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“Η πληροφορία είναι η γνώση και η Σημερινή οικονομία
είναι η Οικονομία της Γνώσης ”

Αυτό το Έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Τα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.
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Μερικές Σημειώσεις

Η κυκλική οικονομία είναι μια νέα οικονομική προσέγγιση. Απαιτεί την ανάπτυξη προγραμμάτων και
εργαλείων που θα βοηθήσουν την κλιμακούμενη επιτάχυνση στην υιοθέτησης της κυκλικής οικονομίας
σε όλες τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες. Η πρόκληση αυτή έχει επιβάλει την
ανάπτυξη και την εφαρμογή σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων. Έτσι, ο «Ευρωπαϊκός
Χώρος Δεξιοτήτων και Προσόντων» προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των
επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης / κατάρτισης, της κινητικότητας και της αγοράς εργασίας. Από αυτή την
άποψη, η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις ΜΜΕ. Η κάλυψη
των αναγκών που συνδέονται με τη διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων
των στελεχών των ΜΜΕ έχει αποκτήσει ζωτική σημασία. Επιπλέον, αυτές οι εταιρείες (ΜΜΕ) δεν
διαθέτουν πολλά από τα δίκτυα υποστήριξης που θεωρούνται δεδομένα για τις μεγαλύτερες εταιρείες.
Για παράδειγμα, κάθε μικρή εταιρεία Βιοτεχνολογίας βασίζεται στη βιοπληροφορική για την έρευνά
της και η χρήση των αποτελεσματικών εργαλείων βιοπληροφορικής αποτελούν συχνά βασικό μέρος της
επιχειρηματικής στρατηγικής. Ωστόσο, πολλές ΜΜΕ διαθέτουν μόνο ένα μέλος του προσωπικού τους
ως υπεύθυνο για αυτή τη σημαντική πτυχή της επιχείρησής τους. Σε αυτή τη βάση, η συμμετοχή του
προσωπικού των ΜΜΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την επικαιροποίηση και την αναβάθμιση
των δεξιοτήτων του στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ή της δια βίου μάθησης αποτελεί
βασικό ζήτημα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να απευθυνθούν σε σχετικούς
εκπαιδευτικούς φορείς ή επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο κύριος στόχος του προγράμματος BIOTECH-GO
επικεντρώνεται στην παροχή καινοτόμων λύσεων για την βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της Βιοπληροφορικής, εξασφαλίζοντας έτσι
νέους τρόπους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των υπαλλήλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) . Το πρόγραμμα συμβάλλει στην προώθηση ενός ευρωπαϊκού χώρου δεξιοτήτων και προσόντων
δημιουργώντας ειδικά εργαλεία ΕΕΚ στον τομέα αυτό (EQF / NQF, ECVET). Οι αναβάθμιση των γνώσεων,
των δεξιοτήτων, της υπευθυνότητας και της αυτονομίας των ειδικών της ΕΕΚ που εργάζονται στον τομέα
του έργου, θα προωθήσουν περαιτέρω την αριστεία και θα ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τις
διάφορες εταιρείες βιοτεχνολογίας, σε θεμελιώδεις έννοιες που διέπουν τη βιοπληροφορική,
συμβάλλοντας:
στην προώθηση της βιολογικής έρευνας στις ΜΜΕ βιοτεχνολογίας, μέσω της εφαρμογής
εργαλείων βιοπληροφορικής ·
στην παροχή προηγμένης κατάρτισης στην βιοπληροφορική στο προσωπικό των ΜΜΕ όλων
των επιπέδων, από το τεχνικό προσωπικό έως τους ανεξάρτητους ερευνητές,
στην υποστήριξη της διάδοσης τεχνολογιών αιχμής στη βιομηχανία
- στο συντονισμός της παροχής βιολογικών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Η Βιολογία στην εποχή των Υπολογιστών
Η Βιοπληροφορική είναι η επιστήμη που συνδυάζει τη χρήση των υπολογιστών και των
βιολογικών δεδομένων. Είναι το μέσο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κατανοήσουμε τις
βιολογικές διεργασίες και να απαντήσουμε σε πολλά άλλα ερωτήματα. Ειδικότερα, η βιοπληροφορική
είναι ένα υποσύνολο του μεγαλύτερου πεδίου της υπολογιστικής επιστήμης, η χρήση επιστημονικών
ποσοτικών στρατηγικών για την μοντελοποίηση των βιολογικών συστημάτων. Ο τομέας της
βιοπληροφορικής εξαρτάται έντονα από την εργασία των ειδικών με στατιστικές μεθόδους και την
αναγνώριση προτύπων. Οι επιστήμονες μεταβαίνουν στη βιοπληροφορική από πολλούς τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της αριθμητικής, της τεχνολογίας λογισμικού και της σημασιολογίας. Δυστυχώς,
η βιολογία αποτελεί ένα μέρος του συγκεκριμένου τομέα και επιπλέον του γενικού πεδίου της
βιοπληροφορικής. Η βιοπληροφορική είναι γεμάτη “παγίδες” για όσους αναζητούν παραδείγματα και
έχουν προσδοκίες χωρίς να έχουν κατανοήσει πλήρως την προέλευση των βιολογικών δεδομένων, και τι
συνεπάγεται αυτό. Η βιοπληροφορική, παρέχοντας υπολογισμούς, βάσεις δεδομένων, UIs και συσκευές
μετρήσεων, καθιστά εφικτό να πραγματοποιηθούν εργασίες όπως η σύγκριση αλληλουχιών DNA και η
λήψη αποτελεσμάτων που είναι δυνητικά σημαντικά. “Αυτές οι νέες προσεγγίσεις δίνουν επιπλέον την
ευκαιρία να ερμηνευφθεί η πληροφορία και να αποδοθεί νόημα όπου δεν υπάρχει”. Επίσης, σημαντική
είναι η κατανόηση των περιορισμών αυτών των εργαλείων. Σε κάθε περίπτωση, μόλις αποκτήσετε γνώση
και έπειτα χρησιμοποιήσετε τις στρατηγικές της βιοπληροφορικής, μπορεί να είναι πραγματικά
εκπληκτική η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η έρευνά σας.
Η βιοπληροφορική ασχολείται με κάθε τύπο δεδομένων που ενδιαφέρει τους βιολόγους
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•

Νουκλεοτιδικές (DNA) και πρωτεϊνικές αλληλουχίες

•

Γονιδιακή έκφραση (μικροσυστοιχία)

•

Άρθρα από τη βιβλιογραφία, και βάσεις δεδομένων από τις αναφορές

•

Εικόνες

•

Τα ακατέργαστα δεδομένα που συλλέγονται από κάθε είδος πεδίου ή εργαστηριακό

πείραμα
•

Λογισμικό

Πώς η Πληροφορική αλλάζει τη Βιολογία;
Τα βιολογικά γενετικά και λειτουργικά δεδομένα αποθηκεύονται ως DNA, RNA και πρωτεΐνες,
τα οποία είναι γραμμικές αλυσίδες που αποτελούνται από μικρότερα μόρια. Αυτά τα μακρομόρια
αποτελούνται από ένα καθορισμένο “αλφάβητο” χημικών μορίων που έχουν εκτενώς μελετηθεί: το DNA
αποτελείται από τέσσερα δεοξυριβονουκλεοτίδια (αδενίνη, θυμίνη, κυτοσίνη και γουανίνη), το RNA
αποτελείται από τα τέσσερα ριβονουκλεοτίδια (αδενίνη, ουρακίλη, κυτοσίνη και γουανίνη) και οι
πρωτεΐνες συντίθενται από 20 αμινοξέα. Δεδομένου ότι αυτά τα μακρομόρια είναι γραμμικές αλυσίδες
χαρακτηρισμένων τμημάτων, μπορούν να αναπαρασταθούν ως αλληλουχίες συμβόλων. Αυτές οι
αλληλουχίες μπορούν στη συνέχεια να συγκριθούν για την εύρεση ομοιοτήτων οι οποίες υποδηλώνουν
ότι τα μόρια σχετίζονται στη μορφή ή τη λειτουργία τους. Η μελέτη των αλληλουχιών είναι πιθανώς το
πιο πολύτιμο υπολογιστικό εργαλείο που εμφανίστηκε για τους μοριακούς βιολόγους. Ο Παγκόσμιος
Ιστός έχει καταστήσει δυνατή μια ενιαία δημόσια βάση δεδομένων αλληλουχίας του γονιδιώματος, που
μέσω μιας ομοιόμορφης διασύνδεσης προσφέρει παροχές σε μια μεγάλη ομάδα χρηστών. Με ένα
πρόγραμμα υπολογιστών που ονομάζεται fsBLAST, οι μοριακοί βιολόγοι μπορούν να συγκρίνουν ένα μη
χαρακτηρισμένο DNA με όλες τις διαθέσιμες συλλογές αλληλουχιών DNA.

Βιοπληροφορική και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων
Πολλά από αυτά που θεωρούμε σήμερα ως κύρια πτυχή της βιοπληροφορικής - σύγκριση
αλληλουχιών, αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων αλληλουχιών, ανάλυση αλληλουχίας - είναι πιο
περίπλοκα απ’ όσο απλά περιγράφουν και ορίζουν οι δημόσιες βάσεις δεδομένων. Οι επιστήμονες που
ασχολούνται με τη βιοπληροφορική (ή την υπολογιστική επιστήμη) πηγαίνουν πέρα από την απλή λήψη,
τη διαχείριση και την εισαγωγή πληροφοριών, αντλώντας κίνητρα από μια μεγάλη ποικιλία πεδίων
ποσοτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της στατιστικής, της φυσικής, της επιστήμης των υλικών, και
της μηχανικής λογισμικού. Η Εικόνα 1 δείχνει πώς η ποσοτική επιστήμη διασταυρώνεται με τη βιολογία
σε κάθε επίπεδο, από τη διερεύνηση των πληροφοριών της αλληλουχίας και της δομής των μακρομορίων,
μέχρι τη μεταβολική μοντελοποίηση, και την ποσοτική μελέτη των πληθυσμών και της οικολογίας.
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Εικόνα 1. Πώς η τεχνολογία διασταυρώνεται με τη βιολογία
Η βιοπληροφορική είναι πάνω απ’ όλα ένα τμήμα των βιολογικών επιστημών. Ο βασικός στόχος
της βιοπληροφορικής δεν είναι η δημιουργία των πιο περίπλοκων αλγορίθμων, αλλά η ανακάλυψη του
τρόπου λειτουργίας ενός ζωντανού οργανισμού. Όπως οι στρατηγικές της επιστήμης της μοριακής
βιολογίας διευρύνουν εξαιρετικά την ερευνητική δυνατότητα του ερευνητή, η βιοπληροφορική είναι μια
προσέγγιση και όχι αυτοσκοπός. Οι επιστήμονες της βιοπληροφορικής είναι οι υπεύθυνοι ανάπτυξης
εργαλείων και είναι σημαντικό να κατανοούν τα φυσικά ζητήματα και τις υπολογιστικές ρυθμίσεις, ώστε
να δημιουργούν πολύτιμα εργαλεία. Η έρευνα στη βιοπληροφορική και στην υπολογιστική επιστήμη
μπορεί να ενσωματώσει τις ιδιότητες ενός βιολογικού συστήματος σε ένα μαθηματικό ή φυσικό μοντέλο,
να εκτέλεσει νέους υπολογισμούς για την έρευνα πληροφοριών, να βελτιώσει τις βάσεις δεδομένων και
των εργαλείων ιστού για την εκτίμησή τους.

Πληροφορική και Βιολόγοι
Η επιστήμη της πληροφορικής επικεντρώνεται στην αναπαράσταση, οργάνωση, χειραγώγηση,
διανομή, συντήρηση και χρήση δεδομένων, ειδικά σε ηλεκτρονικό πλαίσιο. Το λειτουργικό μέρος της
βιοπληροφορικής είναι η αναπαράσταση, η αποθήκευση και η διανομή δεδομένων. Η “έξυπνη”
περιγραφή των διαμορφώσεων των πληροφοριών και των βάσεων δεδομένων, η δημιουργία εργαλείων
αναζήτησης σε αυτές τις βάσεις δεδομένων, και η προώθηση των UIs που ενώνουν ποικίλες συσκευές
ώστε να μπορούν οι χρήστες να κάνουν περίπλοκες έρευνες σχετικά με τις πληροφορίες, αποτελούν
γενικά μέρη της βελτίωσης της βάσης της βιοπληροφορικής.
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Η δημιουργία αναλυτικών εργαλείων για την εύρεση πληροφοριών είναι το δεύτερο και πιο λογικό
τμήμα της βιοπληροφορικής. Υπάρχουν πολλά επίπεδα στα οποία χρησιμοποιούμε τα βιολογικά
δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν συγκρίνουμε αλληλουχίες για να δημιουργήσουμε μια θεωρία σχετικά
με τη λειτουργία ενός γονιδίου που ανακαλύφθηκε, εξετάζοντας γνωστές τρισδιάστατες δομές πρωτεϊνών
για να ανακαλύψουμε πρότυπα που μπορούν να βοηθήσουν να προβλεφθεί ο τρόπος με τον οποίο
αναδιπλώνεται η πρωτεΐνη, ή παρουσιάζοντας πώς οι πρωτεΐνες και οι μεταβολίτες αλληλεπιδρούν σε ένα
κύτταρο για να λειτουργήσει το κύτταρο. Ένας από τους απώτερους στόχους των αναλυτικών
βιοπληροφορικών είναι να δημιουργήσουν πρότυπες τεχνικές που θα επιτρέψουν στους ερευνητές να
παρουσιάσουν τη λειτουργία και τον φαινότυπο ενός ζωντανού οργανισμού βασισμένοι μόνο στην
αλληλουχία γονιδιώματός του.

Δεξιότητες των Βιοπληροφορικών;
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία σημείων που είναι χρήσιμα σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τη
βιοπληροφορική, όμως δεν είναι εφικτό να τα γνωρίζετε όλα. Ωστόσο, θα μπορούσαν να τονιστούν οι
ακόλουθες "βασικές απαιτήσεις" για τους βιοπληροφορικούς:
✓
Θα πρέπει να έχετε ένα πραγματικά σημαντικό υπόβαθρο σε κάποιο κλάδο της μοριακής
βιολογίας, όπως: βιοχημεία, μοριακή βιολογία, μοριακή βιοφυσική, ή ακόμα τη μοριακή μοντελοποίηση.
✓
Θα πρέπει να έχετε κατανοήσει πλήρως το «κεντρικό δόγμα» της μοριακής βιολογίας.
Είναι σημαντική η κατανόηση του τρόπου και του λόγου για τον οποίο η αλληλουχία του DNA
μεταγράφεται σε RNA και στη συνέχεια μεταφράζεται σε πρωτεΐνη.
✓
Θα πρέπει να έχετε σημαντική εμπειρία σε τουλάχιστον ένα ή δύο κύρια πακέτα
λογισμικού της μοριακής βιολογίας, είτε για την ανάλυση της αλληλουχίας είτε για τη μοριακή
μοντελοποίηση. Η εμπειρία από την εκμάθηση ενός από αυτά τα λογισμικά καθιστά ουσιαστικά πολύ πιο
εύκολη την κατανόηση τον τρόπου χρήσης των άλλων διαθέσιμων προγραμμάτων.
✓
Θα πρέπει να είστε “πρόθυμοι” να εργαστείτε σε περιβάλλον υπολογιστικής γραμμής
εντολών.
✓
Θα πρέπει να έχετε εμπειρία στον προγραμματισμό σε μια γλώσσα προγραμματισμού, για
παράδειγμα, C/C++, καθώς και σε μια γλώσσα σεναρίων, για παράδειγμα, Perl ή Python.

Βιολόγοι και υπολογιστές
Οι υπολογιστές είναι ισχυρές συσκευές για τη μελέτη κάθε συστήματος που μπορεί να περιγραφεί
με μαθηματικό τρόπο. Καθώς έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί η έρευνα για την κατανόηση των βιολογικών
διεργασιών, η υπολογιστική βιολογία και η βιοπληροφορική έχουν εξελιχθεί μέσα από τη σύγκλιση της
παραδοσιακής βιολογίας, των μαθηματικών και της επιστήμης των υπολογιστών.
Η επέκταση της αυτοματοποίησης της πειραματικής μοριακής βιολογίας και η χρήση των
αυξανόμενων δεδομένων στις βιολογικές επιστήμες, έχουν προκαλέσει σημαντική αλλαγή στον τρόπο με
τον οποίο διεξάγεται η έρευνα στη βιολογία. Παρά την έρευνα που διενεργείται για την εύρεση και την
λεπτομερή μελέτη ενός μόνο γονιδίου κάθε φορά, προς το παρόν ταξινομούμε όλες τις πληροφορίες που
είναι προσβάσιμες, κατασκευάζοντας ολοκληρωμένους χάρτες στους οποίους μπορούμε αργότερα να
επιστρέψουμε και να επισημάνουμε τα σημεία ενδιαφέροντος. Αυτό συμβαίνει στους τομείς της
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αλληλουχίας και της δομής, και επίσης είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των διαφορετικών ειδών
πληροφοριών. Τάση είναι η αποθήκευση σειράς βιολογικών πληροφοριών σε πολλές δημόσιες βάσεις
δεδομένων με ελέυθερη πρόσβαση. Αντί να πραγματοποιούνται προκαταρκτικές έρευνες στο εργαστήριο,
οι ερευνητές αρχικά απευθύνονται στις βάσεις δεδομένων για να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα.

Χρήση πληροφοριών Ιστού
Παρόλο που μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα ένα αρχείο πρωτεϊνικής δομής ή ένα αρχείο
αλληλουχίας DNA συμπληρώνοντας μια φόρμα ιστού και κάνοντας αναζήτηση σε μια δημόσια βάση
δεδομένων, εν τέλει θα χρειαστεί να εργαστείτε με περισσότερες από μία πληροφορίες. Μπορείτε να
συγκεντρώσετε και να αρχειοθετήσετε τις δικές σας πληροφορίες, καθώς ίσως χρειαστεί οι πληροφορίες
αυτές να γίνουν προσβάσιμες σε μια ευρύτερη ερευνητική κοινότητα. Για να συμβεί αυτό
αποτελεσματικά, θα πρέπει αρχικά να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Σε περίπτωση
που χρειαστεί να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστή, θα
πρέπει να οργανώσετε τις πληροφορίες σας. Η κατανόηση της αντίθεσης μεταξύ των οργανωμένων και
αδόμητων πληροφοριών, και η περιγραφή των ρυθμίσεων πληροφόρησης που ταιριάζει στις ανάγκες σας
για την αποθήκευση των δεδομένων, είναι ο τρόπος για να κάνετε τις πληροφορίες σας πολύτιμες και
προσβάσιμες.
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τη διαλογή των πληροφοριών. Ενώ τα περισσότερα βιολογικά
δεδομένα αποθηκεύονται σε επίπεδες βάσεις δεδομένων, αυτό το είδος βάσης δεδομένων καθίσταται
αναποτελεσματικό όταν η ποσότητα των αποθηκευμένων δεδομένων γίνεται εξαιρετικά μεγάλη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των επίπεδων βάσεων δεδομένων και των
σχεσιακών βάσεων δεδομένων, παρουσιάζουν τα καλύτερα εργαλεία δημόσιας διαχείρισης για τη
διαχείριση των βάσεων δεδομένων, και σας δείχνουν πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να
αποθηκεύσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε στο επίπεδο GM2
(επίπεδο Advance).

Κατανόηση των Δεδομένων Στοίχισης Αλληλουχιών
Είναι δύσκολο να κατανοήσετε τα δεδομένα σας, ή να τα επισημάνετε, χωρίς εργαλεία
οπτικοποίησης. Για την κατανόηση των βιολογικών πληροφοριών απαιτείται τακτικά η εξαγωγή
διατομών ή υποσυνόλων σύνθετων δεδομένων πολλών μεταβλητών. Μόλις αποθηκεύσετε τα δεδομένα
σε μια ανοιχτή, ευέλικτη μορφή, το επόμενο στάδιο είναι να εξαγάγετε όσα είναι απαραίτητα για εσάς
και να τα οπτικοποιήσετε. Πρέπει να δημιουργήσετε ένα ιστόγραμμα των πληροφοριών σας ή να
παρουσιάσετε μια τρισδιάστατη μοριακή δομή, και να παρακολουθήσετε την κίνηση σε πραγματικό
χρόνο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα απεικόνισης.
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Πρόβλεψη της Πρωτεϊνικής Δομής από την Αλληλουχία
Υπάρχουν μερικά ερωτήματα που η Βιοπληροφορική δεν μπορεί να απαντήσει, και αυτό είναι ένα
από αυτά. Πράγματι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα “ανοιχτά” ερευνητικά ερωτήματα στην υπολογιστική
επιστήμη. Αυτό που εναι πιθανό είναι να δοθούν τα μέσα για την ανακάλυψη δεδομένων σχετικά με αυτά
τα θέματα και σε διαφορετικούς συγγραφείς που τα διερευνούν. Η βιοπληροφορική, όπως και άλλες
επιστήμες, γενικά δεν δίνει γρήγορες και απλές απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα.

Ερωτήματα στα οποία μπορεί να απαντήσει η Βιοπληροφορική
Τα ερωτήματα που οδηγούν στην ανάπτυξη της βιοπληροφορικής είναι παρόμοια με εκείνα που
υπάρχουν στην εφαρμοσμένη βιολογία τα τελευταία διακόσια χρόνια. Πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε
τους ασθένειες; Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη μόλυνση; Πώς μπορούμε να παράγουμε αρκετό
φαγητό για να συντηρούμε όλη την ανθρωπότητα; Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ανάπτυξης φαρμάκων, των γεωργικών χημικών προϊόντων, των υβριδικών φυτών, των πλαστικών και
άλλων παραγώγων του πετρελαίου, και των βιολογικών προσεγγίσεων για την περιβαλλοντική
αποκατάσταση, μεταξύ άλλων, δημιουργούν τμήματα βιοπληροφορικής και αναζητούν τη
βιοπληροφορική για να δώσουν νέους στόχους και να βοηθήσουν στην αντικατάσταση των σπάνιων
φυσικών πόρων.
Η διενέργεια εργασιών που αφορούν το γονιδίωμα συνάγει τον στόχο μας να αξιοποιήσουμε τις
πληροφορίες που δημιουργούν. Οι σημαντικοί στόχοι της σύγχρονης μοριακής βιολογίας είναι η
ανάγνωση ολόκληρου του γονιδιώματος των ζωντανών οργανισμών, η ταυτοποίηση κάθε γονιδίου, η
αντιστοίχιση κάθε γονιδίου με την πρωτεΐνη που κωδικοποιεί, και ο προσδιορισμός της δομής και της
λειτουργίας κάθε πρωτεΐνης. Η λεπτομερής γνώση της αλληλουχίας γονιδίου, της δομής και της
λειτουργίας της πρωτεΐνης και των μοτίβων γονιδιακής έκφρασης αναμένεται να μας δώσει τη δυνατότητα
να δούμε πώς λειτουργεί η ζωή. Με αυτόν τον τρόπο η ικανότητα χειρισμού των ζωντανών οργανισμών
θα πραγματοποιείται με ακρίβεια.

Υπολογιστικές Προσεγγίσεις σε Βιολογικά Ερωτήματα
Υπάρχει ένα μέσο εύρος προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στη βιοπληροφορική. Επί του
παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος των σημαντικών μεθόδων εξαρτάται από μία βασική αρχή: ότι η ομολογία
αλληλουχίας και η δομική ομολογία (ή ομοιότητα) μεταξύ των μορίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τον καθορισμό της βασικής και λειτουργικής ομοιότητας. Εδώ συνοψίζονται τα τυπικά εργαλεία
ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι προσβάσιμα στους ερευνητές. Στο GM2 πώς εξετάζονται
συγκεκριμένα πακέτα λογισμικού για την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών και πώς πρέπει να τα
αξιοποιήσει ένας ερευνητής.
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Το Κεντρικό Δόγμα της Μοριακής Βιολογίας
Το κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας δηλώνει ότι:
✓
✓
✓

Το DNA αποτελεί πρότυπο για την αναπαραγωγή του,
Το DNA μεταγράφεται σε RNA, και
Το RNA μεταφράζεται σε πρωτεΐνες.

Εν συντομία, το γονιδιωματικό DNA περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία
ενός καθορισμένου ζωντανού οργανισμού. Χωρίς το DNA, οι οργανισμοί δεν θα μπορούσαν να
αναπαραχθούν. Η ακατέργαστη "μονοδιάστατη" αλληλουχία του DNA, ωστόσο, δεν κάνει τίποτα
βιοχημικά. Περιέχει μόνο αποθηκευμένες πληροφορίες, οι οποίες αναγνωρίζονται από το μηχανισμό
σύνθεσης των πρωτεϊνών του κυττάρου. Οι αλληλουχίες DNA είναι οι “διάτρητες κάρτες” και τα κύτταρα
είναι οι “υπολογιστές”.

Αντιγραφή του DNA
Η ειδική δομή των μορίων του DNA εξασφαλίζει τις ιδιαίτερες ιδιότητές του. Αυτές οι ιδιότητες
επιτρέπουν τη διατήρηση των πληροφοριών που αποθηκεύονται στο DNA και τη μεταφορά τους από ένα
κύτταρο σε άλλο, και επομένως από τους γονείς στους απογόνους τους.

Πρότυπο DNA (εκμαγείο)
5’

A

T

T

C

C

G

C

T

A

A

3’

3’

C

G

A

T

T

5’

DNA
Πολυμεράση
T
G
G

G
A

Κατεύθυνση σύνθεσης του νέου DNA

A
C C
C T
G

Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της αντιγραφής της έλικας του DNA
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Γονιδιώματα και Γονίδια
Το γονιδίωμα αποτελείται από μεμονωμένα γονίδια. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες γονιδίων: τα
γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, τα γονίδια που καθορίζουν το RNA, και τα μη μεταγραφόμενα
γονίδια.

Μεταγραφή του DNA
Το DNA φέρει τις πληροφορίες (λειτουργεί ως “σχέδιο”) για τη σύνθεση του ριβονουκλεϊκού
οξέος (RNA).

Πρότυπο DNA (εκμαγείο)
5’
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5’

RNA
Πολυμεράση

Κατεύθυνση σύνθεσης του νέου RNA
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Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση της μεταγραφής του DNA σε RNA

Μετάφραση του mRNA
Η μετάφραση του mRNA σε πρωτεΐνες είναι το τελικό βασικό βήμα ώστε η πληροφορία του
γονιδίωματος να δράσει μέσα στο κύτταρο.
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Εικόνα 4. Ο γενετικός κώδικας

Μοριακή Εξέλιξη
Τα σφάλματα στην αντιγραφή και τη μεταγραφή του DNA είναι σχετικά κοινά. Αν αυτά τα
σφάλματα προκύψουν κατά τη διαίρεση των κυττάρων, μπορούν να μεταβιβαστούν στους απογόνους
τους. Οι τροποποιήσεις στην αλληλουχία του DNA μπορούν να έχουν βλαβερές συνέπειες, μπορούν
επίσης να έχουν ευεργετική επίδραση ή να είναι ουδέτερες. Εάν μια μετάλλαξη δεν “σκοτώνει” τον
οργανισμό πριν αναπαραχθεί, η μετάλλαξη αυτή μπορεί να σταθεροποιηθεί στον πληθυσμό για πολλές
γενιές. Η αργή συσσώρευση τέτοιων μεταλλάξεων αποτελούν το υπόβαθρο της εξέλιξης. Έτσι, η γνώση
των αλληλουχιών του DNA μας παρέχει μια πιο ακριβή κατανόηση της εξέλιξης. Γνωρίζοντας τον
μοριακό μηχανισμό της εξέλιξης ως διαδικασία σταδιακής συσσώρευσης μεταλλάξεων στην αλληλουχία
του DNA είναι ο λόγος για τη δημιουργία θεωριών βασισμένων στη σύγκριση αλληλουχιών DNA και
πρωτεϊνών.

Βιολογικά Μοντέλα
Μία από τις σημαντικότερες διεργασίες στη βιολογία και στη βιοπληροφορική είναι η
μοντελοποίηση. Ένα μοντέλο είναι ένας συνοπτικός τρόπος περιγραφής ενός περίπλοκου συστήματος. Το
να μετατρέψεις κάτι τόσο περίπλοκο (και δυσνόητο) όπως το χρωμόσωμα, ή τον κύκλο της κυτταρικής
διαίρεσης, σε μια απλοποιημένη αναπαράσταση που αποτυπώνει όλα τα υπό μελέτη χαρακτηριστικά,
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μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ένα μοντέλο μας βοηθά να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Ένα
χαρακτηριστικό ενός καλού μοντέλου είναι ότι καθιστά ευκολότερο να αναλύονται συστήματα, που
διαφορετικά ήταν δύσκολο να μελετηθούν, χρησιμοποιώντας ποσοτικές προσεγγίσεις. Τα εργαλεία
βιοπληροφορικής βασίζονται στην ικανότητά μας να εξαγάγουμε σχετικές παραμέτρους από ένα
βιολογικό σύστημα (είτε πρόκειται για ένα μόνο μόριο ή κάτι τόσο περίπλοκο όσο ένα κύτταρο), να τις
περιγράψουμε ποσοτικά, και στη συνέχεια να αναπτύξουμε υπολογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούν
αυτές τις παραμέτρους για τον υπολογισμό των ιδιοτήτων ενός συστήματος ή να προβλέπουν τη
συμπεριφορά του.

Πρόσβαση σε τρισδιάστατα Μόρια μέσω της δευτεροταγούς δομής
Στην πραγματικότητα, το DNA και οι πρωτεΐνες είναι περίπλοκα τρισδιάστατα μόρια, που
αποτελούνται από χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια άτομα που συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο, το
DNA και οι πρωτεΐνες είναι και τα δύο πολυμερή, αλυσίδες επαναλαμβανόμενων μονομερών. Λίγο καιρό
μετά την κατανόηση της χημικής φύσης του DNA και των πρωτεϊνών, οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι ήταν
πρακτικό να τα αναπαραστήσουν με σειρές απλών γραμμάτων. Αντί να αναπαραστάται κάθε νουκλεϊνικό
οξύ σε μια αλληλουχία DNA ως μια λεπτομερή χημική οντότητα, θα μπορούσαν να απεικονίζονται απλώς
ως Α, Τ, C και G. Έτσι, ένα μικρό τμήμα DNA που περιέχει χιλιάδες μεμονωμένα άτομα μπορεί να
αναπαραστάται με μια ακολουθία μερικών εκατοντάδων γραμμάτων.
Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται χώρος αποθήκευσης και παρέχεται μια βολική φόρμα για την
ανταλλαγή πληροφοριών αλληλουχίας, αναπαριστά τη φύση ενός μορίου μοναδικά και σωστά, και αγνοεί
τα επίπεδα λεπτομέρειας (όπως η ατομική δομή του DNA και πολλών πρωτεϊνών) τα οποία είναι
πειραματικά απρόσιτα. Πολλές μέθοδοι της υπολογιστικής βιολογίας εκμεταλλεύονται αυτή την
δευτεροταγή δομή των τρισδιάστατων βιολογικών μακρομορίων.
Η αναπαράσταση των αλληλουχιών των νουκλεϊκών οξέων και των πρωτεϊνών σε δευτεροταγή
δομή (1D) υπήρξε μία από τις πιο καρποφόρες στρατηγικές μοντελοποίησης στην υπολογιστική μοριακή
βιολογία, και η ανάλυση των χαρακτήρων είναι ένας τομέας έρευνας στην επιστήμη των υπολογιστών
που υπάρχει εδώ και χρόνια. Ένα από τα στοιχειώδη ερωτήματα που μπορείτε να τεθεί σχετικά με τις
σειρές γραμμάτων είναι: "Ταιριάζουν;". Υπάρχουν καθιερωμένοι αλγόριθμοι στην επιστήμη των
υπολογιστών για την εύρεση ακριβών και ανακριβών αντιστοιχιών σε ζεύγη αλληλουχιών. Αυτοί οι
αλγόριθμοι εφαρμόζονται για την εύρεση αντιστοιχιών δύο αλληλουχιών μεταξύ των βιολογικών
αλληλουχιών και για την αναζήτηση βάσεων δεδομένων αλληλουχιών χρησιμοποιώντας μία υπό μελέτη
αλληλουχία.
Εκτός από την αντιστοίχιση των μεμονωμένων αλληλουχιών, μέθοδοι που βασίζονται σε σειρές
συμβόλων που προέκυψαν από την επιστήμη των υπολογιστών, εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε πολλά
άλλα προβλήματα στη μοριακή βιολογία. Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι για την ανασυγκρότηση μιας
σειράς συμβόλων από ένα σύνολο βραχύτερων υποσυμβολοσειρών μπορούν να συναρμολογήσουν
αλληλουχίες DNA από επικαλυπτόμενα θραύσματα αλληλουχίας. Τεχνικές για την αναγνώριση
επαναλαμβανόμενων μοτίβων σε μεμονωμένες αλληλουχίες ή διατηρημένων μοτίβων σε πολλαπλές
αλληλουχίες, επιτρέπουν στους ερευνητές να αναγνωρίζουν “υπογραφές” που σχετίζονται με βιολογικές
δομές ή λειτουργίες. Τέλος, οι τεχνικές πολλαπλής στοίχισης αλληλουχιών επιτρέπουν την ταυτόχρονη
σύγκριση διαφόρων μορίων που μπορούν να συνάγουν εξελικτικές σχέσεις μεταξύ των αλληλουχιών.
Αυτή η απλοποίηση της αλληλουχίας DNA και της πρωτεϊνικής αλληλουχίας φαίνεται να αγνοεί
τη βιολογία. Το κυτταρικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν τα βιομόρια αγνοείται εντελώς, όπως και οι
αλληλεπιδράσεις τους με άλλα μόρια καθώς και η μοριακή τους δομή. Και όμως, έχει αποδειχθεί
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επανηλημμένα ότι οι αντιστοιχίες μεταξύ των βιολογικών αλληλουχιών μπορούν να έχουν βιολογική
σημασία.

Αναπαραστάσεις για Μοντελοποίηση της Πρωτεϊνικής Δομής
Υπάρχουν περισσότερα δεδομένα στη βιολογία από τις αλληλουχίες. Επίσης, οι πρωτεΐνες και τα
νουκλεϊνικά οξέα έχουν πολύπλοκες τρισδιάστατες δομές που παρέχουν πληροφορίες για την λειτουργία
τους στον ζωντανό οργανισμό. Η δομική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε στατικές δομές, ή οι
κινήσεις και οι αλληλεπιδράσεις στα μόρια μπορούν να μελετηθούν με μεθόδους μοριακής
προσομοίωσης.
Η τυπική μοριακή προσομοίωση προσεγγίζει τα μοντέλα πρωτεϊνών ως μια συλλογή σημείων
μαζών (ατόμων) που συνδέονται με δεσμούς. Ο δεσμός μεταξύ δύο ατόμων έχει ένα τυπικό μήκος, που
προέρχεται από την πειραματική χημεία, και μια συνδεδεμένη εφαρμοζόμενη δύναμη που περιορίζει τον
δεσμό σε αυτό το μήκος. Η γωνία μεταξύ τριών παρακείμενων ατόμων έχει μια τυπική τιμή και μια
εφαρμοζόμενη δύναμη που περιορίζει τη γωνία δεσμού γύρω από την τιμή αυτή. Το ίδιο ισχύει και για
την δίεδρη γωνία που σχηματίζεται από τέσσερα γειτονικά άτομα. Σε μια προσομοίωση μοριακής
δυναμικής, η ενέργεια προστίθεται στο μοριακό σύστημα ως "θερμότητα". Σύμφωνα με τους απλούς
νόμους του Νεύτωνα, τα άτομα που σχηματίζουν το μόριο κινούνται. Η ενέργεια που προστίθεται στο
σύστημα παρέχει μια αντίθετη δύναμη που κινεί τα άτομα στο μόριο από τις τυπικές τους διατάξεις. Οι
δράσεις και οι αντιδράσεις εκατοντάδων ατόμων σε ένα μοριακό σύστημα μπορούν να προσομοιωθούν
χρησιμοποιώντας αυτήν την αναπαράσταση.
Σε κάθε περίπτωση, τα υπολογιστικά αιτήματα για τις μοριακές προσομοιώσεις είναι τεράστια,
και υπάρχει κάποια αδυναμία τόσο στο πεδίο της δύναμης - η συσσώρευση τυπικών δυνάμεων που
μοντελοποιούν το μόριο - όσο και στην εμφάνιση μη δεσμευμένων αλληλεπιδράσεων - αλληλεπιδράσεις
μεταξύ μη γειτονικών ατόμων. Με τον τρόπο αυτό, δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να γίνει πρόβλεψη της
πρωτεϊνικής δομής χρησιμοποιώντας την προσέγγιση μοντελοποίησης όλων των ατόμων.
Μερικοί ερευνητές έχουν πρόσφατα μέτρια επιτυχία στην πρόβλεψη της τοπολογίας των
πρωτεϊνών για μικρές πρωτεΐνες χρησιμοποιώντας ένα μέτριο επίπεδο αναπαράστασης –περισσότερο από
μια γραμμική αλληλουχία, αλλά λιγότερο από ένα μοντέλο που περιέχει όλα τα άτομα. Για αυτή την
κατάσταση, η πρωτεΐνη αντιμετωπίζεται ως μια εξέλιξη των σφαιρών (μιλώντας για μεμονωμένα
αμινοξέα) σε μια συμβολοσειρά (μιλώντας για τη ραχοκοκαλιά της δομής). Τα σφαιρίδια μπορεί να έχουν
διακριτούς χαρακτήρες για να αντιπροσωπεύουν τις διαφορές στις πλευρικές αλυσίδες των αμινοξέων.
Αυτές μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά φορτισμένες, πολικές ή μη πολικές, μικρές ή μεγάλες. Υπάρχουν
κανόνες που εποπτεύουν τα σφαιρίδια που θα προσελκύουν το ένα το άλλο. Οι πολικές ομάδες
συσσωρεύονται με άλλες πολικές ομάδες, και οι μη πολικές με μη πολικές. Επίσης, υπάρχουν κανόνες
σχετικά με τη συμβολοσειρά, ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να περάσει μέσα από την πορεία της
προσομοίωσης. Η μοντελοποίηση της αναδίπλωσης της πρωτεΐνης κατευθύνεται μέσω διαδοχικών ή
ταυτόχρονων διαταραχών της θέσης κάθε σφαιρικού στοιχείου.

Μαθηματική Μοντελοποίηση των Βιοχημικών Συστημάτων
Η χρήση των θεωρητικών μοντέλων στη βιολογία υπερβαίνει κατά πολύ το επίπεδο ενός μορίου.
Για χρόνια, οι οικολόγοι χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη
δυναμική των αλλαγών στους αλληλένδετους πληθυσμούς. Ποιες είναι οι συνέπειες της μείωσης του
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πληθυσμού ενός είδους θηρευτών στον πληθυσμό του θήρατός του; Τι αποτέλεσμα έχουν οι αλλαγές στο
περιβάλλον στον πληθυσμό; Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις είναι θεωρητικά προβλέψιμες,
δεδομένου του κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου και της γνώσης των μεγεθών των πληθυσμών και των
τυπικών ρυθμών μεταβολής τους, λόγω διαφόρων παραγόντων.
Στη μοριακή βιολογία, μια παρόμοια προσέγγιση, που ονομάζεται ανάλυση μεταβολικού ελέγχου,
εφαρμόζεται σε βιοχημικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν πολλά μόρια και χημικά είδη. Ενώ τα
κύτταρα περιέχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν, μικρά μόρια, και ιόντα, είναι
δυνατό να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που περιγράφει και προβλέπει μια μικρή γωνία αυτού του
περίπλοκου μεταβολισμού. Για παράδειγμα, εάν ενδιαφέρεστε για τις βιολογικές διεργασίες που
διατηρούν τις διαφορετικές συγκεντρώσεις ιόντων υδρογόνου και στις δύο πλευρές της εσωτερικής
μιτοχονδριακής μεμβράνης στα ευκαρυωτικά κύτταρα, πιθανώς δεν είναι απαραίτητο το μοντέλο να
συμπεριλάβει μεταβολικά μονοπάτια που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση της δομής της αίμης.
Τα μεταβολικά μοντέλα απεικονίζουν μια βιοχημική διεργασία σε σχέση με τις συγκεντρώσεις
των χημικών ουσιών που εμπλέκονται σε ένα μονοπάτι, και τις αντιδράσεις και τις ροές που επηρεάζουν
αυτές τις συγκεντρώσεις. Οι αντιδράσεις και οι ροές μπορούν να αναγνωριστούν με διαφορικές εξισώσεις.
Βασικά, είναι οι τιμές μεταβολής της συγκέντρωσης.
Αυτό που καθιστά ενδιαφέρουσα τη μεταβολική μοντελοποίηση είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης
απεικόνισης πολλών αντιδράσεων για να αντιληφθεί κανείς τι επιπτώσεις έχουν στη συγκέντρωση της
συγκεκριμένης χημικής ένωσης. Χρησιμοποιώντας ένα σωστά κατασκευασμένο μεταβολικό μοντέλο,
μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με τις κυτταρικές συνθήκες και να
τελειοποιήσετε το μοντέλο ώστε να προσομοιώσετε τις πειραματικές δοκιμές. Αυτό, με τη σειρά του,
μπορεί να προτείνει αξιόπιστες υποθέσεις για την περαιτέρω έρευνα.

Προσεγγίσεις Βιοπληροφορικής
Η έρευνα στη μοριακή βιολογία είναι ένα πεδίο που αναπτύσσεται γρήγορα. Η ποσότητα και ο
τύπος των δεδομένων που μπορούν να συγκεντρωθούν είναι εκπληκτικός, και η τάση για αποθήκευση
αυτών των δεδομένων σε δημόσιες βάσεις δεδομένων εξαπλώνεται από την αλληλουχία του γονιδιώματος
σε όλα τα άλλα είδη βιολογικών δεδομένων. Το τοπίο πληροφόρησης για τους βιολόγους αλλάζει τόσο
γρήγορα ώστε συχνά περισσότερες από τις παρεχόμενες πληροφορίες είναι κάπως πίσω από την εποχή.
Ωστόσο, από την έναρξη του Προγράμματος χαρτογράφισης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος,
προέκυψε ένα βασικό σύνολο υπολογιστικών προσεγγίσεων αναφορικά με τα είδη των δεδομένων που
μοιράζονται σήμερα σε δημόσιες βάσεις δεδομένων - αλληλουχία DNA, πρωτεϊνική αλληλουχία και
πρωτεϊνική δομή. Παρόλο που οι βάσεις δεδομένων που περιέχουν αποτελέσματα από τις νέες υψηλής
απόδοσης μεθόδους μοριακής βιολογίας δεν έχουν ακόμη αυξηθεί στο βαθμό που αυξήθηκαν οι βάσεις
δεδομένων των αλληλουχιών, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται μέθοδοι για την ανάλυση αυτών των
δεδομένων.
Η παρακάτω λίστα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών υπολογιστικών μεθόδων:
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Χρήση δημόσιων βάσεων δεδομένων και μορφών δεδομένων
Η πρώτη βασική δεξιότητα για τους βιολόγους είναι να μάθουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά
εργαλεία αναζήτησης για να βρουν πληροφορίες. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας δεν είναι πλέον θέμα
αναζήτησης αναφορών σε έντυπο ευρετήριο. Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους με τις περισσότερες
επιστημονικές εκδόσεις που χρειάζεστε online. Υπάρχουν κεντρικές βάσεις δεδομένων που συλλέγουν
πληροφορίες αναφοράς, ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε δεκάδες περιοδικά ταυτόχρονα. Μπορείτε
ακόμη να δημιουργήσετε "πράκτορες" που να σας ενημερώνουν όταν δημοσιεύονται νέα άρθρα σε ένα
χώρο ενδιαφέροντος. Η αναζήτηση στις δημόσιες βάσεις δεδομένων μοριακής βιολογίας απαιτεί τις ίδιες
δεξιότητες με την αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών: πρέπει να ξέρετε πώς να κατασκευάσετε ένα
ερώτημα.

Στοίχιση αλληλουχίας και αναζήτηση αλληλουχίας
Έχοντας την ικανότητα να αναλυθούν ζεύγη αλληλουχιών DNA ή πρωτεϊνών και να προκύψουν
μερικές αντιστοιχίες, είναι πλέον δυνατό να χρησιμοποιηθεί μια βιολογική αλληλουχία ως μια υπό μελέτη
βάση δεδομένων. Η αναζήτηση με βάση την αλληλουχία είναι μια άλλη βασική τεχνογνωσία για τους
βιολόγους. Μια μικρή έρευνα στις βιολογικές βάσεις δεδομένων στην αρχή ενός επιστημονικού έργου
συχνά εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο στο εργαστήριο. Η αναγνώριση των ομόλογων αλληλουχιών αποτελεί
μια βάση για τη φυλογενετική εξέταση και την αναγνώριση των μοτίβων αλληλουχίας. Η αναζήτηση
βάσει αλληλουχίας θα πρέπει να είναι δυνατή μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, επομένως δεν απαιτεί
εξαιρετικές ικανότητες πληροφορικής, ωστόσο για να κρίνετε την ποιότητα των αποτελεσμάτων
αναζήτησης, ή πρέπει να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η μέθοδος στοίχισης της αλληλουχίας και πώς να
προχωρήσετε πέρα από τα διαφορετικά είδη της περαιτέρω έρευνας.

Πρόβλεψη γονιδίων
Η πρόβλεψη των γονιδίων είναι μόνο μια όμαδα τεχνικών για την αναγνώριση σημαντικών
σημάτων σε μη χαρακτηρισμένες αλληλουχίες DNA. Μέχρι τώρα, οι περισσότερες αλληλουχίες που
κατατέθηκαν στην GenBank είχαν ήδη χαρακτηριστεί κατά τη στιγμή της εναπόθεσής τους. Δηλαδή,
κάποιος είχε εισέλθει στη βάση δεδομένων και χρησιμοποιώντας τη μοριακή βιολογία, τις γενετικές ή τις
βιοχημικές προσεγγίσεις, κατανόησε τη λειτουργία του γονιδίου. Παρ’ όλα αυτά, τώρα που όλες οι
μελέτες γονιδιώματος εξελίσσονται, υπάρχει μια σειρά αλληλουχιών DNA που δεν χαρακτηρίζονται.
Ο προγραμματισμός για την πρόβλεψη των ανοιχτών πλαισίων ανάγνωσης, των γονιδίων, των
θέσεων ματίσματος των εξωνίων, των θέσεων πρόσδεσης του υποκινητή, των επαναλαμβανόμενων
αλληλουχιών, και των tRNA γονιδίων επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν αυτό το
αχαρτογράφητο DNA.

Στοίχιση πολλαπλών αλληλουχιών
Οι τεχνικές στοίχισης πολλαπλών αλληλουχιών πραγματοποιούν στοιχίση της αλληλουχίας κατά
ζεύγη για ορισμένες σχετικές αλληλουχίες και συγκεντρώνουν σε μία εικόνα της ομολογίας αλληλουχίας
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μεταξύ όλων των “μελών” μιας οικογένειας γονιδίων. Οι στοιχίσεις πολλαπλών αλληλουχιών
συμβάλλουν στον εμφανή διαχωρισμό των θέσεων σε μια αλληλουχία DNA ή πρωτεΐνης που μπορεί να
είναι λειτουργικά σημαντική. Τέτοιες θέσεις γενικά διατηρούνται, δηλαδή το ίδιο αμινοξύ διατηρείται σε
αυτή τη θέση σε καθεμία αλληλουχία από μια ομάδα συγγενών αλληλουχιών. Επίσης, οι στοιχίσεις
πολλαπλών αλληλουχιών μπορούν να ποσοτικοποιηθούν για να ληφθούν δεδομένα σχετικά με μια
οικογένεια γονιδίων. Αυτή η τεχνική αποτελεί μια σημαντική πρόοδο στη φυλογενετική έρευνα μιας
ομάδας συγγενών αλληλουχιών, και επιπλέον παρέχει τη βάση για την ταυτοποίηση μοτίβων
αλληλουχιών που περιγράφουν συγκεκριμένες οικογένειες πρωτεϊνών.

Φυλογενετική ανάλυση
Η φυλογενετική ανάλυση προσπαθεί να απεικονίσει την εξελικτική συγγένεια μιας ομάδας
αλληλουχιών. Ένα παραδοσιακό φυλογενετικό δέντρο ή κλαδόγραμμα ομαδοποιεί τα είδη σε ένα
διάγραμμα που παρουσιάζει τη σχετική εξελικτική ομοιότητα / απόκλιση. Η διακλάδωση του δέντρου
που εμφανίζεται από τη ρίζα απομονώνει μεμονωμένα είδη. Οι διακλαδώσεις που εμφανίζονται κοντά
στη ρίζα συγκεντρώνουν τα είδη σε βασίλεια, φυλά, τάξεις, οικογένειες, γένη κ.α.
Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε κατά τη μοριακή στοίχιση της αλληλουχίας, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός φυλογενετικού δένδρου για μια συγκεκριμένη οικογένεια
αλληλουχιών γονιδίων. Η διακλάδωση στα φυλογενετικά δέντρα αντιπροσωπεύει την εξελικτική
απόσταση, η οποία βασίζεται σε βαθμολογίες ομοιότητας της αλληλουχίας ή στην πληροφορικήθεωρητική μοντελοποίηση του αριθμού των μεταλλακτικών βημάτων που απαιτούνται για την αλλαγή
μιας αλληλουχίας σε μία άλλη. Οι φυλογενετικές αναλύσεις των οικογενειών πρωτεϊνικών αλληλουχιών
δεν αφορούν την εξέλιξη ολόκληρου του οργανισμού, αλλά την εξελικτική αλλαγή σε συγκεκριμένες
κωδικοποιούσες περιοχές, παρόλο που η ικανότητά μας να δημιουργούμε ευρύτερα μοντέλα εξέλιξης
βασισμένα σε μοριακές πληροφορίες θα επεκταθεί καθώς η γονιδιωματική έρευνα παρέχει περισσότερα
δεδομένα για μελέτη.

Εξαγωγή προτύπων και προφίλ από δεδομένα αλληλουχίας
Ένα μοτίβο είναι μια αλληλουχία αμινοξέων που ορίζει μια σημαντική υποδομή σε μια πρωτεΐνη,
η οποία μπορεί να συνδεθεί με τη λειτουργία ή με τη δομική της σταθερότητα. Σε μια ομάδα εξελικτικά
συγγενών αλληλουχιών γονιδίων, τα μοτίβα εμφανίζονται ως συντηρημένες θέσεις. Οι θέσεις σε μια
αλληλουχία γονιδίου τείνουν να διατηρούνται - για να παραμείνουν οι ίδιες σε όλους ή σε περισσότερους
εκπροσώπους μιας οικογένειας αλληλουχιών - όταν υπάρχει φυσική επιλογή έναντι των αντιγράφων του
γονιδίου που έχουν μεταλλάξεις σε αυτή τη θέση. Τα όχι τόσο απαραίτητα τμήματα της αλληλουχίας
γονιδίου θα αποκλίνουν το ένα από το άλλο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, έτσι ώστε οι συντηρημένες
περιοχές να εμφανίζονται ως ένα σημάδι σε μια θάλασσα “μεταλλακτικού θορύβου”. Τα προφίλ των
αλληλουχιών είναι στατιστικές περιγραφές αυτών των σημάτων. Τα προφίλ μπορούν να βοηθήσουν στον
εντοπισμό απομακρυσμένων συγγενικά πρωτεϊνών επιλέγοντας ένα σήμα μοτίβου ακόμη και σε μια
αλληλουχία που έχει αποκλίνει ριζικά από άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.
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Ανάλυση αλληλουχίας πρωτεϊνών
Το αμινοξικό περιεχόμενο μιας πρωτεϊνικής αλληλουχίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για
πολλές αναλύσεις, από τον υπολογισμό του ισοηλεκτρικού σημείου και του μοριακού βάρους της
πρωτεΐνης, και την χαρακτηριστική αποτύπωση πεπτιδικής μάζας που θα σχηματιστεί όταν γίνει πέψη με
μια συγκεκριμένη πρωτεάση, έως την πρόβλεψη των χαρακτηριστικών της δευτερογενούς δομής και των
θέσεων μετα-μεταφραστικής τροποποίησης.

Πρόβλεψη πρωτεϊνικής δομής
Είναι πολύ πιο δύσκολο να προσδιοριστεί πειραματικά η δομή μιας πρωτεΐνης από ότι είναι να
ληφθούν δεδομένα αλληλουχίας του DNA. Ένας πολύ ενεργός τομέας της βιοπληροφορικής και της
έρευνας της υπολογιστικής βιολογίας είναι η ανάπτυξη μεθόδων για την πρόβλεψη της πρωτεϊνικής δομής
από την αλληλουχία των πρωτεϊνών. Μέθοδοι όπως η πρόβλεψη δευτερογενούς δομής και η αναγνώριση
μοτίβων αναδίπλωσης, μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο μια πρωτεΐνη
μπορεί να αναδιπλώνεται, ταξινομώντας την με άλλες πρωτεΐνες που έχουν παρόμοια τοπολογία, αλλά
δεν παρέχουν λεπτομερές δομικό μοντέλο. Η πιο αποτελεσματική και πρακτική μέθοδος για την
πρόβλεψη των πρωτεϊνικών δομών είναι η προσομοίωση μέσω ομολογίας χρησιμοποιώντας μια γνωστή
δομή ως πρότυπο για να γίνει η προσομοίωση μιας δομής με παρόμοια αλληλουχία. Ελλείψει ομολογίας,
δεν υπάρχει τρόπος να προβλεφθεί μια ολοκληρωμένη τρισδιάστατη δομή για μια πρωτεΐνη.

Ανάλυση των ιδιοτήτων της πρωτεϊνικής δομής
Οι πρωτεϊνικές δομές έχουν πολλές ποσοτικές ιδιότητες που είναι σημαντικές για τους
κρυσταλλογράφους και τους δομικούς βιολόγους. Οι συσκευές επικύρωσης της πρωτεϊνικής δομής
χρησιμοποιούνται από τους κρυσταλλογράφους για να υπολογίσουν πόσο καλά ταιριάζει ένα μοντέλο
δομής με τα βοηθητικά πρότυπα που εξαιρούνται από υπάρχουσες δομές ή ενώσεις χημικού μοντέλου.
Αυτά τα εργαλεία μπορούν επίσης να εξετάσουν την «καταλληλότητα» κάθε αμινοξέος σε ένα μοντέλο
δομής για το περιβάλλον του, καλώντας τέτοιες ιδιαιτερότητες όπως τα κρυμμένα φορτία χωρίς
αντιστάθμιση ή μεγάλες περιοχές με υδρόφοβα αμινοξέα που βρίσκονται πάνω στην πρωτεϊνική
επιφάνεια. Τα εργαλεία αυτά είναι πολύτιμα για την εκτίμηση τόσο των πειραματικών όσο και των
υποθετικών μοντέλων δομής.
Μια άλλη κατηγορία μεθόδων μπορεί να υπολογίσει την εσωτερική γεωμετρία και τις
φυσικοχημικές ιδιότητες των πρωτεϊνών. Αυτά τα εργαλεία γενικά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία
μοντέλων του καταλυτικού μηχανισμού της πρωτεΐνης ή άλλων χημικών χαρακτηριστικών. Πιθανώς οι
πιο συναρπαστικές ιδιότητες των πρωτεϊνικών δομών είναι οι θέσεις των βαθιά κοίλων επιφανειακών
σχισμών και των εσωτερικών κοιλοτήτων, και οι δύο από τις οποίες μπορεί να υποδεκνύουν την περιοχή
μίας θέσης πρόσδεσης συμπαράγοντα ή ενός ενεργού κέντρου. Διαφορετικά εργαλεία καταγράφουν
μοτίβα δεσμών υδρογόνου ή διερευνούν ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις. Μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα
ιδιότητα είναι το δυναμικό ηλεκτροστατικού πεδίου που περιλαμβάνει την πρωτεΐνη και άλλες
ηλεκτροστατικά ελεγχόμενες παραμέτρους, για παράδειγμα, pKa μεμονωμένων αμινοξέων, ενεργότητες
διαλυτοποίησης των πρωτεϊνών, και σταθερές δέσμευσης.
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Στοίχιση πρωτεϊνικής δομής και σύγκριση
Όταν δύο αλληλουχίες γονιδίων δεν είναι εμφανώς ομόλογες, οι πρωτεϊνικές τους δομές που
κωδικοποιούν μπορεί να είναι παρόμοιες. Τα νέα μέσα για τον υπολογισμό της δομικής ομοιότητας
καθιστούν εφικτή την αναγνώριση απομακρυσμένων ομολογιών μέσω της σύγκρισης των δομών, ακόμη
και χωρίς να έχουν μεγάλη ομοιότητα αλληλουχίας. Αυτά τα εργαλεία είναι επίσης χρήσιμα για τη
σύγκριση μοντέλων ομολογίας με τις γνωστές πρωτεϊνικές δομές στις οποίες βασίζονται.

Βιοχημική προσομοίωση
Η βιοχημική προσομοίωση χρησιμοποιεί τα εργαλεία των δυναμικών συστημάτων
μοντελοποίησης για να μιμηθούν τις χημικές αντιδράσεις που εμπλέκονται στον μεταβολισμό. Οι
προσομοιώσεις μπορούν να φθάσουν από τα μεμονωμένα μεταβολικά μονοπάτια μέχρι τη διαδικασία
διαμεμβρανικής μεταφοράς, και ακόμη και τις ιδιότητες ολόκληρων κυττάρων ή ιστών. Οι βιοχημικές και
κυτταρικές προσομοιώσεις γενικά εξαρτώνται από την ικανότητα του ερευνητή να περιγράψει
μαθηματικά ένα σύστημα, δημιουργώντας μία διάταξη διαφορετικών συνθηκών που αντιπροσωπεύουν
τις διαφορετικές αντιδράσεις και ροές που συμβαίνουν στο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, τα νέα εργαλεία
λογισμικού μπορούν να αναπτύξουν αυτόματα το μαθηματικό πλαίσιο μιας προσομοίωσης από μια
περιγραφή που δίνεται διαδραστικά από το χρήστη. Αυτό καθιστά τη μαθηματική μοντελοποίηση
προσβάσιμη σε κάθε βιολόγο που ξέρει αρκετά για ένα σύστημα για να το περιγράψει σύμφωνα με τους
κανόνες των δυναμικών συστημάτων μοντελοποίησης.

Ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος
Καθώς όλο και περισσότερα γονιδιώματα υποβάλλονται σε πλήρη ανάλυση, η ανάλυση των
δεδομένων του ακατέργαστου γονιδιώματος έχει καταστεί μια πιο σημαντική εργασία. Υπάρχουν
διάφορες οπτικές από τις οποίες μπορεί κανείς να δει τα δεδομένα του γονιδιώματος: για παράδειγμα,
μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια μεγάλη γραμμική αλληλουχία, αλλά είναι συχνά πιο χρήσιμο να
ενσωματωθούν οι πληροφορίες αλληλουχίας DNA με τα υπάρχοντα δεδομένα γενετικού και φυσικού
χάρτη. Αυτό σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε σε ένα πολύ μεγάλο γονιδίωμα και να βρείτε αυτό που
επιθυμείτε. Το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας (NCBI) και άλλοι οργανισμοί καταβάλλουν
συντονισμένη προσπάθεια για την παροχή χρήσιμων διαδικτυακών διασυνδέσεων με δεδομένα
γονιδιώματος, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να ξεκινούν από έναν χάρτη υψηλού επιπέδου και να
περιηγούνται στη θέση μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας γονιδίου.
Η “πλοήγηση” στο γονιδίωμα απέχει πολύ από το μοναδικό ζήτημα της ανάλυσης της
γονιδιωματικής αλληλουχίας. Τα πλαίσια επισημείωσης, τα οποία ενσωματώνουν την αλληλουχία του
γονιδιώματος με τα αποτελέσματα της ανάλυσης της εύρεσης γονιδίου και των πληροφοριών ομολογίας
της αλληλουχίας, γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα, και αρχίζει να αντιμετωπίζεται η πρόκληση να γίνουν
και να αναλυθούν οι πλήρεις συγκρίσεις κατά ζεύγη μεταξύ των γονιδιωμάτων.
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Σχεδιασμός Εκκινητών
Πολλά πρωτόκολλα μοριακής βιολογίας απαιτούν τον σχεδιασμό ολιγονουκλεοτιδίων εκκινητών.
Ο κατάλληλος σχεδιασμός εκκινητών είναι κρίσιμος για την επιτυχία της αλυσωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (PCR), την υβριδοποίηση των ολιγονουκλεοτιδίων, την αλληλούχηση του DNA και των
πειραμάτων μικροσυστοιχίας. Οι εκκινητές πρέπει να υβριδοποιούνται με το DNA-στόχο για να δώσουν
μια σαφή απάντηση στο ερώτημα που τίθεται, αλλά πρέπει επίσης να έχουν τις κατάλληλες φυσικοχημικές
ιδιότητες. Δεν πρέπει να γίνεται υβριδοποίηση των εκκινητών ή να διμερίζονται, και δεν πρέπει να έχουν
πολλαπλούς στόχους εντός της υπό μελέτη αλληλουχίας. Υπάρχουν αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες που
επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλλουν μια αλληλουχία DNA και να ανιχνεύουν αυτόματα τους
κατάλληλους εκκινητές, ή να υπολογίζουν τις ιδιότητες της αλληλουχίας DNA ενός εκκινητή που
επιθυμούν.

Ανάλυση της μικροσυστοιχίας DNA
Η ανάλυση μικροσυστοιχιών DNA είναι μια σχετικά νέα μέθοδος μοριακής βιολογίας που
επεκτείνεται στις κλασικές μεθόδους υβριδισμού με ανιχνευτή για να παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες
γονίδια ταυτόχρονα. Τα πειράματα μικροσυστοιχιών υποβάλλονται σε υπολογιστική ανάλυση λόγω των
ομοιόμορφων, τυποποιημένων αποτελεσμάτων τους - ένα πλέγμα σημείων ίσου μεγέθους, το καθένα από
τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί από μια συγκεκριμένη αλληλουχία DNA. Απαιτούνται υπολογιστικά
εργαλεία για την ανάλυση μεγαλύτερων μικροσυστοιχιών, επειδή οι εικόνες που προκύπτουν είναι τόσο
πολύπλοκες οπτικά ώστε η απλή σύγκριση δεν είναι πλέον εφικτή.
Οι βασικές εργασίες στην ανάλυση μικροσυστοιχιών, όπως πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή,
είναι ένα βήμα ανάλυσης της εικόνας, στο οποίο αναγνωρίζονται μεμονωμένες κηλίδες (σημεία) στην
εικόνα της συστοιχίας και προσδιορίζεται η ένταση του σήματος, και ένα στάδιο ομαδοποίησης, κατά το
οποίο εντοπίζονται οι κηλίδες με τις παρόμοιες εντάσεις σήματος. Υπολογιστική υποστήριξη απαιτείται
επίσης για τη φάση σχεδιασμού του τσιπ ενός πειράματος μικροσυστοιχιών για τον εντοπισμό των
κατάλληλων ολιγονουκλεοτιδικών αλληλουχιών των ανιχνευτών για ένα συγκεκριμένο σύνολο γονιδίων,
και για τη διατήρηση μιας καταγραφής της ταυτότητας κάθε κηλίδας σε ένα πλέγμα που μπορεί να
περιέχει χιλιάδες μεμονωμένα πειράματα.

Πρωτεωμική ανάλυση
Πριν την κρυσταλλοποίηση και τον βιοχημικό χαρακτηρισμό, οι πρωτεΐνες συχνά αναλύονται
χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ηλεκτροφόρησης σε πηκτή, μερικής αλληλούχισης και
φασματοσκοπίας μάζας. Η ηλεκτροφόρηση δυο διαστάσεων σε πηκτή μπορεί να διαχωρίσει ένα μείγμα
χιλιάδων πρωτεϊνών σε συγκεκριμένα τμήματα. Οι ζώνες που προκύπτουν μπορούν να αποτυπωθούν ή
να κοπούν από το πήκτωμα και να εξεταστούν. Τα απλά υπολογιστικά εργαλεία μπορούν να δώσουν
κάποια στοιχεία για να βοηθήσουν στη διαδικασία ανάλυσης των μιγμάτων των πρωτεϊνών. Είναι
ευκολότερο να υπολογιστεί το μοριακό βάρος και το ισοηλεκτρικό σημείο (pI) μιας πρωτεϊνικής
αλληλουχίας. Με τη χρήση αυτών των τιμών, μπορούν να ταυτοποιηθούν ομάδες πρωτεϊνών για κάθε
ζώνη σε ένα πήκτωμα. Είναι επίσης πιθανό να υπολογιστεί, από μια πρωτεϊνική αλληλουχία, το πεπτιδικό
αποτύπωμα που προκύπτει όταν αυτή η πρωτεΐνη διασπάται σε θραύσματα από ένζυμα με ειδικές θέσεις
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πέψης πρωτεϊνών. Οι έρευνες φασματομετρίας μάζας των πρωτεϊνικών θραυσμάτων μπορούν να
συγκριθούν με τα επεξεργασμένα πεπτιδικά αποτυπώματα για περαιτέρω περιορισμό της αναζήτησης.

Οι Δημόσιες Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων
Το πρόβλημα της ορολογίας στη βιολογία σε μοριακό επίπεδο είναι τεράστιο. Τα γονίδια είναι
συνήθως γνωστά με μη συστηματικά ονόματα. Αυτά μπορεί να προέρχονται από μελέτες αναπτυξιακής
βιολογίας σε συστήματα μοντέλων, έτσι ώστε ορισμένα γονίδια να έχουν ονόματα όπως flightless, shaker
και antennapedia λόγω των αναπτυξιακών επιδράσεων που προκαλούν σε ένα συγκεκριμένο ζώο. Άλλα
ονόματα επιλέγονται από τους κυτταρικούς βιολόγους και αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία των γονιδίων
σε κυτταρικό επίπεδο, όπως το homeobox. Ακόμα, άλλα ονόματα επιλέγονται από βιοχημικούς και
δομικούς βιολόγους, και αναφέρονται σε μια πρωτεΐνη που πιθανώς απομονώθηκε και μελετήθηκε πριν
βρεθεί το γονίδιο.
Αν και οι πρωτεΐνες αποτελούν άμεσα προϊόντα των γονιδίων, δεν αναφέρονται πάντοτε με τα ίδια
ονόματα ή τους ίδιους κωδικούς με τα γονίδια που τα κωδικοποιούν. Αυτό το είδος σύγχυσης της
ορολογίας σημαίνει γενικά ότι μόνο ένας επιστήμονας που διερευνά ένα συγκεκριμένο γονίδιο, γονιδιακό
προϊόν ή τη βιοχημική διαδικασία, μπορεί να αναγνωρίσει αμέσως σε τι αναφέρεται η κοινή ονομασία
του γονιδίου. Η βιοχημεία ενός οργανισμού είναι ένα πιο πολύπλοκο σύνολο πληροφοριών σε σχέση με
την ταξινόμηση των ζωντανών ειδών την εποχή του Λινναίου, γι’ αυτό δεν αναμένεται εύκολα ένα σαφές
και περιεκτικό σύστημα ονοματολογίας. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για ένα
συγκεκριμένο γονίδιο: τον οργανισμό προέλευσης, τη θέση του στο χρωμόσωμα, και τη θέση των
αλληλουχιών ενεργοποίησης και την ταυτοποίηση των ρυθμιστικών πρωτεϊνών που το ενεργοποιούν και
το αποσιωπούν. Τα γονίδια μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν από το χρόνο ενεργοποίησής τους
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του οργανισμού, και σε ποιούς ιστούς εκφράζονται. Επίσης, μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν βάσει της λειτουργίας του προϊόντος τους, είτε είναι μια δομική πρωτεΐνη, ένα ένζυμο
ή ένα λειτουργικό RNA. Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει της “ταυτότητας” του μεταβολικού
μονοπατιού στο οποίο συμμετέχει το προϊόν τους, και βάσει του υποστρώματος που τροποποιεί ή του
προϊόντος που παράγει. Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει της δομής των πρωτεϊνικών τους
προϊόντων. Είναι σαφές ότι πρόκειται για πληθώρα πληροφοριών που πρέπει να συμπεριληφθούν για να
προκύψει μια λογική ονοματολογία. Η Εικόνα 5 δείχνει ένα τμήμα της πληροφορίας που μπορεί να
σχετίζεται με ένα μόνο γονίδιο.
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Εικόνα 5. Πληροφορίες που σχετίζονται με ένα μόνο γονίδιο
Το ζήτημα για τους προγραμματιστές των βιολογικών βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται ως επί
το πλείστον ότι είναι η επισημείωση (σχολιασμός). Δηλαδή, η καταχώρηση στην βάση δεδομένων με
επαρκή δεδομένα ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες για το γονίδιο, ανεξάρτητα από το αν έχει ένα
κωδικοποιημένο κοινό όνομα, και η δημιουργία της καλύτερης δυνατής σύνδεσης μεταξύ αυτών των
δεδομένων και της αλληλουχίας γονιδίου και του σειριακού αριθμού. Ο σωστός σχολιασμός των
γονιδιωματικών δεδομένων είναι ένας τομέας δυναμικής έρευνας, διότι οι επιστήμονες προσπαθούν να
ανακαλύψουν προσεγγίσεις για την διασταυρούμενη ανταλλαγή δεδομένων με γονιδιώματα χωρίς
σφάλμα. Η αποθήκευση μακρομοριακών πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων έχει
συμβάλλει στην εξέλιξη μιας μεθόδου για την επεξεργασία του ζητήματος της ταξινόμησης. Η λύση ήταν
να δωθεί σε κάθε νέα καταχώρηση στη βάση δεδομένων ένας σειριακός αριθμός και στη συνέχεια να
αποθηκευθεί σε μια σχετική βάση δεδομένων που γνωρίζει τις σωστές συνδέσεις μεταξύ αυτού του
σειριακού αριθμού, οποιουδήποτε αριθμού των ονομάτων για το γονίδιο ή το γονιδιακό προϊόν που
κωδικοποιεί, και με κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με το γονίδιο. Αυτή η τεχνική είναι αυτή που
χρησιμοποιείται σήμερα στις μεγάλες βιολογικές βάσεις δεδομένων.
Οι βάσεις δεδομένων για την επίλυση ερωτημάτων είναι ουσιαστικά τα ίδια ερωτήματα που
προκύπτουν κατά την ανάπτυξη μιας ονοματολογίας (ορολογίας). Ωστόσο, χρησιμοποιώντας σχετικές
βάσεις δεδομένων και πολύπλοκες στρατηγικές αναζήτησης, αποφεύγουν να βρουν έναν συνοπτικό τρόπο
για τους επιστήμονες να γνωστοποιούν την ταυτότητα των γονιδίων σε μη ψηφιακό επίπεδο.
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Επισημείωση δεδομένων και μορφές δεδομένων
Η παρουσίαση και η διανομή των βιολογικών δεδομένων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στη
βιοπληροφορική. Οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του DNA και του RNA, και οι αμινοξικές αλληλουχίες
των πρωτεϊνών περιορίζονται προσεκτικά σε σειρές χαρακτήρων στις οποίες ένα μόνο γράμμα
αντιπροσωπεύει ένα μόνο νουκλεοτίδιο ή αμινοξύ. Οι εναπομείνασες προκλήσεις στην αναπαράσταση
των δεδομένων αλληλουχίας είναι η επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων, η λεπτομερής
επισημείωση των δεδομένων, και ο χειρισμός των δεδομένων που έρχονται σε όλο και μεγαλύτερα
τμήματα, όπως οι αλληλουχίες των χρωμοσωμάτων και τα ολόκληρα γονιδιώματα.
Η τυπικά συμπυκνωμένη αναπαράσταση της τρισδιάστατης δομής του βιομορίου αποτελείται από
τις καρτεσιανές συντεταγμένες των ατόμων στο μόριο. Αυτή η άποψη της αναπαράστασης του μορίου
είναι απλή. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλά σύνθετα ζητήματα για τις δομικές βάσεις δεδομένων
που δεν έχουν επιλυθεί πλήρως. Η επισημείωση εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα για τα δομικά δεδομένα,
αν και η κοινότητα της βιολογίας προσπάθησε να διαμορφώσει μια κοινή άποψη ως προς το ποια
επισημείωση μιας δομής απαιτείται σήμερα. Τα τελευταία 15 χρόνια, διάφοροι ερευνητές έχουν αναπτύξει
το δικό τους στυλ και μορφές για την αναφορά βιολογικών δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων που αφορούν
τη βιολογική αλληλουχία και τη δομή αναπτύχθηκαν παράλληλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην
Ευρώπη. Η χρήση του ιδιωτικού λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων συνέβαλε στη σύνθεση ενός
συνόλου ιδιωτικών μορφών δεδομένων. Παρόλο που υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων,
εδώ εστιάζουμε στους τομείς στους οποίους καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθεί μια ολοκληρωμένη
βάση δεδομένων για μια ολόκληρη κατηγορία δεδομένων.

Δεδομένα τρισδιάστατης Μοριακής Δομής
Αν και η αλληλουχία του DNA, η πρωτεϊνική αλληλουχία και η δομή της πρωτεΐνης είναι κατά
κάποιον τρόπο απλώς διαφορετικοί τρόποι αντιπροσώπευσης του ίδιου γονιδιακού προϊόντος, οι
συγκεκριμένοι τύποι δεδομένων διατηρούνται επί του παρόντος ως ξεχωριστές μελέτες βάσεων
δεδομένων και σε μη συνδεδεμένες μορφές δεδομένων. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι μέθοδοι
προσδιορισμού της αλληλουχίας και της δομής έχουν ξεχωριστές ιστορίες ανάπτυξης.
Η πρώτη δημόσια βάση δεδομένων μοριακής βιολογίας, που δημιουργήθηκε περίπου 10 χρόνια
πριν από τις δημόσιες βάσεις δεδομένων αλληλουχιών DNA, ήταν η Τράπεζα Πρωτεϊνικών Δεδομένων
(PDB). Αντιπροσωπεύει τη κεντρική διαδικτυακή βάση δεδομένων των κρυσταλλικών δομών με ακτίνες
Χ των πρωτεϊνικών μορίων. Ενώ η πρώτη ολοκληρωμένη πρωτεϊνική δομή παρουσιάστηκε στη δεκαετία
του 1950, δεν υπήρχε αξιοσημείωτος αριθμός προσβάσιμων πρωτεϊνικών δομών μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του '70. Οι υπολογιστές δεν είχαν δημιουργηθεί μέχρι το σημείο όπου ήταν δυνατή η γραφική
αναπαράσταση των πληροφοριών πρωτεϊνικής δομής, τουλάχιστον σε χρήσιμες ταχύτητες. Ωστόσο, το
1971, η PDB δημιουργήθηκε στο Εθνικό Εργαστήριο του Brookhaven, για να αποθηκεύσει τις
πληροφορίες σχετικά με την δομή των πρωτεϊνών σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Δημιουργήθηκε μια μορφή
δεδομένων, η οποία οφείλει πολλά χαρακτηριστικά της στη πρώιμη τεχνολογία των υπολογιστών. Η PDB
αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1980. Ξεκινώντας από 15 ομάδες καταχωρήσεων το 1973, αυξήθηκαν
σε 69 καταχωρήσεις το 1976. Ο αριθμός των συνόλων που κατατίθενται κάθε χρόνο παρέμεινε κάτω από
100 έως το 1988, οπότε υπήρχαν ακόμη λιγότερες από 400 καταχωρήσεις στην PDB.
Κοντά στο 1988 και το 1992, η PDB πέτυχε το σημείο καμπής στην εκθετική καμπύλη ανάπτυξής
της. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1994, στην PDB υπήρχαν 2.143 καταχωρήσεις, και αυτή τη στιγμή η PDB
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έχει περισσότερες από 14.000 βιολογικές δομές μακρομορίων. Το 1988 υπεύθυνη για τη διαχείρηση της
PDB έγινε η Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB), μια βάση
κρυσταλλογραφικών δεδομένων των πρωτεϊνών, και έχει εισαχθεί ένα νέο αρχείο για την καταγραφή των
κρυσταλλογραφικών δεδομένων, το Κρυσταλλογραφικό Αρχείο Πληροφοριών των Μακρομορίων
(mmCIF) για την αντικατάσταση του παλαιού αρχείου PDB. Τα περιοδικά που δημοσιεύουν
κρυσταλλογραφικά αποτελέσματα απαιτούν υποβολή στην PDB ως προϋπόθεση δημοσίευσης, πράγμα
που σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα δεδομένα για τις πρωτεϊνικές δομές που λαμβάνονται από ακαδημαϊκούς
ερευνητές καθίστανται διαθέσιμα στην PDB.
Ένα τυπικό ζήτημα για τη διερεύνηση της πρωτεϊνικής δομής είναι η περίσσεια και η απουσία
επιμέλειας της PDB. Υπάρχουν πολλές πρωτεΐνες για τις οποίες έχουν υποβληθεί διάφορες κρυσταλλικές
δομές στη βάση δεδομένων. Η επιλογή υποσυνόλων των πληροφοριών της PDB για διερεύνηση, αποτελεί
ένα κρίσιμο βήμα σε οποιαδήποτε στατιστική έρευνα στην πρωτεϊνική δομή. Πολλές στατιστικές μελέτες
της πρωτεϊνικής δομής εξαρτώνται από σύνολα πρωτεϊνικών αλυσίδων οι οποίες έχουν κοινές
αλληλουχίες κοντά στο 25% της αλληλουχίας τους. Εάν αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιηθεί, υπάρχουν
ακόμα περίπου 1.000 μοναδικές αναδιπλώσεις πρωτεϊνών που απεικονίζονται στην PDB. Καθώς έχει
αυξηθεί η ποσότητα των διαθέσιμων δεδομένων βιολογικής αλληλουχίας, η PDB τώρα παραμένει πίσω
από τις βάσεις δεδομένων της αλληλουχίας γονιδίου.

Δεδομένα DNA, RNA και πρωτεϊνικής αλληλουχίας
Οι βάσεις δεδομένων αλληλουχίας γενικά ειδικεύονται σε έναν τύπο δεδομένων αλληλουχίας:
DNA, RNA ή πρωτεΐνη. Υπάρχουν σημαντικές συλλογές δεδομένων και περιοχές εναπόθεσης σε
Ευρώπη, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες, και υπάρχουν ανεξάρτητες ομάδες που αντικατοπτρίζουν όλα
τα δεδομένα που συλλέγονται στις μεγάλες δημόσιες βάσεις δεδομένων, προσφέροντας συχνά κάποιο
λογισμικό βαθμονόμησης που αξιολογεί τα δεδομένα.
Το 1970, ο Ray Wu αλληλούχισε το πρώτο τμήμα του DNA. Προέκυψαν δώδεκα βάσεις ως ένας
μονός κλώνος στο τέλος ενός κυκλικού DNA το οποίο “κόπηκε” χρησιμοποιώντας ένα πρωτεολυτικό
ένζυμο. Σε κάθε περίπτωση, η αλληλούχιση του DNA είναι σημαντικά πιο απαιτητική από την
αλληλούχιση των πρωτεϊνών, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει καμία χημική διεργασία που να διασπά
επιλεκτικά το πρώτο νουκλεοτίδιο από μια αλυσίδα νουκλεϊκού οξέος. Όταν ο Robert Holley ανακοίνωσε
την αλληλούχιση ενός μορίου RNA 76 νουκλεοτιδίων από το ζυμομύκητα, ακολούθησαν επτά χρόνια
μελέτης. Μετά την δημοσίευση της αλληλουχίας του Holley, διάφορες ομάδες επεξεργάστηκαν τα
πρωτόκολλα αλληλούχισης, επιτυγχάνοντας ακόμη και την αλληλούχιση γονιδιώματος 3.200 βάσεων
ενός βακτηριοφάγου. Σημαντική πρόοδος για την αλληλούχιση του DNA επήλθε μετά το 1975, με τη
μέθοδο χημικής διάσπασης που δημιουργήθηκε από τους Allan Maxam και Walter Gilbert, και με τη
μέθοδο τερματισμού αλυσίδας για τον προσδιορισμό αλληλουχίας DNA που είναι γνωστή ως «μέθοδος
Σάνγκερ» του Frederick Sanger.
Η πρώτη βάση δεδομένων αλληλουχίας DNA, που δημιουργήθηκε το 1979, ήταν η Gene Sequence
Database (GSDB) στο Los Alamos National Lab. Ενώ η GSDB έχει αντικατασταθεί από την παγκόσμια
συνεργασία που είναι η σύγχρονη GenBank, ενημερωμένες πληροφορίες γονιδιακής αλληλουχίας
εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες από την GSDB μέσω του National Center for Genome Resources.
Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL), η Τράπεζα Δεδομένων DNA της
Ιαπωνίας, και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) συνεργάζονται για να γίνουν όλα τα δεδομένα
αλληλουχίας με ελεύθερη πρόσβαση μέσω της GenBank. Το NCBI έχει δημιουργήσει μια τυπική μορφή
σχετικής βάσης δεδομένων για την παρουσίαση και την αποθήκευση των πληροφοριών αλληλουχίας,
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γνωστή ως ASN.1. Παρόλο που αυτή η μορφή εγγυάται τον απλούστερο εντοπισμό των σωστών
αλληλουχιών του σωστού είδους στην GenBank, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση
σε μη επαναλαμβανόμενες εκδόσεις της βάσης δεδομένων. Η βάση δεδομένων αλληλουχιών DNA
αναπτύχθηκε σταδιακά κατά την πρώτη δεκαετία. Το 1992, η GenBank περιείχε μόλις 78.000 ακολουθίες
DNA - λίγο περισσότερο από 100 εκατομμύρια ζεύγη DNA. Το 1995, το Πρόγραμμα χαρτογράφισης του
Ανθρώπινου Γονιδιώματος και η πρόοδος στην διαδικασία της αλληλούχισης, συνέβαλλαν στην ταχύτερη
εξέλιξη της GenBank. Η GenBank σήμερα διπλασιάζεται σε μέγεθος κάθε 6 έως 8 μήνες και ο ρυθμός
αύξησής της αυξάνεται διαρκώς.

