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Samenvatting

Dit proefschrift, getiteld “Fusing prior knowledge with microbial metabolomics”,
behandelt het inbouwen van voorkennis in microbiële metabolomics. Hoofdstuk 1
bevat een algemene introductie, die het proefschrift in een raamwerk plaatst. Het
beschrijft de achtergrond van metabolomics en bespreekt de verschillende aspecten
van een (microbiële) metabolomics studie: 1) de oorsprong van monsters, 2) me-
ting van monsters en verwerking van ruwe data, en tenslotte 3) data analyse en de
uitdagingen die de data en gebruikte methoden genereren. In de sectie over data
analyse wordt inbouwen van voorkennis over de studie geïntroduceerd als een op-
lossing om met de uitdagingen die de data en methoden voortbrengen om te gaan.
Inbouwen van voorkennis beperkt zich echter niet enkel tot data analyse, maar kan
ook toegepast worden in andere aspecten van een microbiële metabolomics studie.

Bij een microbiële metabolomics studie worden de meetgegevens voor het bestu-
deren van het metabolisme verkregen door microbiële fermentaties te bemonsteren
en vervolgens het metabolome te analyseren van deze monsters. Data voor het
bestuderen van het metabolisme van micro-organismen kan echter ook in silico ver-
kregen worden uit computer simulaties. De genoomsequentie van veel organismen
en informatie over gen-eiwit-reactie associaties met betrekking tot deze organismen
kan verkregen worden uit databases, tekstboeken en andere wetenschappelijke pu-
blicaties. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden als voorkennis bij het
bouwen van genoom-schaal metabole netwerken. In de cellulaire systeem biolo-
gie worden deze netwerken gebruikt om metabolisme in de context van celgroei
in termen van fluxen (reactiesnelheden) door reacties in het netwerk te modeleren
en te bestuderen. Omdat de flux door elke reactie over het algemeen binnen een
bepaald bereik kan variëren, behoren vele flux distributies over het hele network tot
de mogelijke oplossingen. Echter aangezien reacties verbonden zijn door gemeen-
schappelijke metabolieten, wordt verwacht dat reacties, die functioneel coherent
zijn, sterk zullen correleren ten aanzien van hun flux waarde over verschillende
flux distributies.

Het genoom-schaal netwerk van een melkzuurbacterie, genaamd Lactococcus lac-

tis MG1363, wordt in Hoofdstuk 2 gebruikt om flux distributies te genereren voor
verscheidene in silico omgevingscondities, die laboratorium groeicondities naboot-
sen. De flux distributies per conditie worden gebruikt om een correlatiematrix voor
elke conditie te berekenen. Daarna worden de correlaties tussen de reacties gea-
nalyseerd in een multivariate aanpak over de in silico omgevingscondities ter iden-
tificatie van correlaties die invariant (d.w.z. onafhankelijk van de omgeving) en
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Samenvatting

correlaties die variant zijn tussen condities (d.w.z. afhankelijk van de omgeving).
De toegepaste multivariate methoden zijn parallel factor analysis (PARAFAC) en
principal component analysis (PCA). De bespreking van de resultaten van beide
methoden leidt tot de vraag of latente variabele modellen wel geschikt zijn voor het
analyseren van dit type data.

Een van de doelstellingen van metabolomics is het kwantificeren van het vol-
ledige metaboloom (alle in een monster aanwezige metabolieten). Gangbare data
analytische methoden voor het analyseren van metabolomics data werken optimaal
wanneer elke gemeten variabele dezelfde kansverdeling volgt als alle anderen en
alle variabelen onafhankelijk van elkaar zijn, d.w.z. wanneer elke variabele onaf-
hankelijk is en identiek verdeeld (i.i.d.). Voorafgaande aan data analyse wordt de
data vaak eerst voorbewerkt door middel van schaling. Metabolomics data is echter
zelden i.i.d. en schaling ervan kan makkelijk resulteren in versterking van de aan-
wezige ruis en leiden tot een toename in heteroscedasticiteit. In veel gevallen is er
voorkennis aanwezig over de ruis karakteristieken van de data, uit ervaring met het
meetplatvorm of uit schatting van de meetfouten door middel van herhaald meten
of de aanwezigheid van biologische replica’s.

Een filter procedure wordt geïntroduceerd in Hoofdstuk 3 voor multivariate
data, die gebruik maakt van de ruis karakteristieken van de data en geen last heeft
van ruis versterking door schaling. Een maximum likelihood principal component
analyse (MLPCA) stap wordt toegepast als filter, die de ruis gedeeltelijk verwijderd.
Deze filtering kan gebruikt worden voorafgaande aan elke navolgende schaling en
multivariate analyse van de data en is bijzonder bruikbaar voor data met matige en
lage signaal-ruisverhouding, zoals metabolomics data maar is ook toepasbaar op
proteomics en transcriptomics data met deze eigenschap.

