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1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SEQUENCING ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGS)
1.1 Ιστορική επισκόπηση – Sequencing πρώτης γενιάς
Η πρώτη αλληλούχιση DNA, όπως και η πρώτη αλληλούχιση tRNA πραγματοποιήθηκαν στο δεύτερο μισό
της δεκαετίας του ’60, περισσότερο από μία δεκαετία μετά την δημοσίευση της εργασίας των Watson
και Crick για την διπλή έλικα του DNA το 1953. Περίπου δέκα χρόνια ακόμα αργότερα, στα μέσα της
δεκαετίας του ’70 ξεκίνησαν και αναπτύχθηκαν τόσο η μέθοδος Sanger (ενζυμική μέθοδος), όσο και η
μέθοδος Maxam – Gilbert (χημική μέθοδος). Λίγο αργότερα, οι Nicklen και Coulson, υπό την επίβλεψη
του Sanger παρουσίασαν την πρώτη ολοκληρωμένη αλληλούχιση γονιδιώματος, του βακτηριοφάγου
φX174. Το πρόγραμμα αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος US Human Geneme Project που
ξεκίνησε το 1992 υπήρξε σταθμός στην προσπάθεια αλληλούχισης. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90
πραγματοποιήθηκε η αλληλούχιση του πρώτου βακτηριακού γονιδιώματος, του γονιδιώματος
αρχαιοβακτηρίων και ευκαρυωτικών οργανισμών, πριν φτάσουμε στην δημοσίευση της σχεδόν πλήρους
χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος το 2001.

1.2 Sequencing επόμενης γενιάς
Η αύξηση του όγκου των δεδομένων, οδήγησε σε αναβάθμιση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνταν
για την αλληλούχιση. Η μέθοδος Sanger, που ήταν η κυρίαρχη για πολλά χρόνια, δεχόταν αυξανόμενες
κριτικές που αφορούσαν την υπερβολική κατανάλωση χρηματικών πόρων και χρόνου. Μέχρι το 2005, η
αλληλούχιση του DNA είχε περάσει σε μια μετά-γονιδιωματική περίοδο και το σύνολο των
επαναστατικών τεχνολογιών προσδιορισμού αλληλουχιών που εφαρμόστηκαν περιγράφονται με τον
γενικότερο όρο Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (Next Generation Sequencing ή NGS), και παρουσιάζουν
ουσιώδεις διαφορές με την μέθοδο Sanger, όπως φαίνεται και στην παρακάτω Εικόνα 1 (Bunnik and Le
Roch, 2013):
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Εικόνα 1: Διαφορές ανάμεσα στη μέθοδο Sanger και στο NGS. Η αλληλούχιση κατά Sanger έχει
περιορισμένες δυνατότητες στον προσδιορισμό της διάταξης μιας θραύσης του DNA ανά αντίδραση,
με ένα μέγιστο μήκος περίπου 700 βάσεων. Οι πλατφόρμες του NGS μπορούν να αλληλουχίσουν
εκατομμύρια θραύσματα DNA παράλληλα, σε μία μόνο αντίδραση, αποδίδοντας με τεράστιες
ποσότητες δεδομένων.
Το NGS βασίζεται στον κατακερματισμό του DNA σε μικρά θραύσματα και στην μαζική και παράλληλη
αλληλούχισή τους. Τα πολλαπλά επικαλυπτόμενα τμήματα ονομάζονται αναγνώσματα και
συναρμολογούνται σε μια συνεχή ακολουθία. Κάθε περιοχή γονιδιώματος αλληλουχείται εκατοντάδες
φορές με σκοπό τον περιορισμό των σφαλμάτων προσδιορισμού της αλληλουχίας.
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Διαφορετικές πλατφόρμες χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνολογίες και μεθοδολογίες NGS, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από ανάλυση τμημάτων διαφορετικού μήκους και διαφορετικής ταχύτητας. Υπάρχουν
δύο βασικοί τύποι εργαστηριακών προσεγγίσεων:
●
●

η αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώµατος DNA.
η στοχευµένη αλληλούχιση.

Η αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώµατος DNA ταυτοποιεί ευκολότερα αλλοιώσεις όχι μόνο σε
περιοχές κωδικοποίησης, αλλά και σε µη κωδικοποιηµένες περιοχές. Η στοχευµένη αλληλούχιση
ακολουθεί τον δρόμο της αλληλούχισης τυχαία παραγόµενων θραυσµάτων και επιλέγεται πολύ συχνά,
λόγω του μικρότερου κόστους και της μειωμένης απαίτησης για μεγάλη ποσότητα DNA εισόδου. Ωστόσο,
υπολείπεται σε ακρίβεια σε σχέση με την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώµατος DNA.
Οι NGS τεχνικές υποκαθιστούν τη μέθοδο Sanger και άλλες τεχνικές, όπως την αλυσιδωτή αντίδραση
πολυμεράσης (PCR) όσον αφορά τον εντοπισμό γονιδιακών μεταλλάξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε
καρκινογενέσεις. Έτσι, το NGS συμβάλλει πλέον αποφασιστικά στη διάγνωση και τη θεραπεία του
καρκίνου, αλλά και στον εντοπισμό αιτιωδών μεταλλάξεων που είναι υπεύθυνες για προκλήσεις
μεταστάσεων. Επιπλέον, πρόσφατα αναπτύχθηκαν εξατομικευμένοι βιοδείκτες με σκοπό τον εντοπισμό
γονιδιακών αναδιατάξεων σχετικών με όγκους σε δείγματα πλάσματος ασθενών, οι οποίες δεν ήταν
φανερές στον κανονικό σωματικό ιστό των ασθενών.

1.3 Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα και Ηθικά ζητήματα του NGS
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του NGS μπορούν να συνοψιστούν στον παρακάτω Πίνακα 1.
Είναι σαφές ότι τα πλεονεκτήματα υπερτερούν των μειονεκτημάτων.
Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του NGS

Πλεονεκτήματα
Μείωση του χρόνου
Μείωση του κόστους
Εντοπισμός αιτιών ασθενειών με άγνωστη ως τώρα
αιτιολογία και παθογόνων μεταλλάξεων
Αλληλουχία βιολογικών δειγμάτων για γονιδιακές
υπογραφές νέων μολυσματικών παραγόντων
Ακρίβεια και σταθερότητα αποτελεσμάτων
Βελτίωση γνωσιακού επιπέδου σε τομείς όπως η
φαρμακογενετική, η γενετική του καρκίνου κ.α.

Μειονεκτήματα
Απαίτηση ακρίβειας στην επιλογή των
γονιδιωμάτων
Αυξημένες απαιτήσεις στη λειτουργικότητα,
στην ταχύτητα, στις υποδομές, στην ανάλυση,
στην αποθήκευση και στην μεταφορά
δεδομένων
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Επιπλέον, όπως όλες οι νέες τεχνολογίες, έτσι και το NGS έχει εγείρει κάποια ζητήματα ηθικής φύσεως,
τα σημαντικότερα από τα οποία συνοψίζονται παρακάτω:
●
●
●
●

Χρήση εξατομικευμένων γενετικών προφίλ με στόχο την ομαδοποίηση ασθενών.
Δυνατότητα σύνδεσης πληροφοριών με συγκεκριμένο ασθενή παρά την απουσία προσωπικών
δεδομένων προσδιορισμού του ασθενή αυτού.
Μεγάλο μέρος των ακολουθιών δεν έχει σχέση με το υπό διερεύνηση κλινικό πρόβλημα, αλλά
μπορεί να είναι χρήσιμο μελλοντικά στον ασθενή.
Κάποια δεδομένα δεν ερμηνεύονται ακόμα επαρκώς.

1.4 RNA sequencing
Το RNA είναι ένα πολυμερές μόριο απαραίτητο για μια πληθώρα βιολογικών ρόλων στην κωδικοποίηση,
αποκωδικοποίηση, ρύθμιση και έκφραση γονιδίων. Είναι μια αλυσίδα μονομερών νουκλεοτιδίων, αλλά
σε αντίθεση με το DNA που αποτελείται από δύο νουκλεοτιδικές αλυσίδες που περιστρέφονται η μία
γύρω από την άλλη σχηματίζοντας διπλή έλικα, το μόριο του RNA είναι συνήθως μονόκλωνο που
περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Υπάρχουν πολλά είδη RNA, όπου το καθένα επιτελεί μια
διαφορετική λειτουργία. Το αγγελιοφόρο RNA (mRNA) μεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA
στα ριβοσώματα. Το μεταφορικό RNA (tRNA) μεταφέρει ειδικά αμινοξέα σε μια επεκτεινόμενη
πολυπεπτιδική αλυσίδα στα ριβοσώματα. Το ριβοσωμικό RNA (rRNA) είναι RNA των ριβοσωμάτων που
καταλύει την πρωτεϊνοσύνθεση στο κύτταρο, ενώ υπάρχουν και άλλα είδη RNA (μικρό, καταλυτικό,
μικροπυρηνικό, ρυθμιστικό).
Το RNA sequencing (RNA-seq) είναι η τεχνική που εξετάζει την ποσότητα και τις αλληλουχίσεις του RNA
σε ένα δείγμα χρησιμοποιώντας NGS τεχνικές και αναλύει το μεταγράφωμα μοτίβων της γονιδιακής
έκφρασης που είναι κωδικοποιημένα στο RNA. Η ανάγκη για RNA-seq πηγάζει από το γεγονός ότι μέσω
του DNA sequencing (DNA-seq) εξάγεται το γενετικό προφίλ ενός οργανισμού, ενώ το RNA-seq
αντανακλά μόνο τις εκφράσεις αλληλουχίας οι οποίες είναι ενεργοποιημένες στα κύτταρα εκείνη την
στιγμή. Πρέπει να σημειωθεί ότι το RNA-seq δεν είναι απαραίτητα πιο χρήσιμο από το DNA-seq, αλλά
ότι λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά το ένα σε σχέση με το άλλο.
Σε αντίθεση με το DNA-seq, το RNA-seq απαιτεί το RNA που εξάγεται να υποστεί αντίστροφη μεταγραφή
σε cDNA και κατόπιν να ενισχυθεί. Πιο συνηθισμένες εφαρμογές του RNA-seq είναι ο εντοπισμός
αλλαγών στη γονιδιακή έκφραση, το εναλλακτικό μάτισμα, οι μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις, ο
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εντοπισμός μεταλλάξεων και μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών. Μια οπτική περιγραφή του RNA-seq
παρέχεται στην Εικόνα 2 (MacKenzie, 2018):

Εικόνα 2: Η τυπική ροή εργασιών στο RNA sequencing.
Το RNA-seq έχει αρχίσει να υποκαθιστά την πιο κοστοβόρα και κάποιες φορές ανακριβή τεχνολογία της
μικροσυστοιχίας γονιδίων, αφού τα αποτελέσματα του RNA-seq παρουσιάζουν καλύτερο δυναμικό
πεδίο τιμών και χαμηλότερο όριο ανίχνευσης για χαμηλά εκφραζόμενα μετάγραφα. Επιπλέον, το RNAseq έχει εφαρμοστεί στον εντοπισμό μεταλλάξεων και στον εντοπισμό μίξης γονιδίων (gene fusions) που
προέρχονται από μετατοπίσεις γονιδιωμάτων. Οι πειραματικές παράμετροι σχεδιασμού του RNA-seq
εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι τεχνολογίες που σχετίζονταν με το RNA-seq
δεν είχαν ευρεία εφαρμογή σε διαγνωστικούς σκοπούς. Παρόλα αυτά, όσο η εξαγωγή του RNA από
κλινικά διαγνωστικά δείγματα βελτιστοποιείται, αυτή η προσέγγιση θεωρείται όλο και περισσότερο ως
η ιδανική στρατηγική (Rathe et al., 2014)
Το μικρό RNA (miRNA) παίζει κομβικό ρόλο στην ρύθμιση της λειτουργίας πολλών γονιδίων. Ταυτόχρονα,
παρουσιάζεται δυνητικά μια προοπτική να χρησιμοποιηθεί κλινικά ως ένας πολύ αποτελεσματικός μη
παρεμβατικός καρκινικός βιοδείκτης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολυδιάστατα: για εξετάσεις καρκίνου
σε πρώιμο στάδιο, για κατηγοριοποίηση, για επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας, για πρόβλεψη
πιθανών παρενεργειών από συγκεκριμένα φάρμακα και για πρόβλεψη μεταστάσεων.
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1.5 RNA sequencing tools
Κατά την ανάλυση του RNA-seq, χρησιμοποιούμε πολλά λογισμικά, που το καθένα επιτελεί μια
διαφορετική εργασία και ο ρόλος τους είναι διακριτός για τα διάφορα στάδια της ανάλυσης. Παρακάτω
αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που επιτελεί κάθε λογισμικό που
χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου.
Ο έλεγχος της ποιότητας των ακατέργαστων αναγνώσεων αλληλουχίας είναι το πρώτο βήμα στην
ανάλυση του RNA-seq. Τα σημαντικότερα προβλήματα που μας οδηγούν στον έλεγχο ποιότητας είναι
προβλήματα μεροληψίας των βάσεων, προβλήματα εμπιστοσύνης βάσεων, μολύνσεις ακολουθιών κ.α.
Υπάρχουν αρκετά εργαλεία που επιτελούν το ρόλο του ποιοτικού ελέγχου, όπως το FastQC και το HTQC:
FastQC: Πρόκειται για ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο, χτισμένο πάνω σε γλώσσα προγραμματισμού Java,
που χρησιμοποιείται για να παρέχει βασικές μετρήσεις ποιοτικού ελέγχου για NGS σε μη επεξεργασμένα
δεδομένα. Το FastQC παρέχει απλές μεθόδους για τεστ ποιότητας που μπορούν να πραγματοποιηθούν
στα αρχικά στάδια της ανάλυσης ώστε ο χρήστης να αποκομίσει γρήγορα μια πρώτη εντύπωση για την
ποιότητα των δεδομένων του και να καταλάβει έγκαιρα αν υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να
διευθετηθούν πριν προχωρήσει η διαδικασία της ανάλυσης (Babraham Bioinformatics – FastQC: a quality
control tool for high throughput sequence data, 2010). Το κυριότερο μειονέκτημά του είναι ότι δεν
υποστηρίζει λειτουργίες φιλτραρίσματος και ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικό για μεγάλο όγκο
δεδομένων.
Οι κυριότερες λειτουργίες του FastQc είναι:
●
●
●
●
●

Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία τύπου BAM, SAM ή FastQ.
Παροχή μιας άμεσης επισκόπησης των δεδομένων.
Κατασκευή γραφημάτων και πινάκων για γρήγορη αξιολόγηση των δεδομένων.
Εξαγωγή των αποτελεσμάτων με μια έκθεση σε HTML μορφή.
Λειτουργία εκτός σύνδεσης ώστε να επιτρέπεται η αυτοματοποιημένη παραγωγή εκθέσεων
χωρίς την ανάγκη λειτουργίας της διαδραστικής εφαρμογής.

