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1 Belangrijke factoren bij een top down systeembiologie 
studie

In top down systeembiologie wordt het antwoord op een bepaalde biologische vraag 
gezocht in de reactie van een biologisch systeem op de gekozen experimentele condities. De 
reactie van het biologische systeem wordt gemeten met –omics methodes, zoals 
transcriptomics en metabolomics. Geavanceerde data-analysemethodes worden gebruikt 
om biologisch relevante informatie uit de meetgegevens te extraheren. Of een top down 
systeembiologieonderzoek succesvol is hangt sterk af van de informatierijkdom van de 
gegevens die met de –omics methodes zijn verkregen. Voor een succesvol 
systeembiologieonderzoek is het daarom essentieel dat er een balans wordt gevonden tussen 
drie sleutelfactoren: (i) de biologische vraag, (ii) de studieopzet, (iii) de data-analyse. In 
hoofdstuk 1 bespreken we deze drie sleutelfactoren, hun onderlinge afhankelijkheid, en hun 
belang voor succesvol systeembiologieonderzoek. In hoofdstukken 2 tot en met 6 worden 
verschillende aspecten van de relatie tussen de biologische vraag en de data-analysestrategie, 
zoals datavoorbewerking en de keuze voor de meest geschikte data-analysemethode verder 
onderzocht. 

2 Datavoorbewerking 
2.1 Het vertalen van een biologische vraag in het verwachtte 
gedrag van relevante biomoleculen 

Het extraheren van biologisch relevante informatie uit grote datasets is binnen 
functional genomics onderzoek een van de grote uitdagingen. Verschillende aspecten van de 
data verstoren de biologische interpretatie van deze data. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de 
concentraties van verschillende metabolieten in een metabolomics dataset een factor 5000 
verschillen, terwijl deze verschillen niet in verhouding staan tot de biologische relevantie 
van deze metabolieten. Data-analysemethodes kunnen dit onderscheid echter niet altijd 
maken. Datavoorbewerkingsmethodes zijn in staat om te corrigeren voor deze factoren die 
de biologische interpretatie van metabolomics datasets bemoeilijken. Er wordt gecorrigeerd 
door de biologische informatie in de dataset te benadrukken en hierdoor de biologische 
interpretatie te verbeteren. 

In hoofdstuk 2 worden de prestaties van verschillende datavoorbewerkingsmethodes, 
zoals centreren, autoschalen, paretoschalen, rangeschalen, vastschalen, logtransformeren, en 
machtverheffen, met elkaar vergeleken door ze toe te passen op een metabolomics dataset. 
De datavoorbewerkingsmethodes hadden een zeer grote invloed op de data-
analyseresultaten en dus de rangorde van de, vanuit een biologisch oogpunt, belangrijkste 
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metabolieten. Bovendien had de keuze voor een bepaalde datavoorbewerkingsmethode 
invloed op (i) de stabiliteit van rangorde; (ii) de invloed van technische fouten op de data-
analyse; en (iii) de voorkeur van data-analysemethodes om metabolieten te selecteren die in 
hoge concentraties voorkomen. 

Uit ons onderzoek bleek dat verschillende datavoorbewerkingsmethodes andere 
aspecten van de data benadrukken en dat elke datavoorbewerkingsmethode zo zijn eigen 
voor- en nadelen heeft. De keuze voor een bepaalde data-analysemethode hangt af van de 
biologische vraag, de eigenschappen van de dataset, en de gekozen data-analysemethode. 
Voor de verkennende analyse van de dataset die in deze studie is gebruikt, presteerden 
autoschalen en rangeschalen beter dan de andere datavoorbewerkingsmethodes. Dat wil 
zeggen, rangeschalen en autoschalen waren in staat om de rangorde van de metabolieten 
onafhankelijkheid te laten zijn van de gemiddelde concentratie en van de grootte van de 
gemiddelde spreiding van deze metabolieten. Dit leidde tot biologisch zinvolle resultaten na 
PCA (principale componenten analyse). Wij concluderen dat het kiezen van een geschikte 
datavoorbewerkingsmethode een essentiële stap is in de analyse van metabolomics data en 
dat deze keuze een grote invloed heeft op identificatie van de rangorde van de meest 
belangrijke metabolieten. 