Γονιδιωματικά δεδομένα
Εκτός από το Πρόγραμμα χαρτογράφισης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, υπάρχουν τώρα
ξεχωριστές βάσεις δεδομένων του γονιδιώματος για μεγάλο αριθμό οργανισμών μοντέλων. Το
περιεχόμενο της αλληλουχίας των βάσεων δεδομένων του γονιδιώματος εκπροσωπείται στη GenBank,
αλλά οι θέσεις του προγράμματος γονιδιώματος παρέχουν επίσης οτιδήποτε από χάρτες γονιδιώματος έως
συμπληρωματικούς πηγές για τους ερευνητές που εργάζονται σε αυτόν τον οργανισμό. Από τον Οκτώβριο
του 2000, η βάση δεδομένων Entrez Genome του NCBI περιείχε τα μερικά ή πλήρη γονιδιώματα για
πάνω από 900 είδη. Πολλά εκ των οποίων είναι ιοί. Τα υπόλοιπα περιλαμβάνουν βακτήρια, αρχαία, ζύμες,
κοινώς μελετημένα συστήματα φυτικών μοντέλων όπως το Α. thaliana, το ρύζι και ο αραβόσιτος,
συστήματα ζωικών μοντέλων όπως το C. elegans, οι μύγες φρούτων, τα ποντίκια, οι αρουραίοι και τα
διαβολόψαρα, καθώς και τα γονιδιώματα των οργανιδίων. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία λογισμικού του
NCBI για την πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων εξελίσσονται συνεχώς και γίνονται πιο
εξελιγμένα.

Δεδομένα για Βιοχημικά Μονοπάτια
Οι πιο σημαντικές βιολογικές δραστηριότητες δεν πραγματοποιούνται με τη δράση ενός μόνο
μορίου, αλλά ως ενορχηστρωμένες διεργασίες πολλαπλών μορίων. Από τα μέσα του εικοστού αιώνα, οι
βιοχημικοί έχουν αναλύσει αυτά τα λειτουργικά σύνολα ενζύμων και των υποστρωμάτων τους. Ορισμένες
ερευνητικές ομάδες έχουν αρχίσει να εργάζονται για την οργάνωση και αποθήκευση αυτών των
μονοπατιών σε βάσεις δεδομένων. Βασικό παράδειγμα βάσης δεδομένων βιοχημικών μονοπατιών είναι
η KEGG. Η Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) αποθηκεύει συγκριτικές πληροφορίες
σχετικά με τις βάσεις δεδομένων αλληλουχίας, δομής και γενετικής σύνδεσης. Αυτή η βάση δεδομένων
διερευνάται μέσω διεπαφών ιστού, και επιμελείται από ένα συνδυασμό αυτοματοποίησης και ανθρώπινης
τεχνογνωσίας. Εκτός από αυτούς τους "καταλόγους" ολόκληρου του γονιδιώματος, έχουν αναπτυχθεί και
άλλες πιο εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα μονοπάτια (όπως, η
ενδοκυτταρική σηματοδότηση ή η αποικοδόμιση χημικών ενώσεων από μικρόβια).

Δεδομένα Γονιδιακής Έκφρασης
Οι μικροσυστοιχίες DNA (ή, γονιδιακό ή γενωμικό τσιπ) αποτελούν “μικροσκοπικά εργαστήρια”
για τη μελέτη της γονιδιακής έκφρασης. Κάθε τσιπ περιέχει μια ειδικά σχεδιασμένη σειρά από μόρια
ανιχνευτές που μπορούν να υβριδοποιήσουν συγκεκριμένα τμήματα DNA ή mRNA. Η σήμανση του
27 | P a g e

ΒΙΟΛΟΓΊΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΈΣ ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΈΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ
/ ΒΑΣΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ/

DNA ή του RNA με φθορίζοντα μόρια επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του επιπέδου έκφρασης
οποιουδήποτε γονιδίου σε ένα κυτταρικό παρασκεύασμα. Οι μικροσυστοιχίες έχουν επίσης άλλες
εφαρμογές στη μοριακή βιολογία, αλλά η χρήση τους για τη μελέτη της γονιδιακής έκφρασης έχει
οδηγήσει σε έναν νέο τρόπο καταγραφής των λειτουργιών του γονιδιώματος.
Από την πρόοδο της τεχνολογίας των μικροσυστοιχιών DNA στα τέλη της δεκαετίας του 1990,
έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση των διαθέσιμων δεδομένων γονιδιακής έκφρασης τελικά θα ακολουθήσει
την ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων της αλληλουχίας και της δομής. Οι ακατέργαστες πληροφορίες
μικροσυστοιχιών έχουν αρχίσει να καθίστανται προσβάσιμες στο γενικό κοινό σε συγκεκριμένες βάσεις
δεδομένων, και ολοκληρώθηκε η δημιουργία ενός κεντρικού χώρου αποθήκευσης δεδομένων για τέτοια
δεδομένα (Gene Expression Omnibus).
Δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός των πρώιμων πειραμάτων μικροσυστοιχίας
πραγματοποιήθηκαν στο Stanford, ο ιστότοπός τους με βάσεις δεδομένων του γονιδιώματος έχει
συνδέσεις με τις πρώτες πληροφορίες και τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να αναζητηθούν
χρησιμοποιώντας ονόματα γονιδίων ή περιγραφές της λειτουργίας τους. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής έχει συμβάλει αποφασιστικά στη θέσπιση προτύπων για την εναπόθεση
δεδομένων μικροσυστοιχίας σε βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν αρκετές βάσεις δεδομένων για την
εναπόθεση αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης 2D σε πηκτή, συμπεριλαμβανομένων των SWISS-2DPAGE
και HSC-2DPAGE. Η 2D-PAGE είναι μια καινοτομία που επιτρέπει την ποσοτική διερεύνηση των
συγκεντρώσεων των πρωτεϊνών στο κύτταρο, για πολλές πρωτεΐνες την ίδια στιγμή. Ο συνδυασμός αυτών
των δύο συστημάτων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των
γονιδιωμάτων.
Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τις πηγές στον Ιστό για ορισμένες από τις σημαντικότερες βάσεις
δεδομένων που έχουμε συζητήσει σε αυτή την ενότητα.
Πίνακας 1. Σημαντικά Βιολογικά Δεδομένα και Πηγές Πληροφοριών
Θέμα

Βάση Δεδομένων

Σύνδεσμος

Βιοϊατρική
βιβλιογραφία

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

Νουκλεοτιδική
αλληλουχία

GenBank

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fc
gi?db=Nucleotide

SRS at EMBL/EBI

http://srs.ebi.ac.uk

Αλληλουχία του Entrez Genome
γονιδιώματος
Πρωτεϊνική
αλληλουχία

Πρωτεϊνική
δομή

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fc
gi?db=Genome

TIGR databases

http://www.tigr.org/tdb/

GenBank

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fc
gi?db=Protein

SWISS-PROT at ExPASy

http://www.expasy.ch/spro/

PIR

http://www-nbrf.georgetown.edu

Protein Data Bank

http://www.rcsb.org/pdb/
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Entrez Structure DB Protein http://prowl.rockefeller.edu
and peptide mass spectroscopy
PROWL
ΜεταRESID
μεταφραστικές
τροποποιήσεις

http://wwwnbrf.georgetown.edu/pirwww/search/textresid.
html

Βιοχημικές και ENZYME
βιοφυσικές
πληροφορίες

http://www.expasy.ch/enzyme/

Βιοχημικά
μονοπάτια

BIND

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fc
gi?db=Structure

PathDB

http://www.ncgr.org/software/pathdb/

KEGG

http://www.genome.ad.jp/kegg/

WIT

http://wit.mcs.anl.gov/WIT2/

Μικροσυστοιχίε Gene Expression Links
ς

http://industry.ebi.ac.uk/~alan/MicroArray/

2D-PAGE

SWISS-2DPAGE

http://www.expasy.ch/ch2d/ch2d-top.html

Διαδικτυακές
πηγές

The EBI Biocatalog

http://www.ebi.ac.uk/biocat/

IUBio Archive

http://iubio.bio.indiana.edu

Βιβλιογραφικές αναφορές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baxevanis A.D., Ouellette B. F. F. (2004) Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of
Genes and Proteins, 3rd Edition, John Wiley & Son, New York
Elloumi M., Zomaya A. Y. (2011) Algorithms in Computational Molecular Biology: Techniques,
Approaches and Applications, John Wiley a& Son, New York
Liu L., Agren R., Bordel S., Nielsen J. (2010) Use of genome-scale metabolic models for
understanding microbial physiology. FEBS Letters 584: 2556–2564.
Milne C.B., Kim P.J., Eddy J.A., Price N.D. (2009) Accomplishments in genome-scale in silico
modeling for industrial and medical biotechnology. Biotechnol J. 4(12):1653-70
Pevzner P., Shamir R. (2011) Bioinformatics for Biologists, 1st Edition, Cambrage University
Press
Ramsden J. (2015) Bioinformatics: An Introduction, Springer-Verlag, London
Singh G. B. (2015) Fundamentals of Bioinformatics and Computational Biology, Springer
International Publishing, Switzerland

29 | P a g e

ΣΤΟΙΧΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΆ ΔΈΝΤΡΑ / ΒΑΣΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ/

Στοιχίσεις και φυλογενετικά δέντρα
Βασικό επίπεδο

Ventsislava Petrova
BULGAP Ltd
Sofia, Bulgaria
http://www.bggap.eu

Kliment Petrov
BULGAP Ltd
Sofia, Bulgaria
http://www.bggap.eu

4|Page

ΣΤΟΙΧΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΆ ΔΈΝΤΡΑ / ΒΑΣΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ/

Περιεχόμενα
Εργαλεία Βιοπληροφορικής .................................................................................................................................. 5
Μηχανισμοί Μοριακής Εξέλιξης ........................................................................................................................... 7
Αλγόριθμοι εύρεσης γονιδιωμάτων και Ανίχνευση χαρακτηριστικών του DNA.................................................. 7
Ανίχνευση χαρακτηριστικών ................................................................................................................................. 8
Μετάφραση του DNA............................................................................................................................................ 9
Στοίχιση αλληλουχιών κατά ζεύγη...................................................................................................................... 10
Πίνακες βαθµολόγησης ...................................................................................................................................... 13
Ποινές για τα κενά .............................................................................................................................................. 14
Ολική στοίχιση .................................................................................................................................................... 15
Τοπική στοίχιση................................................................................................................................................... 15
Εργαλεία τοπικής στοίχισης ............................................................................................................................ 15
Αλληλουχίες επερώτησης έναντι των βιολογικών βάσεων δεδομένων ........................................................ 15
Αναζήτηση βασισμένη στην τοπική στοίχιση με χρήση του BLAST ................................................................ 16
Ο αλγόριθμος BLAST ....................................................................................................................................... 16
NCBI BLAST και WU-BLAST .............................................................................................................................. 16
Διάφορα προγράμματα BLAST........................................................................................................................ 16
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων BLAST......................................................................................................... 18
Τοπική στοίχιση με χρήση του FASTA ............................................................................................................. 18
Ο αλγόριθμος FASTA ....................................................................................................................................... 18
Τα προγράμματα FASTA.................................................................................................................................. 19
Πολυλειτουργικά εργαλεία για την ανάλυση αλληλουχίας ............................................................................... 19
Biology Workbench ......................................................................................................................................... 20
EMBOSS ........................................................................................................................................................... 20
Βιβλιογραφικές αναφορές .................................................................................................................................. 21

Εργαλεία Βιοπληροφορικής
Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μελετούν τις αλληλουχίες του DNA και των πρωτεϊνών, οι οποίες
αποτελούν το πιο άφθονο τύπο βιολογικών δεδομένων που διατίθενται ηλεκτρονικά. Οι βάσεις δεδομένων
αλληλουχιών είναι ζωτικής σημασίας για τις βιολογικές έρευνες, και η σύγκριση αλληλουχιών (DNA,
RNA, proteins) κατά ζεύγη είναι η πιο σημαντική τεχνική στη βιοπληροφορική. Επιτρέπει την αναζήτηση
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σε σύνολα δεδομένων αλληλουχιών, την κατασκευή εξελικτικών δέντρων, την αναγνώριση
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των οικογενειών διαφόρων πρωτεϊνών, την κατασκευή και ανάλυση
πρωτεϊνικών μοντέλων με βάση τις δομικές πληροφορίες ομολόγων πρωτεϊνών (προσομοίωση μέσω
ομολογίας). Είναι όμως και βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μεγαλύτερων εργασιών, όπως η ανάλυση
ολόκληρων γονιδιωμάτων, η διερεύνηση των καθοριστικών παραγόντων της πρωτεϊνικής δομής, η
σύνδεση των δεδομένων έκφρασης με τις πληροφορίες του γονιδιώματος κλπ.
Οι ακόλουθοι τύποι ανάλυσης μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας δεδομένα
αλληλουχίας:
·

Ανάλυση μονής αλληλουχίας και χαρακτηρισμός αλληλουχίας

·
Στοίχιση αλληλουχιών κατά ζεύγη και αναζήτηση νουκλεοτιδικής (DNA) / πρωτεϊνικής
αλληλουχίας
·

Πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών

·

Ανακάλυψη μοτίβων αλληλουχιών με πολλαπλή στοιχιση αλληλουχιών

·

Φυλογενετική ανάλυση

Η στοίχιση αλληλουχιών κατά ζεύγη είναι το κύριο εργαλείο σύνδεσης της βιολογικής λειτουργίας
με το γονιδίωμα και της μεταφοράς γνωστών πληροφοριών από το ένα γονιδίωμα στο άλλο. Οι τεχνικές
για την ανάλυση των βιολογικών αλληλουχιών είναι οι πιο σημαντικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση
των δεδομένων αλληλουχίας. Υπάρχουν πολλά εργαλεία λογισμικού με ελεύθερη πρόσβαση για την
εκτέλεση σύγκρισης των αλληλουχιών κατά ζεύγη. Ορισμένα από αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Εργαλεία ανάλυσης ακολουθιών και τεχνικές
Τι κάνεις

Γιατί το κάνεις

Εύρεση γονιδίων

Ταυτοποίηση
για
πιθανές GENSCAN,
GeneWise,
κωδικοποιούσες περιοχές
PROCRUSTES, GRAIL
στην
αλληλουχία
γονιδιώματος (DNA)

Ανίχνευση
χαρακτηριστικών του DNA

Τι χρησιμοποιείτε για να
το κάνετε

του

Εντοπισμό θέσεων ματίσματος, CBS Prediction Server
υποκινητών και αλληλουχιών
που εμπλέκονται στη ρύθμιση της
γονιδιακής έκφρασης

Μετάφραση του DNA και Μετατροπή μιας αλληλουχίας "Protein machine" server at
αντίστροφη μετάφραση
DNA σε πρωτεϊνική αλληλουχία EBI
ή αντίστροφα
Στοίχιση ακολουθιών κατά Εντοπισμός μικρών περιοχών BLAST, FASTA
ζεύγη (τοπική)
ομολογίας σε ένα ζεύγος
μεγαλύτερων ακολουθιών
Στοίχιση ακολουθιών κατά Εύρεση της καλύτερης πλήρους ALIGN
ζεύγη (ολική)
στοίχισης
μεταξύ
δύο
ακολουθιών
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Αναζήτηση
σε
βάση Αναζήτηση
BLAST,
δεδομένων ακολουθιών με ομοιοτήτων μεταξύ αλληλουχιών SSEARCH
σύγκριση κατά ζεύγη
που δεν αναγνωρίζονται από μια
απλή
αναζήτηση
λέξεωνκλειδιών.
Εύρεση
μόνο
ομοιοτήτων που έχουν στην
πραγματικότητα
κάποια
ομολογία αλληλουχίας

FASTA,

Μηχανισμοί Μοριακής Εξέλιξης
Η ανακάλυψη του DNA ως η μοριακή βάση της κληρονομικότητας και της εξέλιξης κατέστησε
δυνατή την κατανόηση της διαδικασίας εξέλιξης με έναν εντελώς νέο τρόπο. Είναι γνωστό ότι συχνά
υπάρχουν μεταλλάξεις σε διαφορετικά τμήματα του DNA ενός οργανισμού: στο μέσο των γονιδίων που
κωδικοποιούν πρωτεΐνες ή λειτουργικά μόρια RNA, στο μέσο των ρυθμιστικών αλληλουχιών που
ελέγχουν εάν ένα γονίδιο πρόκειται να εκφραστεί ή όχι, ή στη "μέση του πουθενά", σε περιοχές μεταξύ
των γονιδιακών αλληλουχιών. Οι μεταλλάξεις μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον φαινότυπο
του οργανισμού ή δεν μπορούν να έχουν καμία εμφανή συνέπεια. Με την πάροδο του χρόνου οι
μεταλλάξεις που είναι ευεργετικές ή τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβείς για ένα είδος, μπορούν να
επιδιορθωθούν στον πληθυσμό.
Με τη συγκριτική μελέτη αλληλουχιών DNA ή ολόκληρων γονιδιωμάτων είναι δυνατόν να
αναπτυχθούν ποσοτικές μέθοδοι για την κατανόηση του πότε και πώς προέκυψαν οι μεταλλάξεις, καθώς
και πώς και γιατί διατηρήθηκαν για να επιβιώσουν σε υπάρχοντα είδη και πληθυσμούς. Η γονιδιωματική
και η βιοπληροφορική έχουν καταστήσει δυνατή την μελέτη της εξελικτικής πορείας και την
πραγματοποίηση δηλώσεων σχετικά με τη φυλογενετική σχέση ενός είδους με άλλο. Οι μεταβολές στην
ταυτότητα της αλληλουχίας σε δεδομένη θέση νουκλεοτιδικού ή αμινοξικού καταλοίπου βαθμολογούνται
με τη χρήση του τυπικού συστήματος βαθμονόμησης της αντικατάστασης (για παράδειγμα, μια θετική
τιμή για αντιστοίχιση και μια αρνητική τιμή για αναντιστοιχία) ή τους πίνακες αντικατάστασης. Οι
προσθήκες και οι ελλείψεις βαθμολογούνται με ποινές για την εισαγωγή νέου κενού και την επέκταση
υπάρχοντος κένου.

Αλγόριθμοι
εύρεσης
χαρακτηριστικών του DNA

γονιδιωμάτων

και

Ανίχνευση

Μόλις ένα μεγάλο τμήμα DNA χαρτογραφηθεί και αλληλουχηθεί, το επόμενο σημαντικό βήμα
είναι η διερεύνηση της λειτουργίας του. Η ανάλυση του μονόκλωνου DNA για την διερεύνηση των
χαρακτηριστικών της αλληλουχίας είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας στη βιοπληροφορική.
Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους η ανίχνευση γονιδίων και η ανίχνευση χαρακτηριστικών αποτελούν
σημαντικά προβλήματα. Πρώτον, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-DNA,
πολλές από τις οποίες δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί πειραματικά, και κάποιες από αυτές διαφέρουν από
οργανισμό σε οργανισμό. Οι σημερινοί αλγόριθμοι ανίχνευσης υποκινητών παρέχουν περίπου 20-40
ψευδώς θετικούς για κάθε πραγματικό υποκινητή. Ορισμένες πρωτεΐνες συνδέονται με ειδικές
αλληλουχίες, και άλλες είναι πιο ευέλικτες και αναγνωρίζουν διαφορετικές συμβατές θέσεις πρόσδεσης.
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Για να περιπλέξουμε τα πράγματα περαιτέρω, μια πρωτεΐνη μπορεί να δεσμευθεί σε ένα τμήμα ενός
χρωμοσώματος αλλά να επηρεάσει μια τελείως διαφορετική περιοχή εκατοντάδες ή χιλιάδες ζεύγη
βάσεων μακριά.
Οι αλγόριθμοι εύρεσης γονιδιωμάτων (genefinders) είναι προγράμματα που προσπαθούν να
αναγνωρίσουν όλα τα ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης στο DNA που δεν έχουν σχολιαστεί (unannotated).
Χρησιμοποιούν ποικίλες προσεγγίσεις για τον εντοπισμό γονιδίων, αλλά οι πιο επιτυχημένες συνδυάζουν
προσεγγίσεις με βάση το περιεχόμενο και την αναγνώριση προτύπων. Τα εργαλεία ανάλυσης με βάση το
περιεχόμενο για την πρόβλεψη των γονιδίων επωφελούνται από το γεγονός ότι η κατανομή των
νουκλεοτιδίων στα γονίδια είναι διαφορετική από εκείνη των μη κωδικοποιούντων γονιδίων. Οι μέθοδοι
αναγνώρισης μοτίβων αναζητούν χαρακτηριστικές αλληλουχίες που σχετίζονται με γονίδια (κωδικόνια
έναρξης και λήξης, υποκινητές, θέσεις ματίσματος) για να συναχθεί η παρουσία και η δομή ενός γονιδίου.
Στην πραγματικότητα, η τρέχουσα γενεά των αλγορίθμων εύρεσης γονιδιωμάτων συνδυάζει και τις δύο
μεθόδους με επιπρόσθετες γνώσεις, όπως η δομή των γονιδίων ή αλληλουχίες άλλων γνωστών γονιδίων.
Μερικοί genefinders είναι προσβάσιμοι μόνο μέσω διασύνδεσης ιστού (web interfaces): η
αλληλουχία που πρέπει να εξεταστεί για γονίδια υποβάλλεται στο πρόγραμμα, υποβάλλεται σε
επεξεργασία και επιστρέφεται το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Από τη μία πλευρά, αυτό αποκλείει την ανάγκη
για εγκατάσταση και συντήρηση του συγκεκριμένου λογισμικού στο σύστημά σας, και παρέχει μια
σχετικά ενιαία διασύνδεση για τα διάφορα προγράμματα. Από την άλλη πλευρά, εάν σκοπεύετε να
βασιστείτε στα αποτελέσματα ενός genefinder, θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να καταλάβετε τον
υποκείμενο αλγόριθμο, να μάθετε εάν το μοντέλο είναι ειδικό για ένα συγκεκριμένο είδος ή οικογένεια
και, στην περίπτωση μοντέλων με βάση το περιεχόμενο, να γνωρίζετε τις αλληλουχίες.
Μερικά προγράμματα ανίχνευσης γονιδίων που χρησιμοποιούνται συχνά περιλαμβάνουν τα Oak
Ridge National Labs' GRAIL, GENSCAN, PROCRUSTES και GeneWise. Το GRAIL συνδυάζει στοιχεία
από μια ποικιλία πληροφοριών σήματος και περιεχομένου χρησιμοποιώντας ένα νευρικό δίκτυο. Το
GENSCAN συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία περιεχομένου με ένα πιθανό
πρότυπο δομής γονιδίων (πρόβλεψη δομών γονιδίων). Τα PROCRUSTES και GeneWise βρίσκουν
ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης μετά από μετάφραση της αλληλουχίας DNA και σύγκριση της πρωτεϊνικής
αλληλουχίας που προκύπτει με γνωστές πρωτεϊνικές αλληλουχίες. Το PROCRUSTES συγκρίνει δυνητικά
ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης (ORFs) με κλειστά ομόλογα, ενώ το GeneWise συγκρίνει το γονίδιο με μια
απλή αλληλουχία ή ένα πρότυπο μίας ολόκληρης οικογένειας πρωτεϊνών.

Ανίχνευση χαρακτηριστικών
Εκτός από το ρόλο που διαδραματίζουν τα συστήματα genefinder, οι αλγόριθμοι εντοπισμού
χαρακτηριστικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνοι τους για να βρουν πρότυπα σε αλληλουχίες DNA.
Συχνά, αυτά τα εργαλεία συμβάλλουν στην ερμηνεία του DNA που έχει προσφάτως αλληλουχηθεί ή στην
επιλογή νουκλεοτιδικών στόχων για το σχεδιασμό εκκινητών για PCR ή ολιγομερών για μικροσυστοιχίες.
Ορισμένα εργαλεία όπως αυτά περιλαμβάνουν το Κέντρο Ανάλυσης Βιολογικών Αλληλουχιών στο
Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας, το CodeHop server στο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο Fred
Hutchinson, και τη Συλλογή εργαλείων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής. Εκτός από αυτά τα
ειδικού σκοπού εργαλεία, μια άλλη δημοφιλής προσέγγιση είναι η χρήση προγραμμάτων εντοπισμού
προτύπου τα οποία βρίσκουν αυτόματα κοινά πρότυπα ακολουθιών.
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Μετάφραση του DNA
Πριν από τη σύνθεση μιας πρωτεΐνης, η αλληλουχία της πρέπει να μεταφραστεί από DNA σε
πρωτεϊνική αλληλουχία. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλληλουχία DNA μπορεί να μεταφραστεί με έξι πιθανούς
τρόπους. Η ακολουθία μπορεί να μεταφραστεί προς δύο κατευθύνσεις (προς τα πίσω και προς τα εμπρός).
Επειδή κάθε αμινοξύ σε μια πρωτεΐνη προσδιορίζεται από τρεις νουκλεοτιδικές βάσεις, υπάρχουν τρεις
πιθανές μεταφράσεις οποιασδήποτε αλληλουχίας DNA σε κάθε κατεύθυνση: μία που ξεκινάει από το
πρώτο νουκλεοτίδιο της αλληλουχίας, μία που αρχίζει με το δεύτερο νουκλεοτίδιο, και μία αρχίζοντας
από το τρίτο νουκλεοτίδιο.
Η Εικόνα 1 δείχνει την "αντίστροφη-μετάφραση" μιας πρωτεϊνικής αλληλουχίας (φαίνεται στην
κορυφή της γραμμής) σε DNA, χρησιμοποιώντας τον γενετικό κώδικα των βακτηριακών και φυτικών
πλαστιδίων. Εντούτοις, σημειώστε ότι η φύση έχει ομαδοποιήσει τα κωδικόνια «λογικά»: η αλανίνη (Α)
καθορίζεται πάντα από το κωδικόνιο «G-C-X», η αργινίνη (R) κωδικοποιείται είτε από το κωδικόνιο «CG-X» ή το κωδικόνιο «AG-πυριμιδίνης», κτλ. Αυτό μειώνει τον αριθμό των πιθανών αλληλουχιών που
πρέπει να ελέγχονται εάν (για παράδειγμα) προσπαθήσετε να συγκρίνετε μια πρωτεϊνική αλληλουχία με
μια βάση δεδομένων νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (DNA).
Η πιο αποτελεσματική υπολογιστική λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι απλώς η μετάφραση της
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (DNA) και στα έξι πλαίσια ανάγνωσης.

Εικόνα 1. Αντίστροφη-μετάφραση από μια πρωτεϊνική αλληλουχία
Δεν υπάρχουν σημάδια στην αλληλουχία του DNA για να υποδείξουν πού τελειώνει ένα κωδικόνιο
και πού αρχίζει το επόμενο, εκτός εάν η θέση του κωδικονίου έναρξης είναι προηγουμένως γνωστή.
Συνεπώς, μια αλληλουχία δίκλωνου DNA μπορεί να ερμηνευθεί με οποιονδήποτε από τους έξι τρόπους:
ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης μπορεί να ξεκινήσει από το νουκλεοτίδιο i, από το i + 1 ή από το i + 2
σε οποιαδήποτε από τις δύο αλυσίδες DNA. Για να ερμηνευθεί αυτή η αβεβαιότητα, όταν μια πρωτεΐνη
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συγκρίνεται με ένα σύνολο αλληλουχιών DNA, οι αλληλουχίες DNA μεταφράζονται και στις έξι πιθανές
αμινοξικές αλληλουχίες, και η πιθανή πρωτεϊνική αλληλουχία συγκρίνεται με αυτές που προκύπτουν από
τις μεταφράσεις. Αυτή η διεξοδική μετάφραση ονομάζεται "μετάφραση 6-πλαισίων" και απεικονίζεται
στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2. Μία αλληλουχία DNA και η μετάφρασή της σε τρία από τα έξι πιθανά πλαίσια
ανάγνωσης
Λόγω του μεγάλου αριθμού των πιθανών κωδικονίων που κωδικοποιούν για μερικά αμινοξέα, η
αντίστροφη-μετάφραση μιας πρωτεΐνης σε αλληλουχία DNA μπορεί να οδηγήσει σε έναν εξαιρετικά
μεγάλο αριθμό πιθανών αλληλουχιών. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία χρήσης των κωδικονίων είναι
διαθέσιμα για διάφορα είδη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προτείνουν την πιθανότερη
αντίστροφη-μετάφραση. Ωστόσο, αν χρειαστεί να δημιουργήσετε μια μετάφραση έξι πλαισίων μιας
μονοκλωνικής αλληλουχίας DNA ή να μεταφράσετε μια πρωτεΐνη σε ένα σύνολο πιθανών αλληλουχιών
DNA και δεν επιθυμείτε να την καταγράψετε μόνοι σας, ο Protein Machine server στο Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής (EBI) θα το κάνει για εσάς.

Στοίχιση αλληλουχιών κατά ζεύγη
Η σύγκριση των πρωτεϊνικών και νουκλεοτιδικών (DNA) αλληλουχιών είναι μία από τις βασικές
αρχές της βιοπληροφορικής. Η ικανότητα να εκτελούνται αυτοματοποιημένες ταχείες συγκρίσεις
αλληλουχιών διευκολύνει τη διερεύνηση της λειτουργίας μιας νέας αλληλουχίας, την πρόβλεψη και την
κατασκευή δομικών πρωτεϊνικών μοντέλων, το σχεδιασμό και την ανάλυση πειραμάτων γονιδιακής
έκφρασης. Καθώς τα δεδομένα βιολογικής αλληλουχίας έχουν συσσωρευτεί, έχει καταστεί εμφανές ότι η
φύση είναι συντηρητική. Δεν δημιουργείται μια νέα βιοχημεία για κάθε νέο είδος, και η νέα
λειτουργικότητα δεν δημιουργείται από την ξαφνική εμφάνιση νέων γονιδίων. Αντ 'αυτού, οι σταδιακά
αυξανόμενες τροποποιήσεις δημιουργούν γενετική ποικιλομορφία και νέα λειτουργία. Έτσι, η ανίχνευση
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ομοιοτήτων μεταξύ των αλληλουχιών επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με μία αλληλουχία
σε άλλες παρόμοιες αλληλουχίες με εύλογη, αν και όχι πάντα απόλυτη, εμπιστοσύνη.
Πριν φτάσουμε σε ένα συγκριτικό συμπέρασμα σχετικά με μία αλληλουχία ενός νουκλεϊκού οξέος
ή πρωτεΐνης, απαιτείται η στοίχιση της αλληλουχίας. Η βασική ιδέα της επιλογής μιας βέλτιστης
στοίχισης αλληλουχιών είναι απλή. Οι δύο ακολουθίες στοιχίζονται με τυχαίο τρόπο. Η ποιότητα του
ταιριάσματος βαθμολογείται. Στη συνέχεια, μία ακολουθία μετακινείται σε σχέση με την άλλη και το
ταίριασμα βαθμολογείται ξανά, μέχρι να βρεθεί η καλύτερη βαθμολογικά ευθυγράμμιση.
Αυτό που φαίνεται αρχικά απλό δεν είναι καθόλου απλό στην πράξη. Έτσι, χρησιμοποιώντας την
αυτοματοποιημένη μέθοδο για την εύρεση της βέλτιστης στοίχισης είναι η πιο κατάλληλη προσέγγιση. Η
επόμενη ερώτηση είναι πώς πρέπει να βαθμολογηθούν οι στοιχίσεις; Ένα σύστημα βαθμολόγησης μπορεί
να είναι τόσο απλό όσο +1 για έναν ταίριασμα και -1 για μια ασυμφωνία. Αλλά, θα έπρεπε να ανοίξουν
τα κενά στις αλληλουχίες για να διευκολυνθεί το καλύτερο ταίριασμα αλλού; Εάν επιτρέπονται τα κενά,
πώς πρέπει να βαθμολογηθούν; Ποιος είναι ο καλύτερος αλγόριθμος για την εύρεση της βέλτιστης
στοίχισης δύο αλληλουχιών; Και όταν γίνεται μια στοίχιση, είναι απαραίτητα σημαντική; Μπορεί να
παραχθεί μια στοίχιση παρόμοιας ποιότητας για δύο τυχαίες αλληλουχίες;
Η Εικόνα 3 δείχνει παραδείγματα τριών ειδών στοίχισης. Σε κάθε στοίχιση, οι αλληλουχίες που
συγκρίνονται παρουσιάζονται, η μία πάνω από την άλλη, έτσι ώστε τα αντίστοιχα κατάλοιπα να
στοιχίζονται. Οι ομοιότητες υποδεικνύονται με συν (+). Οι πληροφορίες σχετικά με την στοίχιση
παρουσιάζονται στην κορυφή, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού της ταυτότητας (ο αριθμός όμοιων
ταιριασμάτων διαιρούμενος με το μήκος της στοίχισης) και της βαθμολογίας. Τέλος, τα κενά σε μία
αλληλουχία σε σχέση με την άλλη απεικονίζονται με παύλες (-) για κάθε θέση στην αλληλουχία που
καταλαμβάνεται από ένα κενό.
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Εικόνα 3. Τρεις στοιχίσεις: τυχαία, με υψηλή βαθμολογία και με χαμηλή βαθμολογία αλλά
σημαντική
Η πρώτη στοίχιση είναι μια τυχαία ευθυγράμμιση, μια σύγκριση μεταξύ δύο μη σχετικών
αλληλουχιών. Παρατηρήστε ότι, εκτός από τις ελάχιστες ομοιότητες και τις συντηρημένες μεταλλάξεις
μεταξύ των δύο αλληλουχιών, έχουν δημιουργηθεί μεγάλα κενά και στις δύο αλληλουχίες για να
επιτευχθεί αυτή η στοίχιση. Η δεύτερη στοίχιση είναι μία με υψηλή βαθμολογία: δείχνει μια σύγκριση
μεταξύ δύο στενά συγγενικών πρωτεϊνών. Συγκρίνετε αυτήν την στοίχιση με την τρίτη, μια σύγκριση
μεταξύ δύο μη συγγενικών πρωτεϊνών. Φαίνεται ότι υπάρχουν λιγότερα όμοια κατάλοιπα στις
αλληλουχίες της στοίχισης με τη χαμηλή βαθμολογία από ότι στην υψηλότερη βαθμολογία. Παρ 'όλα
αυτά, υπάρχουν πολλές ομοιότητες ή συντηρημένες αλλαγές.
Κατά την περιγραφή των συγκρίσεων των αλληλουχιών, χρησιμοποιούνται συχνά διάφοροι όροι.
Οι όροι ταυτοσημία αλληλουχίας, η ομοιότητα αλληλουχίας και η ομολογία αλληλουχίας είναι οι πιο
σημαντικοί. Η ομοιότητα αλληλουχίας έχει νόημα μόνο όταν οι πιθανές αντικαταστάσεις βαθμολογούνται
ανάλογα με την πιθανότητα με την οποία εμφανίζονται. Στις πρωτεϊνικές αλληλουχίες, τα αμινοξέα με
παρόμοιες χημικές ιδιότητες βρέθηκαν να αντικαθιστούν το ένα το άλλο πολύ πιο εύκολα από τα ανόμοια
αμινοξέα. Η ομολογία αλληλουχίας είναι ένας γενικότερος όρος που υποδεικνύει την εξελικτική συγγένεια
μεταξύ των αλληλουχιών. Είναι κοινό να μιλάμε για ένα ποσοστό ομολογίας της αλληλουχίας όταν
συγκρίνουμε δύο αλληλουχίες, αν και αυτό το ποσοστό μπορεί να περιλαμβάνει ένα μείγμα ταυτόσημων
και όμοιων θέσεων. Τέλος, η ομολογία αλληλουχίας αναφέρεται στην εξελικτική συγγένεια μεταξύ των
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αλληλουχιών. Δύο αλληλουχίες λέγεται ότι είναι ομόλογες εάν και οι δύο προέρχονται από μια κοινή
προγονική αλληλουχία. Οι όροι ομοιότητα και ομολογία χρησιμοποιούνται συχνά αδιάκριτα για να
περιγράψουν αλληλουχίες, αλλά, εντούτοις, έχουν διαφορετική σημασία. Η ομοιότητα αναφέρεται στην
παρουσία ταυτόσημων και όμοιων θέσεων στις δύο αλληλουχίες, ενώ η ομολογία αντανακλά την ύπαρξη
ενός κοινού προγόνου.

Πίνακες βαθµολόγησης
Οι πιο σημαντικές πληροφορίες κατά την αξιολόγηση μιας στοίχισης αλληλουχίας είναι αν είναι
τυχαία ή σημαντική. Εάν η στοίχιση είναι σημαντική, το ερώτημα είναι πόσο σημαντική είναι. Αυτό
εκτιμάται με την κατασκευή ενός πίνακα βαθμολόγησης. Ένας πίνακας βαθμολόγησης είναι ένας πίνακας
τιμών που περιγράφει την πιθανότητα ενός ζεύγους καταλοίπων (αμινοξέος ή βάσης) να εμφανίζεται σε
στοίχιση. Οι τιμές σε έναν πίνακα βαθμολόγησης είναι λογάριθμοι αναλογιών δύο πιθανοτήτων. Μία
είναι η πιθανότητα τυχαίας εμφάνισης ενός αμινοξέος σε στοίχιση αλληλουχίας. Αυτή η τιμή είναι απλά
το προϊόν των ανεξάρτητων συχνοτήτων εμφάνισης καθενός από τα αμινοξέα. Η άλλη είναι η πιθανότητα
σημαντικής εμφάνισης ζεύγους καταλοίπων σε στοίχιση αλληλουχίας. Αυτές οι πιθανότητες προέρχονται
από δείγματα πραγματικών στοιχίσεων αλληλουχιών που είναι γνωστό ότι είναι έγκυρες.
Η Εικόνα 4 δείχνει ένα παράδειγμα πίνακα αντικατάστασης BLOSUM62 για αμινοξέα.

Εικόνα 4. Ο πίνακας αντικατάστασης BLOSUM62 για τα αμινοξέα
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Οι πίνακες αντικατάστασης για τα αμινοξέα είναι περίπλοκοι επειδή αντανακλούν τη χημική φύση
και τη συχνότητα εμφάνισης των αμινοξέων. Για παράδειγμα, στον πίνακα BLOSUM, το γλουταμινικό
οξύ (Ε) έχει θετική τιμή για την αντικατάσταση με το ασπαρτικό οξύ (D) και επίσης με τη γλουταμίνη
(Q). Και οι δύο αυτές αντικαταστάσεις είναι χημικά συντηρητικές. Το ασπαρτικό οξύ έχει πλευρική
αλυσίδα που είναι χημικώς παρόμοια με το γλουταμινικό οξύ, αν και μια μεθυλική ομάδα είναι βραχύτερη.
Από την άλλη πλευρά, η γλουταμίνη είναι παρόμοια σε μέγεθος και χημεία με το γλουταμινικό οξύ, αλλά
είναι ουδέτερη ενώ το γλουταμικό οξύ είναι αρνητικά φορτισμένο. Οι τιμές αντικατάστασης για το
γλουταμινικό οξύ με κατάλοιπα όπως η ισολευκίνη (I) και η λευκίνη (L) είναι αρνητικές.
Οι πίνακες αντικατάστασης για νουκλεοτιοδικές βάσεις σε μια DNA ή RNA αλληλουχία είναι
πολύ απλές. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα ζεύγη Α:Τ και G:C
εμφανίζονται σε περίπου ίσες αναλογίες. Οι πίνακες αντικατάστασης που συνήθως χρησιμοποιούνται
είναι οι πίνακες BLOSUM και ΡΑΜ. Όταν χρησιμοποιείτε το BLAST, πρέπει να επιλέξετε έναν πίνακα
βαθμολόγησης. Οι περισσότεροι αυτοματοποιημένοι διακομιστές επιλέγουν έναν προεπιλεγμένο πίνακα
για εσάς, και αν κάνετε απλά μια γρήγορη αναζήτηση αλληλουχιών, είναι καλό να αποδεχτείτε την
προεπιλογή αυτή.
Οι πίνακες BLOSUM προέρχονται από τη βάση δεδομένων Blocks. Η αριθμητική τιμή (π.χ., 62)
που σχετίζεται με έναν πίνακα BLOSUM αντιπροσωπεύει την τιμή αποκοπής για το βήμα της
ομαδοποίησης. Η τιμή 62 δείχνει ότι οι ακολουθίες τοποθετήθηκαν στην ίδια ομάδα (cluster) αν ήταν
περισσότερο από 62% ταυτόσημες. Επιτρέποντας την ενσωμάτωση περισσότερων διαφορετικών
αλληλουχιών σε κάθε ομάδα, οι χαμηλότερες τιμές αποκοπής αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερες χρονικές
κλίμακες εξέλιξης, έτσι οι πίνακες με χαμηλές τιμές αποκοπής είναι κατάλληλες για την αναζήτηση πιο
απομακρυσμένων σχέσεων. Ο BLOSUM62 είναι ο πίνακας πρότυπο για στοιχίσεις χωρίς κενά, ενώ ο
BLOSUM50 χρησιμοποιείται πιο συχνά όταν δημιουργούνται στοιχίσεις με κενά.
Οι πίνακες PAM (Αποδεκτής σημειακής μετάλλαξης) κλιμακώνονται σύμφωνα με ένα μοντέλο
εξελικτικής απόστασης από στοιχίσεις στενά συγγενικών αλληλουχιών. Ο συνηθέστερα
χρησιμοποιημένος πίνακας PAM είναι ο PAM250. Εντούτοις, η σύγκριση των αποτελεσμάτων
χρησιμοποιώντας τους πίνακες PAM και BLOSUM υποδηλώνει ότι οι πίνακες BLOSUM είναι καλύτεροι
στην ανίχνευση βιολογικά σημαντικών ομοιοτήτων.

Ποινές για τα κενά
Οι αλληλουχίες DNA αλλάζουν όχι μόνο με σημειακή μετάλλαξη, αλλά και με την εισαγωγή και
διαγραφή καταλοίπων. Συνεπώς, είναι συχνά απαραίτητο να εισάγονται κενά σε μία ή και στις δύο
αλληλουχίες που είναι στοιχισμένες ώστε να δημιουργηθεί μια ουσιαστική στοίχιση μεταξύ τους. Οι
περισσότεροι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μια ποινή για τα κενά για την εισαγωγή ενός κενού στην
στοίχιση. Τα περισσότερα πρότυπα στοίχισης αλληλουχιών χρησιμοποιούν συσχετισμένες ή αφινικές
ποινές για τα κενά, στις οποίες ο ρυθμός δημιουργίας ενός κενού σε μια αλληλουχία είναι διαφορετικός
από τον ρυθμό επέκτασης ενός κενού που έχει ήδη ξεκινήσει. Από αυτές τις δύο ποινές - την ποινή
δημιουργίας κενού και την ποινή επιμήκυνσης (ή επέκτασης) κενού - οι ποινές δημιουργίας κενού τείνουν
να είναι πολύ υψηλότερες από την αντίστοιχη ποινή επέκτασης. Οι τιμές που συνήθως χρησιμοποιούνται
σε συνδυασμό με τον πίνακα BLOSUM 62, είναι -11 για τη δημιουργία κενού και -1 για την επέκταση
του κενού.
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Ολική στοίχιση
Μια πιθανότητα είναι να στοιχιστούν δύο αλληλουχίες σε όλο το μήκος τους. Αυτός ο αλγόριθμος
ονομάζεται αλγόριθμος Needleman-Wunsch. Σε αυτή την περίπτωση, δημιουργείται μια βέλτιστη
στοίχιση από τις στοιχίσεις ακολουθιών υψηλής βαθμολόγησης, που περνούν μέσα από τον πίνακα από
πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά. Μόνο η διαδρομή με την καλύτερη βαθμολόγηση μπορεί να
εντοπιστεί μέσω του πίνακα, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη στοίχιση.

Τοπική στοίχιση
Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία στοίχισης αλληλουχίας βασίζονται σε μια στρατηγική
που ονομάζεται τοπική στοίχιση. Η στρατηγική ολικής στοίχισης προϋποθέτει ότι οι δύο αλληλουχίες που
στοιχίζονται είναι γνωστές και πρέπει να στοιχιστούν σε όλο το μήκος τους. Ωστόσο, συχνά αναζητείται
μια αλληλουχία σε μια βάση δεδομένων αλληλουχιών με άγνωστες αλληλουχίες, ή μια σύντομη
εξεταζόμενη αλληλουχία (αλληλουχία επερώτησης) χρησιμοποιείται για να ταιριάζει με μια πολύ μεγάλη
αλληλουχία DNA. Για παράδειγμα, σε πρωτεϊνικές ή γονιδιακές αλληλουχίες που έχουν κάποια
εξελικτική συγγένεια, αλλά οι οποίες έχουν αποκλίνει σημαντικά μεταξύ τους, τα στοιχεία της ομολογίας
που παραμένουν είναι κάποια σύντομα ομόλογα τμήματα. Ο αλγόριθμος που πραγματοποιεί την τοπική
στοίχιση δύο αλληλουχιών είναι γνωστός ως ο αλγόριθμος Smith-Waterman. Δεν είναι απαραίτητο να
εκτείνεται η τοπική στοίχιση από την αρχή μέχρι το τέλος των δύο αλληλουχιών που στοιχίζονται. Εάν η
αθροιστική βαθμολογία μέχρι κάποιο σημείο της αλληλουχίας είναι αρνητική, η στοίχιση μπορεί να
εγκαταλειφθεί και να ξεκινήσει μια νέα στοίχιση. Η στοίχιση μπορεί επίσης να τερματιστεί οπουδήποτε
στον πίνακα.

Εργαλεία τοπικής στοίχισης
Μία από τις πιο συχνά αναφερθείσες εφαρμογές του αλγορίθμου Smith-Waterman για αναζήτηση
σε βάσεις δεδομένων είναι το πρόγραμμα SSEARCH, το οποίο αποτελεί μέρος του αλγορίθμου
τοπικής στοίχισης FASTA. Το LALIGN, επίσης μέρος του πακέτου FASTA, είναι μια εφαρμογή του
αλγορίθμου Smith-Waterman για την στοίχιση δύο αλληλουχιών.

Αλληλουχίες επερώτησης έναντι των βιολογικών βάσεων δεδομένων
Μια κοινή εφαρμογή της στοίχισης αλληλουχίας είναι η αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων για
αλληλουχίες που είναι παρόμοιες με μια εξεταζόμενη αλληλουχία. Σε αυτές τις αναζητήσεις, η στοίχιση
μίας μεγάλης αλληλουχίας εκατοντάδων ή χιλιάδων καταλοίπων ταιριάζει με μια βάση δεδομένων με
τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδες αλληλουχίες αντίστοιχου μεγέθους.
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Αναζήτηση βασισμένη στην τοπική στοίχιση με χρήση του BLAST
Μέχρι στιγμής, το πιο δημοφιλές εργαλείο για την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων αλληλουχίας
είναι ένα πρόγραμμα που ονομάζεται BLAST (Βασικό εργαλείο αναζήτησης τοπικής στοίχισης).
Πραγματοποιεί συγκρίσεις αλληλουχιών κατά ζεύγη, αναζητώντας περιοχές τοπικής ομοιότητας, αντί για
βέλτιστες ολικές στοιχίσεις μεταξύ ολόκληρων αλληλουχιών. Το BLAST μπορεί να εκτελέσει
εκατοντάδες ή και χιλιάδες συγκρίσεις αλληλουχιών μέσα σε λίγα λεπτά. Και σε λιγότερο από λίγες ώρες,
μια εξεταζόμενη αλληλουχία μπορεί να συγκριθεί με μια ολόκληρη βάση δεδομένων για να βρεθούν όλες
τις ομόλογες ακολουθίες.

Ο αλγόριθμος BLAST
Η αναζήτηση αλληλουχίας με τοπική στοίχιση χρησιμοποιώντας έναν τυπικό αλγόριθμο SmithWaterman είναι μια αρκετά αργή διαδικασία. Ο αλγόριθμος BLAST, ο οποίος επιταχύνει την τοπική
στοίχιση αλληλουχίας, έχει τρία βασικά βήματα. Αρχικά, δημιουργεί μια λίστα με όλες τις σύντομες
αλληλουχίες (που ονομάζονται WORDS) που έχουν τιμές πάνω από ένα κατώτατο όριο, όταν στοιχίζονται
με την εξεταζόμενη ακολουθία. Στη συνέχεια, γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδομένων αλληλουχίας για
εμφανίσεις αυτών των WORDS. Επειδή το μήκος των WORDS είναι τόσο μικρό (3 κατάλοιπα για
πρωτεΐνες, 11 κατάλοιπα για νουκλεϊνικά οξέα), είναι δυνατό να αναζητήσετε έναν έτοιμο πίνακα
(precomputed table) όλων των λέξεων (WORDS) και τις θέσεις τους στις αλληλουχίες για μεγαλύτερη
ταχύτητα. Αυτές οι λέξεις (WORDS) στη συνέχεια επεκτείνονται σε τοπικές στοιχίσεις χωρίς κενά μεταξύ
της εξεταζόμενης αλληλουχίας και της αλληλουχίας από τη βάση δεδομένων. Οι επεκτάσεις συνεχίζονται
έως ότου η βαθμολογία της στοίχισης πέσει κάτω από ένα κατώτατο όριο. Οι στοιχίσεις με κορυφαία
βαθμολογία σε μια αλληλουχία, ή ζεύγη τμημάτων που δίνουν τη μέγιστη βαθμολογία (maximal-scoring
segment pairs, MSPs), συνδυάζονται όπου είναι δυνατόν σε τοπικές στοιχίσεις. Οι νέες προσθήκες στο
λογισμικό του BLAST επίσης αναζητούν στοιχίσεις.

NCBI BLAST και WU-BLAST
Υπάρχουν δύο εφαρμογές του αλγορίθμου BLAST: NCBI BLAST και WU-BLAST. Και οι δύο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπηρεσίες δικτύου και ως πακέτα λογισμικού με δυνατότητα λήψης
(download). Το NCBI BLAST διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Βιοτεχνολογικής Πληροφόρησης
(NCBI), ενώ το WU-BLAST αναπτύσσεται και διατηρείται στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον. Το NCBI
BLAST είναι το πιο συνηθισμένο από τα δύο. Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτού του προγράμματος
επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη μεθόδων για τη σύγκριση προφίλ πολλαπλών ακολουθιών. Το WUBLAST, από την άλλη πλευρά, έχει αναπτύξει ένα διαφορετικό σύστημα για τη διαχείριση των κενών,
καθώς και μια σειρά χαρακτηριστικών που είναι χρήσιμα για την αναζήτηση αλληλουχιών γονιδιώματος.

Διάφορα προγράμματα BLAST
Τα τέσσερα κύρια εκτελέσιμα προγράμματα του BLAST είναι:
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[blastall]
Εκτελεί BLAST αναζητήσεις χρησιμοποιώντας ένα από τα πέντε προγράμματα BLAST: blastp,
blastn, blastx, tblastn, or tblastx
[blastpgp]
Εκτελεί αναζητήσεις σε λειτουργία PSI-BLAST ή PHI-BLAST
[bl2seq]
Εκτελεί μια τοπική στοίχιση δύο ακολουθιών
[formatdb]
Μετατρέπει μια βάση δεδομένων αλληλουχίας αρχείων τύπου-FASTA σε μια βάση δεδομένων
BLAST
Το blastall περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές επιλογές για αναζητήσεις BLAST χωρίς κενό και με
κενό. Μια πλήρης λίστα με τα επιχειρήματά της μπορεί να προβληθεί με την εντολή blastall - :
[-p]
Όνομα προγράμματος. Οι επιλογές του περιλαμβάνουν:
blastp
Εξεταζόμενη αλληλουχία πρωτεϊνών (PS) σε σχέση με τη βάση δεδομένων PS
blastn
Εξεταζόμενη αλληλουχία νουκλεϊκού οξέος (NS) σε σχέση με τη βάση δεδομένων NS
blastx
Εξεταζόμενη NS που μεταφράστηκε και στα έξι πλαίσια ανάγνωσης σε σχέση με τη βάση
δεδομένων PS
tblastn
Εξεταζόμενη PS έναντι της βάσης δεδομένων NS δυναμικά μεταφρασμένο και στα έξι πλαίσια
ανάγνωσης
tblastx
Μεταφρασμένη εξεταζόμενη NS σε σχέση με τη μεταφρασμένη βάση δεδομένων NS υπολογιστική ένταση
Το blastpgp σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε δύο νέες λειτουργίες BLAST: PHI-BLAST (Pattern
Hit Initiated BLAST) και PSI-BLAST (Position Specific Iterative BLAST). Το PHI-BLAST χρησιμοποιεί
πρότυπα πρωτεϊνών, όπως αυτά που βρίσκονται στο PROSITE και άλλες πρότυπες βάσεις δεδομένων,
για να αυξήσουν την πιθανότητα εύρεσης βιολογικά σημαντικών ταιριασμάτων. Το PSI-BLAST
χρησιμοποιεί μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία στοίχισης για την ανάπτυξη πινάκων βαθμονόνησης ανά
θέση (position-specific scoring matrices, PSSM), γεγονός που αυξάνει την ικανότητά του να ανιχνεύει τα
αδύναμα μοτίβα ταιριάσματος.
Το bl2seq επιτρέπει τη σύγκριση δύο γνωστών αλληλουχιών χρησιμοποιώντας τα προγράμματα
blastp ή blastn. Οι περισσότερες από τις επιλογές εντολών για το bl2seq είναι παρόμοιες με αυτές για το
blastall.
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Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων BLAST
Μια αναζήτηση BLAST παρέχει τρία σχετικά στοιχεία πληροφόρησης που σας επιτρέπουν να
ερμηνεύσετε τα αποτελέσματά της: ακατέργαστων αποτελεσμάτων (raw scores), αποτελέσμαυτα σε bit
(bit scores) και τιμές προσδοκίας Ε (E-values).
Τα ακατέργαστα αποτελέσματα για μια τοπική στοίχιση αλληλουχίας είναι το άθροισμα των
βαθμολογιών των ζευγών τμημάτων που δίνουν τη μέγιστη βαθμολογία (maximal-scoring segment pairs,
MSPs) που συνθέτουν τη στοίχιση. Τα αποτελέσμαυτα σε bit είναι τα ακατέργαστα αποτελέσματα που
έχουν μετατραπεί από τη λογαριθμική βάση του πίνακα βαθμολόγησης που δημιουργεί την στοίχιση σε
λογάριθμο με βάση το 2. Οι τιμές προσδοκίας E παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα ότι
μια δεδομένη στοίχιση ακολουθιών είναι σημαντική. Η τιμή E μιας στοίχισης υποδεικνύει τον αριθμό των
στοιχίσεων που αναμένεται να βρεθεί με ένα σκορ μεγαλύτερο ή ίσο με το σκορ της παρατηρούμενης
στοίχισης σε μια αναζήτηση σε μια τυχαία βάση δεδομένων. Έτσι, μια μεγάλη τιμή E (5 ή 10) υποδεικνύει
ότι η στοίχιση πιθανότατα έχει συμβεί τυχαία, και ότι η αλληλουχία στόχος έχει στοιχιστεί με μια μη
συγγενική ακολουθία στη βάση δεδομένων. Οι τιμές E 0,1 ή 0,05 τυπικά χρησιμοποιούνται ως κατώτατα
όρια σε αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων αλληλουχίας. Η χρήση μιας μεγαλύτερης τιμής αποκοπής E σε
μια αναζήτηση σε βάση δεδομένων επιτρέπει την εύρεση πιο απομακρυσμένων ταιριασμάτων, αλλά έχει
επίσης ως αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό ψευδών στοιχίσεων. Από τα τρία αυτά στοιχεία, οι τιμές Ε
είναι οι τιμές που αναφέρονται συχνότερα στη βιβλιογραφία.
Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο η ομοιότητα αλληλουχίας δεν έχει ενημερωτική αξία σχετικά
με τη συγγένεια των αλληλουχιών που συγκρίνονται. Αυτό το όριο βρίσκεται περίπου κάτω από το 25%
ομοιότητας της αλληλουχίας για πρωτεϊνικές αλληλουχίες. Στην περίπτωση πρωτεϊνικών αλληλουχιών με
χαμηλή ομοιότητα αλληλουχίας που εξακολουθούν να θεωρούνται ότι σχετίζονται, οι τεχνικές δομικής
ανάλυσης μπορούν να αποδείξουν μια τέτοια σχέση. Όπου η δομή είναι άγνωστη, οι αλληλουχίες με
χαμηλή ομοιότητα κατηγοριοποιούνται ως μη συγγενικές, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι η
εξελικτική απόσταση μεταξύ των αλληλουχιών είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν μπορεί να ανιχνευθεί μια
σχέση.

Τοπική στοίχιση με χρήση του FASTA
Μια άλλη μέθοδος τοπικής στοίχισης αλληλουχίας είναι ο αλγόριθμος FASTA. Το FASTA
προηγείται του BLAST και μοιάζει με το BLAST, είναι διαθέσιμο τόσο ως υπηρεσία μέσω του Web όσο
και ως σύνολο προγραμμάτων με δυνατότητα λήψης (download).

Ο αλγόριθμος FASTA
Το FASTA αρχικά ψάχνει για μικρές αλληλουχίες (που ονομάζονται ktups) που εμφανίζονται τόσο
στην εξεταζόμενη αλληλουχία όσο και στη βάση δεδομένων αλληλουχιών. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιώντας το πίνακα BLOSUM50, ο αλγόριθμος βαθμολογεί τις 10 στοιχίσεις χωρίς κενό που
περιέχουν τα πιο ταυτόσημα ktups. Αυτές οι στοιχίσεις χωρίς κενό ελέγχονται ως προς την ικανότητά
τους να συγχωνευθούν σε στοιχίσεις με κενό χωρίς να μειωθεί η βαθμολογία κάτω από ένα κατώτατο
όριο. Για εκείνες τις συγχωνευμένες στοιχίσεις που έχουν σκορ πάνω από το όριο, υπολογίζεται η
βέλτιστη τοπική στοίχιση αυτής της περιοχής και αναφέρεται το σκορ για την στοίχιση αυτή (που
ονομάζεται βελτιστοποιημένο σκορ).
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Οι ktups της FASTA είναι μικρότερες από τις BLAST words, συνήθως 1 ή 2 για τις πρωτεΐνες, και
4 ή 6 για τα νουκλεϊνικά οξέα. Οι χαμηλότερες τιμές ktup έχουν ως αποτέλεσμα βραδύτερες αλλά πιο
ευαίσθητες αναζητήσεις, ενώ υψηλότερες τιμές ktup αποφέρουν ταχύτερες αναζητήσεις με λιγότερα
ψευδώς θετικά.

Τα προγράμματα FASTA
Η κατανομή FASTA περιέχει προγράμματα αναζήτησης που είναι ανάλογα με τους κύριους τύπους
BLAST, με εξαίρεση τα PHI-BLAST και PSI-BLAST.
[fasta]
Συγκρίνει μια πρωτεϊνική αλληλουχία με μια βάση δεδομένων πρωτεϊνών (ή μια αλληλουχία DNA
έναντι μιας βάσης δεδομένων DNA) χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο FASTA
[ssearch]
Συγκρίνει μια πρωτεϊνική αλληλουχία με μια βάση δεδομένων πρωτεϊνών (ή αλληλουχία DNA
έναντι μιας βάσης δεδομένων DNA) χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Smith-Waterman
[fastx /fasty]
Συγκρίνει μια αλληλουχία DNA με μια βάση δεδομένων πρωτεϊνών, πραγματοποιώντας
μεταφράσεις της αλληλουχίας DNA
[tfastx /tfasty]
Συγκρίνει μια πρωτεϊνική αλληλουχία με μια βάση δεδομένων DNA, πραγματοποιώντας
μεταφράσεις στη βάση δεδομένων αλληλουχιών DNA
[align]
Υπολογίζει την ολική στοίχιση μεταξύ δύο νουκλεοτιδικών ή πρωτεϊνικών αλληλουχιών
[lalign]
Υπολογίζει την τοπική στοίχιση μεταξύ δύο νουκλεοτιδικών ή πρωτεϊνικών αλληλουχιών

Πολυλειτουργικά εργαλεία για την ανάλυση αλληλουχίας
Αρκετές ερευνητικές ομάδες και εταιρείες έχουν συγκεντρώσει διαδικτυακές διασυνδέσεις σε
συλλογές εργαλείων αλληλούχισης. Τα καλύτερα από αυτά έχουν πλήρως ενσωματωμένα εργαλεία,
δημόσιες βάσεις δεδομένων, και τη δυνατότητα αποθήκευσης ενός αρχείου δεδομένων και
δραστηριοτήτων χρήστη από τη μία χρήση στην άλλη. Αν ψάχνετε για αντιστοιχίες σε μία ή μερικές
αλληλουχίες και θέλετε να κάνετε αναζήτηση στις τυπικές δημόσιες βάσεις δεδομένων, αυτές οι “πύλες”
(portals) μπορούν να σας εξοικονομήσουν πολύ χρόνο παρέχοντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος της
λειτουργικότητας και της ευκολίας χρήσης ενός εμπορικού πακέτου ανάλυσης αλληλουχίας.
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Biology Workbench
Το Biology Workbench αποτελεί ανοιχτή πηγή, διαθέσιμη σε ακαδημαϊκούς χρήστες, και επιτρέπει
την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών και αλληλουχιών σε σχεδόν 40 βάσεις δεδομένων αλληλουχιών και πάνω
από 25 ολόκληρα γονιδιώματα. Τόσο το BLAST όσο και το FASTA χρησιμοποιούνται ως εργαλεία
αναζήτησης και στοίχισης στο Workbench, μαζί με διάφορα εργαλεία τοπικής και ολικής στοίχισης,
εργαλεία για τη μετάφραση αλληλουχιών DNA, την ανάλυση των χαρακτηριστικών των πρωτεϊνικών
αλληλουχιών, την πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών, και το σχεδιασμό φυλογενετικών δέντρων. Παρόλο
που η διασύνδεσή του μπορεί να είναι κάπως περίπλοκη, με πολλή κύλιση παραθύρου (window scrolling)
και πάτημα ενός κουμπιού (button clicking), το Biology Workbench είναι ένα πλήρες, βολικό και
προσβάσιμο εργαλείο που βασίζεται στο web. Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι πολλές
μορφές αρχείων αλληλουχίας γίνονται δεκτές και μπορούν εύκολα να μετακινηθούν από αναζήτηση σε
βάσεις δεδομένων βασισμένη σε λέξεις-κλειδιά, σε αναζήτηση βασισμένη σε αλληλουχία, σε πολλαπλή
στοίχιση, σε φυλογενετική ανάλυση.

EMBOSS
To EMBOSS "The European Molecular Biology Open Software Suite" είναι λογισμικό ανοιχτού
κώδικα, ανεπτυγμένο με γνώμονα τις ειδικότερες ανάγκες των χρηστών της κοινότητας της μοριακής
βιολογίας. Το λογισμικό αυτό είναι σε θέση να χειριστεί μία ποικιλία μορφοτύπων (formats), ακόμη και
να επιτρέψει την ανάκτηση δεδομένων αλληλουχίας από το διαδίκτυο. Στο EMBOSS θα βρείτε πολλές
εφαρμογές που καλύπτουν τομείς όπως:
•

Στοίχιση αλληλουχιών,

•

Ταχεία αναζήτηση σε βάση δεδομένων με μοτίβα αλληλουχιών,

•

Ταυτοποίηση πρωτεϊνικού μοτίβου, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης περιοχών,

•
Ανάλυση προτύπου νουκλεοτιδικής αλληλουχίας--- για παράδειγμα για την ταυτοποίηση
των νησίδων CpG ή επαναλήψεων,
•

Ανάλυση χρήσης κωδικονίων για μικρά,

•

Ταχεία ταυτοποίηση των προτύπων αλληλουχίας σε σύνολα ακολουθιών μεγάλης

κλίμακας,
•

Εργαλεία παρουσίασης για δημοσίευση και πολλά άλλα.
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Εργαλεία Γονιδιωματικής και Πρωτεομικής
Οι μέθοδοι στοίχισης αλληλουχιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναλυθεί μία απλή
αλληλουχία ή δομή και να συγκριθούν πολλαπλές αλληλουχίες μήκους ενός γονιδίου. Αυτές οι μέθοδοι
μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της λειτουργίας ενός συγκεκριμένου γονιδίου ή του μηχανισμού
δράσης μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Εντούτοις, είναι επίσης ενδιαφέρον να κατανοήσουμε πώς οι
λειτουργίες των γονιδίων εκδηλώνονται ως εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού: τον
φαινότυπο. Από την άποψη αυτή, υπάρχουν ορισμένα είδη δεδομένων και εργαλεία που επιτρέπουν τη
μελέτη της λειτουργίας όλων των γονιδίων σε ένα γονιδίωμα.
Οι πειραματικές στρατηγικές για την ανάλυση ενός γονιδίου ή μιας πρωτεΐνης αντικαθίστανται
προοδευτικά από παράλληλες προσεγγίσεις στις οποίες εξετάζονται ταυτόχρονα πολλά γονίδια.
Χρησιμοποιώντας αλγορίθμους βιοπληροφορικής μπορούν να ενσωματωθούν πληροφορίες από
πολλαπλές πηγές για να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα της γονιδιωματικής λειτουργίας και της έκφρασής
της, καθώς και να επιτρέψουν τη σύγκριση μεταξύ των γονιδιωμάτων διαφόρων οργανισμών. Η Εικόνα
1 δείχνει πώς μετασχηματίζονται οι πληροφορίες του γονιδιώματος σε φαινοτυπική έκφραση.

DNA
Μεταγραφή
Μετάφραση

Πρωτεΐνη

Προϊόντα

Βιοχημικά μονοπάτια

Μεταβολίτες

Φαινότυπος

Εικόνα 1. Μεταφορά πληροφοριών γονιδιώματος στον φαινότυπο
Για δεκαετίες οι βιολόγοι συλλέγουν πληροφορίες από μοριακό έως κυτταρικό επίπεδο,
περισσότερο για να διερευνήσουν τις λειτουργίες του γονιδιώματος στο σύνολό τους. Η χρήση της
βιοπληροφορικής διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία αυτοματοποίησης και κλιμάκωσης του
βιοχημικού πειραματισμού, και την επεξεργασία των βιοχημικών δεδομένων ως δημόσια βάση
δεδομένων.
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Το Πρόγραμμα χαρτογράφισης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος δεν έχει δημιουργήσει μόνο
gigabytes διαθέσιμων πληροφοριών της βιολογικής αλληλουχίας, αλλά λειτούργησε ως παράδειγμα και
έτσι έχει αρχίσει να αλλάζει ολόκληρο το τοπίο της έρευνας στη βιολογία. Ο προσδιορισμός της δομής
των πρωτεϊνών δεν έχει ακόμη αυτοματοποιηθεί στο ίδιο επίπεδο με τον προσδιορισμό της αλληλουχίας,
αλλά ξεκινούν διάφορες εργασίες στη δομική γονιδιωματική, με κύριο στόχο τη δημιουργία
προσεγγίσεων υψηλής ταχύτητας για τον προσδιορισμό της δομής. Η κεντρική ιδέα της μεθόδου των
μικροσυστοιχιών DNA επιτρέπει την εκτέλεση ολοκληρωμένων βιοχημικών πειραμάτων και πειραμάτων
μοριακής βιολογίας.
Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα της βιοπληροφορικής είναι η δημιουργία συστημάτων
λογισμικού για τη διαχείριση των πληροφοριών που μπορούν να επεξηγήσουν αποτελεσματικά κάθε
τμήμα μιας αλληλουχίας του γονιδιώματος παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του, από
τη πρωτεϊνική δομή του προϊόντος του (αν υπάρχει), έως το επίπεδο έκφρασης του γονίδιου σε
διαφορετικά στάδια της ζωής ενός οργανισμού. Επίσης, τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών του
γονιδιώματος επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν εύκολες συγκρίσεις δια γυμνού οφθαλμού μεταξύ
μεγάλων συνόλων δεδομένων. Αναπτύσσονται πολλές νέες εργασίες ενσωμάτωσης δεδομένων, από την
σύγκριση δια γυμνού οφθαλμού πολλαπλών γονιδιωμάτων έως την ενσωμάτωση των δεδομένων
έκφρασης στα δεδομένα του χάρτη του γονιδιώματος.

Αλληλούχιση Γονιδίων και Γονιδιωμάτων
Μία από τις πρώτες υπολογιστικές προκλήσεις στη διαδικασία αλληλούχισης ενός γονιδίου (ή
ενός γονιδιώματος) είναι η ερμηνεία του μοτίβου των θραυσμάτων σε ένα πήκτωμα ηλεκτροφόρησης.

Ανάλυση των Ακατέργαστων Δεδομένων Αλληλουχίας: Basecalling
Η διαδικασία εκχώρησης μιας αλληλουχίας στα ακατέργαστα δεδομένα που προκύπτουν από την
αλληλούχιση του DNA ονομάζεται basecalling. Αν αυτή η διαδικασία δεν παράγει τη σωστή αλληλουχία
DNA, τότε επηρεάζεται οποιαδήποτε μεταγενέστερη ανάλυση της αλληλουχίας. Όλες οι αλληλουχίες που
κατατίθενται σε δημόσιες βάσεις δεδομένων επηρεάζονται από basecalling σφάλματα λόγω αμφιβολιών
περί της απόδοσης της συσκευής αλληλούχισης και των αποτελεσμάτων της, ή των δυσλειτουργιών του
εξοπλισμού. Η μελέτη των αλληλουχιών των EST (Expressed Sequence Tags) και του γονιδιώματος έχουν
τα υψηλότερα ποσοστά σφαλμάτων (1/10 - 1/100 σφάλματα ανά βάση), και ακολουθούν οι
ολοκληρωμένες αλληλουχίες από μικρά εργαστήρια (1/100 - 1/1.000 ανά βάση) και οι ολοκληρωμένες
αλληλουχίες από κέντρα αλληλούχισης μεγάλων γονιδιωμάτων (1/10.000 - 1/100.000 ανά βάση).
Οποιαδήποτε καταχωρημένη αλληλουχία στη GenBank είναι πιθανό να έχει τουλάχιστον ένα σφάλμα. Η
βελτίωση της τεχνολογίας της αλληλούχισης, και ειδικότερα η ανίχνευση του σήματος και η διαδιακασία
της αλληλούχισης του DNA, εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έρευνας.
Υπάρχουν δύο δημοφιλείς μέθοδοι υψηλής απόδοσης για την αλληλούχιση του DNA. Η
αλληλούχιση του DNA βασίζεται στην ικανότητα δημιουργίας μιας “σκάλας” από θραύσματα του DNA
σε ανάλυση μίας βάσης, και διαχωρισμού των θραυσμάτων DNA με ηλεκτροφόρηση πηκτής. Γενικά, το
κατακερματισμένο DNA σημαίνεται με τέσσερις διαφορετικές φθορίζουσες ουσίες-ετικέτες, μία ετικέτα
ειδική ανά βάση για κάθε θραύσμα, και “τρέχει” ένα μίγμα των τεσσάρων δειγμάτων σε μία διαδρομή της
πηκτής. Σύμφωνα με μια άλλη μέθοδος αλληλούχισης που συνήθως χρησιμοποιείται, κάθε δείγμα
“τρέχει” σε μια ξεχωριστή γειτονική διαδρομή. Και στις δύο περιπτώσεις, η πηκτή σαρώνεται με ένα
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λέιζερ, το οποίο διεγείρει κάθε φθορίζουσα ζώνη που υπάρχει στη πηκτή. Κάθε ένα από αυτά τα
πρωτόκολλα έχει τα πλεονεκτήματά του σε διάφορους τύπους πειραμάτων, επομένως χρησιμοποιούνται
και τα δύο.
Υπάρχουν διάφορα εμπορικά και μη εμπορικά εργαλεία για αυτοματοποιημένο basecalling
(ανάλυση ανά βάση). Ορισμένα από αυτά είναι πλήρως ενσωματωμένα με συγκεκριμένο υλικό
αλληλούχισης και τύπους δεδομένων καταχώρησης. Τα περισσότερα από αυτά επιτρέπουν, και στην
πραγματικότητα απαιτούν, την επιμέλεια από έναν έμπειρο χρήστη καθώς προσδιορίζεται η αλληλουχία.
Το ακατέργαστο αποτέλεσμα της αλληλούχισης είναι μια καταγραφή των εντάσεων φθορισμού σε
κάθε θέση σε μία πηκτή αλληλούχισης. Η Εικόνα 2 δείχνει το παραγόμενο αποτέλεσμα του ανιχνευτή
από ένα σύγχρονο πείραμα αλληλούχισης. Η πρόκληση για το αυτοματοποιημένο λογισμικό basecalling
είναι να μεταφράσει τις κορυφές φθορισμού σε κώδικα νουκλεοτιδικής αλληλουχίας τεσσάρων
γραμμάτων. Καθώς ο διαχωρισμός των ζωνών σε μια πηκτή αλληλούχισης δεν είναι τέλειος, η ποιότητα
του διαχωρισμού και το σχήμα των ζωνών επιδεινώνεται σε όλο το μήκος της πηκτής. Οι κορυφές
διευρύνονται και αναμιγνύονται, και σε κάποια στιγμή (συνήθως στις 400-500 βάσεις) οι κορυφές
καθίστανται αδύνατο να διαχωριστούν. Είναι κατανοητό ότι προκύπτουν σφάλματα του συστήματος, και
έτσι αναπτύσσονται οι αλγόριθμοι των υπολογιστών ώστε να τα αντισταθμίζει. Ο βασικός στόχος του
λογισμικού basecalling είναι η βελτίωση της ακρίβειας της ανάγνωσης κάθε αλληλουχίας, καθώς και η
επέκταση του εύρους των διαδρομών αλληλούχισης, για την διευθέτηση των συγκεχυμένων κορυφών
φθορισμού στο τέλος της διαδικασίας.

Εικόνα 2. Το παραγόμενο αποτέλεσμα του ανιχνευτή από ένα πείραμα αλληλούχισης
Οι σύγχρονες τεχνολογίες αλληλούχισης αντικαθιστούν τα πηκτώματα με μικροσκοπικά τριχοειδή
συστήματα (τριχοειδής ηλεκτροφόρηση), αλλά οι βασικές αρχές της διαδικασίας είναι οι ίδιες με αυτές
της αλληλούχισης που βασίζεται σε πηκτή: κατακερματισμός του DNA και διαχωρισμός των
μεμονωμένων θραυσμάτων με τη διαδικασία της ηλεκτροφόρησης.

Αλληλούχιση ενός Ολόκληρου Γονιδιώματος
Η αλληλούχιση του γονιδιώματος δεν είναι απλώς μια καλύτερη έκδοση της αλληλούχισης ενός
γονιδίου. Το όριο του μήκους της αλληλουχίας είναι περίπου 500 ζεύγη βάσεων. Το μήκος ενός
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γονιδιώματος μπορεί να κυμαίνεται από δεκάδες χιλιάδες έως δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων. Έτσι,
προκειμένου να γίνει αλληλούχιση ενός ολόκληρου γονιδιώματος, το γονιδίωμα πρέπει να χωριστεί σε
τμήματα, και στη συνέχεια τα τμήματα της αλληλουχίας πρέπει να επανασυναρμολογηθούν σε μια συνεχή
αλληλουχία.
Υπάρχουν δύο δημοφιλείς στρατηγικές για την αλληλούχιση των γονιδιωμάτων: την μέθοδο της
παράλληλης αλληλούχισης (shotgun) με τυχαία πέψη και αλληλούχιση των τμημάτων DNA, και την
μέθοδο των συνεχών κλώνων (clone contig), τη δημιουργία συστοιχίας DNA κλώνων με μερικώς
επικαλυπτόμενα ένθετα τμήματα. Συνδυασμοί αυτών των μεθόδων χρησιμοποιούνται συχνά για την
αλληλούχιση μεγαλύτερων γονιδιωμάτων.
Η μέθοδος shotgun

Η αλληλούχιση του DNA με την μέθοδο της «τυφλής» κλωνοποίησης ή κλωνοποίηση τυχαίας
προσπέλαση (shotgun) είναι μια αυτοματοποιημένη προσέγγιση για την αλληλούχιση του DNA. Σε αυτή
τη μέθοδο, το DNA διασπάται με πέψη σε τυχαία θραύσματα μήκους περίπου 2.000 KB. Τα τμήματα αυτά
κλωνοποιούνται σε κατάλληλους φορείς - πλασμίδια (κατασκευή γονιδιωματικής βιβλιοθήκης). Εάν μια
αρκετά μεγάλη ποσότητα γονιδιωματικού DNA είναι κατακερματισμένη, το σύνολο των κλώνων
εκτείνεται για κάθε ζεύγος βάσεων του γονιδιώματος πολλές φορές. Έπειτα, το άκρο κάθε
κλωνοποιημένου DNA τμήματος υπόκειται σε αλληλούχιση, ή σε μερικές περιπτώσεις και τα δύο άκρα.
Αν και μόνο 400-500 βάσεις στο άκρο (-α) του τμήματος υπόκεινται σε αλληλούχιση, εάν επιλεχθούν
τυχαία αρκετοί κλώνοι από τη βιβλιοθήκη, η ποσότητα του DNA που αλληλουχίθηκε εξακολουθεί να
περιλαμβάνει κάθε ζεύγος βάσεων του γονιδιώματος αρκετές φορές. Το τελικό βήμα στην αλληλούχιση
αυτή είναι η συναρμολόγηση της αλληλουχίας. Συνήθως, η συναρμολόγηση των αλληλουχιών έχει ως
αποτέλεσμα πολλαπλά contigs - σαφώς συναρμολογημένα μήκη αλληλουχίας που δεν
αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους. Τα τελικά βήματα στην αλληλούχιση ενός πλήρους γονιδιώματος με
shotgun αλληλούχιση είναι είτε η εύρεση κλώνων που μπορούν να συμπληρώσουν τις περιοχές που
λείπουν, είτε η χρήση της μεθόδου της PCR ή άλλες τεχνικές για να ενισχυθεί η αλληλουχία DNA από τα
κενά.
Η μέθοδος των συνεχών κλώνων

Η μέθοδος των συνεχών κλώνων (clone contig) βασίζεται επίσης στην shotgun αλληλούχιση, αλλά
σε μικρότερη κλίμακα. Αντί να ξεκινήσει με τον κατακερματισμό ολόκληρου του γονιδιώματος σε τυχαία
θραύσματα, η μέθοδος των συνεχών κλώνων ξεκινά με την πέψη σε θέσεις περιορισμού, τα τμήματα που
προκύπτουν στη συνέχεια μπορούν να κλωνοποιηθούν σε τεχνητούς χρωμοσωμικούς φορείς και να
ενισχυθούν. Κάθε ένα από τα κλωνοποιημένα θραύσματα μπορεί να αλληλουχηθεί και να
συναρμολογηθεί βάσει της τυποποιημένης μεθόδου shotgun. Όταν το γονιδίωμα διασπάται σε τμήματα
περιορισμού, αποικοδομείται μόνο μερικώς. Η ποσότητα του περιοριστικού ενζύμου που εφαρμόζεται
στο δείγμα DNA είναι επαρκής για να πέψει μόνο περίπου το 50% των διαθέσιμων θέσεων περιορισμού
στο δείγμα. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα τμήματα θα ανοίξουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή περιορισμού,
ενώ άλλα τμήματα θα κοπούν σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση και θα ανοίξουν άλλες θέσεις περιορισμού.
Έτσι, η γονιδιωματική βιβλιοθήκη (κλώνων) που θα προκύψει από αυτά τα περιοριστικά θραύσματα θα
περιέχει επικαλυπτόμενα τμήματα. Η διαδικασία της συναρμολόγησης ξεκινά με το λεγόμενο
Χρωμοσωμικό περπάτημα («βάδισµα»). Βρίσκοντας έναν συγκεκριμένο κλώνο, στη συνέχεια βρίσκοντας
τον επόμενο κλώνο που τον επικαλύπτει και μετά τον επόμενο κτλ. Συνήθως, χρησιμοποιείται μια τεχνική
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υβριδισμού με ανιχνευτή ή η PCR για να βοηθήσει στην αναγνώριση του περιοριστικού θραύσματος που
έχει εισαχθεί σε κάθε κλώνο.
Τα γονιδιώματα μπορούν να χαρτογραφηθούν σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας. Θα μπορούσαν
να δημιουργηθούν γενετικοί χάρτες σύνδεσης οι οποίοι κατανέμουν τα γονίδια που δημιουργούν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένους γενετικούς τόπους στο χρωμόσωμα. Έτσι, παρέχουν
μια σειρά από εντοπισμένους δείκτες, μερικές φορές πολύ λεπτομερείς ανάλογα με τον οργανισμό, οι
οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν τη λειτουργία του γονιδιώματος (και να
παράσχουν ένα πλαίσιο για τη κατασκευή ενός πλήρους γενετικού χάρτη). Επίσης, οι φυσικοί χάρτες
μπορούν να κατασκευαστούν με διάφορους τρόπους: με την πέψη του DNA με περιοριστικά ένζυμα που
κόβουν σε συγκεκριμένες θέσεις, αναπτύσσοντας βιβλιοθήκες διατεταγμένων κλώνων, και με
μικροσκοπία φθορισμού των μορίων DNA μονής πέψης περιορισμού, στερεωμένα σε γυάλινο
υπόστρωμα. Το βασικό στοιχείο σε κάθε μέθοδο είναι ότι, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό
σημασμένων ανιχνευτών και γνωστών γενετικών δεικτών (στην χαρτογράφηση περιορισμού) ή με τον
εντοπισμό επικαλυπτόμενων περιοχών (στη δημιουργία βιβλιοθήκης), τα θραύσματα ενός γονιδιώματος
μπορούν να ταξινομηθούν σωστά σε ένα πολύ εξειδικευμένο χάρτη.

