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Summary



In 2000, Stephen Hawking stated that the 21st century will be the century of
complexity. Even though Hawking’s field of expertise is physics, this statement
is also very true when looking at biomedical research. In the past, researchers
often looked at single aspects like how does one element influence the other. But
of course there are many different elements in biological systems and the goal to
better understand the interactions between the components in a system and their
influence on function and behaviour of that system gave rise to a flourishing new
research field called Systems Biology. The advances in measuring technologies to
determine the abundances of different types of molecules in parallel (e.g. transcrip-
tomics, proteomics, metabolomics) and the developments in computer technology,
enable us to start looking at the interactions between the different elements on a
system-wide level. In this project, I have studied how pathways and networks can
be used to store, integrate, visualize and analyze biological data. The wealth of
biological data being produced also requires the development of tools to manage
and analyze it. I introduce three bioinformatics tools and show how they can
help researchers to better understand and visualize their own data, to integrate
data with existing knowledge and therefore to develop better strategies to improve
health as well as understand diseases.

Pathway Analysis

Biological pathways are intuitive and graphical representations of the processes
that occur in living systems. They describe how genes, proteins and metabolites
are all working together. Such pathways are responsible for controlling a cells
activities. A series of signals, from one molecule to the next, triggers specific ac-
tions like the production of a protein, increased sugar uptake or even cell division.
Pathways are really the functional units of any living system and defects in any
of the pathways might cause disease. There are diseases that are caused by mu-
tations in one single gene, like Haemophilia which impairs the bodys ability to
control blood clotting or coagulation. Diseases like cancer or diabetes, however,
are multifactoral and much more complex. Multiple disruption in a single but also
in several different pathways, might be required for a disease to develop.

The first half of the thesis focuses on biological pathways and pathway analysis. In
chapter 2, I introduce the third version of the pathway editor, visualization and
analysis software PathVisio. This tool is already widely adopted in the research
community and it allows users to create new pathways, visualize experimental
data on such pathways as well as identify which pathways are affected in a specific
experiment using pathway statistics.
Pathways are very useful for collecting and organizing knowledge. A pathway
diagram is much more than just an image, it contains identifiers and literature
references for every element in the pathway. The review studying the function and
regulation of sterol regulatory element-binding proteins (SREBPS) in chapter 3
uses a pathway to structure and organize the knowledge from over 50 research
articles. The reader can use the interactive pathway viewer on WikiPathways, a
collaborative pathway database, to zoom and browse to get detailed information
on pathway elements in external databases and thereby allowing a more extensive

124



study.
The number of studies measuring multi-omics data is increasing and more ad-
vanced methods to analyse the data together are required. PathVisio provides
functionality to integrate, visualize and analyse multi-omics datasets. In chap-
ter 4, two studies on starvation in mice have been combined and analysed us-
ing PathVisio, one using proteomics and the other using transcriptomics technol-
ogy. The integrated identifier mapping solution of PathVisio makes it particularly
suited for integration and simultaneous visualization of datasets from different
sources. In this example, we showed that proteomics data can reinforce the conclu-
sions deduced from transcriptomics data, and simultaneously indicate areas where
post-transcriptional regulation plays a role. The interpretation of such datasets is
not straightforward, and pathway visualization can serve as a useful aid, given the
role of pathways as a knowledgebase of biological information.

Network Biology

Networks are the universal structure that allows us to describe the relationships
and interactions between multiple things. In biology, the regulation of a gene by
a transcription factor, the building of a complex of two proteins or a conversion
of a metabolite are examples for biological interactions. Such interactions are also
often described in pathways which can then be represented as small networks. If
we have all the pieces and can put them together, we will be able to for example
trace every step of the mechanisms of action of a specific drug or we will be able
to find out which nutrient is causing an allergic reaction and why.