Για τις αναγνώσεις αλληλουχίας που παράγονται από τεχνολογίες NGS, το πρόγραμμα παίρνει ως de
facto φακέλους εισόδου, αρχεία της μορφής FASTQ. Η συγκεκριμένη μορφή αρχείου εξελίχθηκε από τα
αρχεία της μορφής FASTA και εκτός από δεδομένα αλληλούχισης περιλαμβάνει και ποιοτικές
πληροφορίες, καθιστώντας το κατάλληλο για αναγνώσεις από μια μηχανή Illumina (ή και άλλης μάρκας).
Κάθε αρχείο καταγραφής αποτελείται από μία ανάγνωση στην οποία υπάρχουν τέσσερις σειρές:
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●
●
●
●

Σειρά 1: Ξεκινάει με @ και ακολουθούν πληροφορίες για την ανάγνωση.
Σειρά 2: Η πραγματική αλληλουχία DNA.
Σειρά 3: Ξεκινάει με + και συνήθως επαναλαμβάνονται οι πληροφορίες που αφορούν την
ανάγνωση.
Σειρά 4: Μια σειρά χαρακτήρων που αντιπροσωπεύουν τις ποιοτικές επιδόσεις των βάσεων.

Κάθε βάση έχει μια τιμή αξιοπιστίας Q, η οποία αναφέρεται στην πιθανότητα η αντίστοιχη νουκλεοτιδική
βάση να είναι λανθασμένη. Δίνεται από τον τύπο 𝑄 = −10 × 𝑙𝑜𝑔10 𝑃, όπου P είναι η πιθανότητα μια
βάση να είναι λανθασμένη. Αυτές οι τιμές πιθανοτήτων εξαρτώνται από την ποσότητα του σήματος που
ελήφθη για την ενσωμάτωση της βάσης. Στη συνέχεια οι τιμές που προκύπτουν για το Q κωδικοποιούνται
από αριθμούς σε χαρακτήρες με τη χρήση διαφόρων τρόπων κωδικοποίησης και κατόπιν καταγράφονται
στην τέταρτη σειρά του αρχείου καταγραφής (Babraham Bioinformatics – FastQC: a quality control tool
for high throughput sequence data, 2010).
Στην παρακάτω Εικόνα 3 απεικονίζονται διάφορα γραφήματα, πίνακες και επισκόπηση δεδομένων του
FastQC .
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Εικόνα 3: (a) Οι τέσσερεις σειρές που περιλαμβάνονται στην ανάγνωση. (b) Καλή ποιότητα βάσης ανά
θέση (c) Κακή ποιότητα βάσης ανά θέση (d) Καλή κατανομή τιμής αξιοπιστίας ανά αλληλουχία (e)
Κακή κατανομή τιμής αξιοπιστίας ανά ακολουθία (f) Βιβλιοθήκη RNA ανά βάση (g) Κατανομή GC
(γουανίνης-κυτοσίνης) ανά αλληλουχία (h) Λίστα υπερ-αντιπροσωπευμένων αναγνώσεων (i) Επίπεδο
αναπαραγωγής αλληλουχιών βιβλιοθήκης RNA (MICHIGAN STATE UNIVERSITY – FASTQC TUTORIAL &
FAQ).
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HTQC: Το εργαλείο HTQC αναπτύχθηκε για να καλύψει το κενό που υπήρχε στα λογισμικά που παρέχουν
αποτελεσματική αξιολόγηση ποιότητας και ευέλικτες μεθόδους φιλτραρίσματος. Είναι χτισμένο πάνω σε
γλώσσα προγραμματισμού C++ για να βελτιστοποιείται η ταχύτητα του συστήματος, ενώ
χρησιμοποιείται και Perl για την δημιουργία γραφημάτων στην έκθεση ελέγχου ποιότητας. Αποτελείται
από έξι προγράμματα για έλεγχο ποιότητας αναγνώσεων, φιλτράρισμα αναγνώσεων και δημιουργία
εκθέσεων με τη χρήση γραφικών. Είναι ιδιαίτερα ταχύ στον έλεγχο ποιότητας, παρέχει καθοδήγηση στον
χρήστη για τη χρήση διαφόρων στρατηγικών αφαίρεσης αναγνώσεων χαμηλής ποιότητας, όπως tail
trimming, φιλτράρισμα ανά ποιότητα, φιλτράρισμα ανά μήκος κ.α. (Yang et al., 2013). Ο τύπος αρχείων
FASTQ χρησιμοποιείται κι εδώ για εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων αλληλουχίας και η έκθεση ελέγχου
ποιότητας δημιουργείται ως tab-separated αρχείο κειμένου. Όλα τα προγράμματα του HTQC έχουν την
δυνατότητα πειραμάτων αλληλούχισης μονού άκρου ή αλληλούχισης ζεύγους άκρων.
Η διαδικασία ελέγχου ποιότητας ξεκινά με μια αξιολόγηση ποιότητας σε μη επεξεργασμένες αναγνώσεις.
Το πρόγραμμα ht_stat δημιουργεί εκθέσεις ελέγχου ποιότητας από μη επεξεργασμένες αλληλουχίες
αναγνώσεων, υπό διάφορες οπτικές. Σε κάθε σημείο της ακολουθίας αναγνώσεων παράγονται ένας
θερμικός χάρτης (heatmap) και ένα box chart. Παράλληλα, ένα stacked bar chart περιγράφει την σύνθεση
βάσεων σε κάθε θέση. Για να βρεθεί ένα υψηλό ποσοστό σφάλματος και άλλες προβληματικές
καταστάσεις χρησιμοποιείται ακόμα ένα stacked bar chart που δείχνει τον αριθμό των αναγνώσεων σε
διαφορετικά εύρη ποιότητας, ενώ παρέχονται κι άλλα γραφήματα που βοηθούν στην επισκόπηση της
ποιότητας της αλληλουχίας, όπως φαίνονται στην Εικόνα 4 (Yang et al., 2013).
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Εικόνα 4: Γραφήματα για αξιολόγηση της ποιότητας των αναγνώσεων: (A) Θερμικός χάρτης που
απεικονίζει την ποιότητα των αναγνώσεων, σε διάφορα σημεία της ανάγνωσης (B) Box chart που
απεικονίζει την ποιότητα των αναγνώσεων, σε διάφορα σημεία της ανάγνωσης (C) Σύνθεση των
βάσεων σε διάφορα σημεία της ανάγνωσης (D) Κατανομή μήκους αναγνώσεων (E) Κατανομή
ποιότητας αναγνώσεων (F) Ποιότητα αναγνώσεων σε διαφορετικά πλακίδια (G) Συσχέτιση μεταξύ δύο
άκρων της ανάγνωσης.
Όλα τα αποτελέσματα που παράγονται από το πρόγραμμα ht_stat είναι γραμμένα σε μια σειρά tabdelimited αρχεία κειμένου, που μπορούν να οπτικοποιηθούν χρησιμοποιώντας το ht_stat _draw.pl ή ένα
οποιοδήποτε λογισμικό υπολογιστικών φύλλων, όπως Microsoft Excel ή LibreOffice Calc.
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Μετά από την αξιολόγηση της ποιότητας των αλληλουχιών ανάγνωσης, οι αναγνώσεις χαμηλής
ποιότητας πρέπει να αφαιρεθούν. Το HTQC, σε αντίθεση με άλλα παρόμοια εργαλεία, παρέχει τέσσερα
διαφορετικά προγράμματα για αυτή τη δουλειά, τα ht_tile_filter, ht_trim, ht_qual_filter and
ht_length_filter ώστε να παρέχει διαφορετικές στρατηγικές φιλτραρίσματος. Το ht_tile_filter είναι
σχεδιασμένο για να αφαιρέσει αναγνώσεις από προβληματικά πλακίδια που μπορεί να μην είναι
αξιόπιστες λόγω της ποιότητας της αλληλούχισης. Το ht_trim αποκόπτει βάσεις χαμηλής ποιότητας στο
ξεκίνημα ή στο τέλος των αναγνώσεων μέχρι η τιμή ποιότητας να φτάσει ένα προκαθορισμένο όριο. Το
ht_qual_filter αφαιρεί αναγνώσεις με χαμηλή ποιότητα και το ht_length_filter αφαιρεί αναγνώσεις
μικρού μήκους. Όταν μόνο ένα άκρο από τις αναγνώσεις ζεύγους άκρων έχει αποδεκτό επίπεδο
ποιότητας, αποθηκεύεται ως ξεχωριστό αρχείο. Η τιμή αποκοπής (cutoff value) αυτών των
προγραμμάτων, όπως τα ελάχιστα όρια αναγνώσεων από πλευράς ποιότητας ή μήκους είναι
καθορισμένα από το χρήστη.
Τα γονίδια και οι πρωτεΐνες των κυττάρων των θηλαστικών που εκφράζονται με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους, αφού εξαχθούν από RNA-seq ή μελέτες μικροσυστοιχιών, πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω
όσον αφορά τις κοινές τους λειτουργίες με σκοπό την εξαγωγή καινούργιας γνώσης. Από τη στιγμή που
μη μεροληπτικές λίστες από γονίδια και πρωτεΐνες παράγονται από πειράματα, αυτές χρησιμοποιούνται
ως δεδομένα εισόδου για εμπλουτισμό μέσω υπολογιστή, με τις προϋπάρχουσες λίστες να
οργανώνονται ως βιβλιοθήκες γονιδίων (Chen et al., 2013).

Enrichr: Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο λογισμικό, εύκολο στη χρήση, κατάλληλο για on-line
επεξεργασία και open source για τους χρήστες. Τους δίνει τη δυνατότητα να εξάγουν και να
διαμοιράζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Περιλαμβάνει 35 βιβλιοθήκες γονιδίων, με πάνω από
30,000 σετ γονιδίων με περίπου 350 γονίδια το κάθε σετ, που καλύπτουν απόλυτα το γονιδίωμα των
ανθρώπων και των ποντικών, καθώς επίσης και περισσότερες από 6 εκατομμύρια συνδέσεις μεταξύ
όρων και γονιδίων. Παρέχει επίσης έναν εναλλακτικό τρόπο να καταταχθούν τα εμπλουτισμένα γονίδια
ή οι εμπλουτισμένες πρωτεΐνες, καθώς και διάφορες διαδραστικές προσεγγίσεις οπτικοποίησης για να
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του εμπλουτισμού χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη της JavaScript
Data Driven Documents (D3). Το λογισμικό μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε εργαλείο που
πραγματοποιεί ανάλυση λίστας γονιδίων. Αναλύσεις με εργαλεία σαν το Enrichr μπορούν να παρέχουν
μια συνολικότερη απεικόνιση των κρίσιμων διαφορών μεταξύ των υγιών ιστών και τις σειρές των
καρκινικών κυττάρων, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα σενάρια (Chen et al., 2013).
Το Enrichr περιέχει ένα κομμάτι κώδικα (script) της γλώσσας προγραμματισμού Python που παίρνει ως
δεδομένα εισόδου, τα δεδομένα εξόδου του CuffDiff, που είναι κομμάτι του CuffLinks (Trapnell et al.,
2010). To CuffDiff είναι ένα σύνηθες τελικό στάδιο στην RNA-seq ανάλυση, που βρίσκει διαφορετικά
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εκφρασμένα γονίδια από ποικίλες συγκρίσεις δεδομένων RNA-seq. Παρόλα αυτά τα δεδομένα εξόδου
του CuffDiff δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Το Python script εξάγει όλες τις λίστες γονιδίων από τα
δεδομένα εισόδου και κατόπιν, χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη της Python, Poster, αναπαράγει
συνδέσμους για ανάλυση με το Enrichr (Chen et al., 2013).
Η διεπαφή του χρήστη με το Enrichr ξεκινάει με μια φόρμα που παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα είτε
να ανεβάσει ένα αρχείο που περιέχει μια λίστα γονιδίων ή να αντιγράψει τη λίστα σε μια περιοχή
κειμένου, ενώ προαιρετικά μπορεί και να εισάγει μια σύντομη περιγραφή της λίστας. Αφού υποβληθεί
η προς ανάλυση λίστα, παρουσιάζεται στο χρήστη η σελίδα με τα αποτελέσματα, που είναι χωρισμένη
σε έξι κατηγορίες: μεταγραφές, μονοπάτια, οντολογίες, ασθένειες/φάρμακα, τύποι κυττάρων και μια
γενικότερη κατηγορία με διάφορα άλλα (misc.) Στους χρήστες πρώτα παρουσιάζεται ένα ραβδόγραμμα
που δείχνει τους πρώτους 10 εμπλουτισμένους όρους για την επιλεγμένη βιβλιοθήκη γονιδίων. Το
ραβδόγραμμα παρέχει μια οπτική απεικόνιση της σημαντικότητας του κάθε όρου, βασισμένης στην
αλληλεπικάλυψη με τη λίστα εισόδου του χρήστη. Τα αποτελέσματα μπορούν να αναπαρασταθούν και
σε μορφή πινάκων, στους οποίους καταγράφονται διάφορες βαθμολογίες του κάθε εμπλουτισμένου
όρου. Επίσης μπορούν να αναπαρασταθούν σε μορφή πλέγματος (grid) που παρουσιάζει όλους τους
όρους μιας βιβλιοθήκης γονιδίων, τονίζοντας τους εμπλουτισμένους όρους και τέλος ως ένα δίκτυο των
εμπλουτισμένων όρων με κόμβους και ακμές (nodes and edges). Το Enrichr υπολογίζει τρεις τύπους
βαθμολογίας εμπλουτισμού για να αξιολογηθεί η σημασία των αλληλεπικαλύψεων μεταξύ της λίστας
εισόδου και των σετ των γονιδίων σε κάθε βιβλιοθήκη γονιδίων, που σκοπό έχουν να κατατάξουν τη
σχετικότητα ενός όρου με τη λίστα εισόδου. Πρόκειται για το p-value που υπολογίζεται με ένα Fisher
exact test, το z-score της απόκλισης από την προσδοκώμενη κατάταξη της πρώτης μεθόδου και έναν
συνδυαστικό δείκτη (Combined Score) που πολλαπλασιάζει το λογάριθμο του p-value με το z-score. Στην
παρακάτω Εικόνα 5 φαίνονται όλες οι περιγραφόμενες διεργασίες (Chen et al., 2013).

