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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.  

   

         



 
 

 

4 | P a g e  
 

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ 

 

 

Ο ρόλος της βιοπληροφορικής στη 
γεωργία 

 
 

 

  

  

Tsvetina Mihailova  

BULGAP Ltd.   

Sofia, Bulgaria   

http://bggap.eu  

 
  

Ventsislava Petrova   

BULGAP Ltd.   

Sofia, Bulgaria   

http://bggap.eu  
 

  

Kliment Petrov  
BULGAP Ltd.  
Sofia, Bulgaria 

 
http://bggap.eu  

  



 
 

 

5 | P a g e  
 

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ 

Περιεχόμενα 
 
Βιοπληροφορική για τη γεωργία .......................................................................................................................... 5 

Γονιδιωματική, μεταβολομική και αλληλεπιδρασιωματική για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη ................... 5 

Αντίκτυπος της αλληλούχισης του γονιδιώματος στη γεωργία ....................................................................... 7 

Εφαρμογές της βιοπληροφορικής στη γεωργία ............................................................................................... 9 

Βιολογική βάση δεδομένων γεωργικής σημασίας ......................................................................................... 11 

Γονιδιωματική φυτών ......................................................................................................................................... 14 

Ο ρόλος του οργανισμού-μοντέλο .................................................................................................................. 14 

Διαχείριση και διανομή δεδομένων γονιδιώματος των φυτών ..................................................................... 16 

Μοριακή βελτίωση φυτών .............................................................................................................................. 19 

Ορθολογική βελτίωση των φυτών .................................................................................................................. 20 

Πειράματα δημιουργίας γονοτύπου .............................................................................................................. 21 

Ανάλυση και γενετική χαρτογράφηση των QTLs (Γονιδιακών τόπων Ποσοτικών Χαρακτηριστικών) ........... 22 

Βιβλιογραφικές αναφορές .................................................................................................................................. 24 

 
 

Βιοπληροφορική για τη γεωργία 
 

Γονιδιωματική, μεταβολομική και αλληλεπιδρασιωματική για τη 
βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη  

 

Η γεωργία δεν είναι μόνο μια σημαντική απασχόληση για μερικά έθνη, αλλά και ένας τρόπος 

ζωής, πολιτισμός και παράδοση. Τα δημητριακά όπως το ρύζι, το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, το 

σόργο, το κεχρί, το ζαχαροκάλαμο πάντοτε θεωρούνται ως σημαντική τροφή για τους ανθρώπινους 

πληθυσμούς σε διάφορες ηπείρους. Από χιλιάδες χρόνια πριν, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την 

αναπαραγωγή-βελτίωση και την επιλογή για να δημιουργήσουν εγχώριες ποικιλίες αυτών των 

καλλιεργειών με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη γεύση, 

τη θρεπτική αξία και την παραγωγικότητα, ειδικά κατά την «Πράσινη Επανάσταση» που έλαβε χώρα το 

1960 – 1970. 

Ωστόσο, η Πράσινη Επανάσταση ήταν επίσης γνωστή για την αποτυχία της, και πλέον δεν είμαστε 

σε θέση να επιβιώσουμε από λίγες ποικιλίες με "υψηλή απόδοση". Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσουμε πιο προηγμένες και σύγχρονες μεθόδους βιοτεχνολογίας στην 

γεωπονία για να παρέχουμε θρεπτικά τρόφιμα στον συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, 

λαμβάνοντας υπόψιν τρεις σημαντικούς περιορισμούς: τις λιγότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, την 

εξάντληση των ενεργειακών πόρων και τις απρόβλεπτες κλιματικές αλλαγές. Με άλλα λόγια, πρέπει να 

αυξηθεί ο ρυθμός της έρευνας, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αρκετή τροφή για τις 

μελλοντικές γενιές. 
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Η τελευταία δεκαετία θεωρήθηκε ως μια νέα εποχή Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής 

Βιολογίας που ενισχύει την επιστημονική εφευρετικότητα και τις επιστημονικές ανακαλύψεις στην 

επιστήμη της ζωής. Η συμμετοχή της επιστήμης των υπολογιστών στον τομέα της βιολογίας των φυτών 

έχει αλλάξει τον τρόπο που συνήθως διεξάγουμε την έρευνα σχετικά με τα φυτά τις προηγούμενες 

δεκαετίες. Η ραγδαία πρωτοποριακή πρόοδος της τεχνολογίας της αλληλούχισης κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών καθιστά αυτήν την τεχνολογία τόσο αποδοτική ώστε σήμερα αποτελεί κοινό εργαλείο 

για κάθε εργαστήριο που διεξάγει πειράματα και χρησιμοποιεί μεθόδους αλληλούχισης για τη μελέτη του 

γονιδιώματος ενδιαφέροντος. 

Η ενσωμάτωση της σύγχρονης βιοτεχνολογικής προόδου στη γεωργία παρέχει τεράστια οφέλη 

στον κλάδο της βιοενέργειας, στις γεωργικές βιομηχανίες, στην αξιοποίηση των γεωργικών 

παραπροϊόντων, στη βελτίωση των φυτών και στην καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος. Η πρόσφατη 

αλληλούχιση του γονιδιώματος και των μεταγράφων ενός φυτικού είδους δίνει την ευκαιρία να 

αποκαλυφθεί η γενετική αρχιτεκτονική πολλών φυτικών ειδών, οι διαφορές σε χιλιάδες φυτά εντός και 

εκτός του πληθυσμού, τα γονίδια και οι μεταλλάξεις που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των 

συγκεκριμένων σύνθετων χαρακτηριστικών (Εικόνα 1). 
 

 
Εικόνα. 1. Δομική Γονιδιωματική 

 

Ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πηγές της γονιδιωματικής που είναι διαθέσιμες για 

πολλά μοντέλα και μη-μοντέλα των φυτικών ειδών ως αποτέλεσμα της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου 

στον τομέα της ωμικής (omics) και της βιοπληροφορικής, που τελικά μας οδηγούν στην αναγνώριση του 

νέου πεδίου μεταφραστικής της επιστήμης των φυτών γνωστή ως 'Γονιδιωματική Φυτών'. Στο πλαίσιο 

της γονιδιωματικής των φυτών, θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε τις εξής δραστηριότητες: 

1. Αλληλούχιση και εκ νέου συγκρότηση (de novo assembly) των μη-μοντέλων των φυτικών ειδών 

2. Δημιουργία λεπτομερούς καταλόγου γονιδίων με τη λειτουργική τους επισημείωση και οντολογία 

3. Ανακάλυψη μιας μεγάλης ποσότητας SNP (μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός) / InDeLs 

(πολυμορφισμός προσθήκης-διαγραφής νουκλεοτιδίων) δεικτών, για να συμβάλλει στην ακριβή 

χαρτογράφηση και την επιλογή του είδους με την ανώτερη ποιότητα 

4. Προσδιορισμός των "υποψήφιων γονιδίων/μεταλλάξεων/αλληλομόρφων" σε συνδυασμό με τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά μετά τη διαφοροποίηση των υποκείμενων QTLs (γονιδιακών τόπων 

ποσοτικών χαρακτηριστικών) από τους δείκτες που δημιουργήθηκαν στο 2) χρησιμοποιώντας 

μεθόδους χαρτογράφησης QTL π.χ. GWAS (μελέτες διερεύνησης ολόκληρου γονιδιώματος) 

5. Δημιουργία του "MarkerChip Panel" με σκοπό την γονοτύπηση και την επιλογή. 

Επιλογή 
στόχων

HT 
Κρυσταλλογραφία 

και N  

Χαρακτηρισμός
Δομής   Λειτουργίας έα μέλη της οικογένειας

 έα πεδία Συγκριτικός 
σχεδιασμός 
πρωτεϊνικής δομής

PDB 
Βάση δεδομένων

Λειτουργικές μελέτες
Ανάπτυξη φαρμάκων

Μεταβολικά μονοπάτια

Κύτταρο 
μικροοργανισμού

Δομική Γονιδιωματική
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Από την άποψη αυτή, η μεταβολομική είναι επίσης ένα ραγδαία αναδυόμενο πεδίο στον κόσμο 

των omics και χρησιμοποιείται για τη σάρωση όλων των μεταβολιτών που υπάρχουν στο δείγμα με τη 

χρήση οργάνων LC-MS, NMR-MS και GC-MS. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε στον άνθρωπο για να 

προσδιοριστούν όλοι οι πιθανοί μεταβολίτες που υποδηλώνουν άμεσα ή έμμεσα τις διατροφικές 

συνήθειες των ατόμων, των οποίων τα δείγματα ούρων συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν σε ένα από τα MS 

όργανα, και ελήφθησαν δεδομένα με υπολογιστική διαδικασία (Εικόνα 2). 
 

