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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ταυτοποίηση του μεταγράφων και η ποσοτικοποίηση της γονιδιακής έκφρασης αποτελούν 

βασικές δραστηριότητες στη μοριακή βιολογία. Η ισχύς του προσδιορισμού της ακολουθίας του  

RNA (RNA-seq) εκτείνεται πέρα από τη γενομική κοινότητα και έχει γίνει βασικό εργαλείο που 

χρησιμοποιείται από την ερευνητική κοινότητα των βιοεπιστημών. Πολλά πρωτόκολλα και 

αναλύσεις έχουν δημοσιευθεί καθιστώντας πρόκληση την εφαρμογή όλων των απαραίτητων 

βημάτων για τη σωστή διεξαγωγή μιας μελέτης RNA-seq. Στο παραδοτέο αυτό θα αναφέρουμε  

όλα τα στάδια μιας ολοκληρωμένης RNA-seq ανάλυσης, τους πιο σημαντικούς αλγόριθμους και 

τα πιο συνηθισμένα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για αυτή την ανάλυση. 

Επίσης, με τη χρήση των προγραμμάτων FastQC και HTQC θα γίνει ο έλεγχος της ποιότητας δύο 

ενδεικτικών αρχείων ακολουθιών συζευγμένων άκρων και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα. 

Βασικό αντικείμενο είναι η πληρέστερη κατανόηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την 

ανάλυση των δεδομένων RNA-seq ώστε να ανακαλύψουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν σε 

γενετικό επίπεδο όταν θανατώνονται τα καρκινικά κύτταρα ασθενών με γλοιοβλάστωμα με 

συγκεκριμένα φάρμακα. 
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3.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΝ 
 

Το πρώτο βήμα στην ανάλυση της ακολουθίας του RNA (RNA-seq) είναι ο έλεγχος της ποιότητας 

των ακατέργαστων αναγνώσεων (reads) (Li et al., 2015) που μπορεί να παρουσιάζουν διάφορα 

προβλήματα όπως τα παρακάτω: 

 

 βάσεις χαμηλής εμπιστοσύνης 

 προκαταλήψεις συγκεκριμένων βάσεων 

 προσαρμοστές (adapters) 

 μολύνσεις ακολουθιών 

 

Αν η συσκευή προσδιορισμού ακολουθίας δεν μπορεί να μαντέψει τη σωστή βάση θα 

τοποθετήσει ένα Ν αντί για τη βάση. Η γνώση αυτών των προβλημάτων είναι χρήσιμη επειδή 

πολλά από αυτά μπορούν να διορθωθούν ή και να λαμβάνονται υπόψιν κατά την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Υπάρχουν πολλά πακέτα λογισμικού για τον έλεγχο της ποιότητας όπως: 

 

 FastQC 

 MultiQC 

 PRINSEQ 

 FastX 

 TagCleaner 

 

Το πρώτο που πρέπει να έχουμε υπόψιν μας είναι η μορφή αρχείου FastQ (Cock et al., 2009) που 

είναι η μορφή αρχείου που παίρνει κανείς από τις συσκευές προσδιορισμού των ακολουθιών 

(Σχήμα 1). 

 



 

8 
 

 
Σχήμα 1: Μορφή αρχείου FASTQ. 
 

Σε αυτό το αρχείο υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια αναγνώσεις και για κάθε ανάγνωση 

υπάρχουν οι παραπάνω τέσσερις γραμμές: Η πρώτη γραμμή αποτελεί το όνομα της ανάγνωσης. 

Κάθε ανάγνωση έχει ένα όνομα το οποίο επαναλαμβάνεται στην τρίτη γραμμή μετά τη 

νουκλεοτιδική ακολουθία. Η τέταρτη γραμμή είναι αυτό το μάλλον παράξενο τμήμα κειμένου 

που στην πραγματικότητα είναι οι τιμές ποιότητας των διαφορετικών βάσεων. 

Κάθε βάση έχει μια τιμή αξιοπιστίας η οποία υποδηλώνει την πιθανότητα η βάση αυτή να είναι 

λανθασμένη. Η τιμή αυτή προκύπτει από την κλίμακα βαθμολογίας ποιότητας Phred που δίνεται 

από τον παρακάτω τύπο: 

 

Q = - 10 * log10 

 

Για παράδειγμα, τιμή 20 για μια βάση σημαίνει ότι η πιθανότητα της συγκεκριμένης βάσης να 

είναι λανθασμένη είναι 0.01. Κάθε βάση έχει συνδεδεμένη αυτή τη βαθμολογία ποιότητας όπως 

φαίνεται στο σχήμα 2: 

 

 
Σχήμα 2: Σύνδεση βάσης με βαθμολογία ποιότητας 
 
Αυτές οι τιμές δεν εμφανίζονται σαν νούμερα αλλά μετατρέπονται σε χαρακτήρες ASCII. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μετατροπής αλλά ο πιο συνηθισμένος είναι ο επονομαζόμενος  

Sanger σύμφωνα με τον οποίο οι χαρακτήρες ASCII αρχίζουν να μετρούν από το νούμερο 33 όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3. Πιο συγκεκριμένα, όπως μπορούμε να δούμε η αλφάβητος ASCII  

αποτελείται από διαφορετικά σημεία και γράμματα και νούμερα με το σήμα του θαυμαστικού 

να αντιστοιχεί στο νούμερο 33 και το νούμερο 0 για την κωδικοποίηση Sanger SSS. Έτσι για 
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παράδειγμα το κεφαλαίο γράμμα I για την SSS κωδικοποίηση αντιστοιχεί στο νούμερο 40. Στο 

σχήμα 3 επίσης βλέπουμε και άλλα πολύχρωμα τμήματα που αντιστοιχούν σε κωδικοποιήσεις 

άλλων εταιρειών που δεν χρησιμοποιούνται στις μέρες μας με την ίδια συχνότητα που 

χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση Sanger. 

 
Σχήμα 3: Συστήματα κωδικοποίησης ποιότητας βάσης. 
 
 
 
 
 
Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση στις μέρες μας για την ανάλυση 

της ποιότητας είναι το FastQC.  Στο σχήμα 4, έχουμε ένα γράφημα για την ποιότητα βάσης ανά 

θέση. Έτσι, στον άξονα χ έχουμε τη θέση στην ανάγνωση – στο συγκεκριμένο παράδειγμα από 

τη θέση 1 μέχρι την 40 – και στον άξονα y τις τιμές ποιότητας. Το πρόγραμμα κοιτάζει όλες τις 

τιμές και υπολογίζει ποια είναι η κατανομή της ποιότητας σε αυτές τις διαφορετικές θέσεις των 

βάσεων και τις καταγράφει σαν ένα κουτί. Όπως φαίνεται στο σχήμα η μπλε γραμμή 

αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή και στην συγκεκριμένη περίπτωση τα δεδομένα είναι πολύ καλά 



 

10 
 

με τις τιμές ποιότητας να παραμένουν υψηλές σε όλο το μήκος ανάγνωσης.  

 
Σχήμα 4: Ποιότητα βάσης ανά θέση. 

 
Το πρόγραμμα FastQC χρωματίζει επίσης το φόντο του γραφήματος και με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι αν το κίτρινο κουτί που είναι τα δεδομένα πέφτει 

κάτω από το πράσινο φόντο τότε η ποιότητα των αναγνώσεων είναι πολύ καλή κάτι που δεν 

συμβαίνει στο πορτοκαλί και κυρίως στο κόκκινο φόντο που υποδηλώνει κακή ποιότητα 

αναγνώσεων. 
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Σχήμα 5: Ποιότητα βάσης ανά θέση (FastQC). 
 

Για παράδειγμα στο παραπάνω σχήμα 5, η ποιότητα των δεδομένων δεν είναι ιδιαίτερα καλή με 

τη μέση τιμή ποιότητας να πέφτει πολύ χαμηλά κάτι το οποίο συμβαίνει όταν οι αναγνώσεις 

είναι ιδιαίτερα μεγάλες γιατί στις μέρες μας οι προσδιοριστές της αλληλουχίας έχουν την 

ικανότητα να παράγουν ακολουθίες πολύ υψηλής ποιότητας. 
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Σχήμα 6: Περιεχόμενο αλληλουχίας ανά θέση (FastQC). 
 
Το FastQC επίσης παράγει και γραφήματα όπως αυτό που βλέπουμε στο σχήμα 6. Σε αυτό το 

γράφημα βλέπουμε πάλι στο χ άξονα τη θέση στην ανάγνωση αρχίζοντας από τη βάση 1 που 

είναι η πρώτη μέχρι και τη βάση 40 που είναι η τελευταία. Στον y άξονα βλέπουμε το ποσοστό 

αντιπροσώπευσης της κάθε βάσης (αδενίνη, θυμίνη, κυτοσίνη, γουανίνη) στην ανάγνωση. 

Επειδή ο θρυμματισμός των μεταγράφων πριν τον προσδιορισμό της αλληλουχίας τους γίνεται 

τυχαία δεν περιμένει κάποιος στο παραπάνω γράφημα να παρατηρήσει αυξημένη συγκέντρωση 

πέρα από το στατιστικό όριο κάποιας βάσης έναντι κάποιας άλλης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και 

οι 4 βάσεις αντιπροσωπεύονται περίπου το ίδιο.  

Στο σχήμα 7 όμως που έχουμε δεδομένα ακολουθιών RNA, παρατηρούμε μια προκατάληψη σε 

κάποιες βάσεις με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σε πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα από αυτή 

που θα περιμέναμε κανονικά. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την προετοιμασία της βιβλιοθήκης πριν 

από τον προσδιορισμό της ακολουθίας χρησιμοποιούνται εξαμερή ή τρανσποζάσες που 

δείχνουν προτίμηση σε κάποιες συγκεκριμένες βάσεις (Leggett et al., 2013). Επομένως αυτές οι 

βάσεις δεν είναι λανθασμένες και δεν θα πρέπει να κοπούν από την αλληλουχία ούτε να 

αντικατασταθούν. 

http://frontiersin.org/people/u/115284
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Σχήμα 7: Περιεχόμενο αλληλουχίας ανά θέση (FastQC). 
 
 

Η χρήση του FastQC συνίσταται όταν έχουμε ένα μικρό αριθμό αρχείων. Όταν όμως πρέπει να 

αναλυθεί ένας μεγάλος αριθμός από FastQ αρχεία και επειδή αυτή η διαδικασία μπορεί να 

αποβεί πολύ χρονοβόρα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα MultiQC (Ewels et 

al., 2016). Το πρόγραμμα αυτό τρέχει παρασκηνιακά τα FastQ αρχεία αλλά στη συνέχεια 

συνδυάζει τα αποτελέσματα σε ένα γράφημα (σχήμα 8). 

javascript:;
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Σχήμα 8: Το πρόγραμμα MultiQC 
 
 
Επομένως για να τσεκάρει κάποιος γρήγορα πολλά FASTQ αρχεία θα πρέπει: 
 

 Να δημιουργήσει ένα tar πακέτο όλων των FASTQ αρχείων χρησιμοποιώντας το εργαλείο 
Utilities/Make a tar package 

 
 Να επιλέξει αυτό το tar αρχείο και να τρέξει το εργαλείο Quality control/Read quality 

with MultiQC for many FASTQ files 
 
Στην κατηγορία του ελέγχου της ποιότητας υπάγονται προγράμματα που βοηθάνε στο να 

κατανοήσουμε αν τα δεδομένα παρήχθησαν με τη χρήση (stranded) κατευθυνόμενου 

πρωτοκόλλου εύρεσης της ακολουθίας. Τα δεδομένα RNA seq μπορεί να είναι κατευθυνόμενα 

(stranded) ή μη κατευθυνόμενα (unstranded). Τα κατευθυνόμενα δεδομένα RNA seq μας 

δείχνουν αν μια ανάγνωση χαρτογραφείται στην ίδια αλυσίδα με το ενδιαφερόμενο γονίδιο ή 

στην αντίθετη όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από το παρακάτω σχήμα 9. Αυτή η 

πληροφορία είναι πολύ χρήσιμη όταν μια ανάγνωση χαρτογραφηθεί σε μια γενωμική περιοχή 

στην οποία υπάρχει γονίδιο και στις 2 αλυσίδες. 
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Σχήμα 9: Stranded και unstranded δεδομένα. 
 
 
 
Τα δεδομένα RNA seq μπορεί να είναι κατευθυνόμενα με διαφορετικούς τρόπους. Είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε τον τρόπο γιατί είναι μια πληροφορία που θα ζητηθεί κατά τη 

διαδικασία της ευθυγράμμισης των αλληλουχιών στο γονιδίωμα (π.χ. με το πρόγραμμα HISAT2) 

ή τη μέτρηση των αναγνώσεων ανά γονίδιο (π.χ. με το πρόγραμμα HTSeq (Anders et al., 2015)). 

Αν δεν είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα έχουν παραχθεί μπορεί να βρεθεί με 

το εργαλείο “Quality control / RNAseq strandedness inference and inner distance estimation 

using RseQC”. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι ότι ευθυγραμμίζει ένα υποσύνολο των 

αναγνώσεων στο γονιδίωμα και συγκρίνει τις τοποθεσίες με τις σχετικές αναφορές. Το 

αποτέλεσμα είναι ανάλογο με αυτό που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 10. Για το συγκεκριμένο 

παράδειγμα το πρόγραμμα βρίσκει ότι περίπου 95% των αναγνώσεων ταιριάζει με το μοντέλο “ 

++ , --” που υποδηλώνει ότι τα δεδομένα είναι κατευθυνόμενα (stranded) και ότι η ανάγνωση 

είναι πάντα στην ίδια αλυσίδα με το γονίδιο. 
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Σχήμα 10: Αναφορά του RseQC. 
 
 

Επίσης μας πληροφορεί για τις παραμέτρους που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να τρέξουμε 

ένα πρόγραμμα ποσοτικοποίησης ή ευθυγράμμισης. Στο παρακάτω σχήμα 11 γίνεται η 

επεξήγηση της σημασίας του μοντέλου “ ++ , --” και “ +- , -+” που φαίνεται στην αναφορά του 

RseQ. 
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Σχήμα 11. Τι σημαίνει το ++, --, ; 

 

3.1.2 ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 
 

Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα μετά τον ποιοτικό έλεγχο τότε μπορούμε να 

κάνουμε κάποια περαιτέρω περικοπή ή φιλτράρισμα της ακολουθίας μας. Αυτό εξαρτάται από 

τους προσαρμογείς που αναμένεται να χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο στάδιο που θα γίνει η 

ευθυγράμμιση αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν οι εξής δύο επιλογές: Φιλτράρισμα ή 

περικοπή (Williams et al., 2016). Τα γενικά χαρακτηριστικά τους είναι: 

 
 το φιλτράρισμα μπορεί να αφαιρέσει ολόκληρη την ανάγνωση 

 στην περικοπή αφαιρούνται μόνο οι βάσεις που είναι κακής ποιότητας  

 

 μπορεί να αφαιρεθεί ολόκληρη η ανάγνωση αν όλες οι βάσεις δεν είναι αποδεκτές 

 

 η περικοπή κάνει τις αναγνώσεις πιο μικρές 

 

 μπορεί να μην είναι η καλύτερη λύση στη συνέχεια και εξαρτάται από τις εφαρμογές που 

θα χρησιμοποιηθούν 

 

 σε δεδομένα συζευγμένων άκρων: η σειρά αντιστοίχισης των αναγνώσεων στα δύο αρχεία 

πρέπει να διατηρηθεί 

 

 αυτό σημαίνει ότι αν μια ανάγνωση αφαιρεθεί θα πρέπει το ζευγάρι της να αφαιρεθεί 

επίσης. 

 
Σε περίπτωση που αποφασιστεί περικοπή της ακολουθίας θα πρέπει να αποφασιστεί ένα όριο 

σαν σημείο αναφοράς κάτω από το οποίο η οποιαδήποτε ακολουθία ποιοτικά δεν θα είναι 

αποδεκτή. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο που να είναι γενικά αποδεκτό, απλώς θα 

πρέπει να έχουμε υπόψιν μας ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερες αναγνώσεις με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποιότητα. Για παράδειγμα, αν 

βάλουμε το όριο ποιότητας πολύ ψηλά μπορεί να καταλήξουμε να μην έχουμε πολλές 

αναγνώσεις κάτι που θα κάνει δυσκολότερο το έργο της ανάλυσης καθώς τα πιο πολλά εργαλεία 

χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερες αναγνώσεις. Το πιο σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις 

είναι να αρχίσει κανείς με πολύ απαλή περικοπή (όριο ποιότητας 5) και μετά να ελέγξει με το 

FastQC την ποιότητα των αναγνώσεων. Σε περίπτωση που η ποιότητα δεν είναι αποδεκτή μπορεί 

κάποιος να ανεβάσει λίγο το αποδεκτό όριο. Υπάρχουν αρκετά λογισμικά προγράμματα που 
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επιτρέπουν αυτού του είδους την προ-επεξεργασία τα πιο σημαντικά εκ των οποίων 

συνοψίζονται παρακάτω: 

 

 Trimmomatic 

 FastX 

 PRINSEQ 

 TagCleaner 

Πιο συγκεκριμένα το Trimmomatic επιτρέπει: 
 

 την αφαίρεση των προσαρμογέων (adapters) 

 

 την περικοπή με βάση την μικρότερη αποδεκτή ποιότητα. Επιτρέπει δηλαδή να κοπεί η βάση 

που βρίσκεται στην άκρη της ανάγνωσης και μετά να εξετασθεί η γειτονική της βάση και 

ανάλογα με το όριο ποιότητας που έχουμε εισάγει στο πρόγραμμα να προχωρήσει στην 

επόμενη ή να την αφαιρέσει και αυτή. Το πρόγραμμα έχει επίσης τη δυνατότητα να 

προσαρμόζει την ποιότητα περικοπής με βάση τον κανόνα ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε 

μια ισορροπία μεταξύ μεγάλων σε μέγεθος αναγνώσεων και αναγνώσεων χωρίς λάθη. Ακόμη 

το trimmomatic (Bolger  et al., 2014) μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του με βάση μια 

μέση ποιότητα βάσης η οποία τίθεται από τον χρήστη 

 

 την περικοπή X αριθμού βάσεων από το ένα ή το άλλο άκρο 

 

 τη ρύθμιση της μικρότερης δυνατής τιμής για την ανάγνωση μετά την περικοπή γιατί πολύ 

μικρές αναγνώσεις γενικά δεν είναι αποδεκτές. 

 

 

3.1.3 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΝ RNA seq ΣΤΟ 

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 
 
Μετά τον προσδιορισμό της ποιότητας των αναγνώσεων μας και αφού τις έχουμε φιλτράρει αν 

αυτό έχει κριθεί απαραίτητο προχωρούμε στο επόμενο βήμα που είναι η ευθυγράμμιση των 

αναγνώσεων στο γονιδίωμα αναφοράς (Grant et al., 2011). Ο σκοπός είναι να βρούμε από ποια 

τοποθεσία προέκυψαν οι αναγνώσεις μας. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι 

ότι περιέχουν γονιδιωματικές παραλλαγές και σφάλματα κατά τη διαδικασία της εύρεσης της 

javascript:;
javascript:;
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ακολουθίας και ότι τα γονιδιώματα γενικότερα περιέχουν ιντρόνια και ακολουθίες που δεν είναι 

μοναδικές. 