Εικόνα 5: Η αρχική φόρμα εισόδου δεδομένων στο Enrichr, οι παρασκηνιακές διεργασίες του και τα
αποτελέσματά του στις τέσσερις μορφές παρουσίασης: πίνακες (tables), πλέγματα (grids), δίκτυα
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(networks) και ραβδογράμματα (bar graphs). Σε κάθε μορφή διακρίνονται και οι σχετικές
βαθμολογίες: p-value, z-score και Combined Score.
Οι τεχνολογίες RNA-seq επιτρέπουν την εξερεύνηση της διαδικασίας της μεταγραφής με μεγάλη
λεπτομέρεια. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των λογισμικών RNA-seq ανάλυσης είναι να
ανακατασκευάσουν το πλήρες σετ των μεταγραφών (isoforms) των γονιδίων που βρίσκονταν στα αρχικά
κύτταρα. Επιπλέον οι ερευνητές θέλουν να εκτιμήσουν τα επίπεδα έκφρασης των μεταγραφών. Το πρώτο
βήμα στην διαδικασία ανάλυσης είναι να αντιστοιχηθούν οι αναγνώσεις του RNA-seq στα αντίστοιχα
γονιδιώματα. Οι αλγόριθμοι ευθυγράμμισης του RNA-seq αντιμετωπίζουν δύο βασικές προκλήσεις:
Πρώτον, επειδή τα γονίδια στα ευκαρυωτικά γονιδιώματα περιέχουν μη κωδικοποιημένες περιοχές
μετάφρασης (introns) αλλά οι αναγνώσεις που έχουν αλληλουχηθεί από μεταγραφές ώριμου mRNA δεν
περιέχουν introns, οποιοδήποτε πρόγραμμα ευθυγράμμισης RNA-seq πρέπει να είναι σε θέση να
διαχειριστεί ευθυγραμμίσεις θέσης ματίσματος με πάρα πολύ μεγάλα κενά. Δεύτερον, η παρουσία
επεξεργασμένων ψευδογονιδίων μπορεί να προκαλέσει πολλές λανθασμένες αντιστοιχίσεις
αναγνώσεων στις δύο άκρες των εξωνίων (Kim et al., 2013).

g:Profiler: Το g:Profiler είναι ένα σύνολο εργαλείων που χρησιμοποιείται για την εύρεση βιολογικών
κατηγοριών εμπλουτισμένες με λίστες γονιδίων, μετατροπών ανάμεσα στους προσδιοριστές των
γονιδίων και τις χαρτογραφήσεις στους ορθολόγους τους. Ο σκοπός του είναι να παρέχει αξιόπιστες
υπηρεσίες που βασίζονται σε υψηλής ποιότητας δεδομένα που ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, κυρίως από την βάση γενωμικών δεδομένων Ensembl, ενώ παράλληλα επικαιροποιεί τα
δεδομένα που παίρνει από άλλες πηγές. Τα αποτελέσματα εξάγονται σε ένα διαδραστικό και
διαμορφώσιμο αρχείο. Το g:Profiler είναι διαθέσιμο δωρεάν και μπορεί να αναλύσει δεδομένα από
οποιονδήποτε οργανισμό, παρέχοντας υπηρεσίες είτε μέσω ενός υπολογιστή-πελάτη δικτύου (web
client), είτε μέσω μιας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface API), είτε μέσω πακέτων Python και R, ενώ είναι διαθέσιμο και ως εργαλείο για πλατφόρμες Galaxy. Στις
νεότερες εκδόσεις του επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ανάλυση εμπλουτισμού με αρχεία τύπου GMT
που ανεβάζουν οι ίδιοι (Raudvere et al., 2019).
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για ανάλυση εμπλουτισμού διαφέρουν ανάμεσα στα διάφορα
εργαλεία. Το g:Profiler, αντίθετα με το Enrichr, παρέχει την πιο διαδεδομένη προσεγγιστική ανάλυση
υπερ-έκφρασης, που χρησιμοποιεί υπεργεωμετρικά τεστ για την μέτρηση της σημαντικότητας των
λειτουργικών όρων στη λίστα γονιδίων εισόδου (Raudvere et al., 2019).
Συνοπτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το g:Profiler είναι τα παρακάτω:
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●

●
●
●
●

g:GOSt που πραγματοποιεί τη λειτουργική ανάλυση εμπλουτισμού μεμονωμένων ή ποικίλων
λιστών γονιδίων, επίσης γνωστή ως ανάλυση υπερ-έκφρασης (over-representation analysis ORA) ή ως ανάλυση εμπλουτισμού ομάδων γονιδίων στη λίστα γονιδίων των δεδομένων
εισόδου.
g:Convert που κάνει τη χαρτογράφηση προσδιοριστών γονιδίων/πρωτεϊνών.
g:Orth που επιτρέπει της χαρτογράφηση ορθόλογων γονιδίων.
g:SNPense που χαρτογραφεί τους ανθρώπινους προσδιοριστές πολυμορφισμών μεμονωμένων
νουκλεοτιδίων (single nucleotide polymorphism – SNP) στα γονίδια.
g:Random που διαθέτει μια λίστα από προσδιοριστές γονιδίων, κατάλληλων για τεστ.

Όλα τα εργαλεία στο g:Profiler είναι προσπελάσιμα από GNU, R και Python, μέσω λογισμικών πακέτων
που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των εργαλείων του g:Profiler σε διαφορετικές αυτοματοποιημένες
γραμμές εργασιών, καθώς και την εύκολη πρόσβαση σε αποτελέσματα με διαφορετικές οπτικοποιήσεις
προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες. Χρησιμοποιώντας αυτά τα πακέτα, οι χρήστες βελτιώνουν την
αναπαραγωγιµότητα των αναλύσεων, αφού οι παράμετροι στον κώδικα μπορούν να τεκμηριώνονται
από τους χρήστες (Raudvere et al., 2019).
Η λίστα γονιδίων στα δεδομένα εισόδου μπορεί να συντίθεται από κάθε προσδιοριστή
γονιδίου/πρωτεΐνης. Ο χρήστης μπορεί να παρέχει ονόματα γονιδίων, μαζί με μοναδικούς αριθμούς για
την κωδικοποίηση των γονιδίων, χρωμοσωμικές θέσεις και SNP IDs. Έτσι, οι χρήστες αναλύουν τα
αποτελέσματά τους απευθείας, χωρίς επιπλέον μετατροπή των προσδιοριστών μιας πλατφόρμας σε
συγκεκριμένου τύπου προσδιοριστές προκειμένου να πάρουν τα πρώτα αποτελέσματα εμπλουτισμού.
Επιπλέον, όλες οι χρωμοσωμικές θέσεις αντιστοιχίζονται στην τελευταία έκδοση του Ensembl (Raudvere
et al., 2019).
Το επίπεδο των λεπτομερειών στα δεδομένα εξόδου εξαρτάται από τον αριθμό των λιστών γονιδίων για
τα οποία υποβλήθηκε ερώτημα. Αν πρόκειται για μεμονωμένη λίστα, ο πίνακας των αποτελεσμάτων
περιέχει κωδικά στοιχεία για κάθε ζεύγος όρου-γονιδίου. Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα αναζήτησης
μιας ομάδας λιστών γονιδίων. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται σύγκριση των p-values μεταξύ των λιστών
εισόδου και τονίζονται οι όροι που είναι στατιστικά σημαντικοί. Επίσης, παρέχεται ένα ξεχωριστό
διάγραμμα Μανχάταν για κάθε μία από τις λίστες εισόδου και τα ξεχωριστά αυτά διαγράμματα
διασυνδέονται (Raudvere et al., 2019).
Στην παρακάτω Εικόνα 6 απεικονίζεται συνοπτικά η γραμμή εργασιών του g:Profiler (από
galaxyproject.eu, “gProfiler is published and running on usegalaxy.eu”, 20 Nov. 2019, online:
https://galaxyproject.eu/posts/2019/11/20/gProfiler/):
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Εικόνα 6: Γραμμή εργασιών του g:Profiler.

TopHat2: Πρόκειται για ένα δημοφιλές εργαλείο ευθυγράμμισης των θέσεων ματίσματος για πειράματα
RNA-seq. Μπορεί να ευθυγραμμίσει αναγνώσεις διαφορετικών μηκών που παράγονται από τα πιο
σύγχρονα NGS εργαλεία, ενώ επιτρέπει ένθεση/έλλειψη (indel) ποικίλων μηκών σε σχέση με το
αντίστοιχο γονιδίωμα. Επιπλέον της de novo ευθυγράμμισης των θέσεων ματίσματος, το TopHat2 μπορεί
και ευθυγραμμίζει αναγνώσεις κατά μήκος θραύσεων των γονιδιακών συντήξεων, που μπορεί να
συμβούν μετά τις γονιδιωματικές μετατοπίσεις. Συνδυάζει την ικανότητα να αναγνωρίζει καινούργιες
θέσεις ματίσματος με άμεση αντιστοίχιση σε γνωστές μεταγραφές, παράγοντας ευαίσθητες και ακριβείς
ευθυγραμμίσεις, ακόμα και για γονιδιώματα που επαναλαμβάνονται ή στην περίπτωση ψευδογονιδίων
και χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια, ταχύτητα και επεκτασιμότητα (Kim et al., 2013).
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Το λογισμικό TopHat2 χρησιμοποιεί μια διαδικασία δύο φάσεων: Πρώτα εντοπίζει πιθανές θέσεις
ματίσματος για introns και μετά χρησιμοποιεί αυτές τις υποψήφιες θέσεις ματίσματος ως επακόλουθο
βήμα για να ευθυγραμμίσει αναγνώσεις που εκτείνονται σε πολλαπλά εξόνια.
Όσο για την χαρτογράφηση, το TopHat2 την πραγματοποιεί σε τρεις φάσεις: 1) Χαρτογράφηση
μεταγραφώματος 2) Χαρτογράφηση γονιδιώματος και 3) χαρτογράφηση θέσεων ματίσματος.
Το TopHat2 αντιμετωπίζει το πρόβλημα που δημιουργείται από την παρουσία επεξεργασμένων
ψευδογονιδίων. Το βασικό πρόβλημα ευθυγράμμισης είναι ότι οι αναγνώσεις που εκτείνονται σε
πολλαπλά εξόνια μπορεί να αντιστοιχίζονται σχεδόν τέλεια στην ψευδογονιδιακή έκδοση ενός
λειτουργικού γονιδίου. Αν, για παράδειγμα, μια ανάγνωση, έστω r, εκτείνεται σε δύο εξόνια ενός
γονιδίου και η ευθυγράμμιση γίνει από άκρη σε άκρη (end to end), τότε θα βρεθεί μια ευθυγράμμιση
του ψευδογονιδιακού αντιγράφου. Αν η φάση ευθυγράμμισης θέσεων ματίσματος που συνήθως
ακολουθεί, δεν επιχειρήσει να επανα-ευθυγραμμίσει την ανάγνωση r, τότε το ψευδογονιδιακό
αντίγραφο θα απορροφήσει όλες τις αναγνώσεις που εκτείνονται στις θέσεις ματίσματος του γονιδίου.
Το TopHat2 μπορεί να τροφοδοτήσει την ανάγνωση r στη φάση ευθυγράμμισης θέσεων ματίσματος,
ακόμα κι αν η r ευθυγραμμιστεί από άκρη σε άκρη. Έτσι το πρόβλημα παρακάμπτεται (Kim et al., 2013).
Επιπλέον, το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιήσει το πλήρες μήκος των μεταγραφών που
προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης χαρτογράφησης, κάτι που έχει σημαντικά οφέλη
στην ακρίβεια και στην ευαισθησία. Στο TopHat2 έχει εξασφαλιστεί ότι η ευθυγράμμιση των
αναγνώσεων δεν επηρεάζεται από indels και άλλες δομικές μεταβολές, οι οποίες προκαλούν αποτυχία
σε άλλα λογισμικά, στην εύρεση της κατάλληλης ευθυγράμμισης (Kim et al., 2013).
Τέλος, το λογισμικό είναι εξοπλισμένο με αλγόριθμους που μπορούν να διαχειριστούν με ευκολία
ποικίλους τύπους δεδομένων αλληλούχισης, ενώ διαχειρίζεται με επιτυχία σύνολα δεδομένων στα οποία
οι αναγνώσεις έχουν ποικίλα μήκη, επιτρέποντας στους ερευνητές να συγχωνεύουν σύνολα δεδομένων
για πολλαπλές αλληλουχίσεις διαφορετικού μήκους, χωρίς να θυσιάζει ούτε ακρίβεια ούτε ταχύτητα.
Στην Εικόνα 7 αναλύεται η γραμμή εργασιών του TopHat2 (Kim et al., 2013).
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Εικόνα 7: Η γραμμή εργασιών του TopHat2.

HISAT: Πρόκειται για ένα ταχύ σύστημα υψηλής απόδοσης για ευθυγράμμιση αναγνώσεων από
πειράματα RNA seq. Χρησιμοποιεί ένα σχήμα ευρετισμού βασιζόμενο στον μετασχηματισμό BurrowsWheeler και το FM index, επιστρατεύοντας δύο τύπους ευρετισμού για ευθυγραμμίσεις: FM index για το
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πλήρες γονιδίωμα και πολλά τοπικά FM indexes για ταχύτατες επεκτάσεις ευθυγραμμίσεων. Παρά τον
τεράστιο όγκο ευρετηρίων, το HISAT απαιτεί μόνο 4.3 GB μνήμης και υποστηρίζει γονιδιώματα κάθε
μεγέθους, ακόμα και εκείνα που αποτελούνται από περισσότερες από 4 δισεκατομμύρια βάσεις. Το
λογισμικό είναι δωρεάν και open source (Kim et al.,2016).
Οι RNA seq αναγνώσεις μπορεί να εκτείνονται και πάνω από μεγάλα κενά που αντιστοιχίζονται στα
ιντρόνια (introns). Τα εξόνια (exons) είναι σχετικά μικρά, συνεπώς όταν χρησιμοποιούνται αναγνώσεις
100-bp, ένα σημαντικό ποσοστό τους θα εκτείνεται μεταξύ δύο εξονίων. Για το σκοπό της
ευθυγράμμισης, αυτές οι αναγνώσεις διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
●
●
●

αναγνώσεις μακράς πρόσδεσης (long-anchored) με τουλάχιστον 16 bp σε κάθε ένα από τα δύο
εξόνια.
αναγνώσεις ενδιάμεσης πρόσδεσης (intermediate-anchored) με 8–15 bp σε ένα εξόνιο.
αναγνώσεις βραχέας πρόσδεσης (short-anchored) με μόλις 1–7 bp σε ένα εξόνιο.

