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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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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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