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Summary

Improving Design, Execution and Analysis of Transcriptomics 
Experimentation

The innovative high-throughput, genome-wide technologies that have become 
available over the last two decades have resulted in a disruptive innovation in life-
sciences research. These omic technologies hold the exciting promise and potential to 
greatly expand our knowledge of biology by understanding the molecular mechanisms 
of life and as such they were rapidly adopted by many life-sciences researchers. 
Altogether, omics technologies are quickly becoming established, as can be read from 
the numerous successful studies done on the discovery of biomarkers and genome-
wide association studies (GWAS). However, the net result of the omics revolution with 
respect to unravelling molecular mechanisms is not yet a better understanding of these 
mechanisms, but above all the discovery of a multitude of new regulatory levels and 
components in living cells. Thus although we can now measure virtually all cellular 
components in high-throughput, the understanding of the interaction of all these 
numerous components demands that we know their basic characteristics, function(s) 
and site of action. This feeds the disconcerting realization that the complexity of living 
organisms is beyond our imagination. This is why it has felt that the omics promise has 
eluded us, whereas in fact we have learned that we know only little about the intriguing 
biological systems we study.

One consequence of the discovery of the enhanced complexity of biological systems 
is that we have to adapt our experimental strategies. It often seems that scientists 
adopt an omics technology without adapting their ways of experimenting. The fact is: 
omics experiments are so different from traditional molecular-biology experiments 
that they require a significantly modified approach in the way they are set up. There 
are three distinctive phases in the sequence of an experiment that require attention 
in this context. In the design phase of an experiment pitfalls lurk such as insufficient 
biological replication; lack of clear biological questions; unknown design space; and so 
on. In the execution phase, issues like increasingly smaller amounts of sample material 
and protocol standardization should get sufficient attention. Finally, in the data-analysis 
phase of experimentation, proper statistics and expert know-how to handle the huge 
amount of data should be available and used.

In this thesis, several issues that are important during the process of designing, 
executing and analyzing transcriptomics experiments were researched via use-case 
studies to identify which elements of the experimental chain should be amended to 
enhance the reliability of transcriptome experimentation.
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To allow for the study of transcriptome experimentation, we adopted an interesting 
biological use case: the well-studied role of the p53 gene in tumor development. In 
essence: the transcription factor p53, a DNA damage sensor, prevents the accumulation 
of genetic lesions in cells, for instance induced by UV irradiation, and thus tumor 
development. The general consensus is that upon UV exposure, the p53 protein halts cell 
proliferation, i.e. induces cell-cycle arrest, allowing cells to repair their UV-induced DNA 
damage by cellular DNA-repair mechanisms. If however, a particular cell has extensive, 
presumably non-repairable DNA damage, p53 initiates senescence or programmed 
cell death, i.e. apoptosis, to prevent the damaged cell from dividing uncontrolled. 
Conversely, when these p53-dependent, protective cellular responses are compromised 
or absent, accumulation of DNA mutations may lead to genomic instability and finally 
the development of cancerous lesions. As p53 is a transcription factor, it functions 
predominantly by transcriptional activation of its target genes.

Hence, we started this PhD research by a transcriptome analysis of a large-scale in-vitro 
study into the role of p53 after DNA damage (cf. Chapter 2). For this we analyzed the 
gene-expression response to UV-radiation in mouse embryonic fibroblasts (MEFs) using 
p53 mutant mouse models. As phosphorylation of the p53 protein is important in p53-
mediated DNA damage responses and the p53 protein is phosphorylated specifically 
at murine residue Ser389, we used a time-series analysis of UV-irradiated wild-type, 
p53.S389A mutant, and p53−/− knock-out MEFs to investigate the underlying cellular 
processes. The initial observation showed that even without any UV-irradiation, several 
thousands of genes displayed a changed expression in the mutant MEFs as compared 
to the wild-type MEFs, which complicates any interpretation of UV-exposure results of 
these mutants. Also, in the wild-type MEFs over 6.000 genes were changed in response 
to UV-radiation in a strictly biphasic response and although the p53.S389A UV gene 
response was only subtly changed, many cellular processes were affected. Thus, p53.
S389 phosphorylation seems essential for many p53 target genes and p53-dependent 
processes, although the multitude of changed genes resulted in a largely descriptive 
outcome of this study.