The second half of my thesis is mainly focused on biological networks. The widely
adopted network analysis and visualization tool Cytoscape, allows developers to
provide additional features as so called apps.
Pathways are network-like in nature and the WikiPathways app for Cytoscape, de-
scribed in chapter 5, nicely links the pathway part of my thesis with the network
part. The app allows users to load pathways from WikiPathways and PathVisio
in Cytoscape and to make full use of the pathway models by performing computa-
tional analyses and custom visualizations based on experimental data and network
topology.
Pathways usually have a very specific layout to keep them structured and easy to
understand and it is therefore hard to automatically extend them with additional
interactions. Networks, however, do not have a fixed layout and new interac-
tions can be added easily. Therefore we developed the CyTargetLinker app for
Cytoscape to integrate regulatory interactions in network analysis (chapter 6).
There are many different online resources containing information about regula-
tory elements like transcription factors, microRNAs or drugs and CyTargetLinker
provides an easy and fast way to integrate this knowledge in an existing network
(which could also be a pathway). Especially the visualization options enable the
biological interpretation of complex regulatory networks in a graphical way. This
app can be used in many different studies, like identifying validated and predicted
microRNAs targeting genes related to diabetes mellitus, enriching a network of
DNA repair genes with transcription factors from ENCODE or even building a
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regulatory meta-network by adding a whole regulatory level (transcription fac-
tors, microRNAs and drugs) to a biological process.
The incorporation of both extensions into the Cytoscape framework enables their
usage in combination with a wide variety of other apps for state-of-the-art network
analysis.

In chapter 7, it is clearly demonstrated how the tools and approaches described
in this thesis can be combined in one bioinformatics workflow. We selected a
publicly available transcriptomics dataset to study the obese, diabetic liver. The
workflow described uses PathVisio to identify disease affected biological pathways
which are then loaded in Cytoscape using the WikiPathways app. The CyTar-
getLinker app enabled us to incorporate transcription factors and drugs to study
the regulatory mechanisms. The whole approach leads to improved insights and a
clearer understanding of the overall disease processes.

Conclusion

Pathways and networks are powerful tools to store, organize, integrate, analyze
and visualize biological data. It is important to mention that pathway analysis is
biased towards what is already known and well studied, and interaction data can
be very noisy and more experimental validation is needed to improve the quality.
The availability of accessible, high quality experimental data, well organized and
structured knowledge and freely available, user-friendly software tools is very im-
portant for biomedical research. In this thesis, I presented a number of commonly
used bioinformatics tools for pathway and network analysis and demonstrated how
they can be applied in different research fields.
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Samenvatting



In het jaar 2000 heeft Stephen Hawking opgemerkt dat de 21e eeuw de eeuw van
de complexiteit zal worden. Ook al is Hawking een expert op het gebied van de
natuurkunde, deze bewering is zonder meer ook van toepassing op het biomedische
onderzoeksdomein. In het verleden hebben onderzoekers zich vaak bezig gehou-
den met kleine deelvragen, zoals hoe een bepaald element invloed heeft op een
ander. Maar er zijn vanzelfsprekend heel veel verschillende elementen in biologi-
sche systemen, en het doel om de samenwerking tussen al deze componenten in
het systeem en hun invloed op de functie en het gedrag ervan beter te begrijpen,
hebben geleid tot het bloeiende nieuwe onderzoeksveld van de systeembiologie. De
ontwikkelingen in meettechnologieën om verschillende gegevenstypes naast elkaar
te verkrijgen (bijvoorbeeld transcriptomics, proteomics, metabolomics) en de tech-
nologische ontwikkelingen in de informatica, stellen ons in staat om een begin te
maken met het verkennen van de interacties tussen de verschillende elementen op
het niveau van het gehele systeem.
In dit project heb ik bestudeerd hoe pathways (cellulaire moleculaire processen)
en netwerken gebruikt kunnen worden voor de opslag, integratie, visualisatie, en
analyse van biologische gegevens en metingen. De rijkdom aan biologische data
die gegenereerd worden, vereist ook de ontwikkeling van gereedschap om deze te
beheren en te analyseren. Ik introduceer drie bioinformatica tools en laat zien
hoe deze onderzoekers kunnen helpen om hun eigen meetgegevens beter te kun-
nen weergeven en begrijpen, deze met bestaande kennis te integreren, en daarmee
betere strategieën te ontwikkelen om gezondheid te bevorderen en ziekteprocessen
te begrijpen.