Επίσης ο ευθυγραμμιστής RNA seq πρέπει να είναι σε θέση να χαρτογραφήσει τις αναγνώσεις 

που εκτείνονται στις θέσεις ματίσματος. Αυτού του είδους οι αναγνώσεις είναι δύσκολες επειδή 

τα σήματα ακολουθίας στις περιοχές ματίσματος είναι περιορισμένα και τα ιντρόνια μπορεί να 

βρίσκονται χιλιάδες βάσεις μακριά.  Όπως βλέπουμε στο παρακάτω σχήμα 12, έχουμε ένα 

γονίδιο με τρία εξόνια (εξόνια 1, 2 και 3, με το κίτρινο χρώμα) και διάφορα είδη RNA. Το κόκκινο 

RNA χαρτογραφείται στο εξόνιο 1 κάνοντας εύκολη τη δουλειά για τον ευθυγραμμιστή. Οι άλλες 

αναγνώσεις όμως χαρτογραφούνται όπως μπορούμε να δούμε απέναντι από συνδέσεις εξονίων-

εξονίων, επομένως χαρτογραφούνται μη συνεχόμενα. Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι αναγνώσεις 

με το μπλε χρώμα γιατί έχουν μια μικρή προεξοχή στο άλλο εξόνιο. 

 

 
Σχήμα 12: Γονίδιο με τρία εξόνια και διάφορα είδη RNA. 
 
 
Πολλά προγράμματα ευθυγράμμισης έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Μετατρέπουν το 

αρχείο fasta σε μια δομή δεδομένων που είναι πιο αποτελεσματική για την αναζήτηση 

ομοιοτήτων (π.χ. δείκτη Burrows Wheeler Transform Index, BWT ή προσέγγιση suffix array) (Li et 

al., 2010). Οι ευθυγραμμιστές διαφέρουν επίσης στην ταχύτητα, στις απαιτήσεις μνήμης, στην 

ακρίβεια και στην ικανότητα αντιμετώπισης ματισμένων ευθυγραμμίσεων. Στην περίπτωση 

λοιπόν της χαρτογράφησης RNA seq πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα ευθυγραμμιστή που να 

λαμβάνει υπόψιν του το μάτισμα. Οι πιο γνωστοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι είναι οι 

παρακάτω: 

 

 HISAT2 (γρήγορος και ακριβής, που χρειάζεται λιγότερη μνήμη από τον STAR αλλά 

περισσότερη από όλους όταν δημιουργεί το γονιδιακό ευρετήριο) – διαθέσιμο το γονιδίωμα 

του ανθρώπου και του ποντικιού (ο ερευνητής μπορεί να φέρει και το δικό του γονιδίωμα 

αν δεν είναι πολύ μεγάλο) 

 STAR (γρήγορος και ακριβής, χρειάζεται μεγάλη μνήμη) – διαθέσιμο το ανθρώπινο 

γονιδίωμα 

 TopHat2 (αργότερος, χρειάζεται λιγότερη μνήμη) – διαθέσιμα πολλά γονιδιώματα (ο 

ερευνητής μπορεί να φέρει και το δικό του γονιδίωμα). 
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Τα αρχεία εξόδου για όλους τους παραπάνω ευθυγραμμιστές είναι  

 BAM = περιέχει τις ευθυγραμμίσεις 

 bai = αρχείο ευρετηρίου για τον BAM 

 log = περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ευθυγράμμιση 

 

Πιο συγκεκριμένα, o HISAT2 (Hierarchical Indexing for Spliced Alignment of Transcripts) (Kim et 

al., 2019): 

 

 Είναι ένας γρήγορος ευθυγραμμιστής με απαίτηση χαμηλής μνήμης 

 Το γονιδίωμα αναφοράς (BWT FM) είναι ευρετηριασμένο για γρήγορη αναζήτηση 

 Τα διαθέσιμα γονιδιώματα αναφοράς είναι του ανθρώπου και του ποντικού αλλά ο χρήστης 

μπορεί να φέρει και το δικό του σε μορφή fasta 

 Χρησιμοποιεί δύο τύπους ευρετηρίων: 

 

 Ένα παγκόσμιο δείκτη που χρησιμοποιείται για την πρόσδεση μιας ανάγνωσης στο 

γονιδίωμα 

 

 Χιλιάδες μικρούς τοπικούς δείκτες καθένας από τους οποίους καλύπτει μια περιοχή του 

γονιδιώματος 58bp και χρησιμοποιούνται για την γρήγορη επέκταση της ευθυγράμμισης. 

 Χρησιμοποιεί πληροφορίες τοποθεσίας ματίσματος που βρέθηκαν κατά την ευθυγράμμισης 

προηγούμενης ανάγνωσης στο ίδιο πείραμα. 

 
Σχήμα 13: Παράμετροι HISAT2. 
 
Οι παράμετροι του HISAT2 απεικονίζονται στο σχήμα 13. Φυσικά πρέπει να γίνει επιλογή του 

γονιδιώματος και του τύπου της βιβλιοθήκης που σχετίζεται με την κατεύθυνση (strandedness) 

https://www.nature.com/articles/s41587-019-0201-4#auth-1
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των δεδομένων όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η προεπιλογή του HISAT2 είναι το περισσότερο 

για 5 ευθυγραμμίσεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και αυτές με το καλύτερο αποτέλεσμα! 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί η κωδικοποίηση της ποιότητας βάσης (Sanger ή Phred+33) ενώ 

μπορείτε να ζητήσετε μεγαλύτερα μήκη πρόσδεσης (>16bp) αν πρόκειται να κάνετε 

συναρμολόγηση αργότερα. Τέλος, έννοια του soft-clipping αναφέρεται στο γεγονός ότι τα άκρα 

της ανάγνωσης δεν χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν με το γονιδίωμα αν αυτό μεγιστοποιεί το 

σκορ ευθυγράμμισης. 

 
Ο ευθυγραμμιστής STAR (Spliced Transcripts Alignment to a Reference) (Dobin et al., 2012) 
 
 Μετατρέπει το fasta γονιδίωμα αναφοράς σε συστοιχία καταλήξεων suffix array. 

 Χρησιμοποιεί διαδικασία χαρτογράφησης διπλού περάσματος (2-pass) 

• οι θέσεις ματίσματος που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου περάσματος εισάγονται 

στο ευρετήριο του γονιδιώματος και επαναχαρτογραφούνται στο 2ο πέρασμα 

•αυτό δεν αυξάνει τον αριθμό των ανιχνευθέντων καινούριων θέσεων αλλά επιτρέπει την 

χαρτογράφηση περισσότερων αναγνώσεων ματίσματος σε καινούριες θέσεις 

 Περιέχει την παράμετρο μέγιστης ευθυγράμμισης ανά ανάγνωση που καθορίζει το μέγιστο 

αριθμό των loci (τόπων) στους οποίους επιτρέπεται να χαρτογραφηθεί η ανάγνωση 

• η ερμηνεία είναι ότι αν μια ανάγνωση έχει περισσότερες από μια χαρτογραφήσεις από 

αυτή την παράμετρο τότε καμία από αυτές δεν θα αναφερθεί. Αν έχει λιγότερες 

χαρτογραφήσεις τότε θα αναφερθούν όλες εφόσον είναι καλής ποιότητας 

 Το Chipster προσφέρει ένα αρχείο Ensembl GTF για την τον εντοπισμό των σχολιασμένων 

θέσεων ματίσματος 

Σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διαδικασία της ανάλυσης μπορεί να αντιμετωπίσουμε την 

περίπτωση όπου το δείγμα μας θα έχει πολλά αρχεία FASTQ. Σε αυτή την περίπτωση τα 

ευθυγραμμίζουμε όλα μαζί και ακολουθούμε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο σχήμα 14. 
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Σχήμα 14: Τι συμβαίνει όταν το δείγμα μου έχει πολλά αρχεία FASTQ; 
 
 
Τα αποτελέσματα με τις ευθυγραμμίσεις έρχονται σε ένα αρχείο BAM που είναι ένα συμπαγές 

δυαδικό αρχείο που περιέχει ευθυγραμμισμένες αναγνώσεις (σχήμα 15). Από τη στιγμή που 

είναι δυαδικό αρχείο δεν μπορεί να ανοιχθεί εκτός αν χρησιμοποιηθεί το BAM viewer της 

Chipster που επιτρέπει να το δει κάποιος σαν κείμενο (text). Το αρχείο BAM ξεκινάει με το header 

που περιέχει διάφορες πληροφορίες όπως για παράδειγμα αν το αρχείο έχει ταξινομηθεί, το 

όνομα της ακολουθίας και το μήκος της. Στη συνέχεια μια γραμμή μας πληροφορεί για το ποιο 

πρόγραμμα παρήγαγε αυτό το αρχείο BAM και ποια ήταν η πραγματική εντολή. Μετά από αυτό 

το header έρχονται δεκάδες εκατομμυρίων στήλες και κάθε μια αναφέρεται σε μια 

ευθυγράμμιση. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 15 στο κάτω μέρος έχουμε 4 στήλες. Από την 

πρώτη παίρνουμε πληροφορίες για το όνομα της ανάγνωσης, το χρωμόσωμα και τη θέση του, 

στη δεύτερη στήλη βλέπουμε την ακολουθία, στην τρίτη τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω και στην τέταρτη στήλη έχουμε ολόκληρο κείμενο.  
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Σχήμα 15: Μορφή αρχείου για χαρτογραφημένες αναγνώσεις. 
 
 
Αυτά τα αρχεία έρχονται πάντα με την ίδια σειρά η οποία παρουσιάζεται στο σχήμα 16. 
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Σχήμα 16: Πεδία σε αρχεία BAM/SAM 
 

Στο κάτω μέρος και με την ονομασία tags έχουμε αριθμούς οι οποίοι μπορεί να ποικίλουν. 

Μερικοί είναι γενικοί για όλους τους ευθυγραμμιστές ενώ άλλοι είναι ειδικοί για ένα 

συγκεκριμένο ευθυγραμμιστή. Τα tags (ετικέτες) παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για 

παράδειγμα το NH:i:7 που βλέπουμε στο σχήμα ? μας πληροφορεί ότι η ανάγνωσή μας 

χαρτογραφείται σε 7 μέρη στο γονιδίωμα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάποια πεδία που 

είναι στα αρχεία BAM/SAM και συγκεκριμένα στο mapping quality, στο cigar και στο flag.  

Mapping quality. Μας πληροφορεί για την ποιότητα της χαρτογράφησης και πιο συγκεκριμένα: 

 
 Πόσο πιθανό είναι η ανάγνωση να προέρχεται από τη συγκεκριμένη θέση στο γονιδίωμα 

 Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβάνοντας 

 πόσο μοναδική είναι η περιοχή που έχει ευθυγραμμιστεί στο γονιδίωμα 

 το μήκος της ευθυγράμμισης 

 τον αριθμό των αναντιστοιχιών και των κενών (mismatches and gaps) 
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 Εκφράζεται σε Phred scores όπως ο έλεγχος της ποιότητας στις βάσεις με μόνη διαφορά ότι 

το αποτέλεσμα εδώ είναι ένας αριθμός και όχι οι ASCII χαρακτήρες που εμφανίζονταν στον 

έλεγχο των βάσεων.  

 Q = -10 * log10 (πιθανότητα η περιοχή που έχει χαρτογραφηθεί να είναι 

λανθασμένη) 

 Οι τιμές διαφέρουν σε διαφορετικούς ευθυγραμμιστές, για παράδειγμα 

 60 στο HISAT2  

 255 στο STAR 

 50 in TopHat 

 

CIGAR. Το CIGAR string (Wu et al., 2013)ουσιαστικά μας πληροφορεί πώς η ανάγνωση 

χαρτογραφείται στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως βλέπουμε στο σχήμα 17 αποτελείται από 

νούμερα και γράμματα με τα γράμματα να έχουν διαφορετικές έννοιες όπως αναλύεται 

παρακάτω. Στο συγκεκριμένο σχήμα έχουμε μια πολύ μικρή ακολουθία αναφοράς και στη 

συνέχεια έχουμε την ανάγνωσή μας. Ο αριθμός CIGAR 8M2I4M1D3M μπορεί να διαβαστεί ως 

εξής: 8Μ σημαίνει ότι υπάρχουν 8 ταιριάσματα (matches), 2 προσθήκες (Insertions, η ανάγνωση 

έχει 2 βάσεις που δεν είναι παρούσες στην ακολουθία αναφοράς), 4 ταιριάσματα (matches), 1 

έλλειψη (1 deletion, λείπει το G), 3 ταιριάσματα (matches). 
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Σχήμα 17: CIGAR string. 
 
 
 
 
 
Flag. Το πεδίο Flag στο αρχείο BAM είναι ουσιαστικά των άθροισμα κάποιων τιμών. Είναι ένας 
πολύ συμπαγής τρόπος αποθήκευσης πληροφοριών. Στo σχήμα 18 μπορούμε να δούμε ότι το 
Flag 403 μας πληροφορεί για διάφορα χαρακτηριστικά της ανάγνωσής μας.  
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Σχήμα 18: Πεδίο Flag. 
 

 

Εκτός από το αρχείο BAM μετά την ανάλυση παίρνουμε και το αρχείο καταγραφής (log file). Οι 

πληροφορίες που θέλουμε να ελέγξουμε από το αρχείο καταγραφής είναι: 

 

 Πόσες αναγνώσεις χαρτογραφήθηκαν στην αναφορά; 

 Πόσες από αυτές είναι μοναδικές; 

 Πόσα ζεύγη χαρτογραφήθηκαν; 

 Πόσα ζεύγη χαρτογραφήθηκαν με το σωστό προσανατολισμό; 

 Ποιο ήτανε το συνολικό ποσοστό ευθυγράμμισης; 

Από την παρακάτω σχήμα 19 βλέπουμε ότι το συνολικό ποσοστό ευθυγράμμισης ήτανε 82.62% 
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Σχήμα 19 : Αρχείο καταγραφής (log file). 

 

Άλλα εργαλεία για τον έλεγχο των αρχείων BAM συνήθως βασίζονται στα πακέτα Santos και 

Pickard και: 

 

 Μετράνε τις ευθυγραμμίσεις στο αρχείο BAM 

 Μετράνε τις ευθυγραμμίσεις ανά χρωμόσωμα στο αρχείο BAM 

 Μετράνε στατιστικά της ευθυγράμμισης στο αρχείο BAM 

 Μαζεύουν πολλαπλές μετρήσεις για το αρχείο BAM 

 
 

3.1.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
 
Μετά την αντιστοίχιση με το γονιδίωμα αναφοράς υπάρχουν κάποιες ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν για να αξιολογηθεί η πορεία της ανάλυσης. Πρώτα από όλα πρέπει να ελεγχθεί ο 

κορεσμός της εύρεσης της αλληλουχίας γεγονός που θα δείξει αν υπάρχει πιθανότητα για 

περαιτέρω αλληλουχία και για περαιτέρω γονίδια ή θέσεις ματίσματος. Μετά ελέγχουμε την 

κατανομή των αναγνώσεων μεταξύ διαφορετικών γενωμικών χαρακτηριστικών όπως εξονικές ή 

ιντρονικές ή διαγονιδιακές περιοχές, ψευδογονίδια, rRNA, miRNA κλπ. Σημαντικό επίσης είναι 
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και να αξιολογηθεί αν υπάρχει ομοιόμορφη κάλυψη των αναγνώσεων μεταξύ των μεταγράφων 

κάτι που δεν συμβαίνει πάντα λόγω της προτίμησης σε κάποιες ακολουθίες που μπορεί να 

δείξουν οι εκκινητές κατά την κατασκευή της βιβιοθήκης. Διάφορα προγράμματα που υπάρχουν 

για τον έλεγχο των αντιστοιχισμένων αναγνώσεων περιλαμβάνουν: 

 

 RseQC 

 RNA-seqQC 

 Qualimap 

 Picards’s CollectRnaSeqMetrics 

 
 

 
Σχήμα 20: Αξιολόγηση της ποιότητας με RseQC. 
 
 
Στο παραπάνω σχήμα 20 παρατηρούμε την αξιολόγηση της ποιότητας με το  RseQC (Wang et al., 

2012). Το πρώτο γράφημα κάτω αριστερά σχετίζεται με την ομοιόμορφη κάλυψη των 

αναγνώσεων και όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε αποτελεί ένα αρκετά καλό παράδειγμα 

ομοιόμορφης κάλυψης, ενώ το δεύτερο γράφημα απεικονίζει τον κορεσμό του προσδιορισμού 

της αλληλουχίας. Στον άξονα χ βλέπουμε το ποσοστό όλων των αναγνώσεων και στον άξονα y 

τον αριθμό των θέσεων ματίσματος και παρατηρούμε ότι όσο περισσότερες αλληλουχίες 

μπορούμε να προσδιορίσουμε τόσο αυξάνεται ο αριθμός των καινούριων θέσεων που θα 
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μπορούσαμε να ανακαλύψουμε (πράσινο χρώμα). Το τελευταίο γράφημα δείχνει τις θέσεις 

ματίσματος που έχουμε στα δεδομένα μας. Με το μπλε χρώμα έχουμε τις γνωστές θέσεις, με το 

πράσινο τις τελείως καινούριες και με το κόκκινο χρώμα τις μερικώς καινούριες. Τελείως 

καινούριες θέσεις ματίσματος σημαίνει ότι και τα δύο άκρα της θέσης είναι καινούρια ενώ στις 

μερικώς καινούριες θέσεις το ένα άκρο της είναι γνωστό και το άλλο καινούριο. 

 

3.1.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HTSeq 
 
Πολλά διαφορετικά διαθέσιμα λειτουργικά υπάρχουνε για την ποσοτικοποίηση της γονιδιακής 
έκφρασης με τη χρήση δεδομένων RNA-seq με τα πιο συνηθισμένα να αναγράφονται παρακάτω: 
 

 HTSeq 

 

 Cufflinks 

 StringTie 

 

 Kallisto  

 Salmon 

 

Το HTSeq μπορεί να μετρήσει τις αναγνώσεις για γονίδια ή εξόνια, το Cufflinks και το StringTie 

μετρούν ποσοστά τόσο για γονίδια όσο και για μετάγραφα ενώ το Kallisto  και το Salmon μετρούν 

τις αναγνώσεις για μετάγραφα. Πιο συγκεκριμένα το HTSeq: 

 

 Χρειάζεται ένα αρχείο BAM και ένα αρχείο PDF με μια λίστα με θέσεις γονιδίων για να 

μετρήσει τις αναγνώσεις για γονίδια ή εξόνια. 

 Ένα γονίδιο θεωρείται ως η ένωση όλων των εξονίων 

 Οι αναγνώσεις μπορούν να μετρηθούν επίσης ως εξόνια. 

