvoudige en dub-
bele kruisvalidatie. Met de permutatietoets kan de mogelijkheid van een toe-
vallig resultaat getoetst worden door de classificatiemethode toe te passen
op gerandomiseerde data. Door de resultaten van classificator te vergelijken
met de resultaten op gerandomiseerde data wordt een p-waarde verkregen.
Met behulp van enkelvoudige kruisvalidatie wordt een PCDA model geko-
zen dat generaliseerbaar is naar nieuwe metingen. Soms is de gerapporteerde
voorspelfout van een methode gebaseerd op de fout die in deze kruisvali-
datie gemeten wordt. Deze fout is echter onzuiver, doordat de fout in de
kruisvalidatie het criterium voor de modelselectie is. Op deze manier raken
modelselectie en modelevaluatie vermengd. Met de permutatietoets kan de
onzuiverheid in de fout zichtbaar gemaakt worden. Gemiddeld zal de kruis-
validatiefout in randomisaties namelijk afwijken van de verwachte 50% (voor
twee even grote klassen). Door de gehele procedure van het modelbouwen te
valideren wordt een zuivere schatting van de voorspelfout verkregen. In onze
aanpak betekent dit, dat er een dubbele kruisvalidatie nodig is. De permuta-
tietoets bevestigt inderdaad dat de dubbele kruisvalidatie een onafhankelijke
schatting van de voorspelfout maakt. De sensitiviteit van de classificator is
89% en de specificiteit 90%.

De ziekte van Fabry is een andere lysosomale stapelingsziekte, waarvoor nog
geen biomarker in het bloed bekend is. In Hoofdstuk 4 vergelijken we eiwit-
profielen in het serum van patiënten en gezonde controles op dezelfde ma-
nier waarmee we in Hoofdstuk 3 onderscheid tussen Gaucher patiënten en
controles konden maken. Het PCDA-model voor de classificatie van Fabry
en controles geeft een hoge voorspelfout, ook na variabelenselectie. De voor-
spelfout die met Support Vector Machines (SVM) gemaakt wordt is weliswaar
kleiner, maar nog wordt 16% van alle monsters fout geclassificeerd. Een mo-
gelijke verklaring zou kunnen zijn dat de procedure voor het meten van de
eiwitprofielen niet gevoelig genoeg is om veranderingen in het beginstadi-
um van de ziekte van Fabry te meten. Echter, niet alleen worden sommige
Fabry-patiënten worden als controle geclassificeerd, sommige gezonde con-
troles worden tot de groep patiënten gerekend. Het is opvallend dat de drie
gezonde familieleden van Fabry-patiënten alle zowel met PCDA als SVM als
patiënt aangemerkt worden. Dit doet vermoeden dat de classificatie niet zo-
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zeer gebaseerd is op kenmerken die samenhangen met de ziekte van Fabry,
maar wellicht met kenmerken binnen de families. Dit laat zien hoe belangrijk
het is dat de controlepersonen goed overeenkomen met de patiënten in dit
soort studies.

In Hoofdstuk 2 worden veel classificatiemethoden besproken. In proteomics
studies zoals beschreven in dit proefschrift is de keuze voor een bepaalde
classificatiemethode van groot belang. In het vierde hoofdstuk passen we een
aantal classificatiemethoden toe op de dataset uit Hoofdstuk 3 (ziekte van
Gaucher). De validatiestrategie uit Hoofdstuk 3 wordt nu toegepast als een
protocol waarmee kwaliteitsparameters verkregen worden op basis waarvan
een geschikte methode gekozen kan worden. Naast PCDA en SVM worden
ook Penalized Logistic Regression (PLR), LogitBoost (LB), Principal Discri-
minant Variates (PDV) en Nearest Shrunken Centroids (NSC) beschouwd.
PCDA, PLR en SVM presteren allemaal even goed en PDV was ongeveer zo
goed als voornoemde methoden. LB en NSC presteren opvallend slechter.
Met de betere methoden blijkt het mogelijk om 82 tot 90% van alle monsters
correct te classificeren.

Hoofdstuk 6 laat zien hoe classificatiemethoden aangepast kunnen worden
voor gepaarde data. Deze aanpak wordt gedemonstreerd op een baarmoe-
derhalskanker dataset. Voor baarmoederhalskanker bestaat reeds een mar-
ker, Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCC-ag). SCC-ag correleert met het
stadium waarin de kanker zich bevindt, het effect van de behadeling en de
ontwikkeling van de ziekte, maar de voorspellende waarde is gering. De stu-
die in dit hoofdstuk was opgezet om aanvullende markers te vinden. Daartoe
werden plasmamonsters afgenomen bij baarmoederhalskankerpatiënten ten
tijde van de diagnose en nogmaals 6 tot 12 maanden na behandeling wanneer
alle patiënt genezen lijken. Door monsters van dezelfde personen na behan-
deling te gebruiken als controlemonster is de biologische variatie tussen de
groepen klein, wat de kans op het vinden van ziektegerelateerde verschillen
vergroot. Het resultaat is een datset met een gepaarde structuur. Er wordt
een strategie voorgesteld om gepaarde data te analyseren. Vier groepen pa-
tiënten, één groep patiënten bij wie de kanker enige tijd na het afnemen van
het controlemonster terugkeert en drie groepen herstelde patiënten, werden
geclassificeerd in een gepaarde en een ongepaarde aanpak. In de groep met
recidiverende kanker maakt het niet uit of in de analyse rekening gehouden
wordt met de gepaarde structuur. In de drie groepen met herstelde patiënten
presteert de gepaarde aanpak beter.
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In Hoofdstuk 7 wordt nogmaals ingegaan op het selecteren van een geschik-
te classificatiemethode. In de baarmoederhalskanker dataset uit Hoofdstuk 6
wordt gezocht naar verschillen tussen herstellende patiënten en patiëntenmet
recidiverende kanker. SVM en PCDAwerkten goed in Hoofdstuk 6, maar hun
prestatie op het herstel-recidive probleem is niet erg goed. Een reden hiervoor
is dat de klassen overlappen. Soft Independent Modelling of Class Analogy
(SIMCA) beschouwt onder meer de residuen van de PCAmodellen van beide
klassen om te classificeren en kan op basis daarvan wel onderscheid maken.
PCDA en SIMCA lijken op elkaar, maar de metriek die ze gebruiken verschilt.
Weliswaar kan de metriek voor beide methoden op eenzelfde manier uitge-
drukt worden, maar PCDA en SIMCA benadrukken andere aspecten van de
data. Hierdoor presteren ze zeer verschillend. Dit hoofdstuk illustreert hoe
de keuze voor een geschikte methode de classificatie kan verbeteren.