Although we obtained several new and important insights regarding the role of p53 
in UV response, we felt unsatisfied in general by the overall interpretation of the 
transcriptome data. We therefore set out to employ creative bioinformatics analyses 
to further understand the involved cellular mechanisms (cf. Chapter 3). At first, we 
appeared to be quite successful in our approach and obtained many new insights, 
which led us to hypothesize that the observed transcriptome response was strictly 
orchestrated. This orchestration could be a result of several general transcription 
factors that would, distributed over time, turn genes on or off due to promoter sites 
with decreasing transcription factor binding affinity. One of those transcription factors 
could be p53. However, during the drafting phase of an article to publish our findings, 
we grew uneasy with our results, even though similar findings in other organisms have 
been reported before. Specifically, the high percentage of differentially-expressed genes 
(34%) combined with their symmetric preferential gene-expression profile in all time 
points and genotypes seemed suspicious and prompted us to reanalyze the data. Close 
scrutiny of the data uncovered an affected mRNA/rRNA ratio, effectively inhibiting valid 
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data analysis. Plus, a new UV-dose range-finding showed low-dose UV specific- and 
high-dose stress-related responses, which represent a plea for UV dose range-finding 
in experimental design.

The new omics technologies can be considered more sensitive detectors to measure and 
observe biological systems. However, using these more sensitive detectors also revealed 
that not all experimental conditions were optimal. For instance in-vitro studies with cell 
culturing using atmospheric oxygen concentrations introduce quite some perturbation-
unrelated stress, and in-vivo studies with a single biopsy per mouse introduces a lot of 
unwanted noise. So we optimized the experimental conditions with respect to in-vitro 
experiment oxygen levels and culture synchronization (cf. Chapter 3) plus in-vivo RNA 
isolation (cf. Chapter 4 & 5).

As any experimental design space is essentially limitless, the ranges of the biological 
variables of the design space usually are based on common practices and in turn on 
phenotypic endpoints. However, specific sub-cellular processes might only be partially 
reflected by phenotypic endpoints or be located outside the associated variable range. 
To solve this, we developed a generic protocol, based on small-scale gene-expression 
experiments, for range finding in design for transcriptomics experimentation (cf. Chapter 
5). This protocol will make it possible to find the right location in the design space by 
analyzing the activity of already known genes of relevant molecular mechanisms. Our 
pragmatic approach is based on: framing a specific biological question and associated 
gene set, performing a wide-ranged experiment without replication, eliminating 
potentially non-relevant genes, and determining the experimental ‘sweet spot’ by gene 
set enrichment plus dose-response correlation analysis. By employing two examples: 
in-vitro UV-C exposure of MEFs and in-vivo UV-B exposure of mouse skin, we illustrated 
the applicability of this approach: Examination of many cellular processes that are 
related to UV response, such as DNA repair and cell-cycle arrest, revealed that basically 
each cellular (sub-) process is active at its own specific spot(s) in the experimental 
design space.

After all the improvements in design and execution of transcriptome experimentation, 
we focused our attention on the data analysis, and in particular confounding factors. 
In transcriptomics experimentation, confounding factors frequently exist alongside 
intended experimental factors and can influence the outcome of an analysis. For 
instance, in-vivo experimental factors; like individual, sample composition and time-
of-day are potentially formidable confounding factors. To study the impact of these 
confounding factors, we designed an extensive in-vivo transcriptomics experiment with 
UV-B exposure on murine skin containing six consecutive samples from each individual 
mouse using the UV dose ranges determined in Chapter 5. In this test study Sample 
Composition, which was caused by mouse-dependent skin composition differences, 
sampling variation and/or influx/efflux of mobile cells, was the most prominent 
confounding factor (cf. Chapter 6). It turned out that the confounding factors: Sample 
Composition, Time-of-Day, Handling Stress, and Mouse affected many genes with 
sometimes over 30-fold gene-expression differences. It lead us to conclude that in-
vivo transcriptomics experiments can be extremely prone to uncontrollable and often 
hidden confounding factors, which severely affect their outcome and thus limit their 
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usefulness.

