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SAMENVATTING

Complexe ziekten -zoals hart- en vaatziekten en kanker - hebben een grote impact opde Westerse wereld; ze zijn een van de meest belangrijke doodsoorzaken in de mod-erne wereld. Door het vergroten van ons inzicht in zulke ziekten, en het ontrafelenvan de genetische achtergrond, kunnen we bijdragen in de ontwikkeling van vroege ont-dekkingsmethoden, therapieën en behandelingen.In de laatste jaren is er veel ontwikkeling geweest in de biomedische technologie.En met de nog steeds groeiende hoeveelheid informatie over genetische risico factoren,door middel van bv. microarray technologie (eiwit expressie, gene expressie, enkelvoudigenucleotiden polymorfismen (SNPs), kopie nummer variatie (CNV), enz.), lijkt de identificatievan genetische risico factoren van complexe ziekten dichterbij dan ooit. Echter, goedestatistische methoden die met de complexiteit van zulke grote hoeveelheden gegevenskunnen omgaan zijn zeldzaam en veel uitdagingen blijven bestaan.De meeste reeds bestaande studies verdelen hun populatie in controles and cases;zich niet realiserende dat deze classificatie heterogeniteit binnen de twee groepen kanveroorzaken. Deze heterogeniteit is een resultaat van zowel de complexiteit van gen reg-ulatie als veel extra- en intracellulaire factoren; dezelfde ziekte kan namelijk veroorzaaktworden door (een combinatie van) verschillende pathogenetische processen. En als gevolgvan deze heterogeniteit zullen de genetische markers verantwoordelijk voor, of betrokkenbij, de ontwikkeling en het verloop van een complexe ziekte moeilijk te identificeren zijn.In plaats van het verdelen van de populatie in cases en controles, geven we de voorkeuraan het identificeren van het fenotype van een complexe ziekte door een set van tussen-liggende risico factoren. Als gevolg hiervan, verschuift de vraag "wat is het genetischeverschil tussen gezonde en zieke mensen" naar "welke genetische factoren zijn gerelateerdaan fenotypische veranderingen die betrokken zijn bij het verloop (en ontwikkeling) van eenziekte"; deze laatste vraag neemt de complexiteit in acht, en het is daarom waarschijnlijkerdat het de gewenste antwoorden oplevert.Door het associëren van twee verzamelingen van variabelen - waar de ene fenotyp-ische informatie en de andere genetische informatie van een groep individuen bevat -kunnen gemeenschappelijke structuren onthult worden; waarbij de genetische basis vande bestudeerde ziekte ontrafelt kan worden. Deze associatie kan bereikt worden door eenmultivariate statistische methode die bekend staat als canonische correlatie analyse (CCA).CCA vindt onderliggende structuren in datasets door het maximaliseren van de correlatietussen een gewogen lineaire som van alle variabelen in een set met de gewogen lineairesom van alle variabelen in de andere set. Het zijn de gewichten die ons iets vertellen overhet belang van de corresponderende variabelen; hoe hoger het absolute gewicht, hoe meerhet bijdraagt aan de onderliggende structuur.Echter, zoals in veel statistische methoden, faalt CCA in de aanwezigheid van hoogdi-mensionale, complexe data, waar we nou net in geïnteresseerd zijn. Dien gevolge, lopen we
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tegen een aantal problemen op wanneer we hoogdimensionaal microarray data analyseren:(i) het eindresultaat kan moeilijk te interpreteren zijn door het hoge aantal variabelen, (ii)multicollineariteit, als gevolg van bv. genen in een complex netwerk, en dichtbij elkaargelegen SNPs, dit resulteert in onstabiele gewichten, en (iii) door het hoge aantal vari-abelen vergeleken met het aantal individuen in de studie, zullen associatie studies veelverschillende oplossingen geven die allemaal even goed zijn (ook genaamd: overfitting).Dus, in de aanwezigheid van hoogdimensionale data, kunnen er geen conclusies getrokkenworden over het belang van de variabelen op basis van hun corresponderende gewicht.Deze limitaties zijn door veel onderzoekers in het veld opgemerkt, en er zijn verschil-lende methoden ontwikkeld om deze problemen, in regressie context, op te lossen. Onderdeze methoden zijn de penalty methoden - zoals ridge regressie, de lasso en de elasticnet - waar een penalty wordt gelegd op de grootte van een gewicht. Hierdoor worden degewichten stabieler in de aanwezigheid van multicollineariteit (ridge regressie), het aantalvariabelen wordt gereduceerd door continue selectie van variabelen (lasso), of - door hetcombineren van de vorige twee penalty methoden - krijgen hoog gecorreleerde variabelenvergelijkbare gewichten en zijn gezamenlijk in of uit het model (elastic net). Tot nu, looptde adaptatie van deze methoden op multivariate methoden achter.Door het implementeren van deze penalty methoden in CCA, zijn we in staat om stabiele,spaarzame, interpreteerbare resultaten te verkrijgen. We hebben deze methode toegepastop verschillende datasets met twee variabelen sets, een met fenotypische data en een metgenetische markers. Van deze sets, zijn er variabelen geselecteerd die zowel een hogecorrelatie tussen de fenotype en genotype set geven, als een hoge correlatie binnen detwee sets. Door het clusteren binnen de sets, blijven haplotypes en genetische netwerkenbewaard. Door dit initiële succes, zijn we voortgegaan met deze zo genoemde penalizedcanonische correlatie analyse (PCCA), zodanig dat we meer complexe datastructuren, diewe tegen kunnen komen in de genetica, aankonden.Als eerste wilden we de mogelijkheid hebben om PCCA toe te kunnen passen opcategorische data (bv. in het geval van SNP data); dit lukte door gebruik te makenvan optimal scaling binnen PCCA. Hierna zijn we verder gegaan door een grote set metgenetische markers te associëren met herhaald gemeten fenotypes - zoals cholesterol -die kunnen variëren over tijd en daarom vaak worden gemeten op verschillende tijdstippen.Op deze manier waren we in staat om een (stabiele) genetische basis te associëren meteen (dynamische) fenotypische verandering in de tijd. Tenslotte, door de complexiteit vanfactoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het verloop van complexe ziekten, hebbenwe onze methode uitgebreid zodat, indien nodig, we meer dan twee groepen variabelenmet elkaar konden associëren.De resultaten van de verschillende studies zijn veelbelovend: veel bekende en een aan-tal onbekende associaties werden onthuld (de laatste kan interessant zijn voor toekomstigebiomedische studies). We bieden onderzoekers een bruikbaar, nieuw ontwikkeld, statistischinstrument om hoogdimensionale data te verkennen en te analyseren. Het mag duidelijkzijn dat er nog veel uitdagingen blijven bestaan in de weg naar het ontrafelen van degenetische basis van complexe ziekten. Maar dit instrument brengt ons een stap dichterbijhet begrijpen van hun genetische complexiteit.