 
 

Εικόνα 2. Τεχνολογία της Μεταβολομικής 

 

Επίσης, το interactome (αλληλεπίδρομα, σύνολο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μακρομορίων) 

αποτελείται από ένα πλήρες σύνολο αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών που βοηθούν στην κατανόηση 

των μοριακών δικτύων που διέπουν τα κυτταρικά συστήματα. Για παράδειγμα, ο χάρτης αλληλεπίδρασης 

του Arabidopsis αποκάλυψε χιλιάδες εξαιρετικά αξιόπιστες αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεϊνών 

(Arabidopsis Interactome Mapping Consortium 2011). 

 

Αντίκτυπος της αλληλούχισης του γονιδιώματος στη γεωργία 
 

Ο όρος γονιδίωμα αναφέρεται ειδικά στο ολικό γενετικό υλικό ενός οργανισμού, 

συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του πυρηνικού DNA (δηλ. το πυρηνικό γονιδίωμα) και επίσης στις 

γενετικές πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσα σε κυτταρικά οργανίδια που φέρουν το δικό τους DNA 

- το ‘μιτοχονδριακό γονιδίωμα’ ή το ‘γονιδίωμα των χλωροπλαστών’. 

Μερικοί οργανισμοί έχουν πολλαπλά αντίγραφα χρωμοσωμάτων, τα οποία είναι διπλοειδή, 

τριπλοειδή, τετραπλοειδή, κλπ. Στον οργανισμό που αναπαράγεται (τυπικοί ευκαρυώτες) ο γαμέτης έχει 

το ήμισυ του αριθμού των χρωμοσωμάτων του σωματικού κυττάρου, και το γονιδίωμα είναι ένα πλήρες 

σύνολο χρωμοσωμάτων σε ένα γαμέτη. 

Επιπλέον, το γονιδίωμα μπορεί να περιέχει μη χρωμοσωμικά γενετικά στοιχεία, όπως ιοί, 

πλασμίδια ή μεταθετά στοιχεία. Οι περισσότερες βιολογικές μονάδες που είναι πιο πολύπλοκες από έναν 

ιό, έχουν επιπλέον γενετικό υλικό εκτός από αυτό που υπάρχει στα χρωμοσώματα τους. Επομένως, το 

DNA

RNA

Πρωτεϊνη

Βιοχημικά μόρια
(μεταβολίτες)

Γονιδιωματική
  ,    γονίδια

Μεταγραφωματική
       N  μετάγραφα

Πρωτεομική
             πρωτεϊνες

Μεταβολομική
      μόρια

Σημαντικοί μεταβολίτες
 1500 μόρια

http://interactome.dfci.harvard.edu/A_thaliana/
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«γονιδίωμα» περιγράφει όλα τα γονίδια και τις πληροφορίες σχετικά με το μη-κωδικοποιόν DNA που 

δύναται να είναι παρόν. 

Ωστόσο, σε ευκαρυώτες όπως τα φυτά, τα πρωτόζωα ή τα ζώα, το «γονιδίωμα» συνδέεται τυπικά 

μόνο με τις πληροφορίες του χρωμοσωμικού DNA. Η γενετική πληροφορία που περιέχεται στο DNA των 

κυτταρικών οργανιδίων, δηλ. τους χλωροπλάστες και/ή τα μιτοχόνδρια, δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος 

του γονιδιώματος. Στην πραγματικότητα, τα μιτοχόνδρια φέρουν το δικό τους γονιδίωμα που συχνά 

ονομάζεται «μιτοχονδριακό γονιδίωμα» (Εικόνα 3). Το DNA που βρίσκεται στους χλωροπλάστες 

αναφέρεται ως «γονιδίωμα πλαστιδίων» (Εικόνα 4). 

 

          
Εικόνα 3. Μιτοχονδριακό γονιδίωμα Εικόνα 4. Γονιδίωμα πλαστιδίων 

 

 

Η καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης του γονιδιώματος προέρχεται από τη συγκριτική ανάλυση 

του μικροβιακού γονιδιώματος, η οποία χρησιμοποιεί τη σύγκριση μεταβολισμού και την οργάνωση 

γονιδίων σε επίπεδο μεταβολικών αντιδράσεων με τα οπερόνιά τους, χρησιμοποιώντας μονοπάτια, 

αντιδράσεις, δομές, ενώσεις και ορθόλογα γονίδια. Από την άποψη αυτή, η αλληλούχιση του ολικού 

γονιδιώματος σε διάφορα είδη επιτρέπει τον προσδιορισμό της οργάνωσής τους και αποτελεί το σημείο 

εκκίνησης για την κατανόηση της λειτουργικότητάς τους, ευνοώντας έτσι την πρακτική της ανθρώπινης 

γεωργίας. 

Σε αυτό το σημείο, η συμβολή της γονιδιωματικής στη γεωργία περιλαμβάνει την ταυτοποίηση 

και τον χειρισμό γονιδίων που σχετίζονται με συγκεκριμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, καθώς και την 

αναπαραγωγή (διασταυρώσεις) με τη συμβολή δεικτών για την επιλογή των μεταλλαγών. Ο όρος 

«γεωργική γονιδιωματική» (ή αγρο-γονιδιωματική) στοχεύει στην εξεύρεση καινοτόμων αποφάσεων 

μέσω της μελέτης των καλλιεργειών ή των γονιδιωμάτων των ζώων, για την απόκτηση γνώσεων-

πληροφοριών σχετικά με την προστασία και την αειφόρα παραγωγικότητα στη βιομηχανία των τροφίμων, 

αλλά και για την παραγωγή ενέργειας ή τον σχεδιασμό φαρμάκων. 

Δεδομένου ότι τα περισσότερα βακτηριακά είδη είναι ακόμη άγνωστα, οι περισσότερες από τις 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της μικροβιακής κοινότητας και τον χαρακτηρισμό 

των βασικών λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, τώρα επιδέχονται την απομόνωση του ολικού DNA 

και τη χρήση της μεθόδου NGS (Αλληλούχιση επόμενης γενεάς) σε ολόκληρο το δείγμα. με στόχο την 

αλληλούχιση και τον χαρακτηρισμό των τμημάτων του DNA όλων των ειδών, δηλαδή του 

μεταγονιδιώματος (μικροβιακού γονιδιώματος) (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Ανάλυση μεταγονιδιώματος 

 

Η εφαρμογή της μεταγονιδιωματικής στη γεωργία έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλη για 

την απεικόνιση των πολύπλοκων μοτίβων των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μικροοργανισμών στο 

έδαφος και στη ριζόσφαιρα των φυτικών ειδών ή ειδικότερα σε ιστούς ή όργανα. Επιπλέον, η 

μεταγονιδιωματική έδειξε ότι είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό της μετατόπισης της ταξινομικής σύνθεσης 

και της λειτουργικής ποικιλότητας της μικροβιακής κοινότητας στη ριζόσφαιρα και στο έδαφος, οι οποίες 

συνδέονται με τις περιβαλλοντικές αλλαγές που σχετίζονται με τη γονιμοποίηση και τη γεωργική 

διαχείριση. 

 

Εφαρμογές της βιοπληροφορικής στη γεωργία 
 

Η συλλογή και η αποθήκευση των φυτικών γενετικών πηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την παραγωγή ισχυρότερων, ανθεκτικών σε ασθένειες και έντομα καλλιεργειών και για τη βελτίωση της 

ποιότητας των ζώων καθιστώντας τα υγιέστερα, πιο ανθεκτικά σε ασθένειες και πιο παραγωγικά.  