2.2 Het verwijderen van storende variatie van micro-array data 
De geïnduceerde biologische variatie in een micro-array dataset kan worden 

overschaduwd door storende variatie. Het verwijderen van deze storende variatie kan de 
interpretatie van de micro-array data verbeteren. In hoofdstuk 3 presenteren wij een 
strategie gebaseerd op ANOVA om deze storende variatie te verwijderen, en om de impact 
van deze verwijdering op de interpretatie van de door het experimenteel ontwerp 
geïnduceerde variatie te analyseren. Deze strategie is toegepast op een Aspergillus niger 
micro-array dataset. In deze dataset werd de variatie geïnduceerd door het experimentele 
ontwerp overschaduwd door variatie geïnduceerd door de aan- of afwezigheid van 
substraat. Het was mogelijk om de storende variatie te verwijderen. Echter, een deel van de 
geïnduceerde variatie werd hierdoor ook verwijderd. Dit effect werd veroorzaakt doordat 
een deel van de geïnduceerde variatie correleerde met de storende variatie. 

3 Het vertalen van een biologische vraag in een data-
analysevraag 
3.1 De relatie van een klasse van metabolieten en het 
omringende metabole netwerk 

Het kan binnen metabolomics onderzoek van belang zijn om de data-analyse te 
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richten op specifieke belangrijke gebieden binnen het metabolisme. De biologische vraag 
kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een specifieke klasse van metabolieten of een 
specifieke metabole route. Zogenaamde supervised data-analysemethodes kunnen de data-
analyse hierop richten en zo informatie geven over het gedrag van de belangrijke 
metabolieten in relatie tot het omringende metabole netwerk. In hoofstuk 4 bediscussieren 
we de toepassing van consensus PCA (CPCA) en canonische correlatie analyse (CCA) om 
data-analyse te richten. CPCA zoek voor hoofdtrends in het gedrag van de 
metabolietconcentraties gemeenschappelijk zowel voor de belangrijke metabolieten als voor 
de rest van het metabolisme. CCA zoekt naar de sterkste correlaties tussen deze twee 
subgroepen. 

CPCA en CCA zijn toegepast op twee microbiologische metabolomics datasets. De 
eerste dataset, verkregen met experimenten met Pseudomonas putida, was relatief simpel en 
bevatte metabolomes die verkregen waren onder slechts vier condities. De tweede dataset, 
verkregen met experimenten met Escherichia coli, was complex en bevatte metabolomes van 
28 verschillende condities. Bij de eerste dataset gaven CCA en CPCA vergelijkbare 
resultaten omdat de variate in de twee subgroepen sterk vergelijkbaar was. Daarentegen 
leidde CCA en CPCA tot verschillende resultaten voor de E. coli dataset. Met CPCA 
domineerden de trends in de belangrijke metabolieten – de fenylalanine biosyntheseroute – 
de resultaten. Deze trends hadden betrekking op hoge en lage fenylalanineproductie. De 
voor deze trends belangrijke metabolieten waren onderdeel van het aminozuurmetabolisme 
en betrokken bij de regulatie van de fenylalanine biosyntheseroute. 

Geen van de subgroepen domineerden de CCA. CCA beschreef de correlaties tussen 
de subgroepen die gebaseerd waren op verschillen tussen de wildtype en de 
overproducerende stammen, en verschillende koolstofbronnen. Belangrijk voor de 
verschillen tussen de stammen waren metabolieten van de aromatische 
aminozuurbiosyntheseroutes  . 

Zowel CCA als CPCA kunnen de data-analyse richten op groepen metabolieten met 
een specifiek belang. Afhankelijk van de eigenschappen van de dataset, kunnen deze 
methodes verschillende complementaire visies geven op de relatie van de belangrijke 
metabolieten en de rest van het metabole netwerk. 

Analyse van het gedrag van subgroepen van metabolieten bij 
subgroepen van experimentele omstandigheden 

Metabolomics en andere –omics tools resulteren in de regel in grote datasets met zeer 
veel variabelen welke gemeten zijn onder verschillende omstandigheden. Clustermethodes 
en in het bijzonder two-mode clustermethodes zijn uitstekende methodes om dit type data 
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te analyseren. Zij kunnen het gedrag van subgroepen van metabolieten onder verschillende 
experimentele condities analyseren. Bovendien kunnen de resultaten gemakkelijk worden 
gevisualiseerd. In hoofdstuk 5 introduceren we een two-mode clustermethode gebaseerd op 
een genetisch algoritme dat zoekt naar homogene clusters. Bovendien presenteren we een 
clusterstabiliteitscriterium om de gevonden clusters te valideren, en een uitbreiding van de 
knieplot welke help bij de identificatie van het optimale aantal clusters. 