Τα προγράμματα ευθυγράμμισης έχουν δυσκολία στη χαρτογράφηση αυτών των προσδέσεων κατά
μοναδικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση τοπικού ευρετηρίου (local index) παρέχει ένα
συγκριτικό πλεονέκτημα. Στο HISAT, κάθε τοπικό ευρετήριο καλύπτει 64000 bp, δηλαδή πάνω από το
90% των χαρακτηρισμένων ανθρώπινων ιντρονίων συμπεριλαμβάνονται εξ’ ολοκλήρου μέσα σε ένα από
αυτά τα ευρετήρια. Αφού χαρτογραφηθεί το μεγαλύτερο μέρος μιας ανάγνωσης για να αναγνωριστεί το
σχετικό τοπικό ευρετήριο, το HISAT μπορεί εύκολα να ευθυγραμμίσει τις εναπομείνασες βραχείες
προσδέσεις μέσα σε ένα μοναδικό τοπικό ευρετήριο, παρά να ψάχνει σε όλο το μήκος του γονιδιώματος,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. Κατά μέσο όρο μια αλληλούχιση 8 bp θα συμβεί μόλις μία φορά σε ένα
τοπικό ευρετήριο τέτοιου μεγέθους (Kim et al.,2016).
Για τις αναγνώσεις βραχείας πρόσδεσης, η καλύτερη προσέγγιση είναι, όπου είναι δυνατόν, να
ευθυγραμμίζονται με τη χρήση πληροφοριών για τις θέσεις ματίσματος, οι οποίες βρίσκονται κατόπιν
ευθυγράμμισης άλλων αναγνώσεων των ίδιων δεδομένων. Σε πολλούς αλγόριθμους χαρτογράφησης, η
ευθυγράμμιση των αναγνώσεων βραχέας και ενδιάμεσης πρόσδεσης και αναγνώσεων που εκτείνονται
σε περισσότερα από δύο εξόνια, παίρνει το 30-60% του συνολικού χρόνου και πολλές από αυτές τις
αναγνώσεις τελικά μένουν μη ευθυγραμμισμένες ή ευθυγραμμισμένες με λάθος τρόπο. Το HISAT λύνει
αυτό το πρόβλημα με ιεραρχικό ευρετισμό (hierarchical indexing) και πολλές στρατηγικές
ευθυγράμμισης, ειδικά σχεδιασμένες για να χειρίζονται διαφορετικούς τύπους αναγνώσεων (Kim et
al.,2016).
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Εικόνα 8: Ευθυγράμμιση αναγνώσεων βραχείας πρόσδεσης με τη χρήση θέσεων ματίσματος που
βρέθηκαν από αναγνώσεις μακράς πρόσδεσης.
Αυτές οι πρωτοποριακές μέθοδοι στο HISAT, δηλαδή ο συνδυασμός αλγορίθμων και ιεραρχικού
ευρετισμού, επιφέρουν δραματική βελτίωση στην ταχύτητα ευθυγράμμισης, χωρίς να θυσιαστεί τίποτα
από την απόδοση. Δεδομένα παρατηρείται αύξηση στην ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε σχέση με
άλλα λογισμικά ευθυγράμμισης, ενώ η ακρίβεια είναι στα ίδια ή και σε καλύτερα επίπεδα (Kim et
al.,2016).
Στην αρχή της επεξεργασίας κάθε ανάγνωσης, το HISAT προσπαθεί να βρει υποψήφιες θέσεις στο
γονιδίωμα από το οποίο πιθανόν έχει δημιουργηθεί η ανάγνωση. Αναγνωρίζει αυτές τις θέσεις
χαρτογραφώντας πρώτα ένα μέρος κάθε ανάγνωσης χρησιμοποιώντας το FM index και έτσι τις
περισσότερες φορές εξάγεται ένα μικρό πλήθος υποψηφίων. Τότε το HISAT επιλέγει ένα από τα περίπου
48000 τοπικά ευρετήρια για κάθε υποψήφιο και το χρησιμοποιεί για να ευθυγραμμίσει το υπόλοιπο
μέρος της ανάγνωσης. Για αναγνώσεις που αλληλουχούνται ως ζεύγη, κάθε ταίρι ευθυγραμμίζεται
ξεχωριστά και οι ευθυγραμμίσεις και των δύο συνδυάζονται (Kim et al.,2016).
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Επιπλέον των δύο βασικών λειτουργιών (FM και τοπικό index), το HISAT χρησιμοποιεί μια ακόμα
γρηγορότερη λειτουργία για επέκταση των ευθυγραμμίσεων. Η λειτουργία αυτή, η οποία πραγματοποιεί
άμεσες συγκρίσεις ανάγνωσης αλληλουχιών με γονιδιωματικές αλληλουχίσεις, χρησιμοποιείται μόνο
όταν είναι γνωστή η γονιδιωματική θέση στην οποία χαρτογραφείται η ανάγνωση. Η λειτουργία της
επέκτασης απαιτεί ολόκληρη η γονιδιωματική αλληλούχιση να φορτώνεται στη μνήμη για γρήγορη
πρόσβαση. Στην περίπτωση του ανθρώπινου γονιδιώματος, για αυτό το σκοπό απαιτούνται 682 MB. Ο
στρατηγικός συνδυασμός αυτών των τριών λειτουργιών μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τη χρήση
σχετικών αργών λειτουργιών, όπως η καθολική, αλλά ακόμα και η τοπική αναζήτηση (Kim et al.,2016).
Τέλος, τα ψευδογονίδια μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα μεροληψίας στην χαρτογράφηση αν δεν
αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Στην παρουσία ψευδογονιδίων, το HISAT χαρτογραφεί
αναγνώσεις με σωστό τρόπο στις θέσεις δημιουργίας τους, εξετάζοντας πολλές γονιδιωματικές θέσεις.
Η στρατηγική ευθγράμμισης που ακολουθεί, επιτρέπει στο HISAT να εντοπίζει περισσότερες
ευθυγραμμίσεις θέσεων ματίσματος από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο λογισμικό (Kim et al.,2016).
Η ανάλυση δικτύων στη βιολογία είναι μια πολύ καλή προσέγγιση στην προσπάθεια να επιτευχθεί
κατανόηση των μοτίβων σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων, ασθενειών και άλλων βιολογικών ή
πειραματικών καταστάσεων. Η ανάλυση απαιτεί τρία διαδοχικά βήματα: την αναγνώριση των γονιδίων
ή των πρωτεϊνών ενδιαφέροντος (διαφοροποιημένη έκφραση γονιδίων, μεταλλαγμένα γονίδια, γονίδια
με ποικίλο αριθμό αντιγράφων, γονίδια με πολυμορφισμούς μεμονωμένων νουκλεοτιδίων κλπ), την
κατασκευή του δικτύου, και την ανάλυση και οπτικοποίηση του δικτύου. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι
ερευνητές έπρεπε να κάνουν συνδυαστική χρήση εργαλείων για να ολοκληρώσουν την ανάλυση.
Επιπλέον υπήρχαν περιορισμοί όσον αφορά την διαδραστική οπτικοποίηση μεγάλων δικτύων (Xia et al.,
2014).
NetworkAnalyst: Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα για οπτική ανάλυση, που ενσωματώνουν τα
τρία βήματα της ανάλυσης που προαναφέρθηκαν και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μέσω μιας ισχυρής
διαδικτυακής δομής οπτικοποίησης δικτύων. Οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν λίστες γονιδίων ή
πρωτεϊνών, σύνολα δεδομένων από απλές ή πολλαπλές εκφράσεις γονιδίων και να πραγματοποιούν
εκτενή σχολιασμό γονιδίων και αναλύσεις διαφοροποιημένης έκφρασης γονιδίων. Το NetworkAnalyst
υποστηρίζει ανάλυση δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων για ανθρώπους και ποντίκια. Είναι
χτισμένο σε Java, ενώ χρησιμοποιεί και R και διατίθεται δωρεάν (Xia et al., 2014).
Τα δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (protein–protein interaction networks ή PPI networks)
συνήθως αναπαριστώνται ως μη κατευθυνόμενα γραφήματα, όπου οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις
πρωτεΐνες οι ακμές καταδεικνύουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο πρωτεϊνών-κόμβων που συνδέονται
με την ακμή. Αφού αναγνωριστούν τα γονίδια ή οι πρωτεΐνες ενδιαφέροντος, το δεύτερο βήμα στη
διαδικασία είναι αυτά τα δεδομένα εισόδου να χρησιμοποιηθούν για να βρεθούν και να ανακτηθούν οι
διττές αλληλεπιδράσεις από μια αρχειοθετημένη PPI βάση δεδομένων. Ακολουθεί το τελικό βήμα που
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είναι η ανάλυση δικτύων, για το οποίο χρησιμοποιούνται δύο συμπληρωματικές μεταξύ τους
προσεγγίσεις: η ανάλυση τοπολογίας (topology analysis) που λαμβάνει υπόψη της όλο το δίκτυο για να
βρει σημαντικούς κόμβους που θα είναι χρήσιμοι ως υποψήφιοι βιοδείκτες και η ανάλυση ενότητας,
κατά την οποία το πολύπλοκο δίκτυο σπάει σε μικρές ενότητες (modules) με πυκνές συνδέσεις και έχει
ως σκοπό να αναγνωρίσει αυτές που δείχνουν υψηλότερη δραστηριότητα (Xia et al., 2014).
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του NetworkAnalyst είναι τα παρακάτω:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

υποστήριξη της λίστας γονιδίων/πρωτεϊνών και δεδομένων απλής/πολλαπλής έκφρασης
γονιδίων.
ευέλικτη ανάλυση διαφορικής έκφρασης για ένα εύρος πειραματικών σχεδιασμών.
πολλαπλές διαδικασίες για έλεγχο του μεγέθους του δικτύου κατά τη διάρκεια της κατασκευής
του.
διαδραστική οπτικοποίηση δικτύων με with εύκολη αναζήτηση, μεγέθυνση και επισημάνσεις.
υποστήριξη ανάλυσης τοπολογίας, ανάλυσης ενότητας και ανάλυσης εύρεσης συντομότερης
διαδρομής.
Λειτουργική ανάλυση εμπλουτισμού.
προσαρμογή σε διαφορετικές σελιδοποιήσεις, μορφές ακμών και χρώματος/μεθέγους κόμβων.
επεξεργασία δικτύου που περιλαμβάνει διαγραφή κόμβων και εξαγωγή ενοτήτων.
κατέβασμα των δεδομένων εξόδου ως αρχεία δικτύου, εικόνες και αποτελέσματα ανάλυσης
τοπολογίας και λειτουργικής ανάλυσης εμπλουτισμού.

Το διάγραμμα ροής εργασιών του NetworkAnalyst απεικονίζεται στην Εικόνα 9 (Xia et al., 2014):
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Εικόνα 9: Διάγραμμα ροής εργασιών του NetworkAnalyst, με τα τρία διακριτά βήματα της ανάλυσης
δικτύων.
Τα δεδομένα εισόδου δίνονται σε αρχείου τύπου .txt και περιέχουν τη λίστα των IDs των
γονιδίων/πρωτεϊνών χωρισμένες μεταξύ τους. Οι σειρές που περιέχουν τις ετικέτες κλάσεων ξεκινούν με
#CLASS, ενώ σε ξεχωριστές σειρές μπορούν να περιλαμβάνονται και μεταδεδομένα. Μετά την εισαγωγή
των δεδομένων ακολουθεί η επεξεργασία τους: οι χρήστες μπορούν να γράψουν σημειώσεις για τα
δεδομένα. Όταν πολλαπλοί ανιχνευτές αντιστοιχίζονται στο ίδιο γονίδιο, τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται ως ο μέσος όρος των συνδυασμένων ανιχνευτών. Τα δεδομένα μπορούν να
κανονικοποιηθούν σε λογαριθμική κλίμακα, ενώ το NetworkAnalyst μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ
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σύνθετα σχέδια μελέτης για μικροσυστοιχίες και πειράματα RNA seq που βασίζονται σε καλά δομημένα
γραμμικά μοντέλα (Xia et al., 2014).
Υποστηρίζονται, επίσης, συγκρίσεις δύο ή πολλαπλών γκρουπ, που περιλαμβάνουν σχεδίαση φραγμών
(block design) ή παραλλαγές της, χρονικές σειρές (time-series), φωλιασμένες συγκρίσεις (nested
comparisons) κ.α. Όταν υπάρχουν πολλά μεταδεδομένα, οι χρήστες πρέπει πρώτα να υποδείξουν εκείνα
που τους αφορούν και μετά να κάνουν τις απαιτούμενες συγκρίσεις (Xia et al., 2014).
Κατά τη φάση της κατασκευής του δικτύου, για κάθε πρωτεΐνη, ένας αλγόριθμος εύρεσης ενεργοποιείται
ώστε να αναγνωρίσει τις πρωτεΐνες εκείνες που αλληλεπιδρούν απευθείας μεταξύ τους. Μέσω των
αποτελεσμάτων χτίζεται το προεπιλεγμένο δίκτυο. Αυτή η προσέγγιση συνήθως επιφέρει τη δημιουργία
ενός τεράστιου υπο-δικτύου και πολλών μικρότερων. Τις περισσότερες φορές, οι αναλύσεις που
ακολουθούν αφορούν το μεγάλο υπο-δίκτυο, ενώ υπάρχουν συναρτήσεις και διαδικασίες που βοηθούν
τον χρήστη να ελέγχει το μέγεθός του. Για παράδειγμα, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να
προσαρμόσουν το όριο για τα p-values, όπως και τον αριθμό των πρωτεϊνών, καθώς και η δυνατότητα
να αποκλειστούν ορισμένες πρωτεΐνες που είναι γνωστό ότι συμμετέχουν σε πολλές μη-σχετικές
αλληλεπιδράσεις. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να περιοριστεί το δίκτυο σε εκείνους τους κόμβους μόνο
που συνδέονται με τις αρχικές πρωτεΐνες (Xia et al., 2014).
Τέλος, η ανάλυση και η οπτικοποίηση του δικτύου γίνεται με τη βοήθεια ενός κεντρικού πάνελ και πέντε
περιφερειακών (Network Explorer, Hub Explorer, Module Explorer, Path Explorer και Function Explorer),
όπως απεικονίζονται στην Εικόνα 10 (Xia et al., 2014). Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε διάστημα λίγων
δευτερολέπτων έως λιγότερο του ενός λεπτού.
Με τις τελευταίες αναβαθμίσεις, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν PPI δίκτυα από κύτταρα ή
ιστούς, γενετικά ρυθμιστικά δίκτυα, δίκτυα συν-έκφρασης και δίκτυα για τοξικογονιδιωματικές και
φαρμακογονιδιωματικές μελέτες. Τα αποτελέσματα μπορούν να εξατομικευτούν και να
αναπαρασταθούν και να μελετηθούν σε δισδιάστο και τρισδιάστατο χώρο, όπως και σε χώρο εικονική
πραγματικότητας. Για την μετα-ανάλυση, οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν οπτικά πολλαπλές λίστες
γονιδίων μέσω διαδραστικών θερμικών χαρτών (heatmaps), εμπλουτισμένων δικτύων, διαγραμμάτων
Venn και διαγραμμάτων χορών (chord diagrams) (Zhou et al., 2019).
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Εικόνα 10: Το περιβάλλον εργασία του NetworkAnalyst. (A) Μια τυπική άποψη της ανάλυσης και
οπτικοποίησης δικτύου. Το κεντρικό πάνελ δείχνει το δίκτυο με τις πολλαπλές του ενότητες, που
τονίζονται από διαφορετικά χρώματα. (B) Μία άποψη έκφρασης που δείχνει το γενικό μοτίβο
έκφρασης με διαφορετικά χρώματα για υπερ-έκφραση και υπο-έκφραση. (C) Άποψη μετά από
μεγέθυνση, που δείχνει μέρος ενός πυκνού δικτύου. Οι κόμβοι αυτόματα αποκτούν ετικέτες. (D) μία
ενότητα που έχει εξαχθεί από ένα τεράστιο δίκτυο, χρησιμοποιώντας τους 30 κόμβους με τον
μεγαλύτερο βαθμό.