Η συγκριτική γονιδιωματική του οργανισμού-μοντέλου και του μη-μοντέλου των φυτικών ειδών 

μπορεί να αποκαλύψει την οργάνωση των γονιδίων τους, η οποία μετέπειτα χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά πληροφοριών από τα πρότυπα συστήματα καλλιέργειας σε άλλες καλλιέργειες τροφίμων. Από 

την άποψη αυτή, παραδείγματα υφιστάμενων ολικών φυτικών γονιδιωμάτων αποτελούν το Arabidopsis 

thaliana (αραβίδοψη) και το Oryza sativa (ρύζι). 

Επίσης, η βιομάζα φυτικής προέλευσης είναι μία από τις πηγές παραγωγής ενέργειας με τη 

μετατροπή της σε βιοκαύσιμα, όπως και η αιθανόλη, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τα οχήματα 

και τα αεροπλάνα. Επιπλέον, τα είδη καλλιεργειών που βασίζονται στη βιομάζα, όπως το καλαμπόκι, το 

switchgrass και τα λιγνοκυτταρινικά είδη όπως το bagasse και το άχυρο, χρησιμοποιούνται ευρέως για 

την παραγωγή βιοκαυσίμων. Συνεπώς, η χρήση της γονιδιωματικής και της βιοπληροφορικής σε 

συνδυασμό με την βελτίωση θα αυξήσει την ικανότητα των καλλιεργήσιμων φυτικών ειδών ώστε να 

χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες βιοκαυσίμων, και συνεπώς θα συνεχίσουν να αυξάνουν τη χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη σύγχρονη κοινωνία. 

Απομόνωση DNA Κατακερματισμός Αλληλούχιση DNA

Ταξινομική 
κατ ταξη

Αν λυση μολυσματικών 
παραγόντων

 ημιουργία λειτουργικού 
προφίλ



 
 

 

10 | P a g e  
 

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ 

Επιπλέον, γονίδια από το Bacillus thuringiensis, τα οποία μπορούν να ελέγξουν έναν αριθμό 

σημαντικών παρασίτων, μεταφέρθηκαν με επιτυχία στο βαμβάκι, το καλαμπόκι και τις πατάτες. Αυτή η 

νέα ικανότητα των φυτών να αντισταθούν στην έξαρση των εντόμων μπορεί να μειώσει τον αριθμό των 

εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται, και συνεπώς θα αυξηθεί η ποιότητα και η θρεπτική αξία των 

καλλιεργειών (Εικόνα 6). 
 

 

    
 

Εικόνα 6. Γονίδιο του Bacillus thuringiensis  

 

Οι επιστήμονες πρόσφατα κατάφεραν να μεταφέρουν γονίδια στο ρύζι για να αυξήσουν τα επίπεδα 

της βιταμίνης Α, του σιδήρου και άλλων μικροθρεπτικών συστατικών. Η επιτυχία αυτής της διεργασίας 

θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των περιστατικών τύφλωσης και αναιμίας που 

προκαλούνται από την έλλειψη της βιταμίνης Α και του σιδήρου, αντιστοίχως (Εικόνες 7.1, 7.2). 

 
 

 
 

Εικόνα 7. Μεταφορά γονιδίων στο ρύζι για αύξηση των επιπέδων βιταμίνης A 

 

Το γονίδιο 
B  εισάγεται 
στην 
καλλιέργεια

         
            

Το έντομο θανατώνεται 
όταν τρώει οποιοδήποτε 
μέρος του φυτού

Η πυραλίδα του 
αραβόσιτου είναι 
έντομο που 
προσβάλλει την 
καλλιέργεια

Υποκινητής
CaMV 35S

Υποκινητής 
της PEP 

Καρβοξυλάσης

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

 ταν το γονίδιο B  εκφράζεται μόνο στους πράσινους 
ιστούς, η πυραλίδα του αραβόσιτου που τρέφεται με το 

θύσανο (φούντα) δεν θανατώνεται

εκφράζεται σε 
ΟΛΟΥΣ τους ιστούς 
του φυτού

Εκφράζεται 
ΜΟ Ο στους 
πράσινους ιστούς

Τα γονίδια που 
συμμετέχουν στο μονοπάτι 

παραγωγής του β 
καροτένιου λαμβάνονται 

από άλλα είδη και 
εισάγονται στο γονιδίωμα 

του λευκού ρυζιού. Βακτήρια άρκισσος

Λευκό ρύζι

Χρυσό ρύζι

β-καροτένιο

Η λύση του Χρυσού  υζιού
Εισαγωγή γονιδίων που συμμετέχουν στο 

μονοπάτι του   καροτενίου

 σοπρένιο

Διφωσφορικό γερανυλγερανύλιο 

 υτοένιο

Λυκοπένιο

  καροτένιο
(πρόδρομο μόριο της Βιταμίνης  )

 υνθ ση φυτοενίου ονίδιο από το 
φυτό   ρκισσο

Έν υμο αποκορεσμού 
    φυτοενίου 

Έν υμο αποκορεσμού του 
    καροτενίου

  κυκλ    λυκοπενίου 

Χρυσό ρύζι

Ένα βακτηριακό γονίδιο 
πραγματοποιεί και τις 
δύο διεργασίες

 ονίδιο από το 
φυτό   ρκισσο

Μ
 
  

 
 
 ι
  
η
ς 
Β
ι 
 
μ
  
η
ς 
Α
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Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η πρόοδος στην ανάπτυξη ποικιλιών δημητριακών που έχουν 

μεγαλύτερη ανοχή στην αλκαλικότητα του εδάφους, την τοξικότητα του ελεύθερου αλουμινίου και του 

σιδήρου. Οι ποικιλίες αυτές θα επιτρέψουν στη γεωργία να επιτύχει σε φτωχότερες εδαφικά περιοχές, 

προσθέτοντας έτσι πολύ περισσότερη καλλιεργήσιμη γη στην παγκόσμια παραγωγική βάση. 

Από αυτή την άποψη, ο σκοπός της γονιδιωματικής των φυτών είναι η κατανόηση τη της γενετικής 

και μοριακής βάσης όλων των βιολογικών διεργασιών στα φυτά, που αντιστοιχούν στο είδος. Αυτή η 

κατανόηση είναι θεμελιώδης διότι θα επιτρέψει την αποδοτική εκμετάλλευση των φυτών ως βιολογικοί 

πόροι για την εξέλιξη νέων ποικιλιών με βελτιωμένη ποιότητα και με μειωμένο οικονομικό και 

περιβαλλοντικό κόστος. Χαρακτηριστικά πρωταρχικού ενδιαφέροντος είναι η αντοχή σε παθογόνα και 

αβιοτικές καταπονήσεις-στρες, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα φυτά, και τα αναπαραγωγικά 

χαρακτηριστικά που καθορίζουν την απόδοση. 

 

Βιολογική βάση δεδομένων γεωργικής σημασίας  
 

Στην αρχή της «γονιδιωματικής επανάστασης», το θεμελιώδες καθήκον της βιοπληροφορικής 

ήταν η δημιουργία και η διατήρηση βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση βιολογικών πληροφοριών, 

όπως αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και αμινοξέων. 

Μια βιολογική βάση δεδομένων είναι μια μεγάλη, οργανωμένη μορφή σταθερών δεδομένων, η 

οποία γενικά σχετίζεται με το λογισμικό των υπολογιστών που προβλέπεται για την ενημέρωση, την 

αναζήτηση και την ανάκτηση πληροφοριών που αποθηκεύονται στο σύστημα. Για παράδειγμα, μια 

αναφορά που σχετίζεται με μια βάση δεδομένων νουκλεοτιδικής αλληλουχίας συνήθως περιέχει δεδομένα 

όπως το όνομα. την αλληλουχία εισόδου με μια περιγραφή του τύπου του μορίου την επιστημονική 

ονομασία του οργανισμού προέλευσης από τον οποίο απομονώθηκε· και, συχνά, παραπομπές 

βιβλιογραφίας που σχετίζονται με την αλληλουχία. 

Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει όχι μόνο τη σχεδίαση και την αποθήκευση 

πληροφοριών, αλλά και την επεξεργασία από τον χρήστη του GUI (γραφική διεπαφή χρήστη) έτσι ώστε 

οι ερευνητές να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπάρχοντα δεδομένα και να υποβάλλουν νέα ή 

αναθεωρημένα δεδομένα, π.χ., NCBI, Ensembl. 