Λογισμικό LIMS: Παρακολούθηση αλληλουχιών μικρού μήκους
Η παρακολούθηση των εκατομμυρίων μοναδικών δειγμάτων DNA που μπορεί να απομονωθούν
από το γονιδίωμα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της τεχνολογίας των
πληροφοριών. Τα συστήματα που διαχειρίζονται τα παραγόμενα προϊόντα από την υψηλής απόδοσης
αλληλούχιση ονομάζονται Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εργαστηριακών Δεδομένων (LIMS),
και η ανάπτυξη και η συντήρησή τους αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της βιοπληροφορικής σε
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Άλλες τεχνολογίες υψηλής απόδοσης, όπως οι μικροσυστοιχίες και η
χημειοπληροφορική, απαιτούν επίσης την πολύπλοκη υποστήριξη των LIMS.

Συναρμολόγηση αλληλουχίας
Το Basecalling είναι μόνο το πρώτο βήμα στη συγκέντρωση μιας πλήρους αλληλουχίας του
γονιδιώματος (Εικόνα 3). Μόλις ληφθούν τα σύντομα θραύσματα της αλληλουχίας, πρέπει να
συναρμολογηθούν σε μια πλήρη αλληλουχία που μπορεί να είναι πολλές χιλιάδες φορές το μήκος τους.
Το επόμενο βήμα είναι η συναρμολόγηση της αλληλουχίας.
Η αλληλούχιση του DNA χρησιμοποιώντας μια μέθοδο shotgun παρέχει χιλιάδες ή εκατομμύρια
αλληλουχίες μικρού μήκους, περίπου τμήματα μήκους 400-500 βάσεων. Τα θραύσματα είναι τυχαία και
μπορούν να επικαλύπτονται μερικώς ή πλήρως μεταξύ τους. Λόγω αυτών των αλληλοεπικαλύψεων, κάθε
θραύσμα μπορεί να ταυτοποιηθεί με την ταυτότητα αλληλουχίας ως γειτονική με κάποιο αριθμό άλλων
θραυσμάτων. Κάθε ένα από αυτά τα θραύσματα επικαλύπτει ακόμη μια άλλη ομάδα θραυσμάτων και
ούτω καθεξής. Τέλος, όλα τα θραύσματα πρέπει να συνδεθούν άριστα μαζί σε μία συνεχή αλληλουχία.
Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες μπορούν να περιπλέξουν τη διαδικασία της
συναρμολόγησης. Εάν ορισμένα θραύσματα είναι μη κλωνοποιημένα και η διαδικασία αλληλούχισης θα
αποτύχει, καθώς δημιουργούνται κενά στην αλληλουχία DNA τα οποία περιπλέκουν την
αυτοματοποιημένη συναρμολόγηση. Εάν δεν υπάρχει επαρκής πληροφορία σε κάποιο σημείο της
αλληλουχίας για να συνεχιστεί η συναρμολόγηση, η αλληλουχία contig που δημιουργείται τελειώνει, και
ξεκινά ένα νέο contig.
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ΟΛΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ
Κατακερματισμός του DNA με υπερήχους ή άλλη τυχαία θραύση

Θραύσματα (μήκους περίπου 2Mb – αρκετό για να επεκτείνει το γονιδίωμα 6-10 φορές)
Κλωνοποίηση σε πλασμιδιακούς φορείς
γονιδιωματική βιβλιοθήκη (κλώνων)
Επιλογή τυχαίων δειγμάτων για ενίσχυση, και αλληλούχιση ενός ή και των δύο
άκρων
χιλιάδες ή εκατομμύρια σύντομες αλληλουχίες DNA

Συναρμολόγηση των αλληλουχιών εντοπίζοντας επικαλυπτόμενα τμήματα
contigs (μη σαφώς συναρμολογημένες, μη επικαλυπτόμενες περιοχές αλληλουχιών)
Επανa-αλληλούχιση των δειγμάτων-περιοχών μεταξύ των contigs

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

Εικόνα 3. Η μέθοδος αλληλούχισης shotgun του DNA

Πρόσβαση σε Πληροφορίες Γονιδιώματος στον Ιστό
Στην GenBank διατίθενται ελλιπείς ή πλήρεις αλληλουχίες DNA από εκατοντάδες γονιδιώματα.
Ο συνδυασμός αυτών των αρχείων αλληλουχίας σε μια κατανοητή αναπαράσταση της δομής του
γονιδιώματος δεν είναι τόσο εύκολη. Υπάρχουν αρκετές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την
ενσωμάτωση της αλληλουχίας DNA με υψηλότερου επιπέδου χάρτες γονιδιωμάτων σε μια μορφή
“φιλική” προς το χρήστη. Μέχρι στιγμής, αυτές οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο ανθρώπινο
γονιδίωμα και σε γονιδιώματα σημαντικών φυτικών και ζωικών μοντέλων.

NCBI Genome Resources
Το NCBI προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων ανάλυσης του γονιδιώματος στο
διαδίκτυο από την ενότητα Genomic Biology της κύριας ιστοσελίδας του. Οι διασυνδέσεις τους είναι
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φιλικές προς το χρήστη, και η NCBI παρέχει πολλές οδηγίες που εξηγούν πώς να χρησιμοποιούνται τα
παρεχόμενα εργαλεία και οι βάσεις δεδομένων.
Μερικά από τα διαθέσιμα γονιδιωματικά εργαλεία είναι:
Πληροφορίες γονιδιώματος (Genome Information)
Οι πληροφορίες γονιδιώματος είναι διαθέσιμες από τη σελίδα Entrez Genomes στο NCBI. Οι
λίστες βάσεων δεδομένων είναι διαθέσιμες για την πλήρη βάση δεδομένων ή για συναφείς ομάδες
οργανισμών, όπως μικροοργανισμοί, αρχαίοι, βακτηρίδια, ευκαρυωτικά και ιούς. Κάθε είσοδος στη βάση
δεδομένων συνδέεται με μια είσοδο στον φυλλομετρητή ταξινόμησης ή την αρχική σελίδα με περαιτέρω
συνδέσμους με διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό. Αν υπάρχει διαθέσιμος ένας γενετικός
χάρτης του οργανισμού, εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του οργανισμού ένας σύνδεσμος "Δείτε το
γονιδίωμα". Από την αρχική σελίδα, μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη αλληλουχιών του γονιδιώματος και
των αναφορών.
Πρόγραμμα προβολής χαρτών (Map Viewer)
Ανάλογα με το γονιδίωμα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε συνδέσμους για να βρείτε χάρτες που
δείχνουν γνωστές περιοχές κωδικοποίησης πρωτεϊνών, καταχωρίσεις περιοχών που κωδικοποιούν για
πρωτεΐνες και RNA, και άλλες πληροφορίες. Το πρόγραμμα Map Viewer διακρίνει τέσσερα επίπεδα
πληροφοριών: την αρχική σελίδα του οργανισμού, την γραφική απεικόνιση του γονιδιώματος, τον
λεπτομερή χάρτη για κάθε χρωμόσωμα (σε έναν κύριο χάρτη από τον οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
το σημείο που θέλει να κάνει zoom in), και την προβολή της αλληλουχίας, το οποίο παρουσιάζει γραφικά
τις επισημειώσεις για τις περιοχές της αλληλουχίας του γονιδιώματος.
Πρόγραμμα εύρεσης ORF (ORF Finder)
Το Open Reading Frame (ORF) Finder είναι ένα εργαλείο για τον εντοπισμό ανοιχτών πλαισίων
ανάγνωσης σε μια αλληλουχία DNA εντοπίζοντας τα βασικά και τα εναλλακτικά κωδικώνια έναρξης και
λήξης. Ο ORF Finder μεταφράζει την αλληλουχία χρησιμοποιώντας πρότυπο ή γενετικό κώδικα που
καθορίζεται από τον χρήστη. Στο μη κωδικοποιόν DNA, συχνά εντοπίζονται κωδικόνια λήξης. Οι
πληροφορίες που προκύπτουν από τον ORF Finder μπορούν να δώσουν συμβουλές σχετικά με το ακριβές
πλαίσιο ανάγνωσης για μια αλληλουχία DNA και σχετικά με το πού ξεκινούν οι κωδικοποιούσες περιοχές
και πού σταματούν. Για πολλά γονιδιώματα που υπάρχουν στη βάση δεδομένων Entrez Genomes, το ORF
Finder είναι διαθέσιμο ως ολοκληρωμένο εργαλείο από την προβολή του χάρτη του γονιδιώματος.
HomoloGene
Το HomoloGene είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για την κατασκευή πιθανών ομάδων
ομολογίας από πλήρη σύνολα γονιδίων μιας ευρείας γκάμας ευκαρυωτικών ειδών. Τα ορθόλογα ζεύγη
αναγνωρίζονται είτε από τις αναφορές της βιβλιογραφίας είτε από τον υπολογισμό της ομοιότητας. Στη
βάση δεδομένων HomoloGene μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας σύμβολα
γονιδίων, ονόματα γονιδίων, αριθμούς πρόσβασης GenBank, και άλλα χαρακτηριστικά.
Ομάδες ορθόλογων (Clusters of Orthologous Groups, COG)
Το COG είναι μια βάση δεδομένων για ορθόλογες πρωτεϊνικές ομάδες. Αυτή η βάση δεδομένων
αναπτύχθηκε με τη σύγκριση πρωτεϊνικών αλληλουχιών σε 97 γονιδιώματα. Οι καταχωρίσεις στο COG
αντιπροσωπεύουν τις λειτουργίες του γονιδιώματος που διατηρούνται σε όλη την ιστορία της εξέλιξης.
Στη βάση δεδομένων COG μπορεί να γίνει αναζήτηση βάσει της κατηγορίας λειτουργιών, φυλογενετικού
προτύπου και μιας σειράς άλλων ιδιοτήτων.
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Επισηµείωση γονιδιώµατος
Η επισημείωση του γονιδιώματος στην πράξη είναι η υπερσύνδεση του περιεχομένου μεταξύ
πολλαπλών βάσεων δεδομένων - αλληλουχίας, δομής και λειτουργικής γονιδιωματικής, που είναι πλήρως
συνδεδεμένες μεταξύ τους σε ένα συστήματος αναζήτησης. Είναι μια δύσκολη διαδικασία επειδή υπάρχει
ένας τεράστιος αριθμός διαφορετικών πληροφοριών που συνδέονται με κάθε γονίδιο του γονιδιώματος,
και βασίζεται γενικά σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων για την ενσωμάτωση πληροφοριών της αλληλουχίας
του γονιδιώματος με άλλα δεδομένα.

Σύγκριση γονιδιώματος
Η σύγκριση κατά ζεύγη ή η πολλαπλή σύγκριση των γονιδιωμάτων είναι το εργαλείο που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές μελέτες, όπως κατά την εύρεση απαντήσεων σε βασικά
ερωτήματα της εξελικτικής βιολογίας (γενετικοί πολυμορφισμοί) ή σε πολύ συγκεκριμένα κλινικά
ερωτήματα (τροποποιήσεις στον φαινότυπο).
Η σύγκριση ολόκληρων των γονιδιωμάτων, αντί να συγκρίνουμε μόνο τα γονίδια ένα κάθε φορά,
μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό των περιοχών ομοιότητας με το μη χαρακτηρισμένο DNA ή ακόμα
και το υποτιθέμενο πλεονάζον DNA. Η σύγκριση του γονιδιώματος θα βοηθήσει επίσης στη επισημείωση
του γονιδιώματος. Οι πρωτότυπες συγκρίσεις του γονιδιώματος επιτρέπουν την αιτιολόγηση της
αλληλουχίας των επιπρόσθετων γονιδιωμάτων, και είναι χρήσιμες τόσο σε επίπεδο κατασκευής του χάρτη
όσο και απευθείας σε επίπεδο αλληλουχίας.

PipMaker
Το PipMaker είναι ένα εργαλείο που υπολογίζει τις στοιχίσεις παρόμοιων περιοχών σε δύο
αλληλουχίες DNA. Είναι χρήσιμο εργαλείο για την ταυτοποίηση μεγάλων μοτίβων ομοιότητας σε
μεγαλύτερες αλληλουχίες. Η διαδικασία χρήσης του PipMaker είναι σχετικά απλή. Ξεκινώντας με δύο
αρχεία αλληλουχίας σε μορφή FASTA, δημιουργείτε πρώτα ένα σύνολο οδηγιών για την κάλυψη των
επαναλήψεων της αλληλουχίας (χρησιμοποιώντας το διακομιστή RepeatMasker). Αυτό μειώνει τον
αριθμό των περιοχών που δεν φέρουν σημαντική πληροφορία, στη σύγκριση της αλληλουχίας. Οι
πληροφορίες που προκύπτουν, καθώς και ένα απλό αρχείο που περιέχει έναν αριθμητικό κατάλογο των
γνωστών θέσεων των γονιδίων, υποβάλλονται στον κεντρικό υπολογιστή PipMaker στο Πολιτειακό
Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και τα αποτελέσματα αυτά αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε εσάς.

MUMmer
Ένα άλλο πρόγραμμα εξαιρετικά γρήγορης στοίχισης των μεγάλης κλίμακας αλληλουχιών DNA
και πρωτεϊνών είναι το MUMmer. Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος ήταν μια λεπτομερής σύγκριση
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γονιδιωμάτων δύο στελεχών του M. tuberculosis. Το MUMmer μπορεί να συγκρίνει αλληλουχίες μήκους
εκατομμυρίων ζευγών βάσεων, και να παράγει πολύχρωμες απεικονίσεις των όμοιων περιοχών. Το
MUMmer βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που ονομάζεται δένδρο επιθεμάτων (suffix tree), το οποίο
ουσιαστικά καθιστά εύκολο το σύστημα να χειρίζεται γρήγορα έναν μεγάλο αριθμό συγκρίσεων κατά
ζεύγη. Το MUMmer μπορεί επίσης να στοιχίσει ατελή γονιδιώματα. Μπορεί εύκολα να χειριστεί 100 ή
1000 contigs από την αλληλούχιση shotgun και να τα στοιχίσει με μια άλλη ομάδα contigs ή ένα
γονιδίωμα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα NUCmer που περιλαμβάνεται στο σύστημα. Εάν τα είδη είναι
πολύ διαφορετικά για την στοίχιση της αλληλουχίας του DNA ώστε να ανιχνευθεί ομοιότητα, τότε το
πρόγραμμα PROmer μπορεί να παράγει στοιχίσεις βασισμένες στις μεταφράσεις των έξι πλαισίων και
των δύο αλληλουχιών εισόδου.

Λειτουργική γονιδιωματική
Η χρήση μεθόδων υψηλής ταχύτητας για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας άλλαξε τον τρόπο με
τον οποίο μελετάμε τις αλληλουχίες DNA που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Τώρα καθίσταται εφικτή η
προβολή ολόκληρης της αλληλουχίας του DNA ενός χρωμοσώματος ως μια ενιαία οντότητα, και η
εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα μέρη του συνεργάζονται για να αποδώσουν την πολυπλοκότητα του
οργανισμού στο σύνολό του.
Οι λειτουργίες του γονιδιώματος χωρίζονται σε μερικές προφανείς κατηγορίες: μεταβολισμός,
ρύθμιση, σηματοδότηση, και κατασκευή. Τα μεταβολικά μονοπάτια μετατρέπουν τη χημική ενέργεια που
προέρχεται από περιβαλλοντικές πηγές σε χρήσιμη ενέργεια για το κύτταρο. Τα ρυθμιστικά μονοπάτια
είναι βιοχημικοί μηχανισμοί που ελέγχουν τη λειτουργία του γενωμικού DNA: όταν εκφράζεται ή όχι. Η
γονιδιωματική ρύθμιση περιλαμβάνει όχι μόνο τα γονίδια που εκφράζονται αλλά και τα δομικά, και
αλληλουχίες σήματος στο DNA όπου μπορούν να προσδεθούν σε ρυθμιστικές πρωτεΐνες. Τα
σηματοδοτικά μονοπάτια ελέγχουν τις ροές των χημικών ουσιών από ένα διαμέρισμα του κυττάρου στο
άλλο. Έχουν μελετηθεί πολλά ρυθμιστικά συστήματα για τον έλεγχο της μεταγραφής του DNA. Η
χαρτογράφηση αυτών των μεταβολικών, ρυθμιστικών και σηματοδοτικών συστημάτων στην αλληλουχία
του γονιδιώματος είναι ο στόχος της λειτουργικής γονιδιωματικής.

Ανάλυση της Γονιδιακής Έκφρασης βάσει αλληλουχίας
Εκτός από την αλληλουχία του γονιδιώματος, το GenBank περιέχει πολλά άλλα είδη αλληλουχίας
DNA. Τα δεδομένα ετικέτας εκφρασμένης αλληλουχίας (expressed sequence tag, EST) για έναν
οργανισμό μπορούν να είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο σημείο εκκίνησης για την ανάλυση της γονιδιακής
έκφρασης. Οι ESTs είναι μερικές αλληλουχίες cDNA κλώνων του κυτταρικού mRNA. Τα επίπεδα mRNA
ανταποκρίνονται στις αλλαγές μέσα στο κύτταρο ή στο περιβάλλον του. Τα επίπεδα mRNA εξαρτώνται
από τον ιστό, και επίσης αλλάζουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του οργανισμού. Η ποσοτικοποίηση
του mRNA ή του cDNA αποτελεί έναν καλό τρόπο ελέγχου της λειτουργίας του γονιδίωματος υπό
συγκεκριμένες συνθήκες.
Η NCBI προσφέρει μια βάση δεδομένων που ονομάζεται dbEST, η οποία παρέχει πρόσβαση σε
αρκετές χιλιάδες βιβλιοθήκες EST. Αρκετές από αυτές είναι βιβλιοθήκες EST από άνθρωπο, αλλά
υπάρχουν και βιβλιοθήκες από δεκάδες άλλους οργανισμούς.
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DNA Μικροσυστοιχίες
Πρόσφατα, η νέα τεχνολογία επέτρεψε στους ερευνητές να διερευνήσουν πιο γρήγορα τα πρότυπα
έκφρασης ολόκληρων των γονιδιωμάτων. Μια μικροσυστοιχία (ή, γονιδιακό ή γενωμικό "τσιπ") είναι ένα
μικρή γυάλινη επιφάνεια η οποία είναι καλυμμένη με 20.000 ή περισσότερες ειδικές θέσεις, όπου κάθε
μία περιέχει ένα διαφορετικό ολιγονουκλεοτίδιο. Επίσης, το cDNA μπορεί να προσκολληθεί στη
επιφάνεια για να λειτουργήσουν ως ανιχνευτές. Άλλα μέσα, όπως οι λεπτές μεμβράνες, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στη θέση των πλακιδίων. Το σημαντικό στοιχείο στο συγεκριμένο πείραμα είναι ότι
κάθε θραύσμα του DNA είναι ακινητοποιημένο, και κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα μια αλλαγή
στο σήμα των μικροσυστοιχιών μπορεί να αποδοθεί με ακρίβεια σε μια συγκεκριμένη αλληλουχία DNA.
Οι μικροσυστοιχίες δεν διαφέρουν εννοιολογικά από τα παραδοσιακά πειράματα υβριδισμού όπως
τα Southern Blots ή Northern Blots. Στην παραδοσιακή αποτύπωση, ακινητοποιείται το δείγμα της
πρωτεΐνης. Στα πειράματα μικροσυστοιχιών, ο ανιχνευτής ακινητοποιείται, και είναι πολύ μεγαλύτερη η
ποσότητα των πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθεί σε ένα πείραμα. Η Εικόνα 4 δείχνει μόνο ένα τμήμα
μιας σάρωσης μικροσυστοιχίας.

Εικόνα 4. Σάρωση μικροσυστοιχίας
Πρόσφατα, η τεχνολογία των μικροσυστοιχιών χρησιμοποιείται συνήθως για πειράματα
αλληλούχισης του DNA. Για παράδειγμα, σε δοκιμασίες για την ανίχνευση πολυμορφισμών. Μια άλλη
εξέλιξη είναι η χρήση μικροσυστοιχιών για ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης. Όταν εκφράζεται ένα
γονίδιο, παράγεται ένα μετάγραφο (mRNA). Εάν τοποθετηθούν στην μικροσυστοιχία ολιγομερή DNA
που είναι συμπληρωματικά με τα υπό μελέτη γονίδια, το mRNA ή το cDNA μπορεί να υβριδοποιηθεί με
το τσιπ, παρέχοντας μια ταχεία δοκιμασία για τον προσδιορισμό της έκφρασης ή μη έκφρασης αυτών των
γονίδιων. Πειράματα όπως αυτά έχουν πραγματοποιηθεί σε ζυμομύκητες για να ελεχθούν οι διαφορές στα
πρότυπα έκφρασης του ολικού γονιδιώματος σε απόκριση σε αλλαγές του περιβάλλοντος όπως στη
συγκέντρωση των σακχάρων. Τα πειράματα μικροσυστοιχιών μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά
με τη συμπεριφορά όλων των γονιδίων ενός οργανισμού ως απάντηση στις περιβαλλοντικές αλλαγές.

15 | P a g e

ΣΤΟΙΧΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΆ ΔΈΝΤΡΑ / ΒΑΣΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ/

Προκλήσεις
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Η βιοπληροφορική παίζει πολλαπλούς ρόλους στα πειράματα των μικροσυστοιχιών. Στην
πραγματικότητα, είναι δύσκολο να θεωρηθούν οι μικροσυστοιχίες χρήσιμες χωρίς τη συμμετοχή των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βάσεων δεδομένων. Από το σχεδιασμό των τσιπ για συγκεκριμένους
σκοπούς, στην ποσοτικοποίηση των σημάτων, στην εξαγωγή ομάδων γονιδίων με προφίλ έκφρασης που
σχετίζονται, η ανάλυση των μικροσυστοιχιών είναι μια διαδικασία που είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, να
πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση ειδικού λογισμικού βιοπληροφορικής.
Είναι σε εξέλιξη πολλές εργασίες για τη σύνδεση των δεδομένων έκφρασης με συναφείς
αλληλουχίες και επισημειώσεις. Η μεγαλύτερη βάση δεδομένων μικροσυστοιχιών είναι η ArrayExpress
του EMBL-EBI. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για το Ανθρώπινο Γονιδιώμα (NHGRI) προσφέρει αυτήν
την περίοδο μια δοκιμαστική έκδοση ενός συστήματος διαχείρισης δεδομένων συστοιχιών που
περιλαμβάνει τόσο εργαλεία ανάλυσης όσο και σχεσιακή υποστήριξη της βάσης δεδομένων.
Σχεδιασμός πειραμάτων συστοιχιών

Ένα βασικό στοιχείο των πειραμάτων μικροσυστοιχιών είναι ο σχεδιασμός των τσιπ. Ο
σχεδιασμός των τσιπ είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Προκειμένου τα αποτελέσματα
της μικροσυστοιχίας να είναι ξεκάθαρα και σαφή, κάθε DNA ανιχνευτής πρέπει να είναι αρκετά
μοναδικός ώστε μόνο ένα ειδικό γονίδιο-στόχος να μπορεί να υβριδοποιείται με αυτόν. Διαφορετικά, η
ποσότητα σήματος που ανιχνεύεται σε κάθε σημείο είναι ποσοτικά εσφαλμένη.
Ανάλυση των σαρωμένων εικόνων των μικροσυστοιχιών

Μόλις ολοκληρωθεί το πείραμα συστοιχίας, θα προκύψουν πολλά και πολύ μεγάλα αρχεία TIFF
που περιέχουν σαρωμένες εικόνες των συστοιχιών. Το πρότυπο για τα ελεύθερα εργαλεία ανάλυσης των
μικροσυστοιχιών είναι τα πακέτα προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο Stanford. Ένα πακέτο, το
ScanAlyze, είναι το εργαλείο ανάλυσης της εικόνας, που θεωρείται καλό και χρησιμοποιείται ευρέως. Το
πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει αρχεία TIFF, καθώς και τη μορφή SCN Stanford.
Υπάρχουν πολλά άλλα λογισμικά για την ανάλυση των δεδομένων των μικροσυστοιχιών, όπως:
Το λογισμικό GenomeStudio σας δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσετε και να αναλύσετε τα
δεδομένα μικροσυστοιχιών που παράγονται στις πλατφόρμες Illumina. Το πακέτο λογισμικού αποτελείται
από διακριτές ενότητες της εφαρμογής που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του
γονιδιώματος, της γονιδιακής έκφρασης και της ρύθμισης των γονιδίων.
Το TM4 Microarray Software Suite είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση και
αναφορά δεδομένων μικροσυστοιχιών, την ανάλυση εικόνας, την κανονικοποίηση και τον έλεγχο της
γραμμής διοχέτευσης, καθώς και την εξόρυξη και την απεικόνιση δεδομένων.
Το MAIA είναι ένα πακέτο λογισμικού για την αυτόματη επεξεργασία των εικόνων ενός και δύο
χρωμάτων, που παράγονται σε τεχνολογίες μικροσυστοιχίας cDNA, CGH ή πρωτεϊνών.

16 | P a g e

ΣΤΟΙΧΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΆ ΔΈΝΤΡΑ / ΒΑΣΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ/

Το AIM (Σύστημα αυτόματης επεξεργασίας εικόνας για μικροσυστοιχίες) παρέχει μια μέθοδο για
τη μη βαθμονομημένη μικροσυστοιχία και την ποσοτική ανάλυση της εικόνας. Το AIM είναι ένας
αλγόριθμο δημιουργίας συστοιχιών γρήγορης επίθησης, που λειτουργεί πολύ καλά ακόμη και σε
χειρότερες περιπτώσεις. Αυτό το σύστημα λειτουργεί ανεξάρτητα όπως και τα εργαλεία γραμμής εντολών.
Το Koadarray είναι ένα πλήρως αυτόματο λογισμικό ανάλυσης εικόνων συστοιχίας, το οποίο
μπορεί να επεξεργαστεί εικόνες ενός ή πολλαπλών συστοιχιών.

Ομαδοποίηση προφίλ έκφρασης
Η πιο δημοφιλής στρατηγική για την ανάλυση των δεδομένων μικροσυστοιχιών είναι η
ομαδοποίηση των προφίλ έκφρασης. Ένα προφίλ έκφρασης μπορεί να απεικονιστεί ως γραφική
παράσταση που περιγράφει την αλλαγή στην έκφραση σε ένα σημείο σε ένα πλέγμα μικροσυστοιχιών
κατά τη διάρκεια του πειράματος. Η πορεία του πειράματος αλλάζει με τις συνθήκες, οποιεσδήποτε
μεταβολές στη συγκέντρωση των θρεπτικών ουσιών στο μέσο στο οποίο αναπτύσσονται τα κύτταρα
προτού υβριδοποιηθεί το DNA τους στη συστοιχία, εως τα στάδια του κυτταρικού κύκλου.
Οι διαφορετικές μέθοδοι ομαδοποίησης, όπως η ιεραρχική ομαδοποίηση ή οι SOMs (χάρτες αυτοοργάνωσης), μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα σε διαφορετικές καταστάσεις, αλλά ο γενικός στόχος
καθεμίας από αυτές τις μεθόδους είναι ο ίδιος. Εάν δύο γονίδια αλλάζουν τα επίπεδα έκφρασής τους με
τον ίδιο τρόπο ως απάντηση σε μια αλλαγή στο περιβάλλον, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτά τα γονίδια
σχετίζονται. Μπορούν να μοιράζονται κάτι απλό όσο ένας υποκινητής, ή πιο πιθανό να ελέγχονται από το
ίδιο πολύπλοκο ρυθμιστικό μονοπάτι. Η αυτοματοποιημένη ομαδοποίηση των προφίλ έκφρασης αναζητά
όμοια χαρακτηριστικά, αλλά δεν δείχνει απαραίτητα τις αιτίες αυτών των αλλαγών.

Πρωτεομική
Η πρωτεομική αναφέρεται σε τεχνικές που μελετούν ταυτόχρονα ολόκληρο το σύνολο των
πρωτεϊνών ενός κυττάρου. Ενώ βελτιώνονται συνεχώς οι μέθοδοι καθαρισμού και διαχωρισμού των
πρωτεϊνών, και μειώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των πρωτεϊνικών δομών που προσδιορίζονται με NMR
και κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, δεν υπάρχει ακόμη κανένας τρόπος για την ταχεία κρυστάλλωση
ολόκληρου του πρωτεϊνικού περιεχομένου ενός οργανισμού και ο προσδιορισμός της κάθε δομής. Η
τεχνολογική πρόοδος στη βιοχημεία που απαιτεί περισσότερη υποστήριξη από την πληροφορική είναι η
διαδικασία ακινητοποιημένης διαβάθμισης 2D-PAGE και ο επακόλουθος χαρακτηρισμός των
διαχωρισμένων πρωτεϊνικών προϊόντων με φασματομετρία μάζας.

Πειραματικές προσεγγίσεις στην πρωτεομική
Το πρώτο βήμα στην κατανόηση του πώς το γονιδίωμα καθορίζει το φαινότυπο είναι μόνο η
γνωστοποίηση του πότε και σε ποια επίπεδα εκφράζονται τα γονίδια. Ενώ τα επίπεδα mRNA
συσχετίζονται με τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης στο κύτταρο, οι πρωτεΐνες υποβάλλονται σε μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις που δεν μπορούν να ανιχνευθούν με ένα πείραμα υβριδισμού. Τα
πειραματικά εργαλεία για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης και της δραστικότητας της πρωτεΐνης στο
κύτταρο είναι το κρίσιμο επόμενο βήμα της διαδικασίας.
17 | P a g e

ΣΤΟΙΧΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΆ ΔΈΝΤΡΑ / ΒΑΣΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ/

Μια άλλη τεχνολογία υψηλής απόδοσης που αναδύεται ως εργαλείο στη λειτουργική
γονιδιωματική είναι η ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (2D gel electrophoresis). Η ηλεκτροφόρηση δύο
διαστάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό μιγμάτων πρωτεϊνών που περιέχουν χιλιάδες
συστατικά. Η πρώτη διάσταση του πειράματος είναι ο διαχωρισμός των συστατικών ενός διαλύματος
κατά μήκος μιας βαθμίδας pH (ισοηλεκτρική εστίαση). Η δεύτερη διάσταση είναι ο διαχωρισμός των
συστατικών ορθογώνια με βάση το μοριακό βάρος. Ο διαχωρισμός σε αυτές τις δύο διαστάσεις μπορεί να
διαχωρίσει ακόμη και ένα περίπλοκο μείγμα συστατικών. Η Εικόνα 5 δείχνει ένα παράδειγμα εικόνας 2DPAGE από Ε. coli. Το πείραμα της 2D-PAGE διαχωρίζει πρωτεΐνες από ένα μεικτό δείγμα έτσι ώστε να
μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένες πρωτεΐνες. Κάθε σημείο στο χάρτη αντιπροσωπεύει μια
διαφορετική πρωτεΐνη.

Εικόνα 5. Χάρτης διαχωρισμού 2D-PAGE από E. coli
Η χρήση της ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων επιτρέπει τον πολύ ακριβή διαχωρισμό των
πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα τις πρωτυποποιημένες συστοιχίες δεδομένων υψηλής πυκνότητας. Επομένως,
μπορούν να υποβληθούν σε αυτοματοποιημένη ανάλυση εικόνας και ποσοτικοποίησης, και να
χρησιμοποιηθούν για ακριβείς συγκριτικές μελέτες. Η άλλη εξέλιξη που έχει θέσει την τεχνολογία
ηλεκτροφόρησης 2D στην πρώτη γραμμή των σύγχρονων μεθόδων μοριακής βιολογίας είναι η
δυνατότητα της χημικής ανάλυσης κάθε κηλίδας στο πήκτωμα χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας.
Αυτό επιτρέπει το μετρήσιμο βιοχημικό φαινόμενο - η ποσότητα πρωτεΐνης που βρίσκεται σε μια
συγκεκριμένη θέση στη πηκτή - να συνδέεται άμεσα με την αλληλουχία της πρωτεΐνης που βρίσκεται σε
αυτό το σημείο.

Προκλήσεις της Πληροφορικής στην Ανάλυση 2D-PAGE
Η τρόπος ανάλυσης για τις εικόνες πηκτής από 2D-PAGE είναι ουσιαστικά αρκετά όμοιος με
εκείνον για τις μικροσυστοιχίες. Το πρώτο βήμα είναι η ανάλυση μιας εικόνας, στην οποία εντοπίζονται
οι θέσεις των κηλίδων στο πήκτωμα και διαχωρίζονται τα όρια μεταξύ των διαφορετικών θέσεων. Το
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μοριακό βάρος και το ισοηλεκτρικό σημείο (PI) για κάθε πρωτεΐνη στο πήκτωμα μπορούν να εκτιμηθούν
σύμφωνα με τη θέση τους στο πήκτωμα.
Στη συνέχεια, οι θέσεις εντοπίζονται, και οι πληροφορίες αλληλουχίας χρησιμοποιούνται για να
γίνει η σύνδεση μεταξύ μιας συγκεκριμένης κηλίδας και της αλληλουχίας των γονιδίων της. Στην
πρωτεομική ανάλυση, οι ακινητοποιημένες πρωτεΐνες μπορούν είτε να αλληλουχιθούν in situ είτε να
απομακρυνθούν οι πρωτεΐνες από το πήκτωμα, να γίνει έκλουση, και να αναλυθούν χρησιμοποιώντας
μεθόδους φασματομετρίας μάζας, όπως φασματομετρία μάζας με ιονισμό ηλεκτροψεκασμού (ESI-MS) ή
φασματομετρία μάζας ιονισμός εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από υπόστρωμα (MALDI).

Εργαλεία για την Πρωτεομική Ανάλυση
Αρκετά ελεύθερα προγράμματα για την πρωτεομική ανάλυση είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τα
περισσότερα από αυτά μπορούν να είναι προσβάσιμα μέσω της εξαιρετικής πρωτεομικής βάσης
δεδομένων το Expert Protein Analysis System (ExPASy). Το ExPASy είναι το Swiss Institute of
Bioinformatics Resource Portal που παρέχει πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων και εργαλεία
λογισμικού (π.χ. βάσεις δεδομένων) σε διάφορους τομείς των βιοεπιστημών, συμπεριλαμβανομένων της
πρωτεομικής, της γονιδιωματικής, της φυλογένεσης, της βιολογίας συστημάτων, της γενετικής του
πληθυσμού, της μεταγραφωμικής κλπ.

Βάσεις δεδομένων Βιοχημικών Μονοπατιών
Η έκφραση γονιδίων και πρωτεϊνών είναι μόνο δύο στάδια στη μετάφραση του γενετικού κώδικα
σε φαινότυπο. Όταν τα γονίδια εκφράζονται και μεταφράζονται σε πρωτεΐνες, τα προϊόντα τους
συμμετέχουν σε πολύπλοκες βιοχημικές αλληλεπιδράσεις που ονομάζονται μονοπάτια, όπως φαίνονται
στην Εικόνα 6. Κάθε μονοπάτι μπορεί να παρέχει πρόδρομες χημικές ενώσεις σε πολλά άλλα μονοπάτια,
που σημαίνει ότι κάθε πρωτεΐνη συνδέεται όχι μόνο με τα προηγούμενα και τα επόμενα βιοχημικά βήματα
σε ένα μόνο μονοπάτι, αλλά ενδεχομένως και με πολλά άλλα μονοπάτια. Η περίπλοκη διασύνδεση των
μεταβολικών μονοπατιών είναι πολύ πιο δύσκολο να αναπαρασταθεί και να μελετηθεί σε σύγκριση με τις
γραμμικές αλληλουχίες των γονιδίων και των γονιδιωμάτων.
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Εικόνα 6. Ένα πολύπλοκο μεταβολικό μονοπάτι
Ορισμένες υπηρεσίες βασισμένες στον ιστό προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με
τα μεταβολικά μονοπάτια.
KEGG

Η πιο γνωστή βάση δεδομένων για τα μεταβολικά μονοπάτια στο Διαδίκτυο είναι η Kyoto
Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG). Η KEGG παρέχει συλλογή χαρτών μεταβολικών
μονοπατιών, αντί για κείμενο μόνο, και μπορεί να είναι ευκολότερο να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη.
Η KEGG παρέχει επίσης λίστες των αριθμών EC και των αντίστοιχων ενζύμων τους, κατανεμημένα ανά
επίπεδο, και πολλών χρήσιμων συνδέσεων σε ιστοσελίδες που περιγράφουν λεπτομερώς την
ονοματολογία ενζύμων και προσδετών. Η βάση δεδομένων LIGAND, που σχετίζεται με την KEGG, είναι
μια χρήσιμη βάση δεδομένων για την ταυτοποίηση μικρών μορίων που εμπλέκονται σε βιοχημικά
μονοπάτια. Στην KEGG μπορεί να αναζητηθεί η ομολογία αλληλουχιών, λέξεις-κλειδιά, και χημικές
ουσίες. Επίσης, μπορείτε να εισάγετε τους κωδικούς αναγνώρισης LIGAND δύο μικρών μορίων και να
βρείτε όλα τα πιθανά μεταβολικά μονοπάτια που τις συνδέουν.
PathDB

Η PathDB είναι ένας άλλος τύπος βάσης δεδομένων των μεταβολικών μονοπατιών. Παρόλο που
περιέχει περίπου τις ίδιες πληροφορίες με την KEGG – χαρακτηρισμός των ενώσεων και των
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μεταβολικών πρωτεϊνών, και πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που συνδέουν αυτές τις οντότητες χειρίζεται τις πληροφορίες με πολύ πιο ευέλικτο τρόπο από τις άλλες βάσεις δεδομένων. Αντί να
περιορίσετε τις αναζητήσεις σε τυχαία μεταβολικά μονοπάτια και να περιγράψετε μονοπάτια με
προκαθορισμένες εικόνες, η PathDB σας επιτρέπει να βρείτε οποιαδήποτε ομάδα συνδεδεμένων
αντιδράσεων που συνδέουν το σημείο Α με το σημείο Β ή την ένωση Α με την ένωση Β. Η PathDB
περιέχει, εκτός από τα συνηθισμένα εργαλεία αναζήτησης, μια διασύνδεση της απεικόνισης μονοπατιού
που σας επιτρέπει να ελέγξετε οποιοδήποτε επιλεγμένο μονοπάτι και να εμφανίσετε διαφορετικές
αναπαραστάσεις του μονοπατιού.
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Το Διαδίκτυο έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αναζητούν και
ανταλλάσσουν πληροφορίες. Τα δεδομένα που κάποτε έπρεπε να κοινοποιηθούν σε χαρτί έχουν πλέον
ψηφιοποιηθεί και διανέμονται από τις κεντρικές βάσεις δεδομένων. Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμα άρθρα
περιοδικών. Και σχεδόν κάθε ερευνητική ομάδα έχει μια ιστοσελίδα που προσφέρει τα πάντα, από τις
ανατυπώσεις άρθρων έως τη λήψη λογισμικού, δεδομένων, και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες
επεξεργασίας των δεδομένων.
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Μηχανές Αναζήτησης και Αναζήτηση Boolean
Οι AltaVista, Mozilla, Google, Internet Explorer, Safari και δεκάδες άλλες μηχανές αναζήτησης
υπάρχουν για να σας βοηθήσουν να βρείτε τα δισεκατομμύρια ή περισσότερες σελίδες που
ανταποκρίνονται στην αναζήτησή σας. Ωστόσο, συχνά οι επιστήμονες αναζητούν ίσως “βελόνες στα
άχυρα”. Η γνώση του τρόπου δόμησης ενός ερωτήματος για τον περιορισμό της πλειοψηφίας των
άχρηστων πληροφοριών που θα προκύψουν σε μια αναζήτηση είναι πολύ χρήσιμη, τόσο στην αναζήτηση
ιστού όσο και στην αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων με βάση τις λέξεις-κλειδιά. Η κατανόηση του τρόπου
διατύπωσης των boolean ερωτημάτων που περιορίζουν το πεδίο αναζήτησης είναι μια σημαντική
δυνατότητα στην έρευνα.
Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου προσεγγίζουν την αναζήτηση τυχαία. Αλλά κάθε μηχανή
αναζήτησης κάνει διαφορετικές προκαθορισμένες υποθέσεις, οπότε αν εισαγάγετε την πρωτεϊνική δομή
στο πεδίο ερωτήματος της μηχανής αναζήτησης Excite, ζητάτε μια εντελώς διαφορετική αναζήτηση απ'
ότι αν εισάγετε την πρωτεϊνική δομή στο πεδίο των ερωτημάτων της Google. Για να αναζητήσετε
αποτελεσματικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λογική των τελεστών (boolean logic), η οποία είναι ένας
εξαιρετικά απλός τρόπος για να δηλώσετε πώς μια ομάδα πραγμάτων πρέπει να χωριστεί ή να συνδυαστεί
σε σύνολα.
Οι μηχανές αναζήτησης και οι δημόσιες βιολογικές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν κάποια
μορφή της boolean logic. Τα Boolean ερωτήματα περιορίζουν τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από
μια βάση δεδομένων συνδέοντας μια σειρά όρων αναζήτησης με τους τελεστές AND, OR, και NOT. Για
παράδειγμα: η ένωση δύο όρων-κλειδιά με το AND βρίσκει έγγραφα που περιέχουν μόνο τον όρο-κλειδί1
και τον όρο-κλειδί2 χρησιμοποιώντας το OR βρίσκει έγγραφα που περιέχουν είτε τον όρο-κλειδί1 είτε
τον όρο-κλειδί2 (ή και τα δύο) και χρησιμοποιώντας το NOT εντοπίζει τα έγγραφα που περιέχουν τον
όρο-κλειδί1 αλλά όχι τον όρο-κλειδί2.
Ωστόσο, οι μηχανές αναζήτησης διαφέρουν ως προς το πώς ερμηνεύουν ένα πεδίο. Μερικές από
αυτές θεωρούν ένα πεδίο ως OR, έτσι όταν πληκτρολογείται η πρωτεϊνική δομή, η μηχανή αναζήτησης
αναζητά τον όρο πρωτεΐνη ή δομή. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται πολλές διαφημίσεις για “ανορθόδοξες”
δίαιτες (μόδας) και συμπληρώματα πρωτεϊνών πριν την αναζήτηση σε επιστημονικές ιστοσελίδες
ενδιαφέροντος. Από την άλλη πλευρά, στο χώρο της Google η αναζήτηση γίνεται με το AND, επομένως
οι μόνες αναφορές που πρέπει να βρεθούν είναι αυτές που περιέχουν τους όρους πρωτεΐνη και δομή.
Τα Boolean ερωτήματα διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά, ακριβώς όπως το κείμενο. Οι
παρενθέσεις μπορούν να δομήσουν πιο περίπλοκα boolean ερωτήματα. Για παράδειγμα, εάν αναζητάτε
έγγραφα που περιέχουν τον όρο-κλειδί1 και έναν από τους δύο όρους όρος-κλειδί2 ή τον όρο-κλειδί3,
αλλά όχι τον όρο-κλειδί4, το ερώτημά σας θα μοιάζει με αυτό: (όρος-κλειδί1 AND (όρος-κλειδί2 OR όροςκλειδί3)) NOT όρος-κλειδί4.
Πολλές μηχανές αναζήτησης επιτρέπουν τη χρήση εισαγωγικών για να καθορίσετε μια φράση.
Προκειμένου να βρεθούν μόνο τα έγγραφα στα οποία εμφανίζεται μαζί ο όρος-κλειδί ενζυμική
δραστικότητα σε μια πρόταση, η αναζήτηση για την "ενζυμική δραστικότητα" είναι ένας τρόπος για να
περιοριστούν τα αποτελέσματα.
Υπάρχουν πολλά άριστα διαδικτυακά μαθήματα διαθέσιμα για την αναζήτηση boolean.
Δοκιμάστε μια αναζήτηση με τη φράση boolean searching in Google, και δείτε τι εμφανίζεται.
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Εύρεση επιστημονικών άρθρων
Μια εξαιρετική πηγή αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας στις βιολογικές επιστήμες, είναι
ο δωρεάν διακομιστής που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας (NCBI)
στην Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των ΗΠΑ. Αυτός ο διακομιστής επιτρέπει σε οποιονδήποτε να
αναζητήσει στον περιηγητή ιστού τη βάση δεδομένων Medline. Υπάρχουν άλλες βάσεις δεδομένων
βιβλιογραφίας συγκρίσιμης ποιότητας, αλλά οι περισσότερες από αυτές δεν είναι δωρεάν. Εκτός από τις
έγκριτες πηγές, ωστόσο, ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει πληροφορίες στον Ιστοχώρο. Συχνά
ερευνητικές ομάδες έχουν τα έγγραφα διαθέσιμα ως τεχνικές αναφορές στις ιστοσελίδες τους. Αυτές οι
τεχνικές αναφορές δεν πρέπει ποτέ να αξιολογηθούν από ομότιμους αξιολογητές ή να δημοσιευτούν εκτός
της οργάνωσης της ερευνητικής ομάδας, και η μόνη απόδειξη για την ποιότητά τους είναι η φήμη και η
τεχνογνωσία των δημιουργών-συγγραφέων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεστε ή να
αναζητάτε αυτές τις πηγές. Πολλές κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες ακαδημαϊκών ερευνητών έχουν
υλικό αναφοράς στις ιστοσελίδες τους που πλησιάζει ποιοτικά τα βιβλία. Για παράδειγμα, το Κέντρο
Γονιδιωματικής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον έχει ένα εξαιρετικό διδακτικό υλικό για την
αλληλούχιση του γονιδιώματος, και το NCBI έχει ένα καλό πρακτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση
του προγράμματος στοίχισης αλληλουχιών BLAST και των παραλλαγών του.

Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το PubMed
Το PubMed είναι μια από τις πιο πολύτιμες διαδικτυακές πηγές που διατίθενται στους βιολόγους.
Πάνω από 4.000 περιοδικά είναι ευρετηριάσμένα στο PubMed, συμπεριλαμβανομένων των
περισσότερων από τα αξιόλογα περιοδικά στη κυτταρική και μοριακή βιολογία, τη βιοχημεία, τη γενετική
και τους συναφείς τομείς, καθώς και πολλές κλινικές εκδόσεις που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες του
τομέα της ιατρικής. Το PubMed χρησιμοποιεί μια στρατηγική αναζήτησης βασισμένη σε λέξεις-κλειδιά
και επιτρέπει τους boolean τελεστές AND, OR, και NOT στην κατάθεση ερωτήματος. Οι χρήστες
μπορούν να καθορίσουν ποια πεδία της βάσης δεδομένων ελέγχουν για κάθε όρο αναζήτησης
ακολουθώντας τον όρο αναζήτησης με ένα όνομα πεδίου που εσωκλείεται σε αγκύλες. Επιπρόσθετα, οι
χρήστες μπορούν να αναζητήσουν στο PubMed χρησιμοποιώντας όρους του Θεματικού Ιατρικού
Κεφαλαιοκαταλόγου (MeSH). Οι όροι MeSH είναι μια βιβλιοθήκη προκαθορισμένων όρων που μπορεί
να βοηθήσει στον εντοπισμό χειρόγραφων που χρησιμοποιούν εναλλακτικούς όρους για να αναφερθούν
στην ίδια έννοια. Το πρόγραμμα περιήγησης MeSH επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν μία λέξη ή
τμήμα λέξης και να βρουν σχετικές λέξεις-κλειδιά στη βιβλιοθήκη MeSH. Το PubMed βρίσκει αυτόματα
τους όρους MeSH που σχετίζονται με τους όρους του ερωτήματος και τους χρησιμοποιεί για να ενισχύσει
τα ερωτήματα.
Για παράδειγμα, αναζητήσαμε για "πρωτεϊνική δομή" στο PubMed. Οι όροι πρωτεϊνική και δομή
συνδέονται αυτόματα με ένα AND εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η προκύπτουσα δήλωση του boolean
ερωτήματος που υποβλήθηκε στο PubMed στην πραγματικότητα είναι:
("πρωτεϊνική"[Όροι MeSH] OR "πρωτεϊνική"[Όλα τα πεδία] OR "πρωτεϊνική"[Όλα τα πεδία])
AND ("δομή"[Περιοδικό] OR "δομή"[Όλα τα πεδία])
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης φαίνονται στην ΕΙκόνα 1.
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Εικόνα 1. Αποτελέσματα από μια αναζήτηση PubMed
Όπως μπορείτε να δείτε στην Εικόνα 2, το PubMed σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε μια
διεπαφή ιστού (web interface) για να περιορίσετε την αναζήτησή σας.
Ο σύνδεσμος για προχωρημένη αναζήτηση (Advanced link) αμέσως κάτω από το πλαίσιο
ερωτήματος στην κεντρική σελίδα PubMed θα σας μεταφέρει σε αυτήν την φόρμα ιστού.
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Εικόνα 2. Περιορισμός μιας στρατηγικής αναζήτησης χρησιμοποιώντας το μενού "Προχωρημένης
αναζήτησης" στο PubMed
Η φόρμα "Προχωρημένης αναζήτησης" σας επιτρέπει να προσθέσετε ειδικότητα στο ερώτημά
σας. Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε συγκεκριμένα πεδία στο αρχείο βάσης δεδομένων
του PubMed, όπως το Όνομα Συντάκτη ή το MeSH Major Topic. Οι αναζητήσεις μπορούν επίσης να
περιορίζονται βάσει γλώσσας, περιεχόμενου (π.χ., αναζήτηση μόνο για ανασκοπήσεις ή κλινικές δοκιμές)
και ημερομηνίας.

Οι Δημόσιες Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων
Το πρόβλημα της ονοματολογίας στη βιολογία σε μοριακό επίπεδο είναι τεράστιο. Τα γονίδια
είναι συνήθως γνωστά με μη συστηματικά ονόματα. Αυτά μπορεί να προέρχονται από μελέτες
αναπτυξιακής βιολογίας σε συστήματα μοντέλων, έτσι ώστε ορισμένα γονίδια να έχουν ονόματα όπως
flightless, shaker και antennapedia λόγω των αναπτυξιακών επιδράσεων που προκαλούν σε ένα
συγκεκριμένο ζώο. Άλλα ονόματα επιλέγονται από τους κυτταρικούς βιολόγους και αντιπροσωπεύουν τη
λειτουργία των γονιδίων σε κυτταρικό επίπεδο, όπως το homeobox. Ακόμα, άλλα ονόματα επιλέγονται
από βιοχημικούς και δομικούς βιολόγους και αναφέρονται σε μια πρωτεΐνη που πιθανώς απομονώθηκε
και μελετήθηκε πριν βρεθεί το γονίδιο.
Αν και οι πρωτεΐνες είναι τα άμεσα προϊόντα των γονιδίων, δεν αναφέρονται πάντοτε με τα ίδια
ονόματα ή κωδικούς όπως τα γονίδια που τα κωδικοποιούν. Αυτό το είδος σύγχυσης της ονοματολογίας
σημαίνει γενικά ότι μόνο ένας επιστήμονας που μελετά ένα συγκεκριμένο γονίδιο, γονιδιακό προϊόν ή
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βιοχημική διαδικασία μπορεί να αναγνωρίσει αμέσως σε τι αναφέρεται το κοινό όνομα του γονιδίου. Η
βιοχημεία ενός οργανισμού είναι ένα πιο περίπλοκο σύνολο πληροφοριών από την ταξινόμηση των
ζωντανών ειδών στην εποχή του Λινναίου, οπότε δεν αναμένεται να οδηγηθούμε εύκολα ένα σαφές και
ολοκληρωμένο σύστημα ονοματολογίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για ένα
συγκεκριμένο γονίδιο: την προέλευση του οργανισμό, τη θέση του στο χρωμόσωμα, και τη θέση των
αλληλουχιών ενεργοποίησης και των ταυτοτήτων των πρωτεϊνών που ρυθμίζουντην έκφρασή του. Τα
γονίδια μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν βάσει της χρονικής στιγμής που εκφράζονται κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης του οργανισμού, και σε ποιους ιστούς εκφράζονται. Μπορούν να χαρακτηριστούν
από τη λειτουργία του προϊόντος τους, είτε είναι δομική πρωτεΐνη, ένζυμο ή λειτουργικό RNA. Μπορούν
να προσδιοριστούν από το μεταβολικό μονοπάτι στο οποίο εντάσσεται το προϊόν τους, από το υπόστρωμα
που τροποποιούν ή από το προϊόν που παράγουν. Επιπλέον, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν από τα
δομικά χαρακτηριστικά των πρωτεϊνικών τους προϊόντων. Η Εικόνα 3 δείχνει μερικές από τις
πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με ένα μόνο γονίδιο.

Φυλογενετική
ανάλυση

Ομόλογα αλληλουχίας
σε άλλα γονιδιώματα

Μεταβολικά
προφίλ

Συνδέσεις σε
άλλους χάρτες

Συμπαράγοντες
& Μεταβολίτες

Ανάλυση Χάρτη
Μεταβολικών ροών

Αλληλουχία
Λειτουργική
χημεία

Γονίδιο X

Πειραματικά
δεδομένα

Περιοχή του
γονιδιώματος

Πληροφορίες
έκφρασης

Δομή

Πρωτότυπες Αριθμητικές Συστοιχία Ακατέργαστα Ηλεκτρονική Δομική Δευτεροταγής
εικόνες
τιμές
γονιδίων δεδομένα πυκνότητα ερμηνεία
δομή

Εικόνα 3. Μέρος των πληροφοριών που σχετίζονται με ένα μόνο γονίδιο
Το πρόβλημα για τους συντηρητές των βιολογικών βάσεων δεδομένων αποτελεί ένα κύριο θέμα
σχολιασμού. Ο σωστός σχολιασμός των γονιδιωματικών δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
τοποθέτησης επαρκών πληροφοριών στη βάση δεδομένων, ώστε να μην τίθεται ερώτημα για το γονίδιο,
ακόμη και αν έχει μια κωδικοποιημένη κοινή ονομασία, και μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων
διασυνδέσεων μεταξύ αυτών των πληροφοριών και της αλληλουχίας του γονιδίων και του σειριακού
αριθμού. Η αποθήκευση μακρομοριακών δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οδήγησε σε έναν
τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος της ονοματολογίας. Η λύση ήταν να δωθεί ένας σειριακός αριθμός
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κάθε νέα εγγραφή στη βάση δεδομένων και στη συνέχεια να αποθηκευθεί σε μια σχεσιακή βάση
δεδομένων που γνωρίζει τις σωστές συνδέσεις μεταξύ αυτού του σειριακού αριθμού, οποιουδήποτε
αριθμού ονομάτων για το γονίδιο ή το γονιδιακό προϊόν που αντιπροσωπεύει και των άλλων πληροφοριών
σχετικά με το γονίδιο. Αυτή είναι η στρατηγική που χρησιμοποιείται σήμερα στις μεγάλες βιολογικές
βάσεις δεδομένων.

Επισημείωση Δεδομένων και Μορφές Δεδομένων
Η παρουσίαση και η διανομή των βιολογικών δεδομένων εξακολουθεί να αποτελεί “ανοιχτό”
πρόβλημα στη βιοπληροφορική. Οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του DNA και του RNA και οι αμινοξικές
αλληλουχίες των πρωτεϊνών μειώνονται εξαιρετικά σε σειρές χαρακτήρων στις οποίες ένα μόνο γράμμα
αντιπροσωπεύει ένα μόνο νουκλεοτίδιο ή αμινοξύ. Οι εναπομείνασες προκλήσεις στην αναπαράσταση
των δεδομένων αλληλουχίας είναι η επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων, ο λεπτομερής
σχολιασμός των δεδομένων και ο χειρισμός των δεδομένων που αυξάνονται όλο και περισσότερο, όπως
οι αλληλουχίες των χρωμοσωμάτων και ολόκληρα γονιδιώματα.
Η τυπική αναπαράσταση της 3D δομής του βιομορίου αποτελείται από τις καρτεσιανές
συντεταγμένες των ατόμων στο μόριο. Αυτή η άποψη της αναπαράστασης του μορίου είναι απλή. Από
την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλά σύνθετα ζητήματα για βάσεις δεδομένων δομών που δεν έχουν
επιλυθεί πλήρως. Ο σχολιασμός (επισημείωση) εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα για τα δομικά δεδομένα,
αν και η επιστημονική κοινότητα της βιολογίας προσπάθησε να διαμορφώσει μια κοινή άποψη ως προς
το ποιός σχολιασμός της δομής απαιτείται σήμερα. Τα τελευταία 15 χρόνια, διάφοροι ερευνητές έχουν
αναπτύξει τα δικά τους στυλ και μορφές για την αναφορά των βιολογικών δεδομένων. Οι βάσεις
δεδομένων βιολογικών αλληλουχιών και δομών αναπτύχθηκαν παράλληλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και
στην Ευρώπη. Η χρήση ιδιωτικού λογισμικού για την ανάλυση των δεδομένων συνέβαλε στη σύνθεση
ενός συνόλου ιδιωτικών μορφών δεδομένων. Παρόλο που υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες βάσεις
δεδομένων, εδώ εστιάζουμε στους τομείς στους οποίους καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθεί μια
ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για μια ολόκληρη κατηγορία δεδομένων.

Δεδομένα 3D Μοριακής Δομής
Αν και η αλληλουχία του DNA, η αλληλουχία της πρωτεΐνης και η δομή της πρωτεΐνης είναι κατά
κάποιον τρόπο απλώς διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης του ίδιου γονιδιακού προϊόντος, οι
συγκεκριμένοι τύποι δεδομένων διατηρούνται επί του παρόντος ως ξεχωριστά έργα βάσεων δεδομένων
και σε μη συνδεδεμένα μορφότυπα δεδομένων. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι μέθοδοι προσδιορισμού
της αλληλουχίας και της δομής έχουν ξεχωριστές ιστορίες ανάπτυξης.
Η πρώτη δημόσια βάση δεδομένων μοριακής βιολογίας, που δημιουργήθηκε περίπου 10 χρόνια
πριν από τις δημόσιες βάσεις δεδομένων αλληλουχιών DNA, ήταν η Protein Data Bank (PDB).
Αντιπροσωπεύει το κεντρικό αποθετήριο κρυσταλλικών δομών ακτίνων Χ των πρωτεϊνικών μορίων. Ενώ
η πρώτη ολοκληρωμένη πρωτεϊνική δομή παρουσιάστηκε στη δεκαετία του 1950, δεν υπήρχε
αξιοσημείωτος αριθμός προσιτών πρωτεϊνικών δομών μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '70. Οι
υπολογιστές δεν είχαν δημιουργηθεί μέχρι το σημείο όπου ήταν δυνατή η γραφική αναπαράσταση των
πληροφοριών δομής συντεταγμένων πρωτεϊνών, τουλάχιστον σε χρήσιμες ταχύτητες. Ωστόσο, το 1971,
η PDB δημιουργήθηκε στο Εθνικό Εργαστήριο Brookhaven, για να αποθηκεύσει τις πληροφορίες για την
δομή των πρωτεϊνών σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Δημιουργήθηκε ένα μορφότυπο δεδομένων, το οποίο
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οφείλει πολλά για το σχεδιασμό του στις προϋποθέσεις της πρόωρης τεχνολογίας των υπολογιστών. Σε
όλη τη δεκαετία του 1980, η PDB αναπτύχθηκε. Από 15 ομάδες εγγραφών το 1973, αυξήθηκαν σε 69
καταχωρήσεις το 1976. Ο αριθμός των συνόλων που κατατίθενται κάθε χρόνο παρέμεινε κάτω από τις
100 έως το 1988, που μέχρι τότε υπήρχαν ακόμη λιγότερες από 400 εγγραφές στην PDB.
Κοντά στο 1988 και το 1992, η PDB έφτασε το σημείο καμπής σε εκθετική καμπύλη ανάπτυξης.
Μέχρι τον Ιανουάριο του 1994, στη PDB υπήρχαν 2.143 εγγραφές και αυτή τη στιγμή η PDB έχει
περισσότερες από 14.000 εγγραφές. Η διοίκηση της PDB έχει αλλαχθεί και η Research Collaboratory for
Structural Bioinformatics είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισής της, και έχει εισαχθεί ένα νέο σχήμα για την
καταγραφή των κρυσταλλογραφικών δεδομένων, το Macromolecular Crystallographic Information File
(mmCIF) για την αντικατάσταση της ξεπερασμένης PDB μορφής. Τα περιοδικά που δημοσιεύουν
κρυσταλλογραφικά αποτελέσματα απαιτούν την υποβολή στην PDB ως προϋπόθεση δημοσίευσης,
πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα δεδομένα για τις δομές πρωτεϊνών που λαμβάνονται από
ακαδημαϊκούς ερευνητές καθίστανται διαθέσιμα στην PDB.
Ένα τυπικό ζήτημα για διερευνητικές έρευνες σχετικά με την πρωτεϊνική δομή είναι η περίσσεια
και η απουσία αρτιότητας της PDB. Υπάρχουν πολλές πρωτεΐνες για τις οποίες έχουν υποβληθεί διάφορες
κρυσταλλικές δομές στη βάση δεδομένων. Η επιλογή των υποσυνόλων των πληροφοριών της PDB με τις
οποίες θα εργαστεί κάποιος αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα σε οποιαδήποτε στατιστική έρευνα της
πρωτεϊνικής δομής. Πολλές στατιστικές μελέτες της πρωτεϊνικής δομής εξαρτώνται από σύνολα
πρωτεϊνικών αλυσίδων οι οποίες έχουν κοινή αλληλουχία κοντά στο 25% εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το
παράδειγμα, υπάρχουν ακόμα περίπου 1.000 μοναδικές αναδιπλώσεις πρωτεϊνών που απεικονίζονται
στην PDB. Καθώς έχει αυξηθεί η ποσότητα των διαθέσιμων δεδομένων βιολογικής αλληλουχίας, η PDB
τώρα παρεμένει πίσω από τις βάσεις δεδομένων γονιδιακής αλληλουχία.

Δεδομένα αλληλουχίας DNA, RNA, και Πρωτεϊνών
Οι βάσεις δεδομένων αλληλουχίας γενικά ειδικεύονται σε έναν τύπο δεδομένων αλληλουχίας:
DNA, RNA ή πρωτεΐνη. Υπάρχουν σημαντικές συλλογές δεδομένων και τοποθεσίες εναπόθεσης σε
Ευρώπη, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες, και υπάρχουν ανεξάρτητες ομάδες που αντικατοπτρίζουν όλα
τα δεδομένα που συλλέγονται στις μεγάλες δημόσιες βάσεις δεδομένων, συχνά προσφέροντας κάποιο
λογισμικό που προσθέτει αξία στα δεδομένα.
Το 1970, ο Ray Wu αλληλούχισε το πρώτο τμήμα του DNA δώδεκα βάσεις που προέκυψαν ως
ένας μονός κλώνος στο τέλος ενός κυκλικού DNA που ανοίχθηκε χρησιμοποιώντας ένα ένζυμο
διάσπασης. Σε κάθε περίπτωση, η αλληλούχιση του DNA υπήρξε σημαντικά πιο προβληματική από την
αλληλούχιση των πρωτεϊνών, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει καμία χημική διεργασία που να διασπά
ειδικά το πρώτο νουκλεοτίδιο από μια αλυσίδα νουκλεϊκού οξέος. Στο σημείο όπου ο Robert Holley
ανακοίνωσε την αλληλούχιση ενός μορίου RNA 76 νουκλεοτιδίων, ακολούθησαν επτά χρόνια εργασίας.
Μετά την δημοσίευση της αλληλουχίας του Holley, διάφορες ομάδες επεξεργάστηκαν τα πρωτόκολλα
αλληλούχισης, επιτυγχάνοντας ακόμη και με επιτυχία ένα γονιδίωμα βακτηριοφάγου 3,200 βάσεων. Η
πρόοδος στην αλληλούχιση του DNA επήλθε μετά το 1975, με τη μέθοδο χημικής διάσπασης που
διατυπώθηκε από τους Allan Maxam και Walter Gilbert, και με τη μέθοδο τερματισμού αλυσίδας του
Frederick Sanger.
Η πρώτη βάση δεδομένων αλληλουχίας DNA, που δημιουργήθηκε το 1979, ήταν η Gene Sequence
Database (GSDB) στο Los Alamos National Lab. Ενώ η GSDB έχει αντικατασταθεί από τότε από την
παγκόσμια συνεργασία που είναι η σύγχρονη GenBank, ενημερωμένες πληροφορίες γονιδιακής
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αλληλουχίας εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες από την GSDB μέσω του National Center for Genome
Resources.
Το European Molecular Biology Laboratory, η DNA Database of Japan, και τα National Institutes
of Health συνεργάζονται για να κάνουν όλα τα δεδομένα αλληλουχίας ελεύθερα προσβάσιμα μέσω της
GenBank. Το NCBI έχει δημιουργήσει μια τυποποιημένη μορφή σχεσιακής βάσης δεδομένων για την
παρουσίαση και την αποθήκευση πληροφοριών αλληλουχίας, γνωστή ως ASN.1 μορφή. Παρόλο που
αυτή η μορφή εγγυάται τον απλούστερο εντοπισμό των σωστών αλληλουχιών του σωστού είδους στην
GenBank, υπάρχουν και διάφορες υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε μη επαναλαμβανόμενες
εκδόσεις της βάσης δεδομένων. Η βάση δεδομένων νουκλεοτιδικών (DNA) αλληλουχιών αναπτύχθηκε
σταδιακά κατά την πρώτη δεκαετία. Το 1992, η GenBank περιείχε μόλις 78.000 αλληλουχίες DNA - λίγο
περισσότερο από 100 εκατομμύρια ζεύγη DNA. Το 1995, το Πρόγραμμα χαρτογράφησης του
Ανθρώπινου Γονιδιώματος και η πρόοδος στην καινοτομία της αλληλούχισης, συνέβαλαν στην ταχεία
εξέλιξη της GenBank. Η GenBank σήμερα διπλασιάζεται σε μέγεθος κάθε 6 έως 8 μήνες και ο ρυθμός
αύξησής της αυξάνεται διαρκώς.

Γονιδιωματικά δεδομένα
Εκτός από το Πρόγραμμα χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, υπάρχουν τώρα
ξεχωριστές βάσεις δεδομένων γονιδιώματος για μεγάλο αριθμό οργανισμών-μοντέλων. Το περιεχόμενο
αλληλουχίας των βάσεων δεδομένων του γονιδιώματος εκπροσωπείται στη GenBank, αλλά οι θέσεις του
προγράμματος του γονιδιώματος παρέχουν επίσης οτιδήποτε από χάρτες γονιδιώματος έως
συμπληρωματικέςς πηγές για ερευνητές που εργάζονται σε αυτόν τον οργανισμό. Από τον Οκτώβριο του
2000, η βάση δεδομένων Entrez Genome του NCBI περιείχε τα μερικά ή πλήρη γονιδιώματα για άνω των
900 ειδών. Πολλά από αυτά είναι ιοί. Τα υπόλοιπα περιλαμβάνουν βακτήρια, αρχαία, ζύμες, ευρέως
μελετημένα συστήματα φυτικών μοντέλων όπως το Α. thaliana, το ρύζι και ο αραβόσιτος, συστήματα
ζωικών μοντέλων όπως το C. elegans, μύγες φρούτων, ποντίκια, αρουραίοι και ψάρια puffer, καθώς και
τα γονιδιώματα των οργανιδίων. Τα εργαλεία λογισμικού του NCBI για την πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις
δεδομένων εξελίσσονται συνεχώς και γίνονται πιο προηγμένα.

Δεδομένα Βιοχημικών Μονοπατιών
Οι πιο σημαντικές βιολογικές δραστηριότητες δεν προκύπτουν από τη δράση ενός μορίου, ωστόσο
από ενορχηστρωμένες δραστηριότητες πολλαπλών μορίων. Από τα μέσα του εικοστού αιώνα, οι
βιοχημικοί έχουν αναλύσει αυτά τα λειτουργικά σύνολα των ενζύμων και των υποστρωμάτων τους.
Ορισμένες ερευνητικές ομάδες έχουν αρχίσει να εργάζονται για την έξυπνη οργάνωση και αποθήκευση
αυτών των μονοπατιών σε βάσεις δεδομένων. Βασικό παράδειγμα βάσης δεδομένων βιολογικών
μονοπατιών είναι η KEGG. Η Εγκυκλοπαίδεια Γονιδίων και Γονιδιωμάτων του Κιότο (KEGG)
αποθηκεύει συγκριτικές πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων αλληλουχίας, δομής και γενετικής
σύνδεσης. Αυτή η βάση δεδομένων διερευνάται μέσω διεπαφών ιστού και επιμελείται από ένα συνδυασμό
αυτοματοποίησης και ανθρώπινης τεχνογνωσίας. Εκτός από αυτούς τους "καταλόγους" ολικού
γονιδιώματος, έχουν αναπτυχθεί και άλλες, πιο εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων που επικεντρώνονται
σε συγκεκριμένες οδούς (όπως η ενδοκυτταρική σηματοδότηση ή η αποδόμηση χημικών ενώσεων από
μικρόβια).
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Δεδομένα έκφρασης γονιδίων
Οι μικροσυστοιχίες DNA (ή τα γονιδιακά τσιπ) είναι μικροσκοπικά “εργαστήρια” για τη μελέτη
της γονιδιακής έκφρασης. Κάθε τσιπ περιέχει μια προμελετημένα σχεδιασμένη σειρά από
ακινητοποιημένα μόρια που μπορούν να δεσμεύσουν επιλεκτικά συγκεκριμένα τμήματα DNA ή mRNA.
Η σήμανση του DNA ή του RNA με φθορίζοντα μόρια επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του επιπέδου
έκφρασης οποιουδήποτε γονιδίου σε ένα κυτταρικό παρασκεύασμα. Οι μικροσυστοιχίες έχουν επίσης
άλλες εφαρμογές στη μοριακή βιολογία, αλλά η χρήση τους στη μελέτη της γονιδιακής έκφρασης έχει
ανοίξει έναν νέο τρόπο καταγραφής των λειτουργιών του γονιδιώματος.
Από την πρόοδο της τεχνολογίας των μικροσυστοιχιών DNA στα τέλη της δεκαετίας του 1990,
έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση των διαθέσιμων δεδομένων γονιδιακής έκφρασης τελικά θα ακολουθήσει
την ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων αλληλουχίας και δομής. Οι ακατέργαστες πληροφορίες
μικροσυστοιχιών έχουν αρχίσει να καθίστανται προσβάσιμες στο γενικό κοινό σε συγκεκριμένες βάσεις
δεδομένων, και η δημιουργία ενός κεντρικού χώρου αποθήκευσης δεδομένων για τέτοια δεδομένα
πραγματοποιείται (Gene Expression Omnibus).
Δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός των αρχικών πειραμάτων μικροσυστοιχίας εκτελέστηκαν
στο Stanford, οι πηγές του γονιδιώματός τους συνδέεται με τις πρώτες πληροφορίες και βάσεις δεδομένων
όπου μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας ονόματα γονιδίων ή περιγραφές λειτουργίας. Επιπλέον,
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής έχει συμβάλει αποφασιστικά στη θέσπιση προτύπων για την
εναπόθεση δεδομένων μικροσυστοιχίας σε βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν επιπλέον βάσεις δεδομένων για
την εναπόθεση των αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης δύο διαστέσεων (2D), συμπεριλαμβανομένων των
SWISS-2DPAGE και HSC-2DPAGE. Η 2D-PAGE είναι μια καινοτομία που επιτρέπει την ποσοτική
διερεύνηση των συγκεντρώσεων των πρωτεϊνών στο κύτταρο, για πολλές πρωτεΐνες την ίδια στιγμή. Ο
συνδυασμός αυτών των δύο συστημάτων είναι ένα δυνατό εργαλείο για την κατανόηση του τρόπου
λειτουργίας των γονιδιωμάτων.
Ο Πίνακας 1 συνοψίζει πηγές στον Ιστό για ορισμένες από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων
που έχουμε συζητήσει σε αυτή την ενότητα.
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Πίνακας 1. Σημαντικά Βιολογικά Δεδομένα και Πηγές Πληροφοριών
Θέμα

Πηγή

Σύνδεσμος

Βιοϊατρική
βιβλιογραφία

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

Αλληλουχία
νουκλεϊκού
οξέως

GenBank

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Nu
cleotide

SRS at EMBL/EBI

http://srs.ebi.ac.uk

Entrez Genome

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Ge
nome

TIGR databases

http://www.tigr.org/tdb/

GenBank

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Pro
tein

Αλληλουχία
γονιδιώματος

Πρωτεϊνική
αλληλουχία

SWISS-PROT
ExPASy

Πρωτεϊνική
δομή

at http://www.expasy.ch/spro/

PIR

http://www-nbrf.georgetown.edu

Protein Data Bank

http://www.rcsb.org/pdb/

Entrez Structure DB http://prowl.rockefeller.edu
Protein and peptide
mass spectroscopy
PROWL
ΜεταRESID
μεταφραστικές
τροποποιήσεις

http://wwwnbrf.georgetown.edu/pirwww/search/textresid.html

Βιοχημικές και ENZYME
βιοφυσικές
πληροφορίες

http://www.expasy.ch/enzyme/

Βιοχημικά
μονοπάτια

BIND

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Str
ucture

PathDB

http://www.ncgr.org/software/pathdb/

KEGG

http://www.genome.ad.jp/kegg/

WIT

http://wit.mcs.anl.gov/WIT2/
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Μικροσυστοιχί Gene
α
Links

Expression http://industry.ebi.ac.uk/~alan/MicroArray/

2D-PAGE

SWISS-2DPAGE

http://www.expasy.ch/ch2d/ch2d-top.html

Διαδικτυακές
πηγές

The EBI Biocatalog

http://www.ebi.ac.uk/biocat/

IUBio Archive

http://iubio.bio.indiana.edu

Αναζήτηση Βιολογικών Βάσεων δεδομένων
Υπάρχουν πολλές βιολογικές βάσεις δεδομένων, και πολλές εναλλακτικές διεπαφές ιστού που
παρέχουν πρόσβαση στα ίδια σύνολα δεδομένων. Ποιά από αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται
από τις προσωπικές ανάγκες, αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι είδους δεδομένα είναι τα κεντρικά
αποθετήρια δεδομένων, και πόσο συχνά οι περιφερειακές βάσεις δεδομένων συγχρονίζονται με τις
κεντρικές πηγές δεδομένων.
Οι δύο πιο καθιερωμένες βάσεις δεδομένων είναι η GenBank του NCBI, για αλληλουχίες DNA
και η Protein Data Bank (PDB), για δεδομένα μοριακής δομής. Κάθε βάση δεδομένων έχει τις δικές της
διαδικασίες εναπόθεσης. Ωστόσο, τόσο η NCBI όσο και η PDB διαθέτουν καλά αναπτυγμένα,
αυτοματοποιημένα, web-based συστήματα εναπόθεσης που δεν αλλάζουν συχνά με την πάροδο του
χρόνου.

GenBank
Το NCBI, σε συνεργασία με το EMBL και άλλους διεθνείς οργανισμούς, παρέχει την πληρέστερη
συλλογή των δεδομένων αλληλουχίας DNA στον κόσμο - τη βάση δεδομένων, γνωστή ως GenBank.
Το NCBI διατηρεί τα δεδομένα αλληλουχίας από κάθε οργανισμό, κάθε πηγή, κάθε είδος DNA από το mRNA έως κλώνους cDNA, έως τις ετικέτες αλληλουχιών έκφρασης (ESTs), έως τα δεδομένα
αλληλούχισης γονιδιώματος μεγάλης-κλίμακας και πληροφορίες σχετικά με πολυμορφισμούς. Οι χρήστες
της βάσης δεδομένων του NCBI πρέπει να γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ αυτών των τύπων δεδομένων
ώστε να μπορούν να αναζητήσουν το σύνολο δεδομένων που είναι πιο κατάλληλο για την εργασία που
κάνουν. Οι κύριοι τύποι αλληλουχιών που θα συναντήσετε σε μια πλήρη αναζήτηση στην GenBank
περιλαμβάνουν:
mRNA
Αγγελιοφόρο RNA, το προϊόν της μεταγραφής του γενωμικού DNA. Το mRNA μπορεί να
επεξεργαστεί από το κύτταρο για να απομακρύνει τα ιντρόνια (σε ευκαρυώτες) ή με άλλους τρόπους που
οδηγούν σε διαφορές από το μεταγραφόμενο γονιδιωματικό DNA. Μπορεί να είναι "μερικό" ή "πλήρες"
ένα mRNA μπορεί να μην καλύπτει την πλήρη κωδικοποιούσα αλληλουχία ενός γονιδίου.
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cDNA
Μία αλληλουχία DNA που παράγεται τεχνητά με αντίστροφη μεταγραφή του mRNA. Το cDNA
αντιπροσωπεύει τα κωδικοποιητικά στοιχεία της περιοχής του γενωμικού DNA που παρήγαγε το mRNA.
Μπορεί να είναι "μερικό" ή "πλήρες".
Γενωμικό DNA
Μία αλληλουχία DNA μετά από αλληλούχιση του γονιδιώματος που περιέχει τόσο
κωδικοποιούσες αλληλουχίες όσο και μη κωδικοποιούσες DNA αλληλουχίες. Μπορεί να περιέχει
ιντρόνια, επαναλήψεις και άλλα. Το γενωμικό DNA γενικά είναι "πλήρες" είναι αποτέλεσμα πολλαπλών
πειραμάτων αλληλούχισης σε ένα μόνο τμήμα ενός γονιδιώματος, και μπορεί γενικά να βασίζεται σε μια
αρκετά καλή αναπαράσταση της πραγματικής αλληλουχίας DNA αυτής της περιοχής.
EST
Σύντομες αλληλουχίες cDNA που παρασκευάζονται από mRNA που εξάγεται από ένα κύτταρο
υπό συγκεκριμένες συνθήκες ή σε ειδικές φάσεις ανάπτυξης. Οι αλληλουχίες ESTs χρησιμοποιούνται για
τη γρήγορη ταυτοποίηση των γονιδίων και δεν καλύπτουν ολόκληρη την κωδικοποιούσα αλληλουχία ενός
γονιδίου.
GSS
Genome survey sequence. Τμήμα DNA, μετά από αλληλούχιση, που προέκυψε απευθείας από
γονιδιωματικές μελέτες. Καλύπτει κάθε περιοχή της αλληλουχίας μόνο μία φορά και μπορεί να περιέχει
σχετικά μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων προσδιορισμού της αλληλουχίας. Η αλληλουχία GSS
περιλαμβάνεται σε μια έρευνα μόνο όταν αναζητά πολύ νέα υποθετικά σχόλια γονιδίων σε ένα πρόγραμμα
γονιδιώματος που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Υπάρχουν δύο τρόποι αναζήτησης στην GenBank. Ο πρώτος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα
ερώτημα βασισμένο σε κείμενο για να αναζητήσετε τους σχολιασμούς που σχετίζονται με κάθε
καταχώρηση αλληλουχίας DNA στη βάση δεδομένων. Ο δεύτερος είναι να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο
που ονομάζεται BLAST για να συγκρίνετε μια υπό μελέτη αλληλουχία DNA (ή πρωτεΐνης) σε μια βάση
δεδομένων αλληλουχίας. Ακολουθεί ένα δείγμα GenBank αρχείου. Κάθε καταχώριση στη GenBank
περιέχει σχολιασμούς - πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του γονιδίου, τις συνθήκες υπό τις οποίες
χαρακτηρίστηκε κλπ. - εκτός από την αλληλουχία (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4. GeneBank αρχείο του γονιδίου υπεροξειδίου δισμουτάσης της Listeria monocytogenes
Αυτό το δείγμα του GenBank αρχείου δείχνει τους τύπους των πεδίων που μπορούν να βρεθούν
σε ένα αρχείο από τη νουκλεοτιδική βάση δεδομένων GenBank. Στο αρχείο θα μπορούσαν να βρεθούν οι
σχετικές πληροφορίες για την ταυτότητα του πρωτεϊνικού προϊόντος, την αλληλουχία του πρωτεϊνικού
προϊόντος, και το σημείο έναρξης και λήξης στο γονίδιο, έως τους συγγραφείς που καταχώρησαν το
αρχείο και τις αναφορές περιοδικών στις οποίες περιγράφεται το πείραμα. Η διεπαφή αναζήτησης της
GenBank είναι σχεδόν ίδια με τη διεπαφή αναζήτησης του PubMed. Οι προηγμένες λειτουργίες
αναζήτησης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο στις Πρωτεϊνικές, Νουκελοτιδικές και Γενετικές βάσεις
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δεδομένων όπως και για το PubMed, αν και τα συγκεκριμένα πεδία που μπορούν να αναζητηθούν και τα
όρια που μπορούν να καθοριστούν είναι λίγο πολύ διαφορετικά.
Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης

Οι αλληλουχίες μπορούν να ληφθούν από το NCBI σε διάφορες μορφές αρχείων: η απλή μορφή
FASTA, η οποία είναι αναγνώσιμη από πολλά προγράμματα ανάλυσης αλληλουχίας αλλά περιέχει λίγες
πληροφορίες εκτός από την αλληλουχία η flat file μορφή αρχείου της GenBank, η οποία είναι μια μορφή
αρχείου επίπεδης οργάνωσης που χρησιμοποιήθηκε στην GenBank και η σύγχρονη μορφή ASN.1
(Abstract Syntax Notation One). Η ASN.1 είναι μια γενική προδιαγραφή δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί
για την προώθηση της διαλειτουργικότητας της βάσης δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται τώρα για την
αποθήκευση και την ανάκτηση όλων των τύπων των δεδομένων – αλληλουχιών, γονιδιωμάτων, δομής
και της βιβλιογραφίας - στο NCBI. Το NCBI Toolkit, μια βιβλιοθήκη κωδικών για την ανάπτυξη
λογισμικού μοριακής βιολογίας, βασίζεται στην προδιαγραφή ASN.1. Το NCBI, και όλο και
περισσότερες, άλλες οργανώσεις, βασίζονται στο NCBI Toolkit για την ανάπτυξη λογισμικού.
Ο περιστασιακός χρήστης της βάσης δεδομένων ή ο καταθέτης δεν χρειάζεται να σκεφτεί πάρα
πολύ για τις μορφές των αρχείων, εκτός εάν τα αρχεία της βάσης δεδομένων πρόκειται να εξαγχθούν και
διαβαστούν από άλλο λογισμικό. Οι διεπαφές βασισμένες σε φόρμες του NCBI μετατρέπουν τα δεδομένα
που εισάγονται από τον χρήστη στην κατάλληλη μορφή για την απόθεση, και η διαθεσιμότητα των
GenBank αρχείων σε μορφή FASTA σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού ανάλυσης
αλληλουχίας μπορεί να χειριστεί αρχεία αλληλουχίας που κατεβάζονται από το NCBI χωρίς πολύπλοκες
μετατροπές.
Κατά την αποθήκευση των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης στην GenBank, μπορεί εύκολα να
επιλεγεί η μορφή στην οποία μπορείτε να τα αποθηκεύσετε. Μια ιδιαίτερα εύχρηστη μορφή στην οποία
μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αλληλουχίας αν πρόκειται να τα επεξεργαστείτε με άλλο λογισμικό
είναι η μορφή FASTA. Τα αρχεία FASTA έχουν απλή μορφή, μία γραμμή σχολίων που ξεκινάει με ένα
χαρακτήρα >, ακολουθούμενη από μία μονή αλληλουχία DNA σε όσες γραμμές χρειάζεται για να
διατηρηθεί η αλληλουχία, χωρίς κενά. Φυσικά, ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το γονίδιο
χάνονται όταν αποθηκεύετε τα δεδομένα σε μορφή FASTA, αλλά εάν το πρόγραμμα δεν μπορεί να
διαβάσει αυτά τα επιπλέον δεδομένα, δεν θα είναι χρήσιμο να το έχετε ούτως ή άλλως.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα δεδομένων σε μορφή FASTA:
> gene identifier και σχόλια εδώ
MATVQEIRNAQRADGPATVLAIGTATPAHSVNQADYPDYYFRITKSEHMTELKEKFKRMCDKSMIKKRYMYLTEEILKENPNMC
AYMAPSLDARQDIVVVEVPKLGKEAATKAIKEWGQPKSKITHLIFCTTSGVDMPGADYQLTKLIGLRPSVKRFMMYQQGCFAGG
TVLRLAKDLAENNKGARVLVVCSEITAVTFRGPADTHLDSLVGQALFGDGAAAVIVGADPDTSVERPLYQLVSTSQTILPDSDGA
IDGHLREVGLTFHLLKDVPGLISKNIEKSLSEAFAPLGISDWNSIFWIAHPGGPAILDQVESKLGLKGEKLKATRQVLSEYGNMSSA
CVLFILDEMRKKSVEEAKATTGEGLDWGVLFGFGPGLTVETVVLHSVPIKA

Για να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε μορφή FASTA, απλά χρησιμοποιήστε το pulldown μενού
στην κορυφή της σελίδας των αποτελεσμάτων. Όταν το δείτε για πρώτη φορά, θα γράφει "Περίληψη",
αλλά μπορείτε να το αλλάξετε σε FASTA, ASN.1 και σε άλλες μορφές. Μόλις επιλέξετε τη μορφή που
επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε όλες τις αλληλουχίες
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σας σε ένα μεγάλο αρχείο μορφής FASTA. Η Εικόνα 5 δείχνει πώς μπορείτε να αλλάξετε τις μορφές
αρχείων κατά την αναζήτηση στην GenBank.