De op genetische algoritmes gebaseerde two-mode clustermethode gaf biologisch 
relevante resultaten nadat het op twee metabolomics datasets was toegepast. De methode 
kon bijvoorbeeld een katabole metabole route identificeren betrokken bij de groei op een 
aantal van de gebruikte koostofbronnen. 

3.3 Identificatie van functionele modules in metabolomics data: 
regulatie van cellulaire metabolietconcentraties 

Binnen het metabolisme kunnen functionele modules worden gedefinieerd als 
groepen van metabolieten die een gerelateerde functie hebben. Functionele modules 
kunnen worden gevonden op verschillende niveaus binnen de cellulaire organisatie. Globale 
regulatiemechanismes zullen de belangrijkste fysiologische processen controleren als reactie 
op normale, niet stressvolle condities. Deze globale regulatiemechanismes worden 
gekarakteriseerd doordat de concentraties van bepaalde metabolieten hetzelfde gedrag 
vertonen als reactie op verschillende condities. Veranderingen in de condities die specifieke 
gebieden binnen het metabolisme verstoren zullen lokale regulatiemechanismes activeren. 
Metabolieten zullen onderdeel zijn van hetzelfde lokale functionele module wanneer de 
concentraties vergelijkbaar reageren in reactie op een verandering binnen een specifiek 
gebied van het metabolisme. In hoofdstuk 6 hebben we zowel lokale als globale functionele 
modules geïdentificeerd in twee microbiële metabolomics datasets. We bespreken hiernaast 
homeostase zoals dat wordt gereflecteerd in de regulatie van metabolietconcentraties. 

Lokale functionele modules werden geïdentificeerd door middel van een two-mode 
clusteringmethode in twee microbiële metabolomics datasets afkomstig van E. coli en 
P. putida S12. De identificatie van lokale functionele modules bleek sterk afhankelijk van de 
variatie in de experimentele condities waaronder de metabolomes werden verkregen. Zo 
werd bijvoorbeeld een lokale functionele module gevonden die metabolieten uit de 
citroenzuurcyclus en redoxbalans gerelateerde metabolieten bevatte onder condities waar 
E. coli op succinaat werd gekweekt in plaats van D-glucose. De globale functionele modules 
werden ontdekt door middel van een correlatienetwerkanalyse. Hier werden modules 
gerelateerd aan aminozuurbiosynthese en het centraal metabolisme gevonden. Een 
vergelijking van de compositie van lokale en globale functionele modules liet zien dat 
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metabolieten die lid zijn van hetzelfde globale module niet noodzakelijk lid zijn van 
hetzelfde lokale functionele module, en vice versa. 

De regulatie van metabolietconcentraties vind plaats op verschillende hiërarchische 
niveaus. De identificatie van deze regulatieniveaus hing sterk af van de experimentele 
condities, en dus het experimentele ontwerp waarmee deze datasets zijn gegenereerd, en hoe 
deze condities het metabolisme verstoren. Door twee verschillende data-analysemethodes 
toe te passen konden zowel lokale als globale functionele modules worden gevonden. 

4 Conclusie 
Dit proefschrift bediscussieert essentiële aspecten van top down systeembiologie en 

richt zich op de relatie tussen de biologische vraag en de data-analysestrategie. De 
hoofdstukken van dit proefschrif illustreren de onderlinge afhankelijkheid van een 
biologische vraag en een data-analysestrategie. Afhankelijk van het benadrukken van 
verschillende aspecten van de biologische vraag werden andere keuzes binnen de data-
analysestrategie gemaakt. In hoofdstuk 4 bijvoorbeeld bepaalde de focus op hoofdtrends of 
sterkste correlaties tussen een groep metabolieten en het omringende metabole netwerk de 
keuze tussen CPCA en CCA. In hoofdstuk 6 werden verschillende data-analysestrategieën 
ontwikkeld voor het identificeren van globale of lokale functionele modules. 

De onderlinge afhankelijkheid van de verschillende factoren van de top down 
systeembiologiedriehoek (hoofstuk 1) onderstreept het multidisciplinaire karakter van top 
down systeembiologie. Om de beste keuzes te maken voor een bepaald top down 
systeembiologieonderzoek, is de samenwerking van experts binnen biologie, data-analyse, 
- en voor metabolomics en proteomics - analytische chemie vereist. Ik denk dat deze 
multidisciplinaire gebieden de interessantste onderzoeksgebieden zijn, omdat hier 
mogelijkheden zijn om synergie te genereren tussen deze onderzoeksvelden. 