Υπάρχουν πολλές χρήσιμες βάσεις δεδομένων όπου μπορούμε να αποκτήσουμε τις αντίστοιχες 

πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα φυτικά είδη. 

Για παράδειγμα, η βάση δεδομένων PlantTribes 2.0 είναι μια βάση δεδομένων της οικογένειας 

των φυτικών γονιδίων βασισμένη στο πρωτέομα των πέντε φυτικών ειδών που έχουν υποβληθεί σε 

αλληλούχιση: Arabidopsis thaliana, Carica papaya, Medicago truncatula, Oryza sativa και Populus 

trichocarpa. Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο συσχέτισης MCL που βασίζεται σε γράφημα για να 

κατηγοριοποιήσει όλα τα γονίδια κωδικοποίησης πρωτεϊνών αυτών των ειδών σε οικογένειες γονιδίων, 

που ονομάζονται επίσης tribes, χρησιμοποιώντας τρεις αυστηρές ομαδοποιήσεις (χαμηλή, μεσαία και 

υψηλή). Για όλες τις οικογένειες γονιδίων, αναπαράγει τις πρωτεϊνικές και νουκλεοτιδικές στοιχίσεις, και 

τα φυλογενετικά δέντρα με μέγιστη πιθανότητα (Εικόνα 8). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ensembl.org/index.html
http://fgp.bio.psu.edu/tribedb/10_genomes/index.pl
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Εικόνα 8. Βάση δεδομένων PlantTribes 2.0  

 

Υπάρχει επίσης μια παράλληλη βάση δεδομένων των πειραματικών αποτελεσμάτων 

μικροσυστοιχίας που σχετίζονται με τα γονίδια, η οποία επιτρέπει στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν 

ομάδες συναφών γονιδίων και τα πρότυπα έκφρασής τους. 

Οι SuperTribes, που αναπτύχθηκαν μέσω δεύτερης επανάληψης της ομαδοποίησης MCL, 

συνδέουν μακρινές αλλά δυνητικά συγγενικές ομάδες γονιδίων. Όλες οι πληροφορίες και οι αναλύσεις 

είναι διαθέσιμες μέσω μιας ευέλικτης διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να διερευνήσουν την 

ταξινόμηση, να τοποθετήσουν τις υπό μελέτη αλληλουχίες στην ταξινόμηση, και να κάνουν λήψη των 

αποτελεσμάτων για περαιτέρω μελέτη. 

Στην πρόσφατη έκδοσή του, έχουν εισαγάγει επιπλέον μία ακόμη κλίμακα ταξινόμησης 

μεγαλύτερης ακρίβειας για την αναγνώριση ορθόλογων γονιδίων με βάση τον αλγόριθμο OrthoMCL. 

Μια άλλη βάση δεδομένων, η βάση δεδομένων FlagDB, χαρακτηρίζει μια μεγάλη συλλογή 

δομικών και λειτουργικών επισημειώσεων, και των ESTs από έξι διαφορετικά φυτικά είδη. Επιπλέον, 

http://urgv.evry.inra.fr/projects/FLAGdb++/HTML/
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υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη πρόβλεψη νέων γονιδίων, ετικέτες μεταλλάξεων, γονιδιακές 

οικογένειες, μοτίβα πρωτεϊνών, δεδομένα μεταγραφώματος, επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες, εκκινητές 

και ετικέτες για προσεγγίσεις γονιδιωματικής, υποκυτταρική στόχευση, δευτερογενείς δομές, τριτοταγή 

μοντέλα, δευτερογενείς επισημειώσεις και μεταλλαγμένους φαινότυπους, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε 

αυτή τη βάση δεδομένων (Εικόνα 9). 
 

 
Εικόνα 9. Δεδομένα διαθέσιμα στη βάση δεδομένων FlagDB (FLAGdb++ v6.2) 

 

Ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα είναι η βάση δεδομένων Plant: Η PlantGDB είναι ένας 

κατάλογος γονιδιωματικών αλληλουχιών όλων των φυτικών ειδών, που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη 

διεξαγωγή συγκριτικής γονιδιωματικής. Αυτή η βάση δεδομένων επίσης ταξινομεί τις αλληλουχίες EST 

σε contigs που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν και να διακρίνουν μοναδικά γονίδια (Εικόνα 10). 
 
 

http://plantgdb.org/
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Εικόνα 10. Η βάση δεδομένων γονιδιώματος Plant: PlantGDB 

 

Άλλες βάσεις δεδομένων που είναι σημαντικές για τη γεωργία, μαζί με την περιγραφή και τη 

διεύθυνση URL δίνονται στο Health Science Library System. 

 

Γονιδιωματική φυτών 
 

Ο ρόλος του οργανισμού-μοντέλο 
 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, η μελέτη και η έρευνα σχετικά με κάποιες μορφές ζωής 

έχουν διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην κατανόηση των διάφορων βιολογικών κύκλων και 

διαδικασιών. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλές πτυχές της επιστήμης, ιδιαίτερα των βιολογικών διεργασιών, 

είναι συγκρίσιμες στους περισσότερους ή ακόμη και σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Ωστόσο, 

συχνά είναι πολύ πιο εύκολη η διερεύνηση μιας συγκεκριμένης πτυχής ή διαδικασίας σε έναν οργανισμό 

σε σχέση με άλλους. Στην περίπτωση αυτή, αυτοί οι οργανισμοί συνήθως προτείνονται ως πρότυποι 

οργανισμοί, επειδή τα χαρακτηριστικά τους τους καθιστούν κατάλληλους για εργαστηριακή μελέτη. 

Στη δεκαετία του 1980, πολύ περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι οι μεγάλες 

επενδύσεις σε μελέτες πολλών διαφορετικών φυτών, όπως το καλαμπόκι, η ελαιοκράμβη ή η σόγια, θα 

ελαχιστοποιήσουν τις προσπάθειες για να κατανοήσουμε πλήρως τις κύριες ιδιότητες όλων των φυτών. 

Επιπλέον, οι επιστήμονες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο σκοπός τους για πλήρη κατανόηση της 

φυσιολογίας και της ανάπτυξης των φυτών είναι τόσο φιλόδοξος ώστε η καλύτερη απόφαση είναι να 

χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο των φυτικών ειδών που πολλοί επιστήμονες θα μπορούν να διερευνήσουν 

πλήρως. 

Οι πιο γνωστοί οργανισμοί-μοντέλα πρέπει να έχουν σταθερά χαρακτηριστικά για την 

πειραματική έρευνα, όπως γρήγορη ανάπτυξη με σύντομο κύκλο ζωής, διαστάσεις μικρών ενηλίκων, 

εύκολη διαθεσιμότητα και ευκολία χειρισμού. Λόγω της εκτεταμένης μελέτης των χαρακτηριστικών τους, 

αυτοί οι οργανισμοί-μοντέλα γίνονται ακόμη πιο πολύτιμοι. Μπορεί να προσδιοριστεί ένας τεράστιος 

όγκος δεδομένων από αυτούς τους οργανισμούς, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την ανάλυση 

http://www.hsls.pitt.edu/obrc/index.php?page=plant
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της φυσιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου ή των καλλιεργειών τον γονιδιακό έλεγχο, τις γενετικές 

ασθένειες και λοιμώξεις, και τις εξελικτικές μορφές. 

Για παράδειγμα, το Medicago (αλφάλφα) είναι ένα πραγματικά λαμπρό διπλοειδές το οποίο έχει 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του αζώτου του εδάφους και αποτελεί σημαντικό μέρος των ζωοτροφών. 

Άλλα χόρτα και όσπρια χρησιμοποιούνται επίσης για την εκτεταμένη EST αλληλούχιση και για την 

κατασκευή γενετικών χαρτών. Ευτυχώς, η ολική αλληλούχιση όλων των γονιδίων ενός 

αντιπροσωπευτικού φυτικού είδους θα δώσει πολύ περισσότερες γνώσεις και πληροφορίες για όλα τα 

ανώτερα φυτά. Επίσης, η χρήση ειδών-μοντέλων θα διευρύνει περαιτέρω τη γνώση για όλα τα ανώτερα 

φυτά, ειδικά για την αποκάλυψη του ρόλου των πρωτεϊνών και την ανακάλυψη των λειτουργιών τους. 