Εικόνα 5. Επιλογή της μορφής αρχείου για να καταγράψετε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης
στην GenBank.
Αποθήκευση μεγάλων συνόλων αποτελεσμάτων

Οι σύγχρονες μελέτες βιοπληροφορικής αντιμετωπίζουν τις ολοένα και ανξανόμενες μεγάλες
ποσότητες δεδομένων αλληλουχίας. Για παράδειγμα, τα προγράμματα αναζήτησης γονιδίων
επαληθεύονται σε εκατοντάδες ή χιλιάδες αλληλουχίες DNA οι γενικές μελέτες των οικογενειών
πρωτεϊνών μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάλυση έως και χιλιάδων πρωτεϊνικών αλληλουχιών. Σε
τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο που μπορεί
να δώσει ένα μεγάλο αριθμό αλληλουχιών με βάση τα κριτήρια που καθορίζετε.
Το NCBI παρέχει ακριβώς ένα τέτοιο εργαλείο με τη μορφή Batch Entrez. Το Batch Entrez είναι
ένα από τα εργαλεία που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει αλληλουχίες από τον οργανισμό προέλευσης,
από ένα ερώτημα Entrez (χρησιμοποιώντας τη δομή ερωτήματος που περιγράφεται στην ενότητα
PubMed), ή από μια λίστα με κωδικούς πρόσβασης (που παρέχονται από τον χρήστη στη φόρμα ενός
αρχείου κειμένου). Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης Batch Entrez στη συνέχεια “ενσωματόνονται” σε
ένα αρχείο που μεταφορτώνεται στον υπολογιστή του χρήστη, όπου το πλήρες σύνολο αποτελεσμάτων
μπορεί να επεξεργαστεί χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας ένα κείμενο.
Αυτή τη στιγμή, όλες οι δημόσιες βάσεις δεδομένων έχουν τουλάχιστον ιστότοπους FTP που
επιτρέπουν τη λήψη ολόκληρης της βάσης δεδομένων στον υπολογιστή. Αυτό μπορεί να πάρει πολύ χώρο
στον σκληρό δίσκο, αλλά είναι ευκολότερη η διαχείριση ενός μεγάλου συνόλου αποτελεσμάτων σε
σύγκριση με το διαδραστικό web site. Όταν έχετε ένα τοπικό αντίγραφο των μεγάλων βάσεων δεδομένων
που σας ενδιαφέρουν, μπορεί να γραφτεί ένα κείμενο που μπορεί να επεξεργαστεί τη βάση δεδομένων,
αναζητώντας μια συγκεκριμένη λέξη-κλειδί της επιλογής, και να γράφοντας τις επιθυμητές πληροφορίες
από ένα αρχείο.
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PDB
Σε αντίθεση με το NCBI, η Protein Data Bank (PDB) περιέχει μόνο ένα τύπο μοριακών
δεδομένων: μοριακές δομές των μορίων και, σε αυξανόμενο βαθμό, τα υποκείμενα σύνολα ακατέργαστων
δεδομένων από τα οποία έγινε μοντελοποίηση των μοριακών δομών. Προσφέρει πολλές υπηρεσίες για
την υποβολή και την ανάκτηση δεδομένων τρισδιάστατης δομής. Η αρχική σελίδα του ιστότοπου RCSB
παρέχει συνδέσεις με υπηρεσίες για την κατάθεση τρισδιάστατων δομών, πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο απόκτησης της κατάστασης των δομών που υπόκεινται σε επεξεργασία για υποβολή, τρόπους
λήψης της PDB βάσης δεδομένων, και συνδέσμους με άλλους συναφείς ιστότοπους και λογισμικό.

Εικόνα 6. Χαρακτηριστικά της PDB
Οι βασικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην PDB συνίστανται από αρχεία για τα
βιολογικά μόρια. Αυτά τα αρχεία απαριθμούν τα άτομα σε κάθε πρωτεΐνη και την τρισδιάστατη θέση τους
στο χώρο. Διατίθενται σε διάφορες μορφές (PDB, mmCIF, XML). Ένα τυπικό αρχείο PDB περιέχει ένα
κείμενο που περιγράφει την πρωτεΐνη, τις πληροφορίες παραπομπής, και τις λεπτομέρειες της δομής,
ακολουθούμενη από την αλληλουχία και μια λίστα με τα άτομα και τις συντεταγμένες τους. Τα αρχεία
PDB μπορούν να προβληθούν απευθείας χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή κειμένου. Τα ηλεκτρονικά
εργαλεία, όπως αυτά του RCSB PDB ιστοτόπου, επιτρέπουν την αναζήτηση και διερεύνηση των
πληροφοριών που περιέχονται στο PDB header, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις
πειραματικές μεθόδους και τη χημεία και τη βιολογία της πρωτεΐνης (Εικόνα 7).
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Εικόνα 7. Αποτελέσματα ερωτήματος στην PDB
Τα αρχεία δομής μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας ένα από τα πολλά ελεύθερα και
ανοικτά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των Jmol, Pymol, VMD και
Rasmol. Άλλα μη δωρεάν προγράμματα shareware περιλαμβάνουν το ICM-Browser, το MDL Chime, το
UCSF Chimera, το Swiss-PDB Viewer, το StarBiochem (διαδραστικό μοριακό πρόγραμμα προβολής με
βάση την Java με ολοκληρωμένη αναζήτηση στη βάση δεδομένων πρωτεϊνών), το Sirius και το
VisProt3DS (εργαλείο 3D στερεοσκοπικής προβολής πρωτεϊνών σε αναγλύφο και σε άλλους τρόπους),
και το Discovery Studio. Ο RCSB PDB δικτυακός τόπος περιέχει έναν εκτεταμένο κατάλογο τόσο
ελέθερων όσο και εμπορικών προγραμμάτων απεικόνισης μορίων και web browser plugins, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 8.
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Εικόνα 8. Προβολή αρχείου PDB χρησιμοποιώντας έναν browser plug-in

Καταχώρηση Δεδομένων στις Δημόσιες Βάσεις Δεδομένων
Εκτός από τη λήψη πληροφοριών από τις δημόσιες βάσεις δεδομένων, μπορείτε επίσης να
υποβάλετε τα δικά σας αποτελέσματα.

Καταχώρηση στην GenBank
Η καταχώρηση αλληλουχιών στη GenBank έγινε εξαιρετικά απλή από το NCBI. Οι χρήστες που
καταθέτουν μόνο μερικές αλληλουχίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το web-based BankIt tool, το οποίο
είναι μια αυτοεξηγηματική διεπαφή βασισμένη σε φόρμα που είναι προσβάσιμη από την κεντρική σελίδα
του GenBank στο NCBI. Το NCBI δημιούργησε πρόσφατα δύο ειδικές διαδρομές υποβολής: Οι
αλληλουχίες EST πρέπει να υποβάλλονται μέσω του dbEST, αντί της GenBank, και οι αλληλουχίες του
γονιδιώματος μέσω του dbGSS.

Καταχώρηση στην PDB
Η καταχώρηση των δομών στην PDB γίνεται με το wwPDB OneDep System, το οποίο
ενσωματώνει το λογισμικό επικύρωσης δεδομένων με τη διαδικασία καταχώρησης έτσι ώστε ο χρήστης
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να μπορεί να λαμβάνει feedback σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εναπόθεσης. Το wwPDB OneDep System συνδέεται με τα curation tools που χρησιμοποιεί η
PDB για την προετοιμασία δεδομένων δομής για ενσωμάτωση στην τράπεζα δεδομένων.

Εύρεση λογισμικού
Η βιοπληροφορική είναι ένας ευρύς τομέας, που προσελκύει ερευνητές από πολλούς κλάδους, και
άρθρα σχετικά με τις νέες ερευνητικές εξελίξεις στη βιοπληροφορική διανέμονται ευρέως στη
βιβλιογραφία. Αν ψάχνετε για πρωτοποριακές εξελίξεις, περιοδικά όπως Bioinformatics, Nucleic Acids
Research, Journal of Molecular Biology, και Protein Science δημοσιεύουν συχνά άρθρα που περιγράφουν
καινοτομίες στις μεθόδους της υπολογιστικής βιολογίας.
Αν ψάχνετε για αποδεδειγμένο λογισμικό για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, υπάρχουν αρκετοί
αξιόπιστοι κατάλογοι στον ιστό που συνδέονται με ιστότοπους λογισμικού της υπολογιστικής βιολογίας.
Οι περισσότερες από τις σημαντικότερες βιολογικές βάσεις δεδομένων διαθέτουν λίστες πηγών
λογισμικού και τα απαραίτητα κίνητρα για την ενημέρωση των καταλόγων τους. Η PDB συνδέεται με τα
καλύτερα πακέτα ελεύθερου λογισμικού για τη βελτίωση, την οπτικοποίηση και τη δυναμική της
μακρομοριακής δομής. Τα portals ExPASy και NCBI παρέχουν συνδέσμους σε πολλά εργαλεία για την
ανάλυση πρωτεϊνικών και νουκλεοτιδικών αλληλουχιών.

Κρίνοντας την ποιότητα των Πληροφοριών
Η ικανότητα εκτίμησης της ποιότητας των πληροφοριών και του λογισμικού θα βελτιωθεί καθώς
συνεχίζετε να μαθαίνετε το πεδίο. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την
αξιολόγηση λογισμικού, δεδομένων ή πληροφοριών που βρίσκονται στο Διαδίκτυο είναι η πηγή. Εάν δεν
γνωρίζετε τους συγγραφείς που παρουσιάζουν τις πληροφορίες, αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με την
ακαδημαϊκή τους σύνδεση και τα διαπιστευτήρια που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο. Η τεχνογνωσία τους
σχετικά με το θέμα ή το σκοπό της ιστοσελίδας είναι επίσης σημαντική. Ο ιστότοπος ενός μεμονωμένου
ακαδημαϊκού ερευνητή δεν είναι απαραίτητο να είναι all-inclusive, όπως μια δημόσια βάση δεδομένων.
Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς λανθασμένο με αυτές τις προσφορές, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε εάν είναι
ολοκληρωμένες ή όχι, αν όλες οι λειτουργίες τους είναι διαθέσιμες στον απλό χρήστη, και γιατί.
Ακόμα και τα δεδομένα και το λογισμικό από εθνικούς ή διεθνείς δημόσιους ιστότοπους δεν είναι
απαραίτητα εντελώς σωστά. Έχει υπολογιστεί ότι οποιαδήποτε δεδομένη αλληλουχία στην GenBank είναι
πιθανό να περιέχει τουλάχιστον ένα σφάλμα. Ενώ αυτά τα σφάλματα γενικά δεν καθιστούν τα δεδομένα
άχρηστα, είναι πάντα καλύτερο να γνωρίζετε τέτοια θέματα ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τους
δημοφιλέστερες πηγές κορυφαίας κατηγορίας. Όπως κάθε άλλο λογισμικό που βρίσκετε στον Ιστό, το
λογισμικό που προσφέρεται από δημόσιους οργανισμούς, όπως το NCBI και την PDB, μπορεί να
βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό, και μεγάλο μέρος αυτού
είναι καλής ποιότητας. Εάν βασίζετε την έρευνά σας σε μια έκδοση beta (μια έκδοση που βρίσκεται ακόμη
υπό εξέλιξη) ενός πακέτου λογισμικού, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, ώστε να γνωρίζετε ποια
προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.
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Εισαγωγή
Η ιδέα της χρήσης της στοίχισης της αλληλουχίας είναι η εύρεση και η σύγκριση ζευγαριών
συγγενικών αλληλουχιών. Τα ενδιαφέροντα βιολογικά προβλήματα, ωστόσο, συχνά περιλαμβάνουν τη
ταυτόχρονη σύγκριση περισσότερων από δύο αλληλουχιών. Η αναζήτηση σε BLAST ή FASTA μπορεί
να αποφέρει έναν μεγάλο αριθμό αλληλουχιών που ταιριάζουν με την υπό μελέτη αλληλουχία. Μία
προσέγγιση για να συγκριθούν όλες αυτές οι αλληλουχίες που προκύπτουν μεταξύ τους είναι να
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πραγματοποιηθεί στοίχιση των αλληλουχιών κατά ζεύγη σε όλα τα ζεύγη αλληλουχιών, στη συνέχεια να
μελετηθούν αυτές οι κατά ζεύγη στοιχίσεις ξεχωριστά. Ωστόσο, είναι πιο αποτελεσματικό (και πιο εύκολο
για να κατανοήσετε), αν συγκρίνετε όλες τις αλληλουχίες ταυτόχρονα, και έπειτα να εξετάστε την
συνολική στοίχιση που προκύπτει. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών.
Οι πολλαπλές στοιχίσεις αλληλουχιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μελετηθούν ομάδες
συγγενικών γονιδίων ή πρωτεϊνών, να τεκμηριώνονται οι εξελικτικές σχέσεις μεταξύ γονιδίων, και να
ανακαλυφθούν μοτίβα που μοιράζονται ομάδες συγγενικών λειτουργικών ή δομικών αλληλουχιών.

Πολλαπλή Στοίχιση Ακολουθιών
Οι τεχνικές πολλαπλής στοίχισης αλληλουχίας εφαρμόζονται γενικά σε πρωτεϊνικές αλληλουχίες.
Χρησιμοποιούνται τόσο για την εξελικτική όσο και για δομική αναζήτηση ομοιότητας μεταξύ των
πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από κάθε αλληλουχία στην διαδικασία της στοίχισης. Οι πρωτεΐνες με
συναφείς λειτουργίες είναι παρόμοιες τόσο σε επίπεδο αλληλουχίας όσο και στη δομή από οργανισμό έως
οργανισμό. Ωστόσο, η αλληλουχία τείνει να τροποποιηθεί πιο γρήγορα σε σχεέση με τη δομή κατά τη
διάρκεια της εξέλιξης. Στις πολλαπλές στοιχίσεις αλληλουχιών, οι περιοχές που είναι παρόμοιες στην
αλληλουχία συνήθως είναι και στην δομή.

Στρατηγικές προοδευτικής πολλαπλής στοίχισης
Μια κοινή προσέγγιση για την πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών είναι η προοδευτική στοίχιση
αλληλουχιών κατά ζεύγη. Αυτή η στρατηγική μπορεί να περιγραφεί ως εξής: ένα αρχικό ζεύγος
αλληλουχιών επιλέγεται και στοιχίζεται, κατόπιν κάθε επόμενη αλληλουχία ευθυγραμμίζεται με την
προηγούμενη στοίχιση. Όπως οι αλγόριθμοι Needleman - Wunsch και Smith-Waterman για την στοίχιση
αλληλουχιών, η προοδευτική στοίχιση είναι μια περίπτωση ενός ευρετικού αλγορίθμου. Αποσυνθέτει ένα
πρόβλημα σε κομμάτια, κατόπιν επιλέγει την καλύτερη λύση για κάθε κομμάτι χωρίς να δίνει προσοχή
στο πρόβλημα ως σύνολο. Στην περίπτωση της προοδευτικής στοίχισης, το συνολικό πρόβλημα (στοίχιση
πολλών ακολουθιών) αποσυντίθεται σε μια σειρά από βήματα στοίχισης κατά ζεύγη..
Επειδή πρόκειται για έναν ευριστικό αλγόριθμο, η προοδευτική στοίχιση δεν εγγυάται για την
καλύτερη δυνατή στοίχιση. Ωστόσο, είναι αποτελεσματική και παράγει βιολογικά σημαντικά
αποτελέσματα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται διαφέρουν από πολλές απόψεις: πώς επιλέγεται το
αρχικό ζεύγος αλληλουχιών για στοίχιση, αν ευθυγραμμίζουν κάθε επόμενη ακολουθία με μία μόνο
αθροιστική στοίχιση ή δημιουργούν υποοικογένειες, και πώς βαθμολογούν τις επιμέρους στοιχίσεις και
τις στοιχίσεις των μεμονωμένων αλληλουχιών σε προηγούμενες στοιχίσεις.

Πολλαπλή στοίχιση με Clustal Omega
Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα για την προοδευτική πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών
είναι το Clustal Omega. Το ευριστικό που χρησιμοποιείται στο Clustal Omega βασίζεται στη
φυλογενετική ανάλυση. Πρώτον, δημιουργείται μία μέθοδος αποστάσεων ανά ζεύγος για όλες τις
ακολουθίες που πρόκειται να στοιχιστούν και δημιουργείται ένα βοηθητικό δέντρο-οδηγός
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο σύνδεσης γειτονίας (neighbor-joining). Στη συνέχεια, κάθε ένα από τα
πιο στενά συνδεδεμένα ζεύγη ακολουθιών στοιχίζονται μεταξύ τους. Στη συνέχεια, κάθε νέα στοίχιση
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αναλύεται για να δημιουργηθεί ένα προφίλ αλληλουχίας. Τέλος, τα προφίλ στοίχισης είναι
ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους ή σε άλλες αλληλουχίες έως ότου δημιουργηθεί πλήρης στοίχιση.
Αυτή η στρατηγική παράγει ικανοποιητικές στοιχίσεις υπό διάφορες συνθήκες. Για παράδειγμα,
δεν είναι εγγυημένη για εξελικτικά απομακρυσμένες αλληλουχίες. Η στοίχιση αλληλουχιών κατά ζεύγη
από δυναμικό προγραμματισμό είναι πολύ ακριβής για στενά συναφείς αλληλουχίες ανεξάρτητα από το
ποιός πίνακας βαθμολόγησης ή τιμές ποινής χρησιμοποιούνται. Η χρήση πολλαπλών αλληλουχιών για τη
δημιουργία προφίλ αυξάνει την ακρίβεια της στοίχισης κατά ζεύγη για πιο απομακρυσμένες αλληλουχίες.
Υπάρχουν αρκετές παράμετροι που εμπλέκονται στη πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών – πίνακες
βαθμολόγησης και ποινές για το κενό που σχετίζονται με τα στάδια της στοίχισης κατά ζεύγη,
παραμέτρους κόστους-βάρους που αλλάζουν τον πίνακα βαθμολόγησης που χρησιμοποιείται σε στοίχιση
αλληλουχίας με προφίλ και στοίχιση μεταξύ προφίλ. Στο Clustal Omega, αυτά ορίζονται από το μενού
Ρύθμιση παραμέτρων (Εικόνα 1).
Οι παράμετροι στοίχισης κατά ζεύγη είναι γνωστοί και έχουν την ίδια σημασία στην πολλαπλή
στοίχιση όπως και στην στοίχιση κατά ζεύγη. Οι παράμετροι πολλαπλής στοίχισης περιλαμβάνουν ποινές
έναρξης του κενού και ποινές επέκτασης κενού για τη διαδικασία πολλαπλής στοίχισης -που πρέπει να
χρησιμοποιούνται όταν ευθυγραμμίζονται οι στοιχίσεις- και μια μέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση, σε
σχέση με το μήκος της αλληλουχίας, για την έναρξη ακολουθιών που αποκλίνουν στην αρχή της
στοίχισης.
Ένα από τα ευριστικά του Clustal Omega είναι ότι, στην στοίχιση της πρωτεϊνικής αλληλουχίας,
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πίνακες βαθμολόγησης για κάθε στοίχιση με βάση την αναμενόμενη
εξελικτική απόσταση. Εάν δύο αλληλουχίες είναι γειτονικές στο δέντρο, ένας βελτιστοποιημένος πίνακας
βαθμολόγησης για στενά συγγενικές αλληλουχίες τις ευθυγραμμίζει. Οι μακρινοί (σε απόσταση) γείτονες
ευθυγραμμίζονται χρησιμοποιώντας πίνακες βελτιστοποιημένους για απομακρυσμένες συγγενικές
σχέσεις. Έτσι, όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε μια σειρά πινάκων στο μενού Πολλαπλές Παράμετροι
Στοίχισης, σημαίνει ακριβώς ότι: χρησιμοποιήστε το BLOSUM62 για στενές σχέσεις και το BLOSUM45
για πιο απομακρυσμένες σχέσεις, αντί για τον ίδιο πίνακα βαθμολόγησης για όλες τις στοιχίσεις κατά
ζεύγη.
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Εικόνα 1. Πρόγραμμα πολλαπλής στοίχισης ακολουθιών Clustal Omega

Λογότυπα Αλληλουχιών (Sequence Logos)
Ένας τρόπος για να δείτε τις στοιχίσεις αλληλουχιών, και ένας που έχει γίνει αρκετά δημοφιλής
πρόσφατα, είναι η μορφή λογότυπου αλληλουχίας (sequence logo). Αυτή η μορφή είναι ιδιαίτερα καλή
για μικρότερες αλληλουχίες, όπως τα πρότυπα πρωτεϊνών. Οι συναινετικές αλληλουχίες
αντιπροσωπεύουν κάθε θέση σε μια στοίχιση με το κατάλοιπο που βρίσκεται πιο συχνά σε αυτή τη θέση.
Τα λογότυπα αλληλουχίας, όπως απεικονίζονται στην Εικόνα 2, είναι ένας γραφικός τρόπος για να
αναπαριστούν σχετικές συχνότητες, περιεχόμενο πληροφοριών, σειρά προτιμήσεων υποκατάστασης και
άλλα χαρακτηριστικά κάθε θέσης σε μία στοίχιση.
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Εικόνα 2. Ένα λογότυπο αλληλουχίας (sequence logo)
Το λογισμικό για τη δημιουργία λογότυπων αλληλουχίας αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης
ομάδας προγραμμάτων που ονομάζεται πακέτο DELILA. Χρειάζεστε πραγματικά μόνο δύο από τα πολλά
προγράμματα DELILA (alpro και makelogo) για να δημιουργήσετε λογότυπα από τις στοιχισμένες
ακολουθίες. Μια πιο εύκολη προσέγγιση για έναν αρχάριο είναι να χρησιμοποιήσει τον Sequence logo
web server. Οι στοιχισμένες αλληλουχίες μπορούν να υποβληθούν σε αυτό το διακομιστή με τη μορφή
στοίχισης FASTA.

Φυλογενετική ανάλυση
Μία από τις εφαρμογές της πολλαπλής στοίχισης ακολουθιών είναι η φυλογενετική ανάλυση.
Φυλογενετική ανάλυση είναι η διαδικασία ανάπτυξης υποθέσεων σχετικά με την εξελικτική συγγένεια
των οργανισμών με βάση τα χαρακτηριστικά τους.
Ενώ τα τα φυλογενετικά δέντρα μπορούν να έχουν διακλαδώσεις σύμφωνα με τις εξελικτικές
σχέσεις, τα σύγχρονα φυλογενετικά δέντρα είναι αυστηρά δυαδικά. Συνεπώς, σε οποιοδήποτε σημείο
διακλάδωσης, ένας πατρικός βρόγχος χωρίζεται σε δύο θυγατρικές διακλαδώσεις. Τα δυαδικά δένδρα
μπορούν να προσεγγίσουν οποιοδήποτε άλλο μοτίβο διακλάδωσης, και η υπόθεση ότι τα δένδρα είναι
δυαδικά απλοποιεί τους αλγόριθμους δημιουργίας δένδρων.
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Το μήκος των διακλαδώσεων σε ένα ποσοτικό φυλογενετικό δέντρο μπορεί να προσδιοριστεί με
περισσότερους από έναν τρόπους. Για παράδειγμα, η εξελικτική απόσταση μεταξύ των ζευγών
αλληλουχιών είναι ένας τρόπος για τον καθορισμό του μήκους του βρόγχου.
Ενώ μια φυλογένεση των ειδών γενικά έχει μια ρίζα, υποθέτοντας ότι όλα τα είδη έχουν έναν
συγκεκριμένο κοινό πρόγονο, ένα φυλογενετικό δένδρο που προέρχεται από δεδομένα αλληλουχίας
μπορεί να έχει ρίζα ή όχι. Δεν είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε την ομοιότητα μεταξύ οποιωνδήποτε
δύο αλληλουχιών σε μια ομάδα και να προσδιορίσουμε τα σημεία διακλάδωσης. Είναι πολύ πιο δύσκολο
να εντοπίσουμε ποια αλληλουχία σε ένα τέτοιο δέντρο είναι ο κοινός πρόγονος ή ποιο ζεύγος
αλληλουχιών μπορεί να επιλεγεί ως οι πρώτες θυγατρικές ενός κοινού προγόνου. Ενώ μερικά
προγράμματα φυλογενετικής ανάλυσης προσφέρουν μια υπόθεση σχετικά με τη ρίζα ενός δέντρου, απλώς
παράγουν δέντρα χωρίς ρίζα. Οι Εικόνες 3 και 4 απεικονίζουν φυλογενετικά δένδρα με ρίζα και χωρίς
ρίζα.

Εικόνα 3. Ένα φυλογενετικό δέντρο με ρίζα

Εικόνα 4. Ένα φυλογενετικό δέντρο χωρίς ρίζα
Μια φυλογένεση που βασίζεται στην στοίχιση αλληλουχιών μπορεί να είναι ένα δέντρο, και
μπορεί να περιγράφει μια βιολογική οντότητα, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο από μια ενιαία
εξελικτική ανάλυση για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη φυλογένεση ολόκληρου του
οργανισμού. Οι φυλογενέσεις που βασίζονται σε αλληλουχίες είναι ποσοτικές. Όταν χτίζονται με βάση
επαρκείς ποσότητες δεδομένων, μπορούν να παράσχουν πολύτιμα, επιστημονικά έγκυρα στοιχεία για να
στηρίξουν τις θεωρίες της εξελικτικής ιστορίας. Ωστόσο, μια φυλογενετική ανάλυση που βασίζεται σε
μία μόνο αλληλουχία μπορεί να περιγράψει ποσοτικά μόνο το σύνολο δεδομένων εισόδου. Δεν είναι
έγκυρο ως ποσοτικό εργαλείο πέρα από τα όρια αυτού του συνόλου δεδομένων.
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Έχει αποδειχθεί, με συγκριτική ανάλυση των φυλογενέσεων που δημιουργούνται για διαφορετικές
οικογένειες πρωτεϊνών και γονιδίων, ότι μία πρωτεΐνη μπορεί να εξελίσσεται ταχύτερα από την άλλη και
ότι μια μεμονωμένη πρωτεΐνη μπορεί να εξελίσσεται ταχύτερα σε ορισμένους οργανισμούς από ότι σε
άλλους. Έτσι, η φυλογενετική ανάλυση μιας οικογένειας αλληλουχιών είναι πιο κατατοπιστική σχετικά
με την εξέλιξη αυτού του συγκεκριμένου γονιδίου. Μόνο με την ανάλυση πολύ μεγαλύτερων συνόλων
δεδομένων μπορούν να προταθούν θεωρίες για τη φυλογένεση ενός ολόκληρου οργανισμού.

Φυλογενετικά Δέντρα βασισμένα σε Ανά ζεύγη Αποκλίσεις (Pairwise
Distances)
Ένας από τους ευκολότερους αλγορίθμους για τον σχεδιασμό των δέντρων είναι η μέθοδος
αποστάσεων ανά ζεύγος. Αυτή η μέθοδος παράγει ένα δέντρο με ρίζα. Ο αλγόριθμος αρχικοποιείται
καθορίζοντας έναν πίνακα αποστάσεων μεταξύ κάθε ζεύγους αλληλουχιών στο σύνολο εισόδου. Οι
αλληλουχίες στη συνέχεια ομαδοποιούνται ανάλογα με την απόσταση, δημιουργώντας έτσι το δέντρο από
τα κλαδιά μέχρι τη ρίζα.
Οι αποστάσεις μπορούν να καθοριστούν με περισσότερες από μία μονάδα μέτρησης, αλλά μία από
τις πιο κοινές και απλές μονάδες μέτηρησης της ανισότητας μεταξύ των αλληλουχιών DNA είναι η
απόσταση Jukes-Cantor, η οποία σχετίζεται λογαριθμικά με το κλάσμα των θέσεων στις οποίες διαφέρουν
οι δύο αλληλουχίες σε μια στοίχιση. Το κλάσμα των θέσεων που ταιριάζουν σε μια στοίχιση χωρίς κενά
μεταξύ δύο μη συγγενικών αλληλουχιών DNA προσεγγίζει το 25%. Κατά συνέπεια, η απόσταση JukesCantor κλιμακώνεται έτσι ώστε να πλησιάζει το άπειρο καθώς το κλάσμα των αταίριαστων ζευγών
καταλοίπων πλησιάζει το 75%.
Η διαδικασία ομαδοποίησης ανά ζεύγη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή δέντρων (μέθοδος
UPGMA, Μέθοδος ομαδοποίησης αστάθμητων ζευγών με αριθμητικούς μέσους όρους) είναι εύληπτη.
Κάθε αλληλουχία εκχωρείται στη δική της ομάδα και ξεκινάει ένας βρόγχος του δέντρου για την
αλληλουχία αυτή σε μηδενικό ύψος στο δέντρο. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες που είναι πιο κοντά, σε
σχέση με οποιοδήποτε μέτρο απόστασης έχει επιλεγεί, συγχωνεύονται σε μία μόνο ομάδα. Δημιουργείται
ένα σημείο διακλάδωσης (ή κόμβος) που συνδέει τις δύο διακλαδώσεις. Ο κόμβος τοποθετείται σε ύψος
στο δέντρο που αντικατοπτρίζει την απόσταση μεταξύ των δύο διακλαδώσεων που έχουν ενωθεί. Αυτή η
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μείνουν μόνο δύο ομάδες. Όταν ενωθούν, καθορίζεται η ρίζα του
δέντρου. Τα μήκη των διακλαδώσεων σε ένα δέντρο που κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας αυτή τη
διαδικασία, θεωρητικά αντικατοπτρίζουν τον εξελικτικό χρόνο.

Φυλογενετικά Δέντρα βασισμένα στη Σύνδεση Γειτονίας (Neighbor
Joining)
Η ανάλυση Πλησιέστερων Γειτόνων (Neighbor joining) είναι μια άλλη μέθοδος βασισμένη στη
μήτρα αποστάσεων. Εξαλείφει ένα πιθανό σφάλμα που μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος
UPGMA. Το UPGMA παράγει δέντρα στα οποία οι διακλαδώσεις που βρίσκονται πλησιέστερα από
απόλυτη απόσταση τοποθετούνται ως γείτονες στο δέντρο. Αυτή η παραδοχή θέτει περιορισμό στην
τοπολογία του δέντρου που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη κατασκευή δέντρων υπό ορισμένες
συνθήκες.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ο αλγόριθμος σύνδεσης γειτονίας αναζητά όχι μόνο τις
ελάχιστες αποστάσεις ανά ζεύγος σύμφωνα με τη μετρική απόσταση, αλλά και σύνολα γειτόνων που
ελαχιστοποιούν το συνολικό μήκος του δέντρου. Η ανάλυση πλησιέστερων γειτόνων είναι η πιο ευρέως
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χρησιμοποιούμενη από τις μεθόδους που βασίζονται σε απόσταση και μπορεί να παράγει “λογικά”
δέντρα, ειδικά όταν οι εξελικτικές αποστάσεις είναι σύντομες.

Φυλογενετικά Δέντρα βασισμένα στη Μέγιστη Φειδωλότητα
Ένας ευρύτερα χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος για το σχέδιο των δένδρων ονομάζεται
φειδωλότητα (parsimony). Η φειδωλότητα σχετίζεται με μια αρχή που αναφέρει ότι η απλούστερη
εξήγηση είναι ίσως η σωστή. Οι αναζητήσεις φειδωλότητας μεταξύ των συνόλων των πιθανών δένδρων
για να βρεθεί εκείνο που απαιτεί τον ελάχιστο αριθμό αντικαταστάσεων νουκλεϊκού οξέος ή αμινοξέων
για να εξηγήσει τις παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των αλληλουχιών.
Οι μόνες θέσεις που εξετάζονται σε μια ανάλυση φειδωλότητας των στοιχισμένων αλληλουχιών
είναι εκείνες που παρέχουν εξελικτικές πληροφορίες - δηλαδή, εκείνες οι θέσεις που ευνοούν την επιλογή
μιας τοπολογίας ενός δέντρου σε σχέση με άλλη. Μια θέση θεωρείται ενημερωτική εάν υπάρχουν
περισσότερα του ενός είδη καταλοίπων στην θέση, και εάν κάθε είδος καταλοίπου απεικονίζεται σε
περισσότερες από μία αλληλουχίες στην στοίχιση. Στη συνέχεια, για κάθε πιθανή τοπολογία δένδρου,
υπολογίζεται ο αριθμός των συναγόμενων εξελικτικών αλλαγών σε κάθε τοποθεσία. Η τοπολογία με
μέγιστη φειδωλότητα είναι εκείνη για την οποία ελαχιστοποιείται ο συνολικός αριθμός των συναγόμενων
αλλαγών σε όλες τις πληροφοριακές θέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές
τοπολογίες δένδρου που είναι εξίσου φειδωλές.
Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αλληλουχιών, αυξάνεται ο αριθμός των πιθανών τοπολογιών
δένδρου. Μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι αδύνατο να μετρηθούν διεξοδικά τα αποτελέσματα
κάθε τοπολογίας. Ένας αλγόριθμος συντόμευσης ο οποίος βρίσκει το μέγιστα φειδωλό δένδρο σε τέτοιες
περιπτώσεις είναι ο αλγόριθμος διακλάδωσης και οριοθέτησης (branch-and-bound). Αυτός ο αλγόριθμος
καθορίζει ένα ανώτερο όριο για τον αριθμό των επιτρεπόμενων εξελικτικών αλλαγών, υπολογίζοντας ένα
δέντρο χρησιμοποιώντας μια γρήγορη ή αυθαίρετη μέθοδο. Καθώς αξιολογεί άλλα δένδρα, πετάει εκτός
κάθε δένδρο που υπερβαίνει αυτό το ανώτερο όριο πριν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός.

Φυλογενετικά Δέντρα βασισμένα στην Εκτίµηση Μέγιστης
Πιθανοφάνειας
Οι μέθοδοι μέγιστης πιθανοφάνειας αξιολογούν επίσης κάθε πιθανή τοπολογία δέντρου δεδομένου
ενός αρχικού συνόλου αλληλουχιών. Οι μέθοδοι μέγιστης πιθανοφάνειας είναι πιθανολογικές. Αναζητούν
την βέλτιστη επιλογή, ορίζοντας πιθανότητες σε κάθε πιθανή εξελικτική αλλαγή σε ενημερωτικές θέσεις
και μεγιστοποιώντας τη συνολική πιθανότητα του δένδρου. Οι μέθοδοι μέγιστης πιθανοφάνειας
χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά αντικατάστασης αμινοξέων ή νουκλεοτιδίων,
ανάλογα με τις μήτρες υποκατάστασης που χρησιμοποιούνται στη πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών.

Λογισμικό για Φυλογενετική Ανάλυση
Υπάρχει μια ποικιλία λογισμικού φυλογενετικής ανάλυσης που διατίθεται για πολλά λειτουργικά
συστήματα. Ένα από τα πιο εκτεταμένα είναι το πακέτο PHYLIP.
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PHYLIP

Το πακέτο φυλογενετικής ανάλυσης PHYLIP περιέχει 30 προγράμματα που εφαρμόζουν
διαφορετικούς αλγορίθμους φυλογενετικής ανάλυσης. Κάθε ένα από τα προγράμματα εκτελείται
ξεχωριστά, από τη γραμμή εντολών. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα αναζητούν ένα
αρχείο εισόδου που ονομάζεται infile και γράφουν ένα αρχείο εξόδου που ονομάζεται outfile. Αντί να
εισάγετε παραμέτρους μέσω της γραμμής εντολών, όπως συμβαίνει με το BLAST, τα προγράμματα έχουν
μια διαδραστική διασύνδεση κειμένου που σας ζητά πληροφορίες.
Τα ακόλουθα προγράμματα PHYLIP χρησιμοποιούνται συχνά:
PROTPARS
Βρίσκει φυλογενέσεις από την εισαγωγή της αλληλουχίας πρωτεϊνών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
φειδωλότητας
PROTDIST
Υπολογίζει μια εξελικτική απόσταση μήτρας από την αλληλουχία πρωτεϊνης εισόδου,
χρησιμοποιώντας την εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας
DNAPARS
Βρίσκει φυλογενέσεις από την αλληλουχία DNA εισόδου χρησιμοποιώντας τη φειδωλότητα
DNAPENNY
Βρίσκει όλα τις φυλογενέσεις μέγιστης φειδωλότητας για ένα σύνολο αλληλουχιών
χρησιμοποιώντας μια αναζήτηση διακλάδωσης και οριοθέτησης
DNAML
Βρίσκει φυλογενέσεις από την αλληλουχίας DNA εισόδου χρησιμοποιώντας την εκτίμηση
μέγιστης πιθανοφάνειας
DNADIST
Υπολογίζει μια μήτρα απόστασης από την αλληλουχίας DNA εισόδου χρησιμοποιώντας την
απόσταση Jukes-Cantor ή ένα από τα τρία άλλα κριτήρια απόκλισης
NEIGHBOR
Βρίσκει φυλογενέσεις από δεδομένα μήτρας απόστασης χρησιμοποιώντας είτε τη ομαδοποίηση
ζευγών είτε τον αλγόριθμο σύνδεσης γειτονίας
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DRAWGRAM
Σχεδιάζει ένα δέντρο με ρίζα με βάση το αποτέλεσμα από ένα από τα προγράμματα φυλογενετικής
ανάλυσης
DRAWTREE
Σχεδιάζει ένα δέντρο χωρίς ρίζα με βάση το αποτέλεσμα από ένα από τα προγράμματα
φυλογενετικής ανάλυσης
CONSENSE
Υπολογίζει ένα συναινετικό δέντρο από μια ομάδα φυλογενέσεων
RETREE
Επιτρέπει το διαδραστικό χειρισμό ενός δέντρου από τον χρήστη - όχι βάσει δεδομένων
Το PHYLIP είναι ένα ευέλικτο πακέτο και τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί,
με πολλούς τρόπους. Για να αναλύσετε μια σειρά αλληλουχιών πρωτεϊνών με το PHYLIP, μπορείτε να:
1.
2.
3.

Διαβάσετε μια πολλαπλή στοίχιση πρωτεϊνικών αλληλουχιών χρησιμοποιώντας το
PROTDIST και δημιουργήστε μια μήτρα απόστασης.
Εισάγετε τη μήτρα απόστασης στο NEIGHBOR και δημιουργήστε μια φυλογένεση που
βασίζεται στην ένωση γειτονίας.
Διαβάσετε τη φυλογένεση στο DRAWTREE και δημιουργήστε ένα φυλογενετικό δένδρο
χωρίς ρίζα.

Ή μπορείτε να:
1.
2.

Διαβάσετε μια πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών χρησιμοποιώντας το PROTPARS και
παράγετε μια φυλογένεση που βασίζεται στην φειδωλότητα.
Διαβάσετε τη φυλογένεση χρησιμοποιώντας το DRAWGRAM και δημιουργήσετε ένα
δέντρο με ρίζα.

Κάθε ένα από τα προγράμματα PHYLIP τεκμηριώνεται λεπτομερώς στα αρχεία * .doc που είναι
διαθέσιμα με τη διανομή του PHYLIP. Αυτή η τεκμηρίωση έχει μετατραπεί σε HTML από διάφορες
ομάδες.
Δημιουργία εισόδου για το PHYLIP με Clustal Omega

Το πρόγραμμα πολλαπλής στοίχισης αλληλουχιών Clustal Omega κατασκευάζει φυλογενετικά
δέντρα με τη μέθοδο της σύνδεσης γειτονίας. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να διαβάσει
αλληλουχίες σε διάφορες μορφές εισόδου και στη συνέχεια να γράψει αρχεία μορφής PHYLIP από
πολλαπλές στοιχίσεις αλληλουχιών.
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Προφίλ και μοτίβα
Εκτός από τη μελέτη των σχέσεων μεταξύ αλληλουχιών, μία από τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές
της πολλαπλής στοίχισης αλληλουχιών είναι στην ανακάλυψη νέων, συγγενικών αλληλουχιών. Αυτή η
ανάλυση βάσει προφίλ ή μοτίβου χρησιμοποιεί δεδομένα που προέρχονται από πολλαπλές στοιχίσεις για
την κατασκευή και την αναζήτηση προτύπων αλληλουχίας.
Οι πολλαπλές στοιχίσεις αλληλουχιών μπορούν να καλύπτουν την πλήρη αλληλουχία των
εμπλεκόμενων πρωτεϊνών ή μια ενιαία περιοχή ομοιότητας, ανάλογα με το σκοπό τους. Οι πολλαπλές
στοιχίσεις αλληλουχιών, όπως αυτές που φαίνονται στην Εικόνα 5, γενικά δημιουργούνται με
επαναλαμβανόμενη σύγκριση ζευγών μεταξύ αλληλουχιών και ομάδων αλληλουχιών, αντί με ρητή
πολλαπλή στοίχιση.

Εικόνα 5. Μια πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών, χρησιμοποιώντας το Clustal Omega
Ένα μοτίβο αλληλουχίας είναι μια τοπικά συντηρημένη περιοχή μιας αλληλουχίας, ή ένα πρότυπο
βραχείας αλληλουχίας που βρίσκεται σε ένα σύνολο αλληλουχιών. Ο όρος "μοτίβο" αναφέρεται
συχνότερα σε οποιοδήποτε πρότυπο αλληλουχίας που αποτελεί πρόβλεψη της λειτουργίας ενός μορίου,
ενός δομικού χαρακτηριστικού ή ενός μέλους της οικογένειας. Τα μοτίβα μπορούν να ανιχνευθούν σε
αλληλουχίες πρωτεϊνών, DNA και RNA, αλλά η πιο συνηθισμένη χρήση των αναλύσεων με βάση το
μοτίβο είναι η ανίχνευση μοτίβων αλληλουχίας που αντιστοιχούν σε δομικά ή λειτουργικά
χαρακτηριστικά πρωτεϊνών. Τα μοτίβα παράγονται από πολλαπλές στοιχίσεις αλληλουχιών και μπορούν
να εμφανιστούν ως πρότυπα αμινοξέων (όπως αυτά της βάσης δεδομένων Prosite) ή ως λογότυπα
αλληλουχίας.
Μπορούν να δημιουργηθούν μοτίβα για οικογένειες πρωτεϊνών ή σύνολα πρωτεϊνών των οποίων
τα μέλη είναι εξελικτικά συγγενή. Οι οικογένειες πρωτεϊνών μπορούν να αποτελούνται από πολλές
πρωτεΐνες που κυμαίνονται από πολύ παρόμοιες έως πολύ διαφορετικές. Ένα πρότυπο αλληλουχίας είναι
μια ποσοτική ή ποιοτική μέθοδος περιγραφής ενός μοτίβου. Ένα προφίλ μπορεί να εκφραστεί στην πιο
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βασική του μορφή ως μία λίστα αμινοξέων που εμφανίζονται σε κάθε θέση του μοτίβου. Κατά την
ανίχνευση ενός μοτίβου χρησιμοποιείται ο Πίνακας βαθμονόμησης ανά θέση (PSSM). Σε αντίθεση με
έναν τυπικό πίνακα βαθμονόμησης, η πρώτη διάσταση της μήτρας είναι το μήκος του μοτίβου η δεύτερη
διάσταση συνίσταται από τις πιθανότητες των 20 αμινοξέων. Για κάθε θέση στον πίνακα, υπάρχει μια
βαθμολογία πιθανότητας για την εμφάνιση κάθε αμινοξέος. Οι περισσότερες μέθοδοι για την ανάπτυξη
πινάκων βαθμονόμησης ανά θέση κανονικοποιούν τις ακατέργαστες πιθανότητες σε σχέση με έναν
τυποποιημένο πίνακα βαθμολόγησης όπως ο BLOSUM62.

Βάσεις Δεδομένων Μοτίβων
Καθώς τα πρότυπα και άλλες συναινετικές αναπαραστάσεις των οικογενειών αλληλουχιών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση βάσεων δεδομένων αλληλουχιών, δεν αποτελεί έκπληξη
το γεγονός ότι υπάρχουν βάσεις δεδομένων μοτίβου που μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας
μεμονωμένες αλληλουχίες. Οι βάσεις δεδομένων μοτίβων περιέχουν απεικονίσεις διατηρημένων
αλληλουχιών από μία οικογένεια αλληλουχιών, και η κύρια χρήση τους είναι ο σχολιασμός (επισημείωση)
άγνωστων αλληλουχιών.
Τα μοτίβα δημιουργούνται με ποικίλες μεθόδους και με διαφορετικούς στόχους. Μερικά
βασίζονται στην αυτοματοποιημένη ανάλυση, αλλά συχνά υπάρχει μεγάλη ποσότητα πρακτικής εργασίας
που επενδύεται στη βάση δεδομένων από έναν υπεύθυνο εμπειρογνωμόνα. Επειδή αποθηκεύουν μόνο
εκείνα τα μοτίβα που υπάρχουν σε αρκετά μεγάλες οικογένειες, οι βάσεις δεδομένων μοτίβων είναι μικρές
σε σχέση με το GenBank, και δεν αντικατοπτρίζουν την έκταση της δομής της πρωτεΐνης ή τις βάσεις
δεδομένων αλληλουχίας. Μια ανεπιτυχής αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων μοτίβου δεν σημαίνει ότι η
αλληλουχία σας δεν περιέχει ανιχνεύσιμο μοτίβο. Θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας οικογένειας που
δεν έχει ακόμη επιμεληθεί ή δεν πληροί τα κριτήρια της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων που έχετε
αναζητήσει. Για τις πρωτεΐνες που ταιριάζουν με τις καθορισμένες οικογένειες, μια αναζήτηση σε βάσεις
δεδομένων προτύπου μπορεί να αποδώσει πολύ γρήγορα πληροφορίες ομολογίας.
Blocks

Η Blocks, μια υπηρεσία του Fred Hutchinson Cancer Research Center, είναι μια αυτόματα
δημιουργούμενη βάση δεδομένων με στοιχίσεις πολλαπλών ακολουθιών χωρίς κενά που αντιστοιχεί στις
πιο συντηρημένες περιοχές των πρωτεϊνών. Η Blocks δημιουργείται χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό
μεθόδων ανίχνευσης μοτίβου, ξεκινώντας με ένα βήμα που διερευνά διεξοδικά όλες τις τριπλέτες
αμινοξέων στην αλληλουχία για να ανακαλύψει την στοίχιση αναφοράς (seed alignment), ακολουθούμενη
από ένα βήμα που επεκτείνει την στοίχιση για να βρει μια ευθυγραμμισμένη περιοχή μέγιστου μήκους. Η
βάση δεδομένων Blocks παρέχει αρκετές χρήσιμες υπηρεσίες αναζήτησης, όπως η IMPALA (η οποία
χρησιμοποιεί το στατιστικό μοντέλο BLAST για να συγκρίνει μια αλληλουχία με μια βιβλιοθήκη προφίλ)
και η LAMA (Τοπική Στοίχιση Πολλαπλών Ευθυγραμμίσεων, ένα πρόγραμμα σύγκρισης της στοίχισης
των δικών σας αλληλουχιών με μια βάση δεδομένων Blocks).
PROSITE

Η PROSITE είναι μια ειδική βάση δεδομένων με πρότυπα που φιλοξενούνται από το Swiss
Institute of Bioinformatics. Η PROSITE χρησιμοποιεί ένα ενιαίο πρότυπο συναίνεσης για να
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χαρακτηρίζει κάθε οικογένεια αλληλουχιών. Τα πρότυπα στη PROSITE επιλέγονται προσεκτικά με βάση
τα δεδομένα που δημοσιεύονται στην πρωτογενή βιβλιογραφία ή με ανασκοπήσεις που περιγράφουν τη
λειτουργικότητα συγκεκριμένων πρωτεϊνικών ομάδων. Η βάση δεδομένων PROSITE περιέχει
πληροφορίες μοτίβου καθώς και πίνακες βαθμονόμησης ανά θέση που μπορούν να ανιχνεύσουν νέα
παραδείγματα του προτύπου.
Pfam

Η Pfam είναι μια βάση δεδομένων στοιχίσεων των πρωτεϊνικών οικογενειών. Η Pfam είναι μια
σχολιασμένη βάση δεδομένων με πάνω από 2.700 κενά προφίλ, τα περισσότερα από τα οποία καλύπτουν
ολόκληρους τομείς πρωτεϊνών. Οι καταχωρήσεις δημιουργούνται αυτόματα εφαρμόζοντας μια μέθοδο
ομαδοποίησης. Οι καταχωρίσεις στην Pfam αρχίζουν με μια στοίχιση αναφοράς, μια πολλαπλή στοίχιση
ακολουθιών που οι φροντιστές (curators) είναι σίγουροι ότι έχουν βιολογική σημασία και μπορεί να
περιλαμβάνουν κάποια χειροκίνητη επεξεργασία. Από κάθε στοίχιση αναφοράς, κατασκευάζεται ένα
προφιλ κρυπτομαρκοβιανού μοντέλου (hidden Markov model, HMM) και χρησιμοποιείται για την
αναζήτηση σε μια μη πλεονάζουσα βάση δεδομένων (nonredundant database) των διαθέσιμων
πρωτεϊνικών αλληλουχιών. Μια πλήρης στοίχιση της οικογένειας παράγεται από τις στοιχίσεις αναφοράς
και τυχόν νέο ταίριασμα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για την παραγωγή πιο εκτεταμένων
οικογενειών και για την ανίχνευση μακρινών ταιριασμάτων. Οι καταχωρίσεις στην Pfam σχολιάζονται με
πληροφορίες που εξάγονται από την επιστημονική βιβλιογραφία και ενσωματώνουν δομικά δεδομένα
όταν αυτά είναι διαθέσιμα (Εικόνα 6).

Εικόνα 6. Αναπαράσταση καταχωρήσεων στην Pfam
PRINTS-S

Η PRINTS-S είναι μια βάση δεδομένων με πρωτεϊνικά μοτίβα παρόμοια με την PROSITE, εκτός
από το ότι χρησιμοποιεί «δακτυλικά αποτυπώματα» που αποτελούνται από περισσότερα από ένα πρότυπα
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για να χαρακτηρίσουν ολόκληρη την πρωτεϊνική αλληλουχία. Τα μοτίβα είναι συχνά λίγο συγγενή με μια
ολόκληρη πρωτεϊνική αλληλουχία. Στην βάση δεδομένων PRINTS, ομάδες μοτίβων που βρίσκονται σε
μια οικογένεια αλληλουχιών μπορούν να ορίσουν μια “υπογραφή” για αυτήν την οικογένεια.
COG

Η βάση δεδομένων των Ομάδων Ορθολόγων Ομάδων του NCBI (COG) είναι ένας διαφορετικός
τύπος βάσης δεδομένων προτύπων. Η COG κατασκευάζεται με σύγκριση όλων των πρωτεϊνικών
αλληλουχιών που κωδικοποιούνται από την πλήρη αλληλουχία των γονιδιωμάτων. Κάθε ομάδα πρέπει
να αποτελείται από πρωτεϊνικές αλληλουχίες από τουλάχιστον τρία ξεχωριστά γονιδιώματα. Η αρχή της
COG είναι ότι οι πρωτεΐνες που διατηρούνται σε αυτά τα γονιδιώματα από πολλούς διαφορετικούς
οργανισμούς αντιπροσωπεύουν αρχέγονες λειτουργίες που έχουν διατηρηθεί σε όλη την εξέλιξη. Οι
καταχωρίσεις στην COG μπορούν να είναι προσβάσιμες από τον οργανισμό ή από τη λειτουργική
κατηγορία από την ιστοσελίδα του NCBI.

Πρόσβαση σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων
Κατά την ανάλυση μιας νέας αλληλουχίας συνιστάται η χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων
βάσεων δεδομένων μοτίβου. Η Blocks χρησιμοποιεί την InterPro ως μία από τις πηγές για τα δικά της
μοτίβα και περιέχει μόνο μοτίβα χωρίς κενά, ενώ παράλληλα τα προφίλ που περιέχονται στις Pfam και
PROSITE είναι με κενά. Επομένως, η παρακολούθηση των καλύτερων ταιριασμάτων από κάθε βάση
δεδομένων, οι βαθμολογίες τους, και (εάν είναι διαθέσιμες) η σημασία τους, θα παρέχουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιηθείσα ανάλυση.
Μία υπηρεσία που επιτρέπει την ολοκληρωμένη αναζήτηση πολλών βάσεων δεδομένων μοτίβου
είναι η Ολοκληρωμένη Πηγή Πρωτεϊνών και Λειτουργικών Περιοχών (InterPro) του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής. H InterPro σάς επιτρέπει να συγκρίνετε μια αλληλουχία με όλα τα μοτίβα
από τις Pfam, PRINTS, ProDom και PROSITE. Τα μοτίβα InterPro επισημαίνονται με το όνομα της πηγής
πρωτεΐνης, παραδείγματα πρωτεϊνών στις οποίες εμφανίζεται το μοτίβο, αναφορές στη βιβλιογραφία, και
σχετικά μοτίβα (Εικόνα 7).
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Εικόνα 7. Δομή της βάσης δεδομένων InerPro

Κατασκευή και Χρήση των Δικών σας Προφίλ
Οι βάσεις δεδομένων μοτίβων είναι χρήσιμες όταν ψάχνετε οικογένειες πρωτεϊνών που είναι ήδη
καλά τεκμηριωμένες. Ωστόσο, αν βρεθεί ένα νέο μοτίβο και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην
GenBank, ή την αναζήτηση προτύπων, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα δικό σας προφίλ. Αρκετά
πακέτα λογισμικού και διακομιστές διατίθενται για την ανακάλυψη μοτίβων - μια διαδικασία εύρεσης και
κατασκευής των δικών σας μοτίβων από ένα σύνολο αλληλουχιών. Ο απλούστερος τρόπος για να
δημιουργήσετε ένα μοτίβο είναι να βρείτε ένα καλά διατηρημένο τμήμα από μια πολλαπλή στοίχιση
αλληλουχιών. Αρκετά προγράμματα χρησιμοποιούνται συνήθως για να αναζητήσουν και να
ανακαλύψουν μοτίβα, όπως το Block Maker, το MEME και το HMMer.

Ενσωμάτωση Πληροφοριών Μοτίβου σε Στοίχιση κατά ζεύγη
Οι πληροφορίες πολλαπλών αλληλουχιών μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις στοιχίσεις κατά
ζεύγη. Το πακέτο BLAST περιέχει δύο νέες λειτουργίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες πολλαπλής
στοίχισης για να βελτιώσουν την εξειδίκευση των αναζητήσεων σε βάση δεδομένων. Αυτές οι λειτουργίες
είναι προσπελάσιμες μέσω του blastpgp - ενός προγράμματος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των
PSI-BLAST και PHI-BLAST. Οι τελευταίες είναι εξειδικευμένες συγκρίσεις πρωτεϊνών με BLAST που
είναι πιο ευαίσθητες από την τυπική αναζήτηση BLASTP.
Το συνεπαγόμενο επαναλαμβανόμενο BLAST συγκεκριμένης θέσης (PSI-BLAST) είναι μια
ενίσχυση του αρχικού προγράμματος BLAST που εφαρμόζει προφίλ για να αυξήσει την εξειδίκευση των
αναζητήσεων σε βάση δεδομένων. Ξεκινώντας με μία μόνο αλληλουχία, το PSI-BLAST αναζητά σε μια
βάση δεδομένων για τοπικές στοιχίσεις χρησιμοποιώντας το gapped BLAST και δημιουργεί μια
πολλαπλή στοίχιση και ένα προφίλ στο μήκος της αρχικής αλληλουχίας επερώτησης. Στη συνέχεια, το
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προφίλ χρησιμοποιείται για να αναζητήσει ξανά τη βάση δεδομένων πρωτεϊνών, αναζητώντας τοπικές
στοιχίσεις. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές. Μια προειδοποίηση στη χρήση του
PSI-BLAST είναι ότι πρέπει να ξέρετε πού να σταματήσετε. Τα σφάλματα στην στοίχιση μπορούν να
μεγεθυνθούν με την επανάληψη, προκαλώντας ψευδώς θετικά αποτελέσματα στην τελική αναζήτηση
αλληλουχίας. Ο διακομιστής NCBI PSI-BLAST είναι ίσως ο βέλτιστος τρόπος για να εκτελέσετε μια
αναζήτηση PSI-BLAST.
Το Pattern Hit Initiated BLAST (PHI-BLAST) λαμβάνει μια αλληλουχία και ένα προεπιλεγμένο
μοτίβο που βρίσκεται σε αυτή την αλληλουχία ως είσοδος για ερώτηση μιας βάσης δεδομένων
πρωτεϊνικών αλληλουχιών. Το πρότυπο πρέπει να εκφράζεται σε σύνταξη PROSITE, η οποία
περιγράφεται λεπτομερώς στον ιστότοπο του διακομιστή PHI-BLAST. Το PHI-BLAST μπορεί επίσης να
ξεκινήσει μια σειρά επαναλήψεων PSI-BLAST, και μπορεί να είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα ή ένας
(πολύ πιο φιλικός προς το χρήστη) διακομιστής ιστού.
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Συγκριτικη γονιδιωματικη αναλυση
Οι πρώτες πλήρεις αλληλουχίες γονιδιώματος του ζωντανού οργανισμού έχουν γίνει διαθέσιμες
εδώ και πολύ καιρό. Το 1995, αναφέρθηκαν τα γονιδιώματα των πρώτων δύο βακτηρίων, Haemophilus
influenzae και Mycoplasma genitalium. Ένα χρόνο αργότερα, αναλύθηκαν πλήρως τα πρώτα γονιδιώματα
από αρχαία (Methanococcus jannaschii) και ευκαρυώτη (ζυμομύκητας Saccharomyces cerevisiae). Στη
συνέχεια, το 1997 έγινε η αλληλούχιση των γονιδιωμάτων των δύο καλύτερα μελετώντων βακτηρίων,
Escherichia coli και Bacillus subtilis. Από τότε έχουν αλληλουχηθεί πολλά περισσότερα γονιδιώματα
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βακτηρίων και αρχαίων, καθώς και τα γονιδιώματα πολυκύτταρων ευκαρυωτών, όπως το νηματώδες
Caenorhabiditis elegans.
Ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αυτών των πρώτων μελετών του γονιδιώματος είναι ότι τουλάχιστον
το ένα τρίτο των γονιδίων που κωδικοποιούνται σε κάθε γονιδίωμα δεν είχε γνωστή ή προβλέψιμη
λειτουργία. Η πρόβλεψη της γενικής λειτουργίας πολλών από τα υπόλοιπα γονίδια φαίνεται πιθανή. Το
μέγεθος της άγνοιάς μας γίνεται ιδιαίτερα προφανές κατά την εξέταση του γονιδιώματος του Escherichia
coli Κ12, που είναι αμφισβητήσιμα ο περισσότερο εκτετενώς μελετημένος οργανισμό τόσο μεταξύ των
προκαρυωτών όσο και των ευκαρυωτών. Ακόμη και σε αυτόν τον πολύ γνωστό οργανισμό-μοντέλο για
τους μοριακούς βιολόγους, τουλάχιστον το 40% των γονιδίων του έχει άγνωστη λειτουργία. Από την
άλλη πλευρά, αποδείχθηκε ότι το επίπεδο της εξελικτικής διατήρησης των μικροβιακών πρωτεϊνών είναι
μάλλον ομοιόμορφο, με το ~70% των γονιδιακών προϊόντων από καθένα από τα γονιδιώματα που
αλληλουχίθηκαν να έχουν ορθόλογα σε απομακρυσμένα γονιδιώματα. Έτσι, οι λειτουργίες πολλών από
αυτά τα γονίδια μπορούν να προβλεφθούν απλά συγκρίνοντας τα διαφορετικά γονιδιώματα και
μεταφέροντας το λειτουργικό σχολιασμό των πρωτεϊνών από τους καλύτερα μελετούμενους οργανισμούς
στους ορθολόγους τους από τους λιγότερο μελετημένους οργανισμούς. Αυτό καθιστά τη συγκριτική
γονιδιωματική ένα ισχυρό εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των γονιδιωμάτων και, στη συνέχεια,
της βιολογίας των αντίστοιχων οργανισμών.

Προοδοσ στην αλληλουχιση του γονιδιωματοσ
Στις αρχές του 2000, τα γονιδιώματα 23 διαφορετικών μονοκύτταρων οργανισμών (5 αρχαία, 17
βακτήρια και 1 ευκαρυώτης) είχαν αναλυθεί πλήρως. Μέχρι 2018 χιλιάδες μικροβιακά και ευκαρυωτικά
γονιδιώματα ήταν σε διαφορετικά στάδια ολοκλήρωσης της αλληλούχισης. Στην GenBank Entrez
Genomes είναι διαθέσιμοι οι σποραδικά επικαιροποιημένοι κατάλογοι των τελικών και των ημιτελών
προγραμμάτων αλληλούχισης του γονιδιώματος που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Ένας πλήρης
κατάλογος κέντρων αλληλούχισης παγκοσμίως μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του NHGRI Web site.
Κάποιος μπορεί να ανακτήσει τα πραγματικά δεδομένα αλληλουχίας από την τοποθεσία FTP του NCBI
ή από τις τοποθεσίες FTP κάθε επιμέρους κέντρου αλληλούχισης. Ένα πρακτικό σύστημα ανάκτησης
αλληλουχίας διατηρείται επίσης στην DNA Data Bank of Japan. Στο πλαίσιο του έργου Reference
Sequences (RefSeq), η NCBI άρχισε να αυξάνει τους καταλόγους των γονιδιακών προϊόντων με κάποιες
πολύτιμες πληροφορίες ανάλυσης της αλληλουχίας, όπως οι λίστες των καλύτερων hits σε διαφορετικά
είδη, τις προβλέψεις λειτουργιών για μη χαρακτηρισμένα γονιδιακά προϊόντα, πρωτεΐνες κλπ. Από την
άλλη πλευρά, τα κέντρα αλληλούχισης όπως το TIGR ενημερώνουν τακτικά τα δεδομένα αλληλουχίας
τους, διορθώνουν ορισμένα από τα σφάλματα αλληλούχισης και, κατά συνέπεια, περιέχουν πιο πρόσφατα
δεδομένα για τις ημιτελείς αλληλουχίες του γονιδιώματος.
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Γενικές Βάσεις Δεδομένων για τη Συγκριτική Γονιδιωματική
Επειδή ο Ιστός καθιστά διαθέσιμες τις αλληλουχίες του γονιδιώματος σε οποιονδήποτε έχει
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, υπάρχει μια ποικιλία βάσεων δεδομένων που προσφέρουν μια περισσότερο ή
λιγότερο εύκολη πρόσβαση στα βασικά ίδια δεδομένα αλληλουχίας. Ωστόσο, αρκετές ερευνητικές
ομάδες, που ειδικεύονται στην ανάλυση του γονιδιώματος, διατηρούν βάσεις δεδομένων που παρέχουν
σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες, όπως οργάνωση οπερών, προβλέψεις λειτουργίας, τρισδιάστατη
δομή και ανακατασκευή μεταβολικού δικτύου.

PEDANT

Αυτή η χρήσιμη πηγή Ιστού παρέχει απαντήσεις σε περισσότερες τυποποιημένες ερωτήσεις για
τη σύγκριση του γονιδιώματος. Η PEDANT παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να κάνετε απλές ερωτήσεις,
όπως να μάθετε πόσες πρωτεΐνες στον Η. Pylori έχουν γνωστές (ή έχουν προβλεφθεί) τρισδιάστατες δομές
ή πόσες NAD+-εξαρτώμενες αλκοολικές αφυδρογονάσες (EC 1.1.1.1) κωδικοποιούνται στο γονιδίωμα
του C. elegans. Ο κατάλογος των τυποποιημένων ερωτημάτων PEDANT περιλαμβάνει τους αριθμούς
EC, τα πρότυπα PROSITE, τους τομείς Pfam, τη BLOCKS και τους τομείς SCOP, καθώς και τις PIR
λέξεις-κλειδιά και τις υπερ-οικογένειες PIR (Εικόνα 1). Παρόλο που η PEDANT δεν επιτρέπει στους
χρήστες να εισάγουν τα δικά τους ερωτήματα, η ποικιλία των δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε αυτή τη
βάση δεδομένων το καθιστά ένα πρακτικό σημείο εισόδου στο πεδίο της συγκριτικής γονιδιωματικής
ανάλυσης

Εικόνα 1. Helicobacter pylori P12 στην βάση δεδομένων PENDANT
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COGs

Η βάση δεδομένων των Ομάδων Ορθολόγων (COGs) έχει σκοπό να απλοποιήσει τις εξελικτικές
μελέτες των πλήρων γονιδιωμάτων και να βελτιώσει τις μελέτες της λειτουργίας μεμονωμένων
πρωτεϊνών. Αποτελείται από περισσότερες από 4.800 συντηρημένες οικογένειες πρωτεϊνών (COGs) από
κάθε ένα από τα γονιδιώματα που έχουν υποβληθεί σε πλήρη αλληλούχιση. Κάθε COG περιέχει σύνολα
ορθόλογων πρωτεϊνών από τουλάχιστον τρεις φυλογενετικές σειρές, οι οποίες υποτίθεται ότι έχουν
εξελιχθεί από μια μεμονωμένη προγονική πρωτεΐνη. Εξ ορισμού, οι ορθόλογα είναι τα γονίδια που
συνδέονται με κατακόρυφη εξελικτική κάθοδο (το ίδιο γονίδιο σε διαφορετικά είδη) σε αντίθεση με τα
παράλογα-γονίδια που σχετίζονται με τις επαναλήψεις σε ένα γονιδίωμα. Επειδή τα ορθόλογα τυπικά
πραγματοποιούν την ίδια λειτουργία σε όλους τους οργανισμούς, ο προσδιορισμός των ορθόλογων
οικογενειών από διαφορετικά είδη επιτρέπει τη μεταφορά του σχολιασμού της λειτουργίας από τους
καλύτερα μελετημένους οργανισμούς σε λιγότερο μελετημένους οργανισμούς. Οι οικογένειες πρωτεϊνών
στη βάση δεδομένων COG διαχωρίζονται σε 25 λειτουργικές ομάδες που περιλαμβάνουν μια ομάδα μη
χαρακτηρισμένων αλλά διατηρημένων πρωτεϊνών, καθώς και μια ομάδα πρωτεϊνών για τις οποίες έχει
πραγματοποιηθεί μόνο μία πρόβλεψη της γενικής λειτουργίας (Εικόνα 2). Αυτή η περιοχή είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη για προβλέψεις λειτουργιών σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις, όπου τα επίπεδα πρωτεϊνικής
ομοιότητας είναι αρκετά χαμηλά. Λόγω της ποικιλομορφίας των πρωτεϊνών στην COG, οι αναζητήσεις
ομοιότητας της αλληλουχίας στη βάση δεδομένων COG μπορούν συχνά να προτείνουν μια πιθανή
λειτουργία για μια πρωτεΐνη που διαφορετικά δεν έχει σαφή database hits.

Εικόνα 2. Λειτουργικές κατηγορίες του Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 στη GOG
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KEGG

Η βάση δεδομένων KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) επικεντρώνεται στον
κυτταρικό μεταβολισμό. Αυτή η βάση δεδομένων παρουσιάζει ένα πλήρες σύνολο διαγραμμάτων των
μεταβολικών μονοπατιών, γενικών και ειδικών, για κάθε ένα από τα γονιδιώματα με πλήρη αλληλούχιση,
καθώς και για τον Schizosaccharomyces pombe, Arabidopsis thaliana, Drosophila melanogaster, ποντίκι
και άνθρωπο. Τα ένζυμα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό είναι σημειωμένα
με χρώμα, έτσι ώστε να μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει τα μονοπάτια που είναι πιθανό να υπάρχουν
ή να λείπουν σε έναν δεδομένο οργανισμό (Εικόνα 3). Για τις μεταβολικές οδούς που καλύπτονται από
τη KEGG παρέχονται επίσης κατάλογοι ορθόλογων γονιδίων που κωδικοποιούν για τα ένζυμα που
συμμετέχουν σε αυτές τις οδούς. Επίσης, όταν αυτά τα γονίδια είναι γειτονικά, υποδεικνύεται ότι
σχηματίζουν πιθανά οπερόνια. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης επιτρέπει στον χρήστη να
συγκρίνει δύο πλήρη γονιδιώματα και να εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες τα συντηρημένα
γονίδια και στους δύο οργανισμούς είναι γειτονικά ή τοποθετούνται σχετικά κοντά (εντός 5 γονιδίων)
μεταξύ τους. Η τοποθεσία του KEGG ενημερώνεται συνεχώς και χρησιμεύει ως τελική πηγή δεδομένων
για την ανάλυση του μεταβολισμού σε διάφορους οργανισμούς.

Εικόνα 3. Διάγραμμα της μεταβολικής οδού του μεταβολισμού των γλυκεροφωσφολιπιδίων
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MBGD

Η βάση δεδομένων MBGD (Microbial Genome Database) προσφέρει ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο
για τη συγκριτική ανάλυση των μικροβιακών γονιδιωμάτων με πλήρη αλληλούχιση, ο αριθμός των
οποίων αυξάνεται ταχέως (Εικόνα 4). Εδώ, οι σχέσεις ομολογίας βασίζονται μόνο στην ομοιότητα της
αλληλουχίας (τιμές BLASTP 10-2 ή λιγότερο). Η MBGD επιτρέπει την υποβολή αρκετών αλληλουχιών
ταυτόχρονα (έως 2.000 κατάλοιπα) για την αναζήτηση όλων των γονιδιωμάτων με πλήρη αλληλούχιση.
Το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως σημασμένες με χρώμα τις λειτουργίες των ανιχνευθέντων ομολόγων, και
δείχνει τη θέση τους στον κυκλικό γενετικό χάρτη. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης στο BLAST του
MBGD δείχνει επίσης τον βαθμό αλληλεπικάλυψης μεταξύ της επερώτησης και των αλληλουχιώνστόχων. Για κάθε γονιδίωμα που έχει υποβληθεί σε αλληλούχιση, η MBGD παρέχει τους κατάλληλους
καταλόγους όλων των αναγνωρισμένων γονιδίων που εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη λειτουργία, π.χ.
τη βιοσύνθεση αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας ή την αποικοδόμηση αρωματικών
υδρογονανθράκων.

Εικόνα 4. Βάση δεδομένων MBGD

Βάσεις δεδομένων ειδικές για οργανισμούς

Εκτός από τις γενικές βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιώματος, υπάρχουν διάφορες
βάσεις δεδομένων για συγκεκριμένο οργανισμό ή ομάδα οργανισμών. Αν και όλα αυτές είναι χρήσιμες
για ειδικούς σκοπούς, αυτές που αφορούν τους οργανισμούς E. coli, B. subtilis και yeast είναι ίσως αυτές
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που χρησιμοποιούνται ευρύτερα για τις λειτουργικές αναθέσεις σε άλλους λιγότερο μελετημένους
οργανισμούς.

Escherichia coli. Η σημασία του Ε. coli για τη μοριακή βιολογία αντικατοπτρίζεται στον μεγάλο αριθμό
βάσεων δεδομένων που αφιερώνεται σε αυτόν τον οργανισμό. Μία από αυτές διατηρείται στο University
of Wisconsin-Madison, όπου οι ερευνητικές ομάδες πραγματοποίησαν την πραγματική αλληλούχιση του
γονιδιώματος του Ε. coli (Εικόνα 5). Η ομάδα Wisconsin εμπλέκεται επίσης στην αλληλούχιση του
εντεροπαθογόνου Ε. coli Ο157: Η7 και άλλων εντεροβακτηρίων, επομένως η βάση δεδομένων αυτών
είναι επίσης πολύ χρήσιμη για την ανάλυση εντερικών παθογόνων. Μια άλλη χρήσιμη βάση δεδομένων
για το Ε. coli είναι η EcoCyc. Περιέχει όλα τα πειραματικά μελετημένα γονίδια του Ε. coli και παρέχει
πλήρη κάλυψη των μεταβολικών μονοπατιών που ταυτοποιήθηκαν στο Ε. coli. Ο στόχος μιας άλλης
βάσης δεδομένων του Ε. coli, η Bacteriome, είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων
αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών για ένα σύνολο υψηλής ποιότητας δεδομένων λειτουργικής
αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών του Ε. coli μαζί με πειραματικά σύνολα δεδομένων που παράγονται
μέσω συγγένειας διπλού καθαρισµού TAP. Τέλος, η Colibri και η GenExpDB είναι βάσεις δεδομένων
επιλογής για όσους ενδιαφέρονται για τα ρυθμιστικά δίκτυα του Ε. coli. Επίσης, η ιστοσελίδα του E. coli
Genetic Stock Center (CGSC) παρέχει πληροφορίες γονιδίων και λειτουργιών.

Εικόνα 5. Πρόγραμμα χαρτογράφισης γονιδιώματος του E.coli

Mycoplasma genitalium. Το μυκοπλάσμα έχει το μικρότερο γονιδίωμα όλων των γνωστών κυτταρικών
μορφών ζωής, το οποίο προσφέρει κάποια στοιχεία για το ποιό είναι το κατώτερο όριο των γονιδίων που
είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής (το «ελάχιστο γονιδίωμα»). Η σύγκρισή του με το δεύτερο
μικρότερο γνωστό γονιδίωμα, αυτό του Mycoplasma pneumoniae, διατίθεται στο διαδίκτυο. Πρόσφατα
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δεδομένα από τη VFDB παρέχουν πληροφορίες για το εύρος των γονιδίων Mycoplasma που μπορούν να
μεταλλαχθούν χωρίς την απώλεια της βιωσιμότητας (Εικόνα 6). Από μελέτες υπολογιστικής ανάλυσης
και μεταλλαξιογένεσης, φαίνεται ότι τα 250-300 γονίδια είναι απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση
των μυκοπλασμάτων.

Εικόνα 6. Βάση δεδομένων VFDB του γονιδιώματος του μυκοπλάσματος

Bacillus subtilis. Το γονιδίωμα του B. subtilis προσελκύει επίσης σημαντική προσοχή από τους βιολόγους
και, όπως και το γονιδίωμα του E. coli, μελετάται ενεργά από τη λειτουργική προοπτική. Ο SubtiList
World Wide Web Server, που διατηρείται στο Ινστιτούτο Pasteur, ενημερώνεται διαρκώς για να
συμπεριλάβει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες των νέων γονιδίων του B.
subtilis. Επιπλέον, το DBTBS περιέχει περιεκτική βάση δεδομένων της μεταγραφικής ρύθμισης στον
Bacillus subtilis και περιέχει upstream διαγονιδιακές πληροφορίες συντήρησης.

Saccharomyces cerevisiae. Οι κύριες βάσεις δεδομένων που αφορούν ειδικά στη λειτουργική ανάλυση
του γονιδιώματος του ζυμομύκητα S. cerevisiae είναι η βάση δεδομένων Saccharomyces Genome
Database (SGD) (Εικόνα 7). Παρέχει περιοδικά ενημερωμένους καταλόγους των πρωτεϊνών της ζύμης με
γνωστές ή προβλεπόμενες λειτουργίες, κατάλληλες αναφορές, και μεταλλαγμένους φαινοτύπους, και
αντικατοπτρίζει τις σε εξέλιξη προσπάθειες που αποσκοπούν στον πλήρη χαρακτηρισμό όλων των
πρωτεϊνών της ζύμης. Η βάση δεδομένων SGD είναι πιθανώς η μεγαλύτερη και πληρέστερη πηγή
πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ανάλυσης του γονιδιώματος της ζύμης και
περιλαμβάνει το αρχείο γονιδίων του Saccharomyces.
Άλλες χρήσιμες τοποθεσίες για την ανάλυση του γονιδιώματος της ζύμης περιλαμβάνουν τη βάση
δεδομένων Saccharomyces cerevisiae Promoter, που απαριθμεί γνωστά ρυθμιστικά στοιχεία και
μεταγραφικούς παράγοντες σε ζυμομύκητες και τη βάση δεδομένων Saccharomyces Cell Cycle
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Expression, που παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα σε μεταβολές στα επίπεδα μεταγράφων του mRNA
κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου της ζύμης.

Εικόνα 7. Βάση δεδομένων του γονιδιώματος του Saccharomyces
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Γενικη αναλυση και σχολιασμοσ (Επισημειωση)
Ένα από τα περιοριστικά βήματα στη μελέτη των περισσότερων γονιδιωμάτων είναι η ανάλυση
της αλληλουχίας και ο σχολιασμός των πλήρων γονιδιωμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικό
δεδομένης της έλλειψης λειτουργικών πληροφοριών για μεγάλο αριθμό γονιδίων ακόμη και στους πιο
κατανοητούς οργανισμούς-μοντέλα. Τα πρότυπα στάδια που εμπλέκονται στον διαρθρωτικό-λειτουργικό
σχολιασμό των μη χαρακτηρισμένων πρωτεϊνών περιλαμβάνουν:
✓ αναζητήσεις ομοιότητας αλληλουχίας χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως το BLAST, FASTA
ή τον αλγόριθμο Smith-Waterman,
✓ ταυτοποίηση λειτουργικών μοτίβων και δομικών τομέων με σύγκριση της αλληλουχίας της
πρωτεΐνης με PROSITE, BLOCKS, SMART ή Pfam,
✓ πρόβλεψη των δομικών χαρακτηριστικών της πρωτεΐνης, όπως πιθανή σηματοδοτική αλληλουχία,
διαμεμβρανικά τμήματα, περιοχές με σπειροειδές σπείραμα, και άλλες περιοχές χαμηλής
πολυπλοκότητας της αλληλουχίας, και
✓ δημιουργία πρόβλεψης της δευτεροταγούς δομής (και, εάν είναι δυνατόν, τριτοταγούς).
Όλα αυτά τα βήματα έχουν αυτοματοποιηθεί σε διάφορα πακέτα λογισμικού, όπως το GeneQuiz,
το MAGPIE, το PEDANT, το Imagene, και άλλα. Από αυτά, ωστόσο, τα MAGPIE και PEDANT δεν
επιτρέπουν στους εξωτερικούς χρήστες να υποβάλλουν τις δικές τους αλληλουχίες για ανάλυση και
παρουσιάζουν μόνο τα ίδια τα αποτελέσματα των δημιουργών. Το GeneQuiz προσφέρει έναν
περιορισμένο αριθμό αναζητήσεων (μέχρι 100 την ημέρα) στους γενικούς χρήστες, αλλά εξακολουθεί να
αποτελεί ένα καλό σημείο εισόδου για τη συγκριτική γονιδιωματική ανάλυση. Βασίζεται σε μη
ρεαλιστικά υψηλές τιμές αποκοπής για την εξαγωγή της ομολογίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την
σχετικά χαμηλή ευαισθησία. Ένα τέτοιο πακέτο που είναι επί του παρόντος διαθέσιμο για δωρεάν λήψη
είναι το SEALS, το οποίο αναπτύχθηκε στο NCBI. Αποτελείται από πολλά εργαλεία βασισμένα σε UNIX
για την ανάκτηση αλληλουχιών από την GenBank, την εκτέλεση προγραμμάτων αναζήτησης βάσεων
δεδομένων όπως το BLAST, την προβολή και ανάλυση αποτελεσμάτων αναζήτησης, την αναζήτηση
μοτίβων αλληλουχίας και την πρόβλεψη δομικών χαρακτηριστικών των πρωτεϊνών. Ένα παρόμοιο
πακέτο, που ονομάζεται Imagene, έχει αναπτυχθεί στο Universite´ Paris VI.