 

 Οι τοποθεσίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε αρχεία GTF 

 Και τα 2 αρχεία BAM και GTFπρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία χρωμοσώματος 

 Οι ασαφείς αναγνώσεις καθώς και αυτές που χαρτογραφούνται σε πολλές περιοχές δεν 

προσμετρώνται 

 Το HTSeq έχει 3 τρόπους για τον χειρισμό των αναγνώσεων που επικαλύπτουν αρκετά 

γονίδια 

 Union (προεπιλεγμένο), Intersection-strict, Intersection-nonempty 
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 Πρέπει να επιλεχτεί το σωστό είδος καταμέτρησης και να είναι γνωστό αν τα δεδομένα 

έχουνε παραχθεί με το (stranded) κατευθυνόμενο πρωτόκολλο 

 
 

 
 
Σχήμα 21: Δεδομένα RNA με κατεύθυνση (stranded). 
 
Το τελευταίο είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος και όπως βλέπουμε και στο παραπάνω 

σχήμα 21, υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα κατεύθυνσης (stranded). Κάθε ένα από αυτά 

λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο οπότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο πρωτόκολλο 

χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των δεδομένων. Αν δεν γνωρίζουμε υπάρχει ένα εργαλείο 

στο HTSeq που μας βοηθάει αρκεί να έχουν ρυθμιστεί σωστά οι παράμετροι της κατεύθυνσης 

(strandedness) όπως δείχνει το σχήμα 22. 
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Σχήμα 22: Μη μοναδικές ή διφορούμενες αναγνώσεις. 
 
 
Οι αναγνώσεις λοιπόν που χαρτογραφούνται σε διάφορες περιοχές ή είναι διφορούμενες ή δεν 

είναι μοναδικές. Για παράδειγμα, στο πάνω μέρος του σχήματος ?, έχουμε ένα τμήμα του 

γονιδιώματος και τα γονίδια Α και Β. Η ανάγνωσή μας που παρουσιάζεται με το πράσινο χρώμα 

χαρτογραφείται σε αυτό το τμήμα επομένως επικαλύπτει και το γονίδιο Α και το γονίδιο Β.  Αυτή 

η περίπτωση καλείται διφορούμενη γιατί δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα από ποιο 

γονίδιο προέρχεται αυτή η ανάγνωση. Όμως, αν τα δεδομένα μας είχαν παραχθεί με 

κατευθυνόμενο (stranded) πρωτόκολλο θα είμασταν σε θέση να ξέρουμε το γονίδιο όπως 

φαίνεται στη μεσαία περίπτωση.  Η χαρτογράφηση σε διάφορες περιοχές περιγράφει την 

κατάσταση αυτή όπου η ανάγνωση χαρτογραφείται σε διάφορα μέρη του γονιδιώματος όπως 

στην τελευταία περίπτωση στο σχήμα ? όπου η ανάγνωσή μας χαρτογραφείται σε 2 διαφορετικά 

χρωμοσώματα με αποτέλεσμα η ανάγνωση αυτή να μην είναι μοναδική. 

Σχετικά με τις μετρήσεις του HTSeq όπως αναφέρθηκε και παραπάνω υπάρχουν 3 μετρήσεις. Το 

union είναι η προεπιλεγμένη μέτρηση.  Όπως παρατηρούμε στο σχήμα 23 σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο το είδος της μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί. 

Στην περίπτωση 2 όμως που η ανάγνωση προεξέχει του γονιδίου και στην περίπτωση 3 που η 

ανάγνωση χαρτογραφείται στο ιντρόνιο, η μέτρηση strict δεν θα μετρήσει το γονίδιο. Επίσης 

στην περίπτωση 6 όπου η ανάγνωση χαρτογραφείται τελείως μέσα στο γονίδιο Α και μερικώς 

μέσα στο γονίδιο Β η προεπιλογή Union δεν θα την μετρήσει για κανένα από αυτά τα γονίδια. 
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Σχήμα 23: Μετρήσεις HTSeq 
 
Οι παραπάνω μετρήσεις του HTSeq παράγουν GTF αρχεία. Κάθε αρχείο GTF (σχήμα 24) έχει 9 

υποχρεωτικές στήλες (χρωμόσωμα, πηγή, όνομα, αρχή και τέλος της ακολουθίας, σκορ, αλυσίδα  

και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά). Μπορεί κάποιος να κάνει μετρήσεις και με το δικό του 

αρχείο χωρίς αυτό να χρειάζεται αποκλειστικά να είναι GTF αλλά θα πρέπει όλα τα εξόνια του 

γονιδίου να έχουν το ίδιο gene_id (ταυτότητα).  
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Σχήμα 24: Μορφή αρχείου GTF 
 
 
Στο παρακάτω σχήμα 25 βλέπουμε και θα αναλύσουμε το πρόβλημα που δημιουργείται πολλές 

φορές όταν μετράμε της αναγνώσεις στο επίπεδο του γονιδίου λόγω της παρουσίας των 

ισομορφών. Πιο συγκεκριμένα στο παράδειγμα a βλέπουμε ότι έχουμε ένα γονίδιο που έχει 2 

ισομορφές με τη μπλε ισομορφή να είναι 2 φορές μεγαλύτερη από την κόκκινη ισομορφή. Ας 

υποθέσουμε (b) ότι έχουμε δείγματα από 2 διαφορετικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα 

μάρτυρες (που δεν έχουν τη νόσο, controls) και ασθενείς με καρκίνο. Αν πραγματοποιήσουμε 

RNA seq και μετρήσουμε τις αναγνώσεις για αυτό το συγκεκριμένο γονίδιο παίρνουμε 10 

μετρήσεις για τη φυσιολογική και 5 μετρήσεις για την περίπτωση με καρκίνο. Αν κοιτάξουμε 

απλώς τα νούμερα 10 και 5 θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η έκφραση του γονιδίου είναι 

μικρότερη στον καρκίνο. Όμως αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι το γονίδιο αλλάζει 

έκφραση από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη ισομορφή. Είναι κανόνας της ζωής μεγαλύτερα 

μετάγραφα περισσότερα τμήματα με αποτέλεσμα περισσότερες μετρήσεις. Έτσι, σε αυτή την 

περίπτωση τελικά δεν υπάρχει αλλαγή στην έκφραση απλώς το γονίδιο έχει αλλάξει την έκφρασή 

του από τη μια στην άλλη ισομορφή. Σε έναν ιδανικό κόσμο η κάλυψη των μεταγράφων θα ήταν 

ομοιόμορφη και θα παίρναμε τον ίδιο αριθμό αναγνώσεων από διαφορετικά μέρη των 

μεταγράφων. Κάτι τέτοιο όμως όπως είδαμε στο παρακάτω παράδειγμα δεν συμβαίνει πάντα.  
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Σχήμα 25: Υπολογίζοντας τη γονιδιακή έκφραση σε γονιδιακό επίπεδο 
 
 

 

3.1.6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 
Μετά την ποσοτικοποίηση της γονιδιακής έκφρασης παίρνουμε διάφορα αρχεία τα οποία πρέπει 

να συνδυάσουμε για να περιγράψουμε το πείραμα. Αυτή η παρουσίαση γίνεται με τη χρήση του 

εργαλείου Utilities / define the NGS experiment το οποίο παίρνει όλα τα τρέχοντα αρχεία για τα 

διαφορετικά δείγματα και τα βάζει σε ένα πίνακα μετρήσεων όπως φαίνεται στο σχήμα 26.  
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Σχήμα 26: Συνδυασμός μεμονωμένων αρχείων μετρήσεων σε έναν πίνακα μετρήσεων 

 

 

Από το εργαλείο αυτό προκύπτει ένα άλλο αρχείο αποτελεσμάτων που λέγεται αρχείο 

phenodata το οποίο επιτρέπει την περιγραφή των πειραματικών ρυθμίσεων. Μερικές στήλες 

είναι ήδη συμπληρωμένες όπως βλέπουμε και στο σχήμα 27 και κάποιες χρειάζεται να 

συμπληρωθούν. Η πιο σημαντική στήλη είναι η group column στην οποία γίνεται η περιγραφή 

των πειραματικών ομάδων όπως για παράδειγμα αν έχουμε δείγματα μαρτύρων ή ασθενών. 

Προσπαθούμε πάντα η group column να περιλαμβάνει νούμερα με το μικρότερο να αναφέρεται 

πάντα στο δείγμα των μαρτύρων για να διευκολυνθεί η στατιστική επεξεργασία. 
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Σχήμα 27: Αρχείο phenodata. Περιγραφή του πειράματος 
 
 

Για να επεξεργαστείτε έναν πίνακα μετρήσεων: 

 

 Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου τελειώνει σε tsv 

 Κατά την εισαγωγή του αρχείου στο Chipster επιλέξτε “Use Import Tool” 

 Στο εργαλείο ‘Import’ 

 Μαρκάρετε τον τίτλο της σειράς 

 Μαρκάρετε τη στήλη αναγνώρισης και τις στήλες μέτρησης 

 Επιλέξτε τα εισαγόμενα αρχεία και τρέξτε την εντολή “Utilities / Preprocess count table“ 

 Αυτό δημιουργεί έναν πίνακα μετρήσεων και ένα αρχείο phenodata γι’ αυτό 

 
 

3.1.7 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ  
 

Ο τρίτος ποιοτικός έλεγχος που κάνουμε κατά την ανάλυση του RNAseq μετά από των έλεγχο 

των αναγνώσεων και της ποιότητας της ευθυγράμμισης, είναι ο έλεγχος της ποιότητας όλου του 

πειράματος. 
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 Η επισκόπηση των ομοιοτήτων και των ανομοιοτήτων μεταξύ των δειγμάτων μας επιτρέπει 

να ελέγξουμε: 

 Αν οι πειραματικές μελέτες διαχωρίζονται μεταξύ τους 

 Αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στις 

στατιστικές αναλύσεις. 

 Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα με τα δείγματα (π.χ. μόλυνση) που πρέπει να 

αφαιρεθούν. 

Οι διάφορες διαθέσιμες μέθοδοι για ποιοτικό έλεγχο του πειράματος περιλαμβάνουν τις 

μεθόδους μείωσης των διαστάσεων και είναι οι  

 

 MDS, Πολυδιάστατη κλιμακοποίηση (Multidimensional Scaling) 

 PCA, Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Components Analysis) 

 Θερμικός χάρτης (Heat map) 

 

3.1.7.1.Πολυδιάστατη κλιμακοποίηση (Borg. Ι, Groenen P 2003). 

 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 28 από το edgeR της πολυδιάστατης κλιμακοποίησης 

(MDS),  

 οι αποστάσεις αντιστοιχούν στο logfc ή στον βιολογικό συντελεστή  (Biological Coefficient of 

Variation , BCV) μεταξύ κάθε ζεύγους δειγμάτων 

 Υπολογίστηκε με τη χρήση των 500 περισσότερο ετερογενών γονιδίων  (που έχουν τη 

μεγαλύτερη διασπορά όταν αντιμετωπίζονται όλα τα δείγματα ως μια ομάδα). 

 

Αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι αν τα δείγματα χωρίζονται ως ομάδες, για 

παράδειγμα στο γράφημα βλέπουμε ότι τα κόκκινα αντιστοιχούν στα επεξεργασμένα δείγματα 

και τα μπλε στα μη-επεξεργασμένα και χωρίζονται με ευδιάκριτο τρόπο. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Borg%2C+I
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Groenen%2C+P
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Σχήμα 28. Σχήμα πολυδιάστατης κανονικοποίησης MDS (MultiDimensional Scaling). 
 

3.1.7.2. Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Wold et al., 1987) 

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον ποιοτικό έλεγχο του πειράματος με τη μείωση 

των διαστάσεων είναι η ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis, PCA) (Abdi 

and Williams 2010). Η PCA έχει ως στόχο ν' αναδείξει τις διαφορές μεταξύ των προτύπων 

έκφρασης χιλιάδων γονιδίων παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που ευθύνονται για τη 

μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο δείγμα μας. Βασίζεται σε μια σταδιακή μεγιστοποίηση της 

διασποράς των επιμέρους τιμών που χαρακτηρίζουν τα γονίδια. Έτσι, για παράδειγμα σε ένα 

πείραμα έκφρασης 150 γονιδίων σε 3 διαφορετικές συνθήκες, κάθε γονίδιο μπορεί να 

αντιστοιχηθεί σε ένα σημείο στο χώρο των τριών διαστάσεων  που ορίζουν οι 3 επιμέρους τιμές 

έκφρασης που εμείς έχουμε υπολογίσει για το γονίδιο. Επίσης μπορούμε να οπτικοποιήσουμε 

σε ένα “νέφος” τιμών σε 3 διαστάσεις αυτά τα γονίδια. Η ανάλυση κύριων συνιστωσών προχωρά 

μετασχηματίζοντας τις διαστάσεις αυτές σε νέες διαστάσεις τις επονομαζόμενες κύριες 

συνιστώσες. Το μοναδικό κριτήριο είναι η μεγιστοποίηση της διασποράς των τιμών σε καθεμιά 

από αυτές. Ουσιαστικά, ο μετασχηματισμός αυτός αντιστοιχεί σε ορθογώνια προβολή των 

σημείων σε ένα νέο άξονα που ορίζεται ως ο άξονας που μεγιστοποιεί τη διασπορά. Έτσι όπως 

βλέπουμε και στο σχήμα 29. Ενώ αρχικά δεν φαίνεται να υπάρχουν διακριτά υποσύνολα, 

περιστροφή του “νέφους” γύρω από τους άξονες των κύριων συνιστωσών (γαλάζια και κόκκινη 

διακεκομμένη γραμμή) αναδεικνύει τρία διακριτά υποσύνολα. 
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Σχήμα 29: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας της PCA σε ένα σύνολο τιμών έκφρασης 

150 γονιδίων σε τρεις διαφορετικές συνθήκες.  

 

3.1.7.3. Θερμικός χάρτης 

 

Η τρίτη μέθοδος είναι ο θερμικός χάρτης (heat map, σχήμα 30) (Zhao et al., 2014). Ουσιαστικά 

είναι γραφήματα τριών διαστάσεων που πρακτικά συμπιέζονται σε δύο, μέσω της απόδοσης της 

τρίτης διάστασης σε ένα χρωματικό κώδικα (Wilkinson et al., 2012). Στο σχήμα 30, βλέπουμε την 

απόσταση μεταξύ των δειγμάτων, υπολογισμένη μετά από μετασχηματισμό σταθεροποίησης 

μεταβλητότητας με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη ομαδοποίηση της ομάδας Η, κάτι που δεν 

συμβαίνει με την ομάδα GM. 
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Σχήμα 30: Θερμικός χάρτης δειγμάτων από το DESeq2. 

 
 

3.1.8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΉΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
 
Σε αυτό το πρόβλημα για A διαφορετικά γονίδια του ίδιου οργανισμού για δύο διαφορετικές 

συνθήκες καλούμαστε να προσδιορίσουμε ποια γονίδια είναι κατεσταλμένα, ποια 

ενεργοποιημένα και ποια εκείνα των οποίων η έκφραση δε μεταβάλλεται. Σε πολλά πειράματα 

μεγάλης κλίμακας ο αριθμός Α μπορεί να βρίσκεται από 2500 μέχρι 50000 γονιδίων. Οι 

διαφορετικές συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετικοί κυτταρικοί τύποι, διαφορετικά στάδια 

στην ανάπτυξη ενός οργανισμού, ο ίδιος κυτταρικός τύπος πριν και μετά την επίδραση της 

ουσίας ή ένας πληθυσμός υγιών έναντι παθολογικών δειγμάτων. Η σύγκριση σε γενικότερη 

έννοια γίνεται μεταξύ δύο καταστάσεων και η διαφορική έκφραση βασίζεται στην έννοια της 

μεταβολής. 

 

Σε αυτή τη φάση της ανάλυσης του RNA seq αυτό που επιδιώκουμε είναι να καταλάβουμε ποια 

γονίδια διαφέρουν στο επίπεδο έκφρασης μεταξύ των πειραματικών ομάδων. Οι στατιστικές 

δοκιμές και τα πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για τη διαφορική έκφραση 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
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 Τα βιολογικά αντίγραφα είναι πολύ σημαντικά! 

 Απαιτείται κανονικοποίηση για να συγκριθεί η έκφραση μεταξύ των δειγμάτων 

 Διαφορετικό μέγεθος βιβλιοθηκών με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των 

αναγνώσεων να είναι διαφορετικός 

 Μεροληψία στη σύνθεση του RNA που προκαλείται από τον τρόπο δειγματοληψίας 

 Οι πρώτες μετρήσεις απαιτούνται για την αξιολόγηση της ακρίβειας της μέτρησης 

 Οι μετρήσεις είναι “οι αποδείξεις της ύπαρξης” για την έκφραση 

 Πρόβλημα πολλαπλών δοκιμών 

 
Τα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται  για την ανάλυση της διαφορικής έκφρασης είναι 

διάφορα. Τα πιο σημαντικά είναι τα παρακάτω: 

 

 

 edgeR  

 DESeq 

 DEXSeq 

 Cuffdiff,  

 Ballgown  

 SAMseq 

 NOIseq 

 Limma + voom, limma + vst 

 
 
Η ανάλυση της διαφορικής γονιδιακής έκφρασης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 
 
 Κανονικοποίηση 

 Εκτίμηση διασποράς 

 Στατιστική δοκιμή  

 Διόρθωση πολλαπλών δοκιμών 

 Φιλτράρισμα 

 

3.1.8.1. Κανονικοποίηση (Risso et al., 2014) 
 Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δεδομένα γονιδιακής έκφρασης  μεταξύ διαφορετικών 

πειραμάτων, μεταξύ του ίδιου πειράματος με διαφορετικές συνθήκες ή μεταξύ επαναλήψεων 
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του ίδιου πειράματος καταφεύγουμε σε διάφορες μεθόδους κανονικοποίησης των τιμών που 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω: 

 

 

Ολική κανονικοποίηση γύρω από σταθερή τιμή  

Γίνεται με τη διαίρεση όλων των τιμών με τις αντίστοιχες χαρακτηριστικές τιμές έκφρασης των 

συστατικών γονιδίων, η οποία θεωρείται σταθερή χωρίς να επηρεάζεται από τον κυτταρικό τύπο 

ή τις συνθήκες. Αρχικά, ορίζεται ένα σύνολο από συστατικά γονίδια και η τιμή “διόρθωσης” 

αποτελεί ένα σταθμισμένο μέσο της έκφρασής τους. Έτσι αν Ε(g) είναι η αρχική τιμή για το 

γονίδιο g, τότε η κανονικοποιημένη τιμή του θα είναι:  

Ε' (g )=kE ( g) όπου k είναι μια σταθερά που θα αντιστοιχεί στη συνδυασμένη έκφραση ενός 

συνόλου συστατικών (housekeeping) γονιδίων για το δεδομένο πείραμα. 