Για παράδειγμα, η σύγκριση των αλληλουχιών του γονιδιώματος του ρυζιού και του Arabidopsis 

αποκάλυψε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη γονιδιωματική των φυτών εξαιτίας της εκτεταμένης 

αλλά και περίπλοκης σύνθεσης. 

Το Arabidopsis thaliana είναι ένα πολύ γνωστό φυτό-μοντέλο για τους περισσότερους ερευνητές. 

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μη εμπορικό φυτό, προτιμάται λόγω της αναπαραγωγής, της 

ανάπτυξης και της αντίδρασής του σε στρεσογόνους παράγοντες και ασθένειες, με τον ίδιο τρόπο όπως 

και πολλά καλλιεργήσιμα φυτά. Το Arabidopsis thaliana έχει ένα μικρό γονιδίωμα, το οποίο δεν φέρει 

τις επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA που περιέχουν λιγότερη πληροφορία και που εμποδίζουν την 

απόδοση της γονιδιωματικής ανάλυσης. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι έχει μεγάλους γενετικούς και 

φυσικούς χάρτες και των 5 χρωμοσωμάτων (MapViewer) ένα γρήγορο κύκλο ζωής (περίπου 6 εβδομάδες 

από τη βλάστηση των σπόρων έως τους καλλιεργημένους σπόρους) αποδοτική παραγωγή σπόρων και 

απλή καλλιέργεια σε περιορισμένο χώρο ένα τεράστιο αριθμό διαγονιδιακών σειρών ένθεσης και 

γονιδιωματικών πηγών (Stock Centers), και διεθνή ερευνητική κοινότητα ακαδημαϊκών, κυβερνητικών 

και βιομηχανικών εργαστηρίων. 

Το ολικό γονιδίωμα του Arabidopsis έχει αντιγραφεί μία φορά καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξής 

του, και μετά από αυτό το γεγονός επήλθε η επακόλουθη απώλεια γονιδίων και οι εκτεταμένοι τοπικοί 

διπλασιασμοί γονιδίων. Το γονιδίωμα έχει 25.498 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες από 11.000 

οικογένειες (Εικόνα 11). 

 

 
Εικόνα 11. Ανάλυση του Arabidopsis thaliana 

 

Μεταγραφή
Μεταβολισμός

Μη 
ταξινομημένα 
γονίδια

 υτταρική ανάπτυξη, 
κυτταρική διαίρεση και 
σύνθεση    

 υτταρική διάσωση, άμυνα, 
κυτταρική απόπτωση και 
γήρανση

 υτταρική επικοινωνία   
μεταγωγή σήματος

Πρωτεϊνικός προορισμός

Ενδοκυτταρική μεταφορά

 υτταρική βιογένεση

 ποβοηθούμενη μεταφορά

Ενέργεια

Πρωτεϊνική σύνθεση

 οντική ομοιόσταση

https://www.arabidopsis.org/servlets/mapper
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Όπως και άλλοι οργανισμοί-μοντέλα, υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για το γονιδίωμα 

του Arabidopsis από την πλήρη αλληλουχία του γονιδιώματός του. Ο ιστότοπος Arabidopsis Information 

Resource, TAIR, επιτρέπει στους ερευνητές να ενσωματώσουν την αλληλουχία του γονιδιώματος με μια 

μεγάλη βάση δεδομένων EST και με τους γενετικούς και φυσικούς χάρτες, προσφέρει links με τις 

λειτουργικές και μοριακές γενετικές πληροφορίες και τη βιβλιογραφία για συγκεκριμένα γονίδια, και 

επισημαίνει μια διαρκώς αναπτυσσόμενη λίστα των mutant stocks. 

Εναλλακτικά φυτά που χρησιμοποιούνται ως πρότυποι οργανισμοί για την έρευνα είναι οι 

ντομάτες, το ρύζι, ο αραβόσιτος και ο σίτος, λόγω των σημαντικών χαρακτηριστικών τους. 

Όλα τα διαθέσιμα ερευνητικά και γενετικά δεδομένα για διαφορετικά φυτικά μοντέλα 

μεταφορτώνονται σε αντίστοιχους ιστότοπους. Γενικά, πραγματοποιούνται από ειδικές ερευνητικές 

ομάδες που ενσωματώνουν τις ερευνητικές προσπάθειες από όλο τον κόσμο. Μερικές πολύτιμες 

ιστοσελίδες περιλαμβάνουν την UK CropNet, την U.S. Agricultural Research Service και πηγές ειδικές 

για οργανισμούς όπως MaizeDB. Αυτές οι τοποθεσίες στοχεύουν στη σύνδεση του αποθέματος σπόρων 

για σπορά και των πραγματικών γενετικών πηγών με ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τη γενετική 

χαρτογράφηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναπτύσσονται διάφορες μηχανές αναζήτησης και 

πολύπλοκες σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

 

Διαχείριση και διανομή δεδομένων γονιδιώματος των φυτών 
 

Η επιστήμη του γονιδιωματικής έχει επωφεληθεί σημαντικά από την πρόοδο των υπολογιστικών 

δυνατοτήτων και της βιοπληροφορικής, όπως και σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου ήταν ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές καθώς και για τη βελτιωμένη 

ταχύτητα των υπολογιστών. 

Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων, ο 

Παγκόσμιος Ιστός έχει καταστεί το μέσο διαχείρισης και διάδοσης των πηγών γονιδιωματικής και αυτό 

οδήγησε στη δημιουργία κοινόχρηστων δημόσιων πηγών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση 

και την ανάλυση του περιεχομένου των γονιδιωματικών βάσεων δεδομένων. Μερικοί από τους 

ιστότοπους, όπως το NCBI και το EMBL, παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε κολοσσιαίες ποσότητες 

πληροφοριών και εργαλείων ανάλυσης, από οπουδήποτε στον κόσμο. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της 

δικτύωσης ήταν σημαντικά για τη διαχείριση των εργαστηριακών δεδομένων με μικρή ή καθόλου 

ανθρώπινη παρέμβαση. 

Τα LIMS ή συστήματα διαχείρισης εργαστηριακών πληροφοριών, επιτρέπουν στους χρήστες, σε 

διαφορετικούς χώρους εργασίας ή γεωγραφικές τοποθεσίες, να περιηγούνται, να επεξεργάζονται, να 

αναλύουν και να σχολιάζουν τα δεδομένα. Το κύριο μέρος των γονιδιωματικών δεδομένων είναι ένα 

σύστημα βάσης δεδομένων και οι περισσότερες βάσεις δεδομένων μπορούν να ταξινομηθούν ως 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων (RDB) ή αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων (OODB) (Εικόνα 12). 

 

file:///D:/Venci/ERASMUS+/2016/Biotech-GO/О3/agriculture/(http:/www.arabidopsis.org
http://uk-crop.net/
http://ars-genome.cornell.edu/
http://www.agron.missouri.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.govhttp/www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.embl-hedelberg.de/
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Εικόνα 12. Συστήματα διαχείρισης εργαστηριακών πληροφοριών (LIMS) 

 

Υπάρχουν τρεις βασικές βάσεις δεδομένων αλληλουχιών: GenBank (NCBI), η βάση δεδομένων 

νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (EMBL) και η Τράπεζα Δεδομένων DNA της Ιαπωνίας (DDBJ), οι οποίες 

αποτελούν αποθετήρια ακατέργαστων πληροφοριών αλληλουχίας των φυτών. Έτσι, επίσης, οι SWISS-

PROT και TrEMBL είναι οι κύριες βασικές βάσεις δεδομένων για την αποθήκευση των πρωτεϊνικών 

αλληλουχιών των φυτών. Υπάρχουν επίσης δευτερογενείς βάσεις δεδομένων όπως οι PROSITE, PRINTS 

και BLOCKS και οι αλληλουχίες που περιέχουν δεν είναι ακατέργαστα δεδομένα, αλλά προέρχονται από 

τα δεδομένα των πρωτεγενών βάσεων δεδομένων.  

Οι πρώτες βάσεις δεδομένων βιοπληροφορικής έδωσαν προτεραιότητα στη συλλογή δεδομένων. 