Σύγκριση Γονιδιώματος για Πρόβλεψη πρωτεϊνικών Λειτουργιών
Η ανάλυση των πρώτων γονιδιωμάτων από βακτήρια, αρχαία και ευκαρυώτες που έχουν
υποβληθεί σε αλληλούχιση, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους σύγκρισης των αλληλουχιών, απέτυχε να
προβλέψει την λειτουργία των πρωτεϊνών για τουλάχιστον το ένα τρίτο των γονιδιακών προϊόντων σε
οποιοδήποτε δεδομένο γονιδίωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες
προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα δεδομένα, τοποθετώντάς τα σε
«γονιδιωματικό πλαίσιο». Αυτές οι προσεγγίσεις βασίζονται στην ίδια βασική αρχή, ότι η οργάνωση της
γενετικής πληροφορίας σε κάθε συγκεκριμένο γονιδίωμα αντικατοπτρίζει ένα μεγάλο ιστορικό
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μεταλλάξεων, διπλασιασμών γονιδίων, αναδιάταξης γονιδίων, απόκλισης της γονιδιακής λειτουργίας, και
απόκτησης και απώλειας γονιδίου που έχει παραχθεί σε οργανισμούς μοναδικά προσαρμοσμένους στο
περιβάλλον και ικανούς να ρυθμίζουν το μεταβολισμό τους σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Από αυτή την άποψη, οι διαγονιδιακές ομοιότητες μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές για την εξελικτική
έννοια και έτσι είναι δυνητικά χρήσιμες για την ανάλυση της λειτουργίας. Οι πιο εφαρμόσιμες
συγκριτικές μέθοδοι χρησιμοποιούν ειδικά πληροφορίες που προέρχονται από πολλαπλά γονιδιώματα,
επιτυγχάνοντας έτσι αξιοπιστία και ευαισθησία που δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν με τα τυποποιημένα
εργαλεία. Ορισμένες από αυτές τις νέες προσεγγίσεις εξετάζονται περιληπτικά παρακάτω.

Μεταφορά πληροφοριών λειτουργίας
Ο απλούστερος και ο πιο συνηθισμένος τρόπος αξιοποίησης των πληροφοριών που εισάγονται σε
πολλαπλά γονιδιώματα είναι η μεταφορά των λειτουργικών πληροφοριών από τα σαφώς χαρακτηρισμένα
γονιδιώματα σε εκείνα που είναι μερικώς μελετημένα. Έμμεσα, αυτό γίνεται κάνοντας μια πρόβλεψη για
ένα προσφάτως αλληλουχημένο γονίδιο βάσει του database hit(s). Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές παγίδες
που τείνουν να εμποδίζουν την ακριβή πρόβλεψη της λειτουργίας με βάση τέτοια hits. Οι σημαντικότερες
αφορούν την έλλειψη επαρκούς ευαισθησίας, που οδηγεί στη δημιουργία σφάλματος. Οι κυριότεροι λόγοι
οφείλονται στην εξάρτηση από εσφαλμένους ή ασαφείς σχολιασμούς που υπάρχουν ήδη στις βάσεις
δεδομένων, και στη δυσκολία διάκρισης των ορθόλογων από τα παράλογα. Το ζήτημα των ορθόλογων
έναντι των παράλογων είναι σημαντικό, επειδή η μεταφορά των πληροφοριών λειτουργίας μπορεί να
θεωρηθεί αξιόπιστη για τα ορθόλογα, αλλά μπορεί να μην είναι αρκετά σύμφωνα για τα παράλογια
(προϊόντα διπλασιασμού γονιδίων). Όλα αυτά τα προβλήματα αποφεύγονται εν μέρει στο σύστημα COG,
το οποίο αποτελείται από προσεκτικά σχολιασμένα σύνολα πιθανών ορθόλογων και δεν βασίζεται σε
αυθαίρετες αποκοπές για την ανάθεση νέων πρωτεϊνών σε αυτά.
Τα COGs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχολιασμό των προσφάτως αλληλουχημένων
γονιδιωμάτων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα COGNITOR. Αυτό το πρόγραμμα τοποθετεί νέες
πρωτεΐνες σε COGs, συγκρίνοντάς τες με αλληλουχίες πρωτεϊνών από όλα τα γονιδιώματα που
περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων COG και ανιχνεύοντας τις καλύτερες επιτυχίες (BeTs) που
σχετίζονται με το γονιδίωμα. Όταν τρία ή περισσότερα BeTs εμπίπτουν στο ίδιο COG, η πρωτεΐνη
επερώτησης θεωρείται πιθανό νέο μέλος του COG. Η απαίτηση πολλαπλών BeTs για μια πρωτεΐνη που
θα εκχωρηθεί σε ένα COG χρησιμεύει, ως ένα βαθμό, ως εγγύηση κατά της διάδοσης των σφαλμάτων
που μπορεί να υπάρχουν στην ίδια τη βάση δεδομένων COG. Πράγματι, αν ένα COG περιέχει ένα ή δύο
ψευδώς θετικά, αυτό δεν θα οδηγήσει σε μια ψευδή εκχώρηση από το COGNITOR σύμφωνα με τον
κανόνα three-BeT cutoff.

Φυλογενετικά Μοτίβα (Προφίλ)
Η ανάλυση τύπου COG που εφαρμόζεται σε πολλαπλά γονιδιώματα παρέχει τη ρίζα των
φυλογενετικών μοτίβων, τα οποία είναι δυνητικά χρήσιμα σε πολλές πτυχές της ανάλυσης και της
επισηεμείωσης του γονιδιώματος. Το φυλογενετικό πρότυπο για κάθε οικογένεια πρωτεϊνών (COG)
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ορίζεται ως το σύνολο των γονιδιωμάτων στα οποία αντιπροσωπεύεται η οικογένεια. Η βάση δεδομένων
COG συνοδεύεται από ένα εργαλείο αναζήτησης προτύπων που επιτρέπει στοn χρήστη να επιλέξει τα
COGs με ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Σε αυτή τη βάση, θεωρείται ότι τα γονίδια που σχετίζονται
λειτουργικά πιθανότατα έχουν το ίδιο φυλογενετικό πρότυπο. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, τα
φυλογενετικά μοτίβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προβλέψεων της λειτουργίας σε
πλήρη γονιδιώματα. Όταν ένα συγκεκριμένο γονιδίωμα αντιπροσωπεύεται στα COGs για ένα υποσύνολο
συστατικών ενός συγκεκριμένου συμπλέγματος ή μονοπατιού, αλλά απουσιάζει από τα COGs για άλλα
συστατικά, είναι δικαιολογημένη η αναζήτηση του τελευταίου. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις στις
οποίες ένα γονίδιο βρίσκεται σε ένα από τα δύο στενά συνδεδεμένα γονιδιώματα, αλλά όχι στο άλλο.

Χρήση Φυλογενετικών Μοτίβων για Διαφορική Σύγκριση Γονιδιώματος
Η προσέγγιση των φυλογενετικών μοτίβων και ειδικότερα το εργαλείο αναζήτησης προτύπων που
σχετίζεται με τα COGs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή συστηματικών λογικών
διαδικασιών (AND, OR, NOT) σε σύνολα γονιδίων - μια προσέγγιση που ονομάζεται ''διαφορική
σύγκριση γονιδιώματος'' (differential genome display). Αυτός ο τύπος σύγκρισης του γονιδιώματος
επιτρέπει να οριοθετούνται υποσύνολα γονιδιακών προϊόντων που είναι πιθανό να συνεισφέρουν στα
ειδικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη οργανισμών, για παράδειγμα, τη θερμοφιλία. Η χρήση αυτής της
προσέγγισης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν εντοπίζονται υποψήφιοι στόχοι φαρμάκων σε παθογόνα
βακτήρια. Φαίνεται λογική η αναζήτηση τέτοιων στόχων μεταξύ των γονιδίων που εμφανίζονται με
διάφορους παθογόνους οργανισμούς, αλλά απουσιάζουν από τους ευκαρυώτες. Από την άλλη πλευρά,
είναι ενδιαφερον να υποδείξουμε ότι οι καλύτεροι στόχοι για νέους αντιμικροβιακούς παράγοντες ευρέος
φάσματος θα μπορούσαν να είναι γονίδια που εμφανίζονται σε όλα τα παθογόνα μικρόβια, αλλά όχι σε
άλλους οργανισμούς. Ωστόσο, τέτοια γονίδια δεν φαίνεται να υπάρχουν. Από την άποψη αυτή, φαίνεται
ότι η καλύτερη λύση κατά την αναζήτηση τέτοιων ενδεχομένως καθολικών αντιμικροβιακών παραγόντων
είναι η απομόνωση των γονιδίων που υπάρχουν στα περισσότερα παθογόνα, αλλά όχι στα ευκαρυωτικά.

Μελέτη της Σύντηξης Γονιδίων

Μια άλλη πρόσφατα αναπτυχθείσα προσέγγιση συγκριτικής γονιδιωματικής περιλαμβάνει τη
συστηματική ανάλυση της πρωτεϊνικής σύντηξης και της σύντηξης δομικών ενοτήτων (και της σχάσης).
Η βασική υπόθεση είναι ότι η σύντηξη θα διατηρείται από επιλογή μόνο όταν διευκολύνει τη λειτουργική
αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτεϊνών, για παράδειγμα, την κινητική σύζευξη των διαδοχικών ενζύμων σε
ένα μονοπάτι. Έτσι, οι πρωτεΐνες που συντήκονται σε ορισμένα είδη μπορεί να αναμένεται να
αλληλεπιδρούν, ίσως φυσικά ή τουλάχιστον λειτουργικά, σε άλλους οργανισμούς. Ένα απλό παράδειγμα
λειτουργικών συμπερασμάτων που μπορούν να αντληθούν από την σύντηξη δομικών ενοτήτων
παρατηρείται στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της ιστιδίνης, η οποία στα E. coli και H. influenzae περιλαμβάνει
δύο πρωτεΐνες δύο περιοχών, HisI και HisB. Οι δύο περιοχές της HisI καταλύουν δύο διαδοχικά στάδια
στη βιοσύνθεση της ιστιδίνης και έτσι αντιπροσωπεύουν υπομονάδες που είναι πιθανόν να αλληλεπιδρούν
φυσικά ακόμη και όταν παράγονται ως ξεχωριστές πρωτεΐνες. Αντίθετα, οι δύο περιοχές της HisB
16 | P a g e

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ OMICS ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΊΑ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ / ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ/

καταλύουν το έβδομο και ένατο στάδιο του μονοπατιού και επομένως δεν είναι πιθανό να αλληλεπιδρούν
φυσικά. Η βάση δεδομένων COG περιλαμβάνει περίπου 700 ξεχωριστές αρχιτεκτονικές πολλών τομέων.
Έτσι, η χρήση της σύντηξης ενοτήτων για τη πρόβλεψη λειτουργίας έχει σημαντικό εμπειρικό δυναμικό,
αν και αυτή η προσέγγιση δεν θα λειτουργήσει για «ετερόκλητες» περιοχές όπως, για παράδειγμα, η
περιοχή δέσμευσης του DNA με μοτίβο έλικας-έλικας-έλικας, που μπορεί να βρεθεί σε συνδυασμό με μια
ευρεία ποικιλία άλλων περιοχών.
Επιπλέον, αναπτύχθηκαν πρόσφατα αρκετές βάσεις δεδομένων για την ανίχνευση περιοχών και
την εξερεύνηση των αρχιτεκτονικών των πρωτεϊνών πολλαπλών τομέων: Pfam, ProDom και SMART.
Από όλα αυτά, το SMART φαίνεται να είναι το πιο προηγμένο, συνδυάζοντας την υψηλή
ευαισθησία της ανίχνευσης περιοχής με την ακρίβεια, την υψηλή ταχύτητα και την άκρως ενημερωτική
παρουσίαση των αρχιτεκτονικών δομών. Οι γρήγορες αναζητήσεις για περιοχές πρωτεϊνών, με βάση μια
τροποποίηση του προγράμματος PSI-BLAST, είναι πλέον διαθέσιμες και μέσω της Βάσης Δεδομένων
των Συντηρημένων Περιοχών (Conserved Domains Database, CDD) στο NCBI.

Ανάλυση των Οπερονίων
Μια προσέγγιση που είναι εννοιολογικά παρόμοια με την ανάλυση των γονιδιακών συντήξεων,
αλλά είναι γενικότερη, περιλαμβάνει την συστηματική ανάλυση γονιδιακών «γειτονιών» στα
γονιδιώματα. Επειδή λειτουργικά συνδεδεμένα γονίδια συχνά σχηματίζουν οπερόνια στα βακτήρια και
τα αρχαία, η γειτνίαση γονιδίων μπορεί να προσφέρει σημαντικές λειτουργικές προτάσεις. Ωστόσο, πολλά
λειτουργικά συγγενή γονίδια δεν σχηματίζουν ποτέ οπερόνια και, σε πολλές περιπτώσεις, γειτονικά
γονίδια δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο. Λόγω της έλλειψης γενικής διατήρησης της γονιδιακής τάξης
σε προκαρυωτικά, η παρουσία ενός ζεύγους γειτονικών ορθόλογων γονιδίων σε τρία ή περισσότερα
γονιδιώματα ή η παρουσία τριών ορθόλογων σε σειρά σε δύο γονιδιώματα μπορεί να θεωρηθεί στατιστικά
σημαντικό γεγονός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συναγάγουμε πιθανή λειτουργική
αλληλεπίδραση για τα προϊόντα αυτών των γονιδίων. Το πιο απλό εργαλείο για την ταυτοποίηση των
συντηρημένων συμβολοσειρών των γονιδίων σε οποιαδήποτε δύο γονιδιώματα είναι διαθέσιμο ως μέρος
του KEGG. Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε δύο πλήρη γονιδιώματα (π.χ. B. burgdorferi
και R. prowazekii) και να αναζητήσει όλα τα γονίδια των οποίων τα προϊόντα είναι παρόμοια μεταξύ τους
και βρίσκονται σε κάποια απόσταση μεταξύ τους (για παράδειγμα διαχωρίζονται με 0-5 γονίδια). Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται με γραφική αναπαράσταση που απεικονίζει τη σειρά των γονιδίων και τις
υποθετικές λειτουργίες των γονιδιακών προϊόντων. Η διατήρηση της γονιδιακής θέσης σε φυλογενετικά
απομακρυσμένα βακτήρια προτείνει μία λειτουργική σύνδεση.

Εφαρμογη
συγκριτικησ
μεταβολικων μονοπατιων

γονιδιωματικησ-ανασυγκροτηση

Για την απεικόνιση των εργαλείων ανάλυσης γονιδιώματος που αναφέρθηκαν παραπάνω,
παρουσιάζεται μια ανακατασκευή της γλυκολυτικής οδού στο αρχαίο Methanococcus jannaschii. Η
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μεταβολική ανασυγκρότηση είναι ένα από τα σημαντικά τελικά βήματα όλων των αναλύσεων του
γονιδιώματος και ένα σημείο σύγκλισης για τα δεδομένα που παράγονται με διαφορετικές μεθόδους. Η
γλυκόλυση είναι ένα από τα κεντρικά μονοπάτια της κυτταρικής βιοχημείας καθώς είναι προφανής από
μια γρήγορη έρευνα του γενικού σχήματος των βιοχημικών μονοπατιών, διαθέσιμη σε διαδραστική
μορφή στην ιστοσελίδα του KEGG (Εικόνα 8).

Εικόνα 8. Γλυκόλυση στο KEGG

Τα ονόματα όλων των ενζύμων και των μεταβολιτών σε αυτόν τον χάρτη έχουν υπερσύνδεσμους
και μπορούν να αναζητηθούν. Τα ονόματα των ενζύμων συνδέονται με υπερσύνδεσμους για τις
πληροφορίες των ενζύμων. Περιέχει τα ονόματα και τις καταλυόμενες αντιδράσεις, τους επίσημους
αριθμούς της Επιτροπής Ενζύμων (EC), ανεξάρτητα από το αν είναι γνωστές ή όχι οι πρωτεϊνικές
αλληλουχίες τους. Έτσι, κάνοντας κλικ στο όνομα ''hexokinase'' θα εμφανιστεί η αντίστοιχη σελίδα
(Εικόνα 9).
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Εικόνα 9. Πληροφορίες για την εξοκινάση

Διάδοση Σφάλματος και Ελλιπείς Πληροφορίες σε Βάσεις Δεδομένων
Οι βάσεις δεδομένων αλληλουχίας έχουν την προδιάθεση για διάδοση σφαλμάτων, όπου η λάθος
επισημείωση μιας πρωτεΐνης προκαλεί πολλαπλά σφάλματα καθώς χρησιμοποιείται για επισημείωση
νέων γονιδιωμάτων. Επιπλέον, οι αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων έχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης του
“θορύβου”, έτσι ώστε η αρχική επισημείωση θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια μικρή ανακρίβεια
ή έλλειψη πληρότητας, αλλά η μεταφορά της με βάση την ομοιότητα των αλληλουχιών επιδεινώνει το
πρόβλημα και τελικά οδηγεί σε απόλυτα ψευδείς λειτουργικές τοποθετήσεις. Αυτές οι πτυχές των βάσεων
δεδομένων αλληλουχίας καθιστούν την κοινή πρακτική εκχώρησης της γονιδιακής λειτουργίας βάσει του
σχολιασμού του καλύτερου database hit (ή ακόμη και μιας ομάδας hits με συμβατούς σχολιασμούς),
ιδιαίτερα επιρρεπής σε σφάλματα. Παρόλο που καταναλώνεται χρόνος και εργασία, ο κατάλληλος
σχολιασμός του γονιδιώματος απαιτεί να εξετάζεται κάθε γονίδιο στο πλαίσιο τόσο των φυλογενετικών
σχέσεών του όσο και της βιολογίας του αντίστοιχου οργανισμού, εξού και η μάλλον απογοητευτική
απόδοση των αυτοματοποιημένων συστημάτων επισημείωσης του γονιδιώματος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι
για τους οποίους η λειτουργική επισημείωση μπορεί να είναι λάθος, αλλά δύο κύριες ομάδες
προβλημάτων οφείλονται στις μεθόδους αναζήτησης στη βάση δεδομένων και στην πολυπλοκότητα και
ποικιλομορφία των γονιδιωμάτων.
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Ψευδώς Θετικά και Ψευδώς Αρνητικά σε Αναζητήσεις Βάσεων
Δεδομένων
Είναι συνηθισμένο στο σχολιασμό του γονιδιώματος να χρησιμοποιείτε ένα όριο αποκοπής
(cutoff) για “στατιστικά σημαντικά” δεδομένα της βάσης δεδομένων. Μπορεί να εκφραστεί με βάση την
ψευδώς θετική αναμενόμενη τιμή (E-value) για τις αναζητήσεις σε BLAST και ρυθμίζεται τακτικά σε
τιμές όπως E = 0.001 ή E = 10-5. Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι η κατανομή των τιμών
ομοιότητας για εξελικτικά και λειτουργικά συναφείς στοιχίσεις αλληλουχιών είναι πολύ ευρεία και ότι
ένα σημαντικό κλάσμα αυτών αποτυγχάνει στο όριο αποκοπής της τιμής Ε, με αποτέλεσμα τις μη
ανιχνευμένες σχέσεις και χαμένες ευκαιρίες για πρόβλεψη της λειτουργίας (ψευδώς αρνητικά). Αντίθετα,
οι ψευδείς τιμές μπορεί να έχουν τιμές Ε χαμηλότερες από το όριο αποκοπή, με αποτέλεσμα να
προκύψουν ως ψευδώς θετικά. Αυτό προκαλείται συχνότερα από μεροληψία σύνθεσης (περιοχές χαμηλής
πολυπλοκότητας) στην αλληλουχία επερώτησης και στις βάσεις δεδομένων αλληλουχιών. Είναι σαφές
ότι υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ της ευαισθησίας (ψευδώς αρνητικό ποσοστό) και της επιλεκτικότητας
(ψευδώς θετικό ποσοστό) σε όλες τις αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων, και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
βελτιστοποιηθεί η διαδικασία σε γενικές αναλύσεις γονιδιώματος. Δεν υπάρχει μια απλή απόφαση να
παρακάμψετε αυτά τα προβλήματα. Για να ελαχιστοποιηθεί το ψευδώς θετικό ποσοστό, είναι σημαντικές
οι κατάλληλες διαδικασίες φιλτραρίσματος των αλληλουχιών χαμηλής πολυπλοκότητας. Το φιλτράρισμα
με χρήση του προγράμματος SEG είναι η προεπιλογή για τις αναζητήσεις Web-based BLAST, αλλά το
επιπρόσθετο φιλτράρισμα δικαιολογείται για ορισμένους τύπους πρωτεϊνών. Για παράδειγμα, το
φιλτράρισμα των προβλεπόμενων μη σφαιρικών περιοχών χρησιμοποιώντας το SEG με ειδικά
προσαρμοσμένες παραμέτρους και το φιλτράρισμα για υπερελικωμένες περιοχές χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα COILS2 είναι ένας τρόπος ελαχιστοποίησης του ψευδώς θετικού ποσοστού. Η
ελαχιστοποίηση του ψευδώς αρνητικού ποσοστού (το οποίο μεγιστοποιεί τη ευαισθησία) είναι ένα
“ανοιχτό” πρόβλημα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μια τυποποιημένη αναζήτηση βάσης δεδομένων
(π.χ., χρησιμοποιώντας το BLAST) με τις πρωτεϊνικές αλληλουχίες που κωδικοποιούνται στο δεδομένο
γονιδίωμα ως ερωτήματα είναι ανεπαρκής για μια επαρκή επισημείωση. Για να αυξηθεί η ευαισθησία της
ανάλυσης του γονιδιώματος, θα πρέπει να ενισχυθεί με άλλες, ισχυρότερες μεθόδους όπως η ανίχνευση
του συνόλου των πρωτεϊνικών αλληλουχιών από το δεδομένο γονιδίωμα με βιβλιοθήκες του προφίλ.

Γονιδιωματικό, Πρωτεϊνικό και Οργανικό Πλαίσιο ως Πηγή Σφαλμάτων
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αρχιτεκτονική των πρωτεϊνικών περιοχών, το γονιδιωματικό
πλαίσιο και η βιολογία του οργανισμού μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγές σημαντικών, έστω και
έμμεσων, λειτουργικών πληροφοριών. Ωστόσο, αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά πλαισίου, εάν
παρερμηνευθούν, μπορεί να γίνουν μια από τις σημαντικότερες πηγές σφαλμάτων και σύγχυσης στον
σχολιασμό του γονιδιώματος. Τα πρότυπα προγράμματα αναζήτησης βάσεων δεδομένων δεν είναι
εξοπλισμένα με τα μέσα για να αντιμετωπίσουν με σαφήνεια τις συνέπειες της πολυεπίπεδης οργάνωσης
των πρωτεϊνών. Συνεπώς, εκτός εάν χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εργαλεία όπως SMART ή COG και
/ ή η απόδοση της αναζήτησης εξετάζεται προσεκτικά, η ανάθεση της λειτουργίας μίας πρωτεΐνης με μία
μόνο περιοχή σε ένα ομόλογο με πολλές δομικές περιοχές και αντιστρόφως γίνεται συχνή επισημείωση
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του γονιδιώματος. Για παράδειγμα, οι κινητές περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν χάος στη
διαδικασία της επισημείωσης, όπως αποδεικνύεται, για παράδειγμα, από τον πολλαπλασιασμό των
πρωτεϊνών σχετιζόμενων με την ΙΜΡ-αφυδρογονάση σε διάφορα γονιδιώματα. Στην πραγματικότητα, οι
περισσότερες ή όλες αυτές οι πρωτεΐνες (ανάλογα με το γονιδίωμα) μοιράζονται με την IMP
αφυδρογονάση την κινητή περιοχή CBS αλλά όχι το ενζυμικό μέρος.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι επίσης σημαντικό για την αξιόπιστη επισημείωση του
γονιδιώματος ότι λαμβάνεται υπόψη το βιολογικό πλαίσιο του δεδομένου οργανισμού. Για παράδειγμα,
είναι μη επιθύμητο να σχολιάζουμε προϊόντα από αρχαϊκό γονίδιο ως πυρηνικές πρωτεΐνες, ακόμη και αν
τα ευκαρυωτικά ομόλογά τους περιγράφονται ορθά ως τέτοια. Ως γενικός οδηγός για τον λειτουργικό
σχολιασμό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι τρέχουσες μέθοδοι ανάλυσης του γονιδιώματος, ακόμα
και οι πιο ισχυρές και εξελιγμένες, διευκολύνουν, αλλά δεν αντικαθιστούν το έργο ενός ειδικού.

Τελικεσ παρατηρησεισ
Με την αύξηση του αριθμού των ολοκληρωμένων αλληλουχιών γονιδιώματος και την ανάπτυξη
εξειδικευμένων εργαλείων για τη σύγκριση του γονιδιώματος, η συγκριτική προσέγγιση γίνεται η πιο
ισχυρή στρατηγική για την ανάλυση γονιδιώματος. Φαίνεται ότι το μέλλον πρέπει να ανήκει στις βάσεις
δεδομένων και τα εργαλεία που οργανώνουν συστηματικά τα γονιδιωματικά δεδομένα σύμφωνα με τις
φυλογενετικές, λειτουργικές ή διαρθρωτικές αρχές και εκμεταλλεύονται την ποικιλομορφία των
γονιδιωμάτων για να αυξήσουν τη δύναμη της ανάλυσης και την ευρωστία της ανάλυσης. Πολλά σημεία
στην ανάλυση του γονιδιώματος μπορούν να αυτοματοποιηθούν και, δεδομένης της ταχέως αυξανόμενης
ποσότητας των δεδομένων, ο αυτοματισμός είναι σημαντικός για την εξέλιξη της γονιδιωματικής.
Αναφερόμενοι σε αυτό, η τελική επιτυχία της ανάλυσης της συγκριτικής γονιδιωματικής και της
επισημείωσης εξαρτάται καθοριστικά από πολύπλοκες αποφάσεις που βασίζονται σε μια ποικιλία
εισροών, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής βιολογίας του κάθε οργανισμού. Ως εκ τούτου, η
διαδικασία ανάλυσης του γονιδιώματος και της επισημείωσης στο σύνολό τους δεν είναι, τουλάχιστον
αυτή τη στιγμή, αυτοματοποιημένη και η ανθρώπινη τεχνογνωσία είναι απαραίτητη για την αποφυγή
σφαλμάτων και την εξαγωγή της μέγιστης δυνατής πληροφορίας από τις αλληλουχίες του γονιδιώματος.
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Βιοπληροφορική της Υγείας
Η Βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ενσωμάτωση υπολογιστών, εργαλείων λογισμικού και βάσεων
δεδομένων σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης διάφορων βιολογικών ζητημάτων. Οι προσεγγίσεις της
βιοπληροφορικής χρησιμοποιούνται συχνά για σημαντικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν μεγάλης κλίμακας
σύνολα δεδομένων. Δύο σημαντικές προσεγγίσεις μεγάλης κλίμακας που χρησιμοποιούν τη βιοπληροφορική είναι
η γονιδιωματική ανάλυση και η πρωτεομική ανάλυση. Η γονιδιωματική αναφέρεται στην ανάλυση των
γονιδιωμάτων. Ένα γονιδίωμα θεωρείται ως το σύνολο των ακολουθιών DNA που κωδικοποιεί το κληρονομικό
υλικό που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Αυτές οι αλληλουχίες DNA περιλαμβάνουν όλα τα γονίδια (η
λειτουργική και φυσική μονάδα της κληρονομικότητας που πέρασε από τον γονέα στους απογόνους) και τα
μεταγραφήματα (τα αντίγραφα RNA που είναι το αρχικό βήμα στην αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας)
που περιλαμβάνονται στο γονιδίωμα. Έτσι, η γονιδιωματική αναφέρεται στην αλληλούχιση και ανάλυση όλων
αυτών των γενωμικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των γονιδίων και των μεταγράφων, σε έναν οργανισμό.
Η πρωτεομική, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην ανάλυση ολόκληρου του συνόλου των πρωτεϊνών ή
πρωτέωμα. Εκτός από τη γονιδιωματική και την πρωτεομική, υπάρχουν πολλά ακόμη πεδία της βιολογίας όπου
εφαρμόζεται η βιοπληροφορική (όπως, η μεταβολομική ανάλυση, η μεταγραφομική ανάλυση). Κάθε ένας από
αυτούς τους σημαντικούς τομείς της βιοπληροφορικής στοχεύει στην κατανόηση των πολύπλοκων βιολογικών
συστημάτων.
Πολλοί επιστήμονες σήμερα αναφέρονται στη Βιολογία Συστημάτων ως μια νέα δυναμική βιολογική
προσέγγιση της βιοπληροφορικής, μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση νέων και σύνθετων βιολογικών
ζητημάτων. Η Βιολογία Συστημάτων περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των πληροφοριών γονιδιωματικής,
πρωτεομικής και βιοπληροφορικής για να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη άποψη μιας βιολογικής οντότητας.
Για παράδειγμα, μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της Βιολογίας Συστημάτων πώς λειτουργεί ένα
σηματοδοτικό μονοπάτι σε ένα κύτταρο. Τα γονίδια που εμπλέκονται στο μονοπάτι, το πώς αυτά αλληλεπιδρούν
και πώς οι τροποποιήσεις αυτών μεταβάλλουν τα downstream αποτελεσμάτα, μπορούν να μοντελοποιηθούν
χρησιμοποιώντας τη Βιολογία Συστημάτων. Οποιοδήποτε σύστημα, όπου οι πληροφορίες μπορούν να
απεικονίζονται ψηφιακά, αποτελεί μια πιθανή εφαρμογή για τη βιοπληροφορική. Έτσι, η βιοπληροφορική μπορεί
να εφαρμοστεί από μεμονωμένα κύτταρα μέχρι και σε ολόκληρα οικοσυστήματα. Με την πλήρη κατανόηση ενός
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γονιδιώματος, οι επιστήμονες αποκτούν καλύτερη πληροφόρηση και κατανόηση των πολύπλοκων βιολογικών
συστημάτων. Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των τμημάτων σε ένα γονιδίωμα ή πρωτέωμα
αποτελεί το επόμενο επίπεδο πολυπλοκότητας στο σύστημα. Μέσω αυτών των προσεγγίσεων, η βιοπληροφορική
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει βασικές γνώσεις για την κατανόηση και τη μοντελοποίηση του πώς εκδηλώνονται
συγκεκριμένες ανθρώπινες ασθένειες ή υγιείς καταστάσεις.

Μεταφραστική Βιοπληροφορική
Η Μεταφραστική Βιοπληροφορική είναι ένα πεδίο στη μελέτη της πληροφορικής της υγείας που προέκυψε
μετά την πρώτη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Επικεντρώνεται στη σύγκλιση της μοριακής
βιοπληροφορικής, της βιοστατιστικής, της στατιστικής γενετικής και της κλινικής πληροφορικής. Το πεδίο
εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, και έχουν προταθεί πολλοί σχετικοί τομείς. Μεταξύ αυτών, η
φαρμακογονιδιωματική είναι ένας κλάδος της γονιδιωματικής που ασχολείται με τις ατομικές διακυμάνσεις ως
προς την απόκριση σε φάρμακα λόγω γενετικών διαφορών. Αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας για το σχεδιασμό
της Ιατρικής Ακριβείας στο μέλλον. Αν και είναι σχετικά νέος τομέας, η μεταφραστική βιοπληροφορική έχει
καταστεί σημαντικό επιστημονικό πεδίο στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής και της ιατρικής ακριβείας.

Γεφύρωση βασικής
επιστήμης και κλινικής
πρακτικής

Μεταφραστική
βιοπληροφορική

Ενσωμάτωση
δεδομένων Ασθένειες του
ανθρώπου
Φαρμακολογία

Μετατροπή των
δεδομένων σε γνώση
Μοριακό μοντέλο
συμπεριφοράς

Εικόνα 1. Μεταφραστική βιοπληροφορική.

Ένα άρθρο ανασκόπησης του 2014 κατηγοριοποίησε πρόσφατα θέματα στον τομέα της TBI σε τέσσερις
σημαντικές κατηγορίες:
1.
τα κλινικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας, ή τη χρήση δεδομένων του Ηλεκτρονικού
Φακέλου Ασθενούς (ΗΦΑ) για την ανίχνευση (γονιδιωματικής και άλλων),
2.

τη γονιδιωματική και φαρμακογονιδιωματική στη κλινική περίθαλψη ρουτίνας,

3.

τις τεχνολογίες omics για την ανακάλυψη και επαναστόχευση των φαρμάκων, και

4.
τις ατομικές γονιδιωματικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ηθικών,
νομικών και κοινωνικών ζητημάτων που προκύπτουν από αυτές τις υπηρεσίες.

Η σημασία της μεταφραστικής βιοπληροφορικής μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα μέσα από όσα μας
διδάσκει, τα οποία δεν γνωρίζαμε προηγουμένως. Για παράδειγμα, εντοπίζει τις ελλείψεις στην επιστήμη,
βελτιώνοντας τις εκτιμήσεις της παθογένειας της ανθρώπινης γενετικής ποικιλότητας, εισάγοντας νέες ιδέες
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σχετικά με τους γενετικούς μηχανισμούς της νόσου, και εντοπίζοντας νέα πολλά υποσχόμενα φάρμακα που
βασίζονται σε μεγάλο όγκο επιστημονικής βιβλιογραφίας. Ενώ μπορεί η αλληλούχιση του λειτουργικού
γονιδιώματος (εξονίων) να αποτελεί μια εργασία ρουτίνας για μια κλινική διάγνωση, η ερμηνεία των δεδομένων
για να προκύψει η διάγνωση ή το σχέδιο θεραπείας είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Από τις πολλές χιλιάδες γονιδιακές
μεταλλαγές που εντοπίστηκαν, πολλές από αυτές θα πρέπει να αξιολογηθούν για την κλινική τους χρησιμότητα.
Ενίοτε, ο εντοπισμός μιας απλής Μενδελικής γενετικής διαταραχής μπορεί να είναι τόσο απλός, όσο ο εντοπισμός
και η μελέτη μόνο μίας μεταλλαγής. Ωστόσο, για πιο πολύπλοκες ασθένειες (π.χ. καρκίνοι, διαβήτης ή
νευροεκφυλιστικές ασθένειες) θα πρέπει να εντοπιστούν πολλαπλές γονιδιακές μεταλλαγές. Μόνο θέτοντας τα
σωστά ερωτήματα σχετικά με τον ασθενή και την ασθένεια, μαζί με τη χρήση των σωστών υπολογιστικών
εργαλείων μπορούν να επιτευχθούν οι σωστές απαντήσεις.
Νέες ανακαλύψεις, που προκύπτουν από το Πρόγραμμα χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος,
χρησιμοποιούνται συχνά για την ανάπτυξη βελτιωμένων διαγνωστικών, προγνωστικών και θεραπειών για
πολύπλοκες ασθένειες, κάτι που είναι γνωστό ως «μεταφραστική γονιδιωματική». Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, του Εθνικού
Ινστιτούτου Υγείας (NIH), κατά την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί αισθητά το κόστος αλληλούχισης ανά
γονιδίωμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Αυτό δημιουργεί περαιτέρω νέες ευκαιρίες εξατομικευμένης θεραπείας,
την εισαγωγή νέων στοχευμένων θεραπειών και τη διαστρωμάτωση του κινδύνου.

Εικόνα 2. α) Αριθμός ερευνητικών μελετών για την αλληλούχιση DNA ή γονιδιωμάτων (πηγή:
PubMed, Web of Science, Scopus, IEEE, ACM). β) Κόστος αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδίωματος
(πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρώπινου Γονιδιώματος, NHGRI). Συνολικός όγκος δεδομένων γονιδιωματικής
ανά έτος που αναφέρθηκαν από ολοκληρωμένες μελέτες για γ) ευκαρυωτικά και δ) προκαρυωτικά σε 1e2 GB
(πηγή: Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών σε θέματα Βιοτεχνολογίας (NCBI))(Andreu-Perez, Poon, et al. 2015).
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Από την άλλη πλευρά, η έρευνα στον τομέα της βιοπληροφορικής έχει διευρυνθεί από την αλληλούχιση
μόνο του γονιδιώματος ενός ατόμου, στη μελέτη δεδομένων επιγενετικών τροποποιήσεων σε γονιδιωματική
κλίμακα, οι οποίες περιλαμβάνουν διεργασίες που μεταβάλλουν τη γονιδιακή έκφραση (δηλαδή, τροποποιούν το
λειτουργικό δυναμικό του γονιδιώματος) χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη πρωτοταγή αλληλουχία του DNA, όπως
η μεθυλίωση του DNA και τροποποιήσεις των ιστονών. Τεχνολογίες πληροφοριών για την απόκτηση και ανάλυση
βιολογικών μορίων εκτός του γονιδιώματος, για παράδειγμα, το μεταγράφωμα (το συνολικό mRNA σε ένα κύτταρο
ή οργανισμό), το πρωτέωμα (το σύνολο όλων των εκφρασμένων πρωτεϊνών σε ένα κύτταρο, ιστό ή οργανισμό),
και το μεταβόλωμα (η συνολική ποσοτική συλλογή ενώσεων χαμηλού μοριακού βάρους, μεταβολιτών, που
υπάρχουν σε ένα κύτταρο ή οργανισμό και συμμετέχουν σε μεταβολικές αντιδράσεις) επίσης απαιτούνται για τις
μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα. Συνοπτικά, η μελέτη των OMICS στοχεύει στο συλλογικό χαρακτηρισμό και
την ποσοτικοποίηση ομάδων βιολογικών μορίων τα οποία μεταφράζονται στη δομή, τη λειτουργία και τη δυναμική
ενός οργανισμού. Το προφίλ των OMICS κάθε ατόμου πρέπει τελικά να συνδέεται με τους φαινότυπους που
λαμβάνονται από κλινικές παρατηρήσεις, ιατρικές εικόνες και φυσιολογικά σήματα (βλ. Εικόνα 3).

Κλινική παρατήρηση
Ιατρική απεικόνιση
Φυσιολογική ανίχνευση

Μεταβολικό προφίλ

Φασματομετρία μάζας
Φασματοσκοπία πυρηνικού
μαγνητικού συντονισμού

Μεθυλίωση DNA και
τροποποιήσεις ιστονών

ChIP Seq
Bisulfite
αλληλούχιση

Αλληλούχιση γονιδίων
(DNA)

Σχολιασμός DNA
αλληλούχισης

Αλληλεπιδρασιω
ματική και
Πρωτεωμική

Εξωμική και
Μεταγραφομική

Επιγονιδιωματικ
ή και Γενωμική

QTL & GWAS

Μικροσυστοιχίες
υβριδοποίησης
Αλληλούχιση RNA

Φαρμακογενωμική

eQTL

Αλληλουχίες mRNA και
επίπεδο έκφρασης του
mRNA

Διατροφογενωμική

pQTL

Υγρή χρωματογραφία
Φασματομετρία μάζας

Fluxomic και
Μεταβολομική
mQTLmGWAS

Πρωτεϊνικές
αλληλουχίες

Εκθεσίωμα και
Φαινομική
MWAS

Φαινότυποι, δομικά
και λειτουργικά
χαρακτηριστικά

Ανθρώπινο έντερο
Μικροβιωμική

Σχήμα 3. Συνοπτικό περίγραμμα της προσέγγισης των "OMICS" για τη μελέτη των μηχανισμών των
ασθενειών. Το πρόγραμμα OMICS στοχεύει στον συλλογικό χαρακτηρισμό και την ποσοτικοποίηση ομάδων
βιολογικών μορίων που μεταφράζονται στη δομή, τη λειτουργία και τη δυναμική ενός οργανισμού. Το προφίλ
OMICS κάθε ατόμου, συμπεριλαμβανομένου του γονιδιώματος, του μεταγραφώματος, του πρωτεώματος και
του μεταβολώματος, θα πρέπει τελικά να συνδέεται με φαινότυπους που λαμβάνονται από κλινικές
παρατηρήσεις, ιατρικές εικόνες και φυσιολογικά σήματα. Απαιτούνται διαφορετικές τεχνολογίες για την
απόκτηση και συλλογή δεδομένων σε κάθε βιολογικό επίπεδο. Η αλληλεπίδραση μέσα σε κάθε επίπεδο και
σε διαφορετικά επίπεδα καθώς και με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, των τροφίμων,
των μεγάλες προκλήσεις για τη μελλοντική έρευνα στη βιοπληροφορική.
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(1) Εμπλοκή συμμετόχων & Απόκτηση γνώσεων
Ενδιαφερόμενοι & SMEs
(2) Ταυτοποίηση δεδομένων
& Μοντελοποίηση

(4) Ανάλυση & Διασπορά

Κύκλος
Μεταφραστικής
Πληροφορικής

Υποθέσεις

Φαινότυπος
Δομές

Βιο-δείκτες

Στατιστική
Οπτικοποίηση(-εις)

Σημασιολογία
Μοντέλα

Αλγόριθμοι &
Παράγοντες

Σχολιασμοί

Συλλογή(-ές)
γνώσης
Δεδομένα

Δεδομένα

Δεδομένα

(3) Ενσωμάτωση & Συγκέντρωση

Εικόνα 4. Πρακτικό μοντέλο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση μελετών μεταφραστικής
πληροφορικής, που απεικονίζουν μεγάλες φάσεις και υποδειγματικές πηγές εισόδου ή εξόδου και σύνολα
δεδομένων (Payne et al. 2009).

Γονιδιωματική στην κλινική περίθαλψη (Μεταφραστική Γονιδιωματική)
Ενώ η γενετική επικεντρώνεται στην κωδικοποίηση του DNA για μεμονωμένα λειτουργικά γονίδια, η
γονιδιωματική είναι η μελέτη του συνόλου του DNA μας, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρυθμιστικό ρόλο του μη
κωδικοποιούντος DNA και τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολλαπλών γονιδίων και του
περιβάλλοντος. Η γονιδιωματική είναι θεμελιώδους σημασίας για την Ιατρική Ακρίβειας, η οποία μέσω των
τεσσάρων συνιστωσών της προγνωστικής, της προληπτικής, της εξατομικευμένης και της συμμετοχικής ιατρικής
στοχεύει στην προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, καθώς και στην ακριβέστερη αντιμετώπιση των ασθενειών.
Επί του παρόντος, υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον στη γονιδιωματική που περιλαμβάνει νέες
γονιδιωματικές μεταλλαγές, βιοδείκτες και άλλες βασικές επιστημονικές ανακαλύψεις. Έτσι, πολλοί προβλέπουν
ταχεία πρόοδο στον γενετικό έλεγχο και την αλληλούχιση του γονιδιώματος κατά την επόμενη δεκαετία, με
αναπόφευκτη εφαρμογή στην κλινική πρακτική.
Οι Γενικοί Ιατροί θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της γονιδιωματικής ιατρικής, τόσο για
την υποστήριξη των ασθενών μέσω διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών, όσο και για τη χρήση της γνώσης
της γονιδιωματικής για την πρόληψη των ασθενειών. Επίσης, η μείωση του κόστους και η αυξημένη διαθεσιμότητα
των γενετικών δοκιμασιών (τεστ) και της αλληλούχισης του γονιδιώματος, σημαίνει ότι πολλοί γιατροί θα
εξετάσουν τη χρήση αυτών των υπηρεσιών μέσα στα επόμενα χρόνια, ενώ μερικοί προβάλλουν ότι η αλληλούχιση
θα ενσωματωθεί πλήρως στην τυπική ιατρική περίθαλψη μέσα σε 10 χρόνια.
Η “γονιδιωματική υπογραφή” ενός όγκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση ακριβείας,
επιτρέποντας μια πιο ακριβή πρόγνωση και καλύτερη θεραπεία. Παραδείγματα αυτής περιλαμβάνουν το
Herceptin® (τραστουζουμάμπη) στη θεραπεία καρκίνου του μαστού και οι αναστολείς της BRAF στο κακόηθες
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μελάνωμα. Η θεραπεία μπορεί επίσης να βασίζεται σε γονιδιωματικές πληροφορίες της βλαστικής σειράς. Οι
αναστολείς PARP είναι πιο αποτελεσματικοί στη θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών σε άτομα που φέρουν
μετάλλαξη του γονιδίου BRCA.
Παρόλο που η πλήρης γονοτυπική ανάλυση (genotyping) εξακολουθεί να είναι μια σχετικά πρόσφατη
διαδικασία, έχει υψηλό δυναμικό για τη γενετική διαστρωμάτωση στον έλεγχο των ασθενών, για παράδειγμα, στην
περίπτωση παραγόντων που προκύπτουν από την γονοτύπηση, όπως οι υψηλού κινδύνου μεταλλάξεις στο DNA,
και η δυσανεξία στο γάλα και τη γλουτένη. Η γενετική, σε συνδυασμό με τις φαινοτυπικές πληροφορίες που
παρέχονται από τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο υγείας (HER), μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση
των αλληλόμορφων με χαμηλή διείσδυση. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι οι μεταλλάξεις του γονιδίου της
φιμπριλλίνης 1 (FBN1) προκαλούν το σύνδροµο Marfan (MFS). Παρόλα αυτά, η αιτιολογία της νόσου οδηγεί σε
αξιοσημείωτη κλινική μεταβλητότητα των MFS ασθενών της ίδιας οικογένειας καθώς και σε διαφορετικές
οικογένειες. Ο συνδυασμός των γενετικών τεστ του γονιδίου FBN1 και μιας σειράς σχετικών γονιδίων (TGFBR1,
TGFBR2, TGFB2, MYH11, MYLK1, SMAD3 και ACTA2) θα βοηθήσει στον εντοπισμό ασθενών που είναι
πιθανότερο να αναπτύξουν ανευρύσματα αορτής που οδηγούν σε αορτικό διαχωρισμό. Περαιτέρω μελέτες σε
αυτούς τους υψηλού κινδύνου ασθενείς βασισμένες σε μορφολογικές εικόνες της αορτής, μπορεί να παρέχουν
πληροφορίες για το ρυθμό ανάπτυξης της νόσου.
Άλλο ένα πιθανό πεδίο μελέτης για τη μεταφραστική γονιδιωματική είναι η μελέτη των γονιδιακών δικτύων
διαφορετικών συνδρόμων του ίδιου ατόμου προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος συσχέτισης αυτών των
συνδρόμων. Για παράδειγμα, η μεταφραστική γονιδιωματική έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των διαφορετικών
γονιδίων στο χρωμόσωμα 21 (HSA21) και τον ρόλο τους στο σύνδρομο Down (DS), καθώς και τη κατανόηση του
λόγου για τον οποίο σχεδόν οι μισοί ασθενείς DS παρουσιάζουν υπερπροστασία έναντι των καρδιακών ανωμαλιών
που σχετίζονται με το συνδετικό ιστό. Μια υπόθεση βασίζεται στις πρόσφατες ενδείξεις ότι υπάρχει μια συνολική
επαγωγή (αύξηση του αριθμού) του FBN1 στο σύνδρομο DS (το οποίο κανονικά μειώνεται στο σύνδροµο Marfan).
Επομένως, η κατασκευή γενετικών δικτύων θα παράσχει μια σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο
συσχετίζονται αυτά τα σύνδρομα. Με την κατανόηση των γονιδιακών δικτύων των σχετικών συνδρόμων, μπορεί
να είναι δυνατή η παροχή ειδικής γονιδιακής θεραπείας για αυτές τις ασθένειες.
Ένα ακόμη παράδειγμα έλαβε χώρα στο παιδιατρικό νοσοκομείο Lucile Packard του Stanford, όπου ένα
νεογέννητο παρουσίασε σύνδρομο μακρού QT. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η ένδειξη ήταν ασυνήθιστα
σοβαρή - η καρδιά του μωρού σταμάτησε πολλές φορές τις ώρες μετά τη γέννησή του. Το σύνδρομο του μακρού
QT μπορεί να προκληθεί από μεταλλάξεις σε αρκετά διαφορετικά γονίδια. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το
γονίδιο που φέρει τη μετάλλαξη προκειμένου να θεραπευτεί η νόσος. Σε αυτή την περίπτωση, διεξήχθη
αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) επιτρέποντας την ταυτοποίηση μίας προηγουμένως
μελετημένης μετάλλαξης, καθώς και μιας νέας παραλλαγής στο γονίδιο TTN που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να
ανιχνευθεί μόνο με στοχευμένη γονοτυπική ανάλυση. Επιπλέον, η αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS) επέτρεψε να
ληφθεί η απάντηση σε λίγες ώρες έως ημέρες αντί για εβδομάδες.

Φαρμακογενωμική
Η φαρμακογενωμική μπορεί να οριστεί ως η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι γενετικοί παράγοντες
επηρεάζουν την απόκριση ενός ατόμου στα φάρμακα. Αυτό το σχετικά νέο πεδίο συνδυάζει τη φαρμακολογία
(επιστήμη των φαρμάκων) και τη γονιδιωματική (μελέτη των γονιδίων και των λειτουργιών τους) για την ανάπτυξη
αποτελεσματικών, ασφαλών φαρμάκων και δοσολογιών που θα είναι προσαρμοσμένες στο γενετικό υπόβαθρο ενός
ατόμου.
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Πολλά φάρμακα που είναι προς παρόν διαθέσιμα βασίζονται στη φιλοσοφία «one-size-fits-all» («μια λύση
για όλα»), αλλά δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο για όλους καθώς κάθε ασθενής έχει
διαφορετική απόκριση στην αγωγή. Μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποιος θα επωφεληθεί από μια
φαρμακευτική αγωγή, ποιος δεν θα επωφεληθεί καθόλου, και ποιος θα αντιμετωπίσει αρνητικές παρενέργειες
(ανεπιθύµητες ενέργειες φαρµάκων, ADR). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων αποτελούν σημαντική αιτία
νοσηλείας και θανάτων. Μόλις ένας ασθενής πάρει ένα φάρμακο, ακολουθεί η απορρόφηση του φαρμάκου στην
κυκλοφορία τους αίματος, η κατανομή του στον οργανισμό, η μεταφορά του στο σημείο του σώματος όπου
βρίσκεται ο βιολογικός του στόχος/-οι, η δράση του φαρμάκου έναντι του/των στόχου/-ων του, ο μεταβολισμός
του, και τέλος η απομάκρυνση του φαρμάκου από το σώμα (απέκκριση). Κάποιες από τις διεργασίες αυτές
διευκολύνονται από γονίδια φαρμακοκινητικής (ΡΚ), τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ένα φάρμακο στις
διαδικασίες, όπως η απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός και απέκκριση, που είναι γνωστές με το ακρωνύμιο
«ADME»: να απορροφηθεί και να κατανεμηθεί στον οργανισμό, να μεταβολιστεί (είτε σε ενεργό μορφή είτε σε
ανενεργή μορφή) και να απεκκριθεί. Με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από το Πρόγραμμα χαρτογράφισης του
Ανθρώπινου Γονιδιώματος, οι ερευνητές μαθαίνουν πώς οι κληρονομήσιμες μεταλλαγές στα γονίδια επηρεάζουν
την απόκριση του οργανισμού στα φάρμακα. Αυτές οι γενετικές διαφορές θα χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθεί
εάν ένα φάρμακο θα είναι αποτελεσματικό για ένα συγκεκριμένο άτομο, και θα βοηθήσει στην πρόληψη των
ανεπιθύμητων ενεργειών στα φάρμακα.
Η φαρμακογονιδιωματική επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση των μεταλλαγών του γονιδιώματος που
επηρεάζουν την επίδραση ενός φαρμάκου, μέσω αλλαγών στη φαρμακοκινητική ενός φαρμάκου ή μέσω
διαμόρφωσης της φαρμακοδυναμικής ενός φαρμάκου (π.χ., τροποποίηση του στόχου ενός φαρμάκου ή
διαταράσσοντας τα βιολογικά μονοπάτια που μεταβάλλουν την ευαισθησία των φαρμακολογικών επιδράσεων). Για
ασθένειες εκτός από τον καρκίνο και τις μολυσματικές ασθένειες, οι γονιδιωματικές μεταλλαγές εντοπίζονται
κυρίως στο DNA της βλαστικής σειράς, είτε κληρονομούνται από τους γονείς είτε από de novo τροποποιήσεις της
αλληλουχίας της βλαστικής σειράς, και αλλάζουν τη λειτουργία των προϊόντων των γονιδίων. Στον καρκίνο, τόσο
οι κληρονομήσιμες τροποποιήσεις του γονιδιώματος όσο και οι επίκτητες τροποποιήσεις του γονιδιώματος
μπορούν να επηρεάσουν την απόκριση σε αντικαρκινικούς παράγοντες.
Η αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος με NGS είναι σημαντική για τη μελέτη πολύπλοκων
ασθενειών όπως ο καρκίνος. Αποτελεί μακροχρόνιο πρόβλημα στην αντιμετώπιση του καρκίνου το γεγονός ότι τα
φάρμακα συχνά έχουν ετερογενείς αντιδράσεις στη θεραπεία ακόμη και για τον ίδιο τύπο καρκίνου, και ορισμένα
φάρμακα επιδεικνύουν σημαντική ευαισθησία σε μικρό αριθμό ασθενών. Επί του παρόντος, έχουν δημιουργηθεί
μεγάλης κλίμακας σύνολα δεδομένων γονιδιωματικής και φαρμακογενωμικής για να αποκαλυφθούν μοναδικά
μοτίβα σηματοδότησης μεμονωμένων ασθενών και να ανακαλυφθούν φάρμακα που στοχεύουν σε αυτά τα
μοναδικά μοτίβα. Αυτά περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων καρκινικών κυτταρικών σειρών μη ειδικών τύπων
καρκινικών κυττάρων ή ειδικού τύπου καρκινική σειρά όπως ο καρκίνος του μαστού. Ο Γονιδιακός Άτλας του
Καρκίνου του NIH εξέτασε τα προσωπικά γονιδιωματικά προφίλ περισσότερων από 10000 ατόμων σε πάνω από
20 τύπους καρκίνου και αποκάλυψε νέους υποτύπους καρκίνου με βάση αυτά τα προφίλ. Οι γονιδιωματικές
μεταλλάξεις σε ασθενείς πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνες για τη μεταβλητότητα της απόκρισης σε φάρμακα. Τα
μεγάλα σύνολα δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτρέψουν την επανατοποθέτηση των φαρμάκων,
για να προκύψουν συνδυασμοί φαρμάκων και για να καθοριστούν οι μηχανισμοί δράσης. Αποτελούν σημαντικό
στοιχείο στην ανάπτυξη φαρμάκων. Είναι επομένως δυνατή η σχεδίαση φαρμάκων ακριβείας για μεμονωμένους
ασθενείς με βάση τα γονιδιωματικά προφίλ τους.
Η φαρμακογονιδιωματική έχει ξεπεράσει τη μελέτη της απόκρισης των ατόμων σε φάρμακα με βάση τα
χαρακτηριστικά του γονιδιώματος (π.χ. αντίγραφα μεταλλαγών και σωματικές μεταλλάξεις) και τώρα ενσωματώνει
επιπρόσθετα μεταγραφικά και μεταβολικά χαρακτηριστικά όπως η γονιδιακή έκφραση, λαμβάνοντας υπόψη τους
παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση ενός φαρμάκου που φτάνει στο στόχο, και τους παράγοντες που
συνδέονται με τους στόχους των φαρμάκων. Δεδομένου ότι είναι γνωστό πως τα προφίλ γονιδιακής έκφρασης των
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κυτταρικών σειρών ποικίλουν σημαντικά στη διαδικασία παρατεταμένης καλλιέργειας υπό διαφορετικές συνθήκες
καλλιέργειας και τεχνικές, η χρήση της γονιδιακής έκφρασης από κυτταρικές σειρές για την πρόβλεψη της
απόκρισης φαρμάκου στον ασθενή είναι επί του παρόντος αμφιλεγόμενη. Ένας πρόσφατος αλγόριθμος για την
πρόβλεψη της in vivo απόκρισης του φαρμάκου βάσει του προφίλ γονιδιακής έκφρασης του ασθενούς, είχε πετύχει
προγνωστική ακρίβεια 60% - 80% για διάφορες περιπτώσεις. Άλλη έρευνα μελέτησε την απόκριση των φαρμάκων
χρησιμοποιώντας ανοσοανεπαρκή ποντίκια μεταμοσχευμένα με ανθρώπινους όγκους, η οποία έχει το πλεονέκτημα
να μελετήσει τόσο γενετικούς όσο και μη γενετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του καρκίνου και
την ανοχή στη θεραπεία.
Το πεδίο της φαρμακογονιδιωματικής είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η χρήση της είναι επί του παρόντος
αρκετά περιορισμένη, αλλά νέες προσεγγίσεις βρίσκονται υπό μελέτη σε κλινικές δοκιμές. Στο μέλλον, η
φαρμακογονιδιωματική θα επιτρέψει την ανάπτυξη εξατομικευμένων φαρμάκων για τη θεραπεία διαφόρων
προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, της νόσου του Alzheimer, του
καρκίνου, του HIV / AIDS, και του άσθματος.

Omics για την ανακάλυψη και επαναστόχευση φαρμάκων
Το κόστος παραγωγής νέων φαρμάκων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία 60 χρόνια, με κάθε νέο
φάρμακο να κοστίζει το 2010 περίπου 80 φορές περισσότερο από το 1960. Επίσης, πολλά έχουν ειπωθεί για τη
χρονοβόρα διαδικασία απόκτησης έγκρισης ενός φαρμάκου μέσω του FDA. Οι εκτιμήσεις είναι ότι η διαδικασία
έγκρισης μπορεί να διαρκέσει κατά μέσο όρο 12 χρόνια από την ταυτοποίησή του έως και την έγκρισή του από τον
FDA. Ως αποτέλεσμα, πολλοί διερευνούν μεθόδους υψηλής απόδοσης και υπολογιστικής προσέγγισης για την
ανακάλυψη και την επαναστόχευση των φαρμάκων. Πρόσφατες προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στη χρήση των
δεδομένων omics, ιδίως της γονιδιωματικής, για την ανακάλυψη νέων στόχων των φαρμάκων και την αναζήτηση
νέων χρήσεων για τα υπάρχοντα φάρμακα, η οποία αναφέρεται ως επαναστόχευση φαρμάκων.
Η φαρμακογενωμική μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η φαρμακευτική βιομηχανία αναπτύσσει
φάρμακα, ήδη από τη διαδικασία της ανακάλυψης του φαρμάκου (Εικόνα 5). Κατ' αρχάς, η χημειοπληροφορική
και η ανάλυση μεταβολικών μονοπατιών μπορούν να βοηθήσουν στην ανακάλυψη κατάλληλων γονιδιακών
στόχων, ακολουθώντας η εύρεση μικρών μορίων ως «οδηγοί» για πιθανά φάρμακα. Επιπροσθέτως, η ανακάλυψη
φαρμακογενωμικών μεταλλαγών για το σχεδιασμό κλινικών δοκιμών, μπορεί να επιτρέψει την ασφαλέστερη και
πιο επιτυχημένη διέλευση των φαρμάκων μέσω της φαρμακευτικής οδού. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι της χημειοπληροφορικής για την ταυτοποίηση νέων αλληλεπιδράσεων
φαρμάκου-πρωτεΐνης. Παρόλο που αυτές οι προβλεπόμενες αλληλεπιδράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
ανακάλυψη νέων μικρών μορίων για θεραπευτικούς σκοπούς, κάθε νέο φάρμακο πρέπει ακόμα να περάσει από τα
σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια των δοκιμών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
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Εικόνα 5. Ανακάλυψη των φαρμάκων. Η φαρμακογενωμική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά
στάδια κατά μήκος της οδού ανακάλυψης φαρμάκων για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, καθώς και να αυξηθεί
η απόδοση και η ασφάλεια. Αρχικά, οι μέθοδοι συσχέτισης και έκφρασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τον εντοπισμό πιθανών γονιδίων στόχων για μια δεδομένη ασθένεια. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
η χημειοπληροφορική για να περιοριστεί ο αριθμός των στόχων που υπόκεινται σε βιοχημικές δοκιμές, καθώς
και για τον εντοπισμό πιθανών πολυφαρμακευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε
ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Έπειτα, η φαρμακογενωμική μπορεί να εντοπίσει μεταλλαγές που ενδέχεται να
επηρεάσουν τη δοσολογία και την αποτελεσματικότητα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό μιας μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής Φάσης ΙΙΙ, αποκλείοντας τα «μη
αποκρινόμενα» φάρμακα, και στοχεύοντας σε φάρμακο με πιο ευνοϊκή απόκριση.

Εκτός από το Πρόγραμμα χαρτογράφισης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, αρκετές μεγάλης κλίμακας
βιολογικές βάσεις δεδομένων που παρουσιάστηκαν πρόσφατα θα διευκολύνουν περαιτέρω τη μελέτη των
μηχανισμών και την εξέλιξη της νόσου, ιδιαίτερα σε επίπεδο συστήματος. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων RCSB‐
PDB (Research Collaboratory for Structural Bioinformatics Protein Data Bank) είναι μια παγκόσμια αρχειοθέτηση
δεδομένων των δομικών βιολογικών μακρομορίων, παρέχοντας πρόσβασης στις 3-D δομές των βιολογικών
μακρομορίων, καθώς και ενσωμάτωση με εξωτερικές βιολογικές πηγές, όπως βάσεις δεδομένων γονιδίων και
φαρμάκων. Η ProteomicsDB είναι ένα ακόμη παράδειγμα που περιλαμβάνει τη φασματομετρία μάζας του
ανθρώπινου πρωτεώματος που αποκτήθηκε από ανθρώπινους ιστούς, κυτταρικές σειρές, και σωματικό υγρό για να
διευκολυνθεί η ταυτοποίηση οργάνο-ειδικών πρωτεϊνών και μεταφρασμένων μακρών διαγονιδιακών μη κωδικών
μορίων RNAs, λαμβάνοντας υπόψη τα εξαρτώμενα από το χρόνο πρότυπα έκφρασης των πρωτεϊνών.
Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις, η μεταβολομική βάση δεδομένων του ανθρώπου (Human Metabolome
Database, HMDB) αποτελείται από περισσότερους από 40000 καταχωρημένους μεταβολίτες στην τελευταία
έκδοση που κυκλοφόρησε το 2013. Παρέχει τόσο πειραματικά δεδομένα συγκέντρωσης μεταβολιτών όσο και
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αναλύσεις μέσω φασματομετρίας μάζας και φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR). Οι
βάσεις δεδομένων θεωρούνται ότι διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη μετάφραση των πληροφοριών στη γνώση για
τη μεταμόρφωση της κλινικής πρακτικής, ιδιαίτερα για τις μεταβολικές ασθένειες, όπως ο διαβήτης και η
στεφανιαία νόσος. Στην πραγματικότητα, η μεταβολομική έχει αναδειχθεί ως ένας σημαντικός τομέας έρευνας που
δεν περιλαμβάνει μόνο ενδογενείς μεταβολίτες του ανθρώπινου σώματος αλλά και χημικά και βιοχημικά μόρια που
μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το ανθρώπινο σώμα. Συγκεκριμένα, έχουν καταβληθεί συνεχείς προσπάθειες για
την αποτύπωση μεταβολιτών από τρόφιμα και προϊόντα διατροφής, φάρμακα και την παραδοσιακή κινεζική
ιατρική, καθώς και μόρια που παράγονται από την εντερικής μικροχλωρίδα. Αυτά τελικά θα μας βοηθήσουν να
κατανοήσουμε καλύτερα την αλληλεπίδραση μεταξύ του ξενιστή, του παθογόνου και του περιβάλλοντος.
Η διαθεσιμότητα των βάσεων δεδομένων γονιδιωματικής, πρωτεωμικής και μεταβολομικής επιτρέπει την
καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης πολύπλοκων ασθενειών όπως ο καρκίνος. Επιτρέπουν επίσης την αναζήτηση
νέων βιοδεικτών χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές “εξόρυξης” και ομαδοποίησης.
Σε δύο δημοσιεύσεις, των Dudley et al. και Sirota et al. δημιουργήθηκαν γονιδιακές υπογραφές ασθένειας
από δεδομένα μικροσυστοιχιών στη βάση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης Gene Expression Omnibus και
συγκρίθηκαν με δεδομένα γονιδιακής έκφρασης από το Connectivity Map για να προσδιορίσουν δυνητικά νέες
θεραπευτικές ουσίες για τον καρκίνο του πνεύμονα και τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Μια παρόμοια μελέτη
που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο, σημείωσε ότι τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά μπορεί να είναι αποτελεσματικά
έναντι του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (αλλά όχι του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα).
Η επαναστόχευση του φαρμάκου αναφέρεται στη λήψη μιας ήδη υπάρχουσας εγκεκριμένης από την FDA
ένωσης και στην χρήση της για τη θεραπεία μιας νόσου ή πάθησης διαφορετικής από εκείνη για την οποία αρχικά
προοριζόταν. Στο παρελθόν, η έμπνευση για αυτό το είδος της χρήσης «εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων» (off label)
ήταν σε μεγάλο βαθμό απρόσμενη. Για παράδειγμα, το Viagra αρχικά στόχευε στη θεραπεία καρδιακών παθήσεων,
και αποδείχθηκε χρήσιμο για στυτική δυσλειτουργία. Με τη χρήση μιας προ-εγκεκριμένης ένωσης, μπορούν να
αποφευχθούν κλινικές δοκιμές πρώιμης φάσης, και έτσι μπορεί να εξοικονομηθεί σημαντικός χρόνος και χρήμα.
Τα δεδομένα συσχέτισης γονιδίων-ασθενειών μπορούν επίσης να προβλέψουν πιθανούς στόχους για
φάρμακα. Ο Sanseau και η ομάδα του, αξιολόγησαν υπάρχουσες μελέτες συσχέτισης με το γονιδίωμα (GWAS hits)
και διαπίστωσε ότι γονίδια που σχετίζονται με GWAS μελέτες είναι σημαντικά πιο πιθανό να αποτελούν στόχοι
μικρών μορίων ή βιολογικών παραγόντων σε σχέση με άλλες γονιδιωματικές περιοχές, και ότι το 15,6% των
γονιδίων GWAS είναι υφιστάμενοι στόχοι φαρμάκου (σε σύγκριση με το 5,7% του γενικού γονιδιώματος). Για την
υποστήριξη αυτής της υπόθεσης, οι Okada et al. πραγματοποίησαν μελέτες GWAS σε 103.638 περιπτώσεις και
ελέγχους για ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA) και σημειώθηκαν 101 συνολικά γενετικοί τόποι κινδύνου RA. Αυτοί οι
τόποι ταυτοποίησαν 18 από τα 27 γονίδια που αποτελούν στόχοι των φαρμάκων RA, και εντόπισαν τρία
εγκεκριμένα φάρμακα κατά του καρκίνου που μπορεί να είναι δραστικά έναντι της RA. Οι Khatri et al. ανέλυσαν
οκτώ υπάρχοντα σύνολα δεδομένων απόρριψης μοσχεύματος οργάνου και βρήκαν μια κοινή ομάδα 11 γονιδίων
που υπερεκφράζονται σε όλα τα όργανα που απορρίφθηκαν. Χρησιμοποιώντας αυτά τα γονίδια, ταυτοποίησαν δύο
υπάρχοντα μη ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, τα οποία θα μπορούσαν να επαναστοχευφθούν για να ρυθμίσουν αυτά
τα γονίδια, και επέδειξαν αυξημένη επίδραση σε ένα ζωικό μοντέλο ποντικού. Πηγές όπως η βάση δεδομένων
αλληλεπίδρασης φαρμάκου-γονιδίου (drug-gene interaction database, DGI), η οποία ενσωματώνει δεδομένα από
13 βάσεις δεδομένων, και η PharmGKB μπορούν να διευκολύνουν τη μετάφραση των αποτελεσμάτων της
γονιδιωματικής μελέτης. Δείτε στον παρακάτω πίνακα 1 μια λίστα πηγών TBI.
Τέλος, μια αυξανόμενη συλλογή διαθέσιμων υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων που αξιοποιούν τα
μοριακά και κλινικά δεδομένα επιτρέπουν ποικίλες στρατηγικές επαναστόχευσης των φαρμάκων. Η ενσωμάτωση
των μέσων μεταφραστικής βιοπληροφορικής, των στατιστικών μεθόδων, των εργαλείων χημειοπληροφορικής και
τις πειραματικές τεχνικές (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ιατρικής χημείας) μπορεί να επιτρέψει την ταχεία
εφαρμογή της επαναστόχευσης των φαρμάκων σε μια όλο και μεγαλύτερη κλίμακα. Υπάρχουν πλέον διαθέσιμα
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αποτελεσματικά εργαλεία για συστηματικές μεθόδους επαναστόχευσης φαρμάκων που χρησιμοποιούν μεγάλες
αποθήκες ενώσεων με βιολογικές δραστηριότητες. Οι ιατρικοί χημικοί μαζί με άλλους ερευνητές της
μεταφραστικής μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της επαναστόχευσης του
φαρμάκου.

Πίνακας 1. Διαθέσιμες δημόσιες πηγές για τη Μεταγραφική Βιοπληροφορική.
Name

URL

Comments

Pharmacogenomi
c Biomarkers in
Drug Labels

http://www.fda.gov/drugs/
scienceresearch/researchareas/
pharmacogenetics/ucm083378.htm

Καταγράφει φάρμακα εγκεκριμένα από τον FDA
με φαρμακογενωμικές πληροφορίες στις ετικέτες
των φαρμάκων τους.

PharmGKB

http://www.pharmgkb.org

PharmGKB είναι μια ολοκληρωμένη βάση
δεδομένων για τον αντίκτυπο της γενετικής
ποικιλότητας στην απόκριση των φαρμάκων για
τους ιατρούς και τους ερευνητές.

Clinical
Pharmacogenetic
s Implementation
Consortium
(CPIC)

http://www.pharmgkb.org/page/cpic Παρέχει μια λίστα με τις δημοσιευμένες οδηγίες
για τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-γονιδίου που
παράγονται από την CPIC.

Phenotype
Knowledgebase

http://phekb.org

Online συλλογικός αποθηκευτικός χώρος για την
κατασκευή, την επικύρωση και την κοινοχρησία
ηλεκτρονικών φαινοτυπικών αλγορίθμων και των
χαρακτηριστικών της απόδοσής τους.

NHGRI Catalog
of GWAS studies

http://www.genome.gov/26525384

Λίστα των μελετών GWAS, των φαινοτύπων
τους, και βασικά αποτελέσματα.

Catalog of
PheWAS results

http://phewascatalog.org

Κατάλογος με δυνατότητα αναζήτησης και
λήψης των αποτελεσμάτων του EHR PheWAS.

Drug-Gene
Interaction
database

http://dgidb.genome.wustl.edu

Παρέχει την αναζήτηση διασύνδεσης με τις
αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-γονιδίου από
δεδομένα που προέρχονται από 13 πηγές.

My Cancer
Genome

http://www.mycancergenome.org

Παρέχει ενημερωμένα δεδομένα σχετικά με τις
καρκινικές μεταλλάξεις, τις θεραπείες και τις
σχετικές κλινικές δοκιμές.

ClinVar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinva
r/

Παρέχει ενημερωμένους συσχετισμούς μεταξύ
των ανθρώπινων μεταλλαγών και φαινοτύπων
μαζί με αποδεικτικά στοιχεία.

SHARPn

http://phenotypeportal.org

Συλλογή υπολογιστικών αλγορίθμων φαινοτύπου
που παράγονται από το SHARPn.
15 | P a g e

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ

Εξατομικευμένες δοκιμές ανάλυσης του γονιδιώματος
Η εξατομικευμένη ιατρική έχει καταστεί σημαντική ως μέσο για να βοηθήσει τους ασθενείς να έχουν την
καλύτερη δυνατή έκβαση μειώνοντας ταυτόχρονα τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τα υψηλά άμεσα ιατρικά κόστη,
εάν μια θεραπεία δεν θα ωφελήσει τον ασθενή.
Στην εξατομικευμένη ιατρική πραγματοποιούνται γενετικές και γονιδιωματικές δοκιμασίες (τεστ). Οι
γενετικές δοκιμασίες επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο γνωστό γονίδιο, ενώ οι γονιδιωματικές δοκιμασίες,
όπως η αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS), εστιάζουν στην έκφραση και την αλληλεπίδραση
ομάδων γονιδίων. Οι γενετικές δοκιμασίες επικεντρώνονται στην παρουσία ή απουσία μεταλλάξεων, ή την
υπερέκφραση, μεμονωμένων γονιδίων, ενώ οι γονιδιωματικές δοκιμασίες παρέχουν προφίλ γονιδιακής έκφρασης
(μοριακή υπογραφή) βασισμένα στα επίπεδα έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων. Παραδείγματα γενετικών τεστ
περιλαμβάνουν το BRCA-1 και BRCA-2 στον καρκίνο του μαστού, το EGFR στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο
του πνεύμονα, και το BRAF στο μελάνωμα. Παραδείγματα γονιδιωματικών τεστ περιλαμβάνουν τις δοκιμασίες
Oncotype DX σε καρκίνους μαστού, κόλου και προστάτη, και την ανάλυση 70 γονιδίων στον καρκίνο του μαστού.
Από την πρώτη ανάπτυξη της μεθόδου WGS, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταστήσει τη δοκιμασία
ευκολότερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή. Στην πραγματικότητα, είναι εύκολο να γίνει μια δοκιμασία ρουτίνας
που θα προσφέρεται σε υγιή άτομα κατά τη διάρκεια επισκέψεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ωστόσο, μπορεί να
είναι δύσκολο να καθοριστούν ποια είναι τα αποτελέσματα της WGS.

Τι είναι η γενετική δοκιμασία (τεστ);
Η γενετική δοκιμασία είναι η ανάλυση του ανθρώπινου DNA, RNA ή πρωτεϊνών για την ανίχνευση
γονιδιακών μεταλλαγών, μεταβολών στα χρωμοσώματα, ή πρωτεϊνών που σχετίζονται με ορισμένες ασθένειες ή
καταστάσεις. Οι μη διαγνωστικές χρήσεις των γενετικών δοκιμασιών περιλαμβάνουν το τεστ πατρότητας και την
εγκληματολογική έρευνα. Τα αποτελέσματα μιας γενετικής εξέτασης μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν
μια πιθανή γενετική πάθηση ή να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της πιθανότητας ενός ατόμου να αναπτύξει ή να
μεταδώσει μια γενετική διαταραχή. Περισσότερες από 1.000 γενετικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται σήμερα και
αναπτύσσονται περισσότερες.
Η μεθοδολογία των γενετικών δοκιμασιών ποικίλλει:
–
Μοριακές γενετικές δοκιμές μελετούν μεμονωμένα γονίδια ή μικρά τμήματα DNA για τον
εντοπισμό τροποποιήσεων ή μεταλλάξεων που οδηγούν σε γενετική διαταραχή.
–
Χρωμοσωμικές γενετικές δοκιμές αναλύουν ολόκληρα τα χρωμοσώματα ή τα μεγάλα τμήματα του
DNA για την ανίχνευση μεγάλων γενετικών αλλαγών, όπως ένα επιπλέον αντίγραφο ενός χρωμοσώματος.
–
Τέλος, βιοχημικά γενετικά τεστ που μελετούν την ποσότητα ή το επίπεδο δραστικότητας των
πρωτεϊνών. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να υποδεικνύουν αλλαγές στο DNA που έχουν ως αποτέλεσμα μια γενετική
διαταραχή.
Η Εικόνα 6 συνοψίζει τις διάφορες εφαρμογές των γενετικών δοκιμών που είναι σήμερα διαθέσιμες. Οι
γενετικές δοκιμές είναι εθελοντικές, και έχουν οφέλη καθώς και περιορισμούς και κινδύνους. Έτσι, η απόφαση για
το αν θα υποβληθεί κάποιος σε δοκιμασία είναι προσωπική και περίπλοκη. Ένας γενετιστής ή γενετικός σύμβουλος
μπορεί να σας βοηθήσει παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του τεστ,
και συζητώντας τις κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές των δοκιμών.

16 | P a g e

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ
Την τελευταία δεκαετία υπάρχει ένας πρωτοφανής ρυθμός εξέλιξης της δυνατότητας αλληλούχισης του
γονιδιώματος. Καθώς μειώνεται το κόστος της αλληλούχισης, γίνεται πιο προσιτή η δυνατότητα μετάβασης από
την στοχευμένη αλληλούχιση στην αλληλούχιση όλων των εξωνίων του γονιδιώματος (ανάλυση όλων των γονιδίων
ενός ατόμου) και στη συνέχεια στην αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος που αναλύει ολόκληρο τον
γενετικό κώδικα ενός ατόμου, ιδιαίτερα για ερευνητικούς σκοπούς.

Προσυμπτωματικός
Έλεγχος Νεογνών

•Χρησιμοποιείται αμέσως μετά τη γέννηση για τον
εντοπισμό υπολειπόμενων γενετικών ανωμαλιών που
μπορούν να αντιμετωπιστούν νωρίς στη ζωή.
•Παραδείγματα: Φαινυλκετονουρία, κυστική ίνωση,
δρεπανοκυτταρική αναιμία, κλασική γαλακτοζαιμία
(GALT), συγγενής υποθυρεοειδισμός.

Διαγνωστικός
Έλεγχος

•Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ή τον αποκλεισμό
μιας συγκεκριμένης γενετικής ή χρωμοσωματικής
κατάστασης, για ασυμπτωματικό άτομο και για την
υποβοήθηση της λήψης κλινικών αποφάσεων.
•Παραδείγματα: Σκελετικές δυσπλασίες, θαλασσαιμίες,
κρανιοσυνοστέωση.

Δοκιμή Φορέα

•Χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ασυμπτωματικών
ατόμων που ενδεχομένως φέρουν ένα αντίγραφο μιας
υπολειπόμενης γονιδιακής μετάλλαξης που, όταν
υπάρχει σε δύο αντίγραφα, προκαλεί γενετική
διαταραχή.
•Παραδείγματα: Κυστική ίνωση, θαλασσαιμία, νόσο
Tay-Sachs.

Προγεννητικός
Έλεγχος

•Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αλλαγών στα
γονίδια ή τα χρωμοσώματα ενός εμβρύου πριν από τη
γέννηση.
•Παραδείγματα: Δισχιδής ράχη και σύνδρομο Down.

Προεμφυτευτικός
Έλεγχος

•Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση γενετικών
αλλαγών, οδηγώντας σε ιδιαίτερη γενετική ή
χρωμοσωμική διαταραχή, σε έμβρυα που
δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τεχνικές
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως in-vitro
γονιμοποίηση.

Προγνωστικές και
Προσυμπτωματικές
Δοκιμασίες

•Χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση γονιδιακών
μεταλλάξεων, που είναι γνωστό ότι κληρονομούνται
στην οικογένεια, που σχετίζονται με διαταραχές που
εμφανίζονται μετά τη γέννηση, με συχνά συμπτώματα
σε ενήλικες.
•Παραδείγματα: Οι περισσότεροι καρκίνοι,
καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης, ασθένεια του
Huntington, αιμοχρωμάτωση, νόσο Alzheimer.

Εγκληματολογική
Έρευνα

•Αυτός ο τύπος δοκιμών μπορεί να εντοπίσει εγκλήματα
ή θύματα καταστροφής, να αποκλείσει ή να εμπλέξει
έναν ύποπτο για εγκλήματα ή να δημιουργήσει
βιολογικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων (για παράδειγμα,
πατρότητας).

Φαρμακογενετικός
(PGx) Έλεγχος

•Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης φαρμακευτικής
θεραπείας και της δοσολογίας σε μεταβολική απόκριση
ενός ατόμου.
•Δοκιμές DNA για πιθανή απόκριση σε θεραπεία με
αβακαβίρη, αντιπηκτική βαρφαρίνη, καρβαμαζεπίνη,
ανοσοκατασταλτικές θεοπουρίνες.

Εικόνα 6. Διαθέσιμοι τύποι γενετικών δοκιμών.
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Τα περισσότερα αποτελέσματα των ιατρικών γενετικών δοκιμών θα αλλάξουν άμεσα την ιατρική
περίθαλψη, και αυτές οι αλλαγές βασίζονται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω κλινικών δοκιμών και άλλων
ιατρικών πρακτικών. Οι ιατρικές γενετικές δοκιμασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

➢

Διάγνωση μιας γενετικής νόσου.

➢

Εκτίμηση της πιθανότητας απόκτησης παιδιού με γενετικές διαταραχές.