Reactome: Είναι ένα δωρεάν project ανοιχτών δεδομένων (open data) και ανοιχτού κώδικα (open
source), μια βάση δεδομένων που επιχειρεί να παρέχει στην βιοπληροφορική κοινότητα εργαλεία
οπτικοποίησης, ερμηνείας και ανάλυσης της γνώσης βιομοριακών οδών, για να στηρίξει την έρευνα, την
γενωμική ανάλυση κ.α. Οι μέθοδοι ανάλυσης των βιομοριακών οδών έχουν ένα μεγάλο εύρος
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εφαρμογών σε βιοϊατρικές έρευνες. Ένα από τα προβλήματα είναι ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος των
δεδομένων. Το Reactome επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα αυτό, παρέχοντας εργαλεία ανάλυσης οδών
που αποσκοπούν σε μια γρήγορη (εντός δευτερολέπτων), αλλά παρόλα αυτά αξιόπιστη, ακριβή και
διαδραστική ανάλυση για σύνολα δεδομένων με μεγάλο γενωμικό εύρος (Fabregat et al., 2017).
Το Reactome χρησιμοποιεί τόσο οργανωμένα και ενσωματωμένα δεδομένα (curated data), όσο και
πληροφορίες που συλλέγει απευθύνοντας ερωτήματα (queries) σε βάσεις βιοπληροφορικών δεδομένων
(Orphanet, Protein Ontology, IntAct, RHEA, DOCKBlaster, FlyBase, The Human Metabolome Database,
Zinc, KEGG, UniProt, ENSEMBL, BRENDA, IntEnz). Και τα δύο είδη δεδομένων συμπεριλαμβάνονται στην
τελική έκδοση της βάσης δεδομένων που διερευνάται, καθώς και στους πίνακες με τα αποτελέσματα της
ανάλυσης. Όσο, όμως, αυξάνονται τα ενσωματωμένα δεδομένα, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των
παραπομπών και η προσέγγιση αυτή δεν έχει καλή επεκτασιμότητα. Μια άλλη προσέγγιση βασίζεται
στην αλληλουχία διαφορετικών βημάτων, που το κάθε ένα εξελίσσεται με την κατάλληλη δομή
δεδομένων.
Ο κεντρικός πυρήνας του Reactome είναι οι αντιδράσεις. Οι φυσικές οντότητες (physical entities - PE) στο
Reactome μπορεί να είναι απλές ή σύνθετες οντότητες. Οι απλές περιέχουν πρωτεΐνες, μικρά μόρια, RNA,
DNA, υδατάνθρακες ή λιπίδια, ενώ οι σύνθετες αποτελούνται από οποιονδήποτε συνδυασμό απλών
οντοτήτων ή πολυμερισμούς που έχουν συσταθεί από απλές οντότητες, ενώ μπορεί να βρεθούν και
σύνολα σχετιζόμενων οντοτήτων. Οι οντότητες αυτές συμμετέχουν στις αντιδράσεις από ένα δίκτυο
βιολογικών αλληλεπιδράσεων και ομαδοποιούνται σε οδούς. Παραδείγματα βιολογικών οδών στο
Reactome είναι η σηματοδότηση (signaling), έμφυτη και επίκτητη ανοσία (innate and acquired
immunity), ρύθμιση μεταγραφών (transcriptional regulation), μετάφραση, απόπτωση και ενδιάμεσος
μεταβολισμός (intermediary metabolism) (Fabregat et al., 2017).
Οι οδοί που αντιπροσωπεύονται στο Reactome είναι εξειδικευμένες για τα εκάστοτε είδη, με το κάθε
βήμα της οδού να υποστηρίζεται από βιβλιογραφία που περιέχει μια πειραματική επιβεβαίωση της
διαδικασίας που αντιπροσωπεύεται. Αν δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, οι οδοί μπορεί να περιέχουν
βήματα που συνάγονται αυτόματα από μη-ανθρώπινες πειραματικές λεπτομέρειες, αλλά μόνο αν οι
ειδικοί συμφωνούν ότι εξάγεται κάποιο έγκυρο συμπέρασμα. Τα μονοπάτια του ανθρώπινου είδους
χρησιμοποιούνται για την δημιουργία μονοπατιών άλλων οργανισμών υπολογιστικά, μέσω μιας
ορθόλογης διαδικασίας. Ο κύριος υποδοχέας αναγνώρισης χαρακτηρίζεται πάντα χειροκίνητα από
επιμελητές δεδομένων (data curators) και οι υπόλοιποι υποδοχείς μπορούν είτε να συμπληρωθούν
χειροκίνητα είτε να συμπληρωθούν αυτόματα (Fabregat et al., 2017).
Στο Reactome, οι ανθρώπινες βιολογικές διαδικασίες χαρακτηρίζονται, αφού χωριστούν σε σειρές
μοριακών γεγονότων. Κάθε γεγονός έχει PEs εισόδου (υποστρώματα - substrates), που αλληλεπιδρούν,
χάρη στα ένζυμα ή σε άλλους μοριακούς καταλύτες, ώστε να παράγουν PEs εξόδου (προϊόντα - products).
Οι αντιδράσεις περιλαμβάνουν τις κλασικές χημικές μετατροπές ενδιάμεσου μεταβολισμού, δεσμευτικά
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γεγονότα, σύνθετο σχηματισμό, μεταφορικά γεγονότα που κατευθύνουν τα μόρια μεταξύ κυτταρικών
διαμερισμάτων, και γεγονότα όπως η ενεργοποίηση μιας πρωτεΐνης διασπώντας έναν ή περισσότερους
πεπτιδικούς δεσμούς. Ξεχωριστά γεγονότα μπορούν να ομαδοποιηθούν στις οδούς.
Ο περιορισμός των μορίων σε υπο-κυτταρικά διαμερίσματα είναι σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης των
ανθρώπινων βιολογικών διαδικασιών, έτσι τα μόρια στη βάση δεδομένων Reactome είναι συνδεδεμένα
με συγκεκριμένες τοποθεσίες. Συνεπώς, σε περιπτώσεις που η ίδια χημική οντότητα βρεθεί σε
διαφορετικές τοποθεσίες, θεωρείται ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές χημικές οντότητες που
αντιμετωπίζονται ανάλογα.
Το Reactome έχει εργαλεία για τη δημιουργία και την παρακολούθηση ενός διαδραστικού διαγράμματος
οδού, για την χαρτογράφηση οδών και για ανάλυση υπερ-εκπροσώπησης οδών και για την επικάλυψη
δεδομένων έκφρασης οδών. Τα εργαλεία για χαρτογράφηση οδών και για υπερ-εκπροσώπηση δέχονται
μια στήλη με προσδιοριστές πρωτεϊνών. Τα αποτελέσματα της υπερ-εκπροσώπησης παρουσιάζονται ως
μια λίστα από στατιστικά υπερ-εκπροσωπούμενες οδούς. Τα δεδομένα της έκφρασης υποβάλλονται σε
μορφότυπο πολλαπλών στηλών, εκ των οποίων η πρώτη αναγνωρίζει την πρωτεΐνη και οι υπόλοιπες
περιλαμβάνουν αριθμητικές τιμές που αφορούν την έκφραση. Χρωματικές διαφορές στα διαγράμματα
δείχνουν τα διαφορετικά επίπεδα έκφρασης, όπως στην Εικόνα 11 (από ebi.ac.uk, “Reactome: Quick tour,
What
can
I
do
with
Reactome?”,
Steve
Jupe,
2016,
online:
https://www.ebi.ac.uk/training/online/course/reactome-quick-tour/what-can-i-do-reactome).
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Εικόνα 11: Χρήση χρωματικού κώδικα για να αποδοθούν οι πειραματικές τιμές έκφρασης σε ένα
διάγραμμα οδών στο Reactome.

DESeq2: Το πακέτο DESeq2 παρέχει μεθόδους τεστ για διαφοροποιημένες εκφράσεις γονιδίων, με τη
χρήση γενικευμένων γραμμικών μοντέλων με αρνητική διωνυμική κατανομή. Οι εκτιμητές διασποράς
και οι αλλαγές στα επίπεδα έκφρασης ενός γονιδίου εκφρασμένες σε λογαριθμική κλίμακα (logarithmic
fold changes) ενσωματώνουν προηγούμενες κατανομές με βάση τα δεδομένα (Love et al., 2014).
Ως δεδομένα εισόδου, το DESeq2 περιμένει δεδομένα που έχουν ως τιμές φυσικούς αριθμούς (count
data), όπως αυτά αποκτώνται από RNA seq ή άλλη αλληλούχιση υψηλής απόδοσης, στη μορφή πίνακα.
Το στοιχείο που βρίσκεται στην σειρά i και τη στήλη j του πίνακα υποδεικνύει πόσες αναγνώσεις μπορούν
να αντιστοιχηθούν στο γονίδιο i του δείγματος j. Οι τιμές στον πίνακα πρέπει να είναι μη
κανονικοποιημένες μετρήσεις ή εκτιμήσεις μετρήσεων των αναγνώσεων αλληλούχισης ή θραυσμάτων
(Love et al., 2014).
Οι βάσεις για κάθε ανάγνωση και την ποιοτική της βαθμολογία περιέχονται σε ένα σύνολο FASTQ
αρχείων. Οι αναγνώσεις πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με ένα γονιδίωμα αναφοράς ή
μεταγράφωμα, το οποίο γίνεται με τη βοήθεια λογισμικών (πχ. TopHat2). Μόλις πραγματοποιηθεί αυτή
η διαδικασία, προσμετράται ο αριθμός των αναγνώσεων που μπορεί να είναι με σαφήνεια
ανατεθειμένες σε γενωμικά χαρακτηριστικά, για κάθε δείγμα (Love et al., 2014).
Η κλάση αντικειμένου δεδομένων (data object class) για το DESeq2 είναι η DESeqDataSet, που έχει ένα
“σχεδιαστικό πρότυπο” (“designed formula”). Ο σχεδιασμός είναι σημαντικό ότι προσδιορίζεται στην
αρχή της ανάλυσης, αφού οι συναρτήσεις του DESeq2 διαχειρίζονται τα δείγματα, βάση αυτού του
σχεδιασμού. Το σχεδιαστικό πρότυπο καθορίζει ποιες μεταβλητές της στήλης των μεταδεδομένων του
πίνακα θα καθορίσουν τον πειραματικό σχεδιασμό και πως αυτοί οι παράγοντες θα χρησιμοποιηθούν
στην ανάλυση (Love et al., 2014).
Υπάρχουν κάποια στάδια προεπεξεργασίας των δεδομένων. Για παράδειγμα, χρειάζεται προσοχή στο
γεγονός ότι κάποια δείγματα μπορεί να έχουν αλληλουχηθεί περισσότερες από μία φορά, οπότε πρέπει
να συγχωνευτούν οι διπλές εγγραφές ώστε να υπάρχει μία στήλη στον πίνακα για κάθε δείγμα. Αυτό
γίνεται μέσω μιας συνάρτησης και ενός παράγοντα ομαδοποίησης. Μόλις τελειώσει η προεπεξεργασία,
αρχίζει η ροή εργασιών της διαφορικής έκφρασης. Μηνύματα για τα διάφορα στάδια της ανάλυσης
εμφανίζονται και πιο αναλυτικές λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες κατόπιν αναζήτησης του χρήστη.
Ουσιαστικά η ενημέρωση αφορά: την εκτίμηση των παραγόντων μεγέθους που ελέγχουν για διαφορές
στο μέγεθος της βιβλιοθήκης των πειραμάτων αλληλούχισης, την εκτίμηση της διασποράς για κάθε
γονίδιο και την καλή εφαρμογή (fitting) σε ένα γενικευμένο γραμμικό μοντέλο. Οι στήλες του πίνακα των
αποτελεσμάτων περιέχουν διάφορες κατηγορίες στατιστικών μεταβλητών που ο χρήστης μπορεί να
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εκμεταλλευτεί κατά το δοκούν, αφού υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας διαφόρων στατιστικών τεστ
(Love et al., 2014).
Επίσης το DESeq2 είναι εξοπλισμένο με διάφορα είδη διαγραμμάτων, για να οπτικοποιήσει τα
αποτελέσματα της ανάλυσης, τα οποία ονομάζονται διαγνωστικά γραφήματα (diagnostic plots). Μεταξύ
αυτών γραφήματα τύπου MA (MA plots), γραφήματα εκτίμησης διασποράς, ιστογράμματα για τα pvalues, γραφήματα που δείχνουν την αναλογία των μικρών p-values για ομάδες γονιδίων με την
κανονικοποιημένη μέτρηση της μέσης τιμής κλπ.
Με το DESeq2 γίνεται επίσης και η διαδικασία του ανεξάρτητου φιλτραρίσματος (independent filtering):
Για γονίδια χαμηλής έκφρασης, δεν μπορούμε να δούμε διαφορική έκφραση λόγω του ότι για μικρό
αριθμός αναγνώσεων υπάρχει πολύ “θόρυβος” (noise), δηλαδή ανεπιθύμητες παραμορφώσεις των
δεδομένων, συγκεκριμένα Poisson noise. Αρχικά, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει όφελος στο
φιλτράρισμα αυτών των γονιδίων, από τη στιγμή που και τα τεστ δείχνουν ότι δεν είναι στατιστικά
σημαντικά. Η απόδοση των πολλαπλών τεστ βελτιώνεται αν αυτά τα γονίδια απομακρυνθούν. Οπότε,
απομακρύνοντας τα γονίδια χαμηλής έκφρασης από τα δεδομένα εισόδου στη διαδικασία ελέγχου για
λάθη τύπου Ι σε τεστ μηδενική υπόθεσης (null hypothesis testing), μια διαδικασία που είναι γνωστή ως
false discovery rate (FDR), μπορούν να βρεθούν περισσότερα γονίδια με υψηλή στατιστική
σημαντικότητα ανάμεσα σε αυτά που κρατούνται, οπότε βελτιώνεται η απόδοση του τεστ. Στο DESeq2
αυτή η διαδικασία γίνεται αυτόματα. (Love et al., 2014).
Σε δεδομένα RNA seq, η διακύμανση μεγαλώνει καθ’ αντιστοιχία της μέσης τιμής. Αυτό είναι ένδειξη
ετεροσκεδαστικότητας των δεδομένων. Για την αντιμετώπιση της ετεροσκεδαστικότητας, το DESeq2
κάνει κανονικοποιημένο μετασχηματισμό των δεδομένων σε λογαριθμική κλίμακα (rlog). Για γονίδια με
μεγάλο αριθμό μετρήσεων ο μετασχηματισμός rlog δεν διαφέρει πολύ από έναν συνηθισμένο
μετασχηματικό σε λογάριθμο με βάση 2. Αλλά για γονίδια με μικρό αριθμό μετρήσεων, οι τιμές
συρρικνώνονται γύρω από το μέσο όρο όλων των δειγμάτων. Το κέρδος είναι ότι τα δεδομένα που έχουν
προκύψει μετά από τον μετασχηματισμό rlog είναι, πλέον, κατά προσέγγιση ομοσκεδαστικά, όπως
δηλαδή θέλουμε να είναι για να προσαρμόζονται πάνω τους καλύτερα οι συνηθισμένες μέθοδοι
διερευνητικής ανάλυσης (exploratory analysis) των δεδομένων πολλαπλών διαστάσεων, κυρίως οι
μέθοδοι της ομαδοποίησης (clustering) και ταξινόμησης (ordination) (πχ. Principal Component Analysis PCA κλπ.) (Love et al., 2014).
Άλλες διαδικασίες που μπορούν να γίνουν εύκολα με το DESeq2 είναι η εύρεση ομοιοτήτων ανάμεσα
στα δείγματα, χρησιμοποιώντας την ευκλείδεια απόσταση ως μέτρο ομοιότητας ή με PCA. Επίσης, η
ιεραρχική ομαδοποίηση (hierarchical clustering) των γονιδίων, συνήθως αυτών με την μεγαλύτερη
διακύμανση. Τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών είναι πάλι προσεγγίσιμα από γραφήματα, όπως
θερμικοί χάρτες κ.α. Τέλος, οι πίνακες με τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν σε .csv αρχεία
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και να προσπελαστούν από προγράμματα φυλλομέτρησης, όπως το Excel. Στην παρακάτω Εικόνα 12
βλέπουμε διάφορα στιγμιότυπα και γραφήματα του DESeq2 (Love et al., 2014).