Την τελευταία δεκαετία, η έμφαση μετατοπίστηκε από τη συλλογή πληροφοριών στη συγκέντρωση και 

ενσωμάτωση των πληροφοριών. Οι Βάσεις Δεδομένων Οργανισμών Μοντέλων (MODs), που είναι 

ολοκληρωμένες αποθήκες όλων των πηγών ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με ένα συγκεκριμένο είδος 

φυτού ή ζώου, έγιναν η πρώτη επιλογή στον κόσμο της βιοπληροφορικής. Με την ενσωμάτωση πολλών 

τύπων βιολογικών πληροφοριών για διάφορα είδη, οι πηγές αυτές επιτρέπουν στους αναλυτές να κάνουν 

γνωστοποιήσεις που δεν θα ήταν δυνατές με την ανάλυση μόνο ενός είδους. Αυτά τα συστήματα 

ενσωματώνουν πληροφορίες για πολλούς οργανισμούς και χρησιμοποιούν τη συγκριτική ανάλυση για να 

βρουν μοτίβα στο γονιδίωμα που διαφορετικά θα μπορούσαν να παραληφθούν. 

Το γονιδίωμα του αραβοσίτου, για παράδειγμα, έχει περίπου το ίδιο μήκος με το ανθρώπινο 

γονιδίωμα, και δεν θα έχει αναλυθεί πλήρως για μερικά ακόμα χρόνια, αλλά το γονιδίωμα του ρυζιού που 

είναι το ένα δέκατο του μεγέθους του ανθρώπου έχει ήδη αναλυθεί. Επειδή τα δύο δημητριακά είναι στενά 

συνδεδεμένα από εξελικτική άποψη, έχουν δημιουργηθεί επιτυχώς ειδικοί χάρτες που συσχετίζουν τον 

γενετικό χάρτη του αραβοσίτου με την αλληλουχία του γονιδιώματος του ρυζιού. Αυτό επιτρέπει στους 

αναλυτές να ακολουθήσουν ένα γενετικά χαρτογραφημένο χαρακτηριστικό στον αραβόσιτο, όπως η 

ανοχή σε υψηλά επίπεδα αλατότητας στο έδαφος, και να μετακινηθούν στην αντίστοιχη περιοχή στο 

γονιδίωμα του ρυζιού, αναγνωρίζοντας έτσι τα πιθανά γονίδια για αντοχή στην αλατότητα. 

Επί του παρόντος, εφαρμόζονται διαφορετικές προσεγγίσεις βιοπληροφορικής κατά τη μελέτη 

δεδομένων του γονιδιώματος των φυτών. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς είναι: 

Μέθοδοι στοίχισης αλληλουχιών και εφαρμογές για τη σύγκριση αλληλουχιών του γονιδιώματος: 

Η πρόοδος των τεχνολογιών για την ποσοτικοποίηση και την ταυτοποίηση των βιολογικών μορίων σε 

μεγάλη κλίμακα σε συνδυασμό με την πρόοδο των τεχνολογιών πληροφορικής και του διαδικτύου, 

συνέβαλε στη διευκόλυνση της παροχής σημαντικών όγκων βιολογικών δεδομένων στους αναλυτές. Η 

αυξημένη παραγωγικότητα αποκτήθηκε μέσω της αυτοματοποίησης, της μικρογραφοποίησης και της 

ενσωμάτωσης των τεχνολογιών, και η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στις δοκιμασίες άλλων 



 
 

 

18 | P a g e  
 

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ 

βιολογικών μορίων συμπεριλαμβανομένου του mRNA, των πρωτεϊνών και των μεταβολιτών έχει 

επιφέρει σημαντική αύξηση της παραγωγής βιολογικών πληροφοριών. 

Πολύ συχνά η κύρια ουσία των στρατηγικών βιοπληροφορικής για την στοίχιση αλληλουχιών 

είναι η σύγκριση των αλληλουχιών cDNA/EST και γονιδιωματικών αλληλουχιών, και η επισημείωση. 

Εκτός από την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος, συλλέγονται πληροφορίες αλληλουχίας των 

φυτών από τρεις κύριες πηγές: αλληλούχιση δειγμάτων από τεχνητά βακτηριακά χρωμοσώματα (BACs), 

genome survey sequencing (GSS) και αλληλούχιση ετικετών εκφραζόμενων αλληλουχιών (ESTs). 

Στοίχιση αλληλουχίας: Είναι η διάταξη δύο ή περισσοτέρων αλληλουχιών αμινοξέων ή 

νουκλεοτιδίων από έναν οργανισμό ή οργανισμούς με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται οι περιοχές 

των αλληλουχιών που μοιράζονται κοινές ιδιότητες. Γνωστές εκδοχές στοίχισης κατά ζεύγη είναι ο 

αλγόριθμος Smith-Waterman για την τοπική στοίχιση και ο αλγόριθμος Needelman-Wunsch για την 

ολική στοίχιση. 

Πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών: Η πολλαπλή στοίχιση καταδεικνύει τη συγγένεια μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων αλληλουχιών. Όταν οι αλληλουχίες είναι διαφορετικές, συχνά τα συντηρημένα κατάλοιπα 

είναι βασικά κατάλοιπα που σχετίζονται με τη διατήρηση της δομικής σταθερότητας ή της βιολογικής 

λειτουργίας. Οι πολλαπλές στοιχίσεις μπορούν να αποκαλύψουν πολλά στοιχεία σχετικά με τη πρωτεϊνική 

δομή και λειτουργία. Το πιο γνωστό και περισσότερο χρησιμοποιημένο λογισμικό στοίχισης είναι το 

πρόγραμμα ClustalW. 

Αλγόριθμοι αναζήτησης ομόλογων αλληλουχιών: Ενδεχομένως οι περισσότερο χρησιμοποιημένοι 

είναι οι FASTA και BLAST. Και τα δύο εργαλεία BLAST και FASTA παρέχουν πολύ γρήγορες 

αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων αλληλουχιών (Εικόνες 13, 14). 

 
 

    
 

Εικόνα 13. FASTA    Εικόνα 14. BLAST 

 

Εργαλεία σύγκρισης γονιδιωμάτων: Ο MegaBlast είναι ένας αλγόριθμος βασισμένος στο NCBI 

BLAST και ενδείκνυται για την αναζήτηση ομοιότητας μεταξύ μεγάλων αλληλουχιών. Το MegaBlast 

χρησιμοποιείται για να παρομοιάζει τις ακατέργαστες γονιδιωματικές αλληλουχίες με μια βάση 

δεδομένων με αλληλουχίες μολυσματικών παραγόντων. 

Ετικέτες εκφρασμένων αλληλουχιών (ESTs): Οι EST είναι κλασματικές, γονιδιακές αλληλουχίες 

που έχουν παραχθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής σε διάφορα εργαστήρια που χρησιμοποιούν 

διαφορετικά είδη και ποικιλίες καθώς και διαφοροποιημένους ιστούς και αναπτυξιακά στάδια. Οι ESTs 

χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως σε όλη την κοινότητα της γονιδιωματικής και της μοριακής βιολογίας 

για την ανακάλυψη γονιδίων, τη χαρτογράφηση, την ανάλυση πολυμορφισμού, τις μελέτες έκφρασης, και 

την πρόβλεψη γονιδίων. 

 
 
 

http://www.ebi.ac.uk/fasta
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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Μοριακή βελτίωση φυτών 
 

Επειδή επεκτείνεται η ανάλυση των γενετικών χαρτών για τις σημαντικές καλλιέργειες, και επειδή 

γίνεται πιο ξεκάθαρη η μοριακή βάση για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή φυσιολογικές αποκρίσεις, θα 

είναι πολύ πιο πιθανό να συσχετιστούν υποψήφια γονίδια, που απαντώνται σε μοντέλα, με συναφείς 

γονιδιακούς τόπους σε καλλιεργήσιμα φυτά. Τα κατάλληλα σχεσιακά δεδομένα θα επιτρέψουν την 

ελεύθερη σύνδεση μέσω των γονιδιωμάτων σε σχέση με την αλληλουχία των γονιδίων, την υποτιθέμενη 

λειτουργία, ή τη θέση στο γενετικό χάρτη. 