➢
Πρόβλεψη εάν ένα άτομο μπορεί να είναι πιο πιθανό να έχει παρενέργειες ή μη
φυσιολογική απόκριση σε κάποιο φάρμακο.

➢

Έρευση αυξημένου κινδύνου για μια κοινή ασθένεια.

Για να αποτελέσουν οι γονιδιωματικές δοκιμασίες ένα βιώσιμο εργαλείο, θα πρέπει να είναι ακριβείς και
κλινικά σημαντικές. Όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2, οι γονιδιωματικές δοκιμασίες πρέπει να έχουν
αναλυτική εγκυρότητα, κλινική εγκυρότητα και κλινική χρησιμότητα. Η αναλυτική εγκυρότητα (γρήγορος και
φτηνός εργαστηριακός έλεγχος) είναι η ικανότητα του τεστ να ελέγχει με ακρίβεια και αξιοπιστία τον υπο μελέτη
γονότυπο στο κλινικό εργαστήριο, και σε δείγματα αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού που μας ενδιαφέρουν. Όσον
αφορά την κλινική εγκυρότητα (ευαίσθητος εργαστηριακός έλεγχος χωρίς ψευδώς θετικά αποτελέσματα), ένας
σημαντικός στόχος αυτής είναι να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν οι πιθανές πηγές βιολογικής
ποικιλότητας κατά την ανάλυση ενός δεδομένου δείγματος. Η κλινική χρησιμότητα είναι η ικανότητα του τεστ να
ωφελεί τους ασθενείς βελτιώνοντας τις αποφάσεις για την θεραπεία (τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα
τροποποιήσουν την ιατρική φροντίδα).

Πίνακας 2. Απαραίτητες παράμετροι για τις Γονιδιωματικές Δοκιμασίες:
–
Αναλυτική εγκυρότητα: Δυνατότητα ακριβούς και αναπαραγώγιμης
μέτρησης της ουσίας που αναλύεται (ή του γονότυπου). Ανιχνεύει αυτό που πρέπει
να εντοπίσει;
–
Κλινική εγκυρότητα: Δυνατότητα πρόβλεψης με ακρίβεια και αξιοπιστία
του φαινοτύπου, της κλινικής νόσου ή της προδιάθεσης για ασθένεια. Ανιχνεύει
πληροφορίες που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ασθένεια;
–
Κλινική χρησιμότητα: Στοιχεία που καθοδηγούν τη διαχείριση του
ασθενούς και επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα την προστιθέμενη
αξία και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Πόσο χρήσιμες είναι οι πληροφορίες
για τη βελτίωση της έκβασης της υγείας;
Η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών αλληλούχισης του γονιδιώματος έχει μειώσει το κόστος της γενετικής
ανάλυσης στο βαθμό που φαίνεται εύλογο ότι η αλληλούχιση σε επίπεδο γονιδιώματος θα μπορούσε να έχει
διαθεσιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα στάδια της ζωής - από την σύλληψη έως την ενήλικη ιατρική
(Εικόνα 7). Οι προκλήσεις για την πλήρη ενσωμάτωση της γονιδιωματικής σε ένα κλινικό περιβάλλον παραμένουν,
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αλλά ορισμένες προσεγγίσεις αρχίζουν να ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια, όπως η διανομή δεδομένων κοινότητας για
τη βελτίωση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της γονιδιωματικής στην περίθαλψη των
ασθενών.
Οι πρώτες αναλύσεις που συγκρίνουν γονιδιώματα διαφορετικών ατόμων επιβεβαίωσαν τις αξιοσημείωτες
ομοιότητες στην αλληλουχία (99% ταυτόσημες). Όμως, τα εκατομμύρια των νουκλεοτιδικών διαφορών μεταξύ
διαφορετικών ατόμων θα επέτρεπαν στους κλινικούς γιατρούς όχι μόνο να αναγνωρίσουν τη βιολογική
μοναδικότητα του κάθε ατόμου, αλλά και να μεταφράσουν αυτή τη γνώση για την ακριβέστερη κατανόηση της
φυσιολογίας, για πιο εκλεπτυσμένες διαγνώσεις, για την καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου από την ασθένεια, την
έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση, και τις ειδικά προσαρμοσμένες θεραπείες στον συγκεκριμένο ασθενή,
δηλαδή την εξατομικευμένη (ή ακριβείας) ιατρική.

Μελέτη Περίπτωσης 2: Η Σοφία είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Θέλοντας να
κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει ένα υγιές νεογέννητο, επιλέγει την αλληλούχιση
όλων των εξωνίων του γονιδιώματος. Τα αποτελέσματα της αλληλούχισης
προσδιορίζουν τις παθογόνες μεταλλαγές για την PKU, οι οποίες έχουν συσχετιστεί
με τη φαινυλκετονουρία. Εφοδιασμένη με αυτές τις πληροφορίες, η Σόφια αρχίζει
αμέσως μια δίαιτα χαμηλή σε φαινυλαλανίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και
φροντίζει να ενημερωθεί για μια ειδική διατροφική για βρέφη ώστε να αποφευχθεί
η έκθεση του νεογνού στην φαινυλαλανίνη. Με αυτό το σχέδιο θεραπείας, το μωρό
αναμένεται να αναπτυχθεί κανονικά και να έχει μια υγιή ενήλικη ζωή.
Μελέτη Περίπτωσης 1: Ο Bob και η Julie σκέφτονται να αποκτήσουν ένα
παιδί και να υποβληθούν σε προγενητικό έλεγχο με γενετικές δοκιμασίες. Η
Julie βρέθηκε να φέρει επτά παθογόνες μεταλλαγές για υπολειπόμενες
ασθένειες και ο Bob βρήκε ότι φέρει πέντε. Υπάρχει ένα γονίδιο, SMN1, για
το οποίο και οι δύο είναι φορείς. Αυτό το αποτέλεσμα θέτει το ζευγάρι σε
κίνδυνο κατά 25% να αποκτήσει παιδί με νωτιαία μυϊκή ατροφία, μια
προοδευτική ασθένεια που προκαλεί μυϊκή αδυναμία και ατροφία. Η Τζούλι
και ο Μπομπ αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν προεμφυτευτική γενετική
διάγνωση για να αποφύγουν μια εγκυμοσύνη με ένα μη φυσιολογικό
έμβρυο, επιλέγοντας έμβρυα που δεν φέρουν και τις δύο παθογόνες
μεταλλαγές.
Μελέτη Περίπτωσης 6: Ο John παρακολούθησε την μακρά μάχη του
πατέρα του με τη νόσο Alzheimer. Όντας περίεργος για τους δικούς του
κινδύνους, επέλεξε να υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο μέσω μιας εταιρείας
παροχής γενετικών ελέγχων άμεσης κατανάλωσης και έμαθε ότι φέρει δύο
αντίγραφα της μεταλλαγής APOEε4, θέτοντάς τον σε αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Έμαθε επίσης ότι η προγονική του
προέλευση ήταν πιο ποικιλόμορφη από αυτή που έχει συνειδητοποιήσει
προηγουμένως, και μπορούσε να έρθει σε επαφή με αρκετούς μακρινούς
συγγενείς μέσω μιας διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης προγόνων.

Μελέτη Περίπτωσης 3: Η Mel έχει μόλις γεννήσει ένα υγιές κοριτσάκι. Αποφασίζει
να αξιολογήσει το γονιδίωμα της κόρης της χρησιμοποιώντας την αλληλούχιση των
εξωνίων του γονιδιώματος. Αυτή η δοκιμασία αποκαλύπτει δύο παθογόνες
μεταλλαγές στο CJB2, θέτοντας το νεογέννητο σε κίνδυνο απώλειας της ακοής, η
οποία μπορεί να είναι προοδευτική. Παρόλο που το παιδί πέρασε τη δοκιμασία
ανίχνευσης ακοής για νεογέννητα, ένα διαγνωστικό ακουστικό τεστ αποκαλύπτει
ήπια απώλεια ακοής, που συχνά δε ανιχνεύεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Το
μωρό είναι προμηθεύεται με βοηθήματα ακοής για να διευκολύνουν τη
φυσιολογική ακουστική ανάπτυξη. Η ακοή του μωρού παρακολουθείται κάθε χρόνο
και αν προχωρήσει σε βαθιά κώφωση, μπορεί να προσφερθεί στην οικογένεια η
επιλογή για χειρουργική επέμβαση με κοχλιακό εμφύτευμα.

Μελέτη Περίπτωσης 4: Ο Joseph έχει ενδιαφερθεί να ακολουθήσει τον έλεγχο με
γονιδιωματική αλληλούχιση για να μάθει τους κινδύνους για την υγεία του. Ο ίδιος
πραγματοποίησε μια δοκιμασία αλληλούχισης ολόκληρου του γονιδιώματος σε
ειδικό γενετιστή και ανακάλυψε ότι φέρει παθογόνο μεταλλαγή για υπερτονική
καρδιομυοπάθεια. Αυτό το εύρημα οδήγησε σε μια καρδιακή αξιολόγηση, η οποία
αποκάλυψε μια φυσιολογική καρδιακή μορφολογία. Ωστόσο, μια λεπτομερής
αξιολόγηση του οικογενειακού ιστορικού εντόπισε την υποψία για κληρονομική
προδιάθεση για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο από την πλευρά της μητέρας του με
βάση τον ανεξήγητο πνιγμό ενός αδελφού της και δύο θείων που πέθαναν από
καρδιακή προσβολή σε ηλικία 55 και 60 ετών. Λόγω της ελλιπούς διείσδυσης της
υπερτονικής καρδιομυοπάθειας, είναι ασαφής ο πραγματικός κίνδυνος νόσου για
τον Joseph, αλλά με θετικό γονότυπο, θα υποβληθεί σε τακτικές καρδιακές
αξιολογήσεις και θα ενημερώσει τα μέλη της οικογένειας για τον πιθανό κίνδυνο.

Μελέτη Περίπτωσης 5: Η Jessica επισκέπτεται έναν γενετικό σύμβουλο (GC) για να
συζητήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού αφού η γιαγιά και η θεία
της πέθαναν από καρκίνο του μαστού και η μητέρα της διαγνώστηκε πρόσφατα.
Φέρνει ένα αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης της θείας της από το 2008,
όπου σημειώνεται μια ερμηνεία της παθολογικής μεταλλαγής. Ο GC της Jessica
αναζητά άμεσα την μεταλλαγή στη ClinVar και ανακαλύπτει ότι πέντε κλινικά
εργαστήρια που ερμηνεύουν την μεταλλαγή ως καλοήθη, αναφέροντας τα πιο
πρόσφατα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από κλινικές δοκιμές. Ο GC υποδεικνύει
ότι ο έλεγχος της θείας της πιθανότατα δεν αναγνώρισε τη σωστή αιτία της νόσου
στην οικογένειά της και προτείνει στη μητέρα της Jessica να υποβληθεί σε έλεγχο
για να εντοπιστεί μια άλλη πιθανή κληρονομική αιτία για τον καρκίνο του μαστού
που μπορεί να μην είχε εξεταστεί το 2008. Αν η αιτία του καρκίνου του μαστού
εντοπιστεί στη μητέρα της, τότε η Jessica θα μπορεί να υποβληθεί σε έλεγχο για να
μάθει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου για την ίδια.

Εικόνα 7. Η χρήση της γονιδιωματικής καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου. Μελέτες
περιπτώσεων χρήσης της γονιδιωματικής για την ενημέρωση της υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορα
στάδια της. (Rehm 2017)

Η αξία της γονιδιωματικής στην εξατομικευμένη ιατρική

Παρά τη χρήση του διαγνωστικού ελέγχου του DNA πριν από το 2000, υπήρξε εκθετική αύξηση της
ικανότητάς μας να διεξάγουμε νουκλεοτιδική αλληλούχιση που ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τη σχετικά
πρόσφατη έμφασή της στην εξατομικευμένη ιατρική. Η ολοκλήρωση του HapMap project επέτρεψε την επιλογή
μονονουκλεοτιδικών μεταλλαγών (SNVs) που θα επέτρεπαν την σήμανση κοινών μεταλλαγών σε όλο το
γονιδίωμα. Αυτό οδήγησε σε μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος (GWASs) για την ανακάλυψη
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τόπων που σχετίζονται με κλινικούς φαινότυπους. Οι εξελίξεις στην αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS) μείωσαν το
κόστος και το χρόνο που απαιτείται για την ανάλυση αλληλουχιών όλων των γονιδίων (εξωνίων) του DNA (WES)
ή για την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS), και συνεχώς βελτιώνουμε την ικανότητά μας να
χειριζόμαστε την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις αναλύσεις τεράστιων ποσοτήτων των δεδομένων αλληλουχίας.
Επίσης, επέτρεψε σε εκατομμύρια ανθρώπους να αναλύσουν ατομικά την αλληλουχία του γονιδιώματός τους,
κυρίως στο πλαίσιο ερευνητικών μελετών ή της κλινικής περίθαλψης. Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι η πρόσβαση
στην αλληλουχία του γονιδιώματος ενός ατόμου και σε άλλα δεδομένα «omics» μπορεί να επιτρέψει μια πιο
λεπτομερή κατανόηση της υγεία και των κινδύνων της ασθένειας, και να οδηγήσει σε μια ακριβέστερη προσέγγιση
της περίθαλψης των ασθενών, μια στρατηγική που σήμερα ονομάζεται «ιατρική ακριβείας».
Δεδομένου ότι τα δεδομένα γονιδιωματικής χρησιμοποιούνται πλέον όλο και περισσότερο για να
καθοδηγούν την ατομική περίθαλψη των ασθενών, τα συστήματα υγείας εξελίσσονται, αν και ακόμα παραμένουν
αρκετές προκλήσεις. Αυτή η Προοπτική εξετάζει πώς η γονιδιωματική καθοδηγεί την υγειονομική περίθαλψη για
το άτομο, παρέχοντας επεξηγηματικά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα εκμεταλλεύονται
προσωπικές πληροφορίες του γονιδιώματος, που κυμαίνονται από προηγμένες διαγνώσεις και προφίλ όγκων έως
εκτιμήσεις γονιδιωματικού κινδύνου. Αυτά τα παραδείγματα αλληλοεπικαλύπτονται με τις καθημερινές
προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ενσωμάτωση της γονιδιωματικής στην κλινική πρακτική καθώς
και με τις στρατηγικές που αναπτύσσονται για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να καταστεί δυνατή η
γονιδιωματική να αποτελεί μέρος της καθημερινής περίθαλψης των ασθενών.

Τάσεις στον Προσωπικό Γονιδιωματικό Έλεγχο για να καθοδηγήσει την Υγειονομική Περίθαλψη

Το 2008 ιδρύθηκαν αρκετές εταιρείες που προσέφεραν γενετικούς ελέγχους άμεσης κατανάλωσης (DTC),
αναφέροντας ποικίλα γονίδια για σκοπούς υγείας και αναψυχής. Οι γενετικοί έλεγχοι άμεσης κατανάλωσης (DTC)
μέσω ιστοσελίδων όπως το 23andMe (Mountain View, CA) παρείχαν τη δυνατότητα στους ασθενείς να
πραγματοποιήσουν γενετικούς ελέγχους χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Τα άτομα έλαβαν αποτελέσματα γενετικών
ελέγχων και εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη γενετική τους καταγωγή, τον κίνδυνο εμφάνισης
ασθενειών και την απόκριση σε φάρμακα.
Ο γενετικός έλεγχος DTC εγείρει διάφορα ενδιαφέροντα ηθικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα. Για
αρκετά χρόνια υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με το εάν τα τεστ αυτά θα πρέπει ή όχι να υπόκεινται σε κυβερνητικές
ρυθμίσεις. Τον Νοέμβριο του 2013, ο FDA των ΗΠΑ διέταξε την 23andMe να σταματήσουν να διαφημίζουν και
να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας. Ο FDA θεώρησε αυτά τα τεστ ως « ιατρικές συσκευές» και ως εκ τούτου
απαιτείται επίσημη εξέταση και έγκριση από τον FDA για κάθε έλεγχο. Τον Φεβρουάριο του 2015 ανακοινώθηκε
ότι ο FDA είχε εγκρίνει την αίτηση της 23andMe για ένα τεστ για το σύνδρομο Bloom (http://www.fda.gov/News
Events/Newsroom/PressAnnouncements/UCM435003), και τον Οκτώβριο του 2015 ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία
θα προσφέρει για άλλη μια φορά υπηρεσίες υγείας που αφορούν φορείς για 36 γονίδια. Επισημαίνεται ότι ένας
πελάτης της 23andMe είναι σε θέση να κατεβάσει τα ακατέργαστα δεδομένα του γονιδιώματός του και να
χρησιμοποιήσει πληροφορίες από άλλους ιστότοπους για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των Promethease, Geneticgenie, openSNP, και Interpretome.
Ένα πιο θετικό παράδειγμα όπου οι γενετικοί έλεγχοι βοηθούν τους ασθενείς είναι μια περίπτωση που
παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Νευρολογικής Εταιρείας το 2014. Μία ασθενής είχε ιστορικό
νόσου του Alzheimer από την πλευρά της οικογένειας της μητέρας του. Δεν γνώριζε αν ήταν φορέας, ούτε ήθελε
να το μάθει. Αλλά ήθελε να εξασφαλίσει ότι δεν θα μεταφέρει εκείνη τη μετάλλαξη στα μελλοντικά της παιδιά. Η
εξέταση προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης (PGD) επέτρεψε στους γιατρούς της να επιλέξουν έμβρυα που δεν

20 | P a g e

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ
είχαν γονιδιακή μετάλλαξη για τη νόσο του Alzheimer. Η ίδια η ασθενής δεν εξετάστηκε ποτέ, ούτε ενημερώθηκε
για το πόσα (και αν υπάρχουν) από τα έμβρυα έφεραν τη μετάλλαξη.

Πίνακας 3. Παραδείγματα εξέτασης ατομικού γενετικού προφίλ για ευαισθησία στην νόσο.
Εταιρία

Παράδειγμα
προϊόντος

Λεπτομέριες

23andMe

Health Edition

“Ανακαλύψτε εάν έχετε κληρονομικούς δείκτες για
ασθένειες όπως ο καρκίνος του μαστού, η κυστική ίνωση
και η Tay-Sachs... Μάθετε τον γενετικό κίνδυνο για
εμφάνιση διαβήτη τύπου 2, νόσο του Parkinson και
άλλες παθήσεις.”

deCODEme

Complete Scan

“Υπολογίστε τον γενετικό κίνδυνο για 51 παθήσεις...”

Genetic
Health

Premium Male

“Αυτά είναι τα πιο ολοκληρωμένα τεστ και
περιλαμβάνουν όλες τις άλλες εξετάσεις της σειράς
μας... Αξιολογεί τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του
προστάτη καθώς και τον κίνδυνο θρόμβωσης,
οστεοπόρωσης, μεταβολικών ανισορροπιών της
αποτοξίνωσης και χρόνιας φλεγμονής. Αξιολογεί επίσης
το προφίλ κινδύνου των πιο κοινών καρδιαγγειακών
παθήσεων...”

Graceful
Earth

Alzheimer’s
genome test

“Ελέγξτε τη μελλοντική σας ευαισθησία ΠΡΙΝ τα
συμπτώματα εμφανιστούν... Η εκ των προτέρων γνώση
της γενετικής προδιάθεσης κάποιου μπορεί να ενισχύσει
και να επιτρέψει την πρόληψη.”

Navigenics

Health Compass

“Η γνώση της γενετικής προδιάθεσης σας για
σημαντικές παθήσεις και αντιδράσεις σε φάρμακα
μπορεί να σας βοηθήσει και να σας παρακινήσει ώστε να
λάβετε μέτρα για μια πιο υγιή ζωή. Αποκτώντας γνώση
για
τους
κινδύνους
αυτούς,
μπορείτε
να
προγραμματίσετε ό,τι είναι σημαντικό.”

Επίσης, ο Προσυμπτωματκός έλεγχος νεογνών (NBS) είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο δημόσιο
πρόγραμμα για την υγεία, αποτρέποντας τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα μέσω της διάγνωσης και της
διαχείρισης των παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων εγγενών σφαλμάτων του μεταβολισμού. Παθήσεις
όπως η φαινυλκετονουρία δεν είναι κλινικά εμφανείς κατά τη γέννηση αλλά οδηγούν σε σημαντική μη
αναστρέψιμη βλάβη ή θάνατο εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Ο έλεγχος NBS έσωσε αμέτρητες ζωές και βελτίωσε
σημαντικά την ποιότητα της ζωής των παιδιών, επιτρέποντας τις έγκαιρες θεραπευτικές παρεμβάσεις, και η
τεχνολογική πρόοδος, όπως η χρήση της διπλής φασματομετρίας μάζας (MS/MS), διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη του NBS. Η δυνατότητα αλληλούχισης του γονιδιώματος για την ανακάλυψη του υπεύθυνου
γονιδίου για τη νόσο, εφαρμόζεται όλο και περισσότερο ως διαγνωστική εξέταση σε παιδιά με πιθανές
μονογονιδιακές διαταραχές.
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Η ικανότητα ταυτόχρονης ανάλυσης πολλών ή όλων των γονιδίων του γονιδιώματος παρέχει νέες ευκαιρίες
για τη γονιδιωματική ιατρική. Η κλινική χρησιμότητα της αλληλούχισης αναγνωρίζεται σε ορισμένες ασθένειες
και σε έναν αυξανόμενο αριθμό ιατρικών ειδικοτήτων, με τη γενετική και γονιδιωματική ιατρική να προσφέρει
βελτιωμένη διάγνωση και θεραπείες - και οι ασθενείς να ζητούν από τους γιατρούς τη εφαρμογή αυτών των
τεχνολογιών για τη φροντίδα τους. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι ασαφής ο “οδικός χάρτης”
για τη ενσωμάτωση της μετάφραστικής γενετικής και γονιδιωματικής στη ρουτίνα της κλινικής πρακτικής.

Υπολογιστική Πληροφορική της Υγείας
Η υπολογιστική πληροφορική της υγείας (CHI) είναι ένα αναδυόμενο ερευνητικό πεδίο της ιατρικής
βιομηχανίας. Πρόκειται για ένα πολυεπιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνει διάφορες επιστήμες όπως η βιοϊατρική,
η ιατρική, η νοσηλευτική, η πληροφορική, η επιστήμη των υπολογιστών και η στατιστική. Η CHI είναι ένας κλάδος
της πληροφορικής που ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστικές μέθοδοι σχετίζονται με την παροχή
υγειονομικής περίθαλψης. Χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICTs), η
πληροφορική της υγείας συλλέγει και αναλύει τις πληροφορίες από όλους τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης
για να προβλέψει την κατάσταση της υγείας των ασθενών. Ο κύριος στόχος της έρευνας στον τομέα της
πληροφορικής της υγείας είναι η βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται στους
ασθενείς. Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης γνώρισε ταχεία ανάπτυξη των ιατρικών και υγειονομικών
δεδομένων τα τελευταία χρόνια. Η Εικόνα 8 απεικονίζει την ανάπτυξη τόσο των δεδομένων της υγειονομικής
περίθαλψης όσο και των δεδομένων της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης. Προβλέπεται ότι η αγορά της
ανάλυσης δεδομένων της υγειονομικής περίθαλψης θα αυξηθεί και θα αναπτυχθεί 8-10 φορές ταχύτερα από τη
συνολική οικονομία έως το 2017.

Εικόνα 8. Ανάπτυξη δεδομένων υγείας. (Fang et al. 2016)

Τα τελευταία χρόνια, η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των
ψηφιακών δεδομένων για την υγεία. Περισσότερες είναι οι ιατρικές ανακαλύψεις και νέες τεχνολογίες, όπως νέοι
αισθητήρες, εφαρμογές κινητών συσκευών, συσκευές καταγραφής, «φορετή» τεχνολογία, που συνέβαλαν ως
επιπρόσθετες πηγές δεδομένων. Ως εκ τούτου, ο κλάδος της υγείας παράγει τεράστιες ποσότητες ψηφιακών
δεδομένων χρησιμοποιώντας πληροφορίες από όλες τις πηγές δεδομένων για την υγειονομική περίθαλψη, όπως o
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (EHR, συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου) και ο
Προσωπικός φάκελος υγείας ασθενούς (PHR, ένα υποσύνολο του EHR, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού
ιστορικού, των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και της φαρμακευτικής αγωγής). Βάσει αναφορών, τα δεδομένα
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της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης από όλο τον κόσμο εκτιμήθηκαν ότι θα είναι ίσα με 500 petabytes (1015)
το 2012 και αναμένεται να φτάσουν τα 25 exabytes το 2020, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8b.
Τα ψηφιακά δεδομένα για την υγεία δεν είναι μόνο τεράστια, αλλά και σύνθετα στη δομή τους για το
παραδοσιακό λογισμικό και υλικό. Μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχία των
παραδοσιακών συστημάτων για το χειρισμό αυτών των δεδομένων περιλαμβάνουν:
–
Η τεράστια ποικιλία δομημένων και μη δομημένων δεδομένων, όπως τα ιατρικά αρχεία, οι
χειρόγραφες σημειώσεις του ιατρού, οι ιατρικές διαγνωστικές απεικονίσεις (MRI, CT) και οι ακτινογραφίες.
–
Η ύπαρξη θορυβώδους, ετερογενούς, πολύπλοκου, ποικίλου, διαχρονικού και μεγάλου συνόλου
δεδομένων στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής.
–
Οι δυσκολίες στην καταγραφή, αποθήκευση, ανάλυση και οπτικοποίηση τέτοιων μεγάλων και
σύνθετων συνόλων δεδομένων.
–
Η ανάγκη αύξησης της χωρητικότητας αποθήκευσης, της υπολογιστικής ισχύος και της ισχύος
επεξεργασίας.
–
Η βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης, η ασφάλεια των δεδομένων των ασθενών, η διανομή,
και η μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Ως εκ τούτου, απαιτούνται λύσεις για τη διαχείριση και την ανάλυση τέτοιων σύνθετων, ποικίλων και
τεράστιων συνόλων δεδομένων σε εύλογο χρόνο, για την πολυπλοκότητα και την ικανότητα αποθήκευσης. Ο όρος
Big data analytics (υπηρεσίες ανάλυσης και χρήσης μεγάλων όγκων δεδομένων) είναι ένας δημοφιλής όρος που
δίνεται σε σύνολα δεδομένων που είναι μεγάλα και σύνθετα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των
τεράστιων δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης και στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης που
παρέχεται στους ασθενείς. Επιπλέον, υπόσχεται μια λαμπρή προοπτική για τη μείωση του κόστους της φροντίδας,
τη βελτίωση των θεραπειών, την επίτευξη πιο εξατομικευμένης ιατρικής και την παροχή βοήθειας σε γιατρούς ώστε
να λαμβάνουν εξατομικευμένες αποφάσεις.
Τέλος, τα σημαντικότερα οφέλη από τις αναλύσεις μεγάλων δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη είναι
τα εξής:
1.
Χρησιμοποιείται ο τεράστιος όγκος δεδομένων και παρέχεται έγκαιρη και αποτελεσματική
θεραπεία στους ασθενείς.
2.

Παρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα στους ασθενείς.

3.
Θα ωφελήσει όλα τα τμήματα ενός ιατρικού συστήματος (δηλ. τον πάροχο, τον πληρωτή, τον
ασθενή και τη διοίκηση).
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Εισαγωγή
Τα τρόφιμα και η διατροφή έχουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των διεργασιών του ανθρώπινου
σώματος. Η εισαγωγή προηγμένων "ωμικών" τεχνολογιών (omics) στην επιστήμη και την πρακτική των
τροφίμων επιφέρει σοβαρές δυσκολίες στην ερμηνεία των συσσωρευμένων πηγών μεγάλων βιολογικών
5|Page
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δεδομένων. Για τη διαχείριση αυτού του προβλήματος σημαντική είναι η εφαρμογή της βιοπληροφορικής,
παρέχοντας μια εξαιρετική βάση για την επιτυχή ανάπτυξη της παραγωγής τροφίμων και της μηχανικής.
Η τροφή λειτουργεί ως σημαντικός ρυθμιστικός παράγοντας για τις διάφορες διεργασίες στο
σώμα, όπως οι μεταβολικές, οι πνευματικές κ.λπ. Η ανάπτυξη διαφόρων χρόνιων ασθενειών συνδέεται
επίσης με τα τρόφιμα. Απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να ενθαρρυνθεί και να βελτιωθεί το
δυναμικό της διατροφής και η ποιότητα των πηγών των τροφίμων. Πρόσφατα, η επιστήμη των τροφίμων
έχει αναπτυχθεί κυρίως εφαρμόζοντας διάφορες έξυπνες τεχνικές όπως οι "ωμικές" τεχνολογίες (omics).
Προκειμένου να ξεπεραστεί η τεράστια ποικιλία δεδομένων και οι δυσκολίες στην ερμηνεία τους, είναι
απαραίτητη μια βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων μπορεί να αποθηκεύει και να ενημερώνει την πλήρη
ποσότητα βιολογικών δεδομένων και πηγών, που είναι σημαντική για τις επιστήμες των τροφίμων και της
διατροφής. Έτσι, η ανάπτυξη της βιοπληροφορικής στα τρόφιμα θα βοηθήσει στην παροχή απλών και
κατάλληλων τρόπων βελτίωσης της έρευνας στα τρόφιμα και των τεχνολογιών.

Η βιοπληροφορική ωφελεί την παραγωγή τροφίμων και τη
διατροφή
Η βιοπληροφορική εξαρτάται έντονα από τις λύσεις λογισμικού, που διατίθενται μέσω
ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών σε κάθε επιστήμονα. Η τεράστια υπολογιστική ισχύς των σύγχρονων
συστημάτων πληροφορικής αντιμετωπίζει όλο και λιγότερους περιορισμούς στον χώρο αποθήκευσης και
τον χρόνο υπολογισμού. Έτσι, ο μόνος περιοριστικός παράγοντας είναι η έλλειψη πληροφοριών για
συγκεκριμένα θέματα. Δεδομένου ότι οι βιομηχανικές διεργασίες των τροφίμων βασίζονται σε
οργανισμούς κατάλληλους για χρήση σε τρόφιμα, όπως τα βακτήρια, οι μύκητες και οι ζύμες, η πρόοδος
στον αριθμό των οργανισμών που έχουν υποβληθεί σε πλήρη αλληλούχιση των γονιδιωμάτων τους,
οδηγεί σε ταχεία αύξηση της πολύτιμης γνώσης για την αντιστάθμιση αυτής της έλλειψης. Αυτή η γνώση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως η μεταβολική μηχανική, η απόδοση
των κυττάρων ως ένα μικρό εργοστάσιο και η ανάπτυξη νέων μεθόδων συντήρησης. Επιπλέον, η γνώση
γονιδιωματικής που αφορά μικροοργανισμούς κατάλληλους για χρήση σε τρόφιμα, θα ωθήσει την έρευνα
για τα πρεβιοτικά και τα προβιοτικά προκειμένου να περιγράψει το ευρύ φάσμα των βακτηριακών
ιδιοτήτων από την ανάπτυξη έως την απόκριση στο στρες, στην ποικιλόμορφη μικροβιακή οικολογία
εντός του ανθρώπινου ξενιστή.

Εφαρμοσμένη βιοπληροφορική στην έρευνα για τη διατροφή και των
τροφίμων: χρήση και παραδείγματα
Προκειμένου να διευκρινιστούν οι μηχανισμοί δράσης των θρεπτικών συστατικών, οι ερευνητές
πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια αναγωγιστική στρατηγική, που θέτει το πρόβλημα σε επίπεδο κυττάρων,
πρωτεϊνών, γονιδίων κ.λπ. Στη συνέχεια, η γνώση που αποκτάται μεταφέρεται στο επίπεδο του
ανθρώπινου σώματος για να αξιολογηθούν οι θρεπτικές επιδράσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές
στον τομέα της διατροφής συχνά παράγουν και ερμηνεύουν δεδομένα σε μοριακό επίπεδο. Η σοβαρή και
προγνωστική κατανόηση του μεταβολισμού απαιτεί τη μελέτη των θρεπτικών συστατικών και των
μεταβολιτών στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμιστικών μηχανισμών. Για παράδειγμα, οι υποδοχείς που
ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές υπεροξειδιοσωμάτων (PPARs) αντιπροσωπεύουν σύμπλοκα
μορίων τα οποία συνδέουν άμεσα την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών με την αντίδραση του οργανισμού.
Οι PPARs είναι μεταγραφικοί παράγοντες που εντοπίζουν διάφορους μεταβολίτες, όπως τα λιπαρά οξέα
και τα παράγωγά τους σε κυτταρικό επίπεδο. Έπειτα, ακολουθεί ένα ειδικό μεταβολικό πρόγραμμα με
ρύθμιση της έκφρασης διαφόρων γονιδίων-στόχων. Ως απάντηση σε αυτή την πλήρη μηχανική
κατανόηση των PPARs, πραγματοποιήθηκε μια πρόσφατη μελέτη βιοπληροφορικής για την πρόβλεψη
των στόχων του γονιδίου PPAR σε μια γενική γενωμική βάση. Στην πραγματικότητα, αυτή η μελέτη
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έδωσε την πρώτη βιβλιοθήκη γονιδίων ευαίσθητων σε θρεπτικά συστατικά και έδειξε για πρώτη φορά
πώς μπορούν να ενσωματωθούν βάσεις δεδομένων και λογισμικό για να διερευνηθούν διατροφικά
συναφή λογικά ερωτήματα.
Η έρευνα απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:
i)
Ποιά γονίδια ρυθμίζονται άμεσα από τους PPARs και, κατά συνέπεια, από τα λιπαρά οξέα
και τα παράγωγα των λιπαρών οξέων;
ii) Ποιές είναι οι βιολογικές λειτουργίες αυτών των γονιδίων που ανταποκρίνονται στα λιπαρά
οξέα;
iii) Ποιοί άλλοι μεταγραφικοί παράγοντες ρυθμίζουν αυτά τα γονίδια που ανταποκρίνονται στα
λιπαρά οξέα;
Στην Εικόνα 1, φαίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα ροής που απεικονίζει τον τρόπο
ενσωμάτωσης των βάσεων δεδομένων και του λογισμικού για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα.
Το διάγραμμα στην Εικόνα 1 απεικονίζει τα βασικά στάδια για την πρόβλεψη του ρυθμιστικού
αποτελέσματος των PPARs στην έκφραση των γονιδίων. Αυτά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
- Αναζήτηση βιβλιογραφίας στη βάση δεδομένων PubMed για χειρόγραφα που περιέχουν
πειραματικά στοιχεία για τις θέσεις δέσμευσης των PPARs στο DNA.
- Χρήση αυτών των θέσεων για τη δημιουργία πινάκων πιθανοτήτων με διαφορετικές
πιθανολογικές υποθέσεις με τη χρήση των προγραμμάτων CONSENSUS και GMMPS.
- Εξαγωγή σχετικών γονιδιωματικών πληροφοριών (όλα τα γνωστά ανθρώπινα γονίδια,
περιοχές DNA πλησιέστερα στο 5' άκρο (upstream) από την θέση έναρξης της μεταγραφής,
διατηρημένα στοιχεία εντός αυτών των upstream περιοχών, και ομόλογα γονίδια στα
γονιδιώματα ποντικού και αρουραίου) με τη χρήση ορισμένων προσαρμοσμένων
προγραμμάτων.
- Αξιολόγηση των πινάκων πιθανοτήτων έναντι της αλληλουχίας DNA upstream από τα γνωστά
γονίδια-στόχοι των PPAR και των τυχαία επιλεγμένων γονιδίων στο γονιδίωμα
χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένο πρόγραμμα και λογισμικό.
- Εφαρμογή τεχνικών που ελαχιστοποίησαν τον αριθμό των ψευδώς αρνητικών και ψευδώς
θετικών αποτελεσμάτων στην ανίχνευση των θέσεων δέσμευσης των PPAR και την
ταυτοποίηση πιθανών γονιδίων στόχων των PPAR σε βάση γενώματος.
- Αναλύοντας τα σύνολα των γονιδίων (στόχοι των PPAR) χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο
ανάλυσης γονιδιακής οντολογίας, μαζί με το προσαρμοσμένο λογισμικό για τον προσδιορισμό
των βιολογικών λειτουργιών που αντιπροσωπεύει κάθε ομάδα.
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Βιβλιογραφία
(PubMed)
Αναζήτηση
βιβλιογραφίας,
Εγχειρίδιο ανασκόπησης

Γονιδιωματική
(Αλληλουχία DNA)

Μεταγραφωματική
(Δεδομένα
μικροσυστοιχίας)

Βάση δεδιομένων
Ρυθμιστικές περιοχές
γονιδιακής
(TRANSFAC)
οντολογίας

Περιηγητής UCSC,
Προσαρμοσμένο
λογισμικό

Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑΣΙΑ
Γνωστή θέση
πρόσδεσης του
PPAR

Υποκινητές,
Συντηρημένη
αλληλουχία, κτλ.

CONSENSUS, PATSER, GMMPS,
Προσαρμοσμένο λογισμικό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γενωμική βιβλιοθήκη
του γονιδιώματος
που αποτελεί στόχος
του PPAR

GenMAPP,
Προσαρμοσμένο
λογισμικό

Βιολογικές
λειτουργίες των
PPARs

MEME, MATCH,
Προσαρμοσμένο
λογισμικό
Θέσεις πρόσδεσης των
μεταγραφικών παραγόντων
(TFBS) με συνυπάρχουσα
θέση για w/PPAR

Εικόνα 1. Ενσωμάτωση βάσεων δεδομένων και λογισμικού για την πρόβλεψη γονιδίων που
ρυθμίζονται από πολλαπλασιαστές των υπεροξεισωμάτων (peroxisome proliferators, PPs)
(σύμφωνα με τον Lemay et al., Am J Clin Nutr 2007;86:1261–9)

Βιοπληροφορική στην αναπαράσταση μεταβολικών μονοπατιών
Ο μικροβιακός μεταβολισμός αποτέλεσε το βασικό μέρος της επεξεργασίας των τροφίμων εδώ
και αιώνες. Η ζύμωση των τροφίμων εκμεταλλεύεται την ικανότητα των επιθυμητών μικροβίων να
μετατρέπουν υποστρώματα (συνήθως υδατάνθρακες) σε προσαρμοσμένες οργανικές ενώσεις που
συμβάλλουν στη γεύση, τη δομή, την υφή, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του τροφίμου.
Λόγω της θεμελιώδους σημασίας που έχει για μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων: ψωμί, τυριά, κρασιά,
λουκάνικα κλπ, πάνω από ένας αιώνας έρευνας έχει επικεντρωθεί στην κατανόηση του μικροβιακού
μεταβολισμού. Η δυνατότητα μετασχηματισμού αυτής της γνώσης σε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τα
τρόφιμα έχει επεκταθεί δραματικά από τη διαθεσιμότητα εργαλείων για την κατανόηση και τον έλεγχο
του μικροβιακού μεταβολισμού χρησιμοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις γονιδιωματικής και
βιοπληροφορικής. Στην πραγματικότητα, η τεράστια ροή πληροφοριών σχετικά με τον μικροβιακό
μεταβολισμό μετατρέπεται μόνο σε χρήσιμες γνώσεις λόγω της άφιξης της τεράστιας υπολογιστικής
ισχύος και των εργαλείων της βιοπληροφορικής που εφαρμόζονται στα μεγάλα σύνολα δεδομένων που
παράγονται από την έρευνα σχετικά με τη διατροφή.
Αυτή η γνώση όχι μόνο θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά τροφίμων με πρόσθετες αξίες, αλλά και θα
αλλάξει δραματικά την ικανότητα των τροφίμων να επηρεάζουν την ατομική ποιότητα ζωής.
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Εφαρμογή συστοιχιών γονιδιακής έκφρασης

Η ικανότητα των θρεπτικών ουσιών να ελέγχουν άμεσα την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων
αποτελεί τον πυρήνα μιας νέας γενιάς επιστήμης της διατροφής, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους
ερευνητές να χρησιμοποιούν πληροφορίες γονιδιωματικής για την ανάπτυξη τεχνολογιών, να
προσδιορίσουν τον αριθμό των γονιδίων που μεταγράφονται σε οποιοδήποτε κύτταρο (δηλ. συστοιχίες
γονιδιακής έκφρασης). Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες εντοπίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ των
οργανισμών και του περιβάλλοντός τους.
Μελέτες σχετικά με τον μεταβολισμό των ζώων και των ανθρώπων συσχετίζονται με το φαγητό
και τη διατροφή ως ένα διεπιστημονικό πεδίο. Σήμερα, η φαινομενικά ισχυρή σχέση ανάμεσα στη
διατροφή και την υγεία βρίσκει τη μηχανική της βάση μέσω της κατανόησης της αλληλεπίδρασης των
θρεπτικών συστατικών με τις μεταβολικές οδούς. Δεδομένου ότι τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά
επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα βιοχημικών μονοπατιών, η τροφή ασκεί πολλαπλές επιδράσεις:
πλειοτροπικές δυσλειτουργίες στη σχετική απουσία καθοριστικών θρεπτικών ουσιών, δηλ. ανεπάρκειες,
και πλειοτροπικά οφέλη όταν επιστρέφουν σε κατάλληλα, βέλτιστα επίπεδα.
Οι κλασσικές βιοχημικές προσεγγίσεις περιγράφουν πολύ καλά τις επιδράσεις ενός μόνο
θρεπτικού συστατικού σε ένα μόνο στόχο. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εξηγηθεί η πολλαπλότητα των
μεταβολικών επιδράσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η σύγχρονη γονιδιωματική χρησιμοποιεί την
αντίστροφη προσέγγιση: υπολογίζει τα πάντα. Οι έρευνες με βάση τη γονιδιωματική αποκαλύπτουν την
πλειοτροπική συμπεριφορά των εξωγενών θρεπτικών ουσιών μέσω της περιγραφής του πλήρους
φάσματος μεταγραφικών αποκρίσεων σε οποιαδήποτε μεταβλητή, συμπεριλαμβανομένων των θρεπτικών
συστατικών. Αυτά τα παγκόσμια πειραματικά σχέδια είναι δυνατά λόγω της ικανότητας των εργαλείων
βιοπληροφορικής να διαχειρίζονται και να αναλύουν επαρκώς τον τεράστιο όγκο των συσσωρευμένων
δεδομένων.
Γενετική μεταβλητότητα

Μετά την αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος, συνεχίζεται η χαρτογράφηση των
πολυμορφικών γενετικών περιοχών που ελέγχουν τις ατομικές φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ του
πληθυσμού. Οι καθιερωμένες από αυτές τις προσεγγίσεις παραλλαγές (μεταλλαγές) θεωρήθηκαν στην
αρχή μόνο ως το κλειδί για την ανακάλυψη των γενετικών ασθενειών. Ωστόσο, είναι πλέον γνωστό ότι
επίσης είναι τα κλειδιά για την ατομική διαφοροποίηση στη διατροφή και την υγεία. Η μεταβολή της
αλληλουχίας σε συγκεκριμένο γονίδιο (ακόμη και σε συγκεκριμένο νουκλεοτίδιο, ο λεγόμενος
Μονονουκλεοτιδικός Πολυμορφισμός - SNP) μπορεί να επηρεάσει την ποσοτική ανάγκη για διάφορα
θρεπτικά συστατικά και τη φυσιολογική απόκριση σε αυτά. Υπάρχουν παραδείγματα πολυμορφισμού που
επηρεάζουν τη διατροφή και την ασθένεια: η φαινυλοκετονουρία, στην οποία η αδυναμία μεταβολισμού
της φαινυλαλανίνης καθιστά αυτή τη θρεπτική ουσία τοξική η δυσανεξία στη λακτόζη λόγω του
πολυμορφισμού τόσο στη δομή του γονιδίου της λακτάσης, που παράγει δυσλειτουργικό ένζυμο, όσο και
σε ρυθμιστικές περιοχές του γονιδιώματος που εμποδίζουν την παραγωγή του λειτουργικού ενζύμου της
λακτάσης στους ενήλικες.
Με τη γονιδιωματική θα επέλθει γνώση για τη πρόβλεψη της υγείας. Το δυναμικό της
βιοπληροφορικής για την παροχή γνώσεων σχετικά με την ενωτική φύση των πολλαπλών γονιδίων, στον
καταναλωτή θα βοηθήσει στην πρόβλεψη της υγείας του, οδηγώντας σε εξατομικευμένες διαιτητικές
επιλογές. Αυτό θα είναι δυνατό στο εγγύς μέλλον εξαιτίας των εργαλείων βιοπληροφορικής, ικανών να
διαχειρίζονται τον όγκο των δεδομένων που συνεπάγεται από τη ποσοτική εκτίμηση του μεμονωμένου
μεταβολισμού και τη παρέμβαση στο μεταβολισμό ενός ατόμου που χρησιμοποιεί τα τρόφιμα για τη
βελτίωση της υγείας του.
Τα εργαλεία γονιδιωματικής και βιοπληροφορικής θα βελτιώσουν τις μελέτες για τη διατροφή του
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ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της απόδοσής τους, δεν είναι εύκολο να βρεθούν στατιστικά σημαντικές
θετικές επιδράσεις των διαφόρων θρεπτικών συστατικών και τροφών επειδή το μέγεθος του οφέλους είναι
πολύ μικρό σε σχέση με τη συνολική μεταβλητότητα σε ένα δείγμα ανθρώπων που επιλέγεται τυχαία από
τον πληθυσμό, και επειδή οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται ομοιογενώς, ακόμη και στις πιο απλές
διατροφικές μεταβλητές.
Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, τώρα οι κλινικές και οι επιδημιολογικές δοκιμές αναλύονται
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των SNP ως ανεξάρτητες μεταβλητές εισροών. Οι περισσότερες κλινικές
δοκιμές αναπτύσσουν καταλόγους των SNPs των γονιδίων, των οποίων η μεταβολή στη λειτουργία τους
έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντική για την εκδήλωση καρκίνου, αυτοανοσίας και καρδιακών παθήσεων.
Μια τέτοια προσέγγιση ήταν επιτυχής όχι μόνο για τον εντοπισμό των αιτιών της στατιστικής
διακύμανσης μεταξύ των ατόμων, αλλά και για τον εντοπισμό των πιθανών βιοχημικών μηχανισμών που
είναι υπεύθυνοι για τη μεταβολή της απόκρισης.
Γενετικός πολυμορφισμός και απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά

Οι πολυμορφισμοί στα διάφορα γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα, πρωτεΐνες µεταφοράς και
ρυθμιστικές πρωτεΐνες, επηρεάζουν τις ποσότητες των βασικών θρεπτικών συστατικών
(συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών, των ανόργανων συστατικών κλπ.) που απαιτούνται για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των κυττάρων για επάρκεια. Κατά συνέπεια, η μεταβολή της θρεπτικής
κατάστασης του πληθυσμού είναι πολύπλοκη. Είναι αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στην πρόσληψη
τροφής και των εγγενών παραλλαγών μεταξύ των ατόμων του πληθυσμού, στις γενετικά καθορισμένες
ικανότητές τους να απορροφούν, να μεταβολίζουν και να χρησιμοποιούν αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Οι
τιμές για τις συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες πρόσληψης για κάθε θρεπτικό συστατικό
διαμορφώνονται βάσει των πειραματικά καθορισμένων δεδομένων για τις ανάγκες ενός στατιστικώς
αντιπροσωπευτικού τμήματος του πληθυσμού. Ωστόσο, το φάσμα των αποκρίσεων τόσο σε μικρο- όσο
και σε μακροθρεπτικά συστατικά του πληθυσμού στο σύνολό του είναι πολύ μεγαλύτερο. Συγκεκριμένα,
οι ατομικές επιλογές τροφίμων, η γενετική και η διατροφή συνδέονται με σύνθετο τρόπο που
επισημάνθηκε πολύ πρόσφατα με τη βοήθεια των εργαλείων γονιδιωματικής. Έτσι, ο πολυμορφισμός σε
μία προσφάτως αναγνωρισμένη πρωτεΐνη-υποδοχέα ανίχνευσης της γλυκιάς γεύσης έχει προταθεί ως η
βάση για τις ποικίλες προσλήψεις τροφίμων πλούσιων σε θερμίδες.
Με βάση τη πληροφόρηση στη γονιδιωματική και τους αντίστοιχους ρόλους της γενετικής και του
περιβάλλοντος, η επιστήμη των τροφίμων είναι πλέον σε θέση να καταστήσει τα θρεπτικά ανώτερα
τρόφιμα ελκυστικότερα (οργανοληπτικά) σε εκείνο το υποσύνολο του πληθυσμού για το οποίο είναι τα
πλέον κατάλληλα. Ωστόσο, οι τεχνολογίες για την περιγραφή των επιδράσεων της δίαιτας στα άτομα,
τώρα χρησιμοποιούνται πειραματικά σε ευρεία βάση μόνο σε κλινικές δοκιμές. Δεν συμπεριλαμβάνονται
ακόμη στην εκτίμηση της καθημερινής ρουτίνας των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές δεν
μπορούν να επωφεληθούν από τις διατροφικές γνώσεις για τον εαυτό τους, διότι απλά δεν τις έχουν. Αυτή
η έλλειψη γνώσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την ευρεία βελτίωση
της διατροφικής υγείας στο καταναλωτικό πληθυσμό.
Η γενετική ποικιλότητα και η απόκριση στις παραλλαγές στην συνολική διατροφή

Ο βασικός μεταβολισμός των μακροθρεπτικών συστατικών στους ανθρώπους, ιδιαίτερα των
υδατανθράκων και των λιπών, επηρεάζεται έντονα από τις γενετικές διαφορές. Για παράδειγμα, οι
πολυμορφισμοί στα γονίδια των αποπρωτεϊνών (apoE, apoAIV) ή της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης έχουν
αποδειχθεί ότι επηρεάζουν άμεσα την απομάκρυνση των διαιτητικών λιπιδίων. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο οι πολυμορφισμοί στα γονίδια τα οποία ενέχονται στο μεταβολισμό των λιπιδίων ελέγχουν την
απόκριση των ατόμων στο διαιτητικό λίπος με διαφορετικό τρόπο. Η λιποπρωτεΐνη apoE απομακρύνει
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τις λιποπρωτεΐνες, οι οποίες παράγονται στο ήπαρ (VLDL και LDL), από το αίμα. Αυτή η λειτουργία της
πρωτεΐνης επηρεάζεται από τον πολυμορφισμό στα γονίδια που την κωδικοποιούν. Επιπλέον, τα
προβλήματα υγείας πέρα από τις καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Alzheimer,
έχουν αποδειχθεί ότι συσχετίζονται με τους φαινοτύπους της apoE. Φαίνεται ότι η διατροφή
διαδραματίζει έναν διαφοροποιητικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των ασθενειών, σύμφωνα με τον
γονότυπο, μέσω του ρόλου της διατροφής στην επίδραση του μεταβολισμού των ηπατικών
λιποπρωτεϊνών.
Πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι η εφαρμογή των γονιδιωματικών δοκιμών στον πληθυσμό είναι
ανώφελη ή ακατάλληλη. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν βλέπουν κανένα άμεσο όφελος για τον εαυτό τους.
Παρόλα αυτά, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ατομική ποικιλομορφία στα γονίδια απόκρισης στη
διατροφή έχει μεγάλη αξία, καθώς αυτές οι γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια επιτυχή
επέμβαση. Υπάρχουν στοιχεία ότι ο γονότυπος προβλέπει μια διαφορά στο μεταγευματικό μεταβολισμό
των λιπιδίων του διαιτητικού λίπους. Η μετάφραση αυτής της ανακάλυψης σε πρακτικές συστάσεις για
το πώς θα αλλάξει η πρόσληψη διατροφικού λίπους, έχει μεγάλη πρακτική αξία. Έτσι, η πληροφόρηση
για το πώς ένα άτομο ανταποκρίνεται στα τρόφιμα, παρέχει τα μέσα για να αλλάξει τη διατροφή του ώστε
να βελτιώσει την υγεία του. Πρακτικά, κάθε νέα ανακάλυψη γενετικών πολυμορφισμών που συνδέονται
με την υγεία, καθιστά μεγαλύτερη την πολυπλοκότητα της επιστήμης. Ωστόσο, χάρη στα σύγχρονα
εργαλεία βιοπληροφορικής, κάθε νέα ανακάλυψη προστίθεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη συνεκτική
βάση δεδομένων για τη διατροφή και την υγεία των μεμονωμένων καταναλωτών.

Οι προσεγγίσεις
τροφίμων

βιοπληροφορικής

βελτιώνουν

την

παραγωγή

Παραγωγή βιομάζας και μεταβολιτών

Η βελτιστοποίηση της παραγωγής της βιομάζας αποτελεί ένα θέμα συνεχούς προσοχής όσον
αφορά τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων. Η ανάπτυξη μεταβολικών μοντέλων σε
κλίμακα γονιδιώματος (μεταβολικό μοντέλο γονιδιακής κλίμακας) είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται για
την ορθολογική βελτίωση της απόδοσης της ζύμωσης. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, η αλληλουχία του
γονιδιώματος του οργανισμού χρησιμοποιείται ως κατάλογος του μεταβολικού δυναμικού ενός
δεδομένου στελέχους. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, έχουν αναπτυχθεί μεταβολικά μοντέλα για
πολλούς μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων πολλών μικροβίων κατάλληλων για χρήση σε
τρόφιμα. Ένας περιοριστικός παράγοντας στην ορθότητα των μεταβολικών μοντέλων μπορεί να είναι η
ποιότητα της αλληλουχίας του γονιδιώματος. Για παράδειγμα, ένα γονίδιο μπορεί να χαθεί λόγω της
κακής αλληλούχισης. Ωστόσο, το μεταβολικό μοντέλο μπορεί να ολοκληρωθεί προσδιορίζοντας τις
μεταβολικές αντιδράσεις που λείπουν από το μοντέλο, αλλά είναι πιθανό να παρουσιαστούν επειδή
αποτελούν μέρος του καταρράκτη ή μονοπατιού της μεταβολικής αντίδρασης. Τα πλήρη μεταβολικά
μοντέλα γονιδιακής κλίμακας επιτρέπουν την in silico προσομοίωση της ανάπτυξης του οργανισμού υπό
τους (μεταβολικούς) περιορισμούς που παρέχονται από τη διαθεσιμότητα υποστρώματος στο μέσο. Αυτές
οι προσομοιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης του μέσου ώστε να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του οργανισμού. Επιπλέον, τα μοντέλα μπορούν να
προτείνουν εναλλακτικά ή φθηνότερα υποστρώματα για ζύμωση, και να βελτιώσουν την παραγωγή
βασικών ενώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές αλλαγές στη δραστηριότητα σε σχέση με τη
δραστηριότητα του στελέχους ως προς τη γεύση ή την υφή. Αυτά τα μοντέλα έχουν επίσης εφαρμοστεί
σε σύνθετες (πολλαπλών στελεχών) διεργασίες ζύμωσης, παρέχοντας γνώση για τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ διαφορετικών ειδών/στελεχών σε μία σύνθετη ζύμωση.
Ένας δεύτερος παράγοντας που βελτιώνει τη συνολική απόδοση είναι η ανθεκτικότητα των
στελεχών. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την αλλαγή των συνθηκών
ζύμωσης κάτω από τις οποίες προετοιμάζονται οι αρχικές καλλιέργειες. Για παράδειγμα, στο L. lactis
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ένας αριθμός γονιδίων που πιθανώς σχετίζονταν με την επιβίωση ταυτοποιήθηκαν συσχετίζοντας τα
επίπεδα γονιδιακής έκφρασης με την επιβίωση των ειδών. Η σημασία αυτών των γονιδίων για τον
φαινότυπο των στελεχών αποδείχθηκε περαιτέρω με την τεχνική της γονιδιακής διάρρηξης. Έδειξε ότι
όχι μόνο το ίδιο το γονίδιο αλλά και η έκφρασή του είναι σημαντική για ένα συγκεκριμένο φαινότυπο.
Με άλλα λόγια, η προετοιμασία στελεχών L. lactis, ακολουθούμενα από GTM και ΤΤΜ, επιτρέπει τη
βελτίωση της επιβίωσής τους σε θερμικές καταπονήσεις και οξειδωτικό στρες.
Απόδοση υφής και γεύσης

Η διαδικασία της ζύμωσης επίσης επηρεάζει σημαντικά χαρακτηριστικά όπως η υφή και η γεύση
των προϊόντων διατροφής. Δεδομένου ότι αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τους
μικροοργανισμούς, μπορούν να τροποποιηθούν με ζύμωση. Για παράδειγμα, η προσθήκη
συμπληρωματικών στελεχών στη ζύμωση του τυριού μπορεί να αλλάξει τη γεύση του προϊόντος ή η
προσθήκη οργανισμών που παράγουν εξωπολυσακχαρίτες μπορεί να βελτιώσει την υφή του γιαουρτιού.
Με παρόμοιο τρόπο, τα προφίλ γεύσης του κρασιού μπορούν να τροποποιηθούν είτε με αλλαγή των
παραμέτρων ζύμωσης είτε με αλλαγή των καλλιεργειών εκκίνησης. Προφανώς, όλες αυτές οι βελτιώσεις
μπορούν να γίνουν με τη δοκιμή μιας ποικιλίας πειραμάτων. Έτσι, η βιοπληροφορική και οι αναλύσεις
δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των σχεδίων αυτών των πειραματικών
σχημάτων.
Το σύνολο των γονιδίων συγκεκριμένων μικροοργανισμών υπό συγκεκριμένες συνθήκες ζύμωσης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της απόδοσής τους. Φυσικά, τέτοιες προβλέψεις που
βασίζονται σε ένα μεταβολικό μοντέλο πρέπει να επαληθευτούν περαιτέρω, όπως συμβαίνει με το
στέλεχος L. lactis MG1363 που συμβάλει στη διαμόρφωση του αρώματος. Ομοίως, η γονιδιωματική
αλληλουχία του Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus αποκάλυψε πώς αυτό το στέλεχος
προσαρμόζεται για τη ζύμωση του γάλακτος και την παραγωγή γιαουρτιού. Οι αναλύσεις γονιδιώματος
του Oenococcus oeni και των ζυμομυκήτων έχουν υλοποιηθεί και έχει διασαφηνιστεί η σχέση τους με τη
ζύμωση του κρασιού.
Εκτός από αυτά τα πλεονεκτήματα των μεταβολικών μοντέλων, είναι προφανές ότι η πρόβλεψη
ενός πιο σύνθετου φαινοτύπου όπως η ανοχή στο στρες είναι πιο δύσκολη καθώς βασιζεται μόνο στο
περιεχόμενο των γονιδίων. Για την πρόβλεψη αυτών των φαινοτύπων, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη
πληροφορίες σχετικά σε επίπεδο μεταγραφής των γονιδίων.
Οι επιδράσεις στη γεύση και στην υφή προκαλούνται κυρίως από τους μεταβολίτες που
παράγονται ή μετασχηματίζονται κατά τη διάρκεια των ζυμώσεων. Η πρόβλεψη των τελικών
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών είναι δυνατή με τη χρήση μοτίβων μεταβολιτών και όχι με τη
συσχέτιση του περιεχομένου των γονιδίων με τις επιδράσεις στην υφή και τη γεύση. Η ποσοτική
περιγραφική ανάλυση από μια εκπαιδευμένη ομάδα δοκιμαστών (πανελ οργανοληπτικού ελέγχου) είναι
η ιδανική τυπική δοκιμή για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που έχει υποστεί τη
διαδικασία της ζύμωσης. Ωστόσο, οι δοκιμές αυτές είναι περίπλοκες και απαιτούν σημαντικές ποσότητες
του προϊόντος. Επιπλέον, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την εμπειρία της ομάδας. Χρησιμοποιώντας
τεχνικές της μεταβολομικής, είναι πλέον εφικτή η ταυτόχρονη μέτρηση εκατοντάδων μεταβολιτών σε ένα
δείγμα τροφίμων μικρής ποσότητας. Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθόδων που
συνδυάζουν τα δεδομένα που λαμβάνονται από όργανα (π.χ. χρωματογραφία και/ή φασματομετρία
μάζας) με τα οργανοληπτικά δεδομένα.
Ρύθμιση των ζυμώσεων με μικτές καλλιέργειες

Στην παρασκευή διαφόρων τροφών μετά από ζύμωση, πραγματοποιούνται πολύπλοκες ζυμώσεις
στις οποίες μπορεί να συμβεί ισχυρή διαδοχή μικροβίων (βακτήρια, ζύμες και μύκητες). Αυτές είναι, για
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παράδειγμα, οι διαδικασίες παραγωγής τυριού, κρασιού (με μηλογαλακτική ζύμωση), σόγιας και
θαλασσινών. Παρόμοια με τις προσεγγίσεις της συσχέτισης της μεταγραφής των γονιδίων με
συγκεκριμένους φαινοτύπους, που περιγράφονται στην ενότητα 2.3.2, η παρουσία και η απουσία
(συνδυασμών) μικροοργανισμών (ή της λειτουργικότητάς τους) μπορούν να συσχετιστούν με τα
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ζύμωσης.
Για να χαρακτηριστεί η ζύμωση, το πρώτο ουσιαστικό βήμα είναι να προσδιοριστούν οι
μικροοργανισμοί που υπάρχουν στα διάφορα στάδια της ζύμωσης και να γίνει συσχέτιση μεταξύ αυτών
των συνόλων των μικροοργανισμών και της μέτρησης των μεταβολιτών (μεταβολομική). Το λειτουργικό
δυναμικό που κωδικοποιείται από τα γονιδιώματά τους καθορίζει τις ιδιότητες των μικροβιακών
κοινοτήτων. Αυτές οι μελέτες μεταγονιδιωματικής αποκαλύπτουν επίσης το DNA των μη
καλλιεργήσιμων οργανισμών εκτός από το DNA των καλλιεργήσιμων. Έτσι, οι λειτουργίες των
μικροοργανισμών μπορούν να προβλεφθούν με βάση τις αλληλουχίες που εντοπίζονται σε μια
κοινοπραξία. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται τεχνικοί περιορισμοί στην αναγνώριση και τον
διαχωρισμό του DNA των νεκρών μικροβίων, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει λόγος λήψης
παραπλανητικών αποτελεσμάτων.
Οι αλληλουχίες που προέρχονται από το mRNA μιας σύνθετης ζύμωσης μπορούν να καταγραφούν
με τη χρήση της μεθόδου μετα-μεταγραφομικής. Ένα πλεονέκτημα της μετα-μεταγραφομικής ένατι της
μεταγονιδιωματικής είναι ότι η μέτρηση της γονιδιακής έκφρασης επιτρέπει τον προσδιορισμό των
γονιδίων που πραγματικά εκφράζονται σε μια μεικτή καλλιέργεια. Η τεχνική της μετα-μεταγραφομικής
χρησιμοποιεί μικροσυστοιχίες με γονιδιώματα αρκετών ειδών για τον προσδιορισμό της ολικής
γονιδιακής έκφρασης σε ένα είδος. Η πρακτική εφαρμογή αυτής της προσέγγισης αναφέρεται για τις
εμπλεκόμενες βακτηριακές κοινότητες. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα προφίλ
μεταγονιδιωματικής και μετα-μεταγραφομικής μπορούν να ανιχνευθούν στις πιθανές πηγές τους
(αλληλουχίες γονιδιώματος απομονώσεων από το προϊόν ζύμωσης). Συνεπώς, είναι προφανής η
εφαρμογή των τεχνικών μεταγονιδιωματικής/μετα-μεταγραφομικής για τον χαρακτηρισμό και τη
δυνητική βελτιστοποίηση των ζυμώσεων.
Είναι γνωστό ότι οι βακτηριοφάγοι παίζουν σημαντικό ρόλο στις βιομηχανικές ζυμώσεις λόγω
του φαινομένου της μεταγωγής (μεταφορά γενετικού υλικού με βακτηριοφάγους) μέσω της οποίας μπορεί
να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα. Ωστόσο, είναι επίσης γνωστό ότι ο φάγος διακόπτει τις διεργασίες
ζύμωσης με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Επί του παρόντος, η πρόβλεψη της εξειδίκευσης των
βακτηριοφάγων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μικροοργανισμών σε ζυμώσεις μικτής
καλλιέργειας είναι χρονοβόρες εργασίες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βιοπληροφορικής για
την ανάλυση της αλληλεπίδρασης μικροβίων και βακτηριοφάγων. Επίσης, μπορούν να συμβάλουν στη
βελτίωση της σταθερότητας της ζύμωσης με βάση τη γνώση. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την
πραγματοποίηση πειραμάτων με in situ σχεδιασμένες μικροβιακές κοινοπραξίες που βρίσκονται υπό
ανάπτυξη.

Βιοπληροφορική
τροφίμων

στη

φυτική

παραγωγή

και

στην

επεξεργασία

Η πρόοδος της εφαρμογής των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών (GMC) ως κοινή
προσέγγιση της βιομηχανίας τροφίμων, εξαρτάται από τη γενετική έρευνα στα φυτά που συμβάλλει στο
διαδοχικό ρυθμό παραγωγής τους. Ο κύριος στόχος της παραγωγής των GMC είναι να βελτιωθεί η
ποιότητα των πρώτων υλών των τροφίμων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επεξεργασία τους,
και τελικά να παραχθούν τρόφιμα ακριβά και ασφαλή. Η ταυτοποίηση των φυτικών βιοσυνθετικών
γονιδίων που είναι σημαντικά για την υγεία υποστηρίζεται από τα προγράμματα αλληλούχισης του
γονιδιώματος. Αυτή η έρευνα του γονιδιώματος εμπλέκεται άμεσα στην προώθηση της απόδοσης και της
αποτελεσματικότητας για την αναπαραγωγή βελτιωμένων φυτών.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι το κακάο (Theobroma cacao) το οποίο
χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τα προϊόντα διατροφής που περιέχουν σοκολάτα. Η επιλογή σπόρων
με καλύτερη ποιότητα και καλή γεύση ήταν δύσκολη στο παρελθόν. Για τη σωστή συγκομιδή των
δένδρων θα πρέπει να ωριμάσουν για τουλάχιστον 3 - 5 χρόνια. Η απόδοση της αποτύπωσης DNA κατά
τον έλεγχο των φυτών-δεικτών για την ανίχνευση των γενετικών σχέσεων των ειδών και τη διαθεσιμότητα
των αλληλουχιών EST (Expressed Sequence Tags), και οι γενετικές συγκρίσεις με άλλα αναγνωρισμένα
φυτά, εξαρτώνται από τη βιοπληροφορική. Θα βελτιώσει περαιτέρω την επιλογή των επιθυμητών
χαρακτηριστικών στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης του φυτού με βάση τον γονότυπο και τον φαινότυπο.
Όσον αφορά την επεξεργασία τροφίμων, η πιο άμεση εφαρμογή της βιοπληροφορικής είναι στη
βελτιστοποίηση των ποσοτικών παραμέτρων των παραδοσιακών μονάδων. Γενικά, ο κύριος στόχος της
επεξεργασίας τροφίμων είναι η βελτίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην αποθήκευση.
Συνήθως οι διαδικασίες επεξεργασίας συνδέονται με σημαντική πλεονάζουσα ενέργεια που εφαρμόζεται
για να εξασφαλιστεί ένα μεγάλο περιθώριο για σφάλματα. Η δομική πολυπλοκότητα των βιολογικών
υλικών, η φυσική μεταβλητότητα των ζώντων οργανισμών και η ανταπόκριση των υλικών εισόδου στις
παραμέτρους επεξεργασίας είναι οι τρεις κύριοι παράγοντες που απαιτούν το μεγάλο περιθώριο
σφάλματος. Με τη βοήθεια της βιοπληροφορικής, οι γνώσεις μας για τους βιολογικούς οργανισμούς από
βακτηρίδια και ιούς έως τα φυτά και τα ζώα εξελίσσονται προοδευτικά, διευκολύνοντας τη
βελτιστοποίηση των διεργασιών επεξεργασίας των τροφίμων και μειώνοντας το κόστος, κυρίως για την
ενέργεια.
Η μεγάλη πρόκληση στη σύγχρονη επεξεργασία τροφίμων είναι να συγχωνευθούν
αποτελεσματικά οι βιολογικές γνώσεις των ζωντανών οργανισμών με τις γνώσεις των βιοϋλικών που είναι
απαραίτητες για τη μετατροπή τους σε τρόφιμα.
Παραδοσιακά, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τα βιοϋλικά των ζώντων οργανισμών
αναδιαρθρώνονται σε μικρότερες και απλούστερες μορφές σταθερών, σχετικά ομοιόμορφων τροφίμων.
Αυτή η διαδικασία καταναλώνει ενέργεια και στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της
απόδοσής της, χάνονται οι εγγενείς βιολογικές ιδιότητες των ζωντανών συστημάτων. Η βιοπληροφορική
παρέχει λεπτομερή περιγραφή της εγγενούς πολυπλοκότητας των βιολογικών μακρομορίων στα ζωντανά
κύτταρα, των δομικών ιδιοτήτων τους και πολλών από τις λειτουργίες τους, τα οποία αποτελούν τα
θεμελιώδη στοιχεία της λειτουργικής γονιδιωματικής και της πρωτεομικής. Αν και αυτή τη στιγμή είναι
μόνο στη θεωρία, στο εγγύς μέλλον θα είναι δυνατή η χρήση των εγγενών δομικών ιδιοτήτων των
φυσικών προϊόντων για την αυτοσυναρμολόγηση νέων τροφίμων που διατηρούν μεγάλη βιολογική και
θρεπτική αξία και επεξεργάζονται με ελάχιστη ενέργεια. Οι σχέσεις βιολογικής δομής-λειτουργίας που
ανακαλύπτονται μέσω της βιοπληροφορικής των ζωντανών συστημάτων θα χαρτογραφηθούν στις
σχέσεις δομής-λειτουργίας των επόμενης γενιάς τροφίμων. Επιπλέον, η τεράστια γνώση που παράγεται
επί του παρόντος από τις βιολογικές επιστήμες (γονιδιωματική, πρωτεομική, μεταβολομική) θα βελτιώσει
τη γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των συστατικών.
Οι φυσικές ιδιότητες των βιοϋλικών των ζωντανών οργανισμών καθορίζουν τις βασικές ιδιότητες
των βιοϋλικών των τροφίμων. Κατά την επεξεργασία των τροφίμων με παραδοσιακό τρόπο, αυτές οι
μοναδικές ιδιότητες των ειδικών μορίων δεν αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, ως
αποτέλεσμα των κλασσικών μεθόδων επεξεργασίας, όλα τα βιομόρια μιας συγκεκριμένης κατηγορίας
(π.χ. υδατάνθρακες) εκτίθενται σε φυσική, θερμική και μηχανική ενέργεια για την αναδιάρθρωσή τους σε
πιο σταθερά ή/και περισσότερο βιοδιαθέσιμα συστήματα τροφίμων. Κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας εξαλείφονται όλες οι μοναδικές διαφορές (λόγω των χαρακτηριστικών των βιομορίων).
Εξαλείφονται επίσης οι σύνθετες σχέσεις δομής-λειτουργίας των ζωντανών οργανισμών.
Η επεξεργασία τροφίμων δεν είναι πάντα απαραίτητη για την ποιότητα των τροφίμων. Στην
πραγματικότητα, είναι ένας άλλος τρόπος: οι πολύ ειδικές βιολογικές ιδιότητες του αρχικού ζωντανού
οργανισμού αποτελούν βασικό στοιχείο της στρατηγικής επεξεργασίας και συμβάλλουν σημαντικά στις
οργανοληπτικές ιδιότητες των τελικών προϊόντων διατροφής. Για παράδειγμα, η επεξεργασία του βοδινού
γάλακτος με το ένζυμο της πυτίας (ρενίνη) επάγει τη φυσική συσσωμάτωση των καζεϊνών του γάλακτος
κατά την παραγωγή τυριού. Η υφή και οι οργανοληπτικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος οφείλονται
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στις μοναδικές ιδιότητες συγκόλλησης των μικυλλίων καζεϊνικής γάλακτος που σταθεροποιούνται στο
γάλα από καζεϊνες kappa αλλά αποσταθεροποιούνται όταν διασπώνται ενζυματικά από το
διαλυτοποιημένο γλυκομακροπεπτίδιο τους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διόγκωση του ψωμιού, όπου
οι σπόροι σίτου αλέθονται για να διασπάσουν τις βιολογικές τους δομές μέσω μηχανικής επεξεργασίας
(ενέργειας), και στη συνέχεια οι βιολογικές διεργασίες της ζύμωσης με ζύμη επιτυγχάνουν ταυτόχρονα
την ενζυμική απομάκρυνση του φυτικού οξέος κατά τη διάρκεια της επώασης της ζύμης και της
βιοχημικής παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα εντός μιας μηχανικά επεξεργασμένης δομής
πρωτεϊνικής γέλης. Έτσι, το τυρί και το ψωμί αποτελούν απόδειξη της θετικής συνεργιστικής επίδρασης
λόγω συνδυασμού των διατηρούμενων βιολογικών διεργασιών της κατάλυσης, της
αυτοσυναρµολόγησης και της αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, η λειτουργική γονιδιωματική, η πρωτεομική και
η μεταβολομική παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ανανέωση της επεξεργασίας τροφίμων με τη
χρήση διμοριακών αντιδράσεων. Με τη διαθεσιμότητα τέτοιων εργαλείων, θα οργανωθεί η παραγωγή
καλλιεργειών που θα οδηγήσει σε προϊόντα που δεν εμπλουτίστηκαν απλά σε ένα πολύτιμο συστατικό,
αλλά ανασχεδιάστηκαν με σκοπό να αυξηθεί η αξία των τροφίμων για την παροχή καλύτερης ποιότητας
ζωής.

Βιοπληροφορική στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων
Η επιστήμη των τροφίμων αντιπροσωπεύει μια διεπιστημονική έρευνα και έχει εφαρμογή σε
τομέα που ενώνει τις μηχανικές, βιολογικές και φυσικές επιστήμες για να διερευνήσει τα είδη των
τροφίμων, τους λόγους της υποβάθμισής τους, τους μηχανισμούς επεξεργασίας των τροφίμων και την
ανάκτηση της ποιότητας των τροφίμων. Η βιοπληροφορική έχει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των
περισσοτέρων διαδικασιών, μόνο εάν τα δεδομένα είναι προσβάσιμα σε μορφές αναγνώσιμες από
μηχανή. Έχοντας κατά νου τον σημαντικό ρόλο των μικροοργανισμών στα τρόφιμα, η χρήση εργαλείων
βιοπληροφορικής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόβλεψη και την αξιολόγηση των
επιθυμητών και των ανεπιθύμητων επιδράσεών τους. Από αυτή την άποψη, οι έρευνες στη γονιδιωματική
και την πρωτεομική διεξάγονται για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγωγής τροφίμων, της
επεξεργασίας τροφίμων, της τελειοποίησης της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των πηγών των
τροφίμων και πολλών άλλων.
Εκτός αυτού, οι βιοπληροφορικές προσεγγίσεις μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στην δημιουργία
καλής ποιότητας καλλιέργειας που συνιστά υψηλή απόδοση και άμυνα έναντι ασθενειών. Υπάρχουν
διαφορετικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν στοιχεία για τα τρόφιμα, τα συστατικά τους, τη θρεπτική
τους αξία, τη χημεία και τη βιολογία, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα και την παραγωγή
τροφίμων. Ένας συνδυασμός βιοπληροφορικής και εργαστηριακής επαλήθευσης επιλεγμένων ευρημάτων
μπορεί να περιγραφεί με τις ακόλουθες μεθόδους: λειτουργικές προβλέψεις με βάση τη γονιδιωματική,
μεταβολικά μοντέλα γονιδιωματικής κλίμακας, σχεδιασμός ιδιοτήτων των σύνθετων τροφίμων, και
μηχανική.
Το επίκεντρο της έρευνας στη βιομηχανία τροφίμων καθορίζεται από την ανάγκη των
καταναλωτών για υψηλή ποιότητα, πρακτικά, νόστιμα, ασφαλή και προσιτά τρόφιμα.

Διατροφή και ποιότητα των τροφίμων
Η σύγχρονη επιστήμη και η τεχνολογία τροφίμων έχουν προσφέρει ασύγκριτη αξία στους
καταναλωτές με κυριολεκτικά αμέτρητο αριθμό ατομικών επιλογών νόστιμων, ασφαλών και θρεπτικών
τροφίμων. Αυτή η μεγάλη ποικιλία επιλογών υποστηρίζεται από την επιστημονική γνώση σε όλα τα
επίπεδα της τροφικής αλυσίδας από τις γενετικές βελτιώσεις στη γεωργική παραγωγή έως τη μηχανική
των διαδικασιών επεξεργασίας των τροφίμων, και την ανάλυση της αίσθησης των καταναλωτών. Με τη
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δύναμή της να δημιουργεί λεπτομερή μοριακή γνώση για τους βιολογικούς οργανισμούς, η
βιοπληροφορική συγκεντρώνει τα εργαλεία για την επανανσχεδιασμό της προσφοράς τροφίμων. Με
αυτόν τον τρόπο η βιοπληροφορική θα παράγει για τους ανθρώπους μεγάλη αξία συμβάλλοντας στην
αύξηση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της ποιότητας των τροφίμων που καταναλώνουν. Ειδικότερα,
η βιοπληροφορική είναι:
- Καθορισμός των τροφίμων που είναι ασφαλή σε μοριακό επίπεδο.
- Ανάπτυξη ασφαλέστερων τροφίμων για τους καταναλωτές.
- Συμβολή στην κατανόηση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών των τροφίμων, του αρώματος (οσμή
και γεύση), της υφής, και της αίσθησης της γεύσης, και στην κατανόηση των σχετικών
νευροφυσιολογικών διεργασιών.
- Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων και βελτιστοποίηση του αντίκτυπου της γεύσης
και της υφής των τροφίμων.