Τυποποίηση με z-score (z-standardization) 

Σε αυτήν, εκτός από την μέση τιμή λαμβάνεται υπόψη και η τυπική απόκλιση του δείγματος. Έτσι 

αν Ε(g) είναι η τιμή έκφρασης του γονιδίου g από ένα δείγμα με τυπική απόκλιση σ και μέση τιμή 

μ, τότε η κανονικοποιημένη τιμή έκφρασής του g θα είναι:  

Z ( g)= E( g)−μ σ 

Κανονικοποίηση ποσοστημορίων (quantile normalization)  

Η κανονικοποίηση ποσοστημορίων είναι μια μη-παραμετρική μέθοδος κανονικοποίησης που 

βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην ανάλυση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης. (Hansen, Irizarry, and 

Wu 2012). Οδηγεί σε συγκρίσιμες κατανομές τιμών ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουμε 

κανονικές αρχικές κατανομές. Βασίζεται στη σύγκριση της κατάταξης των τιμών και είναι 

ανεξάρτητη της μέσης τιμής και της διασποράς. 

Για τη σύγκριση της γονιδιακής έκφρασης μεταξύ (ομάδων) δειγμάτων γίνεται κανονικοποίηση 

για  

 

 Μέγεθος βιβλιοθήκης (ο αριθμός των αναγνώσεων που παίρνουμε) 

 Το μήκος του μεταγράφου και η περιεκτικότητα σε GC 

 Επίδραση της σύνθεσης RNA 
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Σχήμα 31: Επίδραση της σύνθεσης του RNA. 
 
 

Το παραπάνω σχήμα 31 εξηγεί την επίδραση της σύνθεσης του RNA.  Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 

2 τύπους κυττάρων τον κυκλικό και τον τετράγωνο και θέλουμε να συγκρίνουμε το επίπεδο της 

γονιδιακής έκφρασης. Οι περιπτώσεις των κυττάρων αυτών είναι πολύ απλές αφού εκφράζουν 

τρία μόνο διαφορετικά γονίδια, το κόκκινο, το μπλε και το μαύρο. Όπως μπορούμε να 

παρατηρήσουμε το κυκλικό κύτταρο εκφράζει αρκετά μαύρα γονίδια ενώ τα επίπεδα της 

έκφρασης των κόκκινων και μπλε γονιδίων είναι τα ίδια και στους 2 τύπους κυττάρων. Αν 

παίρναμε χωρίς να κοιτάζουμε 3 γονίδια από κάθε ένα από τα παραπάνω κύτταρα οι 

πιθανότητες θα ήταν να είχαμε περισσότερα μαύρα γονίδια από το κυκλικό από ότι από το 

τετράγωνο κύτταρο αφού τα μαύρα γονίδια είναι περισσότερα στο πρώτο. Επίσης, από τη στιγμή 

που επιτρέπονταν να πάρουμε μόνο 3 γονίδια και έχουμε περισσότερα μαύρα μάλλον στο 

κυκλικό κύτταρο θα παίρναμε λιγότερα κόκκινα και μπλε από ότι στον τετράγωνο τύπο κυττάρου.   

Επομένως αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα να θεωρούσαμε ότι τα μπλε γονίδια υπολειτουργούν 

στο κυκλικό σε σχέση με το τετράγωνο κύτταρο και ότι η γονιδιακή έκφραση είναι μικρότερη. 

Φυσικά αυτό είναι ένα λανθασμένο συμπέρασμα αφού και τα 2 κύτταρα εκφράζουν τον ίδιο 

αριθμό μπλε κυττάρων και συμβαίνει γιατί το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό μαύρων γονιδίων 

στην πρώτη περίπτωση μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχουμε υποέκφραση των μπλε και κόκκινων. 

Η κανονικοποίηση με το edgeR και το DESeq γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

 Έχουν σαν στόχο τα μη διαφορικά εκφρασμένα γονίδια να έχουν περίπου τις ίδιες μετρήσεις 

μεταξύ των δειγμάτων 

 Υποθέτουν ότι: 

 Τα περισσότερα γονίδια δεν είναι διαφορικά εκφρασμένα 

 Αυτά που εκφράζονται διαφορικά κατανέμονται εξίσου μεταξύ αυτών που υπέρ- και 

υπό– λειτουργούν. 

 Δεν μετασχηματίζουν τα δεδομένα, απλώς χρησιμοποιούν παράγοντες κανονικοποίησης 

όταν κάνουν τις στατιστικές δοκιμές. 

 

Πιο συγκεκριμένα το DESeq(2) 
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 Παίρνει τον γεωμετρικό μέσο όρο των μετρήσεων του γονιδίου σε όλα τα δείγματα 

 Διαχωρίζει τις μετρήσεις του γονιδίου σε ένα δείγμα από τον γεωμετρικό μέσο όρο 

 Παίρνει το μέσο όρο αυτών των αναλογιών και δημιουργεί ένα παράγοντα 

κανονικοποίησης του δείγματος (εφαρμόζεται για τις μετρήσεις ανάγνωσης) 

 

3.1.8.2 Εκτίμηση διασποράς (Love et al., 2014)  
 
 Κατά τη σύγκριση των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων μεταξύ των ομάδων, είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε επίσης τη μεταβλητότητα των τιμών έκφρασης μέσα στην ομάδα. 

Αυτή είναι πολύ σημαντική πληροφορία γιατί για οποιαδήποτε σύγκρισης πρέπει να ξέρουμε 

το “θόρυβο” που υπάρχει στις ομάδες. 

 

 Η διασπορά (Dispersion) = (BCV)2.  

 Το BCV είναι ο βιολογικός συντελεστής μεταβολής του γονιδίου. Για παράδειγμα αν η 

έκφραση του γονιδίου διαφέρει συνήθως από αντίγραφο σε αντίγραφο κατά΄20% (BCV 

= 0,2), τότε η διασπορά αυτού του γονιδίου είναι 0,22 = 0,04 

 

 Η μεταβλητότητα που παρατηρείται στις μετρήσεις είναι το άθροισμα 2 πραγμάτων: 

 Της μεταβλητότητας δείγματος προς δείγμα (διασπορά) 

 Της αβεβαιότητας στη μέτρηση της έκφρασης με την καταμέτρηση των αναγνώσεων 

 

Το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι χρειαζόμαστε πολλά αντίγραφα και 

αρκετά πειράματα προσδιορισμού της ακολουθίας γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πολύ 

ακριβή. Ο τρόπος για να ξεπεραστεί το πρόβλημα είναι αυτό του δανεισμού της πληροφορίας 

κατά το οποίο υποθέτουμε ότι γονίδια παρόμοιας μέσης ισχύος έκφρασης έχουν παρόμοια 

διασπορά. Αυτό απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 32.  
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Σχήμα 32. Εκτίμηση διασποράς από το DESeq2 
 
 
 
 
Η γραφική αυτή παράσταση καλείται γράφημα διασποράς. Ο άξονας χ μετράει το επίπεδο 

έκφρασης και ο y άξονας τη μεταβλητότητα. Κάθε κουκίδα παριστάνει ένα γονίδιο. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι αν έχουμε ένα γονίδιο με χαμηλή έκφραση τότε η μεταβλητότητα είναι 

αρκετά υψηλή. Όταν όμως έχουμε γονίδια με πολλές μετρήσεις (μεγάλη έκφραση) τότε η 

μεταβλητότητα είναι μικρότερη. Αυτό που κάνει λοιπόν το DESeq2 είναι ότι βλέπει αυτό το μπλε 

σύννεφο από κουκίδες και ταιριάζει μια καμπύλη που είναι η κόκκινη γραμμή στο σχήμα η οποία 

εξετάζει όλα τα σημεία σε κάθε επίπεδο έκφρασης. Τραβάει λοιπόν κάθε μαύρη κουκίδα 

(γονίδιο) προς αυτή την κόκκινη γραμμή και η καινούρια τοποθεσία σημειώνεται με μπλε. Όπως 

λοιπόν τα γονίδια μετατοπίζονται προς την κόκκινη γραμμή κάνουν το μπλε σύννεφο πολύ πιο 

σφιχτό. Οι καινούριες τοποθεσίες είναι οι τελικές τιμές διασποράς για κάθε γονίδιο που θα 

χρησιμοποιηθούν και στον υπολογισμό. Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποιες μπλε 

κουκίδες πιο παχιές στο πάνω μέρος του γραφήματος. Αυτές είναι οι τιμές διασποράς που είναι 

πολύ μακριά από την κόκκινη γραμμή με αποτέλεσμα να μην τραβιούνται προς την κόκκινη 

γραμμή γιατί κάτι τέτοιο θα μας έδινε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 
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3.1.8.3 Στατιστική δοκιμή 
 

Μετά την κανονικοποίηση και τη διασπορά το εργαλείο προχωρά στην στατιστική δοκιμή 

(Wagner et al., 2012). Αυτή περιλαμβάνει τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα τα οποία 

μοντελοποιούν την έκφραση κάθε γονιδίου σαν γραμμικό συνδυασμό από διαφορετικούς 

παράγοντες (πχ, χρόνος, ομάδες, ασθενής). 

 

y = α + (β.ομάδα) + (c.χρόνος) + (d.ασθενής) + e 

y = έκφραση γονιδίου 

a, b, c και d = παράμετροι που εκτιμήθηκαν από τα δεδομένα 

a = διασταύρωση (έκφραση όταν οι παράγοντες βρίσκονται σε επίπεδο αναφοράς) 

e = σφάλμα 

 

Ονομάζεται γενικευμένο γραμμικό μοντέλο γιατί επιτρέπει την κατανομή της τιμής έκφρασης να 

είναι διαφορετική από την κανονική κατανομή σε μια κατανομή που ονομάζεται αρνητική 

διωνυμική κατανομή (Negative Binomial Distribution). 

 

Προσδιορισμός διαφορικά εκφραζόμενων γονιδίων  

Ο λογάριθμος του λόγου των τιμών έκφρασης στη συνθήκη μελέτης (test) προς τη συνθήκη 

ελέγχου (control) αποτυπώνει το βαθμό μεταβολής της έκφρασης του γονιδίου. Τιμές του λόγου 

>1 είναι ενδεικτικές μεγαλύτερης έκφρασης και επομένως ενεργοποίησης του γονιδίου (συνθήκη 

μελέτης) ενώ μηδενικές μεταβολές αντιστοιχίζονται στην τιμή 0. Η χρήση της λογαριθμικής 

κλίμακας επιτρέπει γενικότερα ευκολότερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Στατιστική ανάλυση διαφορικής έκφρασης 

Όταν εξετάζουμε μια συνθήκη μελέτης προς μια συνθήκη ελέγχου όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

ο στατιστικός έλεγχος γίνεται με τη χρήση του t-test που αποτελεί ένα στατιστικό έλεγχο 

υποθέσεων. Πιο αναλυτικά, δεδομένων δύο συνόλων τιμών X1 και Χ2, το t-test υπολογίζει ένα 

μέγεθος t το οποίο είναι μικρό αν οι μέσες τιμές μ1 και μ2 είναι παραπλήσιες. Όσο μεγαλύτερο 

είναι το t τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα οι δύο μέσες τιμές να ταυτίζονται. Η  τιμή που 

αποδίδεται είναι η πιθανότητα ταύτισης των δύο μέσων τιμών, που αντιστοιχίζεται σε μια τιμή 

p (p-value). Όσο μικρότερη είναι η τιμή p-value τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα οι δύο μέσες 

τιμές να είναι ίδιες και συνεπώς τα δύο δείγματα X1 και Χ2 να προέρχονται από την ίδια 

κατανομή. Με αυτόν τον τρόπο, μικρές τιμές p-value σε πειράματα έκφρασης είναι ισχυρή 

ένδειξη ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στα επίπεδα έκφρασης ενός γονιδίου είναι 

βιολογικά σημαντικές. Στο σχήμα 33 μπορούμε να δούμε ένα “διάγραμμα ηφαιστείου”  (volcano 

plot) όπως είναι γνωστό. Κάθε σημείο αντιστοιχεί σε ένα γονίδιο. Στον οριζόντιο άξονα είναι η 

τιμή log2FC για κάθε γονίδιο και στον κάθετο άξονα ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος του p-

https://link.springer.com/article/10.1007/s12064-012-0162-3#auth-1
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value. Η εγγενής τάση που έχουν οι μικρές τιμές p-value να αντιστοιχούνε σε ακραίες τιμές log2FC 

οδηγεί στον χαρακτηριστικό σχήμα που μοιάζει με κρατήρα ηφαιστείου. Έτσι λοιπόν όσο 

ψηλότερα στον κάθετο άξονα βρίσκεται ένα σημείο τόσο πιο στατιστικά σημαντική είναι η 

διαφορική του έκφραση, ενώ όσο πιο μακριά όσο πιο μακριά από το σημείο 0 στον οριζόντιο 

άξονα, τόσο πιο μεγάλη είναι η ένταση της έκφρασης. 

  

Σχήμα 33. Διάγραμμα “κρατήρα ηφαιστείου”, από ένα πείραμα μέτρησης διαφορικής 

γονιδιακής έκφρασης.  

 

3.1.8.4 Διόρθωση πολλαπλών δοκιμών (Noble, 2009) 
 

Επειδή γίνονται χιλιάδες δοκιμές για χιλιάδες γονίδια, υπάρχει η πιθανότητα κάποια γονίδια 

εντελώς τυχαία να δώσουν πολύ καλές τιμές p-value. Για να αποφύγουμε λοιπόν τα ψευδώς 
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θετικά αποτελέσματα οι τιμές p-value πρέπει να διορθωθούν για πολλαπλές δοκιμές. Υπάρχουν 

πολλές μέθοδοι διόρθωσης με την πιο διαδεδομένη να είναι η Benjamini και Hochberg διόρθωση 

(Benjamini και Hochberg, 1995). 

 
 

3.1.8.5 Φιλτράρισμα 
 

 Μειώνει τη σοβαρότητα της διόρθωσης πολλαπλών δοκιμών με την αφαίρεση ορισμένων 

γονιδίων. 

 Φιλτράρει τα γονίδια που έχουν ελάχιστες πιθανότητες να παρουσιάσουν αποδείξεις για 

σημαντική διαφορική έκφραση 

 γονίδια που δεν εκφράζονται 

 γονίδια που εκφράζονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο (οι χαμηλές μετρήσεις δεν είναι 

αξιόπιστες) 

 

 
Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του RNA (RNA-seq) είναι η τεχνολογία εύρεσης ακολουθίας 

επόμενης γενιάς για τη μελέτη του μεταγραφώματος (transcriptome). Χρησιμοποιείται ως 

εναλλακτική λύση των μικροσυστοιχειών (microarrays) για την ανάλυση της γονιδιακής 

έκφρασης, χωρίς την ανάγκη να γνωρίζουμε την αλληλουχία RNA εκ των προτέρων. Το RNA-seq 

προσφέρει πιο ακριβή δεδομένα και εφαρμογές όπως ανίχνευση σύντηξης γονιδίων, 

παραλλαγές, εναλλακτικό μάτισμα, μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις καθώς και ανάλυση 

μικρών RNAs όπως προφίλ tRNA ή miRNA. Μια ολοκληρωμένη εικόνα της περιεκτικότητας σε 

RNA μπορεί να ληφθεί από βιολογικά δείγματα χαμηλής ποσότητας.  

Αρκετά αναλυτικά βήματα είναι κρίσιμα για έναν επιτυχημένο χαρακτηρισμό και 
ποσοτικοποίηση του μεταγραφώματος. Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα  2 πιο αποτελεσματικά 
και συνήθη βιοπληροφορικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για έλεγχο ποιότητας, 
επεξεργασία δεδομένων, ποσοτικοποίηση, σχολιασμό, οπτικοποίηση, καθώς και για ερμηνεία 
και ανάλυση βιολογικών δικτύων με σκοπό την κατανόηση των δεδομένων του RNA-seq. 

 

 

 

3.1.9 ΠΡΟΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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3.1.9.1 Σχεδιασμός πειράματος 
Το RNA-seq χρησιμοποιείται ευρέως για τον προσδιορισμό της διαφορικής έκφρασης των 

γονιδίων ή των μεταγράφων καθώς επίσης και για τον εντοπισμό νέων μεταγράφων, την 

αναγνώριση της ειδικής για αλληλόμορφα έκφρασης και την ακριβή μέτρηση της μετάφρασης 

των μεταγράφων. Ο πειραματικός σχεδιασμός και η επιλογή εργαλείων ανάλυσης είναι κρίσιμα 

για την εξασφάλιση δεδομένων υψηλής ποιότητας και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Σημαντικές παράμετροι για τον πειραματικό σχεδιασμό είναι ο αριθμός των επαναλήψεων 

καθώς και το βάθος και μήκος της ακολουθίας. 

RNASeqPower (https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/RNASeqPower.html). 

(Hart et al., 2013). Βοηθά τους ερευνητές να σχεδιάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα RNA-Seq 

πειράματα. Το RNASeqPower μπορεί να προβλέψει την επίδραση της προσθήκης αλληλουχίας 

μεγαλύτερης κάλυψης ή βιολογικών αντιγράφων στην εύρεση διαφορικά εκφρασμένων 

γονιδίων.  

FLUX CAPACITOR (https://daormar.github.io/flux-capacitor/#toc--installation)  

(http://confluence.sammeth.net/display/FLUX/Home) (Grieber et al., 2012). Επιτρέπει στους 

χρήστες να προσομοιώσουν in silico τα πειράματα RNA-Seq. Ο FLUX CAPACITOR είναι ένας 

αγωγός που αποτελείται από ευέλικτες μονάδες για τον προσδιορισμό της αφθονίας και της 

κατανομής ετικετών ανάγνωσης σύμφωνα με το επιθυμητό από τον  χρήστη πειραματικό 

πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων αυθαίρετων πρωτοκόλλων.  

 

3.1.9.2 Ποιοτικός έλεγχος αναγνώσεων 
Οι τεχνολογίες προσδιορισμού ακολουθίας επόμενης γενιάς (NGS) χρησιμοποιούνται με μεγάλη 

συχνότητα στις βιολογικές επιστήμες. Ωστόσο, παρατηρούνται συχνά αρκετά λάθη 

συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων επιμολύνσεων και των αναγνώσεων χαμηλής ποιότητας 

τα οποία μειώνουν την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης με αποτέλεσμα να καθίσταται 

απαραίτητος ο ποιοτικός έλεγχος (Quality Control, QC) για τα πρωτογενή δεδομένα. 

HTSeq (https://github.com/iosonofabio/htseq) (Anders et al., 2014). Το HTSeq επιτρέπει στους 

χρήστες να εργάζονται με δεδομένα αλληλουχίας υψηλής απόδοσης. Το HTSeq είναι ένα 

πρόγραμμα που απλοποιεί την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων υψηλής ανάλυσης 

(High-Throughput Sequencing, HTS). Περιέχει αναλύσεις για διάφορους τύπους δεδομένων 

εισόδου και είναι κατάλληλη ως γενική πλατφόρμα για ένα ευρύ φάσμα εργασιών. 