During the course of this PhD research, we have learned some valuable lessons with 
respect to transcriptomics experimentation (cf. Chapter 7). Although many issues 
remain, over the last years, we and others have made quite some improvement to the 
design, execution and analysis of transcriptomics experiments, which will undoubtedly 
lead to better experiments, improved results and ultimately deeper insight in the 
complex biological systems.
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Samenvatting

Het Verbeteren van het Ontwerp, de Uitvoering en de Analyse van 
Transcriptoomexperimenten

De afgelopen 20 jaar is het life sciences onderzoek ingrijpend veranderd door de 
introductie van innovatieve genoombrede technologieën, waarmee veel monsters met 
hoge snelheid verwerkt kunnen worden en grote hoeveelheden data kunnen worden 
gegenereerd. Deze zogenaamde “omics”-technologieën kunnen in potentie onze kennis 
van de biologie enorm uitbreiden, doordat ze het in principe mogelijk maken om voor 
het gehele genoom alle moleculaire veranderingen simultaan te kwantificeren. Deze 
technieken zijn dan ook zeer snel als standaard omarmd door vele onderzoekers 
binnen de life-sciences, zoals blijkt uit het grote aantal succesvolle studies naar de 
identificatie van biomarkers en de zogenaamde genome-wide associatie studies 
(GWAS). Het nettoresultaat is echter dat deze technieken nog niet echt hebben geleid 
tot een uitgebreid begrip van onderliggende moleculaire mechanismen, maar vooral tot 
de ontdekking van een veelheid aan nieuwe regulatieniveaus en onderdelen in levende 
cellen. Ook al kunnen we nu dus vrijwel alle cellulaire onderdelen met hoge efficiëntie 
meten, het begrijpen van de interacties tussen deze vele onderdelen vereist dat we hun 
basale eigenschappen, functie(s) en werkingslocatie kennen. Het lijkt er dus op dat de 
complexiteit van levende organismen ons voorstellingsvermogen vooralsnog te boven 
gaat. Hierdoor voelt het alsof de belofte van “omics” nog niet is waargemaakt, maar in 
werkelijkheid hebben we geleerd dat we nog slecht weinig weten van de intrigerende 
biologische systemen die we bestuderen.

Een gevolg van deze ontdekking van vergrote complexiteit van biologische systemen is 
dat we onze experimentele strategieën zullen moeten aanpassen. Het lijkt er vaak op 
dat wetenschappers starten met het gebruik van een “omics”-technologie, zonder dat ze 
daarbij de wijze waarop ze hun experimenten doen, aanpassen. “Omics”-experimenten 
verschillen echter zodanig van traditionele moleculair-biologische experimenten dat 
ze een duidelijk andere aanpak vereisen. Het is mogelijk om een experiment in drie 
belangrijke fasen op te delen: de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en de data-analysefase, 
en iedere fase moet in methodologische zin geoptimaliseerd uitgevoerd worden. 
Tijdens het ontwerpen van een experiment is er gevaar voor onvolkomenheden als: 
onvoldoende biologische replica’s, gebrek aan heldere biologische vraagstellingen, een 
onbekende ontwerpruimte, etc. In de uitvoeringsfase, kunnen er problemen ontstaan 
door de steeds kleiner wordende hoeveelheid materiaal van monsters en onvoldoende 
aandacht voor standaardisatie van protocollen. Als laatste is het belangrijk dat er in 
de data-analysefase gepaste statistiek en deskundige kennis voor het verwerken van 
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enorme datavolumes beschikbaar is en gebruikt wordt.

In dit proefschrift zijn verscheidene kwesties, die van belang zijn gedurende het 
proces van het ontwerpen, uitvoeren en analyseren van transcriptoomexperimenten 
onderzocht aan de hand van voorbeeldstudies. Het doel hierbij was om te identificeren 
welke onderdelen van het proces van experimenteren, verbeterd zouden kunnen 
worden om de betrouwbaarheid van experimenten voor transcriptoomonderzoek te 
verhogen.

Om onderzoek naar de uitvoering van transcriptoomexperimenten mogelijk te maken, 
hebben we gebruik gemaakt van een interessante biologische test-case: de goed 
onderzochte rol van het p53-gen in de ontwikkeling van tumoren. Kort samengevat: de 
transcriptiefactor p53, welke een DNA-schadedetector is, voorkomt de opeenhoping van 
genetische afwijkingen, onder andere veroorzaakt door UV-bestraling, in cellen en de 
daaruit volgende vorming van tumoren. De consensus is dat als gevolg van blootstelling 
aan UV, het p53-eiwit celdeling blokkeert door in te grijpen in de cellcylcus. Hierdoor 
is het voor cellen mogelijk om hun door UV-geïnduceerde DNA-schade te herstellen via 
cellulaire DNA-reparatiemechanismen. Als een bepaalde cel echter te veel, ogenschijnlijk 
niet meer te repareren DNA-schade heeft, initieert p53 geprogrammeerde celdood, ook 
wel apoptose genoemd, om zo te voorkomen dat de cel ongecontroleerd gaat delen. 
In het omgekeerde geval, wanneer deze beschermende cellulaire reacties van p53 
verstoord of afwezig zijn, kan de opeenhoping van DNA-mutaties leiden tot genomische 
instabiliteit en uiteindelijk kankerachtige laesies. Aangezien p53 een transcriptiefactor 
is, werkt het voornamelijk via transcriptionele activatie van zijn doelgenen.