Ειδικά χαρακτηριστικά τροφίμων που επηρεάζουν την ποιότητά του
Τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα τρόφιμα χρησιμοποιούνται ως δείκτες
για την ανάπτυξη της περιγραφής τους μέσω εργαλείων βιοπληροφορικής.
Γεύση τροφίμων

Υπάρχουν μοριακές και γενετικές λεπτομέρειες των υποδοχέων της γεύσης, όπως: ξινό, πικρό,
umami, γλυκό, αλάτι. Αυτοί οι υποδοχείς γεύσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανακαλυφθούν
τροποποιητές γεύσης για τα τρόφιμα. Οι νέες εξελίξεις στους υπολογιστικούς αλγορίθμους και το
λογισμικό με τις διαθέσιμες γνωστές δομές αυτών των υποδοχέων καθιστούν δυνατή τη μοριακή
μοντελοποίηση και τις προσομοιώσεις. Τέτοιες προσομοιώσεις θα καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη
πιο έντονων ενώσεων γεύσης σαν πρόσθετα τροφίμων. Αυτά βοηθούν επίσης στην κατανόηση της βάσης
της επιμονής, του ανταγωνισμού και της συμπληρωματικότητας της γεύσης. Οι αλγόριθμοι ομοιότητας
αλληλουχίας της βιοπληροφορικής έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ομολογίας μεταξύ
των υποδοχέων της γλυκιάς γεύσης και των υποδοχέων του γλουταμινικού στον εγκέφαλο όπως και στην
αναγνώριση των αισθητήρων της ξινής γεύσης στα θηλαστικά. Το αισθητήριο σύστημα της γεύσης γίνεται
πιο περίπλοκο, πιο ελκυστικό και πιο εξατομικευμένο για τους καταναλωτές.
Άρωμα (οσμή και γεύση) τροφίμων

Ο σχηματισμός αρώματος στα γαλακτοκομικά προϊόντα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον
σημαντικό ρόλο του γαλακτικού οξέος. Αναφορικά με αυτό, η διερεύνηση των γενετικών αλληλουχιών
των βακτηρίων του γαλακτικού οξέος (ή οξυγαλακτικών βακτηρίων) έδειξε το δυναμικό του
σχηματισμού του αρώματος. Το προφίλ πολλών προϊόντων διατροφής δεν εξαρτάται από τις μεμονωμένες
ενώσεις, αλλά οφείλεται στη διαθεσιμότητα και τη σύνδεση πολλών διαφορετικών μορίων.
Εντούτοις, η βιοπληροφορική παίζει σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση διαφορετικών αρωματικών
παραγόντων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση τη γνώση, τη γεύση και τις ανάγκες του
καταναλωτή. Η βιοπληροφορική συμβάλει σημαντικά στην παροχή ποιοτικών γευστικών τροφίμων
διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των τροφίμων. Λειτουργώντας σύμφωνα με τη μοριακή εξέλιξη,
η βιοπληροφορική έχει μια βασική ιδέα στη μελέτη της εξέλιξης των υποδοχέων της γεύσης.
Διάφορες μελέτες διεξάγονται κατά κύριο λόγο με επίκεντρο τους υποδοχείς της γεύσης,
διαπιστώνοντας τη σύνδεση μεταξύ της ρύθμισης της γλυκόζης και των υποδοχέων της πικρής γεύσης.
Πρόσφατα, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις χημικές ιδιότητες
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διαφόρων ενώσεων που σχετίζονται με τη γεύση και τo άρωμά τους. Επιπλέον, η μελέτη της γενετικής
αλληλουχίας των βακτηρίων του γαλακτικού οξέος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη του
σχηματισμού ειδικών δυνατοτήτων αρώματος βοηθώντας στην ενίσχυση της γεύσης σε πολλά τρόφιμα
που έχουν υποστεί ζύμωση.
Εκτός από τους υποδοχείς της γεύσης, επίσης αναγνωρίζονται οι υποδοχείς της οσμής (που
ξεπερνούν εκείνους της γεύσης κατά 100Χ) και έχει δημοσιευθεί το πλήρες σύνολο γονιδίων του
οσφρητικού συστήματος. Αυτή η προσέγγιση βιοπληροφορικής τόσο στη μελέτη των υποδοχέων της
γεύσης όσο και των υποδοχέων της όσφρησης επιτρέπει τον σχεδιασμό εξελιγμένων συστημάτων
αρώματος που βελτιστοποιούν την αντίληψη του αρώματος σε εξαιρετικά θρεπτικά τρόφιμα που είναι επί
του παρόντος οργανοληπτικά ανεπιθύμητα παρά τη μεγάλη τους αξία για την υγεία.
Παθογόνα τροφίμων

Προσφάτως εκτιμάται ότι υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση της αξίας της βιοπληροφορικής
στον τομέα της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Ένα σημαντικό πρόβλημα της βιομηχανίας
τροφίμων είναι τα παθογόνα των τροφίμων, και τα προγράμματα αλληλούχισης του γονιδιώματος
επικεντρώνονται σε καινοτόμα εργαλεία που συμβάλλουν στον προσδιορισμό της πηγής των ασθενειών
που μεταδίδονται τροφιμογενώς. Έτσι, η ειδοποίηση από συγκεκριμένους μοριακούς δείκτες μπορεί να
βοηθήσει στον προσδιορισμό της αλλοίωσης και των παθογόνων βακτηρίων, και στην πρόβλεψη της
αντοχής σε θερμική συντήρηση.
Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της βιοπληροφορικής είναι ο σχεδιασμός του εργαλείου για την
ανίχνευση και την αναγνώριση παθογόνων βακτηρίων στα τρόφιμα. Αυτό το εργαλείο έχει αναπτυχθεί
από την FDA (Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων) για τον μοριακό χαρακτηρισμό των
παθογόνων μικροοργανισμών των τροφίμων χρησιμοποιώντας τις μικροσυστοιχίες.
Λόγω των δυνατοτήτων του, πολλά προγράμματα αλληλούχισης του γονιδιώματος στοχεύουν στα
παθογόνα που μεταδίδονται τροφιμογενώς. Με την ανάπτυξη τεχνολογιών αλληλούχισης του
γονιδιώματος, η βιοπληροφορική έχει προτείνει έναν καινοτόμο τρόπο που θα βοηθήσει στον
προσδιορισμό της πηγής των τροφιμογενών λοιμώξεων. Για παράδειγμα, η πρόσφατη προσέγγιση της
FDA βοηθά στην ανίχνευση του παθογόνου βακτηρίου των τροφίμων και αυτά τα υπολογιστικά εργαλεία
επικεντρώνονται στην πρόβλεψη της μικροβιακής ανάπτυξης σε μια δεδομένη πηγή τροφίμων. Για να
εξασφαλιστεί η πρόοδος της ποιότητας των τροφίμων είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν εργαλεία
βιοπληροφορικής που επιτρέπουν αυτόματα την ανίχνευση των διαφόρων ιδιοτήτων των τροφίμων.
Ανίχνευση αλλεργιογόνων τροφίμων

Η βιοπληροφορική παρέχει μια αποτελεσματική προσέγγιση για την αξιολόγηση του
αλλεργιογόνου δυναμικού των φυσιολογικών πρωτεϊνών στα τρόφιμα, και έχει σημαντικό ρόλο στην
αξιολόγηση της ασφάλειας των γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών, καθώς είναι ζωτικής σημασίας
να υπάρχει ασφάλεια από τροφικές αλλεργίες. Τα εργαλεία αυτά δρουν για την πρόβλεψη της
λειτουργικότητας και της αλλεργιογονικότητας των προϊόντων διατροφής μελετώντας την πρωτεϊνική
αλληλουχία των συστατικών τους. Πρακτικά, μια συγκριτική τεχνική γονιδιωματικής της
βιοπληροφορικής έχει χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει πολλά παθογόνα των τροφίμων και τις πηγές
που συνδέονται με την παραγωγή τους. Έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνητικών μελετών
αλληλούχισης και σύγκρισης των γονιδιωμάτων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι τέτοιες
μελέτες μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της ασθένειας που σχετίζεται με την
καλλιέργεια, και στην πρόληψη της τροφικής δηλητηρίασης. Οι καλλιέργειες αποτελούν σημαντικό
τμήμα της βιομηχανίας τροφίμων και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι καλής ποιότητας (δηλαδή υψηλής
απόδοσης και ανθεκτικότητας σε ασθένειες). Χρησιμοποιώντας μεθόδους της βιοπληροφορικής, η
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ταυτοποίηση γονιδίων στις εμπορικά σημαντικές καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ανάπτυξη διαγονιδιακών καλλιεργειών, και τα νέα γονίδια μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και την
ποσότητα των τροφίμων. Μια τέτοια τεχνική μπορεί να είναι χρήσιμη στην ανάπτυξη αγροχημικών με
βάση τα μονοπάτια μεταγωγής σήματος για συγκεκριμένους στόχους και την ανίχνευση ενώσεων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα ή εντομοκτόνα. Λόγω της πολύ
διαφορετικής προέλευσης των αλλεργιογόνων, έχουν πολύ μεγάλη ομοιότητα αλληλουχίας στη δομή που
προκαλεί ισοδύναμες αποκρίσεις του IgE. Η χρήση αυτών των μεθοδολογιών έχει οδηγήσει τον
οργανισμό WHO να συμπεριλάβει την αναζήτηση ομοιότητας αλληλουχιών ως χαρακτηριστικό κανόνα
για την αξιολόγηση της αλλεργιογονικότητας των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων. Πρόσφατα,
πραγματοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές βιοπληροφορικής στην ανάπτυξη της διαγνωστικής διερεύνησης
των αλλεργιογόνων για την πρόβλεψη της αλλεργίας στα φυστίκια με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης
(machine learning).
Προς το παρόν υπάρχουν διαφορετικές βάσεις δεδομένων για τα αλλεργιογόνα τροφίμων, όπως
το AllerMatch, το Informall, η βάση δεδομένων Allergen FARRP και το SDAP.

Βιοπληροφορική στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων
Υπάρχει αυξανόμενη εκτίμηση για τη βιοπληροφορική στον τομέα της ποιότητας και της
ασφάλειας των τροφίμων. Πολλά τρόφιμα υποβάλλονται σε κάποια μορφή επεξεργασίας πριν φθάσουν
στον καταναλωτή, από τη ζύμωση έως τη συσκευασία. Σε πολλές από αυτές τις διεργασίες, οι
μικροοργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο είτε στη μετατροπή των τροφίμων στα επιθυμητά
τελικά προϊόντα, είτε στην αλλοίωση ή μόλυνση των τροφίμων.
Η βιοπληροφορική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη και την αξιολόγηση των
επιθυμητών και των ανεπιθύμητων επιδράσεων των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Λαμβάνοντας υπόψη
τις επιθυμητές ιδιότητες, οι μέθοδοι της βιοπληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση
της μικροβιακής παραγωγής των ζυμωμένων προϊόντων διατροφής, όπως οι λειτουργικές προβλέψεις με
βάση τη γονιδιωματική, η δημιουργία μεταβολικών μοντέλων με βάση το γονιδίωμα, και η πρόβλεψη των
σύνθετων ιδιοτήτων των τροφίμων (π.χ. γεύση και υφή) και των ιδιοτήτων των σύνθετων ζυμώσεων.
Για την κατανόηση μιας συγκεκριμένης γονιδιακής λειτουργίας, εφαρμόζεται συσχετιστική
ανάλυση της παρουσίας και της απουσίας του γονιδίου σε οργανισμούς με την παρουσία και απουσία
ενός συγκεκριμένου φαινοτυπικού χαρακτηριστικού στο ίδιο σύνολο οργανισμών (η αποκαλούμενη
gene–trait matching, GTM). Για παράδειγμα, ένα σύνολο πρωτεϊνών εμπλέκεται στην αποδόμηση των
φυτικών (ολιγο-)σακχαριτών συνδέοντας την πηγή απομόνωσης του βακτηρίου με την παρουσία/απουσία
του γονιδίου.
Σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκριτική ανάλυση των
αλληλουχιών του γονιδιώματος ενός είδους όπου ορισμένα στελέχη έχουν θετικό αντίκτυπο (π.χ.
ενίσχυση γεύσης) ενώ άλλα είναι επιβλαβή (π.χ. αλλοίωση) για την αναγνώριση των γενετικών στοιχείων
που ενδεχομένως αποτελούν τη βάση αυτών των διαφορών.
Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση ωμικών δεδομένων (omics) με τον
φαινότυπο είναι τα PhenoLink και DuctApe. Τεχνικές όπως η ενίσχυση πολλαπλής εκτόπισης μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του DNA από ένα μόνο κύτταρο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μια ποικιλία εργαλείων συναρμολόγησης γονιδιώματος για τη συναρμολόγηση των αναγνωσμάτων που
λαμβάνονται από την αλληλούχιση ενός κυττάρου.
Τέλος, τα μεταθετά στοιχεία όπως τα τρανσποζόνια, τα πλασμίδια ή οι φάγοι μπορούν να
μεταφέρουν τη λειτουργικότητα από ένα βακτηριακό στέλεχος σε άλλο. Ένα παράδειγμα είναι η
μεταφορά του οπερονίου της γαλακτόζης μεταξύ στελεχών Lactococcus lactis. Ο εντοπισμός των πιθανών
θέσεων εισαγωγής του τρανσποζονίου είναι κρίσιμος και μπορεί να διευκολυνθεί από εργαλεία
βιοπληροφορικής όπως είναι ο transposon insertion finder.
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Αξιολόγηση κινδύνου
Ο εντοπισμός δυνητικών κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια από μικροβιακά στελέχη που
υπάρχουν στα τρόφιμα, αποτελεί σημαντικό βήμα για την εκτίμηση του κινδύνου στην κατανάλωση
προϊόντων διατροφής. Η βιοπληροφορική συμβάλλει σε αυτό το ζήτημα με τον επιλεκτικό έλεγχο
αλληλουχιών του μικροβιακού γονιδιώματος για γονίδια με συγκεκριμένες λειτουργικότητες - έναν
εξαιρετικά ευαίσθητο και υπολογιστικά αποτελεσματικό τρόπο ταυτοποίησης πιθανών κινδύνων για την
υγεία.
Το δυναμικό ενός συγκεκριμένου βακτηριδίου για αντοχή σε αντιβιοτικά ή λοιμογόνο δύναμη
μπορεί να διερευνηθεί συγκρίνοντας την αλληλουχία του γονιδιώματός του με μια βάση δεδομένων
αναφοράς που περιέχει γνωστά γονίδια αντοχής και παράγοντες λοιμογόνου δράσης. Παρόμοιες
προσεγγίσεις έχουν περιγραφεί για τον εντοπισμό της ανθεκτικότητας των βακτηριδίων στα τρόφιμα, των
αναερόβιων οργανισμών που σχηματίζουν σπόρια στα τρόφιμα και των δυνητικών παθογόνων,
χρησιμοποιώντας δεδομένα της μεταγονιδιωματικής. Αυτή η μεθοδολογία με βάση τη μεταγονιδιωματική
μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, π.χ. παραγωγή αντιμικροβιακών πεπτιδίων.

Εντοπισμός και ανίχνευση μικροοργανισμών των τροφίμων
Η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων πραγματοποιούνται και οι δύο σε σύνθετα
περιβάλλοντα. Εκτός από τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν
πολλές άλλες πηγές βιομορίων (πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες). Αυτή η πολυπλοκότητα προκαλεί
δυσκολίες στην ανίχνευση και τον εντοπισμό συγκεκριμένων μικροοργανισμών, είτε δυνητικών
παθογόνων των τροφίμων είτε ωφέλιμων προβιοτικών στελεχών που προστίθενται στα προϊόντα των
τροφίμων για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του.
Πέρα από τις κλασσικές τεχνικές ανίχνευσης DNA όπως η (q)PCR, αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι
που βασίζονται σε γονιδιωματικά δεδομένα που επιτρέπουν την ταχεία και ακριβή παρακολούθηση ή
ανίχνευση συγκεκριμένων ειδών ή ακόμη και στελεχών μεταξύ της φυσικής μικροχλωρίδας. Για
παράδειγμα, διεξήχθη ειδική ενίσχυση και αλληλούχιση ενός γονιδιακού τόπου που αναγνωρίστηκε ότι
είναι διακριτός μεταξύ διαφορετικών στελεχών L. plantarum, και τα δεδομένα που ελήφθησαν έδειξαν
ότι αυτή είναι μια χρήσιμη προσέγγιση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σχετικής παρουσίας
διαφορετικών στελεχών διαμέσου του GIT. Η ίδια προσέγγιση μπορεί να ακολουθηθεί για τον σχεδιασμό
ειδικών εκκινητών για τη διάκριση μεταξύ παθογόνων και μη παθογόνων πληθυσμών συγκεκριμένων
ειδών και για την ανίχνευση ενός στελέχους ενδιαφέροντος για τα τρόφιμα, επιτρέποντας σε αυτό το
συγκεκριμένο προϊόν να φέρει επωνυμία.
Οι προσεγγίσεις του μεταγονιδιώματος για τον αποκλειστικό εντοπισμό ενός μόνο στελέχους
μπορούν να αποκαλύψουν τις δυνατότητές τους και στην ανίχνευση επιβλαβών βακτηρίων. Τα κύρια
πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων που δεν απαιτούν το στάδιο της καλλιέργειας, αποτρέποντας έτσι τη
δημιουργία σφαλμάτων στα αποτελέσματα λόγω της αποτυχίας ανίχνευσης του χαμηλού μικροβιακού
φορτίου που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στις μεθόδους ανίχνευσης που εξαρτώνται από την καλλιέργεια.

Ο ρόλος της τοξικογενετικής στην εγγύηση της ποιότητας των
τροφίμων
Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί έναν ολοένα και περισσότερο σημαντικό τομέα
προβληματισμού για τους καταναλωτές, και η βιομηχανία τροφίμων έχει αναπτύξει ένα συνεκτικό
ερευνητικό πρόγραμμα για την ασφάλεια των τροφίμων με καθιερωμένες κλασσικές μεθοδολογίες αλλά
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και νέας τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία έρευνας. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η αδρανοποίηση
ή η αναστολή των ανεπιθύμητων μικροβίων είναι δυνατή με την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία των
τροφίμων, να αυξηθεί η κατανόηση της οικολογίας των μικροβιακών πληθυσμών που προέρχονται από
τρόφιμα, να ανακαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι πληθυσμοί ανταποκρίνονται σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το στρες και, τέλος, η τοξικολογική αξιολόγηση των τροφίμων και
των συστατικών των τροφίμων.
Ένας κλάδος της γονιδιωματικής, η τοξικογενετική, είναι ένα αναδυόμενο πεδίο που συμβάλλει
στην αξιολόγηση των τοξικολογικών επιδράσεων συγκεκριμένων ενώσεων. Η τοξικογενετική
χρησιμοποιεί τις συστοιχίες DNA (tox-chips) για να ελέγξει τις τοξικολογικές επιπτώσεις μιας
συγκεκριμένης ένωσης. Οι τεχνικές των συστοιχιών DNA βασίζονται στη μεθοδολογία του DNA
microchip και ανιχνεύουν ανθρώπινο ή ζωικό γενετικό υλικό που σταθεροποιείται σε μικρο-συσκευές
για να καταγραφεί η γονιδιακή έκφραση των κυττάρων που εκτίθενται στις υπό μελέτη ενώσεις. Αυτή
η τεχνική αποφεύγει τη μελέτη της παθολογίας των ζώων για να ορίσει την ασθένεια. Τα πλεονεκτήματα
της δοκιμασίας αυτής είναι η ταχύτητα και η ευκολία χρήσης, αποτελεί χαρακτηριστική μέθοδος για
την ανάλυση της έκφρασης του DNA, και οι μειωμένες δοκιμές σε ζώα. Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής
αντιμετωπίζει σήμερα την πρόκληση της συσσώρευσης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, τα οποία
παράγονται μέσω των DNA συστοιχιών, και της περίπλοκης ανάλυσης και ερμηνείας τους. Εντούτοις,
η ενσωμάτωση των δεδομένων των tox-chip πρέπει να γίνει στη βάση γνώσεων των ερευνητικών
ιδρυμάτων και αυτό αποτελεί θέμα μελέτης για το μέλλον.

Προοπτικές
Η βιοπληροφορική εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή τροφίμων, στη μηχανική
και στην ασφάλεια. Ορισμένες μελλοντικές τάσεις της δυνητικής εφαρμογής της είναι οι εξής:
- Πρόβλεψη της μικροβιακής λειτουργικότητας βάση της αλληλουχίας. Απαιτείται καταγραφή των
λειτουργικών χαρακτηριστικών των βακτηρίων και μπορούν να προσδιοριστούν με αξιοπιστία
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αλληλουχίας. Νέα δημόσια διαθέσιμα σύνολα δεδομένων για το
γονότυπο/φαινότυπο/μεταγράφωμα όπως αυτά που είναι διαθέσιμα για τους L. lactis και L.
plantarum θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών πρόβλεψης
βασισμένων σε αλληλουχία, όπως πιο συγκεκριμένων πρωτεϊνικών περιοχών, ειδικότερα για την
ανίχνευση π.χ. ενεργών ενζύμων έναντι των πολυσακχαριτών και σχετικών υποκινητών ή
ρυθμιστικών θέσεων πρόσδεσης για το φαινότυπο.
- Δημιουργία συλλογών από καλλιέργειες για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά βασισμένη στη γνώση
που αποκτάται με την μέθοδο in silico screening. Αυτό θα απαιτούσε βάσεις δεδομένων που θα
ενσωματώνουν στοιχεία από τη γονιδιωματική, τη βιολογία των συστημάτων, τους φαινοτύπους,
τις πληροφορίες για τα συστατικά, τις ιδιότητες των ομάδων των τροφίμων, τις μετρήσεις των
παραμέτρων κατά τη διαδικασία παραγωγής των τροφίμων και τους «βιοδείκτες» για τη
λειτουργικότητα σε συγκεκριμένα είδη (π.χ. GTM). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη
διάδοση των αρχών FAIR (findable, accessible, interoperable, re-usable, http://datafairport.org/)
για την αποθήκευση των δεδομένων. Το μελλοντικό λογισμικό και οι βάσεις δεδομένων μπορούν
να ενοποιηθούν σε μια εικονική μηχανή που μπορεί στη συνέχεια να εκτελεστεί στο “σύννεφο”.
Τα πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιούνται στο χρηματοδοτούμενο από
την ΕΕ σχέδιο GenoBox (www.genobox.eu), το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία βάσης
δεδομένων που συγχωνεύει τα δεδομένα γονότυπου και φαινοτύπου, τα οποία επιτρέπουν τη
σάρωση των μικροβιακών γονιδιωμάτων για παράγοντες λειτουργικότητας και παράγοντες
κινδύνου για την ασφάλεια.
- Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εκτίμηση του κινδύνου της παρουσίας ορισμένων
μικροβίων/λειτουργικότητας σε ένα δεδομένο προϊόν διατροφής. Η ιδέα είναι να προσδιοριστούν
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-

με αλληλούχιση τα χαμηλά επίπεδα μικροβιακού φορτίου σε πολλά τρόφιμα της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το έργο έχει ήδη δημιουργηθεί από μια
κοινοπραξία της IBM και της MARS (http://www.research.ibm.com/client-programs/foodsafety/).
Ο στόχος είναι σε αυτή τη βάση δεδομένων να καταγραφεί η βιοποικιλότητα και να
χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για το μαρκάρισμα των προϊόντων που βασίζονται σε μοναδικά
πρότυπα μικροχλωρίδας που υπάρχουν σε ζυμωμένα προϊόντα ή σε τρόφιμα που περιέχουν
μικροβίωμα.
Ρύθμιση της απόδοσης των ζυμώσεων μέσω της μελέτης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
μικροβίων και του περιβάλλοντός τους. Αυτές οι προσεγγίσεις χρησιμοποιούν τη βιολογία
συστημάτων πέρα από τα μεταβολικά μοντέλα γονιδιακής κλίμακας και τα κινητικά μοντέλα για
να περιγράψουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικροβίων και της “μήτρας” τους. Για να
πραγματοποιηθούν αυτές οι μελέτες απαιτούν μια ουσιαστική βάση γνώσεων τόσο για τις
ιδιότητες των μικροοργανισμών όσο και για τις φυσικές ιδιότητες της “μήτρας” στην οποία
λειτουργεί ο οργανισμός. Η ενοποίηση των πληροφοριών και η επέκταση των δεδομένων σχετικά
με τη ζύμωση και την ασφάλεια των τροφίμων στις βάσεις δεδομένων και ο συνδυασμός τους με
κατάλληλο πειραματικό σχεδιασμό, αλγόριθμους, εμπειρογνωμοσύνη και πειράματα
παρακολούθησης πρέπει να επιτρέπουν την ενίσχυση της πρόβλεψης των επιδόσεων και της
ασφάλειας της ζύμωσης.
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Βιοπληροφορική για τη γεωργία
Γονιδιωματική, μεταβολομική
βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

και

αλληλεπιδρασιωματική

για

τη

Η γεωργία δεν είναι μόνο μια σημαντική απασχόληση για μερικά έθνη, αλλά και ένας τρόπος
ζωής, πολιτισμός και παράδοση. Τα δημητριακά όπως το ρύζι, το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, το
σόργο, το κεχρί, το ζαχαροκάλαμο πάντοτε θεωρούνται ως σημαντική τροφή για τους ανθρώπινους
πληθυσμούς σε διάφορες ηπείρους. Από χιλιάδες χρόνια πριν, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την
αναπαραγωγή-βελτίωση και την επιλογή για να δημιουργήσουν εγχώριες ποικιλίες αυτών των
καλλιεργειών με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη γεύση,
τη θρεπτική αξία και την παραγωγικότητα, ειδικά κατά την «Πράσινη Επανάσταση» που έλαβε χώρα το
1960 – 1970.
Ωστόσο, η Πράσινη Επανάσταση ήταν επίσης γνωστή για την αποτυχία της, και πλέον δεν είμαστε
σε θέση να επιβιώσουμε από λίγες ποικιλίες με "υψηλή απόδοση". Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσουμε πιο προηγμένες και σύγχρονες μεθόδους βιοτεχνολογίας στην
γεωπονία για να παρέχουμε θρεπτικά τρόφιμα στον συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό,
λαμβάνοντας υπόψιν τρεις σημαντικούς περιορισμούς: τις λιγότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, την
εξάντληση των ενεργειακών πόρων και τις απρόβλεπτες κλιματικές αλλαγές. Με άλλα λόγια, πρέπει να
αυξηθεί ο ρυθμός της έρευνας, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αρκετή τροφή για τις
μελλοντικές γενιές.
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Η τελευταία δεκαετία θεωρήθηκε ως μια νέα εποχή Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής
Βιολογίας που ενισχύει την επιστημονική εφευρετικότητα και τις επιστημονικές ανακαλύψεις στην
επιστήμη της ζωής. Η συμμετοχή της επιστήμης των υπολογιστών στον τομέα της βιολογίας των φυτών
έχει αλλάξει τον τρόπο που συνήθως διεξάγουμε την έρευνα σχετικά με τα φυτά τις προηγούμενες
δεκαετίες. Η ραγδαία πρωτοποριακή πρόοδος της τεχνολογίας της αλληλούχισης κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών καθιστά αυτήν την τεχνολογία τόσο αποδοτική ώστε σήμερα αποτελεί κοινό εργαλείο
για κάθε εργαστήριο που διεξάγει πειράματα και χρησιμοποιεί μεθόδους αλληλούχισης για τη μελέτη του
γονιδιώματος ενδιαφέροντος.
Η ενσωμάτωση της σύγχρονης βιοτεχνολογικής προόδου στη γεωργία παρέχει τεράστια οφέλη
στον κλάδο της βιοενέργειας, στις γεωργικές βιομηχανίες, στην αξιοποίηση των γεωργικών
παραπροϊόντων, στη βελτίωση των φυτών και στην καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος. Η πρόσφατη
αλληλούχιση του γονιδιώματος και των μεταγράφων ενός φυτικού είδους δίνει την ευκαιρία να
αποκαλυφθεί η γενετική αρχιτεκτονική πολλών φυτικών ειδών, οι διαφορές σε χιλιάδες φυτά εντός και
εκτός του πληθυσμού, τα γονίδια και οι μεταλλάξεις που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των
συγκεκριμένων σύνθετων χαρακτηριστικών (Εικόνα 1).
Κύτταρο
μικροοργανισμού

Επιλογή
στόχων
PDB
Βάση δεδομένων

HT
Κρυσταλλογραφία
και N

Δομική Γονιδιωματική
έα μέλη της οικογένειας
έα πεδία

Λειτουργικές μελέτες
Ανάπτυξη φαρμάκων
Μεταβολικά μονοπάτια

Χαρακτηρισμός
Δομής Λειτουργίας
Συγκριτικός
σχεδιασμός
πρωτεϊνικής δομής

Εικόνα. 1. Δομική Γονιδιωματική
Ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πηγές της γονιδιωματικής που είναι διαθέσιμες για
πολλά μοντέλα και μη-μοντέλα των φυτικών ειδών ως αποτέλεσμα της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου
στον τομέα της ωμικής (omics) και της βιοπληροφορικής, που τελικά μας οδηγούν στην αναγνώριση του
νέου πεδίου μεταφραστικής της επιστήμης των φυτών γνωστή ως 'Γονιδιωματική Φυτών'. Στο πλαίσιο
της γονιδιωματικής των φυτών, θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε τις εξής δραστηριότητες:
1. Αλληλούχιση και εκ νέου συγκρότηση (de novo assembly) των μη-μοντέλων των φυτικών ειδών
2. Δημιουργία λεπτομερούς καταλόγου γονιδίων με τη λειτουργική τους επισημείωση και οντολογία
3. Ανακάλυψη μιας μεγάλης ποσότητας SNP (μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός) / InDeLs
(πολυμορφισμός προσθήκης-διαγραφής νουκλεοτιδίων) δεικτών, για να συμβάλλει στην ακριβή
χαρτογράφηση και την επιλογή του είδους με την ανώτερη ποιότητα
4. Προσδιορισμός των "υποψήφιων γονιδίων/μεταλλάξεων/αλληλομόρφων" σε συνδυασμό με τα
επιθυμητά χαρακτηριστικά μετά τη διαφοροποίηση των υποκείμενων QTLs (γονιδιακών τόπων
ποσοτικών χαρακτηριστικών) από τους δείκτες που δημιουργήθηκαν στο 2) χρησιμοποιώντας
μεθόδους χαρτογράφησης QTL π.χ. GWAS (μελέτες διερεύνησης ολόκληρου γονιδιώματος)
5. Δημιουργία του "MarkerChip Panel" με σκοπό την γονοτύπηση και την επιλογή.
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Από την άποψη αυτή, η μεταβολομική είναι επίσης ένα ραγδαία αναδυόμενο πεδίο στον κόσμο
των omics και χρησιμοποιείται για τη σάρωση όλων των μεταβολιτών που υπάρχουν στο δείγμα με τη
χρήση οργάνων LC-MS, NMR-MS και GC-MS. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε στον άνθρωπο για να
προσδιοριστούν όλοι οι πιθανοί μεταβολίτες που υποδηλώνουν άμεσα ή έμμεσα τις διατροφικές
συνήθειες των ατόμων, των οποίων τα δείγματα ούρων συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν σε ένα από τα MS
όργανα, και ελήφθησαν δεδομένα με υπολογιστική διαδικασία (Εικόνα 2).
Σημαντικοί μεταβολίτες
1500 μόρια

Βιοχημικά μόρια
(μεταβολίτες)

Μεταβολομική
μόρια

Πρωτεϊνη

Πρωτεομική
πρωτεϊνες

Μεταγραφωματική
N μετάγραφα

RNA

DNA

Γονιδιωματική
,
γονίδια

Εικόνα 2. Τεχνολογία της Μεταβολομικής
Επίσης, το interactome (αλληλεπίδρομα, σύνολο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μακρομορίων)
αποτελείται από ένα πλήρες σύνολο αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών που βοηθούν στην κατανόηση
των μοριακών δικτύων που διέπουν τα κυτταρικά συστήματα. Για παράδειγμα, ο χάρτης αλληλεπίδρασης
του Arabidopsis αποκάλυψε χιλιάδες εξαιρετικά αξιόπιστες αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεϊνών
(Arabidopsis Interactome Mapping Consortium 2011).

Αντίκτυπος της αλληλούχισης του γονιδιώματος στη γεωργία
Ο όρος γονιδίωμα αναφέρεται ειδικά στο ολικό γενετικό υλικό ενός οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του πυρηνικού DNA (δηλ. το πυρηνικό γονιδίωμα) και επίσης στις
γενετικές πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσα σε κυτταρικά οργανίδια που φέρουν το δικό τους DNA
- το ‘μιτοχονδριακό γονιδίωμα’ ή το ‘γονιδίωμα των χλωροπλαστών’.
Μερικοί οργανισμοί έχουν πολλαπλά αντίγραφα χρωμοσωμάτων, τα οποία είναι διπλοειδή,
τριπλοειδή, τετραπλοειδή, κλπ. Στον οργανισμό που αναπαράγεται (τυπικοί ευκαρυώτες) ο γαμέτης έχει
το ήμισυ του αριθμού των χρωμοσωμάτων του σωματικού κυττάρου, και το γονιδίωμα είναι ένα πλήρες
σύνολο χρωμοσωμάτων σε ένα γαμέτη.
Επιπλέον, το γονιδίωμα μπορεί να περιέχει μη χρωμοσωμικά γενετικά στοιχεία, όπως ιοί,
πλασμίδια ή μεταθετά στοιχεία. Οι περισσότερες βιολογικές μονάδες που είναι πιο πολύπλοκες από έναν
ιό, έχουν επιπλέον γενετικό υλικό εκτός από αυτό που υπάρχει στα χρωμοσώματα τους. Επομένως, το
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«γονιδίωμα» περιγράφει όλα τα γονίδια και τις πληροφορίες σχετικά με το μη-κωδικοποιόν DNA που
δύναται να είναι παρόν.
Ωστόσο, σε ευκαρυώτες όπως τα φυτά, τα πρωτόζωα ή τα ζώα, το «γονιδίωμα» συνδέεται τυπικά
μόνο με τις πληροφορίες του χρωμοσωμικού DNA. Η γενετική πληροφορία που περιέχεται στο DNA των
κυτταρικών οργανιδίων, δηλ. τους χλωροπλάστες και/ή τα μιτοχόνδρια, δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος
του γονιδιώματος. Στην πραγματικότητα, τα μιτοχόνδρια φέρουν το δικό τους γονιδίωμα που συχνά
ονομάζεται «μιτοχονδριακό γονιδίωμα» (Εικόνα 3). Το DNA που βρίσκεται στους χλωροπλάστες
αναφέρεται ως «γονιδίωμα πλαστιδίων» (Εικόνα 4).

Εικόνα 3. Μιτοχονδριακό γονιδίωμα

Εικόνα 4. Γονιδίωμα πλαστιδίων

Η καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης του γονιδιώματος προέρχεται από τη συγκριτική ανάλυση
του μικροβιακού γονιδιώματος, η οποία χρησιμοποιεί τη σύγκριση μεταβολισμού και την οργάνωση
γονιδίων σε επίπεδο μεταβολικών αντιδράσεων με τα οπερόνιά τους, χρησιμοποιώντας μονοπάτια,
αντιδράσεις, δομές, ενώσεις και ορθόλογα γονίδια. Από την άποψη αυτή, η αλληλούχιση του ολικού
γονιδιώματος σε διάφορα είδη επιτρέπει τον προσδιορισμό της οργάνωσής τους και αποτελεί το σημείο
εκκίνησης για την κατανόηση της λειτουργικότητάς τους, ευνοώντας έτσι την πρακτική της ανθρώπινης
γεωργίας.
Σε αυτό το σημείο, η συμβολή της γονιδιωματικής στη γεωργία περιλαμβάνει την ταυτοποίηση
και τον χειρισμό γονιδίων που σχετίζονται με συγκεκριμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, καθώς και την
αναπαραγωγή (διασταυρώσεις) με τη συμβολή δεικτών για την επιλογή των μεταλλαγών. Ο όρος
«γεωργική γονιδιωματική» (ή αγρο-γονιδιωματική) στοχεύει στην εξεύρεση καινοτόμων αποφάσεων
μέσω της μελέτης των καλλιεργειών ή των γονιδιωμάτων των ζώων, για την απόκτηση γνώσεωνπληροφοριών σχετικά με την προστασία και την αειφόρα παραγωγικότητα στη βιομηχανία των τροφίμων,
αλλά και για την παραγωγή ενέργειας ή τον σχεδιασμό φαρμάκων.
Δεδομένου ότι τα περισσότερα βακτηριακά είδη είναι ακόμη άγνωστα, οι περισσότερες από τις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της μικροβιακής κοινότητας και τον χαρακτηρισμό
των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, τώρα επιδέχονται την απομόνωση του ολικού DNA
και τη χρήση της μεθόδου NGS (Αλληλούχιση επόμενης γενεάς) σε ολόκληρο το δείγμα. με στόχο την
αλληλούχιση και τον χαρακτηρισμό των τμημάτων του DNA όλων των ειδών, δηλαδή του
μεταγονιδιώματος (μικροβιακού γονιδιώματος) (Εικόνα 5).
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Απομόνωση DNA

Κατακερματισμός

Αλληλούχιση DNA

Ταξινομική
κατ ταξη
Αν λυση μολυσματικών
παραγόντων

ημιουργία λειτουργικού
προφίλ

Εικόνα 5. Ανάλυση μεταγονιδιώματος
Η εφαρμογή της μεταγονιδιωματικής στη γεωργία έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλη για
την απεικόνιση των πολύπλοκων μοτίβων των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μικροοργανισμών στο
έδαφος και στη ριζόσφαιρα των φυτικών ειδών ή ειδικότερα σε ιστούς ή όργανα. Επιπλέον, η
μεταγονιδιωματική έδειξε ότι είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό της μετατόπισης της ταξινομικής σύνθεσης
και της λειτουργικής ποικιλότητας της μικροβιακής κοινότητας στη ριζόσφαιρα και στο έδαφος, οι οποίες
συνδέονται με τις περιβαλλοντικές αλλαγές που σχετίζονται με τη γονιμοποίηση και τη γεωργική
διαχείριση.

Εφαρμογές της βιοπληροφορικής στη γεωργία
Η συλλογή και η αποθήκευση των φυτικών γενετικών πηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την παραγωγή ισχυρότερων, ανθεκτικών σε ασθένειες και έντομα καλλιεργειών και για τη βελτίωση της
ποιότητας των ζώων καθιστώντας τα υγιέστερα, πιο ανθεκτικά σε ασθένειες και πιο παραγωγικά.
Η συγκριτική γονιδιωματική του οργανισμού-μοντέλου και του μη-μοντέλου των φυτικών ειδών
μπορεί να αποκαλύψει την οργάνωση των γονιδίων τους, η οποία μετέπειτα χρησιμοποιείται για τη
μεταφορά πληροφοριών από τα πρότυπα συστήματα καλλιέργειας σε άλλες καλλιέργειες τροφίμων. Από
την άποψη αυτή, παραδείγματα υφιστάμενων ολικών φυτικών γονιδιωμάτων αποτελούν το Arabidopsis
thaliana (αραβίδοψη) και το Oryza sativa (ρύζι).
Επίσης, η βιομάζα φυτικής προέλευσης είναι μία από τις πηγές παραγωγής ενέργειας με τη
μετατροπή της σε βιοκαύσιμα, όπως και η αιθανόλη, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τα οχήματα
και τα αεροπλάνα. Επιπλέον, τα είδη καλλιεργειών που βασίζονται στη βιομάζα, όπως το καλαμπόκι, το
switchgrass και τα λιγνοκυτταρινικά είδη όπως το bagasse και το άχυρο, χρησιμοποιούνται ευρέως για
την παραγωγή βιοκαυσίμων. Συνεπώς, η χρήση της γονιδιωματικής και της βιοπληροφορικής σε
συνδυασμό με την βελτίωση θα αυξήσει την ικανότητα των καλλιεργήσιμων φυτικών ειδών ώστε να
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες βιοκαυσίμων, και συνεπώς θα συνεχίσουν να αυξάνουν τη χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη σύγχρονη κοινωνία.
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Επιπλέον, γονίδια από το Bacillus thuringiensis, τα οποία μπορούν να ελέγξουν έναν αριθμό
σημαντικών παρασίτων, μεταφέρθηκαν με επιτυχία στο βαμβάκι, το καλαμπόκι και τις πατάτες. Αυτή η
νέα ικανότητα των φυτών να αντισταθούν στην έξαρση των εντόμων μπορεί να μειώσει τον αριθμό των
εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται, και συνεπώς θα αυξηθεί η ποιότητα και η θρεπτική αξία των
καλλιεργειών (Εικόνα 6).

Το γονίδιο
B εισάγεται
στην
καλλιέργεια

Υποκινητής
CaMV 35S

εκφράζεται σε
ΟΛΟΥΣ τους ιστούς
του φυτού
Η πυραλίδα του αραβόσιτου που τρέφεται από
οποιοδήποτε φυτικό μέρος θανατώνεται όταν το
γονίδιο B εκφράζεται σε όλους τους ιστούς

Υποκινητής
της PEP
Καρβοξυλάσης

Η πυραλίδα του
αραβόσιτου είναι
έντομο που
προσβάλλει την
καλλιέργεια

Εκφράζεται
ΜΟ Ο στους
πράσινους ιστούς

Το έντομο θανατώνεται
όταν τρώει οποιοδήποτε
μέρος του φυτού

ταν το γονίδιο B εκφράζεται μόνο στους πράσινους
ιστούς, η πυραλίδα του αραβόσιτου που τρέφεται με το
θύσανο (φούντα) δεν θανατώνεται

Εικόνα 6. Γονίδιο του Bacillus thuringiensis
Οι επιστήμονες πρόσφατα κατάφεραν να μεταφέρουν γονίδια στο ρύζι για να αυξήσουν τα επίπεδα
της βιταμίνης Α, του σιδήρου και άλλων μικροθρεπτικών συστατικών. Η επιτυχία αυτής της διεργασίας
θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των περιστατικών τύφλωσης και αναιμίας που
προκαλούνται από την έλλειψη της βιταμίνης Α και του σιδήρου, αντιστοίχως (Εικόνες 7.1, 7.2).

Η λύση του Χρυσού υζιού
Εισαγωγή γονιδίων που συμμετέχουν στο
μονοπάτι του καροτενίου

σοπρένιο
άρκισσος

ι ης Βι μ ης Α

Διφωσφορικό γερανυλγερανύλιο
ονίδιο από το
φυτό ρκισσο

Τα γονίδια που
συμμετέχουν στο μονοπάτι
παραγωγής του β
καροτένιου λαμβάνονται
από άλλα είδη και
εισάγονται στο γονιδίωμα
του λευκού ρυζιού.

Βακτήρια

υνθ ση φυτοενίου

υτοένιο
Ένα βακτηριακό γονίδιο
πραγματοποιεί και τις
δύο διεργασίες

Έν υμο αποκορεσμού
φυτοενίου

Έν υμο αποκορεσμού του
καροτενίου

Μ

Λυκοπένιο
ονίδιο από το
φυτό ρκισσο

κυκλ

Λευκό ρύζι

β-καροτένιο

Χρυσό ρύζι
λυκοπενίου

καροτένιο
(πρόδρομο μόριο της Βιταμίνης )

Χρυσό ρύζι

Εικόνα 7. Μεταφορά γονιδίων στο ρύζι για αύξηση των επιπέδων βιταμίνης A
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Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η πρόοδος στην ανάπτυξη ποικιλιών δημητριακών που έχουν
μεγαλύτερη ανοχή στην αλκαλικότητα του εδάφους, την τοξικότητα του ελεύθερου αλουμινίου και του
σιδήρου. Οι ποικιλίες αυτές θα επιτρέψουν στη γεωργία να επιτύχει σε φτωχότερες εδαφικά περιοχές,
προσθέτοντας έτσι πολύ περισσότερη καλλιεργήσιμη γη στην παγκόσμια παραγωγική βάση.
Από αυτή την άποψη, ο σκοπός της γονιδιωματικής των φυτών είναι η κατανόηση τη της γενετικής
και μοριακής βάσης όλων των βιολογικών διεργασιών στα φυτά, που αντιστοιχούν στο είδος. Αυτή η
κατανόηση είναι θεμελιώδης διότι θα επιτρέψει την αποδοτική εκμετάλλευση των φυτών ως βιολογικοί
πόροι για την εξέλιξη νέων ποικιλιών με βελτιωμένη ποιότητα και με μειωμένο οικονομικό και
περιβαλλοντικό κόστος. Χαρακτηριστικά πρωταρχικού ενδιαφέροντος είναι η αντοχή σε παθογόνα και
αβιοτικές καταπονήσεις-στρες, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα φυτά, και τα αναπαραγωγικά
χαρακτηριστικά που καθορίζουν την απόδοση.

Βιολογική βάση δεδομένων γεωργικής σημασίας
Στην αρχή της «γονιδιωματικής επανάστασης», το θεμελιώδες καθήκον της βιοπληροφορικής
ήταν η δημιουργία και η διατήρηση βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση βιολογικών πληροφοριών,
όπως αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων.
Μια βιολογική βάση δεδομένων είναι μια μεγάλη, οργανωμένη μορφή σταθερών δεδομένων, η
οποία γενικά σχετίζεται με το λογισμικό των υπολογιστών που προβλέπεται για την ενημέρωση, την
αναζήτηση και την ανάκτηση πληροφοριών που αποθηκεύονται στο σύστημα. Για παράδειγμα, μια
αναφορά που σχετίζεται με μια βάση δεδομένων νουκλεοτιδικής αλληλουχίας συνήθως περιέχει δεδομένα
όπως το όνομα. την αλληλουχία εισόδου με μια περιγραφή του τύπου του μορίου την επιστημονική
ονομασία του οργανισμού προέλευσης από τον οποίο απομονώθηκε· και, συχνά, παραπομπές
βιβλιογραφίας που σχετίζονται με την αλληλουχία.
Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει όχι μόνο τη σχεδίαση και την αποθήκευση
πληροφοριών, αλλά και την επεξεργασία από τον χρήστη του GUI (γραφική διεπαφή χρήστη) έτσι ώστε
οι ερευνητές να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπάρχοντα δεδομένα και να υποβάλλουν νέα ή
αναθεωρημένα δεδομένα, π.χ., NCBI, Ensembl.
Υπάρχουν πολλές χρήσιμες βάσεις δεδομένων όπου μπορούμε να αποκτήσουμε τις αντίστοιχες
πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα φυτικά είδη.
Για παράδειγμα, η βάση δεδομένων PlantTribes 2.0 είναι μια βάση δεδομένων της οικογένειας
των φυτικών γονιδίων βασισμένη στο πρωτέομα των πέντε φυτικών ειδών που έχουν υποβληθεί σε
αλληλούχιση: Arabidopsis thaliana, Carica papaya, Medicago truncatula, Oryza sativa και Populus
trichocarpa. Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο συσχέτισης MCL που βασίζεται σε γράφημα για να
κατηγοριοποιήσει όλα τα γονίδια κωδικοποίησης πρωτεϊνών αυτών των ειδών σε οικογένειες γονιδίων,
που ονομάζονται επίσης tribes, χρησιμοποιώντας τρεις αυστηρές ομαδοποιήσεις (χαμηλή, μεσαία και
υψηλή). Για όλες τις οικογένειες γονιδίων, αναπαράγει τις πρωτεϊνικές και νουκλεοτιδικές στοιχίσεις, και
τα φυλογενετικά δέντρα με μέγιστη πιθανότητα (Εικόνα 8).

11 | P a g e

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ

Εικόνα 8. Βάση δεδομένων PlantTribes 2.0
Υπάρχει επίσης μια παράλληλη βάση δεδομένων των πειραματικών αποτελεσμάτων
μικροσυστοιχίας που σχετίζονται με τα γονίδια, η οποία επιτρέπει στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν
ομάδες συναφών γονιδίων και τα πρότυπα έκφρασής τους.
Οι SuperTribes, που αναπτύχθηκαν μέσω δεύτερης επανάληψης της ομαδοποίησης MCL,
συνδέουν μακρινές αλλά δυνητικά συγγενικές ομάδες γονιδίων. Όλες οι πληροφορίες και οι αναλύσεις
είναι διαθέσιμες μέσω μιας ευέλικτης διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να διερευνήσουν την
ταξινόμηση, να τοποθετήσουν τις υπό μελέτη αλληλουχίες στην ταξινόμηση, και να κάνουν λήψη των
αποτελεσμάτων για περαιτέρω μελέτη.
Στην πρόσφατη έκδοσή του, έχουν εισαγάγει επιπλέον μία ακόμη κλίμακα ταξινόμησης
μεγαλύτερης ακρίβειας για την αναγνώριση ορθόλογων γονιδίων με βάση τον αλγόριθμο OrthoMCL.
Μια άλλη βάση δεδομένων, η βάση δεδομένων FlagDB, χαρακτηρίζει μια μεγάλη συλλογή
δομικών και λειτουργικών επισημειώσεων, και των ESTs από έξι διαφορετικά φυτικά είδη. Επιπλέον,
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υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη πρόβλεψη νέων γονιδίων, ετικέτες μεταλλάξεων, γονιδιακές
οικογένειες, μοτίβα πρωτεϊνών, δεδομένα μεταγραφώματος, επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες, εκκινητές
και ετικέτες για προσεγγίσεις γονιδιωματικής, υποκυτταρική στόχευση, δευτερογενείς δομές, τριτοταγή
μοντέλα, δευτερογενείς επισημειώσεις και μεταλλαγμένους φαινότυπους, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε
αυτή τη βάση δεδομένων (Εικόνα 9).

Εικόνα 9. Δεδομένα διαθέσιμα στη βάση δεδομένων FlagDB (FLAGdb++ v6.2)
Ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα είναι η βάση δεδομένων Plant: Η PlantGDB είναι ένας
κατάλογος γονιδιωματικών αλληλουχιών όλων των φυτικών ειδών, που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη
διεξαγωγή συγκριτικής γονιδιωματικής. Αυτή η βάση δεδομένων επίσης ταξινομεί τις αλληλουχίες EST
σε contigs που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν και να διακρίνουν μοναδικά γονίδια (Εικόνα 10).
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Εικόνα 10. Η βάση δεδομένων γονιδιώματος Plant: PlantGDB
Άλλες βάσεις δεδομένων που είναι σημαντικές για τη γεωργία, μαζί με την περιγραφή και τη
διεύθυνση URL δίνονται στο Health Science Library System.

Γονιδιωματική φυτών
Ο ρόλος του οργανισμού-μοντέλο
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, η μελέτη και η έρευνα σχετικά με κάποιες μορφές ζωής
έχουν διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην κατανόηση των διάφορων βιολογικών κύκλων και
διαδικασιών. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλές πτυχές της επιστήμης, ιδιαίτερα των βιολογικών διεργασιών,
είναι συγκρίσιμες στους περισσότερους ή ακόμη και σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Ωστόσο,
συχνά είναι πολύ πιο εύκολη η διερεύνηση μιας συγκεκριμένης πτυχής ή διαδικασίας σε έναν οργανισμό
σε σχέση με άλλους. Στην περίπτωση αυτή, αυτοί οι οργανισμοί συνήθως προτείνονται ως πρότυποι
οργανισμοί, επειδή τα χαρακτηριστικά τους τους καθιστούν κατάλληλους για εργαστηριακή μελέτη.
Στη δεκαετία του 1980, πολύ περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι οι μεγάλες
επενδύσεις σε μελέτες πολλών διαφορετικών φυτών, όπως το καλαμπόκι, η ελαιοκράμβη ή η σόγια, θα
ελαχιστοποιήσουν τις προσπάθειες για να κατανοήσουμε πλήρως τις κύριες ιδιότητες όλων των φυτών.
Επιπλέον, οι επιστήμονες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο σκοπός τους για πλήρη κατανόηση της
φυσιολογίας και της ανάπτυξης των φυτών είναι τόσο φιλόδοξος ώστε η καλύτερη απόφαση είναι να
χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο των φυτικών ειδών που πολλοί επιστήμονες θα μπορούν να διερευνήσουν
πλήρως.
Οι πιο γνωστοί οργανισμοί-μοντέλα πρέπει να έχουν σταθερά χαρακτηριστικά για την
πειραματική έρευνα, όπως γρήγορη ανάπτυξη με σύντομο κύκλο ζωής, διαστάσεις μικρών ενηλίκων,
εύκολη διαθεσιμότητα και ευκολία χειρισμού. Λόγω της εκτεταμένης μελέτης των χαρακτηριστικών τους,
αυτοί οι οργανισμοί-μοντέλα γίνονται ακόμη πιο πολύτιμοι. Μπορεί να προσδιοριστεί ένας τεράστιος
όγκος δεδομένων από αυτούς τους οργανισμούς, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την ανάλυση
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της φυσιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου ή των καλλιεργειών τον γονιδιακό έλεγχο, τις γενετικές
ασθένειες και λοιμώξεις, και τις εξελικτικές μορφές.
Για παράδειγμα, το Medicago (αλφάλφα) είναι ένα πραγματικά λαμπρό διπλοειδές το οποίο έχει
σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του αζώτου του εδάφους και αποτελεί σημαντικό μέρος των ζωοτροφών.
Άλλα χόρτα και όσπρια χρησιμοποιούνται επίσης για την εκτεταμένη EST αλληλούχιση και για την
κατασκευή γενετικών χαρτών. Ευτυχώς, η ολική αλληλούχιση όλων των γονιδίων ενός
αντιπροσωπευτικού φυτικού είδους θα δώσει πολύ περισσότερες γνώσεις και πληροφορίες για όλα τα
ανώτερα φυτά. Επίσης, η χρήση ειδών-μοντέλων θα διευρύνει περαιτέρω τη γνώση για όλα τα ανώτερα
φυτά, ειδικά για την αποκάλυψη του ρόλου των πρωτεϊνών και την ανακάλυψη των λειτουργιών τους.
Για παράδειγμα, η σύγκριση των αλληλουχιών του γονιδιώματος του ρυζιού και του Arabidopsis
αποκάλυψε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη γονιδιωματική των φυτών εξαιτίας της εκτεταμένης
αλλά και περίπλοκης σύνθεσης.
Το Arabidopsis thaliana είναι ένα πολύ γνωστό φυτό-μοντέλο για τους περισσότερους ερευνητές.
Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μη εμπορικό φυτό, προτιμάται λόγω της αναπαραγωγής, της
ανάπτυξης και της αντίδρασής του σε στρεσογόνους παράγοντες και ασθένειες, με τον ίδιο τρόπο όπως
και πολλά καλλιεργήσιμα φυτά. Το Arabidopsis thaliana έχει ένα μικρό γονιδίωμα, το οποίο δεν φέρει
τις επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA που περιέχουν λιγότερη πληροφορία και που εμποδίζουν την
απόδοση της γονιδιωματικής ανάλυσης. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι έχει μεγάλους γενετικούς και
φυσικούς χάρτες και των 5 χρωμοσωμάτων (MapViewer) ένα γρήγορο κύκλο ζωής (περίπου 6 εβδομάδες
από τη βλάστηση των σπόρων έως τους καλλιεργημένους σπόρους) αποδοτική παραγωγή σπόρων και
απλή καλλιέργεια σε περιορισμένο χώρο ένα τεράστιο αριθμό διαγονιδιακών σειρών ένθεσης και
γονιδιωματικών πηγών (Stock Centers), και διεθνή ερευνητική κοινότητα ακαδημαϊκών, κυβερνητικών
και βιομηχανικών εργαστηρίων.
Το ολικό γονιδίωμα του Arabidopsis έχει αντιγραφεί μία φορά καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξής
του, και μετά από αυτό το γεγονός επήλθε η επακόλουθη απώλεια γονιδίων και οι εκτεταμένοι τοπικοί
διπλασιασμοί γονιδίων. Το γονιδίωμα έχει 25.498 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες από 11.000
οικογένειες (Εικόνα 11).
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Μεταβολισμός

υτταρική ανάπτυξη,
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σύνθεση
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γήρανση

υτταρική επικοινωνία
μεταγωγή σήματος
Πρωτεϊνικός προορισμός
Ενδοκυτταρική μεταφορά

Μη
ταξινομημένα
γονίδια

υτταρική βιογένεση
ποβοηθούμενη μεταφορά
Ενέργεια

Πρωτεϊνική σύνθεση
οντική ομοιόσταση

Εικόνα 11. Ανάλυση του Arabidopsis thaliana
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Όπως και άλλοι οργανισμοί-μοντέλα, υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για το γονιδίωμα
του Arabidopsis από την πλήρη αλληλουχία του γονιδιώματός του. Ο ιστότοπος Arabidopsis Information
Resource, TAIR, επιτρέπει στους ερευνητές να ενσωματώσουν την αλληλουχία του γονιδιώματος με μια
μεγάλη βάση δεδομένων EST και με τους γενετικούς και φυσικούς χάρτες, προσφέρει links με τις
λειτουργικές και μοριακές γενετικές πληροφορίες και τη βιβλιογραφία για συγκεκριμένα γονίδια, και
επισημαίνει μια διαρκώς αναπτυσσόμενη λίστα των mutant stocks.
Εναλλακτικά φυτά που χρησιμοποιούνται ως πρότυποι οργανισμοί για την έρευνα είναι οι
ντομάτες, το ρύζι, ο αραβόσιτος και ο σίτος, λόγω των σημαντικών χαρακτηριστικών τους.
Όλα τα διαθέσιμα ερευνητικά και γενετικά δεδομένα για διαφορετικά φυτικά μοντέλα
μεταφορτώνονται σε αντίστοιχους ιστότοπους. Γενικά, πραγματοποιούνται από ειδικές ερευνητικές
ομάδες που ενσωματώνουν τις ερευνητικές προσπάθειες από όλο τον κόσμο. Μερικές πολύτιμες
ιστοσελίδες περιλαμβάνουν την UK CropNet, την U.S. Agricultural Research Service και πηγές ειδικές
για οργανισμούς όπως MaizeDB. Αυτές οι τοποθεσίες στοχεύουν στη σύνδεση του αποθέματος σπόρων
για σπορά και των πραγματικών γενετικών πηγών με ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τη γενετική
χαρτογράφηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναπτύσσονται διάφορες μηχανές αναζήτησης και
πολύπλοκες σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Διαχείριση και διανομή δεδομένων γονιδιώματος των φυτών
Η επιστήμη του γονιδιωματικής έχει επωφεληθεί σημαντικά από την πρόοδο των υπολογιστικών
δυνατοτήτων και της βιοπληροφορικής, όπως και σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Η ανάπτυξη του Διαδικτύου ήταν ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές καθώς και για τη βελτιωμένη
ταχύτητα των υπολογιστών.
Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων, ο
Παγκόσμιος Ιστός έχει καταστεί το μέσο διαχείρισης και διάδοσης των πηγών γονιδιωματικής και αυτό
οδήγησε στη δημιουργία κοινόχρηστων δημόσιων πηγών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση
και την ανάλυση του περιεχομένου των γονιδιωματικών βάσεων δεδομένων. Μερικοί από τους
ιστότοπους, όπως το NCBI και το EMBL, παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε κολοσσιαίες ποσότητες
πληροφοριών και εργαλείων ανάλυσης, από οπουδήποτε στον κόσμο. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της
δικτύωσης ήταν σημαντικά για τη διαχείριση των εργαστηριακών δεδομένων με μικρή ή καθόλου
ανθρώπινη παρέμβαση.
Τα LIMS ή συστήματα διαχείρισης εργαστηριακών πληροφοριών, επιτρέπουν στους χρήστες, σε
διαφορετικούς χώρους εργασίας ή γεωγραφικές τοποθεσίες, να περιηγούνται, να επεξεργάζονται, να
αναλύουν και να σχολιάζουν τα δεδομένα. Το κύριο μέρος των γονιδιωματικών δεδομένων είναι ένα
σύστημα βάσης δεδομένων και οι περισσότερες βάσεις δεδομένων μπορούν να ταξινομηθούν ως
σχεσιακές βάσεις δεδομένων (RDB) ή αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων (OODB) (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12. Συστήματα διαχείρισης εργαστηριακών πληροφοριών (LIMS)
Υπάρχουν τρεις βασικές βάσεις δεδομένων αλληλουχιών: GenBank (NCBI), η βάση δεδομένων
νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (EMBL) και η Τράπεζα Δεδομένων DNA της Ιαπωνίας (DDBJ), οι οποίες
αποτελούν αποθετήρια ακατέργαστων πληροφοριών αλληλουχίας των φυτών. Έτσι, επίσης, οι SWISSPROT και TrEMBL είναι οι κύριες βασικές βάσεις δεδομένων για την αποθήκευση των πρωτεϊνικών
αλληλουχιών των φυτών. Υπάρχουν επίσης δευτερογενείς βάσεις δεδομένων όπως οι PROSITE, PRINTS
και BLOCKS και οι αλληλουχίες που περιέχουν δεν είναι ακατέργαστα δεδομένα, αλλά προέρχονται από
τα δεδομένα των πρωτεγενών βάσεων δεδομένων.
Οι πρώτες βάσεις δεδομένων βιοπληροφορικής έδωσαν προτεραιότητα στη συλλογή δεδομένων.
Την τελευταία δεκαετία, η έμφαση μετατοπίστηκε από τη συλλογή πληροφοριών στη συγκέντρωση και
ενσωμάτωση των πληροφοριών. Οι Βάσεις Δεδομένων Οργανισμών Μοντέλων (MODs), που είναι
ολοκληρωμένες αποθήκες όλων των πηγών ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με ένα συγκεκριμένο είδος
φυτού ή ζώου, έγιναν η πρώτη επιλογή στον κόσμο της βιοπληροφορικής. Με την ενσωμάτωση πολλών
τύπων βιολογικών πληροφοριών για διάφορα είδη, οι πηγές αυτές επιτρέπουν στους αναλυτές να κάνουν
γνωστοποιήσεις που δεν θα ήταν δυνατές με την ανάλυση μόνο ενός είδους. Αυτά τα συστήματα
ενσωματώνουν πληροφορίες για πολλούς οργανισμούς και χρησιμοποιούν τη συγκριτική ανάλυση για να
βρουν μοτίβα στο γονιδίωμα που διαφορετικά θα μπορούσαν να παραληφθούν.
Το γονιδίωμα του αραβοσίτου, για παράδειγμα, έχει περίπου το ίδιο μήκος με το ανθρώπινο
γονιδίωμα, και δεν θα έχει αναλυθεί πλήρως για μερικά ακόμα χρόνια, αλλά το γονιδίωμα του ρυζιού που
είναι το ένα δέκατο του μεγέθους του ανθρώπου έχει ήδη αναλυθεί. Επειδή τα δύο δημητριακά είναι στενά
συνδεδεμένα από εξελικτική άποψη, έχουν δημιουργηθεί επιτυχώς ειδικοί χάρτες που συσχετίζουν τον
γενετικό χάρτη του αραβοσίτου με την αλληλουχία του γονιδιώματος του ρυζιού. Αυτό επιτρέπει στους
αναλυτές να ακολουθήσουν ένα γενετικά χαρτογραφημένο χαρακτηριστικό στον αραβόσιτο, όπως η
ανοχή σε υψηλά επίπεδα αλατότητας στο έδαφος, και να μετακινηθούν στην αντίστοιχη περιοχή στο
γονιδίωμα του ρυζιού, αναγνωρίζοντας έτσι τα πιθανά γονίδια για αντοχή στην αλατότητα.
Επί του παρόντος, εφαρμόζονται διαφορετικές προσεγγίσεις βιοπληροφορικής κατά τη μελέτη
δεδομένων του γονιδιώματος των φυτών. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς είναι:
Μέθοδοι στοίχισης αλληλουχιών και εφαρμογές για τη σύγκριση αλληλουχιών του γονιδιώματος:
Η πρόοδος των τεχνολογιών για την ποσοτικοποίηση και την ταυτοποίηση των βιολογικών μορίων σε
μεγάλη κλίμακα σε συνδυασμό με την πρόοδο των τεχνολογιών πληροφορικής και του διαδικτύου,
συνέβαλε στη διευκόλυνση της παροχής σημαντικών όγκων βιολογικών δεδομένων στους αναλυτές. Η
αυξημένη παραγωγικότητα αποκτήθηκε μέσω της αυτοματοποίησης, της μικρογραφοποίησης και της
ενσωμάτωσης των τεχνολογιών, και η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στις δοκιμασίες άλλων
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βιολογικών μορίων συμπεριλαμβανομένου του mRNA, των πρωτεϊνών και των μεταβολιτών έχει
επιφέρει σημαντική αύξηση της παραγωγής βιολογικών πληροφοριών.
Πολύ συχνά η κύρια ουσία των στρατηγικών βιοπληροφορικής για την στοίχιση αλληλουχιών
είναι η σύγκριση των αλληλουχιών cDNA/EST και γονιδιωματικών αλληλουχιών, και η επισημείωση.
Εκτός από την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος, συλλέγονται πληροφορίες αλληλουχίας των
φυτών από τρεις κύριες πηγές: αλληλούχιση δειγμάτων από τεχνητά βακτηριακά χρωμοσώματα (BACs),
genome survey sequencing (GSS) και αλληλούχιση ετικετών εκφραζόμενων αλληλουχιών (ESTs).
Στοίχιση αλληλουχίας: Είναι η διάταξη δύο ή περισσοτέρων αλληλουχιών αμινοξέων ή
νουκλεοτιδίων από έναν οργανισμό ή οργανισμούς με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται οι περιοχές
των αλληλουχιών που μοιράζονται κοινές ιδιότητες. Γνωστές εκδοχές στοίχισης κατά ζεύγη είναι ο
αλγόριθμος Smith-Waterman για την τοπική στοίχιση και ο αλγόριθμος Needelman-Wunsch για την
ολική στοίχιση.
Πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών: Η πολλαπλή στοίχιση καταδεικνύει τη συγγένεια μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων αλληλουχιών. Όταν οι αλληλουχίες είναι διαφορετικές, συχνά τα συντηρημένα κατάλοιπα
είναι βασικά κατάλοιπα που σχετίζονται με τη διατήρηση της δομικής σταθερότητας ή της βιολογικής
λειτουργίας. Οι πολλαπλές στοιχίσεις μπορούν να αποκαλύψουν πολλά στοιχεία σχετικά με τη πρωτεϊνική
δομή και λειτουργία. Το πιο γνωστό και περισσότερο χρησιμοποιημένο λογισμικό στοίχισης είναι το
πρόγραμμα ClustalW.
Αλγόριθμοι αναζήτησης ομόλογων αλληλουχιών: Ενδεχομένως οι περισσότερο χρησιμοποιημένοι
είναι οι FASTA και BLAST. Και τα δύο εργαλεία BLAST και FASTA παρέχουν πολύ γρήγορες
αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων αλληλουχιών (Εικόνες 13, 14).

Εικόνα 13. FASTA

Εικόνα 14. BLAST

Εργαλεία σύγκρισης γονιδιωμάτων: Ο MegaBlast είναι ένας αλγόριθμος βασισμένος στο NCBI
BLAST και ενδείκνυται για την αναζήτηση ομοιότητας μεταξύ μεγάλων αλληλουχιών. Το MegaBlast
χρησιμοποιείται για να παρομοιάζει τις ακατέργαστες γονιδιωματικές αλληλουχίες με μια βάση
δεδομένων με αλληλουχίες μολυσματικών παραγόντων.
Ετικέτες εκφρασμένων αλληλουχιών (ESTs): Οι EST είναι κλασματικές, γονιδιακές αλληλουχίες
που έχουν παραχθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής σε διάφορα εργαστήρια που χρησιμοποιούν
διαφορετικά είδη και ποικιλίες καθώς και διαφοροποιημένους ιστούς και αναπτυξιακά στάδια. Οι ESTs
χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως σε όλη την κοινότητα της γονιδιωματικής και της μοριακής βιολογίας
για την ανακάλυψη γονιδίων, τη χαρτογράφηση, την ανάλυση πολυμορφισμού, τις μελέτες έκφρασης, και
την πρόβλεψη γονιδίων.
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Μοριακή βελτίωση φυτών
Επειδή επεκτείνεται η ανάλυση των γενετικών χαρτών για τις σημαντικές καλλιέργειες, και επειδή
γίνεται πιο ξεκάθαρη η μοριακή βάση για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή φυσιολογικές αποκρίσεις, θα
είναι πολύ πιο πιθανό να συσχετιστούν υποψήφια γονίδια, που απαντώνται σε μοντέλα, με συναφείς
γονιδιακούς τόπους σε καλλιεργήσιμα φυτά. Τα κατάλληλα σχεσιακά δεδομένα θα επιτρέψουν την
ελεύθερη σύνδεση μέσω των γονιδιωμάτων σε σχέση με την αλληλουχία των γονιδίων, την υποτιθέμενη
λειτουργία, ή τη θέση στο γενετικό χάρτη.
Μόλις πραγματοποιηθούν και εφαρμομστούν αυτά τα εργαλεία, η διαφορά μεταξύ της βελτίωσης
και της μοριακής γενετικής θα εξαφανιστεί. Όσοι ασχολούνται με την βελτίωση θα χρησιμοποιήσουν τα
υπολογιστικά μοντέλα για να διαμορφώσουν προγνωστικές υποθέσεις για την καθιέρωση των
φαινοτύπων που μας ενδιαφέρουν από τους δύσκολους σύνθετους συνδυασμούς αλληλόμορφων, και στη
συνέχεια θα κάνουν αυτούς τους συνδυασμούς βαθμολογώντας τους κύριους πληθυσμούς για πολλούς
γενετικούς δείκτες (Εικόνα 15).

Χημικώς μεταλλαγμένοι σπόροι

φυτά
Εξαγωγή
και
ταυτοποίηση μεταλλάξεων
Αυτογονιμοποίηση
διασταύρωση
επιλεγμένων φυτών

M2 φυτά
Απόγονος
μόνο από
μεταλλαγμένο
φυτό
ενδιαφέροντο
ς

Εικόνα 15. Αντίστροφη γενετική ανάλυση στο λόλιον το πολυετές.
Η τεράστια πηγή, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων αναπαραγωγής-βελτίωσης που
συλλέχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, θα είναι ευθέως συνδεδεμένη με τη βασική βιολογία των φυτών,
και θα αυξήσει την δυνατότητα αποσαφήνισης της λειτουργίας των γονιδίων σε οργανισμούς-μοντέλα.
Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά που έχουν ατελώς καθοριστεί σε βιοχημικό επίπεδο αλλά έχει
καθιερωθεί ο φαινότυπός τους, μπορεί να σχετίζονται με χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης με υποψήφια
γονίδια.
Τα ορθόλογα γονίδια σε ένα είδος-μοντέλο, όπως το Arabidopsis ή το ρύζι, μπορεί να μην έχουν
μια σαφή σχέση με ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό όπως αυτό που παρατηρείται στην καλλιέργεια, αλλά
μπορεί να έχουν εμπλακεί σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι ή αλυσίδα σηματοδοτικών μονοπατιών με
γενετικές ή βιοχημικές δοκιμασίες. Αυτός ο τύπος αναφοράς γονιδιώματος θα οδηγήσει στη σύγκλιση
των οικονομικά αντίστοιχων πληροφοριών βελτίωσης με τα κύρια μοριακά γενετικά δεδομένα.
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Οι συγκεκριμένοι φαινοτύποι εμπορικού ενδιαφέροντος που αναμένεται να βελτιωθούν θεαματικά
από αυτή την πρόοδο, περιλαμβάνουν τόσο τη βελτίωση παραγόντων που συχνά περιορίζουν την
αγρονομική συμπεριφορά (χαρακτηριστικά εισροών) όσο και την αλλαγή της ποσότητας και του τύπου
των υλικών που παράγουν οι καλλιέργειες (χαρακτηριστικά παραγωγής). Τα παραδείγματα
περιλαμβάνουν:
- την ανοχή στο αβιοτικό στρες (κρύο, ξηρασία, εμβάπτιση, αλατότητα)
- την ανοχή στο βιοτικό στρες (μύκητες, βακτήρια, ιούς)
- την αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών ουσιών
- τη διαχείριση της αρχιτεκτονικής του φυτού και της προόδου (μέγεθος, σχήμα, αριθμός,
και θέση, χρονική στιγμή της εξέλιξης, γήρανση)
- τη διάκριση των μεταβολιτών (επαναπροσανατολισμός της ροής του άνθρακα μέσω
υφιστάμενων μονοπατιών, ή μετακίνηση σε νέες οδούς).

Ορθολογική βελτίωση των φυτών
Οι επιπτώσεις της γονιδιωματικής σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και φυτικών
ινών μπορούν να εμφανιστούν σε πολλά πεδία. Στο πιο ουσιαστικό επίπεδο, η πρόοδος στη γονιδιωματική
θα επιταχύνει σημαντικά την απόκτηση γνώσης και, με τη σειρά της, θα επηρεάσει άμεσα πολλές πτυχές
των διαδικασιών που σχετίζονται με τη βελτίωση των φυτών. Η γνώση της λειτουργίας όλων των φυτικών
γονιδίων, σύμφωνα με την περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων για την τροποποίηση και την μελέτη των
γονιδιωμάτων, θα οδηγήσει στην εξέλιξη ενός αρχικού παραδείγματος γενετικής μηχανικής στο οποίο
μπορούν να σχεδιαστούν ορθολογικές αλλαγές και να διαμορφωθούν από τις πρώτες θεμελιώσεις αρχές.
Ο στόχος της γονιδιωματικής των φυτών είναι η κατανόηση της γενετικής και της μοριακής βάσης
όλων των βιολογικών διεργασιών στα φυτά που σχετίζονται με το είδος. Αυτή η κατανόηση είναι
απαραίτητη για την αποτελεσματική διατήρηση των φυτών ως βιολογικές πηγές για την ανάπτυξη νέων
ποικιλιών με βελτιωμένη ποιότητα και μειωμένο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος (Εικόνα 16).
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Ποικιλία καλλιέργειας

Τροποποίηση Γονιδιώματος& Cis / Διαγένεση

Ανάλυση γονιδιώματος
Χαρτογράφηση Σύνδεσης

αινοτυπικός προσδιορισμός
χαρακτηριστικών

Υποβοηθούμενη από
Δείκτες Επιλογή
Επιλογή γονιδιώματος

Βελτιωμένες Υβριδικές
Ποικιλίες

Εικόνα 16. Βελτίωση φυτών
Αυτή η γνώση είναι επίσης θεμελιώδης για την πρόοδο των νέων διαγνωστικών εργαλείων των
φυτών. Τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας είναι η αντοχή σε παθογόνα και
αβιοτικό στρες, τα χαρακτηριστικά ποιότητας για τα φυτά, και τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά που
καθορίζουν την παραγωγή. Ένα πρόγραμμα γονιδιωματικής τώρα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εξαιρετικά
σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των φυτών.
Μια τέτοια προσέγγιση για τον προσδιορισμό των βασικών γονιδίων και για την κατανόηση της
λειτουργίας τους θα οδηγήσει σε ένα "τεράστιο άλμα" στη βελτίωση των φυτών. Επιπλέον, η δυνατότητα
διερεύνησης της γονιδιακής έκφρασης θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε πώς τα φυτά αντιδρούν και
αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον, και τις πρακτικές διαχείρισής τους.
Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με την κατάλληλη τεχνολογία, μπορούν να παρέχουν προβλέψιμες
μετρήσεις για την υγεία και την ποιότητα των φυτών, και να αποτελέσουν ουσιαστικό μέρος των
μελλοντικών συστημάτων διαχείρισης της βελτίωσης των φυτών.
Τα τρέχοντα προγράμματα γονιδιωματικής παράγουν ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών που
απαιτούν επεξεργασία, αποθήκευση και στοίχιση με την διεθνή ερευνητική κοινότητα. Τα δεδομένα
ενσωματώνουν όχι μόνο πληροφορίες αλληλουχίας, αλλά πληροφορίες για μεταλλάξεις, δείκτες, χάρτες,
ανακαλύψεις για τη λειτουργία κλπ. Κύριοι στόχοι για τη βιοπληροφορική των φυτών αποτελούν: η
υποβολή όλων των δεδομένων αλληλουχίας σε δημόσια αποθετήρια, η παροχή ορθολογικής
επισημείωσης των γονιδίων, πρωτεϊνών και φαινοτύπων, και η δημιουργία σχέσεων τόσο εντός των
δεδομένων των φυτών όσο και μεταξύ φυτών και άλλων οργανισμών.

Πειράματα δημιουργίας γονοτύπου
Τα τελευταία χρόνια η αυξανόμενη ποσότητα δεδομένων για τον πολυμορφισμό του DNA και την
αλληλούχιση συλλέχθηκε από διάφορες φυτικές ποικιλίες και καλλιεργήσιμες ποικιλίες. Τα περισσότερα
από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν με στόχο την αναγνώριση διαφόρων καλλιεργήσιμων ποικιλιών
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καθώς και τη σύγκριση των αποστάσεων και της αναλογίας. Αυτές οι αποστάσεις υπολογίζονται βάσει
του πολυμορφισμού σε ένα τμήμα του χρωμοσώματος με άγνωστη λειτουργία.
Αυτός ο τύπος πολυμορφισμού χρησιμοποιείται ευρέως στη γονιδιωματική γνώση μέσω του
είδους. Οι πληροφορίες για τον πολυμορφισμό αναλύονται για μια πιθανή σύνδεση με ένα ποσοτικό
χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει τους συγκεκριμένους φαινότυπους. Καθώς ανακαλύπτεται ένας τέτοιος
σύνδεσμος, ονομάζεται έμμεσος δείκτης. Οι έμμεσοι δείκτες είναι στενά συνδεδεμένοι, περιστασιακά
μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται, με έναν γονιδιακό τόπο που προσδιορίζει αυτό το ποσοτικό
χαρακτηριστικό, QTL (quantitative trait locus).
Οι QTLs (γενετικοί τόποι ποσοτικών χαρακτηριστικών) ορίζονται ως γονίδια ή περιοχές των
χρωμοσωμάτων που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο γνώρισμα. Οι QTLs από μόνοι τους είναι πολύ
δύσκολο να αναγνωριστούν. Και στις δύο περιπτώσεις αυτά τα δεδομένα, ή όπως ονομάζονται γενετικοί
δείκτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω στόχους επιλογής. Αυτή η διαδικασία επιλογής
ονομάζεται υποβοηθούμενη από δείκτες επιλογή MAS.

Ανάλυση και γενετική χαρτογράφηση των QTLs (Γονιδιακών τόπων
Ποσοτικών Χαρακτηριστικών)
QTLs και χαρτογράφηση: Το κύριο πρόβλημα είναι να προσδιοριστεί ποιοί πληθυσμοί είναι
κατάλληλοι για αναλύσεις QTL, μη δομημένες και F2 διασταυρώσεις, και σε φυτά - πληθυσμούς μεγάλης
κλίμακας για να ελεγχθούν πιθανοί QTLs. Επειδή η επιλογή βασίζεται περισσότερο στους δείκτες, είναι
εξαιρετικά σημαντική η μεγαλύτερη πυκνότητα της χαρτογράφησης. Το διάστημα μεταξύ του δείκτη και
του QTL περίπου 5 centi Morgans (cM) φαινόταν αρκετό για την αποτελεσματική επιλογή. Ωστόσο, οι
μελέτες προσομοίωσης δείχνουν ότι η ακρίβεια επιλογής μειώθηκε σε 81% και 74% με απόσταση 2 cM
και 4 cM σε σύγκριση με 1 cM (Εικόνα 17).
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Εικόνα 17. QTL χαρτογράφηση του γονιδιακού τόπου qGW-5.
Χρήση των πληροφοριών QTL: Θεωρείται ότι ορισμένοι αλλά όχι όλοι οι τόποι είναι
καθορισμένοι, επομένως η επιλογή πρέπει να βασίζεται στον συνδυασμό φαινοτυπικών και μοριακών
δεδομένων κατά τη διαδικασία της επιλογής, η σύνδεση των δεικτών και των χαρακτηριστικών θα
μπορούσε να μειώνεται, ώστε αυτή η σύνδεση να παρατηρείται κατά τη διάρκεια των γενεών στη
διαδικασία επιλογής, οι QTLs επιδεικνύουν τη παρουσία, των επιθυμητών γονιδίων σε μια σειρά σε
προγράμματα διασταύρωσης, οι QTLs θα μπορούσαν να προβλέψουν την αποδοτικότητα των μη
δοκιμασμένων διασταυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του μη πρόσθετου αποτελέσματός τους στα
δεδομένα των μητρικών σειρών και τον περιορισμένο αριθμό διασταυρώσεων.
Μελλοντικές προοπτικές: Με τη συσσώρευση μοριακών δεδομένων θα αναπτυχθούν
προγράμματα δημιουργίας γονοτύπου τα οποία θα ορίζουν ομόζυγους επιθυμητούς δείκτες προγράμματα
παρεμβολής γενετικού υλικού για το συνδυασμό των επιθυμητών χαρακτηριστικών από δύο σειρές σε
μία και τέλος, ο πραγματικός κόσμος της γεωργίας βρίσκεται στο στάδιο της συσσώρευσης μοριακών
πληροφοριών.
Αναλυτικές προσεγγίσεις: Ένα από τα στατιστικά εργαλεία για την πραγματοποίηση των
αναλύσεων QTL είναι η μετα-ανάλυση, η οποία συνθέτει σταθερά δεδομένα QTL και βελτιώνει τη θέση
QTL. Ένα πρόγραμμα αυτής της τάξης είναι το BioMercator. Επίσης, το PlaNet, το ευρωπαϊκό δίκτυο
βάσεων δεδομένων για τα φυτικά γονίδια, το οποίο είναι ένα περιβάλλον με σύνθετες ερευνητικές
ευκαιρίες.
Η περαιτέρω πρόοδος και η λεπτομερής συζήτηση σχετικά με τους QTLs περιλαμβάνει τις
στατιστικές πτυχές της MAS, ορίζοντας το κατώτατο όριο σημασίας των επιδράσεων των δεικτών, την
υπερεκτίμηση ή την απόκλιση στην εκτίμηση των επιδράσεων QTL, τη βελτιστοποίηση των
προγραμμάτων επιλογής για διάφορες γενιές με ταυτόχρονη χρήση της MAS και των φαινοτυπικών
δεδομένων. Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα είναι ότι πρέπει να γίνει ανάλυση σε συγκεκριμένα τμήματα του
φυτού, όπως φύλλα, ρίζες, φρούτα κλπ., όπως αυτό αποδείχθηκε για τα σταφύλια.
Τα πειραματικά αποτελέσματα δεν επαληθεύουν πάντα την αποτελεσματικότητα της MAS όσον
αφορά τη δημιουργία γονότυπων. Ο κύριος λόγος είναι η ανεπαρκής ακρίβεια της αρχικής αξιολόγησης
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ενός QTL, της θέσης και του αποτελέσματός του. Επίσης, ορισμένα QTL θα μπορούσαν να χαθούν κατά
τη διαδικασία δημιουργίας γονότυπων. Για τα σύνθετα χαρακτηριστικά παραγωγικότητας, τα επιστατικά
απόβλητα θα ήταν μια αιτία αλλαγών στην αξία της QTL επίδρασης στη γενεά και την παραγωγή των
απογόνων. Στη συνέχεια, συνιστάται η εκλογή να βασίζεται στους συνδυασμούς αλληλομόρφων παρά σε
ξεχωριστούς QTLs. Είναι σύμφωνη με τις πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις GxE και με την επιλογή στο
περιβάλλον ενδιαφέροντος, στην περίπτωση αντίστασης σε ασθένεια/ξηρασία. Επομένως, η
αποτελεσματικότητα της MAS θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα της γενετικής αρχιτεκτονικής των
ειδών/χαρακτηριστικών, από την πρόοδο του χαρακτηριστικού στο περιβάλλον, και από την
αλληλεπίδρασή τους.
Για πολύπλοκα χαρακτηριστικά, η αξιολόγηση των QTLs θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικά
περιβάλλοντα. Επίσης, είναι απολύτως απαραίτητη η φαινοτυπική αξιολόγηση/έλεγχος των συνεχών
γενεών. Για παράδειγμα: η ανθεκτικότητα στην ξηρασία φαινόταν να είναι πιο περίπλοκη ιδιότητα έναντι
της αντοχής σε ασθένειες.
Από οικονομική άποψη, η χρήση των δεικτών θα κοστίσει τη συλλογή του DNA, τον
προσδιορισμό των γονότυπων, τις αναλύσεις, και την ανακάλυψη των QTLs κλπ. Αυτή η υψηλή αξία
καταβάλλεται για τη δημιουργία γονότυπου για χαρακτηριστικά που είναι δαπανηρά για αξιολόγηση,
έχουν αντοχή σε ασθένειες. ή χαρακτηριστικά με χαμηλή κληρονομικότητα.
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Εισαγωγή
Οι περιβαλλοντικοί ρύποι έχουν γίνει ένα μείζον παγκόσμιο πρόβλημα, δεδομένης της παρουσίας
των ανεπιθύμητων ενώσεων ανθεκτικών στη βιοαποικοδόμηση και των ξενοβιοτικών ενώσεων. Μία
ποικιλία πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH), ξενοβιοτικών ενώσεων, χλωριωμένων
και νιτροαρωματικών ενώσεων απεδείχθη ότι είναι πολύ τοξικές, μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες για
τους ζώντες οργανισμούς.
Ορισμένες από τις πηγές αυτών των ρύπων είναι: χημικά (γεωργία, φαρμακευτικά προϊόντα κ.λπ.),
πετροχημικά (διυλιστήρια πετρελαίου, διαρροές καυσίμων), μέταλλα (βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα,
ναυπηγεία κ.λπ.), ενέργεια (σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής), βιομηχανίες εξόρυξης, και έργα ύδρευσης και
αποχέτευσης. Αυτές οι μολυσματικές ουσίες έχουν επιπτώσεις στη φύση. Ενώ έχουν αναπτυχθεί διάφορες
φυσικοχημικές διεργασίες για τη διαχείριση αυτών των ρύπων, αυτές οι προσεγγίσεις είναι συχνά
απαγορευτικά δαπανηρές, μη ειδικές ή έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν δευτεροπαθή επιμόλυνση.
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Ωστόσο, ο μικροβιακός πληθυσμός μπορεί επίσης να αποικοδομήσει τους ρύπους και θεωρείται ως μία
από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικές μεθόδους αποκατάστασης των
οικοθέσεων (ή οικολογικών θώκων) που έχουν μολυνθεί από χημικούς ρύπους. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε
αυξημένο ενδιαφέρον για φιλικές προς το περιβάλλον βιολογικές “θεραπείες” αποκατάστασης που είναι
κοινώς γνωστές ως βιοαποκατάσταση. Αν και η βιοαποκατάσταση έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα
στάδια για περισσότερα από 60 χρόνια, όπως για παράδειγμα στη βιοαποικοδόμηση του πετρελαίου με
την μέθοδο landfarming (απομάκρυνση ποσότητας εδάφους), έχει ιστορικά εφαρμοστεί ως μηχανική
λύση «μαύρο κουτί» όπου προστίθενται βελτιώσεις (του εδάφους) και οι ρύποι αποικοδομούνται. Αυτή
η προσέγγιση είναι συχνά επιτυχής, όμως συχνά τα αποτελέσματα είναι λιγότερο από επιθυμητά, δηλαδή
ο ρύπος δεν αποικοδομείται ή παρόγονται πιο τοξικά παραπροϊόντα. Το κλειδί για την επιτυχή
βιοαποκατάσταση είναι η αξιοποίηση της φυσικής καταβολικής ικανότητας των μικροβίων ώστε να
καταλύουν τα προϊόντα μετασχηματισμού περιβαλλοντικών ρύπων.