Εικόνα 12: Εργασία και αποτελέσματα σε περιβάλλον DESeq2: (A) Δεδομένα εισόδου σε μορφή πίνακα
(B) Πίνακας αποτελεσμάτων (C) MA plot (D) γράφημα εκτίμησης διασποράς (E) ανεξάρτητο
φιλτράρισμα (F) Ιστόγραμμα με p-values (G) μετασχηματισμός σε λογάριμο με βάση 2 αριστερά και
μετασχηματισμός rlog δεξιά (H) θερμικός χάρτης ομαδοποίησης γονιδίων.
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StringTie: Είναι ένας γρήγορος και υψηλής απόδοσης συναρμολογητής RNA seq αλληλουχίσεων σε
ενδεχόμενες μεταγραφές. Πρόκειται για ένα δωρεάν εργαλείο, ανοιχτού τύπου. Χρησιμοποιεί έναν
πρωτοποριακό αλγόριθμο ροής δικτύων, που αρχικά αναπτύχθηκε στα πλαίσια της θεωρίας
βελτιστοποίησης, καθώς και ένα προαιρετικό de novo βήμα συναρμολόγησης, με απώτερο σκοπό να
συναρμολογήσει και να ποσοτικοποιήσει μεταγραφές πλήρους μήκους που αντιπροσωπεύουν
πολλαπλές εκδοχές ματίσματος για κάθε θέση στο γονίδιο. Όταν χρησιμοποιήθηκε για να αναλύσει τόσο
εικονικά, όσο και πραγματικά σύνολα δεδομένων, το StringTie παρήγαγε πληρέστερες και ακριβέστερες
ανακατασκευές γονιδίων και καλύτερες εκτιμήσεις των επιπέδων έκφρασης, σε σύγκριση με άλλα
προγράμματα και επίσης αποδείχτηκε πιο γρήγορο (Petrea et al., 2015).
Ως είσοδο μπορεί να πάρει τόσο ευθυγραμμίσεις μικρών αναγνώσεων, όσο και ευθυγραμμίσεις
μακρύτερων αλληλουχίσεων που έχουν συναρμολογηθεί από αυτές τις αναγνώσεις. Για να αναγνωρίσει
τα διαφορικά εκφρασμένα γονίδια από τα πειράματα, τα δεδομένα εξόδου του StringTie μπορούν να
επεξεργαστούν από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως το Ballgown και το DESeq2, που επίσης αναλύονται
στα πλαίσια του έργου, ενώ το κυριότερο από τα δεδομένα εξόδου του StringTie είναι ένα αρχείο GTF
που περιέχει τις συναρμολογημένες μεταγραφές (Johns Hopkins University, Center for Computational
Biology, online: https://ccb.jhu.edu/software/stringtie/).
Το StringTie κάνει μια εκτίμηση της πληθώρας των μεταγραφών βασισμένο στον αριθμό των
ευθυγραμμισμένων αναγνώσεων που αντιστοιχούν σε κάθε μεταγραφή. Εναλλακτικές μέθοδοι έχουν
δείξει ότι αυτή η εκτίμηση μπορεί να γίνει και αντιστοιχίζοντας αναγνώσεις σε γνωστές μεταγραφές,
οπότε και υπάρχει σημαντικό όφελος στην ταχύτητα, αφού δεν προϋποθέτουν ακριβή ευθυγράμμιση
αναγνώσεων. Παρόλα αυτά, αυτές οι μέθοδοι δεν δύνανται να ανιχνεύουν καινούργια γονίδια ή
ισομορφές και έχουν χαμηλότερη απόδοση στην ποσοτικοποίηση μικρών RNA, σε σύγκριση με γραμμές
εργασιών που βασίζονται στην ευθυγράμμιση (Kovaka et al., 2019).
Το StringTie προτείνει μια μέθοδο για να χρησιμοποιηθεί μια περιορισμένη εκδοχή της de novo
συναρμολόγησης μεταγραφώματος, μέσω της κατασκευής υπερ-αναγνώσεων, που είναι παραγόμενες
από την συναρμολόγηση ολόκληρου του γονιδιώματος. Οι υπερ-αναγνώσεις είναι κατασκευασμένες
επεκτείνοντας κάθε άκρο μιας μικρής ανάγνωσης, αρκεί αυτή η επέκταση να είναι μοναδική. Έτσι
δημιουργείται μια συλλογή από συντιθέμενες μακριές αναγνώσεις που έχουν το χαμηλό ποσοστό
σφάλματος των μικρών αναγνώσεων. Επειδή είναι μακρύτερες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να
ευθυγραμμιστούν κατά μοναδικό τρόπο στο γονιδίωμα και αυτό με τη σειρά του μπορεί να απλοποιήσει
το γράφημα ματίσματος ενός γονιδίου (Kovaka et al., 2019).
Στη συνέχεια, το StringTie χτίζει ένα εναλλακτικό γράφημα ματίσματος από επικαλυπτόμενες
αναγνώσεις σε μία δοθείσα θέση. Σε ένα τέτοιο γράφημα, οι κόμβοι είναι τα εξόνια και οι ακμές είναι οι
αναγνώσεις που συνδέονται με αυτά τα εξόνια. Ακολούθως, αναγνωρίζει το μονοπάτι με το μεγαλύτερο
βάρος από το γράφημα ματίσματος, δηλαδή αυτό που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό από αναγνώσεις. Ένα
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τέτοιο μονοπάτι ανταποκρίνεται σε μια συναρμολογημένη μεταγραφή σε κάποια επανάληψη του
αλγορίθμου. Επειδή το βάρος των ακμών είναι ίσο με τον αριθμό των αναγνώσεων, το StringTie μπορεί
να κάνει μια εκτίμηση του επιπέδου επικάλυψης για αυτή τη μεταγραφή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για να εκτιμηθεί και η πληθώρα των μεταγραφών. Αναγνώσεις που συνδέονται με τη μεταγραφή που
έχει μόλις συναρμολογηθεί, αφαιρούνται και το γράφημα ανανεώνεται για να προχωρήσει στην επόμενη
επανάληψη του αλγόριθμου. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στην παρακάτω Εικόνα 13 (Petrea et al.,
2015).

Εικόνα 13: Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το StringTie: Αναγνώσεις RNA seq συναρμολογούνται σε
υπερ-αναγνώσεις (βήμα 1) και μετά οι υπερ-αναγνώσεις μαζί με μη συναρμολογούμενες αναγνώσεις
χαρτογραφούνται στο γονιδίωμα (βήμα 2). Στο βήμα 3, οι χαρτογραφημένες αναγνώσεις και οι υπεραναγνώσεις χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστεί ένα γράφημα ματίσματος. Το μονοπάτι από τον
κόμβο εκκίνησης s προς τον τερματικό κόμβο t με την μεγαλύτερη επικαλύψη χρησιμοποιείται για να
κατασκευαστεί ένα δίκτυο ροών που ανταποκρίνεται στη μεταγραφή που αντιπροσωπεύεται από
αυτό το μονοπάτι (βήμα 4). Η μέγιστη ροή αυτού του δικτύου αντιπροσωπεύει την επικάλυψη μιας
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συναρμολογημένης μεταγραφής, η οποία αφαιρείται από το γράφημα ματίσματος (βήμα 5). Τα
βήματα 4 και 5 επαναλαμβάνονται μέχρι να μην μπορεί να συναρμολογηθεί κάποια μεταγραφή.

Ballgown: Πρόκειται για ένα λογισμικό που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη συναρμολόγηση
μεταγραφών και στη γρήγορη κι ευέλικτη ανάλυση διαφορικής έκφρασης. Το Ballgown μετατρέπει την
δομή συναρμολόγησης του Tablemaker (ένα αντίστοιχο λογισμικό) και τις εκτιμήσεις έκφρασης σε ένα
εύκολα προσβάσιμο αντικείμενο της R για μεταγενέστερη ανάλυση. Εναλλακτικά, το βήμα που σχετίζεται
με το Tablemaker μπορεί να παραλειφθεί, αν το αντικείμενο της R δημιουργηθεί με βάση μια
συναρμολόγηση που συντελείται από το StringTie, ή από ένα μεταγράφωμα του οποίου οι εκτιμητές
έκφρασης έχουν υπολογιστεί από ένα άλλο λογισμικό, το RSEM. Το Ballgown μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να οπτικοποιήσει τη συναρμολόγηση των μεταγραφών, για να εξάγει εκτιμήσεις για την πληθώρα
των εξονίων, των ιντρονίων, τις μεταγραφές των γονιδίων και για να πραγματοποιεί ανάλυση διαφορικής
έκφρασης βασισμένο σε γραμμικά μοντέλα (Frazee et al., 2015).
Η βασική στρατηγική για τεστ διαφορικής έκφρασης με γραμμικά μοντέλα που εφαρμόζεται στο
Ballgown επιτρέπει την eQTL (Expression quantitative trait loci) ανάλυση, δηλαδή την ανάλυση των
γονιδιωματικών θέσεων που εξηγούν την διακύμανση στα επίπεδα έκφρασης του mRNA. Ακόμα
επιτρέπει τις συγκρίσεις χρονικής διάρκειας (time-course) διαφορικής έκφρασης, αλλά και τις συγκρίσεις
μεταξύ συνεχών συμμεταβλητών, που δεν αντιπροσωπεύουν χρόνο. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να
εφαρμοστεί στην καταμέτρηση εξονίων ή γονιδίων που είναι διαθέσιμη μέσω του εργαλείου του
Ballgown, αφού πρώτα έχει μετατρέψει με τον κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα καταμέτρησης (Frazee et
al., 2015).
Το Ballgown προσφέρει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξετάσουν τις επιδράσεις εναλλακτικών
μετρήσεων έκφρασης στην ανάλυση. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες στατιστικών μεθόδων ανάλυσης
διαφορικής έκφρασης στο RNA seq: Αυτές που βασίζονται στις αναγνώσεις ανά κιλοβάση ανά
εκατομμύριο (Reads Per Kilobase Million - RPKM) και στα θραύσματα ανά κιλοβάση ανά εκατομμύριο
(Fragments Per Kilobase Million - FPKM) και αυτές που βασίζονται στη μέτρηση των αναγνώσεων που
επικαλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές. Ένα πλεονέκτημα του Ballgown έναντι παρόμοιων λογισμικών
είναι η επιλογή είτε να συγκρίνει οποιαδήποτε φωλιασμένα σύνολα μοντέλων για διαφορική έκφραση
είτε να χρησιμοποιήσει συμβατικά εργαλεία διαφορικής έκφρασης (Frazee et al., 2015).
Συμπερασματικά, το γραμμικό μοντέλο διαφορικής έκφρασης του Ballgown παρέχει υπολογιστικά οφέλη
σε σύγκριση με αντίστοιχα πακέτα. Τα χρονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η υπολογιστική του ένταση
είναι μικρότερη από παρόμοια λογισμικά και επίσης παρέχει ευελιξία. Μειώνει τον φόρτο εργασίας της
ανάλυσης διαφορικής έκφρασης των συναρμολογημένων μεταγραφωμάτων, χωρίς να χάνει σε ακρίβεια.
Παρέχει συναρτήσεις για διαδραστική έρευνα της συναρμολόγησης του μεταγραφώματος και
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οπτικοποίηση των μεταγραφικών δομών. Η άμεση διαθεσιμότητα των πινάκων έκφρασης με
χαρακτηριστικά και δείγματα, κάνει εύκολη την εφαρμογή εναλλακτικών τεστ για την διαφορική
έκφραση, καθώς και την αξιολόγηση άλλων στατιστικών ιδιοτήτων της συναρμολόγησης, όπως η
διασπορά των τιμών έκφρασης μεταξύ των ρέπλικων των γονιδίων (Frazee et al., 2015).
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2. ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) των ΗΠΑ ορίζει έναν βιοδείκτη ως «ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να
μετρηθεί αντικειμενικά και να αξιολογηθεί ως δείκτης φυσιολογικών βιολογικών διεργασιών,
παθογόνων διεργασιών ή φαρμακολογικών ανταποκρίσεων σε θεραπευτική παρέμβαση».
Ενώ το Εθνικό Καρκινικό Ινστιτούτο (NCI) των ΗΠΑ δίνει τον παρακάτω ορισμό για τον βιοδείκτη:
«Ένα βιολογικό μόριο που βρίσκεται στο αίμα και σε άλλα σωματικά υγρά ή ιστούς και είναι ενδεικτικό
μιας φυσιολογικής ή μη φυσιολογικής διαδικασίας, ή μιας πάθησης ή αρρώστιας. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί πόσο καλά το σώμα ανταποκρίνεται σε μια θεραπεία για μια πάθηση
ή αρρώστια».
Ουσιαστικά, οι βιοδείκτες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα βιοχημικών οντοτήτων,
όπως νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες, σάκχαρα, λιπίδια, όπως επίσης και ολόκληρα κύτταρα. Η ανίχνευση
των βιοδεικτών μπορεί να επιτευχθεί με μία μεγάλη ποικιλία μεθόδων, όπως βιοχημική ανάλυση των
δειγμάτων αίματος ή ιστού σε βιοϊατρική απεικόνιση.
Μια πλήρης περιγραφή ενός βιοδείκτη περιλαμβάνει το όνομά του, την πηγή του, τα μετρήσιμα
χαρακτηριστικά του και την αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για να μετρηθούν. Ένας βιοδείκτης
μπορεί να είναι ένα μόνο μετρήσιμο χαρακτηριστικό ή μια πληθώρα αυτών.
Στον παρακάτω Πίνακα 2 περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των βιοδεικτών. Από
τα αναφερόμενα μειονεκτήματα γίνεται σαφές ότι η χρήση βιοδεικτών σε κλινικές μελέτες κάθε είδους
πρέπει να εφαρμόζεται αφού ληφθούν υπόψη μια σειρά παραμέτρων. (Mayeux, 2004)
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Πίνακας 2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης βιοδεικτών.