Trim Galore! (https://github.com/FelixKrueger/TrimGalore) (Wu et al., 2011). Βοηθά στην 

αυτοματοποίηση της ποιότητας, της τακτοποίησης του προσαρμογέα (adapter) και του 

ποιοτικού ελέγχου. Μπορεί να αφαιρέσει τις ακολουθίες αν γίνουν πολύ μικρές κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας περικοπής. 

https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/RNASeqPower.html
https://daormar.github.io/flux-capacitor/#toc--installation
http://confluence.sammeth.net/display/FLUX/Home
https://github.com/iosonofabio/htseq
https://github.com/FelixKrueger/TrimGalore
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3.1.9.3 Διόρθωση σφαλμάτων 
Ο χαρακτηρισμός των σφαλμάτων που δημιουργούνται από πλατφόρμες εύρεσης ακολουθίας 

υψηλής απόδοσης και ο διαχωρισμός των γενετικών παραλλαγών από τεχνικά λάθη είναι δύο 

αλληλένδετα βήματα, απαραίτητα για πολλές αναλύσεις, όπως η εύρεση απλών νουκλεοτιδικών 

αλλαγών, η εξαγωγή του απλοτύπου, η συναρμολόγηση της αλληλουχίας και οι εξελικτικές 

μελέτες. 

Oases (https://www.ebi.ac.uk/~zerbino/oases/) (Schulz et al., 2012). Παρέχει ένα de novo 

συναρμολογητή του μεταγραφώματος για σύντομες αναγνώσεις RNA-seq.  Το Oases 

συγκεντρώνει μη-χαρτογραφημένες αναγνώσεις του RNA-seq σε μετάγραφα πλήρους μήκους. 

Επίσης, προσθέτει ως χαρακτηριστικά μια σειρά από μήκη κατακερματισμού, ένα δυναμικό 

φιλτράρισμα θορύβου, μια ανάλυση γεγονότων εναλλακτικού ματίσματος καθώς και 

συγχώνευση πολλαπλών συναρμολογήσεων. 

Canu (https://github.com/marbl/canu) (Koren et al., 2018). Βοηθά τους χρήστες να 

συναρμολογούν θορυβώδεις ακολουθίες. Το Canu εισάγει διάφορα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης εκτίμησης του ποσοστού 

σφάλματος, της κατασκευής γραφικών και της αυτόματης ανίχνευσης των διαθέσιμων πόρων. 

 

3.1.9.4 Περικοπή (trimming) προσαρμογέα 
Μολυσμένες αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων όπως οι εκκινητές και οι προσαρμογείς μπορούν 

να συμβούν και στα δύο άκρα της ακολουθίας. Αυτές οι ακολουθίες πρέπει να αφαιρεθούν 

καθώς μπορούν να παρεμποδίσουν τη σωστή χαρτογράφηση των αναγνωσμάτων και να 

επηρεάσουν την εύρεση απλών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (Single Nucleotide 

Polymorphisms, SNPs). 

Trimmomatic (http://www.usadellab.org/cms/?page=trimmomatic) (Bolger et al., 2014). Εκτελεί 

μια ποικιλία εργασιών αποκοπής και είναι ένα εργαλείο προ επεξεργασίας κυρίως για τα 

δεδομένα που παράγονται από την Illumina. Το λογισμικό περιλαμβάνει πολλά βήματα 

επεξεργασίας για ανάγνωση και φιλτράρισμα. Χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική που επιτρέπει την 

εφαρμογή μεμονωμένων βημάτων (αφαίρεση προσαρμογέα, φιλτράρισμα ποιότητας κ.λπ.) σε 

κάθε ζεύγος ανάγνωσης με τη σειρά που καθορίζει ο χρήστης. 

Πολύ συνηθισμένο πρόγραμμα επίσης είναι Trim Galore! και το που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

 

https://www.ebi.ac.uk/~zerbino/oases/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schulz%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22368243
https://github.com/marbl/canu
http://www.usadellab.org/cms/?page=trimmomatic
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3.1.9.5.Κάλυψη βάθους 
Η πραγματική κάλυψη ανά βάση αντιπροσωπεύει τον ακριβή αριθμό των φορών που η 

αναφερόμενη βάση καλύπτεται από μια ανάγνωση ευθυγράμμισης υψηλής ποιότητας σε ένα 

δεδομένο πείραμα προσδιορισμού αλληλουχίας.  

Galaxy (https://usegalaxy.org/) (Afgan et al., 2018). Επιτρέπει στους χρήστες χωρίς δεξιότητες 

προγραμματισμού να διεξάγουν υπολογιστική ανάλυση μέσω του ιστού. Χτίζει μια σειρά 

εργαλείων για την πραγματοποίηση μελετών με πολλαπλά στάδια και είναι σε θέση να 

διατηρήσει την πλήρη προέλευση κάθε βήματος ανάλυσης. Η πλατφόρμα Galaxy προσφέρει 

λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης για να διευκολύνει την κατασκευή των ροών εργασίας. 

BEDTools (https://bedtools.readthedocs.io/en/latest/) (Quinlan Aaron R and Hall Ira M 2010). 

Μια σουίτα λογισμικού για τη σύγκριση, τον χειρισμό και τον σχολιασμό των γονιδιωματικών 

χαρακτηριστικών σε μορφή επεκτάσιμων προγραμμάτων περιήγησης (Browser Extensible Data, 

BED). Τα BEDTools υποστηρίζουν επίσης τη σύγκριση των ευθυγραμμισμένων αλληλουχιών σε 

μορφή BAM με τα χαρακτηριστικά BED και GFF. Τα εργαλεία είναι εξαιρετικά αποδοτικά και 

επιτρέπουν στο χρήστη να συγκρίνει μεγάλα σύνολα δεδομένων (π.χ. δεδομένα αλληλουχίας 

επόμενης γενιάς). Τα BEDTools μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους καθώς και με τις τυπικές 

εντολές UNIX, διευκολύνοντας έτσι κάποιες απλές γενετικές εντολές. 

 

3.1.10 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

3.1.10.1 Ευθυγράμμιση των αναγνώσεων ματίσματος 
Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του μεταγραφώματος (transcriptome, RNA-Seq) ξεπερνά τους 

περιορισμούς των προηγουμένων μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού RNA και παρέχει ένα 

πειραματικό πλαίσιο τόσο για τον χαρακτηρισμό υψηλής απόδοσης όσο και για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των μεταγράφων στο επίπεδο των νουκλεοτιδίων. Το πρώτο βήμα και η 

μεγαλύτερη πρόκληση στην ανάλυση τέτοιων πειραμάτων είναι η χαρτογράφηση των 

αλληλουχιών σε μία μεταγραφική προέλευση συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των 

γεγονότων ματίσματος. 

STAR (Spliced Transcripts Alignment to a Reference, https://github.com/alexdobin/STAR) (Dobin 

et al., 2013). 

Ευθυγραμμίζει τα μεγάλα και μικρά δεδομένα RNA-seq υψηλής απόδοσης σε ένα γονιδίωμα 

αναφοράς. Το STAR είναι ένα αυτόνομο λογισμικό ικανό να ευθυγραμμίζει τις αναγνώσεις σε 

λειτουργία συνεχούς ροής. Η εφαρμογή είναι σε θέση να ανιχνεύει κανονικούς κόμβους, 

χιμαιρικά μετάγραφα και να χαρτογραφεί αλληλουχίες RNA πλήρους μήκους. 

https://usegalaxy.org/
https://bedtools.readthedocs.io/en/latest/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quinlan%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20110278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hall%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20110278
https://omictools.com/spliced-read-alignment-category
https://github.com/alexdobin/STAR
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Subread (http://subread.sourceforge.net/) (Liao et al., 2018). Βοηθά τους χρήστες στη 

χαρτογράφηση των αναγνωσμάτων σε ένα γονιδίωμα αναφοράς. Το Subread προσφέρει μια 

σειρά προγραμμάτων για επεξεργασία δεδομένων προσδιορισμού αλληλουχίας επόμενης 

γενιάς. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει τα Subread (ευθυγραμμιστής), Subjunc (ευθυγραμμιστής), 

Sublong (ευθυγραμμιστής μακράς διαβάθμισης), Subindel (ένα μακρύ πρόγραμμα ανίχνευσης 

indel), featureCounts (πρόγραμμα ποσοτικού προσδιορισμού των αναγνώσεων), exactSNP 

(πρόγραμμα εύρεσης απλών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών SNPs) και άλλα βοηθητικά 

προγράμματα. 

 

3.1.10.2 Ευθυγράμμιση των αναγνώσεων 
Εκτός των παραπάνω προγραμμάτων/αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την ευθυγράμμιση 

των αναγνώσεων μεγάλη εφαρμογή βρίσκουν και οι αλγόριθμοι BLAT / BLAST-Like Alignment 

Tool (http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat, https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) (Bhagwat 

et al., 2012). Ο BLAT βρίσκει γονιδιωματικές αλληλουχίες που ταιριάζουν με μια αλληλουχία 

πρωτεΐνης ή DNA που υποβάλλεται από το χρήστη. Το BLAT είναι ένα πολύ γρήγορο εργαλείο 

ευθυγράμμισης αλληλουχιών παρόμοιο με το BLAST που χρησιμοποιείται συνήθως για την 

αναζήτηση παρόμοιων αλληλουχιών εντός των ίδιων ή στενά συγγενών ειδών. Αναπτύχθηκε για 

την ευθυγράμμιση εκατομμυρίων δεικτών εκπεφρασμένων αλληλουχιών (Exressed Sequenced 

Tags, ESTs) και τυχαίων αναγνώσεων γονιδιώματος ποντικού στο ανθρώπινο γονιδίωμα σε 

υψηλότερη ταχύτητα. Το BLAT χρησιμοποιείται συνήθως για να αναζητήσει τη θέση μιας 

αλληλουχίας στο γονιδίωμα ή να καθορίσει τη δομή του εξονίου ενός mRNA, αλλά οι έμπειροι 

χρήστες μπορούν να εκτελέσουν μεγάλες αναζητήσεις και να πραγματοποιήσουν αλλαγές 

ευαισθησίας εσωτερικών παραμέτρων εγκαθιστώντας γραμμή εντολών σε διακομιστή Linux. 

 

3.1.10.3 Επανευθυγράμμιση των αναγνώσεων 
Προγράμματα επανευθυγράμμισης RNA-seq έχουν κατασκευαστεί για να αντιμετωπίσουν τις κοινές 

αιτίες των συστηματικών λαθών στον προσδιορισμό της αλληλουχίας και στην ευθυγράμμιση κατά 

την RNA seq. 

SRMA (Short Read Micro re-Aligner, https://sourceforge.net/projects/srma/) (Homer Nils  

and Nelson Stanley F., 2010). Εξυπηρετεί ως μικρο-επανευθυγραμμιστής μετά την ευθυγράμμιση 

των δεδομένων αλληλουχίας υψηλής απόδοσης. Ο SRMA είναι ένας τοπικός αλγόριθμος 

επαναπροσδιορισμού που μπορεί να μειώσει το ποσοστό ανίχνευσης ψευδώς θετικών 

παραλλαγών με τεχνολογία εύρεσης  ακολουθίας επόμενης γενιάς. Αυτό το λογισμικό 

εκμεταλλεύεται συσχετισμένες ευθυγραμμίσεις για να κατασκευάσει μια περιορισμένη δομή 

γραφημάτων που απεικονίζει αυτές τις ευθυγραμμίσεις και τις διαφορές τους σε συμπαγή 

μορφή. 

http://subread.sourceforge.net/
https://omictools.com/read-alignment-category
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://omictools.com/read-realignment-category
https://sourceforge.net/projects/srma/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Homer%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20932289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20932289
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TopHat-Recondition (https://github.com/cbrueffer/tophat-recondition) (Brueffer Christian 

and Saal Lao H., 2016). Επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη μεταγενέστερη επεξεργασία για τις μη 

χαρτογραφημένες αναγνώσεις του TopHat και μπορεί να τις καταστήσει συμβατές με εργαλεία 

όπως η σουίτα Picard και το GATK. Αυτό θα αυξήσει τη χρησιμότητα της τεράστιας ποσότητας 

δεδομένων RNA-seq που έχουν αναλυθεί από το TopHat. 

 

3.1.10.4 Αξιολόγηση ευθυγράμμισης 
Η ακριβής χαρτογράφηση των αναγνώσεων σε γονιδιώματα αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας 

για όλες σχεδόν τις εφαρμογές NGS  (Next Generation Sequencing) και τις περαιτέρω αναλύσεις. 

Διάφορα επαναλαμβανόμενα στοιχεία σε ανθρώπινα και άλλα ανώτερα ευκαρυωτικά 

γονιδιώματα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό σε διφορούμενες (μη μοναδικές) χαρτογραφημένες 

αναγνώσεις. Επομένως, η ακριβής εκτίμηση της ποιότητας χαρτογράφησης των αναγνώσεων 

NGS είναι κρίσιμη και πολύ σημαντική. 

Τα πιο συχνά προγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι το HTSeq και η πλατφόρμα Galaxy που 

περιεγράφηκαν παραπάνω. 

Picard (https://broadinstitute.github.io/picard/). Βοηθά τους χρήστες να χειρίζονται μορφές 

δεδομένα αλληλουχίας υψηλής ανάλυσης. Το Picard είναι ένα εργαλείο Java και περιλαμβάνει 

βοηθητικά προγράμματα που χειρίζονται αρχεία SAM και ένα Java  API για τη δημιουργία νέων 

προγραμμάτων που διαβάζουν και γράφουν αρχεία SAM. Υποστηρίζονται τόσο η μορφή 

κειμένου SAM όσο και η SAM δυαδική μορφή (BAM). Λειτουργεί επίσης με την εύρεση 

αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS). 

 

3.1.10.5 De novo συναρμολόγηση μεταγραφωμάτων 
Η de novo συναρμολόγηση των δεδομένων RNA-seq δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να 

μελετήσουν τα μεταγραφώματα (transcriptomes) χωρίς την ανάγκη για την ακολουθία ενός 

γονιδιώματος. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη για την έρευνα “μη-προτύπων οργανισμών” 

οικολογικής και εξελικτικής σημασίας,  για δείγματα καρκίνου ή μικροβιώματα. 

SPAdes (https://github.com/ablab/spades) (Bushmanova et al., 2018). Ένας μονοκυτταρικός 

συναρμολογητής για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας της "μικροβιακής σκοτεινής ύλης" που 

σχηματίζει μικρές δεξαμενές τυχαία επιλεγμένων μεμονωμένων κυττάρων (που ονομάζεται μίνι-

μεταγονιδίωμα) και τον περαιτέρω ταυτόχρονο προσδιορισμό της αλληλουχίας όλων των 

γονιδιωμάτων που προέρχονται από το μίνι-μεταγονιδίωμα. Δουλεύει με τις αναγνώσεις τόσο 

της Illumina όσο και της IonTorrent και είναι σε θέση να παρέχει υβριδικά σύνολα 

χρησιμοποιώντας τις αναγνώσεις PacBio, Oxford Nanopore και Sanger.  

https://github.com/cbrueffer/tophat-recondition
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brueffer%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27142976
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saal%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27142976
https://omictools.com/alignment-evaluation-category
https://broadinstitute.github.io/picard/
https://omictools.com/transcriptome-assembly-category
https://github.com/ablab/spades
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Trinity (https://github.com/trinityrnaseq/trinityrnaseq/wiki) (Grabherr et al., 2011). 

Κατασκευάζει μεταγραφώματα από τα δεδομένα RNA-seq. Το Trinity είναι ένα αυτόνομο 

λογισμικό που αποτελείται από τρία βασικά συστατικά: (i) Inchworm, που αρχικά 

δημιουργεί μεταγραφικά συναρμολογήματα (contigs) (ii) Chrysalis, που συγκεντρώνει 

και κατασκευάζει πλήρη γραφήματα de Bruijn για κάθε σύμπλεγμα και (iii) Butterfly που 

επεξεργάζεται μεμονωμένα γραφήματα παράλληλα με τελικό αποτέλεσμα την 

ανακατασκευή των μεταγραφικών αλληλουχιών. 

 

3.1.10.6 Συναρμολόγηση μεταγραφώματος βασιζόμενος σε αναφορές. 
Ένας αλγόριθμος συναρμολόγησης μεταγραφώματος που βασίζεται σε αναφορές και 

χρησιμοποιεί ευθυγραμμίσεις των αναγνώσεων στο γονιδίωμα που παράγονται από ένα 

εξειδικευμένο εργαλείο ευθυγράμμισης, όπως το TopHat2 ή το GSNAP, για τον εντοπισμό 

συμπλεγμάτων των αναγνώσεων που αντιπροσωπεύουν πιθανά μετάγραφα. Στη συνέχεια 

δημιουργεί συναρμολογήματα μεταγράφων από αυτές τις ευθυγραμμίσεις.  

Cufflinks (https://github.com/santosjorge/cufflinks) (Trapnell et al., 2013). Συγκεντρώνει 

μετάγραφα, εκτιμά την ποσότητά τους και εξετάζει για διαφορική έκφραση και ρύθμιση σε 

δείγματα RNA-Seq. Ο αλγόριθμος Cufflinks συναρμολογεί μεμονωμένα μετάγραφα από τις 

αναγνώσεις RNA-seq που έχουν ευθυγραμμιστεί με το γονιδίωμα. Αυτό το λογισμικό είναι σε 

θέση να εκφέρει τη δομή ματίσματος κάθε γονιδίου καθώς και την ποσοτικοποίηση της 

αφθονίας των μεταγράφων. 

Tuxedo 

(https://github.com/51wang/wheel/blob/master/src/main/java/tuxedo/wheel/assembler/SetAs

sembler.java) (Trapnell et al., 2012). Επιτρέπει στους χρήστες να χειρίζονται τον αγωγό 

προσδιορισμού της αλληλουχίας RNA με βάση τη σουίτα λογισμικού TopHat, Cufflinks και 

CummeRbund. Το Tuxedo είναι ένα πρόγραμμα που καθιστά δυνατή την αξιολόγηση του 

εναλλακτικού ματίσματος (Alternative Splicing, AS) και μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να 

ανιχνεύσουν γονίδια και να συγκρίνουν τη γονιδιακή έκφραση και τα μετάγραφα υπό 

διαφορετικές συνθήκες. 

 

3.1.10.7 Αξιολόγηση συναρμολόγησης. 
Η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων συνόλων δεδομένων RNA-Seq δημιούργησε μια ζήτηση 

τόσο για τους de novo όσο και για τους βασιζόμενους σε αναφορές συναρμολογητές 

μεταγραφώματος (transcriptome assemblers). Ωστόσο, ενώ υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι 

συναρμολογητές, δεν υπάρχει ακόμα ενιαίο εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας για τα 

συναρμολογήματα RNA-Seq. 

https://github.com/trinityrnaseq/trinityrnaseq/wiki
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grabherr%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572440
https://omictools.com/reference-based-transcriptome-assembly-category
https://github.com/santosjorge/cufflinks
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trapnell%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23222703
https://github.com/51wang/wheel/blob/master/src/main/java/tuxedo/wheel/assembler/SetAssembler.java
https://github.com/51wang/wheel/blob/master/src/main/java/tuxedo/wheel/assembler/SetAssembler.java
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CLC Genomics Workbench (https://www.qiagenbioinformatics.com/products/clc-genomics-

workbench/).(http://resources.qiagenbioinformatics.com/manuals/clcgenomicsworkbench/curr

ent/User_Manual.pdf). Επιτρέπει την ανάλυση, σύγκριση και οπτικοποίηση των δεδομένων 

αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS). Το CLC Genomics Workbench προσφέρει μια 

ολοκληρωμένη και προσαρμόσιμη λύση για γενωμική, μεταγραφωματική , επιγενετική και 

μεταγενωμική. Το λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων ροών εργασίας, οι 

οποίες μπορούν να συνδυάσουν τα βήματα ελέγχου ποιότητας, την τακτοποίηση του 

προσαρμογέα τη χαρτογράφηση των αναγνώσεων, την ανίχνευση των παραλλαγών και τα 

πολλαπλά στάδια φιλτραρίσματος και σχολιασμού σε έναν αγωγό. 