Βιοαποκατάσταση
Η βιοαποκατάσταση είναι η εκμετάλλευση βιολογικών δραστηριοτήτων για τον μετριασμό (και,
όπου είναι δυνατόν, πλήρης εξάλειψη) των επιβλαβών επιπτώσεων που προκαλούν οι περιβαλλοντικοί
ρύποι σε δεδομένες τοποθεσίες. Εάν η διεργασία αποκατάστασης εφαρμόζεται στο σημείο που
εντοπίζεται το πρόβλημα της ρύπανσης, τότε συμβαίνει ένα σενάριο in situ (επιτόπου) βιοαποκατάστασης.
Αντίθετα, η σκόπιμη απομάκρυνση του ρυπασμένου υλικού (χώμα και νερό) και η μετακίνησή του σε
διαφορετική περιοχή από την αρχική για την εντατικοποίηση της βιοκατάλυσης, αποτελεί τη μέθοδο ex
situ βιοαποκατάστασης. Κατά την βιοαποκατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικροοργανισμοί με
βιολογική δραστικότητα, συμπεριλαμβανομένων των φυκών, των βακτηριδίων, των μυκήτων και των
ζυμών, στις φυσικά απαντώμενες μορφές τους.

Άλλα

Βακτήρια
Άλγη

Μύκητες

Ζύμες

Εικόνα 1. Τύποι μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες βιοαποκατάστασης
(Coelho et al. 2015).
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Η Εικόνα 1 δείχνει τους κύριους τύπους μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις
διεργασίες, βασισμένη σε αναζήτηση δημοσιεύσεων που αναφέρουν μικροοργανισμούς και μελέτες
βιοαποικοδόμησης. Οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι βακτήρια και μύκητες,
παρόλο που συχνά εφαρμόζονται και ζύμες και άλγη.

Τύποι οργανισμών που χρησιμοποιούνται στην βιοαποκατάσταση
Τυπικά, η βιοαποκατάσταση βασίζεται στη δράση του συμμεταβολισμού ενός οργανισμού ή μιας
κοινότητας μικροοργανισμών. Σε αυτή τη διαδικασία, ο μετασχηματισμός (αποδόμηση) των ρύπων
παρουσιάζει μικρή απόδοση ή κανένα ενεργειακό όφελος για το κύτταρο και επομένως αυτή η διαδικασία
περιγράφεται ως μη-αποκλειστικός βιομετασχηματισμός. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι πολλοί
οργανισμοί (προκαρυωτικοί και ευκαρυωτικοί) έχουν φυσική ικανότητα να απορροφούν τοξικά ιόντα
βαρέων μετάλλων. Παραδείγματα μικροοργανισμών που μελετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν
στρατηγικά σε διεργασίες βιοαποκατάστασης για βαρέα μέταλλα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (1)
βακτήρια: Arthrobacter spp., Pseudomonas veronii (Vullo κ.ά., 2008), Burkholderia spp., Kocuria flava,
Bacillus cereus και Sporosarcina, (2) μύκητες: Penicillium canescens, Aspergillus versicolor και
Aspergillus fumigatus, (3) άλγη: Cladophora fascicularis, Spirogyra spp., Cladophora spp., Spirogyra
spp. και Spirullina spp. και (4) ζύμη: Saccharomyces cerevisiae και Candida utilis. Οι προκαρυώτες
(βακτήρια και αρχαία) διακρίνονται από τους ευκαρυώτες (πρώτιστα, φυτά, μύκητες και ζώα). Η
κυτταρική δομή των ευκαρυωτών χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός πυρήνα και άλλων οργανιδίων
που εσωκλείονται από τη κυτταρική μεμβράνη. Επίσης, τα ριβοσώματα των προκαρυωτικών οργανισμών
είναι μικρότερα (70S) από ότι στους ευκαρυώτες (80S). Ο τρόπος με τον οποίο οι μικροοργανισμοί
αλληλεπιδρούν με ιόντα βαρέων μετάλλων εξαρτάται εν μέρει από το εάν είναι ευκαρυωτικοί ή
προκαρυωτικοί, όπου οι ευκαρυώτες είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε τοξικότητα μετάλλων από ό,τι οι
προκαρυώτες. Οι πιθανοί τρόποι αλληλεπίδρασης είναι (α) η ενεργή εξώθηση του μετάλλου, (β) η
ενδοκυτταρική χηλίωση (σε ευκαρυώτες) από διάφορα πεπτίδια που δεσμεύουν τα μέταλλα και (γ) ο
μετασχηματισμός σε άλλα χημικά είδη με μειωμένη τοξικότητα. Για να είναι αποτελεσματική η
βιοαποκατάσταση, οι μικροοργανισμοί πρέπει να “επιτίθενται” ενζυματικά στους ρύπους και να τις
μετατρέπουν σε αβλαβή προϊόντα. Τα βακτήρια και οι ανώτεροι οργανισμοί έχουν αναπτύξει
μηχανισμούς που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στα τοξικά μέταλλα και τα καθιστούν αβλαβή.
Διάφορα μικρόβια, συμπεριλαμβανομένων των αερόβιων, των αναερόβιων και των μυκήτων,
εμπλέκονται στη διαδικασία ενζυμικής αποικοδόμησης. Τα περισσότερα συστήματα βιοαποκατάστασης
πραγματοποιούνται υπό αερόβιες συνθήκες, αλλά οι αναερόβιες συνθήκες καθιστούν δυνατή την
αποικοδόμηση ανθεκτικών στην βιοαποικοδόμηση μορίων από οργανισμούς μικροβίων. Επειδή μπορεί
να υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ρύπων σε μια ρυπασμένη περιοχή, απαιτούνται διάφοροι τύποι
μικροοργανισμών για την αποτελεσματική αποκατάσταση. Ορισμένοι τύποι μικροοργανισμών είναι σε
θέση να αποικοδομούν υδρογονάνθρακες πετρελαίου και να τις χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα και
ενέργειας. Ωστόσο, η επιλογή των οργανισμών είναι μεταβλητή, ανάλογα με τη χημική φύση των
ρυπαντικών παραγόντων, και πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά, καθώς επιβιώνουν μόνο παρουσία
περιορισμένου εύρους χημικών ρύπων. Η αποτελεσματικότητα της διεργασίας αποικοδόμησης σχετίζεται
με το δυναμικό του συγκεκριμένου μικροοργανισμού να εισάγει μοριακά οξυγόνο στον υδρογονάνθρακα
και να παράγει τα ενδιάμεσα προϊόντα που στη συνέχεια εισέρχονται στη γενική ενεργειακή μεταβολική
οδό του κυττάρου. Ορισμένα βακτήρια αναζητούν τον ρύπο και κινούνται προς αυτόν, επειδή έχουν τη
δυνατότητα ως μια χημειοτακτική απόκριση. Πολλοί μικροοργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
έλαια ως πηγή τροφής και πολλοί από αυτούς παράγουν ισχυρές επιφανειοδραστικές ενώσεις που
μπορούν να γαλακτωματοποιήσουν το έλαιο στο νερό και έτσι να διευκολύνουν την απομάκρυνσή του.
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Τα βακτήρια που μπορούν να αποικοδομήσουν προϊόντα πετρελαϊου περιλαμβάνουν είδη όπως
Pseudomonas, Aeromonas, Moraxella, Beijerinckia, Flavobacteria, Chrobacteria, Nocardia,
Corynebacteria, Modococci, Streptomyces, Bacilli, Arthrobacter, Aeromonas και κυανοβακτήρια και
μερικές ζύμες. Για παράδειγμα, το Pseudomonas putida MHF 7109 μπορεί να απομονωθεί από τη
μικροβιακή κοινότητα σε κόπρανα βοοειδών για τη βιοαποικοδόμηση επιλεγμένων ενώσεων πετρελαϊκού
υδρογονάνθρακα, όπως το βενζόλιο, το τολουόλιο και το ο-ξυλόλιο (BTX).

Στρατηγικές βιοαποκατάστασης
Σε πολλές περιπτώσεις, η εξυγίανση των επιμολυσμένων περιοχών έχει πραγματοποιηθεί
χρησιμοποιώντας φυσικές και χημικές μεθόδους όπως η ακινητοποίηση, η αφαίρεση (dig and dump,
σκάβω και πετάω), η θερμική επεξεργασία και η επεξεργασία με διαλύτες. Ωστόσο, η πρόοδος στη
βιοτεχνολογία έχει επιφέρει την ανάπτυξη βιολογικών μεθόδων αποικοδόμησης και απομάκρυνσης
ρύπων, μια διαδικασία γνωστή ως βιοαποκατάσταση. Δυνητικά η βιοαποκατάσταση είναι φθηνότερη από
τις χημικές και φυσικές επιλογές, και μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα χαμηλότερες
συγκεντρώσεις ρύπων, αν και η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
Οι στρατηγικές για τη βιοαποκατάσταση τόσο του εδάφους όσο και του νερού μπορεί να είναι οι
εξής:
•
Η χρήση του αυτόχθονου μικροβιακού πληθυσμού
•
Η ενθάρρυνση του αυτόχθονου πληθυσμού
•
Η βιοαύξηση, η προσθήκη μη–αυτοχθόνων προσαρμοσμένων ή σχεδιασμένων
μικροοργανισμών με εμβολιασμό στις διεργασίες της βιοεξυγίανσης
•
Η προσθήκη γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών
•
Η φυτοθεραπεία
Εάν η διεργασία αποκατάστασης εφαρμόζεται στο σημείο που εντοπίζεται το πρόβλημα της
ρύπανσης, τότε συμβαίνει in situ (επιτόπου) βιοαποκατάσταση. Αντίθετα, η σκόπιμη απομάκρυνση του
ρυπασμένου υλικού (χώμα και νερό) και η μετακίνησή του σε διαφορετική περιοχή από την αρχική για
την εντατικοποίηση της βιοκατάλυσης, αποτελεί τη μέθοδο ex situ βιοαποκατάστασης.

In situ και ex situ μέθοδοι
Οι τεχνολογίες βιοαποκατάστασης μπορούν γενικά να ταξινομηθούν ως ex situ και in situ. Οι
τεχνολογίες ex situ είναι εκείνες οι διεργασίες που περιλαμβάνουν τη φυσική απομάκρυνση του
ρυπασμένου υλικού και υφίσταται επεξεργασία αφού μεταφερθεί σε άλλη περιοχή.
Εάν η διαδικασία εξυγίανσης πραγματοποιείται στην ίδια περιοχή που προσβάλλεται από τη
ρύπανση, τότε συμβαίνει in situ (επιτόπου) βιοαποκατάσταση. Αυτές οι τεχνικές είναι γενικά οι πλέον
επιθυμητές επιλογές λόγω του χαμηλότερου κόστους και της μικρότερης διαταραχής στην περιοχή,
δεδομένου ότι παρέχουν την επιτόπου επεξεργασία, αποφεύγοντας την εκσκαφή και τη μεταφορά ρύπων.
Η in situ (επιτόπου) βιοαποκατάσταση περιορίζεται από το βάθος του εδάφους που μπορεί να
επεξεργαστεί αποτελεσματικά. Σε πολλά εδάφη, η αποτελεσματική διάχυση οξυγόνου με τους
επιθυμητούς ρυθμούς βιοαποκατάστασης εκτείνεται σε ένα εύρος μόνο μερικών εκατοστών έως περίπου
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30 cm στο έδαφος, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε βάθος 60
cm και άνω. Οι πιο σημαντικές διεργασίες επεξεργασίας του εδάφους είναι:
Ο βιοαερισμός (Bioventing) είναι η πιο κοινή in situ διεργασία και περιλαμβάνει την παροχή αέρα
και θρεπτικών ουσιών μέσω σωληνώσεων στο ρυπασμένο έδαφος για την τόνωση της ενδογενούς
μικροβιακής κοινότητας. Η μέθοδος του βιοαερισμού χρησιμοποιεί χαμηλές ροές αέρα και παρέχει μόνο
την ποσότητα οξυγόνου που είναι απαραίτητη για τη βιοαποικοδόμηση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα
την πτητικότητα και την έκλυση ρύπων στην ατμόσφαιρα. Λειτουργεί για απλούς υδρογονάνθρακες και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η μόλυνση είναι σε βάθος κάτω από την επιφάνεια.
Η in situ βιοαποκατάσταση χρησιμοποιεί την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών με
κυκλοφορούντα υδατικά διαλύματα στα ρυπασμένα εδάφη για την τόνωση της φυσικής μικροχλωρίδας
τους και την αποδόμηση των οργανικών ρύπων. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το έδαφος
και τα υπόγεια ύδατα. Γενικά, αυτή η τεχνική περιλαμβάνει συνθήκες όπως η διείσδυση θρεπτικών
ουσιών που περιέχει το νερό και οξυγόνο ή άλλων δεκτών ηλεκτρονίων για την επεξεργασία των υπογείων
υδάτων.
Η μέθοδος αερισμού (Biosparging) περιλαμβάνει την έγχυση αέρα υπό πίεση κάτω από την
επιφάνεια του νερού για να αυξήσει τις συγκεντρώσεις οξυγόνου στα υπόγεια ύδατα και να αυξήσει το
ρυθμό της βιολογικής αποδόμησης των ρύπων από τη φυσική μικροχλωρίδα του εδάφους. Η μέθοδος
αυτή αυξάνει την ανάμιξη στην κορεσμένη ζώνη αυξάνοντας την επαφή μεταξύ εδάφους και υπογείων
υδάτων. Η ευκολία και το χαμηλό κόστος εγκατάστασης σωληνώσεων έγχυσης αέρα μικρής διαμέτρου
επιτρέπουν σημαντικά την ευελιξία στο σχεδιασμό και την κατασκευή του συστήματος.
Η βιοαύξηση (Bioaugmentation) συχνά περιλαμβάνει την προσθήκη επιλεγμένων ενδογενών ή
εξωγενών μικροοργανισμών στις ρυπασμένες περιοχές. Δύο παράγοντες περιορίζουν τη χρήση των
προστιθέμενων μικροβιακών καλλιεργειών σε μια μονάδα επεξεργασίας εδάφους: 1) οι μη ενδογενείς
καλλιέργειες σπάνια ανταγωνίζονται αρκετά καλά με έναν αυτόχθονο πληθυσμό ώστε να αναπτύξουν και
να διατηρήσουν χρήσιμα επίπεδα πληθυσμού και 2) τα περισσότερα εδάφη με μακροχρόνια έκθεση σε
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα έχουν ενδογενείς μικροοργανισμούς που αποδομούν αποτελεσματικά τους
ρύπους εάν η μονάδα επεξεργασίας εδάφους διαχειρίζεται καλά.
H ex situ βιοαποκατάσταση είναι η σκόπιμη μετεγκατάσταση του ρυπασμένου υλικού (χώμα και
νερό) σε διαφορετική περιοχή για την εντατικοποίηση της βιοκατάλυσης. Αυτές οι τεχνικές
περιλαμβάνουν την ανασκαφή ή την απομάκρυνση και μεταφορά του εδάφους ή του ρυπασμένου
υποστρώματος από το έδαφος.
Η μέθοδος Landfarming (απομάκρυνσης ποσότητας εδάφους) είναι μια απλή τεχνική με την οποία
ρυπασμένα εδάφη συλλέγονται με ανασκαφή και διασκορπίζονται σε μια προκατασκευασμένη κλίνη και
περιοδικά αναμοχλεύονται μέχρι την αποδόμηση των ρύπων. Ο στόχος είναι να διεγερθούν οι ενδογενείς
βιοαποικοδομητικοί μικροοργανισμοί και να διευκολυνθεί η αερόβια αποικοδόμησή τους. Γενικά, η
διεργασία περιορίζεται στην εξυγίανση επιφανειακού εδάφους 10-35cm. Δεδομένου ότι η διεργασία αυτή
έχει τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος παρακολούθησης και συντήρησης, καθώς και τις υποχρεώσεις
καθαρισμού, έχει λάβει μεγάλη προσοχή ως εναλλακτική λύση αποκομιδής.
Η κομποστοποίηση (Composting) είναι μια τεχνική που συνδυάζει ρυπασμένο έδαφος με μη
επικίνδυνα οργανικά βελτιωτικά όπως κοπριά ή γεωργικά απόβλητα. Η παρουσία αυτών των οργανικών
υλικών υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός πλούσιου μικροβιακού πληθυσμού και αυξημένης θερμοκρασίας
χαρακτηριστικής της κομποστοποίησης.
Οι βιοσωροί (Biopiles) είναι ένα υβρίδιο της μεθόδου Landfarming και της κομποστοποίησης.
Ουσιαστικά, τα επεξεργασμένα κύτταρα κατασκευάζονται ως αεριζόμενοι κομποστ σωροί. Τυπικά
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της επιφανειακής ρύπανσης με πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες
που είναι μια εκλεπτυσμένη εκδοχή της μεθόδου Landfarming που τείνει να ελέγχει τις φυσικές απώλειες
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των ρύπων από την έκπλυση και την πτητικότητα. Οι βιοσωροί παρέχουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για
τους ενδογενείς αερόβιους και αναερόβιους μικροοργανισμούς.
Βιοαντιδραστήρες. Οι βιοαντιδραστήρες ιλύος (Slurry) ή οι υδατικοί βιοαντιδραστήρες
χρησιμοποιούνται για την ex situ επεξεργασία ρυπασμένου εδάφους και νερού που αντλείται από
ρυπασμένο πλούμιο. Η βιοαποκατάσταση σε αντιδραστήρες περιλαμβάνει την επεξεργασία ρυπασμένου
στερεού υλικού (χώμα, ιζήματα, λάσπη) ή νερού μέσω ενός μηχανικού συστήματος συγκράτησης. Ένας
βιοαντιδραστήρας slurry μπορεί να οριστεί ως δοχείο συγκράτησης και συσκευή που χρησιμοποιείται για
τη δημιουργία μιας συνθήκης ανάμιξης τριών φάσεων (στερεών, υγρών και αερίων) για να αυξηθεί ο
ρυθμός βιοαποδόμησης των ρύπων που εντοπίζονται στο έδαφος και των υδατοδιαλυτών ρύπων, καθώς
η υδαρής λάσπη (ιλύς) του ρυπασμένου εδάφους και βιομάζας (συνήθως ενδογενείς μικροοργανισμοί)
είναι ικανά να αποδομήσουν τους ρύπους-στόχους. Γενικά, ο ρυθμός και η έκταση της βιοαποικοδόμησης
είναι μεγαλύτεροι σε ένα σύστημα βιοαντιδραστήρα από ό,τι in situ ή σε συστήματα στερεάς φάσης,
επειδή το περιορισμένο περιβάλλον είναι πιο διαχειρίσιμο και επομένως περισσότερο ελεγχόμενο και
προβλέψιμο. Παρά τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αντιδραστήρων, υπάρχουν ορισμένα
μειονεκτήματα. Το ρυπασμένο έδαφος απαιτεί προεπεξεργασία (π.χ. ανασκαφή) ή εναλλακτικά ο ρύπος
μπορεί να διαφύγει από το έδαφος μέσω έκπλυσης του εδάφους ή φυσικής εκχύλισης (π.χ. εκχύλιση υπό
κενό) προτού τοποθετηθεί σε βιοαντιδραστήρα. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τις μεθόδους βιοαποκατάστασης.

Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των μεθόδων βιοεξυγίανσης
Μέθοδος

Παραδείγματα

Οφέλη

Περιορισμοί

Συνεκτιμώμενοι
παράγοντες
Ικανότητα
βιοαποικοδόμησης
των ενδογενών
μικροοργανισμών

In situ

In situ
Μικρό κόστος
βιοαποκατάσταση
Σχεδόν παθητική
Αερισμός
μέθοδος
Βιοαερισμός
Για επεξεργασία
εδαφών και νερού
Βιοαύξηση

Παρουσία
Περιβαλλοντικοί μετάλλων και
περιορισμοί
άλλων ανόργανων
Μεγάλος χρόνος Περιβαλλοντικές
επεξεργασίας
παράμετροι
Δύσκολη
παρακολούθηση

Βιοδιασπασιμότητ
α των ρύπων
∆ιαλυτότητα
Γεωλογικοί
παράγοντες
Κατανομή ρύπων
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Απαιτήσεις χώρου
Μεγάλος χρόνος
επεξεργασίας
Ανάγκη για
έλεγχο της
Landfarming
Καλή απόδοση
αβιοτικής
Κομποστοποίηση
Όμοια με ανωτέρω
Εφαρμόζονται και απώλειας
Βιοσωροί
on site
Προβλήματα
μεταφοράς μάζας
Μικρό κόστος

Ex situ

Περιορισμοί
βιοδιαθεσιμότητα
ς
Αυξημένες
ταχύτητες
αποδόμησης

Απαιτείται
Βέλτιστες
εκσκαφή εδάφους Όμοια με ανωτέρω
περιβαλλοντικές
Βιοαύξηδη
Βιοαντιδραστήρας
Σχετικά υψηλό
συνθήκες
Slurry
κόστος κεφαλαίου Τοξικότητα
Βιοαντιδραστήρες
Ενισχυμένη
Υδατικοί
Τοξικές
μεταφορά μάζας
βιοαντιδραστήρες
Σχετικά υψηλό
συγκεντρώσεις
Αποτελεσματική
κόστος
των ρύπων
χρήση μικροβιακών λειτουργίας
εμβολίων και
επιφανειοδραστικώ
ν παραγόντων

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της βιοαποκατάστασης
Πλεονεκτήματα
•

•

•

Η βιοαποικοδόμηση είναι μια φυσική διεργασία και ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτή από το
κοινό ως μια αποδεκτή διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων για ρυπασμένο υλικό όπως το
έδαφος. Η μικροβιακή κοινότητα που αποδομεί τους ρύπους αυξάνεται παρουσία του ρύπου,
και όταν ο ρύπος αποδομείται μειώνεται η μικροβιακή κοινότητα. Τα κατάλοιπα της
διεργασίας είναι συνήθως αβλαβή προϊόντα και περιλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα, νερό
και κυτταρική βιομάζα.
Θεωρητικά, η βιοαποκατάσταση είναι χρήσιμη για την πλήρη αποδόμηση μιας μεγάλης
ποικιλίας ρύπων. Πολλές ενώσεις που νομικά θεωρούνται επικίνδυνες μπορούν να
μετατραπούν σε αβλαβή προϊόντα. Έτσι εξαλείφεται η πιθανότητα μελλοντικής ευθύνης που
συνδέεται με την επεξεργασία και την αποκομιδή του ρυπασμένου υλικού.
Αντί να μεταφέρονται οι ρύποι από ένα περιβαλλοντικό μέσο σε άλλο, για παράδειγμα, από
το έδαφος στο νερό ή τον αέρα, είναι δυνατή η πλήρης “καταστροφή” των ρύπων-στόχων.
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•

•

Η βιοεξυγίανση συχνά μπορεί να πραγματοποιείται επί τόπου (on site), χωρίς να προκαλείται
σημαντική διαταραχή των φυσιολογικών δραστηριοτήτων. Αυτό εξαλείφει επίσης την ανάγκη
μεταφοράς ποσοτήτων των αποβλήτων εκτός του χώρου (off site) και έτσι των πιθανών
απειλών που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον.
Η βιοεξυγίανση μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο δαπανηρή από άλλες τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Μειονεκτήματα
•
•
•

•
•

Η βιοαποκατάσταση περιορίζεται σε εκείνες τις ενώσεις που είναι βιοαποικοδομήσιμες. Δεν
είναι όλες οι ενώσεις επιδεκτικές σε ταχεία και πλήρη αποδόμηση.
Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ότι τα προϊόντα βιοαποικοδόμησης ενδέχεται να είναι πιο
ανθεκτικά ή τοξικά από τα αρχικά.
Οι βιολογικές διεργασίες είναι συχνά ιδιαίτερα εξειδικευμένες. Απαιτούνται σημαντικοί
παράγοντες τοποθέτησης για να επιτύχει η διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας
μεταβολικά ικανού μικροβιακού πληθυσμού, των κατάλληλων συνθηκών περιβαλλοντικής
ανάπτυξης, και των κατάλληλων επιπέδων σε θρεπτικά και ρύπους.
Είναι δύσκολη η επέκταση της διεργασίας από μελέτες εργαστηριακής/προ-πιλοτικής (bench
scale) όσο και πιλοτικής (pilot scale) κλίμακας σε επιτόπιες εργασίες πλήρους κλίμακας.
Απαιτείται έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογιών βιοαποκατάστασης κατάλληλων για
περιοχές με πολύπλοκα μείγματα ρύπων που δεν διαχέονται ομοιόμορφα στο περιβάλλον.
Οι ρύποι μπορεί να υπάρχουν ως στερεά, υγρά και αέρια.

•
•

Η βιοεξυγίανση συχνά διαρκεί περισσότερο από άλλες επιλογές επεξεργασίας, όπως η
ανασκαφή και απομάκρυνση του εδάφους ή η αποτέφρωση.
Δεν υπάρχει αποδεκτός ορισμός του "καθαρού", η αξιολόγηση της απόδοσης της
βιοαποκατάστασης είναι δύσκολη, και δεν υπάρχουν αποδεκτά τελικά σημεία ελέγχου για τις
διεργασίες της βιοαποκατάστασης (Vidali, 2001).

Περιβαλλοντικοί παράγοντες για τη βιοαποκατάσταση
Θρεπτικά συστατικά
Παρόλο που υπάρχουν μικροοργανισμοί στο ρυπασμένο έδαφος, δεν είναι απαραίτητο να
υπάρχουν σε ικανό αριθμό που απαιτείται για την βιοεξυγίανση της περιοχής. Πρέπει να διεγερθεί η
ανάπτυξη και η δραστηριότητά τους. Η βιοδιέγερση συνήθως περιλαμβάνει την προσθήκη θρεπτικών
ουσιών και οξυγόνου για να βοηθήσουν τους ενδογενείς μικροοργανισμούς. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά
είναι τα βασικά δομικά στοιχεία της ζωής και επιτρέπουν στα μικρόβια να παράγουν τα απαραίτητα
ένζυμα για να αποδομήσουν τους ρύπους. Όλοι οι μικροοργανισμοί χρειάζονται άζωτο, φωσφόρο και
άνθρακα. Ο άνθρακας είναι το πιο βασικό στοιχείο των ζωντανών μορφών και απαιτείται σε μεγαλύτερες
ποσότητες από άλλα στοιχεία. Εκτός από το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο συνιστά περίπου το 95%
του βάρους των κυττάρων.
Ο φωσφόρος και το θείο συμβάλλουν με το 70% των υπολοίπων. Η διατροφική απαίτηση του
λόγου άνθρακα προς άζωτο είναι 10:1, και ο άνθρακας προς φωσφόρο είναι 30:1.
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Περιβαλλοντικές απαιτήσεις
Η μικροβιακή ανάπτυξη και δραστηριότητα επηρεάζονται άμεσα από το pΗ, τη θερμοκρασία και
την υγρασία. Αν και οι μικροοργανισμοί έχουν επίσης απομονωθεί σε ακραίες συνθήκες, οι περισσότεροι
από αυτούς αναπτύσσονται βέλτιστα σε ένα στενό εύρος συνθηκών, και έτσι είναι σημαντικό να
επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες. Εάν το έδαφος είναι πολύ όξινο, απαιτείται η προσθήκη ασβέστη
για να περιορίσει το όξινο pH. Η θερμοκρασία επηρεάζει τα ποσοστά των βιοχημικών αντιδράσεων, και
διπλασιάζονται τα ποσοστά πολλών αντιδράσεων για κάθε αύξηση θερμοκρασίας κατά 10°C. Πάνω από
μια ορισμένη θερμοκρασία, όμως, τα κύτταρα δεν επιβιώνουν. Η επίστρωση με πλαστικό κάλυμμα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ηλιακής θέρμανσης στα τέλη της άνοιξης, το καλοκαίρι και το
φθινόπωρο. Το διαθέσιμο νερό είναι επίσης απαραίτητο για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και η
άρδευση χρειάζεται για να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο υγρασίας. Η ποσότητα του διαθέσιμου
οξυγόνου θα καθορίσει αν το σύστημα είναι αερόβιο ή αναερόβιο. Οι υδρογονάνθρακες αποικοδομούνται
εύκολα υπό αερόβιες συνθήκες, ενώ οι χλωριωμένες ενώσεις αποικοδομούνται μόνο σε αναερόβιες. Για
να αυξηθεί η ποσότητα οξυγόνου στο έδαφος είναι δυνατή η παροχή αέρα (βιοψεκασµός οξυγόνου). Σε
ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να εισαχθούν στο περιβάλλον το υπεροξείδιο του υδρογόνου ή το
υπεροξείδιο του μαγνησίου. Η δομή του εδάφους ελέγχει την αποτελεσματική παροχή αέρα, νερού και
θρεπτικών ουσιών. Η διαπερατότητα του εδάφους, ένας από τους παράγοντες που ελέγχουν την
αποτελεσματικότητα όλων των in situ μεθόδων επεξεργασίας. Για να βελτιωθεί η δομή του εδάφους,
μπορούν να εφαρμοστούν υλικά όπως ο γύψος ή η οργανική ύλη. Η χαμηλή διαπερατότητα του εδάφους
μπορεί να παρεμποδίσει την κίνηση του νερού, των θρεπτικών ουσιών και του οξυγόνου που εισάγονται
στο έδαφος. Ως εκ τούτου, τα εδάφη με χαμηλή διαπερατότητα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για
μεθόδους in situ βιοεξυγίανσης.

Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη βιοαποκατάσταση
Προηγούμενες μελέτες των δοκιμών βιοαποκατάστασης δεν πραγματοποιήθηκαν υπό φυσικές
περιβαλλοντικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, ποτέ δεν αναμένονταν οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών
παραγόντων στη διεργασία της βιοεξυγίανσης. Ωστόσο, μετά από τη διερεύνηση της in situ
βιοαποκατάστασης, είναι πλέον κατανοητό ότι η διαδικασία της βιοαποκατάστασης επηρεάζεται
σημαντικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το φυσιολογικό και χημικό περιβάλλον του
ρυπασμένου περιβάλλοντος, η βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών, η συγκέντρωση και οι
ιδιότητες των ρύπων που συνυπάρχουν, το επίπεδο της ρύπανσης, η οργάνωση της ενδογενούς
μικροβιακής κοινότητας. Διάφοροι αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην βιοαποκατάσταση. Οι δυναμικές αλληλεπιδράσεις τους συμβαίνουν σε συγκεκριμένες αβιοτικές
συνθήκες, οι οποίες καθορίζονται από τις φυσικοχημικές συνθήκες όπως η παροχή Ο2, μεταφορά
ηλεκτρονίων, νερό, θερμοκρασία, pH, συγκέντρωση άλατος. Οι παραπάνω περιβαλλοντικοί παράγοντες
καθορίζουν τη δυναμική των δομών της ενδογενούς μικροβιακής κοινότητας μαζί με τη διαθεσιμότητα
μιας δεδομένης πηγής χημικών και ενέργειας.
Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαδικασία της βιοαποκατάστασης περιλαμβάνουν
περισσότερα στοιχεία από τους βιολογικούς καταλύτες και τους ρύπους που συζητήθηκαν παραπάνω. Οι
δυναμικές αλληλεπιδράσεις τους συμβαίνουν σε συγκεκριμένες αβιοτικές ρυθμίσεις που ορίζονται από
ένα σύνολο φυσικοχημικών συνθηκών: τάση του Ο2, δέκτες ηλεκτρονίων, νερό, θερμοκρασία,
κοκκοποίηση, και άλλα, πολλά από τα οποία αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και την πορεία της
κατάλυσης. Τέτοιες αβιοτικές συνθήκες καθορίζουν τη σύνθεση του είδους των ενδογενών μικροβιακών
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κοινοτήτων όσο (ή περισσότερο από) η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων χημικών ειδών όπως ο άνθρακας
και η πηγή ενέργειας. Η βιοαποκατάσταση είναι μια πολύπλοκη περίπτωση διεργασιών η οποία δεν είναι
επιδεκτική στις τυπικά αναγωγικές προσεγγίσεις (π.χ. μία ένωση, ένα στέλεχος, και μία οδός) που έχουν
κυριαρχήσει σε πολλές μελέτες για τη βιοαποικοδόμηση. Πώς να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο;
Δεδομένου ότι τα μικρόβια είναι η κινητήρια δύναμη της βιοαποκατάστασης, οι μεταβολές στη
σύνθεση και τη δραστηριότητα μιας μικροβιακής κοινότητας μπορεί να επηρεάσουν την πορεία ενός
ρύπου στο περιβάλλον. Πρόσφατες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει προσεγγίσεις αλληλούχισης νέας
γενιάς για την καλύτερη κατανόηση των μικροβιακών κοινοτήτων που εμπλέκονται σε διάφορες
παρεμβάσεις βιοαποκατάστασης. Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό την
κατανόηση των μικροβιακών διεργασιών που εμπλέκονται στη βιοαποκατάσταση, καθώς και τις
επιπτώσεις των διαφόρων στρατηγικών απόκρισης για τον εξυγίανση των ρύπων. Η χρήση των τεχνικών
της μοριακής βιολογίας και της μεταγονιδιωματικής έχει επίσης διευρύνει σημαντικά την κατανόηση των
βιολογικών συστημάτων που βρίσκονται σε αυτά τα ρυπασμένα περιβάλλοντα και σε πολλές περιπτώσεις
έχει βελτιώσει σημαντικά την κατανόηση του κόσμου των μικροβίων. Εδώ, επιδιώκουμε να παράσχουμε
ένα βασικό υπόβαθρο για τις μεταγονιδιωματικές προσεγγίσεις και να συνοψίσουμε τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα εργαλεία για την κατανόηση των ρυπασμένων περιβαλλόντων σε μια
προσπάθεια να ενημερωθούν οι βέλτιστες πρακτικές για την εξυγίανση του περιβάλλοντος.
Η βιοαποκατάσταση απαιτεί την ενσωμάτωση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων από διάφορες
πηγές: χημική δομή και δραστικότητα των οργανικών ενώσεων· αλληλουχία, δομή και λειτουργία των
πρωτεϊνών (ένζυμα)· συγκριτική γονιδιωματική· περιβαλλοντική μικροβιολογία, και ούτω καθεξής.

Βιολογία συστημάτων
Η διαδικασία της βιοαποικοδόμησης χρησιμοποιεί μια μικροβιακή κοινότητα για την εκκαθάριση
της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Τα ποσοστά αποτοξίνωσης των ρύπων εξαρτώνται από διάφορους
παράγοντες, όπως η σύνθεση της φυσικής μικροβιακής κοινότητας, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, και η
φύση του ρύπου. Ως εκ τούτου, η βελτιστοποίηση της βιοαποκατάστασης απαιτεί συνδυασμούς
πολύπλοκων μεταβλητών για να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε την πορεία των περιβαλλοντικών
ρύπων. Η βιολογία συστημάτων - η μελέτη των ιδιοτήτων των συστηματικών και δυναμικών
αλληλεπιδράσεων σε ένα βιολογικό σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση πολύπλοκων
βιολογικών συστημάτων και για το πώς θα ανταποκριθούν σε διάφορες διαταραχές. Μια προσέγγιση της
βιολογίας των συστημάτων για την κατανόηση των περιβαλλοντικών συστημάτων και της
βιοαποκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των σύνθετων περιβαλλοντικών
μικροβιακών κοινοτήτων και των περιβαλλοντικών περιορισμών στην αποδόμηση των ρύπων.
Υπάρχει ανάγκη in silico μελέτης για την πρόβλεψη των πιθανών οδών αποδόμησης
χρησιμοποιώντας διάφορα υπολογιστικά εργαλεία. Υπάρχει μεγάλος αριθμός βάσεων δεδομένων και
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών διαθέσιμων για την εκτέλεση της υπολογιστικής ανάλυσης
για την υποβοήθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της μικροβιακής βιοαποκατάστασης. Τα τεράστια
δεδομένα από τη βιολογία κυρίως με τη μορφή αλληλουχιών DNA, RNA και πρωτεϊνών επιφέρουν
μεγάλη ζήτηση σε υπολογιστές και επιστήμονες. Η βιολογία συστημάτων είναι μια ολοκληρωμένη
ερευνητική προσέγγιση για τη μελέτη πολύπλοκων βιολογικών συστημάτων, με τη διερεύνηση
αλληλεπιδράσεων και δικτύων σε μοριακό, κυτταρικό, κοινοτικό και οικοσυστημικό επίπεδο. Έχει
υιοθετηθεί μια προσέγγιση βιολογικών συστημάτων για την αποσαφήνιση των βασικών διεργασιών για
την κατανόηση, τη βελτιστοποίηση, την πρόβλεψη και την αξιολόγηση της μικροβιακής λειτουργίας και
των στρατηγικών επιβίωσης στο υπό μελέτη οικοσύστημα. Για να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση της
βιολογίας των συστημάτων κατά τη διαδικασία της βιοαποκατάστασης, πρέπει να συμπεριλάβουμε τον
14 | P a g e

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

χαρακτηρισμό της σύνθεσης της μικροβιακής κοινότητας, την κυτταρική και μοριακή δραστηριότητα, και
την παρουσία τοξικών χημικών ουσιών που μεταβάλλουν την φυσιολογική συμπεριφορά της μικροβιακής
κοινότητας.
Ορισμένα σημαντικά στοιχεία της βιολογίας συστημάτων είναι η χρήση υπολογιστικών
προσεγγίσεων για την ανάπτυξη μιας προγνωστικής κατανόησης της απόκρισης των συστημάτων σε μια
διαταραχή και την κατανόηση της αποδόμησης των ρύπων καθώς συνδυάζει πολλά επίπεδα ενός
συστήματος για την πρόβλεψη της πορείας των περιβαλλοντικών ρύπων.
Πιστεύεται ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις για την αποτελεσματικότητα της ζωτικής σημασίας
διαδικασίας της βιοαποκατάστασης· δηλαδή χημικό υπόβαθρο (θρεπτικά συστατικά, δότες
ηλεκτρονίων/αποδέκτες, και στρεσογόνοι παράγοντες), αβιοτικό περιβάλλον και καταβολισμός, εκ των
οποίων μόνο ο καταβολισμός είναι πραγματικά βιολογικό σύστημα. Το χημικό υπόβαθρο έχει δυναμική
αλληλεπίδραση με τις βιολογικές παρεμβάσεις στο αβιοτικό υπόβαθρο της περιοχής. Αυτό περιλαμβάνει
την υγρασία, την αγωγιμότητα, τη θερμοκρασία, τις συνθήκες μήτρας, την κατάσταση οξειδοαναγωγής,
κλπ.

Καταβολισμός

Βιοαποκατάσταση
Ριζόσφαιρας

Φυτοεξυγίανση

Σύνδεση
Βιολογικών
Συστημάτων στη
Βιοαποκατάσταση

Βιοτικός

Αβιοτικός

Φυσική αποκατάσταση

Εικόνα 2. Συσχέτιση των βιολογικών συστημάτων με τη βιοαποκατάσταση (Koehmel et al.
2016)
Για να κατανοήσουμε τις πολύπλοκες διαδικασίες της βιοαποκατάστασης in situ, οι τεχνικές
παρακολούθησης που καταγράφουν και παρακολουθούν τους τελικούς αποδέκτες ηλεκτρονίων και δότες
ηλεκτρονίων, ανιχνευτές ενζύμων που μετρούν τη λειτουργική δραστηριότητα στο περιβάλλον,
λειτουργικές γονιδιωματικές μικροσυστοιχίες, φυλογενετικές μικροσυστοιχίες, μεταβολομική,
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πρωτεομική και ποσοτική PCR, παρέχουν πρωτοφανή στοιχεία σχετικά με τις βασικές μικροβιακές
αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται (Εικόνα 3). Σε γενικές γραμμές, ένα οικοσύστημα αποτελείται από
κοινότητες, πληθυσμούς, κύτταρα, πρωτεΐνες, RNA και DNA. Μπορούμε να αναλύσουμε το DNA, το
RNA και την πρωτεΐνη σε κυτταρικά επίπεδα για να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις στα κύτταρα. και να
αναλύσουμε την κοινότητα και τους πληθυσμούς για να κατανοήσουμε την επίδραση της
βιοαποκατάστασης στις σχέσεις δομής/λειτουργίας (Εικόνα 3).

Οικοσύστημα

Χημικές αναλύσεις Σεισμική&Τομογραφική παρακολούθηση με ραντάρ
Χημεία ισότοπων (Μοντελοποίηση, Γεωλογία, Υδρολογία, Μετρολογία)
Κοινότητα
Μεταγονιδιωματική

16s rRNA βιβλιοθήκη κλώνων

PhyloChip

RFLP

Αναπνοή
Πληθυσμός
Βιβλιοθήκη κλώνων λειτουργικών γονιδίων
Φθορίζον αντίσωμα

Μικροσυστοιχία φαινοτύπων

Πρωτεομική

GeoChip

FISH

qPCR
διαχωρισμός

Ανοσομαγνητικός

PLFA

Ενζυμική δραστικότητα

Ιχνηθέτηση με σταθερά ισότοπα

Αναπνοή

Κύτταρο
Απομόνωση

FISH

Ενζυμική δραστικότητα
Fluxomics
Πρωτεΐνες, Λιπίδια &
Μεταβολίτες
Ταυτοποίηση Πρωτεϊνών
/ Λιπιδίων
Ανάλυση μεταβολιτών
Νουκλεϊκά οξέα
(DNA & RNA)
Αλληλούχιση
ολόκληρου του
γονιδιώματος

Μεταγραφωματική
(RNA-seq)

Εικόνα 3. Βιολογία συστημάτων από τα μόρια ως τα οικοσυστήματα
Η κατανόηση ενός βιολογικού συστήματος σε επίπεδο συστήματος μπορεί να προκύψει από την
κατανόηση τεσσάρων βασικών ιδιοτήτων:
1) Δομές συστημάτων. Αυτές περιλαμβάνουν το δίκτυο αλληλεπιδράσεων των γονιδίων και των
βιοχημικών οδών, καθώς και τους μηχανισμούς με τους οποίους τέτοιες αλληλεπιδράσεις ρυθμίζουν τις
φυσικές ιδιότητες των ενδοκυτταρικών και πολυκυτταρικών δομών.
2) Δυναμική συστήματος. Το πώς ένα σύστημα συμπεριφέρεται με την πάροδο του χρόνου κάτω
από διάφορες συνθήκες μπορεί να γίνει κατανοητό μέσω της μεταβολικής ανάλυσης, της ανάλυσης
ευαισθησίας, των μεθόδων δυναμικής ανάλυσης όπως η ανάλυση του πορτραίτου φάσεων και της
διακλάδωσης, και μέσω του εντοπισμού βασικών μηχανισμών υποκείμενοι σε συγκεκριμένες
συμπεριφορές. Η ανάλυση διακλάδωσης εντοπίζει την αλλαγή (-ες) στην κατάσταση του συστήματος σε
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ένα πολυδιάστατο χώρο όπου κάθε διάσταση αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη συγκέντρωση του
εμπλεκόμενου βιοχημικού παράγοντα.
3) Η μέθοδος ελέγχου. Οι μηχανισμοί που ελέγχουν συστηματικά την κατάσταση του κυττάρου
μπορούν να διαμορφωθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσλειτουργίες και να παρασχεθούν δυνητικοί
θεραπευτικοί στόχοι για τη θεραπεία της νόσου.
4) Η μέθοδος σχεδιασμού. Στρατηγικές για την τροποποίηση και την κατασκευή βιολογικών
συστημάτων που έχουν επιθυμητές ιδιότητες, μπορούν να αναπτυχθούν με βάση συγκεκριμένες αρχές
σχεδιασμού και προσομοιώσεις, αντί για τη τυφλή μέθοδο δοκιμής-σφάλματος.
Η πρόοδος σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω τομείς απαιτεί εξελίξεις στην κατανόηση των
υπολογιστικών επιστημών, της γονιδιωματικής, και των τεχνολογιών μέτρησης, και στην ενσωμάτωση
αυτών των ανακαλύψεων με τις υπάρχουσες γνώσεις.
Οι ωμικές προσεγγίσεις (Omics) είναι σημαντικές στη βιολογία των συστημάτων. Η
μεταγονιδιωματική - η ανάλυση του συνολικού γονιδιωματικού περιεχομένου μιας μικροβιακής
κοινότητας - έχει εφαρμοστεί ευρέως για την κατανόηση των μικροβιακών κοινοτήτων στα
περιβαλλοντικά συστήματα (Εικόνα 4). Άλλες ωμικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της
μεταγραφωματικής ανάλυσης (ανάλυση RNA κοινότητας) και της μεταπρωτεομικής (ανάλυση
πρωτεϊνών κοινότητας), εφαρμόστηκαν πιο πρόσφατα σε περιβαλλοντικές μικροβιακές κοινότητες.
Πολλές προσεγγίσεις μπορούν να εφαρμοστούν στην κατανόηση διαφορετικών επιπέδων μιας
μικροβιακής κοινότητας. Κάθε μία από αυτές τις τεχνικές διερευνά ένα συγκεκριμένο βιολογικό μόριο
(DΝΑ, RNA ή πρωτεΐνη), μια λεπτομερής ανάλυση καθενός από αυτά τα μόρια που εξάγονται από μια
περιβαλλοντική κοινότητα και δίνει βασικές γνώσεις για την ταξινομική σύνθεση μιας κοινότητας, το
λειτουργικό δυναμικό μιας κοινότητας, ή τα γονίδια και τις πρωτεΐνες που εκφράζονται σήμερα Techtman
and Hazen, 2016.

Μεταγονιδιωματική
Η Γενωμική είναι μια ισχυρή τεχνολογία υπολογιστών που χρησιμοποιείται για την κατανόηση
της δομής και της λειτουργίας όλων των γονιδίων σε έναν οργανισμό, βασισμένη στη γνώση ολόκληρης
της αλληλουχίας του DNA του οργανισμού. Το πεδίο περιλαμβάνει εντατικές προσπάθειες για τον
προσδιορισμό ολόκληρης της αλληλουχίας του DNA των οργανισμών και των προσπαθειών γενετικής
χαρτογράφησης. Η μεταγονιδιωματική είναι η μελέτη των γονιδιωμάτων σε μια μικροβιακή κοινότητα
και αποτελεί το πρώτο βήμα για τη μελέτη του μικροβίου. Η μεταγονιδιωματική μας επιτρέπει να
διερευνήσουμε τη σύνθεση μιας μικροβιακής κοινότητας. Οι γονιδιωματικές μελέτες εξετάζουν το
γενετικό υλικό ενός συγκεκριμένου οργανισμού, ενώ η μεταγονιδιωματική αναφέρεται σε μελέτες
γενετικού υλικού ολόκληρων κοινοτήτων οργανισμών. Αυτή η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει
αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS) μετά την εξαγωγή του DNA από τα δείγματα. Η NGS παράγει ένα
μεγάλο όγκο δεδομένων με τη μορφή σύντομων αναγνώσεων, από τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί ένα
προφίλ μικροβιακής κοινότητας ή άλλες πληροφορίες, όπως ακριβώς και η συλλογή πληροφοριών από
τα κομμάτια ενός παζλ. Αν και η αλληλούχιση ολόκληρου του μεταγονιδιώματος (whole-metagenome
sequencing, WMS) παρέχει εν μέρει μια ματιά στο λειτουργικό προφίλ μιας μικροβιακής κοινότητας,
είναι καλύτερη η χρήση της μεταμεταφραστικής, η οποία περιλαμβάνει την αλληλούχιση όλων των
μεταγράφων της μικροβιακής κοινότητας. Η μεταγονιδιωματική παρέχει πρόσβαση στη σύνθεση των
λειτουργικών γονιδίων των μικροβιακών κοινοτήτων και έτσι δίνει μια πολύ ευρύτερη περιγραφή από τις
φυλογενετικές έρευνες, οι οποίες συχνά βασίζονται μόνο στην ποικιλομορφία ενός γονιδίου, για
παράδειγμα το γονίδιο 16S rRNA. Από μόνη της, η μεταγονιδιωματική παρέχει γενετική πληροφόρηση
17 | P a g e

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

για δυνητικά νέους βιοκαταλύτες ή ένζυμα, γονιδιωματικές συνδέσεις μεταξύ λειτουργίας και φυλογονίας
για μη καλλιεργημένους οργανισμούς, και εξελικτικά προφίλ της κοινοτικής λειτουργίας και δομής.
Μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με μεταγραφωμικές ή μεταπρωτεωματικές προσεγγίσεις για να
περιγράψει εκφρασμένες δραστηριότητες. Η μεταγονιδιωματική είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο για τη
δημιουργία νέων υποθέσεων μικροβιακής λειτουργίας, όπως οι αξιοσημείωτες ανακαλύψεις των
φωτοετερότροφων που βασίζονται στη πρωτεοροδοψίνη ή τών νιτρωδοποιητικών Αρχαίων. Η ραγδαία
και ουσιαστική μείωση του κόστους της αλληλούχισης νέας γενιάς έχει επιταχύνει δραματικά την
ανάπτυξη της μεταγονιδιωματικής βασισμένη στην αλληλουχία. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των
σειρών δεδομένων της μαζικής αλληλούχισης μεταγονιδιώματος (metagenome shotgun sequence) έχει
εξαντληθεί τα τελευταία χρόνια. Στο μέλλον, η μεταγονιδιωματική θα χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο
όπως οι μέθοδοι αποτύπωσης γονιδίων 16S rRNA για την περιγραφή των προφίλ της μικροβιακής
κοινότητας. Ως εκ τούτου, θα αποτελέσει πρότυπο εργαλείο για πολλά εργαστήρια και επιστήμονες που
εργάζονται στον τομέα της μικροβιακής οικολογίας.
Οι μεταγονιδιωματικές προσεγγίσεις συχνά παίρνουν δύο μορφές - στοχευόμενη
μεταγονιδιωματική ή αλληλούχιση όλων των γονιδιωμάτων όλων των μικροοργανισμών (shotgun
metagenomics) (Εικόνα 4). Στην στοχευόμενη μεταγονιδιωματική - ή μικροβιομική - ανιχνεύεται η
ποικιλομορφία ενός μόνο γονιδίου για να αναγνωριστεί το πλήρες σύνολο αλληλουχιών ενός
συγκεκριμένου γονιδίου σε ένα περιβάλλον. Η στοχευόμενη μεταγονιδιωματική χρησιμοποιείται
συχνότερα για να διερευνήσει τόσο τη φυλογενετική ποικιλομορφία όσο και τη σχετική αφθονία ενός
συγκεκριμένου γονιδίου σε ένα δείγμα. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται τακτικά για να διερευνηθεί
η ποικιλομορφία των αλληλουχιών της μικρής υπομονάδας rRNA (16S/18S rRNA) σε ένα δείγμα. Οι
ερευνητές της μικροβιακήσς οικολογίας χρησιμοποιούν συστηματικά την ανάλυση αλληλουχιών της
μικρής υπομονάδας rRNA για να κατανοήσουν την ταξινομική ποικιλομορφία ενός περιβάλλοντος.
Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί ως εργαλείο για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών
ρύπων στη μεταβολή της δομής της μικροβιακής κοινότητας. Για να πραγματοποιηθεί στοχευμένη
μεταγονιδιωματική, απομονώνεται το περιβαλλοντικό DΝΑ και το γονίδιο ενδιαφέροντος ενισχύεται με
PCR χρησιμοποιώντας εκκινητές σχεδιασμένους να ενισχύουν τη μεγαλύτερη ποικιλία αλληλουχιών για
το γονίδιο που μας ενδιαφέρει. Η δύναμη της στοχευμένης μεταγονιδιωματικής είναι ότι παρέχει ένα
αρκετά ολοκληρωμένο κατάλογο της μικροβιακής τάξης που υπάρχει σε ένα σύνολο δειγμάτων και
επιτρέπει τη σε βάθος σύγκριση των μετατοπίσεων της μικροβιακής ποικιλομορφίας πριν και μετά από
μια διαταραχή.
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Εικόνα 4. Μεταγονιδιωματικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των μικροβιακών
κοινοτήτων.
Στην μέθοδο shotgun metagenomics, το συνολικό των γονιδίων μιας περιβαλλοντικής κοινότητας
ανιχνεύεται μέσω αλληλούχισης των γονιδιωμάτων (Εικόνα 4). Στην προσέγγιση αυτή, το
περιβαλλοντικό DNA απομονώνεται και στη συνέχεια κατακερματίζεται για να προκύψουν οι
βιβλιοθήκες αλληλούχισης. Αυτές οι βιβλιοθήκες κατόπιν υπόκεινται σε αλληλούχιση για τον
προσδιορισμό του συνολικού γονιδιωματικού περιεχομένου αυτού του δείγματος. Η μέθοδος shotgun
metagenomics είναι μια ισχυρή τεχνική όπου μπορεί να εντοπιστεί το λειτουργικό δυναμικό μιας
μικροβιακής κοινότητας.
Η μέθοδος shotgun metagenomics είναι συχνά πιο περιορισμένη από το βάθος της αλληλούχισης.
Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές βασισμένες σε μικροσυστοιχίες. Το PhyloChip και το GeoChip είναι οι δύο
πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες μικροσυστοιχιών. Το PhyloChip είναι μια μικροσυστοιχία
βασισμένη στο 16SrRNA ικανή να ανιχνεύσει την ποικιλομορφία των 10.993 υποοικογενών σε 147 φυλά
(Hazen et al., 2010). Το GeoChip είναι μια λειτουργική μικροσυστοιχία γονιδίων ικανή να ανιχνεύσει την
ποικιλομορφία 152.414 γονιδίων από 410 κατηγορίες γονιδίων. Οι τεχνικές μικροσυστοιχίας δεν
εξαρτώνται από το βάθος της αλληλούχισης για να παρέχουν ολοκληρωμένες γνώσεις για την μικροβιακή
κοινότητα. Έχουν επίσης το πλεονέκτημα ότι παρέχουν αυστηρό σχολιασμό για τα διάφορα είδη/γονίδια
που υπάρχουν στο τσιπ που μειώνουν τον περιορισμό της ανάγκης για καλές ομόλογες αλληλουχίες στη
βάση δεδομένων για να επιτευχθεί ακριβής ταξινόμηση. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε
μικροσυστοιχίες, ωστόσο, περιορίζονται στο ότι μπορούν να εντοπιστούν μόνο τα γονίδια του τσιπ,
περιορίζοντας έτσι το δυναμικό για την ανακάλυψη νέων γονιδίων ή μονοπατιών σε ένα δείγμα. Οι
προσεγγίσεις που βασίζονται σε μικροσυστοιχίες είναι συχνά ένα χρήσιμο συμπλήρωμα των
προσεγγίσεων που βασίζονται στην αλληλούχιση ως μια πρόσθετη σειρά αποδείξεων.
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Μεταγραφωμική-μεταπρωτεομική-μεταβολομική
Χρησιμοποιώντας μια πρωτεομική προσέγγιση, οι φυσιολογικές μεταβολές σε έναν οργανισμό
κατά τη διάρκεια της βιοαποκατάστασης παρέχουν περαιτέρω γνώση των σχετικών με τη
βιοαποκατάσταση γονιδίων και της ρύθμισής τους. Η μεταγραφωμική και η μεταπρωτεομική
εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο στα περιβαλλοντικά συστήματα (Εικόνα 4). Αυτές οι προσεγγίσεις
παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τα ενεργά γονίδια που εκφράζονται σε μια μικροβιακή κοινότητα,
και επομένως είναι καλοί δείκτες για τις μικροβιακές λειτουργίες που εκφράζονται υπό τις συνθήκες κατά
τη στιγμή της δειγματοληψίας. Στη μεταγραφωμική, το RNA απομονώνεται από ένα περιβαλλοντικό
δείγμα. Το RNA μετατρέπεται σε cDNA και υπόκειται σε αλληλούχιση με παρόμοιο τρόπο με τη
μεταγονιδιωματική (Εικόνα 4). Αυτή η προσέγγιση παρέχει έναν κατάλογο των εκφρασμένων γονιδίων
σε ένα δείγμα. Η μεταπρωτεομική δεν περιλαμβάνει αλληλούχιη νουκλεϊνικών οξέων, αλλά τη
φασματομετρία μάζας υψηλής ανάλυσης σε συνδυασμό με την ενζυματική πέψη πρωτεϊνών και την υγρή
χρωματογραφία. Η μεταπρωτεομική παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των πρωτεϊνών που βρίσκονται
σε ένα περιβαλλοντικό δείγμα, και περιλαμβάνει τις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών
που μπορεί να επηρεάσουν τη δραστηριότητά τους.
Εστιάζοντας στα γονίδια που εκφράζονται από ολόκληρη τη μικροβιακή κοινότητα, η
μεταγραφωμική ρίχνει φως στο ενεργό λειτουργικό προφίλ μιας μικροβιακής κοινότητας. Το σύνολο των
μεταγράφων παρέχει ένα στιγμιότυπο της γονιδιακής έκφρασης σε ένα δεδομένο δείγμα σε δεδομένη
στιγμή και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες με την απομόνωση του ολικού mRNA. Σε ό,τι αφορά τη
μεταγονιδιωματική, είναι πλέον δυνατή η εκτέλεση μαζικής αλληλούχισης μεταγονιδιώματος
(metatranscriptomics shotgun sequencing). Αυτή η έκφραση (μετα)γονιδιώματος παρέχει την έκφραση
και το λειτουργικό προφίλ ενός μικροβιώματος. Κατά την ανάγνωση της επεξεργασίας, η τυπική ανάλυση
του μεταγονιδιώματος παρέχει είτε (1) αναγνώσεις του χάρτη σε ένα γονιδίωμα αναφοράς είτε (2) εκτελεί
de novo συναρμολόγηση των αναγνώσεων σε μετάγραφα των contigs και supercontigs. Η πρώτη
στρατηγική, με τρόπο παρόμοιο όπως στις μεθόδους στοίχισης στην WMS, αναγνώσεις χαρτών σε βάσεις
δεδομένων αναφοράς, συγκεντρώνοντας έτσι πληροφορίες για να συναχθεί η σχετική έκφραση
μεμονωμένων γονιδίων. Η δεύτερη στρατηγική ακολουθεί το ίδιο, αλλά με συναρμολογημένες
ακολουθίες. Η πρώτη στρατηγική περιορίζεται από τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων των
γονιδιωμάτων αναφοράς. Η δεύτερη στρατηγική περιορίζεται από την ικανότητα των προγραμμάτων
λογισμικού να συναρμολογούν σωστά τα contigs και τα supercontigs από τα σύντομα δεδομένα
ανάγνωσης, εργαλεία και τεχνικές. Η εφαρμογή της μεταγραφωμικής στη μελέτη του μικροβιώματος
είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένη σε σχέση με άλλες omics που εξετάζονται σε αυτό το άρθρο. Οι
περισσότεροι αγωγοί ανάλυσης που περιγράφονται στη βιβλιογραφία κατασκευάστηκαν ad hoc (επί
τούτου). Η πλειονότητα αυτών των μεθόδων ακολουθεί την προαναφερθείσα πρώτη στρατηγική που
βασίζεται στη χαρτογράφηση-ανάγνωση.
Η μεταβολομική είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση με την οποία προσδιορίζονται και
ποσοτικοποιούνται όλοι οι μεταβολίτες ενός δείγματος (μικρά μόρια που απελευθερώνονται από τον
οργανισμό στο άμεσο περιβάλλον). Ο μεταβολισμός θεωρείται ο πιο άμεσος δείκτης της υγείας ενός
περιβάλλοντος ή των μεταβολών στην ομοιόσταση (δηλ. δυσβίωση). Οι μεταβολές κατά την παραγωγή
των μεταβολιτών “υπογραφές” σχετίζονται με μεταβολές της δραστηριότητας των μεταβολικών οδών,
και ως εκ τούτου, η μεταβολομική αντιπροσωπεύει μια εφαρμόσιμη προσέγγιση στην ανάλυση της οδού.
Επιπλέον, η εφαρμογή της μεταβολομικής για την ανακάλυψη φαρμάκων και τη φαρμακογονιδιωματική
αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη οδό για την εξατομικευμένη ιατρική. Το μεταβολικό προφίλ που
συνδέεται με το μικροβίωμα μπορεί να υποδείξει την ισχυρή εξάρτηση από περιβαλλοντικούς παράγοντες
(π.χ. δίαιτα, έκθεση σε ξενοβιοτικά, και στρεσογόνοι περιβαλλοντικοί παράγοντες), παρέχοντας
πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για τα χαρακτηριστικά του μικροβιώματος αλλά και για τις
αλληλεπιδράσεις της μικροβιακής κοινότητας με το περιβάλλον. Έτσι, η μεταβολομική στοχεύει στη
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βελτίωση της κατανόησης του ρόλου του μικροβιώματος στο μετασχηματισμό των θρεπτικών
συστατικών και των ρύπων καθώς και άλλων αβιοτικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την
ομοιόσταση του περιβάλλοντος ξενιστή. Η ροή ανάλυσης για τα μεταβολομικά δεδομένα περιλαμβάνει
τρία στάδια: (1) προεπεξεργασία, (2) στατιστική ανάλυση, και (3) τεχνικές μάθησης μηχανής για την
αναγνώριση προτύπων.
Έχουν αναπτυχθεί πολλά in silico λογισμικά, αγωγοί, πόροι και αλγόριθμοι για την ερμηνεία ή τη
συσχέτιση μοριακών και x-omics δεδομένων. Παρ'όλα αυτά, οι βιοπληροφορικές πηγές της
βιοαποκατάστασης εξακολουθούν να είναι λιγοστές. Η βάση δεδομένων για τη
βιοκατάλυση/βιοαποκατάσταση του Πανεπιστημίου της Μινεσότα (UMBBD) έχει συγκεντρώσει 200
μονοπάτια, 1350 αντιδράσεις, 1195 ενώσεις, >1000 ένζυμα, καταχωρήσεις 491 μικροοργανισμών και 259
κανόνες
βιομετασχηματισμού
που
περιλαμβάνουν
μικροβιακή
βιοαποκατάσταση
(http://umbbd.msi.umn.edu/) (Gao et al. 2011). Το Metarouter είναι ένα ακόμη σύστημα για τη διατήρηση
ετερογενών πληροφοριών σχετικών με τη βιοαποκατάσταση και τη βιοαποικοδόμηση σε ένα πλαίσιο που
επιτρέπει την ενημέρωση των υπό μελέτη τροποποιήσεων (Desai et al. 2010). Το σύστημα μπορεί να
προσεγγιστεί και να διαχειριστεί μέσω μιας διεπαφής ιστού (Pazos et al. 2005). Άλλες πλατφόρμες
λογισμικού αφορούν την Εγκυκλοπαίδεια των Κυττάρων και των Γονιδιωμάτων του Κιότο (KEGG) στη
διεύθυνση http://www.genome.ad.jp/kegg/kegg.html. (Moriya et al. 2010); το Boehringer Mannhein
Biochemical Pathways (BMBP) στο διακομιστή ExPASy, Ελβετία (http://www.expasy.org/cgibin/search-biochem-index); Διεθνής Εταιρεία για τη Μελέτη Ξενοβιοτικών (http://www.issx.org);
PathDB; τη Βάση Δεδομένων Μεταβολικών Μονοματιών στο NCGR (http://www.ncgr.org/Pathdb/) κλπ.
Η υπάρχουσα υπολογιστική βάση δεδομένων, το λογισμικό και τα εργαλεία και η συλλογική
ενσωμάτωσή τους θα συμβάλλουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό της περιβαλλοντικής τύχης
οποιωνδήποτε ενώσεων.

Πρακτικές εφαρμογές
Βιομετατροπή ραδιονουκλιδίων
Τα υπόγεια ύδατα και το έδαφος στην περιοχή 3 του FRC στο Oak Ridge όχι μόνο έχει μολυνθεί
με ουράνιο (έως και 200 mM), αλλά δημιουργεί ένα μοναδικό πρόβλημα βιοαποκατάστασης λόγω του
χαμηλού pH (3), του υψηλού νιτρικού ανιόντος (200 mM), και υψηλών συγκεντρώσεων ασβεστίου μαζί
με την παρουσία χλωριωμένων οργανικών διαλυτών. Η έρευνα σε αυτό τη περιοχή από διάφορους
ερευνητές αποτελεί παράδειγμα για την επιτυχή εφαρμογή εργαλείων της βιολογίας συστημάτων για να
κατανοήσουμε τη μικροβιολογία και τον ρόλο της στην υπόγεια επιφάνεια. Προηγουμένως, η κοινοτική
ανάλυση βασισμένη στην βιβλιοθήκη γενετικού υλικού-κλώνων του 16S, κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής
in situ βιοαποκατάστασης σε αυτή τη περιοχή, εντόπισε Desulfovibrio, Geobacter, Anaeromyxobacter,
Desulfosporosinus, Acidovorax, και Geothrix spp. που παρουσιάζουν την επακόλουθη μείωση U (VI)
(Cardenas et al. 2008). Οι βιβλιοθήκες γενετικού υλικού (κλώνων) λειτουργικών γονιδιακών δεικτών
όπως dsrAB, nirK, nirS, amoA και pmoA έδειξαν υψηλή μικροβιακή ποικιλομορφία σε λειτουργικά
γονίδια. Ωστόσο, πρόσφατη μεταγονιδιωματική ανάλυση από του FW106 χρησιμοποιώντας ειδικά μια
στρατηγική βασισμένη σε shotgun sequencing αποκάλυψε μια ιδιαίτερα εμπλουτισμένη κοινότητα που
κυριαρχείται από απονιτροποιητικά βακτήρια, τα β-Proteobacteria και γ-Proteobacteria. Η ανάλυση GeoChip αρκετών φρεατίων παρακολούθησης υπογείων υδάτων ανέφερε την εκτεταμένη ποικιλομορφία των
γονιδίων dsrAB, τα οποία έδειξαν ότι τα βακτηρίδια που μειώνουν τα θειικά ήταν βασικοί παράγοντες
στη μείωση του U (VI). Κατά τη διάρκεια της φάσης επαναοξείδωσης του U (VI) όπως μελετήθηκε σε
στήλη ιζημάτων με δείγματα από FRC, παρατηρήθηκε μείωση της βιομάζας, αλλά αύξηση της
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μικροβιακής δραστηριότητας. Χρησιμοποιώντας το PhyloChip, η μελέτη δεν έδειξε πτώση στο Geobacter
ή το Geothrix spp. κατά τη διάρκεια της φάσης επαναοξείδωσης, αλλά τα μέλη των Actinobacteria,
Firmicutes, Acidobacteria και Desulfovibrionaceae παρουσίασαν μεγάλη αύξηση. Η ανάλυση GeoChip
κατά τη φάση επαναοξείδωσης από δείγματα της περιοχής έδειξε μείωση των γονιδίων dsr, αλλά η
επαναοξείδωση δεν φαίνεται να επηρεάζει τη μικροβιακή λειτουργική ποικιλομορφία υποδηλώνοντας ότι
η μικροβιακή κοινότητα ήταν σε θέση να ανακάμψει και να συνεχίσει να μειώνει το U (VI) στη φάση
μετά την οξείδωση.

Βιοενεργοποίηση μετάλλων
Η περιοχή του Hanford 100H δίπλα στον ποταμό Κολούμπια στην Ουάσινγκτον έχει μολυνθεί από
το χρώμιο (Cr) ως αποτέλεσμα της παραγωγής όπλων στην περιοχή. Το 2004, εγχύθηκε Hydrogen Release
Compound HRCtm σε μια προσπάθεια να επέμβουν στην παρατεταμένη βιοενεργοποίηση του Cr (VI) επί
τόπου με διέγερση της ενδογενούς μικροβιακής χλωρίδας. Ο Hubbard et al. (2008) χρησιμοποίησε
σύστημα time-lapse σεισμικής παρακολούθησης και ραντάρ τομογραφικής γεωφυσικής παρακολούθησης
για τον προσδιορισμό της χωροχρονικής κατανομής του ενέσιμου HRC και των βιογεωχημικών
μετασχηματισμών που συνδέονται με την βιοαποκατάσταση του Cr (VI) μετά την έγχυση του HRC. Οι
άμεσες μετρήσεις κυττάρων αποκάλυψαν ότι ενώ οι αριθμοί των κυττάρων έφτασαν τα 108 κύτταρα/ml,
τα επίπεδα του Cr (VI) μειώθηκαν από 100 ppb σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η
ανάλυση με PhyloChip έδειξε τον εμπλουτισμό με θειικοοαναγωγικούς μικροοργανισμούς μαζί με
μικροοργανισμούς που ανάγουν τα νιτρικά αλάτων, αποσυνθέτες σιδήρου, και μεθανογενείς πληθυσμούς
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι στοχευμένοι εμπλουτισμοί είχαν ως αποτέλεσμα την απομόνωση
του θειικοοαναγωγικού στελέχους Desulfovibrio vulgaris όπως το στέλεχος RCH1, του στελέχους
Pseudomonas stutzeri (RCH2) που ανάγει τα νιτρικά άλατα, και του στελέχους Geobacter
metallireducens (RCH3) που μειώνει τον σίδηρο, στελέχη ικανά για μείωση του Cr (VI). Η ανάλυση
mFlowFISH (ολοκληρωμένη in situ υβριδοποίηση σε φθορισμό και κυτταρομετρία ροής) ήταν ικανή να
ανιχνεύσει και να ταξινομήσει στελέχη Pseudomonads παρόμοια με το στέλεχος RCH2 απευθείας από τα
δείγματα νερού της περιοχής Hanford 100Η που συλλέχθηκαν το 2009 και το 2010.

Βιοαποκατάσταση υδρογονανθράκων
Οι πηγές ενέργειας βασιμένες στα πετρελαιοειδή έχει τροφοδοτήσει τη βιομηχανική ανάπτυξη και
την ευημερία. Ωστόσο, επέφερε επίσης τη διασπορά των υδρογονανθράκων σε διαφορετικά
περιβάλλοντα. Ευτυχώς, η οργανική φύση των υδρογονανθράκων επιτρέπει στα μικρόβια να
μεταβολίζουν αυτές τις ενώσεις πετρελαίου ως υποστρώματα. Παράλληλα, έχουν δημοσιευθεί
αξιοσημείωτες ανασκοπήσεις που αφορούν τη βιολογία συστημάτων της βιοαποκατάστασης από τους
Atlas και Hazen (2011), Harayama et al. (2004), Zhou et al. (2011), Fredrickson et al. (2008), de Lorenzo
(2008) και Chakraborty et al. (2012). Η διαρροή πετρελαίου MC252 στον Κόλπο του Μεξικού το 2010
ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ. Πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες διακρίνουν αυτή τη
διαρροή από τις προηγούμενες, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των υδρογονανθράκων, των
περιβαλλοντικών μεταβλητών, του βάθους της διαρροής και της διαθεσιμότητας εργαλείων της βιολογίας
συστημάτων. Οι πληροφορίες σχετικά με τις χημικές αναλύσεις είναι ζωτικής σημασίας για την
υποστήριξη της βιολογικής προσέγγισης του συστήματος για τη βιοαποκατάσταση στη διαρροή
πετρελαίου MC252. Ενώ ο Camilli et al. (2010) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ποσοστά μικροβιακής
αναπνοής στο βαθύ πλούμιο ήταν εξαιρετικά χαμηλά με βάση τη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου, τη
μέτρηση των ποσοστών μικροβιακής αναπνοής, τη συγκέντρωση των ενζύμων, τη συγκέντρωση
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φωσφορικών και τη συγκέντρωση μεμβρανικών λιπιδίων στα επιφανειακά ύδατα που επηρεάστηκαν από
τη διαρροή του πετρελαίου. Ο Edwards et al. (2011) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενζυμικές
δραστηριότητες και τα ποσοστά αναπνοής βρέθηκαν να είναι υψηλότερα εντός της πετρελαιοκηλίδας. Ο
Valentine et al. (2010) διερεύνησε τη πορεία των αερίων μεθανίου, προπανίου και αιθανίου από το βαθύ
πλούμιο υδρογονανθράκων σε βάθος μεγαλύτερο από 799 μ, και διαπίστωσε ότι το προπάνιο και το
αιθάνιο υποβαθμίστηκαν ταχύτερα από τα υποστρώματα με μεθάνιο. Χρησιμοποιήθηκαν υποστρώματα
σημασμένα με 13C, καθώς και τους ιχνηθέτες 13C και 3Η, για τη μέτρηση του d13C-DIC. Σε άλλη
μελέτη, βρέθηκε ότι το μεθάνιο ήταν ο πλέον άφθονος υδρογονάνθρακας που απελευθερώθηκε κατά τη
διάρκεια της διαρροής του MC252, και ότι υπήρξε ταχεία απόκριση των μεθανιότροφων βακτηριδίων τα
οποία χρησιμοποιούν γρήγορα το απελευθερωμένο μεθάνιο. Το PhyloChip, η βιβλιοθήκη γενετικού
υλικού (κλώνων), το GeoChip, φωσφολιπίδια λιπαρών οξέων (PLFA), και ισότοπα χρησιμοποιήθηκαν
για να συγκριθούν οι μικροβιακές κοινότητες μέσα και έξω από το βαθύ πλούμιο (Hazen et al. 2010). Τα
αποτελέσματα ταυτοποίησαν βακτήρια του γένους Oceanospirillales, τα οποία βρέθηκαν να
αποικοδομούν τους υδρογονάνθρακες στους 58°C μέσα στον πλούμιο. Το GeoChip επέδειξε γονίδια που
συσχετίζονταν σημαντικά με τη συγκέντρωση των ρύπων του πετρελαίου, όπως το phdC1 (αποικοδόμηση
του ναφθαλινίου) και το alkB (οξείδωση των αλκανίων), καθώς και μετατόπιση των κύκλων C, N, P, S
στα δείγματα του πλουμίου. Η συμμετοχή των ομοσπονδιακών φορέων και των αγωγών που εκκρεμούν
αποτέλεσαν την ώθηση για μια συντονισμένη προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των συλλεγόμενων
δεδομένων καταλήγοντας σε μια χρήσιμη βάση δεδομένων για τους ερευνητές. Με την ενσωμάτωση των
χημικών αναλύσεων με μελέτες που χρησιμοποιούν μια προσέγγιση της βιολογίας συστημάτων, υπήρξε
μια άνευ προηγουμένου κατανόηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο των χημικών και βιολογικών
αντιδράσεων που εμπλέκονται στην αποδόμηση των υδρογονανθράκων. Προκειμένου να επιτευχθεί μια
πληρέστερη κατανόηση των μικροβιολογικών διεργασιών, τα δεδομένα από τις μελέτες μεταγραφωμικής
θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το εάν τα καλλιεργήσιμα κυρίαρχα μικρόβια είναι τα in situ ενεργά,
και οι μελέτες πρωτεομικής θα εντοπίσουν σημαντικά ένζυμα για την αποδόμηση των υδρογονανθράκων.

Βιοαποκατάσταση χλωριωμένων διαλυτών
Οι χλωριωμένοι διαλύτες, όπως το τριχλωροαιθένιο (TCE) και το διχλωροαιθένιο (DCE), είναι
καρκινογόνες ενώσεις που παραμένουν στο περιβάλλον μόλις απελευθερωθούν. Μικρόβια, όπως τα
Dehalococcoides, είναι ικανά να χρησιμοποιούν τους χλωριωμένους διαλύτες ως δέκτες ηλεκτρονίων
αναερόβια και να αποχλωριώνουν τιςσ ενώσεις σε αιθένιο. Ένα άλλοσ μονοπάτι βιοαποικοδόμησης είναι
ο αερόβιος συν-μεταβολισμός των χλωριωμένων ενώσεων σε διοξείδιο του άνθρακα και χλώριο από
μικρόβια όπως οξειδωτές μεθανίου με μονοοξυγενάσες του μεθανίου (MMOs). Περιγραφές τεχνικών που
παρακολουθούν την απώλεια μάζας, τα γεωχημικά αποτυπώματα, την κλασματοποίηση των ισοτόπων
που σχετίζεται με τη βιοαποικοδόμηση, τις μικροβιακές κοινότητες σε μελέτες βιοδιέγερσης και φυσικής
εξασθένησης, τις μεθόδους ποσοτικής PCR σε πραγματικό χρόνο που στοχεύουν σε γονίδια
αφαλογονάσης, περιλαμβάνονται σε αρκετές ανασκοπήσεις. Μεταξύ του 1955 και του 1972, ραδιενεργά
ισότοπα χαμηλής ραδιενέργειας, λύματα και χλωριωμένοι διαλύτες εγχύθηκαν στον υδροφόρο ορίζοντα
μέσω ενός κοιλώματος βάθους 95 μέτρων στο Test Area North (TAN) στο Εθνικό Εργαστήριο του Idaho.
Το πλούμιο περιείχε συγκεντρώσεις TCE κυμαινόμενες από 5 ppb έως 300 ppm που εκτείνονταν για
περισσότερο από 2 km. Μια πιλοτική μελέτη βελτιωμένης in situ βιοαποκατάστασης ξεκίνησε το 1999
για την επεξεργασία των μολυσμένων με χλωριωμένες ουσίες υπόγειων υδάτων με την έγχυση του Lactate
δότη ηλεκτρονίων για την ενίσχυση της in situ αναγωγικής αποχλωρίωσης. Η σύγκριση των μικροβιακών
κοινοτήτων στα δείγματα από τον πυρήνα και από τα υπόγεια ύδατα εκτιμήθηκαν με το προσδιορισμό
της συνολικής βιομάζας, ανάλυση PLFA, καλλιέργεια και προσδιορισμό της μικροβιακής ποικιλότητας
με community-level physiological profiling (CLPP) χρησιμοποιώντας πλακάκια Biolog GN (Lehman et
al. 2004). Η ανάλυση DGGE έδειξε ότι πηγαδάκια με υψηλές συγκεντρώσεις χλωριωμένων διαλυτών
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είχαν διαφορετικές μικροβιακές κοινότητες από τα πηγαδάκια με τις ελάχιστες συγκεντρώσεις των ρύπων,
και ότι τα ελεύθερα ζωντανά μικρόβια είχαν διαφορετικό προφίλ λειτουργίας και σύνθεση. Επιπλέον, η
qPCR για τα γονίδια 16S rRNA του Dehalococcoides sp. παρείχαν το πιο πειστικό αποτέλεσμα στην
ποσοτικοποίηση του δυναμικού αποχλωρίωσης μιας κοινότητας σε σύγκριση με την ανάλυση της
κοινότητας με τη μέθοδο του τερματικού περιορισμού θραύσματος μήκους πολυμορφισμού (T-RFLP),
και την ανάλυση RFLP με αλληλούχιση κλώνου. Ο Erwin et al. (2005) κατέδειξε την παρουσία
βακτηριδίων που φέρουν MMOs και το δυναμικό του TCE συν-μεταβολισμού σε TAN από μια παρθένα
περιοχή χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ενίσχυσης με PCR για να δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη
θραυσμάτων λειτουργικού γονιδίου και αλληλούχιση. Οι σταθερές αναλογίες ισότοπων άνθρακα των
δειγμάτων από τα υπόγεια ύδατα που ελήφθησαν το 2000 επιβεβαίωσαν την πλήρη μετατροπή του TCE
σε αιθένιο, και την ελάχιστη βιοαποικοδόμηση του t-DCE (Song et al. 2002). Χρησιμοποιώντας το
PhyloChip για τον χαρακτηρισμό της βακτηριακής σύνθεσης, παρατηρήθηκε μια μείωση στους
οργανισμούς αναγωγικής αποχλωρίωσης και μια αύξηση στα μεθανότροφα μικρόβια ικανά για τον
αερόβιο συν-μεταβολισμό του TCE. Περαιτέρω μελέτες που θα συμπληρώνουν την έρευνα στη περιοχή
ΤΑΝ θα μπορούσε να ήταν η χρήση μαζικής πρωτεϊνικής ανάλυσης (shotgun proteomics) όπως
αναφέρεται από τον Werner et al. (2009). Η μέθοδός του επέτρεψε την ανίχνευση πεπτιδίων, όπως FdhA,
TceA, PceA, και HupL που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες της
αποαλογονοαναπνοής του χλωριωμένου αιθενίου.
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