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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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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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Ασθένεια

Δομή και
Βελτιστοποίησ
η Ένωσης Οδηγού

Φάση
II

Μέθοδοι Συσχέτισης και
Έκφρασης

Πρόβλεψη
ανεπιθύμητων
ενεργειών

Διαλογή ανταποκρινόμενων

Γονίδιο
στόχος

Ζωικά
μοντέλα και
Φάση I

Φάση III

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.
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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.
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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
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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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