Πλεονεκτήματα
Αντικειμενική αξιολόγηση
Ακρίβεια στις μετρήσεις
Αξιοπιστία
Χαμηλό επίπεδο μεροληψίας
Συμβάλλουν στη μελέτη του
ασθενειών

Μειονεκτήματα
Υψηλό κόστος
Προβλήματα αποθηκευτικού χώρου
Εργαστηριακά λάθη
Κρισιμότητα της χρονικής συγκυρίας
μηχανισμού Δυσκολία θέσπισης κανονικών ορίων

Τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από την χρήση βιοδεικτών συνοψίζονται παρακάτω (“Biomarkers in
Cancer, An Introductory Guide for Advocates ”, Research Advocacy Network, 2010)
●
●
●
●
●

Ωφέλεια: Ποιοί θα ωφεληθούν και με ποιούς τρόπους;
Μη-παρατυπία: Ποιοί υπάρχει περίπτωση να υποστούν βλάβη; Πως μπορούν οι πληροφορίες
να χρησιμοποιηθούν με λανθασμένο τρόπο;
Ατομικά δικαιώματα: Λαμβάνονται υπόψη και προστατεύονται τα ατομικά δικαιώματα;
Ιδιωτικότητα: Προστασία της εμπιστευτικότητας. Υπάρχει όριο σε αυτό; Μπορούν προσωπικές
πληροφορίες από έναν ασθενή να σώσουν την ζωή ενός άλλου;
Ισότητα: Εξυπηρετούνται τα συμφέροντα ολόκληρης της κοινότητας; Αποτρέπονται δυνητικές
διακρίσεις; Κατανέμονται δίκαια οι πόροι;

2.1 Κατηγορίες Βιοδεικτών
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατηγοριοποιηθούν οι βιοδείκτες. Ο βασικός διαχωρισμός τους γίνεται με
βάση τη λειτουργία που επιτελούν. Υπό αυτό το πρίσμα, αναγνωρίζονται κυρίως τρεις βασικές
κατηγορίες βιοδεικτών: Οι προγνωστικοί (prognostic), οι προβλεπτικοί (predictive) και οι διαγνωστικοί
(diagnostic) βιοδείκτες.
⮚ Προγνωστικοί βιοδείκτες: Υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο μια ασθένεια μπορεί να
εξελιχθεί σε έναν ασθενή, κατόπιν της αρχικής διάγνωσης της διαταραχής. Η πρόγνωση γίνεται
ανεξάρτητα της προτεινόμενης θεραπείας. Η παρουσία του προγνωστικού βιοδείκτη μπορεί να
είναι χρήσιμη για επιλογή των ασθενών για μια θεραπεία, αλλά δεν προβλέπει με άμεσο τρόπο
την ανταπόκριση σε μια θεραπεία. Παραδείγματα προγνωστικών βιοδεικτών είναι το γονίδιο
BRCA1, η μετάλλαξη του οποίου αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου του
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μαστού, και το αντιγόνο CA19-9, του οποίου η αυξημένη τιμή υποδεικνύει ανάπτυξη
παγκρεατικού καρκίνου.
⮚ Προβλεπτικοί βιοδείκτες: Προσδιορίζουν ποιοί ασθενείς είναι περισσότερο πιθανό να
επωφεληθούν από μια συγκεκριμένη θεραπεία. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσο
πιθανό είναι μια θεραπεία να λειτουργήσει για έναν συγκεκριμένο ασθενή ή πόσο πιθανό είναι
μια θεραπεία να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρενέργειες στον ασθενή. Σχετίζονται άμεσα με την
εξατομικευμένη ιατρική και την στοχευμένη θεραπεία, αφού βοηθούν τους γιατρούς να
προσδιορίσουν τις αντιδράσεις συγκεκριμένων οργανισμών σε διάφορες θεραπείες, βασισμένοι
στην αντίδραση του εκάστοτε ασθενή στον βιολογικό μηχανισμό της ασθένειας. Παραδείγματα
προβλεπτικών δεικτών είναι οι υποδοχείς οιστρογόνου (ER), μεταγραφικοί παράγοντες που είναι
υπεύθυνοι για ένα μεγάλο ποσοστό καρκίνων του μαστού.
⮚ Διαγνωστικοί βιοδείκτες: Επιβεβαιώνουν πως κάποιος ασθενής έχει ένα συγκεκριμένο
πρόβλημα υγείας. Έχουν το πλεονέκτημα ότι γενικά επιταχύνουν τη διάγνωση της ασθένειας σε
σχέση με την διάγνωση που θα προκύψει μετά από μια τυπική εξέταση του ασθενούς.
Συμβάλλουν και στον προσδιορισμό της εξέλιξης της ασθένειας και της επιτυχίας της θεραπείας.
Παράδειγμα διαγνωστικού δείκτη είναι η πρωτεΐνη CA-125 που παρατηρείται σε αυξημένη
συγκέντρωση στο αίμα ασθενών με καρκίνο ωοθηκών.
Με μια πιο χαλαρή διάκριση, μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλες κατηγορίες βιοδεικτών, τους
βιοδείκτες εκδήλωσης κινδύνου (susceptibility/risk biomarkers), τους βιοδείκτες ασφαλείας (safety
biomarkers), τους βιοδείκτες φαρμακοδυναμικής απόκρισης (pharmacodynamic/response biomarkers)
και τους βιοδείκτες παρακολούθησης (monitoring biomarkers).
Oι βιοδείκτες μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ανάλογα µε τον τύπο του µορίου και τον μηχανισμό
δράσης, στις παρακάτω κατηγορίες:
●
●
●

Γενετικοί βιοδείκτες.
Επιγενετικοί βιοδείκτες.
Πρωτεϊνωματικοί βιοδείκτες.

Οι γενετικοί βιοδείκτες είναι συνήθως βασισμένοι στο DNA και σχετίζονται µε αλλαγές στο ίδιο το DNA.
Οι επιγενετικοί βιοδείκτες συσχετίζονται µε μεταβολές στο DΝΑ που δεν εμπλέκονται στην ίδια την
αλληλουχία DNA. Οι πρωτεϊνωµατικοί βιοδείκτες ασχολούνται µε τις πρωτεΐνες και ειδικά σε σχέση µε
τον καρκίνο του προστάτη. (Seo & Cairns, 2018)
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2.2 Χαρακτηριστικά Βιοδεικτών
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ σημειώνει ότι ο ιδανικός βιοδείκτης πρέπει να
έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
●
●
●
●
●
●

Να είναι εξειδικευμένος για μια συγκεκριμένη ασθένεια και να έχει τη δυνατότητα διάκρισης
ανάμεσα σε διαφορετικές φυσικές καταστάσεις.
Να είναι ασφαλής και εύκολος στη μέτρηση.
Να είναι ταχύς.
Να είναι οικονομικός.
Να διακρίνεται από ακρίβεια αποτελέσματος.
Να δείχνει συνέπεια όσον αφορά στη διάκριση εθνοτήτων και φύλων.

Το τεστ βιοδεικτών πρέπει να αποδεικνύει κλινική εγκυρότητα και να μπορεί να εντοπίσει καθορισμένα
τελικά σημεία ενδιαφέροντος. Η ευαισθησία του βιοδείκτη υποδεικνύει την ικανότητά του να εντοπίζει
πραγματικούς ασθενείς στο σύνολο των θετικών τεστ και να αποφεύγει τα λάθη τύπου ΙΙ (false
negatives), ενώ η εξειδίκευση του βιοδείκτη υποδεικνύει την ικανότητά του να εντοπίζει πραγματικούς
μη ασθενείς με την συγκεκριμένη ασθένεια στο σύνολο των αρνητικών τεστ και να αποφεύγει τα λάθη
τύπου Ι (false positives). Η ευαισθησία και η εξειδίκευση δεν είναι αλληλοσυνδεόμενες, υπό την έννοια
ότι η αύξηση μιας εκ των δύο δεν επιφέρει απαραίτητα αύξηση ή μείωση της άλλης. Παράγοντες που
μπορεί να επηρεάσουν την ευαισθησία και την εξειδίκευση του βιοδείκτη είναι οι παρακάτω:
●
●
●
●

Τύπος δείγματος.
Σταθερότητα δείγματος.
Ορθή χρήση αρνητικών ελέγχων.
Προφίλ – ιστορικό ασθενή.

Ο βιοδείκτης θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαχωρίσει τους ασθενείς σε δύο ομάδες µε
διαφορετικά αποτελέσματα, όπως οι ανταποκρινόμενοι έναντι των µη ανταποκρινόμενων σε μια
συγκεκριμένη θεραπεία ή οι υγιείς επιζώντες έναντι των ασθενών που κινδυνεύουν από πρώιμο θάνατο.
Ο καθορισµός των σχετικών ορίων απομείωσης του τεστ βιοδεικτών είναι ουσιώδης, καθώς έχει
σημαντικές επιπτώσεις για τους ασθενείς στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί (ή όχι) συγκεκριμένη
θεραπεία σύμφωνα µε τα αποτελέσματα των τεστ. (Janes et al. 2014)
Επιπλέον, το τεστ βιοδεικτών θα πρέπει να αποδείξει κλινική χρησιμότητα, δηλαδή να δείξει βελτίωση
στα κλινικά αποτελέσματα των ασθενών για τους οποίους έχει χρησιμοποιηθεί το τεστ ως εργαλείο
διαχείρισης σε σύγκριση µε τα κλινικά αποτελέσματα των ασθενών για τους οποίους δεν έχει
χρησιμοποιηθεί τεστ βιοδεικτών.
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Το Κέντρο Ελέγχου Ασθενών (CDC) των ΗΠΑ ανέπτυξε το μοντέλο ACCE, για την αξιολόγηση γενετικών
εξετάσεων και βιοδεικτών και έχει διατυπώσει 44 στοχευμένες ερωτήσεις που συνθέτουν μια
εμπεριστατωμένη ανάλυση των γενετικών τεστ.
(Online: https://www.cdc.gov/genomics/gtesting/acce/acce_proj.htm)

2.3 Εφαρμογή – Αξιολόγηση
Η ανακάλυψη, η αξιολόγηση και η επικύρωση των βιοδεικτών είναι μια πολύπλοκη, ακριβή και συχνά
χρονοβόρα διαδικασία. Έτσι, λίγοι είναι οι βιοδείκτες που φτάνουν στο επίπεδο της κλινικής εφαρμογής.
Συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται µε την αξιολόγηση των βιοδεικτών έχουν ανακύψει.
Ορισμένα από τα βασικά ζητήματα περιλαμβάνουν (Wiesweg et.al., 2013):
●
●
●

●
●

Την αύξηση της πολυπλοκότητας των βιοδεικτών, (οι τυπικές ιατρικές γνώσεις δεν επαρκούν για
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων).
Την έλλειψη δεδομένων σχετικά µε τις κλινικές επιδόσεις, λόγω του δυσκολίας εκπόνησης των
απαιτούμενων μελετών για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους.
Την ασυμφωνία μεταξύ φορέων σχετικά με την αρμοδιότητα χρηματοδότησης μελετών, τη
δημιουργία και την αποθήκευση δεδομένων και την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων για
την απόδοση των κλινικών δοκιμών.
Την σύγχυση των κατασκευαστών βιοδείκτη και των κατασκευαστών δοκιμών ως προς το
επίπεδο κλινικών στοιχείων που απαιτείται, οδηγώντας σε διαφορετικά πρότυπα ad hoc.
Την έλλειψη συναινετικών προτύπων ή πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας για την αξιολόγηση
βιοδεικτών.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ενός βιοδείκτη υπάρχουν τρεις διακριτές μεταξύ τους φάσεις, όπως
απεικονίζονται στην Εικόνα 14 (“Evaluation of Biomarkers and Surrogate Endpoints in Chronic Disease”,
Institute of Medicine of the national academies), και περιγράφονται παρακάτω:
●
●
●