BUSCO (https://busco.ezlab.org/) (Simão FA et al., 2015). Παρέχει μέτρα ποσοτικής αξιολόγησης 

της συναρμολόγησης του γονιδιώματος, του συνόλου των γονιδίων και της πληρότητας των 

μεταγράφων. Οι εκτιμήσεις του BUSCO υλοποιούνται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, με 

ολοκληρωμένα σύνολα συγκριτικής ανάλυσης για αρθρόποδα, σπονδυλωτά, μύκητες, 

ευκαρυώτες και βακτηρίδια. 

 

3.1.11 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

3.1.11.1 Ποσοτικοποίηση γνωστών μεταγράφων 
Η ταυτοποίηση των μεταγράφων και η ποσοτικοποίηση της γονιδιακής έκφρασης υπήρξαν 

διακεκριμένες βασικές δραστηριότητες στη μοριακή βιολογία από την ανακάλυψη του ρόλου 

του RNA ως το βασικό ενδιάμεσο μόριο μεταξύ του γονιδιώματος και του πρωτεώματος. Οι 

επιστήμονες σχεδιάζουν πειράματα και υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές ανάλυσης ανάλογα 

με τον οργανισμό που μελετάται και τους ερευνητικούς τους στόχους. Για παράδειγμα, εάν είναι 

διαθέσιμη μια αλληλουχία γονιδιώματος για τον οργανισμό που μελετήθηκε, θα πρέπει να είναι 

δυνατή η αναγνώριση των μεταγράφων με χαρτογράφηση των αναγνώσεων του RNA-seq στο 

γονιδίωμα. 

Subread (http://subread.sourceforge.net/) (Liao et al., 2018). Βοηθά τους χρήστες στη 

χαρτογράφηση των αναγνώσεων σε ένα γονιδίωμα αναφοράς. Το Subread προσφέρει μια σειρά 

προγραμμάτων για επεξεργασία δεδομένων από τεχνολογίες προσδιορισμού ακολουθίας 

επόμενης γενιάς. Το πακέτο περιλαμβάνει τους ευθυγραμμιστές Subread, Subjunc, Sublong, 

Subindel, το featureCounts (πρόγραμμα ανάγνωσης ποσοτικού προσδιορισμού), το exactSNP 

(πρόγραμμα εύρεσης απλώς πολυνουκλεοτιδικών πολυμορφισμών SNPs) και βοηθητικά 

προγράμματα. Άλλα πολύ διαδεδομένα προγράμματα είναι το HTSeq και το Cufflinks που έχουν 

περιγραφεί παραπάνω. 

 

https://www.qiagenbioinformatics.com/products/clc-genomics-workbench/
https://www.qiagenbioinformatics.com/products/clc-genomics-workbench/
http://resources.qiagenbioinformatics.com/manuals/clcgenomicsworkbench/current/User_Manual.pdf
http://resources.qiagenbioinformatics.com/manuals/clcgenomicsworkbench/current/User_Manual.pdf
https://busco.ezlab.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sim%C3%A3o%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26059717
https://omictools.com/transcript-quantification-category
http://subread.sourceforge.net/
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3.1.11.2 Ποσοτικοποίηση καινούριων μεταγράφων. 
Το RNA-Seq υιοθετείται ολοένα και περισσότερο ως η τεχνολογία επιλογής για μελέτες 

γονιδιακής έκφρασης και με μεγάλο αριθμό πειραμάτων που παράγουν μέρος των μεταγράφων 

των γονιδίων, αναμένεται ότι θα υπάρξει ταχεία πρόοδος τα επόμενα χρόνια στο σχολιασμό των 

γονιδιωμάτων. Καθώς παράγονται πιο πλήρεις σχολιασμοί γονιδιώματος, είναι όλο και 

περισσότερο επιθυμητό να συμπεριληφθούν σε αναλύσεις παρά στη συγκέντρωση των 

μεταγράφων «από το μηδέν» με κάθε νέο πείραμα. Τα παρακάτω προγράμματα αντιμετωπίζουν 

αυτό το πρόβλημα και επιτρέπουν τη βαθμιαία βελτίωση των σχολιασμών των πειραμάτων RNA-

Seq.   

Τα προγράμματα Tuxedo και Cufflinks που περιεγράφηκαν πιο πάνω είναι και αυτά που 

χρησιμοποιούνται συχνότερα. 

 

3.1.11.3 Ποσοτικοποίηση ισομορφών 
Οι παραδοσιακοί αλγόριθμοι ποσοτικοποίησης που χρησιμοποιούν ευθυγραμμίσεις των 

αλληλουχιών στο γονιδίωμα ή το μεταγράφωμα απαιτούν σημαντική υπολογιστική δύναμη και 

δεν αναβαθμίζονται με τον ρυθμό με τον οποίο παράγονται τα δεδομένα. Η βελτίωση της 

ταχύτητας έγινε με τη χρήση των αλγορίθμων Sailfish και Kallisto.  

Το Sailfish (https://www.cs.cmu.edu/~ckingsf/software/sailfish/) (Patro et al., 2014) αποφεύγει 

τελείως την χαρτογράφηση των αναγνώσεων με αποτέλεσμα μεγάλη εξοικονόμηση χώρου και 

χρόνου και σημαντική μείωση της παραμετρικής πολυπλοκότητας. Το Sailfish είναι ένα λογισμικό 

για ποσοτικοποίηση ισομορφών από δεδομένα RNA-seq. Βασίζεται στη φιλοσοφία των 

lightweight αλγορίθμων, οι οποίοι κάνουν λιτή τη χρήση των δεδομένων, σέβονται σταθερούς 

παράγοντες και δουλεύουν με μικρές μονάδες δεδομένων όπου είναι δυνατόν. 

Το Kallisto (https://pachterlab.github.io/kallisto/about) (Yi et al., 2018) επιτρέπει στους χρήστες 

να ποσοτικοποιήσουν τα μετάγραφα από τα δεδομένα RNA-Seq και να στοχεύσουν ακολουθίες 

χρησιμοποιώντας αναγνώσεις αλληλουχιών υψηλής απόδοσης. Το Kallisto βασίζεται στην έννοια 

ψευδο-ευθυγράμμιση για να καθορίσει τη συμβατότητα των αναγνώσεων με τους στόχους και 

είναι ικανό να επεξεργάζεται πάνω από 30 εκατομμύρια ανθρώπινες αναγνώσεις 

χρησιμοποιώντας τις ακολουθίες ανάγνωσης και ένα πίνακα του μεταγραφώματος 

(transcriptome index). 

 

3.1.11.4 Κανονικοποίηση 
Το αναμενόμενο επίπεδο έκφρασης κάθε μεταγράφου περιορίζεται από την έκταση της 

αλληλουχίας ή τον συνολικό αριθμό των αναγνωσμάτων, το οποίο είναι προκαθορισμένο από το 

πειραματικό σχέδιο και τον προϋπολογισμό πριν από την εύρεση της αλληλουχίας.  Δεδομένου 

https://omictools.com/novel-transcript-quantification-category
https://www.cs.cmu.edu/~ckingsf/software/sailfish/
https://pachterlab.github.io/kallisto/about
https://omictools.com/normalization-4-category
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ότι το επίπεδο έκφρασης των μεταγράφων εντός του δείγματος εξαρτάται από τα άλλα 

μετάγραφα, τα υψηλότερα εκφρασμένα αντίγραφα θα έχουν μεγαλύτερη αναλογία συνολικών 

αναγνωσμάτων.  Επιπλέον, τα μεγαλύτερα μετάγραφα θα έχουν περισσότερες αναγνώσεις που 

θα χαρτογραφούνται σε αυτά σε σύγκριση με μικρότερα μετάγραφα με ίδιο περίπου επίπεδο 

έκφρασης. Ως εκ τούτου, έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι ομαλοποίησης για τα δεδομένα 

RNA-seq για να διορθωθεί η μεροληψία του μεγέθους βιβλιοθήκης καθώς και η απόκλιση του 

μεγέθους και του περιεχομένου σε GC. 

ComBat (https://rdrr.io/cran/swamp/man/combat.html) (Stein et al., 2015). Ρυθμίζει τα 

αποτελέσματα σε δεδομένα έκφρασης μικροσυστοιχιών χρησιμοποιώντας μεθόδους Empirical 

Bayes. Το τροποποιημένο ComBat (M-Combat) έχει σχεδιαστεί ειδικά στο πλαίσιο της μετα-

ανάλυσης και της προσαρμογής των αποτελεσμάτων. 

 

DESeq (http://bioconductor.org/packages/devel/bioc/vignettes/DESeq2/inst/doc/DESeq2.html) 

(Anders and Huber 2010). Εκτελεί ανάλυση διαφορικής γονιδιακής έκφρασης. Το DEseq είναι μια 

μέθοδος που ενσωματώνει μεθοδολογικές εξελίξεις για τη διευκόλυνση της ποσοτικής ανάλυσης 

συγκριτικών δεδομένων RNA-seq χρησιμοποιώντας εκτιμητές συρρίκνωσης για διασπορά. Το 

λογισμικό είναι κατάλληλο για μικρές μελέτες με λίγες επαναλήψεις καθώς και για μεγάλες 

μελέτες παρατήρησης. Τα ευρετικά του βοηθούν στην αναγνώριση γονιδίων για τα οποία οι 

υποθέσεις μοντελοποίησης είναι ακατάλληλες και έτσι αποφεύγονται τα σφάλματα τύπου Ι που 

προκαλούνται από αυτά. 

 

3.1.12 ΕΚΦΡΑΣΗ 

3.1.12.1 Διαφορική έκφραση 
Ένας από τους κύριους στόχους των πειραμάτων RNA-seq είναι η ταυτοποίηση των διαφορικά 

εκφραζόμενων γονιδίων σε δύο ή περισσότερες συνθήκες. Αυτά τα γονίδια επιλέγονται με βάση 

ένα συνδυασμό αλλαγής έκφρασης πάνω από ένα όριο και αποκοπής βαθμολογίας, τα οποία 

βασίζονται συνήθως στις τιμές Ρ που παράγονται από τη στατιστική μοντελοποίηση. Η 

κανονικοποίηση στο πλαίσιο της διαφορικής ανάλυσης είναι απαραίτητη προκειμένου να ληφθεί 

υπόψη η παρουσία συστηματικής διακύμανσης μεταξύ των δειγμάτων καθώς και οι διαφορές 

στη σύνθεση της βιβλιοθήκης. Τα πιο συνηθισμένα και με καλύτερη απόδοση προγράμματα που 

χρησιμοποιούνται είναι το DeSeq και το Cufflinks που περιεγράφηκαν παραπάνω. 

 

3.1.12.2 Διαφορική χρήση 
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση της διαφορικής χρήσης μεταγράφου (Differential Transcript 

Usage, DTU) από διαφορική έκφραση σε επίπεδο γονιδίου και από τη διαφορική έκφραση σε 

επίπεδο μεταγράφου (Differential Transcript Expression, DTE). Το DTU υποδηλώνει DTE αλλά όχι 

https://rdrr.io/cran/swamp/man/combat.html
http://bioconductor.org/packages/devel/bioc/vignettes/DESeq2/inst/doc/DESeq2.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anders%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20979621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huber%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20979621
https://omictools.com/normalization-differential-expression-category
https://omictools.com/differential-usage-category
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απαραίτητα το αντίστροφο. Αν και οι κύριες μεταγραφικές μονάδες ενδιαφέροντος είναι τα 

μετάγραφα είναι γενικά δύσκολο να ληφθούν ακριβείς εκτιμήσεις του επιπέδου έκφρασης των 

μεταγράφων, λόγω της εκτεταμένης επικάλυψης μεταξύ διαφορετικών μεταγράφων. Αυτό έχει 

ωθήσει τους ερευνητές να αναπτύξουν εναλλακτικούς τρόπους αντιπροσώπευσης και ανάλυσης 

των παρατηρούμενων δεδομένων. Μια τέτοια προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως 

υποκατάστατο για το DTU, είναι η διαφορική χρήση εξωνίων (Differential Exon Unit, DEU).  

 

DEXSeq (https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/DEXSeq.html) (Anders et al., 

2012). Ελέγχει για διαφορική χρήση εξονίων και συνεπώς ισομορφών σε δείγματα RNA-seq. Το 

DEXSeq χρησιμοποιεί γενικευμένα γραμμικά μοντέλα και προσφέρει αξιόπιστο έλεγχο των 

ψευδών ανακαλύψεων λαμβάνοντας υπόψη τη βιολογική ποικιλομορφία. Ανιχνεύει επίσης με 

γονίδια υψηλής ευαισθησίας, και σε πολλές περιπτώσεις εξόνια, που υπόκεινται σε διαφορική 

χρήση εξονίων. Το DEXSeq επιτυγχάνει αξιόπιστο έλεγχο των ποσοστών ψευδών ανακαλύψεων 

εκτιμώντας τη μεταβλητότητα για κάθε εξόνιο. 

 

MISO (Mixture of Isoforms, http://hollywood.mit.edu/burgelab/miso/) (Katz et al., 2010). 

Προσφέρει ένα μοντέλο για εναλλακτικό μάτισμα (AS) σε επίπεδο εξονίου ή ισομόρφου. Το MISO 

είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πληροφορίες σε δεδομένα RNA-seq ενός ή δύο 

ζευγαριών και μια Bayesian εξαγωγή για να εκτιμήσει την πιθανότητα να εκδοθεί μια ανάγνωση 

από μια συγκεκριμένη ισομορφή. Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω δύο πακέτων: στη γλώσσα C 

(fastmiso) ή στη γλώσσα Python (misopy). Η εφαρμογή παρέχει διαστήματα εμπιστοσύνης (CIs) 

για: (i) εκτίμηση της αφθονίας εξονίων και ισομορφών, (ii) αναγνώριση της διαφορικής 

έκφρασης. Μπορεί να εφαρμοστεί για την ανάλυση της ρύθμισης ισομορφών. 

 

3.1.13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

3.1.13.1 Αναγνώριση προγνωστικών βιοδεικτών 
Η ανάλυση επιβίωσης με τη χρήση γονιδιακής έκφρασης για τη λήψη προγνωστικών γονιδιακών 

υπογραφών είναι ένα χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται συχνά σε ερευνητικές μελέτες που 

χρησιμοποιούν γονιδιωματικά δεδομένα υψηλής απόδοσης. Οι υπογραφές γονιδίων που είναι 

προγνωστικές για τη συνολική χωρίς υποτροπή ή χωρίς μετάσταση επιβίωση είναι δημοφιλείς 

και πολλές τέτοιες υπογραφές δημοσιεύονται σε περιοδικά και σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Τα 

δεδομένα από τέτοιες μελέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των 

προγνωστικών δεικτών σε διαφορετικούς τύπους καρκίνου. 

cBioPortal (http://www.cbioportal.org/) (Gao et al., 2013). Παρέχει μια διεύθυνση στο διαδίκτυο 

για την εξερεύνηση, την οπτικοποίηση και την ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων 

γονιδιωματικής του καρκίνου. Το cBioPortal μειώνει τα δεδομένα μοριακού προφίλ από 

καρκινικούς ιστούς και κυτταρικές σειρές σε εύκολα και κατανοητά γενετικά, επιγενετικά και 

https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/DEXSeq.html
http://hollywood.mit.edu/burgelab/miso/
http://www.cbioportal.org/
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πρωτεωμικά γεγονότα. Η διεπαφή ερωτήματος, σε συνδυασμό με την προσαρμοσμένη 

αποθήκευση δεδομένων, επιτρέπει στους ερευνητές να διερευνήσουν διαδραστικά τις γενετικές 

αλλοιώσεις σε δείγματα, γονίδια και μονοπάτια και σε μερικές περιπτώσεις να τα συνδέσουν με 

τα κλινικά αποτελέσματα. 

BaseSpace (https://basespace.illumina.com) (2018, Sci Rep, PMCID: 5956100. PMID: 29769607 

DOI: 10.1038/s41598-018-25998-1). Παρέχει διάφορες εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων 

ακολουθίας επόμενης γενιάς (NGS) που αναπτύσσονται ή βελτιστοποιούνται από την Illumina. 

Το BAseSpace είναι μια cloud πλατφόρμα που μπορεί να ενσωματωθεί στις κορυφαίες 

πλατφόρμες αλληλουχίας της βιομηχανίας, χωρίς βαριά ή χρονοβόρα βήματα μεταφοράς 

δεδομένων. 

 

3.1.14 ΜΑΤΙΣΜΑ 

3.1.14.1 Εύρεση εναλλακτικού ματίσματος. 
Το εναλλακτικό μάτισμα αναγνωρίζεται ευρέως για τους ρόλους του στη ρύθμιση των γονιδίων και 

τη δημιουργία γονιδιακής ποικιλότητας. Συνεπώς, η ταυτοποίηση και η ποσοτικοποίηση 

διαφορικά συναρμολογημένων μεταγράφων  μεταγραφών είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανάλυση του μεταγραφώματος. Τα πιο σημαντικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι τα  

Subread και Cufflinks που ήδη έχουν περιγραφεί. 

 

3.1.15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Οι συγχωνεύσεις γονιδίων που προέρχονται από χρωμοσωμικές μετατοπίσεις έχουν εμπλακεί 

στον καρκίνο. Το RNA-seq έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τέτοιες αναδιατάξεις 

δημιουργώντας λειτουργικές πρωτεΐνες (χίμαιρα/σύντηξη). Πρόσφατα, πολλές μέθοδοι 

ανίχνευσης χιμαιρών έχουν δημοσιευθεί. 