Μόλις πραγματοποιηθούν και εφαρμομστούν αυτά τα εργαλεία, η διαφορά μεταξύ της βελτίωσης 

και της μοριακής γενετικής θα εξαφανιστεί. Όσοι ασχολούνται με την βελτίωση θα χρησιμοποιήσουν τα 

υπολογιστικά μοντέλα για να διαμορφώσουν προγνωστικές υποθέσεις για την καθιέρωση των 

φαινοτύπων που μας ενδιαφέρουν από τους δύσκολους σύνθετους συνδυασμούς αλληλόμορφων, και στη 

συνέχεια θα κάνουν αυτούς τους συνδυασμούς βαθμολογώντας τους κύριους πληθυσμούς για πολλούς 

γενετικούς δείκτες (Εικόνα 15). 

 

 
 

Εικόνα 15. Αντίστροφη γενετική ανάλυση στο λόλιον το πολυετές. 

 

Η τεράστια πηγή, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων αναπαραγωγής-βελτίωσης που 

συλλέχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, θα είναι ευθέως συνδεδεμένη με τη βασική βιολογία των φυτών, 

και θα αυξήσει την δυνατότητα αποσαφήνισης της λειτουργίας των γονιδίων σε οργανισμούς-μοντέλα. 

Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά που έχουν ατελώς καθοριστεί σε βιοχημικό επίπεδο αλλά έχει 

καθιερωθεί ο φαινότυπός τους, μπορεί να σχετίζονται με χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης με υποψήφια 

γονίδια. 

Τα ορθόλογα γονίδια σε ένα είδος-μοντέλο, όπως το Arabidopsis ή το ρύζι, μπορεί να μην έχουν 

μια σαφή σχέση με ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό όπως αυτό που παρατηρείται στην καλλιέργεια, αλλά 

μπορεί να έχουν εμπλακεί σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι ή αλυσίδα σηματοδοτικών μονοπατιών με 

γενετικές ή βιοχημικές δοκιμασίες. Αυτός ο τύπος αναφοράς γονιδιώματος θα οδηγήσει στη σύγκλιση 

των οικονομικά αντίστοιχων πληροφοριών βελτίωσης με τα κύρια μοριακά γενετικά δεδομένα. 

Χημικώς μεταλλαγμένοι σπόροι

   φυτά
Εξαγωγή     και 

ταυτοποίηση μεταλλάξεων

Αυτογονιμοποίηση  
διασταύρωση 

επιλεγμένων φυτών

M2 φυτά
Απόγονος 
μόνο από 

μεταλλαγμένο 
φυτό 

ενδιαφέροντο
ς
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Οι συγκεκριμένοι φαινοτύποι εμπορικού ενδιαφέροντος που αναμένεται να βελτιωθούν θεαματικά 

από αυτή την πρόοδο, περιλαμβάνουν τόσο τη βελτίωση παραγόντων που συχνά περιορίζουν την 

αγρονομική συμπεριφορά (χαρακτηριστικά εισροών) όσο και την αλλαγή της ποσότητας και του τύπου 

των υλικών που παράγουν οι καλλιέργειες (χαρακτηριστικά παραγωγής). Τα παραδείγματα 

περιλαμβάνουν: 

- την ανοχή στο αβιοτικό στρες (κρύο, ξηρασία, εμβάπτιση, αλατότητα) 

- την ανοχή στο βιοτικό στρες (μύκητες, βακτήρια, ιούς) 

- την αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών ουσιών 

- τη διαχείριση της αρχιτεκτονικής του φυτού και της προόδου (μέγεθος, σχήμα, αριθμός, 

και θέση, χρονική στιγμή της εξέλιξης, γήρανση) 

- τη διάκριση των μεταβολιτών (επαναπροσανατολισμός της ροής του άνθρακα μέσω 

υφιστάμενων μονοπατιών, ή μετακίνηση σε νέες οδούς). 

 

Ορθολογική βελτίωση των φυτών 
 

Οι επιπτώσεις της γονιδιωματικής σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και φυτικών 

ινών μπορούν να εμφανιστούν σε πολλά πεδία. Στο πιο ουσιαστικό επίπεδο, η πρόοδος στη γονιδιωματική 

θα επιταχύνει σημαντικά την απόκτηση γνώσης και, με τη σειρά της, θα επηρεάσει άμεσα πολλές πτυχές 

των διαδικασιών που σχετίζονται με τη βελτίωση των φυτών. Η γνώση της λειτουργίας όλων των φυτικών 

γονιδίων, σύμφωνα με την περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων για την τροποποίηση και την μελέτη των 

γονιδιωμάτων, θα οδηγήσει στην εξέλιξη ενός αρχικού παραδείγματος γενετικής μηχανικής στο οποίο 

μπορούν να σχεδιαστούν ορθολογικές αλλαγές και να διαμορφωθούν από τις πρώτες θεμελιώσεις αρχές. 

Ο στόχος της γονιδιωματικής των φυτών είναι η κατανόηση της γενετικής και της μοριακής βάσης 

όλων των βιολογικών διεργασιών στα φυτά που σχετίζονται με το είδος. Αυτή η κατανόηση είναι 

απαραίτητη για την αποτελεσματική διατήρηση των φυτών ως βιολογικές πηγές για την ανάπτυξη νέων 

ποικιλιών με βελτιωμένη ποιότητα και μειωμένο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16. Βελτίωση φυτών 

 

Αυτή η γνώση είναι επίσης θεμελιώδης για την πρόοδο των νέων διαγνωστικών εργαλείων των 

φυτών. Τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας είναι η αντοχή σε παθογόνα και 

αβιοτικό στρες, τα χαρακτηριστικά ποιότητας για τα φυτά, και τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά που 

καθορίζουν την παραγωγή. Ένα πρόγραμμα γονιδιωματικής τώρα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εξαιρετικά 

σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των φυτών. 

Μια τέτοια προσέγγιση για τον προσδιορισμό των βασικών γονιδίων και για την κατανόηση της 

λειτουργίας τους θα οδηγήσει σε ένα "τεράστιο άλμα" στη βελτίωση των φυτών. Επιπλέον, η δυνατότητα 

διερεύνησης της γονιδιακής έκφρασης θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε πώς τα φυτά αντιδρούν και 

αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον, και τις πρακτικές διαχείρισής τους. 

Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με την κατάλληλη τεχνολογία, μπορούν να παρέχουν προβλέψιμες 

μετρήσεις για την υγεία και την ποιότητα των φυτών, και να αποτελέσουν ουσιαστικό μέρος των 

μελλοντικών συστημάτων διαχείρισης της βελτίωσης των φυτών. 

Τα τρέχοντα προγράμματα γονιδιωματικής παράγουν ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών που 

απαιτούν επεξεργασία, αποθήκευση και στοίχιση με την διεθνή ερευνητική κοινότητα. Τα δεδομένα 

ενσωματώνουν όχι μόνο πληροφορίες αλληλουχίας, αλλά πληροφορίες για μεταλλάξεις, δείκτες, χάρτες, 

ανακαλύψεις για τη λειτουργία κλπ. Κύριοι στόχοι για τη βιοπληροφορική των φυτών αποτελούν: η 

υποβολή όλων των δεδομένων αλληλουχίας σε δημόσια αποθετήρια, η παροχή ορθολογικής 

επισημείωσης των γονιδίων, πρωτεϊνών και φαινοτύπων, και η δημιουργία σχέσεων τόσο εντός των 

δεδομένων των φυτών όσο και μεταξύ φυτών και άλλων οργανισμών. 

 

Πειράματα δημιουργίας γονοτύπου 
 

Τα τελευταία χρόνια η αυξανόμενη ποσότητα δεδομένων για τον πολυμορφισμό του DNA και την 

αλληλούχιση συλλέχθηκε από διάφορες φυτικές ποικιλίες και καλλιεργήσιμες ποικιλίες. Τα περισσότερα 

από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν με στόχο την αναγνώριση διαφόρων καλλιεργήσιμων ποικιλιών 

Ποικιλία καλλιέργειας Τροποποίηση Γονιδιώματος& Cis / Διαγένεση

Ανάλυση γονιδιώματος

 αινοτυπικός προσδιορισμός 
χαρακτηριστικών

Βελτιωμένες Υβριδικές 
Ποικιλίες 

Χαρτογράφηση Σύνδεσης 
    

Υποβοηθούμενη από 
Δείκτες Επιλογή 

Επιλογή γονιδιώματος
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καθώς και τη σύγκριση των αποστάσεων και της αναλογίας. Αυτές οι αποστάσεις υπολογίζονται βάσει 

του πολυμορφισμού σε ένα τμήμα του χρωμοσώματος με άγνωστη λειτουργία. 

