
 

+++ Deze thesis heeft een vrij sterk algorithmisch luik. Bijgevolg is dit onderwerp 
uitermate geschikt voor studenten met een interesse in het geavanceerd, 
praktijkgericht gebruik van programmeeromgevingen zoals Matlab of R; met als doel 
de predictieve modellering van mengsels. 

Situering 
Of een bepaalde molecule snel door het milieu wordt afgebroken, kankerwerende 
eigenschappen heeft of een uitstekend insecticide is, wordt in belangrijke mate bepaald door 
haar chemische structuur en actieve groepen. Enkel een doorwinterde chemicus heeft 
fingerspitzengefühl om direct in te zien welke verbinding interessante (bio)activiteit zal 
vertonen.  
Stel echter dat er een maat zou bestaan die voor elke twee moleculen die de graad uitdrukt 
waarin dat deze dezelfde eigenschappen (oplosbaarheid, mogelijkheid om de bloed-
hersenbarrière te doorkruisen, toxiciteit,…) bezitten. Onmiddellijk zou men kunnen 
inschatten welke modificaties men moet aanbrengen voor optimale activiteit. Via 
standaardmethoden kunnen de moleculen gevisualiseerd worden volgens hun eigenschappen 
(bijvoorbeeld een kaart van alle plantenmetabolieten volgens hun anti-oxiderende 
eigenschappen). Courante technieken binnen machine learning (zoals k-nearest neighbour) 
kunnen direct aangewend worden om bijvoorbeeld anti-microbiële activiteit te voorspellen. 
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Doel van de thesis 

In deze masterproef zullen we technieken uit zgn. metric learning gebruiken om van een 
similariteitsmaat tussen moleculaire structuren (wat een matig tot slechte indicator is om 
eigenschappen te voorspellen) tot een nieuwe metriek te komen die wél relevant is. 
Vervolgens zullen we nagaan hoe deze kan gebruikt worden om bv. nieuwe medicijnen te 
ontwerpen of om grote databanken van moleculen te visualiseren.  
Deze masterproef vereist geen specifieke voorkennis van de modellen. Belangrijker is 
enthousiasme om computationele modellen te combineren met uitdagende biologische 
probleemstellingen! Aangezien een groot deel van het werk data-analyse betreft, wordt een 
interesse voor computationele biologie gewaardeerd, alsook de bereidheid om zich te 
verdiepen in een programmeertaal (bij voorkeur Python).
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