In metabolomics onderzoek wordt een groot aantal metabolieten gemeten, die
een afspiegeling vormen van de cellulaire toestand onder de bestudeerde experi-
mentele omstandigheden. Veel experimenten worden uitgevoerd volgens een be-
paald experimenteel ontwerp om er zeker van te zijn, dat er voldoende variatie in
de metaboliet concentraties wordt geïnduceerd. Echter, aangezien metabolomics
een holistische aanpak betreft, worden ook grote aantallen metabolieten gemeten,
waarin in geen variatie geïnduceerd wordt ten gevolge van het gebruikte experi-
mentele ontwerp. De aanwezigheid van dergelijke niet-geïnduceerde metabolieten
belemmert traditionele data analyse methoden zoals PCA om het werkelijk onder-
liggende model van de geïnduceerde variatie te schatten. De hebzucht van PCA
leidt tot een duidelijke overfit van de metabolomics data en kan leiden tot een
slechte selectie van belangrijke metabolieten.

Hoofdstuk 4 onderzoekt hoe, waarom en hoe sterk PCA data met een onderlig-
gend experimenteel ontwerp overfit. Recentelijk zijn nieuwe data analyse methoden
geïntroduceerd, die gebruik kunnen maken van voorkennis over het systeem om de
overfit te verminderen. Dit hoofdstuk laat zien dat inbouwen van voorkennis over
het bestudeerde systeem leidt tot een betere schatting van de werkelijk onderlig-
gende structuur en tot minder overfit. De informatie over het experimentele ont-
werp wordt samen met anova-simultaneous component analyse (ASCA) gebruikt
om de analyse van metabolomics data te verbeteren. Om de verbeterde model
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schattende eigenschap van ASCA aan te tonen wordt een grondige simulatiestu-
die gebruikt en worden de resultaten uitgebreid naar een microbiële metabolomics
batch fermentatie studie. Het ASCA model wordt veel minder beïnvloed door de
niet-geïnduceerde variatie en meetfouten dan PCA, hetgeen leidt tot een veel beter
model van de geïnduceerde variatie.

Longitudinale data speelt een belangrijke rol in de verschillende domeinen van
functionele genomics om het begrip en de kennis van de dynamiek binnen bio-
logische systemen te verbeteren. De tijdsopgeloste meetgegevens van metabolo-
mics zullen naar verwachting onderliggende dynamische profielen bevatten die
glad zijn. Echter, is het schatten van deze onderliggende gladde dynamische ver-
schijnselen uit dit soort data ingewikkeld door de hoge complexiteit van de data
en het beperkt aantal methoden, die kunnen omgaan met dit type data. Traditio-
nele multivariate data analyse technieken, zoals Principale Componenten Analyse,
negeren de onderliggende dynamiek in de data en geven oplossingen, die neigen
naar het verklaren van variantie in plaats van de dynamiek en bij te dragen aan het
begrijpen van de onderliggende biologie.

In Hoofdstuk 5 wordt Weighted Smooth Principal Component Analyse (WSPCA)
gepresenteerd, een methode die gladheid inbouwt in de scores van PCA door
gebruik te maken van een afstraffing op de ruwheid van een metaboliet profiel.
WSPCA kan gebruikt worden voor data van opeenvolgende monsters, die aan el-
kaar gerelateerd zijn door tijd (tijdsopgelost) of locatie (ruimtelijk opgelost) en daar-
naast verwacht worden gladheid te bezitten over de tijd of locatie. Door middel
van een synthetische dataset wordt aangetoond dat het toepassen van deze restric-
tie leidt tot een beter schatting van de onderliggende dynamische verschijnselen in
de data. Voor bepaling van de model meta parameters (het aantal componenten
en de gladheidsparameter) wordt een kruisvalidatie procedure gebaseerd op het
weglaten van elementen uit de data matrix voorgesteld, die voor de synthetische
dataset in staat is de onderliggende ruisloze data te schatten. De WSPCA methode
en de op het weglaten van elementen gebaseerde kruisvalidatie worden vervolgens
toegepast op een metabolomics dataset uit de praktijk van een E. coli batch fermen-
tatie, die bemonsterd is in de tijd, om de onbrekende elementen in de dataset te
schatten.

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, Hoofdstuk 6, bestaat uit een conclusie
ten aanzien van het werk dat beschreven is in dit academische proefschrift en een
vooruitblik op mogelijkheden voor verder onderzoek ten aanzien van het gebruik
van biologische kennis in een microbiële metabolomics studie.
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