3.1.15.1 Ανίχνευση γονιδιακής σύντηξης 
 

Strand NGS (https://www.strand-ngs.com/) (Oates et al., 2018). Παρέχει εργαλεία ανάλυσης, 

διαχείρισης και απεικόνισης για δεδομένα αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS). Το Strand NGS 

υποστηρίζει εκτεταμένες ροές εργασίας για ευθυγράμμιση, RNA-seq, DNA-seq, Methyl-seq, 

MeDIP-seq και ChIP-seq πειράματα. Αυτό το εργαλείο περιλαμβάνει την τυποποιημένη ανάλυση 

διαφορικής έκφρασης για διαφορετικές πειραματικές συνθήκες, καθώς και τη διαφορική 

ανάλυση ματίσματος. Μπορεί να παρατηρήσει παραλλαγές στο μεταγράφωμα και στα γεγονότα 

γονιδιακής σύντηξης. Επίσης σε μεγάλη κλίμακα χρησιμοποιείται και το πρόγραμμα Subread που 

αναφέρθηκε παραπάνω.  

https://basespace.illumina.com/
https://www.strand-ngs.com/
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3.1.15.2 Ανίχνευση γονιδιακής παραλλαγής 
 

Η αναγνώριση της γενωμικής παραλλαγής είναι ένα κρίσιμο βήμα για να ξεδιπλώσει τη 

σχέση μεταξύ γονότυπου και φαινοτύπου και μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες 

για τις ανθρώπινες ασθένειες. Οι μέθοδοι επικράτησης βασίζονται σε προσεγγίσεις 

προσδιορισμού αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος (Whole Genome Sequencing, 

WGS) ή όλων των εξονίων (Whole Exome Sequencing, WES), ενώ η αναγνώριση 

γενωμικών παραλλαγών από δεδομένα RNA-seq, παραμένει πρόκληση λόγω της 

εγγενούς πολυπλοκότητας του μεταγραφώματος. 

GenePattern (https://www.genepattern.org/) (Reich et al., 2017). Προσφέρει πρόσβαση σε 

περισσότερα από 180 εργαλεία για την ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης (RNA-seq και 

microarray), τον αριθμό αντιγράφων, την πρωτεομική, την κυτταρομετρία ροής και την ανάλυση 

δικτύου. Το GenePattern είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης γονιδιώματος που παρέχει εργαλεία με 

τη μορφή ενοτήτων. Οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν τα δεδομένα τους και να επιλέξουν 

κατάλληλες ρυθμίσεις για την εκτέλεση σύνθετων αναλύσεων χωρίς να έχουν πλήρη γνώση της 

υποκείμενης γλώσσας προγραμματισμού, αλγορίθμων και ρυθμίσεων. Σημαντική βοήθεια 

προσφέρει και το πρόγραμμα Galaxy που περιεγράφηκε παραπάνω. 
 

3.1.15.3 Επεξεργασία RNA 

Η επεξεργασία RNA δημιουργεί μετα-μεταγραφικές αλλαγές που μπορούν να εξαχθούν 

από τα δεδομένα RNA-seq, αλλά η ανίχνευσή τους τυπικά απαιτεί πολλαπλά συναφή 

σύνολα δεδομένων έκφρασης. 

DeepRed (https://github.com/cansyl/DEEPred) (Ouyang et al., 2018). Εντοπίζει την επεξεργασία 

RNA με την εκμάθηση και την περίληψη βασικών χαρακτηριστικών από την πρωτόγονη 

αλληλουχία υποψηφίων απλών νουκλεοτιδικών παραλλαγών (Single Nucleotide Variants, SNV). 

Το DeepRed είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμεύσει για την ανακάλυψη του τρόπου 

ανάπτυξης των αλλαγών της επεξεργασίας του RNA κατά τη διάρκεια της πρώιμης ανθρώπινης 

εμβρυογένεσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξερεύνηση του εξελικτικού σχεδίου 

της επεξεργασίας RNA στην πρωτεύουσα γενεαλογία και το είδος Drosophila. 

REDItools (https://bio.tools/reditools) (Picardi E, Pesole G, 2013). Διεξάγει έρευνα σχετικά με την 

επεξεργασία RNA από τα δεδομένα NGS. Το  REDItools περιέχει τρία βασικά σενάρια για τη 

μελέτη της επεξεργασίας RNA χρησιμοποιώντας δεδομένα και RNA-Seq και DNA-Seq από το ίδιο 

δείγμα/άτομο ή μόνο δεδομένα RNA-Seq: (1) REDItoolDnaRNA.py για ανίχνευση υποψηφίων 

επεξεργασίας RNA, (2) REDItoolKnown.py για την εξερεύνηση της δυνατότητας επεξεργασίας 

https://www.genepattern.org/
https://omictools.com/rna-editing2-category
https://github.com/cansyl/DEEPred
https://bio.tools/reditools
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Picardi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23742983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pesole%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23742983
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RNA των πειραμάτων RNA-Seq και (3) REDItoolDenovo.py για την εκ των προτέρων διεξαγωγή 

ανίχνευσης των υποψηφίων επεξεργασίας RNA. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένα βοηθητικά 

σενάρια και επιτρέπει την επισήμανση όλων των υποψηφίων θέσεων χρησιμοποιώντας σχετικές 

βάσεις δεδομένων. 

 

3.1.15.4 Ανίχνευση γονιδίων για συγκεκριμένο τύπο ιστού 

 

Διαφορετικοί ιστοί και ασθένειες έχουν διακριτά μεταγραφικά προφίλ με ειδικά εκφρασμένα 

γονίδια (Specifically Expressed Genes, SEGs). Έτσι, ο προσδιορισμός των SEGs είναι ένα 

σημαντικό θέμα στις μελέτες της γονιδιακής λειτουργίας, της βιολογικής ανάπτυξης, του 

μηχανισμού των ασθενειών και της ανακάλυψης βιολογικών δεικτών.  

BBrowser-BioTuring Browser (https://bioturing.com/). Προτείνει ένα σύνολο μεθόδων τόσο για 

ανάλυση RNA-seq όσο και για ανάλυση μονοκλωνικού RNA-seq. Το BBrowser παρέχει 

διαδραστικές απεικονίσεις καθώς και πολλαπλές αναλύσεις, όπως ποιοτικό έλεγχο, ανάλυση 

εμπλουτισμού, υπο-συσσώρευση ή διαφορική έκφραση. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει μια σειρά 

από σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν ερευνητικές μελέτες και δείγματα αλληλουχίας ή 

επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν τα δικά τους δεδομένα. 

URSA (Unveiling RNA Sample Automation, http://ursahd.princeton.edu/jobs/create/) (Young-

suk Lee et al., 2013). Αξιοποιεί τις σχέσεις μεταξύ ιστών και κυτταρικών τύπων. Το URSA είναι σε 

θέση να αναγνωρίσει συγκεκριμένα σήματα ιστού/τύπου-κυττάρου που υπάρχουν σε ένα 

δεδομένο προφίλ έκφρασης γονιδίων. Επιτρέπει τον αυτόματο σχολιασμό δειγμάτων σε 

δημόσιους χώρους αποθήκευσης γονιδιακής έκφρασης όπου τα περισσότερα δείγματα επί του 

παρόντος στερούνται συγκεκριμένες πληροφορίες ιστού/τύπου-κυττάρου. Το εργαλείο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή και τον εντοπισμό ενδεχόμενων μολύνσεων δειγμάτων ή την 

επίλυση δειγμάτων καρκίνου άγνωστης πρωτογενούς προέλευσης. 

 

3.1.15.5 Εναλλακτική πολυαδενυλίωση 
 

Η εναλλακτική πολυαδενυλίωση (Alternative Polyadenylation, APA) είναι ένας διαδεδομένος 

μηχανισμός στη ρύθμιση των περισσότερων ανθρώπινων γονιδίων και η εμφάνισή της σε 

ασθένειες που περιλαμβάνουν καρκίνο είναι πολύ σημαντική.  

DaPars (https://github.com/ZhengXia/dapars) (Xia et al., 2014). Εκτελεί de novo ταυτοποίηση και 

ποσοτικοποίηση των δυναμικών γεγονότων APA μεταξύ δύο συνθηκών και προσδιορίζει μια  

απομακρυσμένη περιοχή polyA με βάση δεδομένα RNA-seq. 

https://bioturing.com/
http://ursahd.princeton.edu/jobs/create/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20Ys%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24037214
https://github.com/ZhengXia/dapars
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CLEAT / CLEavage site Analysis of Transcriptomes (https://www.mybiosoftware.com/tag/de-

novo-rna-seq-assembly)(Birol et al., 2013). Χαρακτηρίζει 3 'αμετάφραστες περιοχές 

(UnTranslated Regions, UTRs) σε δεδομένα RNA-seq μέσω άμεσης παρατήρησης πολυ(Α)ουρών 

[(poly(A) tails]. Το CLEAT χρησιμοποιεί διάφορους τύπους αποδείξεων μέσα στις αναγνώσεις 

RNA-seq για να αναλύσει τις δομές των συναρμολογημένων μεταγράφων για πολύ(Α)ουρές και 

επιστρέφει μετρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερη επεξεργασία.  

 

3.1.16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 
Οι σύγχρονες τεχνολογίες προσδιορισμού της αλληλουχίας παράγουν όλο και πιο λεπτομερή 

δεδομένα σχετικά με τις γονιδιωματικές παραλλαγές. Ωστόσο, οι συμβατικές μέθοδοι για το 

συσχετισμό είτε μεμονωμένων ατομικών παραλλαγών είτε μεταλλαγμένων γονιδίων 

παρουσιάζουν γνωστούς περιορισμούς δεδομένης της πολύπλοκης, πολυγονιδιακής φύσης 

πολλών ασθενειών ή χαρακτηριστικών. 

 

3.1.16.1 Πρόγνωση της επίπτωσης των παραλλαγών 
 

FATHMM / Functional Analysis through Hidden Markov Model 

(http://fathmm.biocompute.org.uk/) (Shihab et al., 2014). Προβλέπει τις λειτουργικές 

συνέπειες των μη συνώνυμων πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου (non synonymous 

Single Nucleotide Polymorphisms, nsSNP). Το FATHMM μπορεί να χαρακτηρίσει 

μεταλλάξεις που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια ομάδα σχετικών 

ασθενειών (ειδική για τη νόσο) και άλλες υποτιθέμενες (μη ειδικές) μεταλλάξεις που 

προκαλούν ασθένειες. 

PHylogenetic Analysis with Space/Time models (http://compgen.cshl.edu/phast/) (Ramani et al., 

2018). Επιτρέπει στατιστική φυλογενετική μοντελοποίηση και αναγνώριση λειτουργικών 

στοιχείων. Το PHAST είναι μια συλλογή προγραμμάτων και υποστηρικτικών βιβλιοθηκών για 

συγκριτική γονιδιωματική. Το λογισμικό παρέχει επίσης μεθόδους για την ανίχνευση απόκλισης 

από την ουδετερότητα στα ποσοστά και τα μοτίβα της μοριακής εξέλιξης. Είναι κατάλληλη για 

την ανάλυση των τρόπων συντήρησης και επιτάχυνσης σε ευθυγραμμισμένες ακολουθίες και για 

την εξαγωγή δεδομένων από το UCSC Genome Browser και από σχετικά προγράμματα, όπως το 

Galaxy. 

 

3.1.17 ΣΥΝΔΕΣΗ / ΤΟΠΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 

https://www.mybiosoftware.com/tag/de-novo-rna-seq-assembly
https://www.mybiosoftware.com/tag/de-novo-rna-seq-assembly
https://omictools.com/functional-predictions-category
http://fathmm.biocompute.org.uk/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shihab%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24980617
http://compgen.cshl.edu/phast/
javascript:;
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3.1.17.1 Χαρτογράφηση eQTL  
Οι τόποι έκφρασης ποσοτικών χαρακτηριστικών (Expression quantitative trait loci, eQTLs) είναι 

γενετικές παραλλαγές που επηρεάζουν την γονιδιακή έκφραση. Η χαρτογράφηση eQTL γίνεται 

με τη χρήση τυπικών μεθόδων χαρτογράφησης qtl που ελέγχουν τη σύνδεση μεταξύ της 

μεταβολής της έκφρασης και των γενετικών πολυμορφισμών. Τα εργαλεία λογισμικού ανάλυσης 

eQTL χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις και αλγόριθμους για την ανάλυση του eQTL από 

τα πειράματα RNA-seq ή μικροσυστοιχειών (microarray). 

Lasso (Least absolute shrinkage and selection operator) 

https://www.mailman.columbia.edu/research/population-health-methods/least-absolute-

shrinkage-and-selection-operator-lasso#Software) (Wang et al., 2016). Είναι μια QTL μέθοδος 

χαρτογράφησης καθοδηγούμενη από προηγούμενη γνώση για την ταυτοποίηση υποψήφιων 

γονιδίων. Το Lasso περιλαμβάνει τρία βήματα: i) προσδιορισμό των QTL από την χαρτογράφηση 

QTL, ii) δημιουργία και επιλογή μονάδων μέτρησης γονιδίων, iii) προηγούμενη χαρτογράφηση 

QTL με καθοδήγηση. Επιπλέον, το Lasso είναι μια μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί σε 

διάφορους πειραματικούς σχεδιασμούς και για μεγάλη ποικιλία ειδών. 

QGene (http://www.qgene.org/) (Joehanes R, Nelson JC, 2008). Επιτρέπει την εκτέλεση και τη 

σύγκριση μιας ποικιλίας σύγχρονων μεθόδων χαρτογράφησης QTL και υποστηρίζει την 

προσθήκη νέων από τρίτους.  

 

3.1.18 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ/ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η τεχνολογία των μικροσυστοιχειών έχει εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα σε βιολογικές και 

κλινικές μελέτες για την ταυτόχρονη παρακολούθηση της γονιδιακής έκφρασης σε χιλιάδες 

γονίδια. Η ανάλυση της ομαδοποίησης των γονιδίων είναι χρήσιμη για την ανεύρεση ομάδων 

γονιδίων σχετικών με αντίστοιχες ασθένειες. 

 

3.1.18.1 Ομαδοποίηση γονιδιακής έκφρασης 
BRB-ArrayTools (https://bio.tools/brb-arraytools) (Xu et al., 2008). Επιτρέπει την οπτικοποίηση 

και τη στατιστική ανάλυση της έκφρασης των μικροσυστοιχειών-γονιδίων, της μεθυλίωσης και 

των δεδομένων RNA-Seq. Το BRB-ArrayTools παρέχει στους επιστήμονες λογισμικό (1) να 

χρησιμοποιούν έγκυρες και ισχυρές μεθόδους κατάλληλες για τα πειράματά τους χωρίς να 

χρειάζεται η γνώση γλώσσας προγραμματισμού, (2) που διευκολύνει την εκπαίδευση των 

επιστημόνων σε στατιστικές μεθόδους για την ανάλυση των δεδομένων μικροσυστοιχειών του 

DNA. 

https://omictools.com/eqtl-mapping-category
https://www.mailman.columbia.edu/research/population-health-methods/least-absolute-shrinkage-and-selection-operator-lasso#Software
https://www.mailman.columbia.edu/research/population-health-methods/least-absolute-shrinkage-and-selection-operator-lasso#Software
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27964730
http://www.qgene.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joehanes%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18940826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18940826
https://omictools.com/clustering-category
https://bio.tools/brb-arraytools
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Babelomics (http://babelomics.bioinfo.cipf.es/) (Alonso et al., 2015). Εξυπηρετεί για τη 

λειτουργική ανάλυση της έκφρασης γονιδίων και των γενωμικών δεδομένων. Η Babelomics 

προσφέρει τη δυνατότητα διερεύνησης των επιπτώσεων της αλλαγής στα επίπεδα γονιδιακής 

έκφρασης ή των αλλαγών στις αλληλουχίες των γονιδίων μέσα σε ένα λειτουργικό πλαίσιο. 

Παρέχει φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα μεθόδων που καλύπτουν: (1) 

ανάλυση πρωτογενών δεδομένων, (2) μια ποικιλία δοκιμών για διαφορετικά πειραματικά 

σχέδια. και (3)εμπλουτισμό και ανάλυση δίκτυο με διαφορετικούς αλγόριθμους για την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων τέτοιων δοκιμών στο κατάλληλο λειτουργικό πλαίσιο. 

 

3.1.18.2 Ταξινόμηση γονιδιακής έκφρασης 
Η δημιουργία προφίλ γονιδιακής έκφρασης με βάση την τεχνολογία των μικροσυστοιχειών έχει 

εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα στην παρακολούθηση παγκόσμιων αλλαγών στο μεταγράφωμα 

σε βιολογικά δείγματα. Στην έρευνα για τον καρκίνο, μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές  των 

μικροσυστοιχιών είναι η ταυτοποίηση γονιδίων ή χαρακτηριστικών, των οποίων τα μοτίβα 

έκφρασης μπορούν να ξεχωρίσουν δείγματα με διακριτές καταστάσεις (που συνήθως ορίζονται 

από τον φαινότυπο δειγμάτων όπως πρωτογενής ή μεταστατικός όγκος). 

Εκτός από το Babelomics που αναφέρθηκε παραπάνω για την ταξινόμηση της γονιδιακής 

έκφρασης χρησιμοποιείται και το: CFX Manager (https://www.bio-rad.com/en-

gr/product/previous-qpcr-software-releases?source_wt=cfx-manager 

software_surl&ID=OO2BB34VY) (Die et al., 2018). Διαχειρίζεται πληροφορίες που 

προέρχονται από συστήματα CFX για ανίχνευση αλυσιδωτών αντιδράσεων 

πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR). Ο CFX Manager είναι ένα αυτόνομο 

λογισμικό αφιερωμένο στην ανάλυση  για γενοτυπικές μελέτες απλών νουκλεοτιδικών 

πολυμορφισμών (SNPs) καθώς και για γονιδιακή έκφραση. Εκτός αυτού, η εφαρμογή 

είναι σε θέση να παράγει ένα ευρύ φάσμα σχεδίων και περιλαμβάνει λειτουργίες για 

ανάλυση δεδομένων που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες των 

χρηστών. 

 

3.1.19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

3.1.19.1 Πρόγνωση γονιδιακής συν-έκφρασης 
Από τη δημοσίευση των πρώτων συστοιχιών έκφρασης γονιδίων, η σχετιζόμενη έκφραση των 

γονιδίων που εμπλέκονται σε μοριακές διαδικασίες έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη 

λειτουργικών σχέσεων μεταξύ ζευγών γονιδίων. Μεγάλες ποσότητες εκπεφρασμένων 

μεταγράφων από πειράματα μικροσυστοιχειών και RNA-seq επιτρέπουν την εξόρυξη σχετικών 

γονιδίων. 

http://babelomics.bioinfo.cipf.es/
https://omictools.com/classification-category
https://www.bio-rad.com/en-gr/product/previous-qpcr-software-releases?source_wt=cfx-manager%20software_surl&ID=OO2BB34VY
https://www.bio-rad.com/en-gr/product/previous-qpcr-software-releases?source_wt=cfx-manager%20software_surl&ID=OO2BB34VY
https://www.bio-rad.com/en-gr/product/previous-qpcr-software-releases?source_wt=cfx-manager%20software_surl&ID=OO2BB34VY
https://omictools.com/gene-co-expression-prediction-category
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GeneMANIA (https://genemania.org/) (Franz et al., 2018). Προβλέπει τη λειτουργία γονιδίων και 

χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση της γονιδιακής λειτουργίας και για την αποκάλυψη 

συνδέσεων γονιδίων σε ζύμες, μύγες, σκουλήκια, ανθρώπους και άλλα είδη. Επιτρέπει στους 

χρήστες να κατασκευάζουν δίκτυα από λίστες γονιδίων και παρέχει μια μέθοδο για τη μόχλευση 

λειτουργικά πληροφοριακών συσχετίσεων για τη διερεύνηση της βακτηριακής γονιδιακής 

λειτουργίας. 

