
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Network inference from time-resolved metabolomics data

Hendrickx, D.M.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hendrickx, D. M. (2013). Network inference from time-resolved metabolomics data. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/network-inference-from-timeresolved-metabolomics-data(b6ab255c-aa9f-405e-be66-3913474509cd).html


Samenvatting

Samenvatting voor wetenschappers

Metabolisme is het geheel van alle chemische processen dat ervoor zorgt
dat een organisme zich kan aanpassen aan een veranderende omgeving.
De stoffen die deel uitmaken van het metabolisme, metabolieten, zijn
gegroepeerd in metabole paden, die deel uitmaken van een groot netwerk.
Analyseren hoe deze metabole paden functioneren is een belangrijk on-
derwerp in de systeembiologie, omdat het bijdraagt tot het begrijpen
van cellulaire mechanismen. Metabole netwerken zijn belangrijk voor
verschillende disciplines. In de geneeskunde kunnen ze bijdragen bij het
onderscheid maken tussen gezond en ziek en bij het onderzoeken van
het effect van geneesmiddelen. In plantbiologie en microbiologie kunnen
metabole netwerken gebruikt worden om het effect van verstoringen in
de omgeving te bestuderen, zoals de aanwezigheid van koolstofbronnen
en nutriënten.
Dit proefschrift richt zich op het afleiden van informatie over metabole
netwerken uit tijdsopgeloste data. Metabole paden kunnen bestudeerd
worden op verschillende niveaus. Men kan de structuur van het netwerk
afleiden, de reactiecoëfficiënten, de richting van de reacties of kinetische
parameters. Daarnaast kan men ook netwerken vergelijken onder ver-
schillende condities om informatie af te leiden over regulatie. Een ander
soort studies richt zich op het afleiden van principes die leiden tot adap-
tatie van organismen aan hun omgeving.
Metabole paden zijn geen statische entiteiten, maar zijn zeer dynamisch.
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Samenvatting

Dit proefschrift richt zich op het afleiden van deze dynamische eigen-
schappen uit tijdsopgeloste metabole data.
Hoofdstuk 2 beschrijft een studie over het schatten van de structuur
van metabole netwerken en de richting van de reacties uit tijdsopgeloste
metabole data. Methoden voor het schatten van netwerken worden
geëvalueerd met behulp van geschikte gesimuleerde data. Huidige meet-
en computationele methoden worden tegenover elkaar gesteld. De resul-
taten tonen tegenstrijdigheden tussen de vereisten van computationele
methoden en huidige meetmethoden.
In hoofdstuk 3 wordt Goeman’s global test, een statistische methode
uit de gen-expressie analyse, gebruikt om te testen of er verschillen zijn
in metabole paden tussen twee of meer condities. Het testen van deze
methode op experimentele data van E.coli en S.cerevisiae toont aan dat
Goeman’s global test veralgemeend kan worden naar de studie van het
metaboloom.
In hoofdstuk 4 tonen we hoe correlatieanalyse in tijdsopgeloste data
onder verschillende condities meer inzicht kan geven in de regulatie
van biologische processen. Correlatie-analyse wordt gecombineerd met
voorkennis over het reactieschema om mogelijke regulatiescenarios voor
een pathway af te leiden. Deze regulatiescenarios zijn gerelateerd met
veranderingen in de distributie van reactiesnelheden.
Hoofdstuk 5 richt zich op het integreren van experimentele data in
Dynamische Flux Balans Analyse (DFBA), een methode om reactiesnel-
heden over de tijd te bestuderen. Het combineren van DFBA met experi-
mentele data reduceert zowel de oplossingenverzameling als de computa-
tionele complexiteit van standaard DFBA. Toepassingen van de DFBA
methode zijn het testen van hypothesen over hoe de cel zich aanpast aan
haar omgeving en het schatten van reactiesnelheidsprofielen. We presen-
teren hier een gevalsstudie over het testen van hypothesen. Hypothesen
over de aanpassing van S.cerevisiae bij een glucose puls worden inge-
bracht in de DFBA methode als doelstellingsfunctie en de resulterende
reactiesnelheidsprofielen worden geconfronteerd met de literatuur.
Dit proefschrift besluit met een overzicht van uitdagingen voor toekom-
stig onderzoek over metabole netwerken (hoofdstuk 6).
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Samenvatting

Samenvatting voor niet-wetenschappers

De stofwisseling, ook metabolisme genoemd, is het geheel van alle che-
mische processen in een levend organisme. Ze zorgen ervoor dat het
organisme groeit en bestand is tegen veranderingen in de omgeving.
Metabolieten zijn de stoffen die deel uitmaken van het metabolisme.
Metabolieten zijn gegroepeerd in reeksen van opeenvolgende stofwisse-
lingsprocessen, metabole paden, die met elkaar verbonden zijn tot een
groot netwerk. Het bestuderen van metabole paden is belangrijk voor
verschillende disciplines in het wetenschappelijk onderzoek en de indus-
trie, onder meer in de geneeskunde, de farmacie en de voedingsindustrie.
In dit proefschrift worden metabole paden bestudeerd met behulp van
data van metaboliet concentraties die gemeten werden op verschillende
tijdstippen. Tijd speelt een belangrijke rol in het onderzoek van het
metabolisme omdat stofwisselingsprocessen zeer dynamisch zijn.
Hoofdstuk 2 bestudeert wiskundige methoden voor het ontdekken van
nieuwe metabole paden. Uit vergelijking van de vereisten voor het
toepassen van deze wiskundige methoden met de mogelijkheden van de
huidige meettechnieken kunnen we besluiten dat deze niet op elkaar zijn
afgestemd.
In hoofdstuk 3 en 4 vergelijken we metabole paden onder verschil-
lende condities. In hoofdstuk 5 gaan we op zoek naar de biologische
principes die ervoor zorgen dat bepaalde stofwisselingsprocessen zich
aanpassen aan de omgeving, terwijl andere noodzakelijke processen in
stand gehouden worden.
Het proefschrift wordt afgesloten met aanbevelingen voor verder onder-
zoek (hoofdstuk 6).
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