Vandaar dat we bij dit promotieonderzoek gestart zijn met een transcriptoomanalyse van 
een grootschalig in-vitro onderzoek naar de rol van p53 na DNA-schade (zie Hoofdstuk 
2). Hierbij hebben we de genexpressie van de reactie op UV-straling in embryonale 
fibroblasten van muizen (MEFs) met p53-gemuteerde muismodellen geanalyseerd. 
Aangezien de fosforylering van het p53-eiwit belangrijk is bij p53-gestuurde DNA-
schadereacties en deze fosforylering specifiek plaatsvindt op het muizenresidue Ser389 
van het p53-eiwit, hebben we in een tijdsreeks van UV-bestraalde wild-type, p53.S389A 
mutant en p53−/− knock-out MEFs de onderliggende cellulaire processen onderzocht. 
De eerste observatie toonde aan dat er zelfs zonder UV-bestraling al duizenden genen 
een andere expressie lieten zien bij de gemuteerde MEFs dan in de wild-type MEFs, 
wat elke interpretatie van de UV-blootstelling van deze mutanten bemoeilijkt. Verder 
bleken er in de wild-type MEFs meer dan 6.000 genen te zijn veranderd in reactie op 
de UV-straling. Deze verandering vond plaats als een strikte twee-fasen-reactie over de 
tijd en hoewel deze reactie alleen subtiel veranderd was in de p53.S389A-gemuteerde 
MEFs, waren er toch vele cellulaire processen aangedaan. Daarom lijkt fosforylering 
van p53.S389 essentieel voor vele p53-doelgenen en p53-afhankelijke processen, ook 
al heeft het grote aantal veranderde genen gezorgd voor een grotendeels beschrijvende 
uitkomst van deze studie.

Hoewel we verscheidene nieuwe en belangrijke inzichten met betrekking tot de rol van 
p53 in reactie op UV hadden gevonden, waren we in het algemeen niet bijzonder tevreden 
met de algehele interpretatie van de transcriptoomdata. Daarom hebben we geprobeerd 
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met creatieve bioinformatica-analyses de betrokken cellulaire processen beter te 
begrijpen (zie Hoofdstuk 3). Op het eerste gezicht leken we behoorlijk succesvol te zijn 
met onze aanpak en hebben we veel nieuwe inzichten verkregen met de bijbehorende 
hypothese, dat de waargenomen transcriptoomreactie strikt wordt gereguleerd. Deze 
regulatie zou het resultaat kunnen zijn van meerdere transcriptiefactoren, die verdeeld 
over tijd, genen aan en uit zouden schakelen door promotorsites met afnemende 
transcriptiefactor-bindingsaffiniteit. Een van deze transcriptiefactoren zou p53 kunnen 
zijn. Tijdens het opstellen van een manuscript om onze bevindingen te publiceren, 
begonnen wij onze aan onze resultaten te twijfelen, ook al waren er in het verleden 
vergelijkbare bevindingen in andere organismen gepubliceerd. Vooral het hoge 
percentage differentieel tot expressie gebrachte genen (34%) gecombineerd met hun 
symmetrische preferentiële genexpressieprofielen over alle tijdspunten en genotypen 
waren verdacht en deden ons besluiten om de data opnieuw te analyseren. Nauwkeurig 
onderzoek toonde een aangetaste mRNA/rRNA-ratio aan, die een valide data-analyse 
verhindert. Verder liet een nieuwe studie naar UV dosis-response zien dat er bij een 
lage dosis, UV-specifieke en bij een hoge dosis, stress-gerelateerde reacties zijn, wat 
pleit voor het uitvoeren van studies naar het bereik van UV-dosering bij het ontwerp 
van experimenten.

De nieuwe “omics”-technieken kunnen beschouwd worden als gevoeligere detectoren 
om biologische systemen te meten en te observeren. Het gebruik van deze gevoeligere 
detectoren heeft echter laten zien dat niet alle gebruikelijke experimentele condities 
optimaal zijn. Bij de in-vitro studies bleken onder andere het opgroeien van de cellen 
onder atmosferische zuurstofconcentraties behoorlijke aspecifieke stress op te leveren 
en in-vivo studies met een enkele biopt-afname per muis genereren ook veel ongewenste 
ruis. Daarom hebben we de experimentele condities geoptimaliseerd voor wat betreft de 
zuurstofconcentratie niveaus en celcultuur-synchronisatie voor in-vitro experimenten 
(zie Hoofdstuk 3) en RNA-isolatie voor in-vivo experimenten (zie Hoofdstuk 4 & 5).