WGCNA / WeiGhted Correlation Network Analysis 

(https://horvath.genetics.ucla.edu/html/CoexpressionNetwork/Rpackages/WGCNA/) 

(Langfelder and Horvath, 2008). Το WGCNA περιλαμβάνει λειτουργίες για την κατασκευή 

δικτύων, ανίχνευση στοιχείων, επιλογή γονιδίων, υπολογισμό των τοπολογικών ιδιοτήτων, 

προσομοίωση δεδομένων, οπτικοποίηση και διασύνδεση με εξωτερικό λογισμικό. Ενώ η 

ανάπτυξη μεθόδων υποκινήθηκε από δεδομένα γονιδιακής έκφρασης, η υποκείμενη προσέγγιση 

εξόρυξης δεδομένων μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ποικιλία διαφορετικών ρυθμίσεων. 

 

3.1.19.2 Διαφορική ανάλυση συν-έκφρασης 
Στην ανάλυση του μεταγραφώματος, η ανάλυση διαφορικής συν-έκφρασης (Differential Co 

Expression Analysis, DCEA) γίνεται ένα μοναδικό συμπλήρωμα στην παραδοσιακή ανάλυση 

διαφορικής έκφρασης. Αντί να υπολογίζει μεταβολές επιπέδου έκφρασης μεμονωμένων 

γονιδίων, το DCEA διερευνά τις διαφορές στη γονιδιακή διασύνδεση υπολογίζοντας τις 

μεταβολές της συσχέτισης έκφρασης των ζευγών γονιδίων μεταξύ δύο συνθηκών. 

Cocor (http://comparingcorrelations.org/) (Birk and  Jochen, 2015).Παρέχει ένα ευρύ φάσμα 

δοκιμών για συγκρίσεις ανεξάρτητων και εξαρτώμενων συσχετισμών είτε με 

αλληλεπικαλυπτόμενες είτε με μη επικαλυπτόμενες μεταβλητές. Το cocor προσφέρει στον 

χρήστη δύο βολικές γραφικές διεπαφές (Graphical User Interface, GUI): ένα plug-in για το 

RKWard και μια διεπαφή ιστού. Επιτρέπει στους χρήστες όλων των επιπέδων γνώσης να έχουν 

πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία δοκιμών για τη σύγκριση των συσχετισμών κατά τρόπο βολικό 

και φιλικό προς τον χρήστη. 

DCGL (https://cran.r-project.org/web/packages/DCGL/index.html) (Yang et al., 2013). Εφαρμόζει 

ανάλυση διαφορικής συν-έκφρασης και μεθοδολογίες ανάλυσης διαφορικής ρύθμισης. Το DCGL 

έχει καθολική ισχύ και είναι κατάλληλο τόσο για τα δεδομένα μικροσυστοιχειών όσο και για τα 

δεδομένα RNA-seq. Το DCGL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει συστηματικά νέους 

παράγοντες μεταγραφής (Transcription Factors, TFs) που συμβάλλουν στη φαινοτυπική αλλαγή, 

αυξάνοντας έτσι σημαντικά την βιολογική γνώση που θα μπορούσε να προκύψει από δεδομένα 

έκφρασης. 

 

https://genemania.org/
https://omictools.com/wgcna-tool
https://omictools.com/wgcna-tool
https://horvath.genetics.ucla.edu/html/CoexpressionNetwork/Rpackages/WGCNA/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langfelder%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19114008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horvath%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19114008
http://comparingcorrelations.org/
https://cran.r-project.org/web/packages/DCGL/index.html
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3.1.20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3.1.20.1 Ενσωμάτωση δεδομένων 
Έχουν αναπτυχθεί ποικίλες τεχνικές με βάση το NGS. Για παράδειγμα, η ανοσοκαθίζηση 

χρωματίνης χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα για να εκτιμηθεί η δέσμευση πρωτεϊνών στο 

γονιδίωμα. Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του RNA (RNA-seq) μπορεί να εκτιμήσει την 

αφθονία ολόκληρων μεταγράφων και των ισομορφών τους. Καθώς η ζήτηση για NGS έχει 

αυξηθεί, αρκετές χιλιάδες σύνολα δεδομένων που βασίζονται σε NGS έχουν κατατεθεί σε 

δημόσιες βάσεις δεδομένων, όπως η (GEO, Gene Expression Omnibus). Ωστόσο, συχνά 

προκύπτουν νέα ευρήματα από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων NGS. 

ngs.plot (https://github.com/shenlab-sinai/ngsplot) (Shen et al., 2014). Επιτρέπει την εξόρυξη 

δεδομένων και την απεικόνιση των δειγμάτων NGS όπως τα πρότυπα εμπλουτισμού των 

πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με το DNA σε λειτουργικές γονιδιωματικές περιοχές. Το ngs.plot 

διαθέτει μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων με λειτουργικά στοιχεία που διευκολύνει τη 

διαχείριση γενωμικών συντεταγμένων από τους χρήστες. Αυτό το λογισμικό υποστηρίζει μεγάλα 

δεδομένα αλληλουχίας και διατίθεται μέσω του εργαλείου του Galaxy. 

ISMARA / Integrated System for Motif Activity Response Analysis 

(https://ismara.unibas.ch/mara/) (Artimo et al., 2016). Επιτρέπει την υπολογιστική 

ανασυγκρότηση των ρυθμιστικών κυκλωμάτων από δεδομένα υψηλής απόδοσης. Το ISMARA  

προσδιορίζει τους βασικούς ρυθμιστές όπως τους παράγοντες μεταγραφής (Transcription 

Factors, TF), τα μικροRNAs (miRNAs) που οδηγούν την εξέλιξη της γονιδιακής έκφρασης, τα 

προφίλ δραστηριότητας αυτών των ρυθμιστών, τα γονίδια στόχους τους και τις περιοχές στο 

γονιδίωμα μέσω των οποίων δρουν αυτοί οι ρυθμιστές.  Η αυτόνομη εφαρμογή πελάτη (που 

ονομάζεται client-ISMARA) αυτοματοποιεί τη διαδικασία προ-επεξεργασίας των πρώτων 

δεδομένων του χρήστη στον δικό του υπολογιστή. 

 

3.1.21 ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1.21.1 Ροές εργασίας βιοπληροφορικής 
Partek Genomics Suite (https://www.partek.com/partek-genomics-suite/) (Huant et al., 2018). 

Προσφέρει ενσωματωμένες ροές εργασίας για μια ποικιλία γενωμικών εφαρμογών που 

καθοδηγούν τους ερευνητές σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάλυσης. Η Partek Genomics Suite 

δίνει σε βιολόγους, βιοπληροφορικούς και στατιστικούς, μια ενιαία, ολοκληρωμένη λύση για 

αξιόπιστα αποτελέσματα με φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, ολοκληρωμένες ροές εργασιών 

και δυνατότητα υποστήριξης όλων των πλατφορμών NGS, μικροσυστοιχειών και qPCR. Πολύ 

χρήσιμο πρόγραμμα για τις ροές εργασίας είναι και το Picard που έχει περιγραφεί παραπάνω. 

 

https://omictools.com/transcriptomic-and-epigenomic-data-integration-category
https://github.com/shenlab-sinai/ngsplot
https://ismara.unibas.ch/mara/
https://www.partek.com/partek-genomics-suite/
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3.1.22 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

3.1.22.1 Σύγκριση αρχείων 
VCFtools (https://vcftools.github.io/index.html) (Danecek et al., 2011). Επιτρέπει στους χρήστες 

να αναλύουν και να χειρίζονται αρχεία VCF. Το VCFtools είναι ένα πακέτο λογισμικού που 

αποτελείται από δύο ενότητες: το πρώτο είναι ένα γενικό API που επιτρέπει την εκτέλεση 

διαφόρων λειτουργιών σε αρχεία VCF όπως της συγχώνευσης, της μορφοποίησης, της 

σύγκρισης, της διασταύρωσης, της δημιουργίας συμπληρωμάτων και της πραγματοποίησης 

βασικών στατιστικών υπολογισμών.. Η δεύτερη ενότητα αναλύει τους απλούς νουκλεοτιδικούς 

πολυμορφισμούς (SNP)  σε μορφή VCF, βοηθώντας τους ερευνητές να εκτιμήσουν τις συχνότητες 

των αλληλομόρφων, τα επίπεδα των ανισορροπιών σύνδεσης (linkage disequilibrium) και τις 

διάφορες μετρήσεις ελέγχου ποιότητας (QC). Άλλο ευρέως χρησιμοποιούμενο πακέτο σύγκρισης 

αρχείων είναι το Cufflinks που αναλύθηκε παραπάνω. 

 

3.1.22.2 Ταξινόμηση αρχείων 
Ο δείκτης ταξινόμησης FM παίζει σημαντικό ρόλο στην ευθυγράμμιση της αλληλουχίας του DNA, 

τη συναρμολόγηση de novo και τη συμπίεση. Η γρήγορη και ελαφριά κατασκευή του δείκτη 

ταξινόμησης FM για ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων είναι το κλειδί για αυτές τις εφαρμογές. 

Bio Perl (https://boiler.org/) (Stajich JE, 2007). Το Boiler παρέχει μια εύκολη στη χρήση και 

σταθερή διεπαφή προγραμματισμού για προγραμματιστές εφαρμογών βιοπληροφορικής. Είναι 

σε θέση να εκτελεί αναλύσεις και να επεξεργάζεται αποτελέσματα από προγράμματα όπως το 

BLAST, το ClustalW ή την σουίτα EMBOSS. Το πρόγραμμα Boiler είναι μια διεθνής συνεργασία 

ανοιχτού κώδικα βιολόγων, βιοπληροφορικών και επιστημόνων υπολογιστών. Παρέχει 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπως το GenBank και το SwissProt μέσω μιας ευέλικτης σειράς 

μονάδων εισόδου/εξόδου καθώς επίσης και στο πρόγραμμα Open Database Bioinformatics 

Access. 

EMBOSS / European Molecular Biology Open Software Suite (http://emboss.sourceforge.net/) 

(Sarachu M, Colet M, 2005). 

Παρέχει πρόσβαση σε πολλά εργαλεία ελεύθερου λογισμικού για ανάλυση αλληλουχιών. Το 

EMBOSS στοχεύει στην εξυπηρέτηση της κοινότητας της μοριακής βιολογίας. Επιτρέπει τη 

δημιουργία και την απελευθέρωση λογισμικού σε πνεύμα ανοιχτού κώδικα και είναι χρήσιμο για 

την ανάλυση αλληλουχίας σε ένα ενιαίο σύνολο. Είναι δωρεάν και διατίθεται σε ανοικτή πηγή 

 

3.1.22.3 Επεξεργασία αρχείων 
Εκτός από το EMBOSS που αναφέρθηκε παραπάνω χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα και το  

Biostrings (https://kasperdanielhansen.github.io/genbioconductor/html/Biostrings.html) (Hart 

et al., 2018).  Παρέχει αλγόριθμους αντιστοίχισης συμβολοσειρών και βοηθητικά 

https://omictools.com/file-comparison-category
https://vcftools.github.io/index.html
https://omictools.com/fm-index-construction-category
https://bioperl.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stajich%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18287711
http://emboss.sourceforge.net/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarachu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15388516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colet%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15388516
https://omictools.com/file-editing-category
https://kasperdanielhansen.github.io/genbioconductor/html/Biostrings.html
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προγράμματα για τον χειρισμό μεγάλων βιολογικών αλληλουχιών ή ομάδων 

ακολουθιών 

 

3.1.22.4 Συμπίεση αρχείων 
Μια πρωτοφανής ποσότητα δεδομένων γενωμικής ακολουθίες παράγεται καθημερινά 

χρησιμοποιώντας τεχνικές NGS. Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων 

και αλγορίθμων βιοπληροφορικής που όχι μόνο διευκολύνουν την ουσιαστική ανάλυση αυτών 

των δεδομένων αλλά και βοηθούν στην αποτελεσματική συμπίεση, αποθήκευση, ανάκτηση και 

μετάδοση τεράστιων όγκων των παραγόμενων δεδομένων. 

BEDOPS (https://bedops.readthedocs.io/en/latest/) (Neph et al., 2012). Μια σουίτα λογισμικού 

για κοινές εργασίες γενωμικής ανάλυσης, η οποία προσφέρει βελτιωμένα χαρακτηριστικά 

ευελιξίας, κλιμάκωσης και εκτέλεσης σε παλαιότερα δημοσιευμένα πακέτα. Η σουίτα 

περιλαμβάνει ένα βοηθητικό πρόγραμμα για τη συμπίεση μεγάλων εισροών σε  μια μορφή χωρίς 

απώλειες, που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου και ταχύτερη εξαγωγή 

δεδομένων από εναλλακτικές λύσεις. 

Fastaq (https://github.com/sanger-pathogens/Fastaq) (Bindusree et al., 2017). Επιτρέπει τη 

διαχείριση πολλών αρχείων όπως FASTA, FASTQ και άλλα. Το Fastaq είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει τη μορφή των αρχείων που έχουν φορτωθεί. Χειρίζεται τις ακολουθίες και τις 

βαθμολογίες ποιότητας και προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν GZIP τα αρχεία 

εισόδου και εξόδου. 
 

3.1.23 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Οι μέθοδοι ανάλυσης της αλληλουχίας RNA προέρχονται συχνά από υποθετικά παραμετρικά 

μοντέλα για μετρήσεις ανάγνωσης που δεν είναι πιθανόν να ικανοποιηθούν με ακρίβεια στην 

πράξη. Οι μέθοδοι συχνά δοκιμάζονται με ανάλυση δεδομένων που έχουν υποστεί 

προσομοίωση σύμφωνα με το υποτιθέμενο μοντέλο. 

 

3.1.23.1 Προσομοίωση ανάγνωσης 
BEERS / Benchmarker for Evaluating the Effectiveness of RNA-Seq Software. 

(http://www.cbil.upenn.edu/BEERS/) (Grant et al., 2011). Είναι μια μηχανή προσομοίωσης 

δεδομένων και ένα σύνολο συγκριτικών μετρήσεων για τη μέτρηση της ακρίβειας μιας 

υπονοούμενης ευθυγράμμισης. Το BEERS χρησιμοποιεί πληροφορίες από ένα φιλτραρισμένο 

σύνολο γονιδίων, από 11 διαφορετικές προσπάθειες σχολιασμού, για να δημιουργήσει ζεύγη 

https://omictools.com/data-compression-category
https://bedops.readthedocs.io/en/latest/)
https://github.com/sanger-pathogens/Fastaq
http://www.cbil.upenn.edu/BEERS/
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προσομοιωμένων ακολουθιών ανάγνωσης με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα που 

παρατηρούνται στις αναγνώσεις ακολουθιών Illumina. 

Spanki (http://www.cbcb.umd.edu/software/spanki/) (Sturgill et al., 2013). Ένα σύνολο 

εργαλείων για διευκόλυνση της ανάλυσης εναλλακτικού ματίσματος από δεδομένα RNA-SEQ. 

 

3.1.24 Ανάλυση αρχείων ακολουθιών συζευγμένων άκρων 
Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου BioPredictor, έχουν χρησιμοποιηθεί τα προγράμματα  

FastQC και HTQC με στόχο τον έλεγχο της ποιότητας δύο ενδεικτικών αρχείων ακολουθιών 

συζευγμένων άκρων (paired-end), έστω 1 και 2, που προέκυψαν από τη διαδικασία 

αλληλούχισης νέας γενιάς με την πλατφόρμα Illumina HiSeq4000. Κάθε ένα από τα αρχεία αυτά 

περιέχει περίπου 1.5 x 106 ακολουθίες μήκους 35-75 βάσεων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

ποιοτικού ελέγχου για τα αρχεία 1 και 2 με το πρόγραμμα FastQC ήταν παρόμοια, με το πρώτο 

να παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη εικόνα. Και για τα δύο αρχεία, η τιμή ποιότητας ήταν περίπου 

40 για τις περισσότερες θέσεις μικροαναγνώσεων (read positions), και πάνω από 107 

μικροαναγνώσεις είχαν τιμή ποιότητας περίπου 40 (Εικόνες 1α, β). Το διάγραμμα τιμής 

ποιότητας ανά συστοιχία είχε χειρότερη εικόνα για το αρχείο 2 απ’ ότι το 1, με τουλάχιστον 10 

συστοιχίες χαμηλής ποιότητας. Τα ποσοστά των βάσεων A, T, G, C ήταν συμμετρικά για τις 

περισσότερες θέσεις μικροαναγνώσεων, και η  κατανομή των βάσεων G, C ήταν σχετικά 

συμμετρική και το ποσοστό των άγνωστων βάσεων Ν προέκυψε χαμηλό και για τα δύο αρχεία 

ακολουθιών. Επίσης, το μήκος των περισσότερων (>107) μικροαναγνώσειων ήταν 75 βάσεις. Η 

επεξεργασία των αρχείων 1 και 2 με το πρόγραμμα HTQC επιβεβαίωσε τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα του FastQC. Η μέση τιμή ποιότητας ήταν 40 για τους περισσότερους κύκλους 

(θέσεις μικροαναγνώσεων), η τιμή ποιότητας των περισσότερων (>107) μικροαναγνώσεων ήταν 

περίπου 40 (Εικόνες 1 γ, δ), ενώ η σύνθεση του κάθε αρχείου ακολουθιών ήταν αρκετά 

συμμετρική ως προς το είδος βάσης (Α, T, G, C). Η εφαρμογή των λειτουργιών φιλτραρίσματος ή 

αποκοπής του HTQC είχε μικρή επίδραση στην εικόνα των αρχείων ακολουθιών 1, 2. Από τα 

παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η ποιότητα των αρχείων ακολουθιών 1, 2 είναι αρκετά 

ικανοποιητική ώστε να αξιοποιηθούν σε μεταγενέστερα στάδια επεξεργασίας.  

 

http://www.cbcb.umd.edu/software/spanki/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sturgill%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24209455
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(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

Εικόνα 1. Ενδεικτικά αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου του αρχείου 1 με τα προγράμματα FastQC (α, β) και HTQC (γ, δ). (α) 
Τιμή ποιότητας σε συνάρτηση με τη θέση ανάγνωσης για το αρχείο ακολουθιών 1, σύμφωνα με το πρόγραμμα FastQC. (β) Πλήθος 
μικροαναγνώσεων σε συνάρτηση με τη τιμή ποιότητας για το αρχείο ακολουθιών 1, σύμφωνα με το πρόγραμμα FastQC. (γ) Τιμή 
ποιότητας σε συνάρτηση με τον κύκλο για το αρχείο ακολουθιών 1, σύμφωνα με το πρόγραμμα HTQC. (δ) Πλήθος 
μικροαναγνώσεων σε συνάρτηση με τη τιμή ποιότητας για τα αρχεία ακολουθιών 1 και 2, σύμφωνα με το πρόγραμμα FastQC. 
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