Pathway analyse

Biologische pathways vormen een intüıtieve en grafische weergave van de proces-
sen die optreden in levende systemen. Ze beschrijven hoe genen, eiwitten, en
metabolieten allemaal met elkaar samenwerken. Dergelijke pathways zijn verant-
woordelijk voor het aansturen van de activiteiten van een cel. Een serie signalen,
van één molecule naar de volgende, leidt tot specifieke acties zoals de aanmaak
van een eiwit, verhoogde opname van suikers, of zelfs celdeling. Pathways zijn
de werkelijke functionele eenheden van elk levend systeem en fouten in elk van
de pathways kunnen tot het ontstaan van ziekte leiden. Sommige ziekten worden
veroorzaakt door mutaties in één gen, zoals hemofilie, een ziektebeeld waarbij de
bloedstolling is aangedaan. Ziekten zoals kanker of diabetes (suikerziekte), zijn
daarentegen veel complexer. Meervoudige verstoringen in een enkele of zelfs in
meerdere verschillende pathways kunnen nodig zijn om tot de ontwikkeling van de
ziekte te leiden.

De eerste helft van deze thesis heeft betrekking op biologische pathways en pa-
thway analyse. In hoofdstuk 2 introduceer ik de derde versie van de PathVisio
software, waarmee pathways bewerkt, weergegeven en geanalyseerd kunnen wor-
den. PathVisio is al veelgebruikt in de onderzoeksgemeenschap en stelt gebruikers
in staat om nieuwe pathways te creëren, experimentele meetgegevens op pathways
te visualiseren en met pathway statistiek te bepalen welke pathways aangedaan
zijn in een bepaald experiment.
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Pathways zijn erg nuttig voor het verzamelen en organiseren van kennis. Een pa-
thway diagram is veel meer dan enkel een plaatje, het bevat identificatiecodes en
literatuurverwijzingen voor elk element in de pathway. Het overzichtsartikel over
de functie en regulatie van sterol regulatory element-binding proteins (SREBPS) in
hoofdstuk 3 gebruikt een pathway om de kennis van meer dan 50 wetenschappe-
lijke artikelen te structureren en organiseren. De lezer kan de interactieve pathway
weergave op WikiPathways, een collaboratieve pathway databank, gebruiken om
in te zoomen en de pathway te verkennen om gedetailleerde informatie over de ele-
menten te verkrijgen uit externe databronnen, en daarmee een meer uitgebreide
bestudering mogelijk te maken.
Het aantal experimentele studies waarin multi-omics data gegenereerd worden
neemt toe, en meer geavanceerde methodes om deze data gezamenlijk te verwer-
ken zijn nodig. PathVisio voorziet in functionaliteit om multi-omics datasets te
integreren, visualiseren en analyseren. In hoofdstuk 4, worden twee studies over
uithongering bij muizen gecombineerd en geanalyseerd met PathVisio, de ene met
proteomics metingen en de andere met transcriptomics metingen. De ingebouwde
omzetting van identificatiecodes in PathVisio maakt het bijzonder geschikt voor
de integratie en gelijktijdige weergave van datasets van verschillende origine. In
dit voorbeeld toonden we aan dat proteomics data conclusies op grond van trans-
criptomics data kunnen versterken, en tegelijkertijd gebieden kunnen aanduiden
waar posttranscriptionele regulatie een rol speelt. De interpretatie van dergelijke
datasets is niet gemakkelijk en pathway visualisatie kan als een nuttig hulpmiddel
dienen, gebruik makend van de rol van pathways als kennisbank van biologische
informatie.

Netwerkbiologie

Netwerken vormen de universele structuur die ons in staat stelt om relaties en in-
teracties tussen meerdere zaken weer te geven. Voorbeelden van interacties in de
biologie zijn de regulatie van een gen door een transcriptiefactor, het bouwen van
een complex van twee eiwitten of de omzetting van een metaboliet. Dergelijke in-
teracties worden ook vaak beschreven in pathways, die vervolgens gerepresenteerd
kunnen worden als kleine netwerken. Als we alle stukjes van de puzzle verza-
meld hebben en deze samen kunnen brengen, zijn we in staat om bijvoorbeeld alle
stappen in het werkingsmechanisme van een bepaald medicijn te volgen, of uit te
vinden welke voedingsstof een allergische reactie oproept en waarom.