Aangezien de experimentele ontwerpruimte in feite oneindig is, wordt het bereik van 
elke biologische variabele in de ontwerpruimte meestal gebaseerd op wat gangbaar is 
en dus vaak op fenotypische eindpunten. Echter, specifieke sub-cellulaire processen 
zullen vaak slechts ten dele weerspiegeld worden door de fenotypische eindpunten 
of vallen buiten het hiermee geassocieerde variabelenbereik. Om dit probleem op 
te lossen hebben we een generiek protocol ontwikkeld, gebaseerd op kleinschalige 
genexpressie-experimenten, om het relevante variabelenbereik te vinden (zie 
Hoofdstuk 5). Dit protocol maakt het mogelijk om de juiste locatie in de ontwerpruimte 
te vinden door het analyseren van de activiteit van al bekende genen van relevante 
moleculaire processen. Onze pragmatische aanpak is op het volgende gebaseerd: het 
vaststellen van een specifieke biologische vraag en de bijbehorende sets van genen, het 
uitvoeren van een experiment met een breed bereik zonder replicatie, het uitsluiten van 
mogelijk niet-relevante genen, het bepalen van de optimale experimentele locatie door 
verrijking over de sets van genen te bepalen plus het analyseren van de dosis-respons 
relatie. Middels in-vitro UV-C-blootstelling van MEFs en in-vivo UV-B-blootstelling van 
muizenhuid laten we de toepasbaarheid van deze aanpak zien. In onderzoek naar de 
vele cellulaire processen die gerelateerd zijn aan de reactie op UV, zoals DNA-reparatie 
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en celcyclus arrest, bleek dat vrijwel ieder cellulair (sub-) proces actief is op een eigen 
specifieke locatie in de experimentele ontwerpruimte.

Na alle verbeteringen op het gebied van het ontwerp en de uitvoering van 
transcriptoomexperimenten, hebben we ons gericht op de data-analyse en specifiek 
op zogenaamde verstorende effecten. Bij transcriptoomexperimenten zijn deze 
verstorende effecten regelmatig aanwezig naast de bedoelde experimentele factoren 
en zullen de resultaten van een analyse beïnvloeden. Zo kunnen onder andere de in-
vivo experimentele factoren, zoals individu, monstersamenstelling en tijdstip mogelijk 
geduchte verstorende effecten zijn. Om de invloed hiervan te bestuderen hebben we 
een uitgebreid in-vivo transcriptoomexperiment opgezet met UV-B blootstelling van 
muizenhuid met zes opeenvolgende monsters van elke individuele muis in combinatie 
met het UV-dosis bereik, dat bepaald was in Hoofdstuk 5. In deze test studie bleek de 
monstersamenstelling, welke veroorzaakt wordt door muisafhankelijke verschillen 
in huidsamenstelling, variatie van bemonstering en/of in-/uitstroom van mobiele 
cellen, het meest prominent verstorende effect (zie Hoofdstuk 6). Het bleek dat de 
verstorende effecten: monstersamenstelling, tijdstip, omgangsstress en muis vele genen 
beïnvloedden met soms tot wel 30 maal veranderde genexpressiewaarden. Hieruit 
volgde de conclusie dat in-vivo transcriptoomexperimenten extreem gevoelig kunnen 
zijn voor oncontroleerbare en vaak verborgen verstorende effecten, die hun resultaten 
sterk kunnen beïnvloeden en daarmee hun bruikbaarheid beperken.

Gedurende het verloop van dit promotieonderzoek, hebben we meerdere waardevolle 
lessen geleerd met betrekking tot het doen van transcriptoomexperimenten (zie 
Hoofdstuk 7). Ook al blijven er nog vele problemen over, toch hebben wij en anderen 
met ons gedurende de laatste jaren een groot aantal verbeteringen aangebracht met 
betrekking tot het ontwerp, de uitvoering en de analyse van transcriptoomexperimenten, 
welke ongetwijfeld zullen leiden tot betere experimenten, verbeterde resultaten en 
uiteindelijk diepere inzichten in de complexe biologische systemen.




