Master thesis - internships
We are looking for talented, hardworking students willing
to write they master theses in the field of bioinformatics /
computational biology. We offer the possibility to work
on real problems of high scientific interests. Each thesis
will have two advisors - local one representing home
institution and remote one representing INRIA. Topics are
related to the i) modeling of biological processes at the
molecular level ii) creation of tools / algorithms /
standards supporting modeling in Biology. Topics are part
of larger projects that combine several research centers
often with distinct profiles (mainly computer science,
biology, physics). Therefore from the potential candidates
we require broad interests and motivation to learn new
things outside of his main domain. In the case of excellent
results it is possible to write a part of the thesis in INRIA
Paris-Rocquencourt (with financial support).
Contact:
Szymon Stoma
INRIA Paris-Rocquencourt
Tel: +33 659 777 221
Web: http://stoma.name/
Email: szymon.stoma@inria.fr

Iceberg: In this project, we propose to develop an
experimental platform that integrates an automated epifluorescent microscope for image acquisition, a
microfluidic device for tight control of the cell
environment, and software for real-time state estimation,
model update, and model predictive control. We will
develop our own cell lines which will be adapted to
accurately monitor the gene expression process. Although
this interdisciplinary project is deeply rooted in biology,
methodological improvements will be needed in
biophysics but even more importantly, in computational
biology and computer science, with the need for using
novel modeling approaches, and for developing novel
parameter estimation and control methods.
Main partners: INRIA Contraintes team, MSC
(Matières et Systèmes Complexes, Paris), Biocomputing
Lile, PPS (Preuves, Programmes et Systèmes, Paris).

Syne2Arti: In this project deeply connected with
Synthetic Biology (a field that aims at designing and
constructing in vivo biological systems that perform novel,
useful tasks which is achieved by reengineering existing
systems), we support current research in the Weiss lab
(MIT, USA) which aims at reprogramming stem cells so as
to form a tissue that i) maintains the stem cell population,
and ii) transform stem cells (via differentiation) into
pancreatic β cells, producing insulin. The proposed design
is based on an artificial network of nearly 20 genes with
more that 100 different molecular species. Without
doubt, this is one of the largest synthetic systems currently
under development. This artificial tissue could be a
revolutionary means to treat type I diabetes patients.
Because the global behavior of tissues emerges from local
interactions between complex cells, biological tissues are
inherently multi-scale systems. The construction of
functional synthetic biological systems greatly relies on
mathematical and computational modeling approaches.
Such models are not only needed to test the initial
design, but also to help ‘debugging’ and ‘tuning’ the
biological system, and thereby guiding the experimental
strategy.
Main Partners: INRIA Contraintes team, MIT, INRIA
Bang team, Verimag.
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Sample projects

1. Symulator populacji komórek zintegrowany z STSE
(Spatio-temporal simulation environment) (Narzędzie
+Modelowanie)
Celem projektu jest napisanie programu który umożliwi symulację
procesów molekularnych zachodzących w populacji niezależnych
komórek. Będziemy starali się stworzyć środowisko umożliwiające
wygodną interakcję symulacji z danymi eksperymentalnymi. Stan
poszczególnej komórki będzie opisany R-krotką, procesy będą zadane
równaniami różniczkowymi (klasy ODE). Elementem trudnym będzie
wprowadzenie zdarzeń mogących modyfikować rozmiar systemu
(e.g. podział komórki) oraz równania (e.g. zróżnicowanie komórki
prowadzące do eliminacji którejś z reakcji). Będziemy starali się użyć i
rozwinąć istniejące standardy do definiowania reakcji chemicznych
biologii systemów (SBML/CellML) tak aby uwzględnić populację
komórek zamiast pojedynczej komórki. Ostatecznym testem systemu
powinna być reprodukcja symulacji zewnętrznie wywołanej apoptozy
opisana w Spencer et al. 2009, Nature, "Non-genetic origins of cell-tocell variability in TRAIL-induced apoptosis". Przykładowe systemy
umożliwiające symulację pojedynczej komórki to Copasi (GUI),
Systems Biology Toolbox2 (MATLAB).
Język: Python+niskopoziomowy

2. SBMC: Systems Biology Model Checker (Narzędzie
+Metodologia)
Celem projektu jest i) napisanie serwisu internetowego
umożliwiającego weryfikację modeli sieci przekazywania sygnału
(dostępnych w bazach danych Biomodels / JWS Online) w oparciu o
dane eksperymentalne ładowane z autorskiej bazy danych (lub
połączenie się z dowolną istniejącą bazę). Problem ten będzie
wymagał zrozumienia sposobu gromadzenia danych z eksperymentów
w projektach związanych z Systems Biology; ii) zaproponowanie
alternatywnych sposobów oceniania jak dobrze model opisuje dane,
przetestowanie rozwiązania na kilku modelach i zaimplementowanie
tej metodologii w stworzonym serwisie internetowym. Modelem w
rozumieniu tego projektu jest trajektoria zbioru równań
różniczkowych (klasy ODE) opisujących reakcje chemiczne
zachodzące w komórce pomiędzy reagentami (e.g. białka, RNA) oraz
zbiór warunków brzegowych. Model ten jest zdefiniowany przy użyciu
formatu SBML. Danymi są okresowe pomiary stężeń reagentów
zapisane przy użyciu tabeli (e.g. CSV+XML).
Język: Python+web2py

3. Wykorzystanie STSE (Spatio-temporal simulation
environment) do symulacji transportu auksyny w
tkance Arabidopsis Thaliana (Model)
Celem projektu jest napisanie modułu umożliwiającego wygodne
testowanie hipotez dotyczących transportu auksyny w tkankach
roślinnych. Praca powinna zostać zrealizowana w oparciu o
środowisko STSE - bibliotekę ułatwiająca symulacje systemów
biologicznych z użyciem obrazów spod mikroskopu. W miarę
możliwości będziemy się starali zdobyć dostęp do prawdziwych
danych biologicznych. Testem systemu powinno być implementacja
strategii transportu auksyny przedstawionych w Garnett et al. 2010,
Bioessey, "Computer simulation: The imaginary friend of auxin
transport biology".
Język: Python+VTK(via Python)+Hermes(lub inna solidna biblioteka
do równań PDE)
4. Identyfikacja i śledzenie komórek rakowych lini
HeLa na podstawie danych spod mikroskopu (Algorytm)
Celem projektu jest zaproponowanie, implementacja i walidacja
algorytmu wykrywania i śledzenia komórek rosnącej tkanki rakowej
lini HeLa. Serie obrazów przedstawiające proces wzrostu są aktualnie
wykonywane na Uniwersytecie Paris 6 oraz MIT. Dane zostaną
wykorzystane do kalibracji modelu wzrostu budowanego na potrzeby
projektu Syne2arti.
Język: Python+skrypty CellProfiler,ImageJ / MATLAB
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