Αυτός ο τύπος πολυμορφισμού χρησιμοποιείται ευρέως στη γονιδιωματική γνώση μέσω του 

είδους. Οι πληροφορίες για τον πολυμορφισμό αναλύονται για μια πιθανή σύνδεση με ένα ποσοτικό 

χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει τους συγκεκριμένους φαινότυπους. Καθώς ανακαλύπτεται ένας τέτοιος 

σύνδεσμος, ονομάζεται έμμεσος δείκτης. Οι έμμεσοι δείκτες είναι στενά συνδεδεμένοι, περιστασιακά 

μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται, με έναν γονιδιακό τόπο που προσδιορίζει αυτό το ποσοτικό 

χαρακτηριστικό, QTL (quantitative trait locus). 

Οι QTLs (γενετικοί τόποι ποσοτικών χαρακτηριστικών) ορίζονται ως γονίδια ή περιοχές των 

χρωμοσωμάτων που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο γνώρισμα. Οι QTLs από μόνοι τους είναι πολύ 

δύσκολο να αναγνωριστούν. Και στις δύο περιπτώσεις αυτά τα δεδομένα, ή όπως ονομάζονται γενετικοί 

δείκτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω στόχους επιλογής. Αυτή η διαδικασία επιλογής 

ονομάζεται υποβοηθούμενη από δείκτες επιλογή MAS. 

 

Ανάλυση και γενετική χαρτογράφηση των QTLs (Γονιδιακών τόπων 
Ποσοτικών Χαρακτηριστικών)  

 

QTLs και χαρτογράφηση: Το κύριο πρόβλημα είναι να προσδιοριστεί ποιοί πληθυσμοί είναι 

κατάλληλοι για αναλύσεις QTL, μη δομημένες και F2 διασταυρώσεις, και σε φυτά - πληθυσμούς μεγάλης 

κλίμακας για να ελεγχθούν πιθανοί QTLs. Επειδή η επιλογή βασίζεται περισσότερο στους δείκτες, είναι 

εξαιρετικά σημαντική η μεγαλύτερη πυκνότητα της χαρτογράφησης. Το διάστημα μεταξύ του δείκτη και 

του QTL περίπου 5 centi Morgans (cM) φαινόταν αρκετό για την αποτελεσματική επιλογή. Ωστόσο, οι 

μελέτες προσομοίωσης δείχνουν ότι η ακρίβεια επιλογής μειώθηκε σε 81% και 74% με απόσταση 2 cM 

και 4 cM σε σύγκριση με 1 cM (Εικόνα 17). 
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Εικόνα 17. QTL χαρτογράφηση του γονιδιακού τόπου qGW-5.  

 

Χρήση των πληροφοριών QTL: Θεωρείται ότι ορισμένοι αλλά όχι όλοι οι τόποι είναι 

καθορισμένοι, επομένως η επιλογή πρέπει να βασίζεται στον συνδυασμό φαινοτυπικών και μοριακών 

δεδομένων κατά τη διαδικασία της επιλογής, η σύνδεση των δεικτών και των χαρακτηριστικών θα 

μπορούσε να μειώνεται, ώστε αυτή η σύνδεση να παρατηρείται κατά τη διάρκεια των γενεών στη 

διαδικασία επιλογής, οι QTLs επιδεικνύουν τη παρουσία, των επιθυμητών γονιδίων σε μια σειρά σε 

προγράμματα διασταύρωσης, οι QTLs θα μπορούσαν να προβλέψουν την αποδοτικότητα των μη 

δοκιμασμένων διασταυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του μη πρόσθετου αποτελέσματός τους στα 

δεδομένα των μητρικών σειρών και τον περιορισμένο αριθμό διασταυρώσεων. 

Μελλοντικές προοπτικές: Με τη συσσώρευση μοριακών δεδομένων θα αναπτυχθούν 

προγράμματα δημιουργίας γονοτύπου τα οποία θα ορίζουν ομόζυγους επιθυμητούς δείκτες προγράμματα 

παρεμβολής γενετικού υλικού για το συνδυασμό των επιθυμητών χαρακτηριστικών από δύο σειρές σε 

μία και τέλος, ο πραγματικός κόσμος της γεωργίας βρίσκεται στο στάδιο της συσσώρευσης μοριακών 

πληροφοριών.  

Αναλυτικές προσεγγίσεις: Ένα από τα στατιστικά εργαλεία για την πραγματοποίηση των 

αναλύσεων QTL είναι η μετα-ανάλυση, η οποία συνθέτει σταθερά δεδομένα QTL και βελτιώνει τη θέση 

QTL. Ένα πρόγραμμα αυτής της τάξης είναι το BioMercator. Επίσης, το PlaNet, το ευρωπαϊκό δίκτυο 

βάσεων δεδομένων για τα φυτικά γονίδια, το οποίο είναι ένα περιβάλλον με σύνθετες ερευνητικές 

ευκαιρίες. 

Η περαιτέρω πρόοδος και η λεπτομερής συζήτηση σχετικά με τους QTLs περιλαμβάνει τις 

στατιστικές πτυχές της MAS, ορίζοντας το κατώτατο όριο σημασίας των επιδράσεων των δεικτών, την 

υπερεκτίμηση ή την απόκλιση στην εκτίμηση των επιδράσεων QTL, τη βελτιστοποίηση των 

προγραμμάτων επιλογής για διάφορες γενιές με ταυτόχρονη χρήση της MAS και των φαινοτυπικών 

δεδομένων. Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα είναι ότι πρέπει να γίνει ανάλυση σε συγκεκριμένα τμήματα του 

φυτού, όπως φύλλα, ρίζες, φρούτα κλπ., όπως αυτό αποδείχθηκε για τα σταφύλια. 

Τα πειραματικά αποτελέσματα δεν επαληθεύουν πάντα την αποτελεσματικότητα της MAS όσον 

αφορά τη δημιουργία γονότυπων. Ο κύριος λόγος είναι η ανεπαρκής ακρίβεια της αρχικής αξιολόγησης 

http://www.eu-plant-genome.net/
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ενός QTL, της θέσης και του αποτελέσματός του. Επίσης, ορισμένα QTL θα μπορούσαν να χαθούν κατά 

τη διαδικασία δημιουργίας γονότυπων. Για τα σύνθετα χαρακτηριστικά παραγωγικότητας, τα επιστατικά 

απόβλητα θα ήταν μια αιτία αλλαγών στην αξία της QTL επίδρασης στη γενεά και την παραγωγή των 

απογόνων. Στη συνέχεια, συνιστάται η εκλογή να βασίζεται στους συνδυασμούς αλληλομόρφων παρά σε 

ξεχωριστούς QTLs. Είναι σύμφωνη με τις πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις GxE και με την επιλογή στο 

περιβάλλον ενδιαφέροντος, στην περίπτωση αντίστασης σε ασθένεια/ξηρασία. Επομένως, η 

αποτελεσματικότητα της MAS θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα της γενετικής αρχιτεκτονικής των 

ειδών/χαρακτηριστικών, από την πρόοδο του χαρακτηριστικού στο περιβάλλον, και από την 

αλληλεπίδρασή τους. 

Για πολύπλοκα χαρακτηριστικά, η αξιολόγηση των QTLs θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα. Επίσης, είναι απολύτως απαραίτητη η φαινοτυπική αξιολόγηση/έλεγχος των συνεχών 

γενεών. Για παράδειγμα: η ανθεκτικότητα στην ξηρασία φαινόταν να είναι πιο περίπλοκη ιδιότητα έναντι 

της αντοχής σε ασθένειες. 

Από οικονομική άποψη, η χρήση των δεικτών θα κοστίσει τη συλλογή του DNA, τον 

προσδιορισμό των γονότυπων, τις αναλύσεις, και την ανακάλυψη των QTLs κλπ. Αυτή η υψηλή αξία 

καταβάλλεται για τη δημιουργία γονότυπου για χαρακτηριστικά που είναι δαπανηρά για αξιολόγηση, 

έχουν αντοχή σε ασθένειες. ή χαρακτηριστικά με χαμηλή κληρονομικότητα. 
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