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Samenvatting

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven is gewijd aan verschillende
aspecten van het modelleren, simuleren en infereren van regulatienetwerken. We
hebben hier alleen deterministische modellen beschouwd gegeven door stelsels
differentiaalvergelijkingen die genexpressie patronen in ruimte en tijd kwantitatief
kunnen reproduceren.

In het eerste deel van het proefschrift hebben we een ‘connectionist’ model,
gegeven door een stelsel niet-lineaire gewone differentiaalvergelijkingen, toegepast
om het gap-gen netwerk in de vroege ontwikkeling van de fruitvlieg Drosophila
melanogaster te simuleren. Met dit model is het gap-gen netwerk uitgebreid
bestudeerd in de literatuur. In alle voorgaande studies was de aandacht echter
hoofdzakelijk gericht op het schatten van modelparameters, waarvan de regu-
latiegewichten, die een regulatoire invloed van het ene gen op het andere beschrij-
ven, het belangrijkste zijn, en vervolgens op de analyse van het functioneren van
het gap-gen systeem op basis van de waarden van de geschatte regulatieparame-
ters. Omdat de identificeerbaarheidsanalyse van de geschatte parameters ontbrak
is de betrouwbaarheid van alle voorgaande resultaten echter onduidelijk. We
hebben getracht dit hiaat op te vullen door een a posteriori identificeerbaarheids-
analyse uit te voeren om de kwaliteit van de verkregen parameters te schatten
en de gevolgen te onderzoeken voor de conclusies afgeleid uit de waarden van de
parameterschattingen.

Evenals in vorige studies van het gap-gen systeem hebben we in Hoofdstuk 2
een 6-gen netwerk beschouwd bestaande uit de gap-genen hunchback (hb), Krüppel
(Kr), knirps (kni) en giant (gt), het eind gap-gen tailless (tll), en het mater-
naal coördinaat-gen caudal (cad), terwijl het andere maternaal gen bicoid (bcd) is
gëımplementeerd als een externe invoer, constant in tijd. De identificeerbaarheids-
analyse van de gëınfereerde regulatiegewichten liet zien dat geen van alle met een
redelijke nauwkeurigheid kwantitatief bepaald kan worden. Hoewel we betrouw-
bare kwalitatieve conclusies konden trekken voor sommige regulatiegewichten,
konden veel andere interacties zelfs niet kwalitatief bepaald worden. De regu-
latietopologie van het gap-gen netwerk, verkregen door alleen de waarden van
parameterschattingen te beschouwen, is dus slechts deels bevestigd door de pa-
rameter determineerbaarheidsanalyse. We hebben laten zien dat een over het
geheel genomen slechte determineerbaarheid van regulatieparameters te wijten is
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aan de aanwezigheid van onderlinge correlaties en dat deze correlaties meer een
eigenschap zijn van het model dan voortkomen uit de data.

In Hoofdstuk 3 hebben we een 4-gen netwerk beschouwd bestaande uit de gap-
genen hb, Kr, kni en gt. In tegenstelling tot het 6-gen netwerk hebben we bcd, cad
en tll als tijdsvariabele externe invoer gëımplementeerd. Bovendien hebben we
het eind gap-gen huckebein (hkb) aan het gap-gen netwerk toegevoegd, eveneens
gëımplementeerd als tijdsvariabele externe invoer. De resultaten verkregen met
dit geherformuleerde gap-gen netwerk hebben een aantal verbeteringen opgeleverd
vergeleken met de resultaten voor het 6-gen netwerk. Ten eerste geeft het een
correcte regulatie in het posterior hb domein. We hebben aangetoond dat de
posterior grens van dit gebied correct wordt ingesteld en dat zijn anterior ver-
schuiving in tijd wordt gereproduceerd door de model output. Ten tweede heeft
de identificeerbaarheidsanalyse een significante verbetering in de kwalitatieve de-
termineerbaarheid van de regulatiegewichten laten zien.

In Hoofdstuk 3 hebben we ook aangetoond dat met de beschikbare gap-gen
data de gewogen kleinste-kwadraten som met geschikt gekozen gewichten een
passender maat is voor het fitten van data dan de gewone kleinste-kwadraten
som die in alle voorgaande studies gebruikt is. Dit is bevestigd door een betere
fit van de grenzen van de gap-genexpressie domeinen, door een afwezigheid van
patroondefecten in de model output, door betrouwbaardere kwalitatieve con-
clusies voor een aantal regulatiegewichten en door de correcte voorspelling van
gap-genexpressie in tll en hkb mutanten.

Het op cellen gebaseerde model voor het simuleren van regulatienetwerken
wordt gegeven door een reactie-diffusie stelsel met singuliere reactie brontermen.
Elke bronterm wordt gedefinieerd door een Dirac-delta functie expressie op een
lager-dimensionaal oppervlakte.

In Hoofdstuk 4 hebben we dit type probleem numeriek bestudeerd. Door de
singulariteiten zijn de oplossingen niet differentieerbaar en dit gebrek aan glad-
heid veroorzaakt orde reductie als standaard ruimte-discretisatie schema’s worden
gebruikt op een uniform grid. We hebben de eindige-volume aanpak gebaseerd
op de integraalvorm gebruikt zodat de numerieke behandeling van de singuliere
bronterm wiskundig duidelijk is. We hebben voor een aantal 1D en 2D problemen
met singuliere brontermen de ordereductie van twee naar één in de maximum
norm laten zien als het standaard tweede-orde ruimte-discretisatie schema op een
uniform grid wordt toegepast. Om deze reductie te overwinnen hebben we de
discretisatie op een aantal speciale lokaal-verfijnde grids onderzocht, in 1D ana-
lytisch en in 2D experimenteel. We hebben laten zien dat door een geschikt
gekozen lokaal-verfijnd grid de tweede-orde convergentie in de maximum norm
kan worden herkregen.

Het model van regulatienetwerken, dat een vertraging in de eiwitproductie
omvat, wordt gegeven door een stelsel delay-differentiaalvergelijkingen met een
rechterlid dat discontinu is in de tijd en in de time-lag parameters. In Hoofstuk
5 hebben we dit type problemen bestudeerd. Oplossingen van zulke problemen
hebben een gebrek aan gladheid in de parameters, met name de afgeleiden naar
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de parameters (gradiënten) kunnen discontinu zijn. Het gevolg is dat zowel de
correcte toepassing van optimalisatiemethoden voor parameterschatting die op de
gradiënt gebaseerd zijn als de geldigheid van de parameter determineerbaarheids-
analyse toegepast op de parameterschattingen twijfelachtig kunnen zijn. Teneinde
deze problemen te boven te komen hebben we een standaard regularisatietechniek
onderzocht om het rechterlid van het model continu te maken in een ǫ-omgeving
van de discontinüıteitspunten. We hebben de convergentie van de oplossing van
het geregulariseerde model naar de oplossing van het ooorspronkelijke probleem
analytisch bewezen voor ǫ → 0. Bovendien hebben we de convergentiesnelheid
afgeleid. Dit resultaat betekent dat de parameterschattingen verkregen met het
geregulariseerde model convergeren naar de overeenkomstige schattingen van het
oorspronkelijke probleem voor ǫ → 0. We hebben daarenboven laten zien dat de
convergentieresultaten niet expliciet afhangen van de manier waarop het model
wordt geregulariseerd. We hebben onze resultaten met numerieke illustraties voor
simpele testproblemen ondersteund.