De tweede helft van mijn thesis is voornamelijk gericht op biologische netwerken.
Het veelgebruikte netwerk analyse en visualisatie programma Cytoscape biedt ont-
wikkelaars de mogelijkheid om extra functionaliteiten toe te voegen in de vorm
van zogenaamde apps.
Pathways hebben ook veel karakteristieken van netwerken en de in hoofdstuk 5
beschreven WikiPathways app voor Cytoscape vormt een mooie brug tussen het
pathway en het netwerk deel van mijn thesis. Deze app stelt gebruikers in staat
om pathways van WikiPathways en PathVisio in te laden in Cytoscape en daar-
mee volledig gebruik te maken van de pathway modellen middels het uitvoeren
van berekeningen en op maat aangepaste visualisaties gebaseerd op experimentele
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meetgegevens en netwerk topologie.
Pathways hebben meestal een bewust gekozen opmaak om ze gestructureerd en
gemakkelijk te begrijpen te houden. Daardoor is het lastig om ze geautomatiseerd
uit te breiden met aanvullende interacties. Netwerken daarentegen, hebben geen
vastgestelde opmaak en nieuwe interacties kunnen gemakkelijk toegevoegd wor-
den. Om die reden hebben we de CyTargetLinker app voor Cytoscape ontwikkeld
om regulatoire interacties te integreren in netwerkanalyse (hoofdstuk 6). Er zijn
veel verschillende online kennisbronnen die informatie bevatten over regulatoire
elementen zoals transcriptiefactoren, microRNAs of geneesmiddelen. CyTarget-
Linker voorziet een makkelijke en snelle manier om deze kennis te integreren in
een bestaand netwerk (dat ook een pathway kan zijn). In het bijzonder de visu-
alisatie opties maken biologische interpretatie van gecompliceerde netwerken op
een grafische manier mogelijk. De app kan bij velerlei studies gebruikt worden,
zoals het identificeren van gevalideerde en voorspelde microRNAs die diabetes
gerelateerde genen reguleren, het verrijken van een netwerk van DNA herstelge-
nen met transcriptiefactoren van ENCODE of zelfs het bouwen van een regulatoir
meta-netwerk door het toevoegen van een geheel extra regulatoir niveau (trans-
criptiefactoren, miRNAs en geneesmiddelen) aan een biologische proces.
Het toevoegen van beide uitbreidingen aan Cytoscape laat hun gebruik toe in
combinatie met een grote verscheidenheid aan andere apps voor state-of-the-art
netwerkanalyse.

In hoofdstuk 7 wordt duidelijk getoond hoe de tools en methodieken die in deze
thesis beschreven worden, gecombineerd kunnen worden tot één bioinformatica
workflow. We hebben een publiek beschikbare transcriptomics dataset geselecteerd
om de obese, diabetische lever te bestuderen. De beschreven workflow gebruikt
PathVisio om de pathways op te sporen die door het ziekteproces bëınvloed wor-
den, om die vervolgens met de WikiPathways app in te laden in Cytoscape. De
CyTargetLinker app stelde ons in staat om transcriptiefactoren en geneesmiddelen
aan het netwerk toe te voegen om de regulatoire mechanismen te bestuderen. De
totaalaanpak leidt tot verbeterde inzichten en een duidelijker begrip van het gehele
ziekteproces.

Conclusie

Pathways en netwerken zijn krachtige middelen voor de opslag, organisatie, inte-
gratie, analyse en visualisatie van biologische data. Het is van belang aan te geven
dat pathway analyse gekleurd is door wat al bekend en goed bestudeerd is en dat
interactie data veel ruis kunnen bevatten, en dus meer experimentele validatie no-
dig is om de kwaliteit te verbeteren.
De beschikbaarheid van toegankelijke hoog-kwalitatieve experimentele data, goed
georganiseerde en gestructureerde kennis en vrij beschikbare gebruiksvriendelijke
software is uitermate belangrijk voor het biomedisch onderzoek. In deze thesis heb
ik een aantal veelgebruikte bioinformatica tools voor pathway en netwerk analyse
besproken en gedemonstreerd hoe deze toegepast kunnen worden in verschillende
onderzoeksvelden.
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