Η αναλυτική επικύρωση (analytical validation).
Η πιστοποίηση (qualification).
Η αξιοποίηση (utilization).
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Εικόνα 14: Οι τρεις φάσης της αξιολόγησης των βιοδεικτών.
Η αναλυτική επικύρωση προσδιορίζεται ως μια αποτίμηση των αναλύσεων και των δοκιμών καθώς και
της απόδοσης των χαρακτηριστικών που έχουν μετρηθεί και προσδιορίζει το εύρος των συνθηκών κάτω
από τις οποίες οι έρευνες θα δώσουν δεδομένα τα οποία είναι ακριβή και θα μπορούν να αναπαραχθούν
και σε επόμενες φάσεις της διαδικασίας. Συνεπώς, πρόκειται για μια αποτίμηση των τεστ βιοδεικτών
που περιλαμβάνουν τη μετρησιμότητα του βιοδείκτη, την ευαισθησία του τεστ, την εξειδίκευση του
βιοδείκτη, την αξιοπιστία του και την ικανότητα αναπαραγωγιμότητάς του. Περιλαμβάνει επίσης το όριο
ανίχνευσης (detection limit) του βιοδείκτη, το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (quantification limit) του
βιοδείκτη, το κανονικό εύρος αναφοράς τιμών και την απόλυτη ανακρίβεια (total imprecision) στο όριο
συγκέντρωσης (cutoff concentration). Αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να προσδιορίζονται και να
εξασφαλιστεί ότι πληρούνται πριν τα δεδομένα χρησιμοποιηθούν για την φάση της πιστοποίησης.
Για να διασφαλιστεί η συνάφεια ανάμεσα σε διαφορετικά εργαστήρια και σε κλινικές ρυθμίσεις, πρέπει
να γίνονται γνωστές οι απαραίτητες προδιαγραφές που θα εξασφαλίσουν την ποιότητα και την
αναπαραγωγιμότητα των δεδομένων. Επιπλέον η κατανόηση των διαφορών ανάμεσα σε μεμονωμένες
δοκιμές είναι σημαντική ώστε να ερμηνευτούν τα ευρήματα διαφορετικών ερευνών ενδιαφέροντος. Για
βιοδείκτες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εργαστηριακά τεστ, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογηθεί
η ικανότητα να συγκρίνονται δεδομένα από διαφορετικές πλατφόρμες ανάλυσης στο μέγιστο δυνατό
βαθμό (Apple et al., 2007).
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Παρότι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί έχουν διαμορφώσει κάποιες
προσεγγίσεις για την επικύρωση των αναλύσεων, η αξιολόγηση των βιοδεικτών είναι κάτι διαφορετικό
από την φαρμακοκινητική αξιολόγηση και την εργαστηριακή αξιολόγηση. Παρόλα αυτά, δεν έχει
επιτευχθεί ακόμα μια συμφωνία για ένα σύνολο ενιαίων κριτηρίων για την αξιολόγηση των βιοδεικτών.
(Swanson, 2002). Λόγω των ποικίλων σκοπών της έρευνας βιοδεικτών και τις διαφορετικές τοποθεσίες
στις οποίες πραγματοποιούνται, ούτε οι κανονισμοί του FDA, ούτε οι κατευθυντήριες γραμμές της
Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) διευθετούν πλήρως όλους τους αντικειμενικούς
σκοπούς των ερευνών. Συνεπώς, η κλινική απόδοση των δοκιμών δεν μπορεί πάντα να αξιολογηθεί
αντικειμενικά.
Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η Αμερικανική Ένωση Φαρμακευτικών Επιστημόνων (AAPS)
και η Clinical Ligand Assay Society (CLAS) κατέληξαν το 2005 σε μια προσέγγιση για την αξιολόγηση των
εργαστηριακών δοκιμών για βιοδείκτες, που λειτουργούν υποστηρικτικά στις έρευνες για ανάπτυξη
φαρμάκων (Lee et al., 2005). Επιπρόσθετα, η Διεθνής Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας (IFCC) και η Επιτροπή
Εργαστηριακής Ιατρικής για την Προτυποποίηση των Δεικτών για Καρδιακές Βλάβες (Laboratory
Medicine Committee on Standardization of Markers of Cardiac Damage) έχουν προτείνει αναλυτικές και
προ-αναλυτικές ποιοτικές προδιαγραφές για μια πληθώρα δοκιμών. Οι οδηγίες αυτές αναπτύχθηκαν για
να καθοδηγήσουν τα κλινικά και τα εμπορικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν τις δοκιμές με στόχο να
καθοριστούν ενιαία κριτήρια (Apple et al., 2007).
Φυσικά, η τυποποίηση και η εναρμόνιση των δοκιμών για βιοδείκτες είναι δύσκολη, λόγω και των
ποικίλων αναλυτικών και βιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τις μετρήσεις. Εξ’ ορισμού, οι
βιοδείκτες είναι δυναμικοί και ευμετάβλητοι κατά τη διαδικασία της ασθένειας, τις φαρμακολογικές
παρεμβάσεις και το περιβάλλον. (Fraser, 2001; Ricos et al., 1999). Ο τύπος του δείγματος, ο τρόπος
συλλογής του δείγματος και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς που υπόκειται σε δειγματοληψία είναι
επίσης παράπλευροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ευαισθησία και την εξειδίκευση των
βιοδεικτικών μετρήσεων και παρότι η απόλυτη ακρίβεια δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, ωστόσο μια
σχετική ακρίβεια μπορεί να δίνει πολλές πληροφορίες και οι πηγές της μεταβλητότητας μπορούν να
κατανοηθούν και να ελεγχθούν, επιτρέποντας την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας. (Lee et
al., 2006 ; Swanson, 2002)
Το δεύτερο βήμα για την αξιολόγηση του βιοδείκτη είναι η πιστοποίηση, μια πραγματολογική
περιγραφή των επιπέδων και των τύπων των διαθέσιμων τεκμηρίων. Η αντικειμενική ανάλυση πρέπει
να είναι αναπαραγωγίσιμη, να έχει συναρμολογηθεί με συστηματική μέθοδο και να λειτουργεί ως
εξέταση των στοιχείων. Πρέπει να προσδιορίζεται η κατάλληλη μέθοδος που χρειάζεται για την συλλογή
των στοιχείων που απαιτούνται για αυτό το βήμα. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πιστοποίησης
απαιτείται: πρώτον, η αξιολόγηση της φύσης και της ισχύος των τεκμηρίων για το αν ο βιοδείκτης
βρίσκεται στο σωστό δρόμο υπό την έννοια ότι μπορεί να διακρίνει την παθογένεια της ασθένειας και
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δεύτερον, η συλλογή διαθέσιμων τεκμηρίων που να αποδεικνύουν ότι οι παρεμβάσεις που στοχεύουν
στον υπό έρευνα βιοδείκτη επηρεάζουν τα κλινικά τελικά σημεία (endpoints) ενδιαφέροντος. Αν η σχέση
βιοδείκτη – κλινικού τελικού σημείου εμμένει κατόπιν πολλών παρεμβάσεων, τότε είναι εύλογο ότι είναι
γενικευμένη.
Αξίζει να αναφερθεί ότι παρότι πρόκειται για μια αντικειμενική αξιολόγηση που βασίζεται σε τεκμήρια,
η συλλογιστική που χρησιμοποιείται σε αυτό το βήμα μπορεί να εξακολουθεί να είναι πιθανολογική αντί
να είναι αιτιοκρατική. Ενώ η αιτιοκρατική συλλογιστική ουσιαστικά σημαίνει ότι κάθε παράγοντας που
συνεισφέρει στην αλυσίδα βιοδείκτης – παρέμβαση – κλινικό τελικό σημείο είναι καθορισμένος και
κατανοητός, η πιθανολογική συλλογιστική δίνει έμφαση στις επιδημιολογικές και στατιστικές σχέσεις,
αναγνωρίζοντας πως δεν μπορεί να είναι πλήρως κατανοητοί όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες.
Αυτός είναι και ο λόγος που τα κλινικά αποτελέσματα είναι εκ φύσεως θεμελιωδώς τυχαία και απαιτούν
πιθανολογική συλλογιστική που θα συμβάλλει στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων με γνώμονα τη
λογική.
Για την πρώτη φάση αυτού του βήματος, η αξιολόγηση της ισχύος των τεκμηρίων σε σχέση με την εξέλιξη
της ασθένειας μπορεί να γίνει, εν μέρει, χρησιμοποιώντας έννοιες που περιγράφονται από τα κριτήρια
του Hill. Τα κριτήρια του Hill αξιολογούν χαρακτηριστικά όπως την ισχύ της συσχέτισης, καθώς και τη
βιολογική αξιοπιστία και συνέπεια, μεταξύ άλλων (Williams et al., 2006). Η κατανόηση της βιολογίας
πίσω από έναν βιοδείκτη είναι σημαντική πηγή πληροφορίας, όσον αφορά την σχετικότητα, την
εξειδίκευση και την στιβαρότητα του βιοδείκτη. Παρόλα αυτά, οι βιοδείκτες που υποδεικνύουν διαφορές
ανάμεσα σε υγιείς και μη υγιείς οργανισμούς μπορεί να αναφέρονται στις συνέπειες παρά στις αιτίες
της υφέρπουσας παθολογίας της ασθένειας. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι διαφορές μπορεί να μην έχουν
καμία προβλεπτική αξία, συνεπώς αυτοί οι βιοδείκτες χρειάζεται να υποστούν ενδελεχή και
πολυεπίπεδη διαδικασία πιστοποίησης με απώτερο σκοπό να μετατραπούν σε διαγνωστικά εργαλεία
(Koulman et al., 2009).
Διαφορετικά μοντέλα στις μελέτες έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι μελέτες
σειράς ή μελέτες κοόρτης (cohort studies) επιτρέπουν στους ερευνητές να προσδιορίζουν τον πληθυσμό
της μελέτης βασισμένοι σε κάποια σχετικά χαρακτηριστικά, εκ των προτέρων και κατόπιν να
παρακολουθούν την εξέλιξη των δεικτών υγείας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτή η μέθοδος είναι η
πιο ακριβής, αλλά ταυτόχρονα πιο αργή από άλλα μοντέλα. Από την άλλη, οι διατομεακές μελέτες
προσδιορίζουν την επιλογή του πληθυσμού και μετά συλλέγουν δεδομένα τόσο για τα χαρακτηριστικά
ενδιαφέροντος, όσο και για τους δείκτες υγείας ταυτόχρονα. Παρότι αυτές οι μελέτες είναι ταχύτερες,
έχουν περιορισμούς.
Για το δεύτερο βήμα της πιστοποίησης, η προγνωστική αξία είναι ένα χρήσιμο, αλλά όχι επαρκές
κριτήριο. Οι παρεμβάσεις που στοχεύουν τον υπό διερεύνηση βιοδείκτη πρέπει ιδανικά να επιδρούν στα
κλινικά τελικά σημεία ενδιαφέροντος. Παρότι τα εργαστηριακά ή τα προκλινικά δεδομένα μπορεί να
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υποδεικνύουν την επίδραση των παρεμβάσεων στο βιοδείκτη και να συμβαδίζουν με τις συνέπειες των
κλινικών αποτελεσμάτων, είναι επιπλέον απαραίτητο να υπάρχουν στιβαρά και επαρκώς ελεγχόμενα
δεδομένα κλινικών μελετών που χρησιμοποιούν κλινικά τελικά σημεία. Παρατηρησιακά δεδομένα σε
ανθρώπινους πληθυσμούς και πρωταρχικά κλινικά δεδομένα λαμβάνονται υπόψη, αλλά δεν είναι
αρκετά για να πιστοποιήσουν πλήρως έναν βιοδείκτη ως μία παράμετρο υποκατάστασης (surrogate
endpoint) σε αυτή τη φάση της αξιολόγησης. Μια ενημερωτική προσέγγιση που βασίζεται σε τεκμήρια
για την πιστοποίηση μιας παραμέτρου υποκατάστασης μπορεί να βασίζεται σε μια συνοπτική ανάλυση
πολλαπλών τυχαιοποιημένων δοκιμών, όπου η σχέση της επίδρασης της παρέμβασης στο βιοδείκτη
σχεδιάζεται συναρτήσει της επίδρασης της παρέμβασης στο πραγματικό κλινικό τελικό σημείο (πχ.
αξιολόγηση της υπέρτασης ως παραμέτρου υποκατάστασης για καρδιαγγειακά προβλήματα) (Staessen
et al., 2003).
Μια παρέμβαση μπορεί να ασκήσει πολλαπλές, διαφορετικές και ακόμα και αντικρουόμενες πράξεις.
Είναι υπαρκτές οι προκλήσεις του προσδιορισμού των κλινικών δοκιμαστικών δεδομένων που είναι
απαραίτητα για να τεκμηριώσουν την αξία των παρεμβάσεων που στοχεύουν σε συγκεκριμένο κλινικό
τελικό σημείο και της πρόβλεψης κέρδους/ζημίας. Για παράδειγμα, η μετα-κλιμακτηριακή ορμονική
θεραπεία υποκατάστασης (HRT) θεωρητικά και κατόπιν μελέτης παρατηρησιακών και επιδημιολογικών
δεδομένων, αλλά και των προφανών ευεργετικών δράσεων των οιστρογόνων στις λιποπρωτεΐνες, καθώς
και άλλων βιοδεικτών καρδιαγγειακών παθήσεων, προστάτευε τις γυναίκες από καρδιαγγειακές
ασθένειες. Παρόλα αυτά, πολλοί σημαντικοί φλεγμονώδεις και προθρομβωτικοί βιοδείκτες δεν είχαν
μετρηθεί αρχικά. Μετά από αρκετές κλινικές δοκιμές, αποδείχτηκε ότι η HRT στην πραγματικότητα
αύξανε την θνησιμότητα από καρδιαγγειακά επεισόδια και ότι έχει κι άλλες δυσμενείς και μη
αναμενόμενες παρενέργειες. Συνεπώς, όσον αφορά την αξιολόγηση βιοδεικτών, συστήνεται η ανάλυση
πολλαπλών μηχανικών που να οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα.
Επιπλέον, οι παρεμβάσεις μπορεί να έχουν ποικίλες επιδράσεις σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Οι
κλινικές συνέπειες μιας παρέμβασης μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα σε έναν υγιή πληθυσμό και σε έναν
πληθυσμό με εκτεταμένες συννοσηρότητες . Ο βιοδείκτης δεν οφείλει απλώς να καταδεικνύει τις
διαφορές ανάμεσα σε υγιείς και άτομα με μια ασθένεια. Η ομάδα ελέγχου πρέπει επίσης να
περιλαμβάνει άτομα με άλλες παθοφυσιολογίες με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι ο βιοδείκτης μπορεί να
κάνει τις σχετικές διακρίσεις (Koulman et al., 2009). Στην περιγραφή των τεκμηρίων όσον αφορά τον
βιοδείκτη, οι πληθυσμοί και οι παθήσεις στις οποίες εφαρμόζεται η αξιολόγηση πρέπει να είναι σαφείς
ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη στο τρίτο βήμα της αξιολόγησης των βιοδεικτών, δηλαδή στην
αξιοποίηση.
Η αξιοποίηση είναι μια εννοιολογική ανάλυση των διαθέσιμων τεκμηρίων για έναν βιοδείκτη με
απώτερο σκοπό την χρήση του βιοδείκτη κατά τον προτεινόμενο τρόπο. Αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται σε μία βάση που να είναι αυστηρά διαμορφωμένη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, με
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το πλαίσιο χρήσης να λαμβάνεται υπόψη, ενώ η γνώση και η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσονται. Ο
προσδιορισμός του πλαισίου χρήσης απαιτεί σαφήνεια των πληθυσμών και των παθήσεων στις οποίες
εφαρμόζεται η αξιολόγηση. Για τις παραμέτρους υποκατάστασης, σπανίως ή και ποτέ δεν
επιτυγχάνονται οι ιδανικές στατιστικές απαιτήσεις. Είναι απαραίτητη η υποκειμενική αξιολόγηση ώστε
να προσδιοριστεί πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παράμετροι υποκατάστασης. Η μεταβλητότητα
μεταξύ αξιολογήσεων μπορεί να ελαχιστοποιηθεί κατόπιν συνεπούς αξιολόγησης των σημαντικών
παραγόντων.
Το βήμα της αξιοποίησης μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικά μέρη. Οι βιοδείκτες έχουν ένα μεγάλο
εύρος χρήσεων που εκτείνεται από την κλινική φροντίδα μέχρι την ανάπτυξη φαρμάκων, ενώ
συμπεριλαμβάνει και τους τομείς της στρωματοποίησης του κινδύνου, την εξέταση, τη διάγνωση, την
πρόγνωση, την επιλογή ασθενή και την φαρμακοδυναμική. Για παράδειγμα, στην ανάπτυξη των
φαρμάκων, υπάρχει ένα φάσμα χρήσεων, από πρωταρχικές δοκιμές στο ένα άκρο, μέχρι παραμέτρους
υποκατάστασης στο άλλο άκρο. Ένας προσδιορισμός της γενικής κατηγορίας για την οποία ο βιοδείκτης
προορίζεται είναι απαραίτητος ώστε να ενημερώνεται η διαδικασία αξιολόγησης σχετικά με το αν τα
δεδομένα της αναλυτικής αξιολόγησης και της πιστοποίησης είναι τα κατάλληλα για αυτό το σκοπό και
ειδικά όταν μπορεί να επηρεάζει μελλοντικές ρυθμιστικές αποφάσεις. Η λίστα των χρήσεων μεγαλώνει
περισσότερο, όταν οι βιοδείκτες υπεισέρχονται στον τομέα των ιατρικών συσκευών. Συνεπώς αυτή η
απόφαση μπορεί να εκληφθεί ως ένα απαραίτητο πρώτο συστατικό στο βήμα της αξιοποίησης.
Το δεύτερο συστατικό της αξιοποίησης είναι η εξέταση των παραγόντων που σχετίζονται με τον ορισμό
του περιεχομένου για το οποίο ο βιοδείκτης πρέπει να έχει πιστοποιηθεί. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο
νωρίς γίνεται η εξέλιξη μιας παρέμβασης, τόσο μεγαλύτερη ευελιξία υπάρχει στη χρήση ενός βιοδείκτη.
Ένα από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος στην αξιολόγηση ενός βιοδείκτη είναι αν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως παράμετρος υποκατάστασης. Σε μια τέτοια περίπτωση τα κριτήρια της αξιολόγησης
γίνονται πιο αυστηρά. Για όλους, δε, τους βιοδείκτες η συχνότητα της ασθένειας και η θνητότητα που
συνδέεται με αυτή, έχει σημαντικό εννοιολογικό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, σε γενικές γραμμές η
χρήση μιας παρέμβασης προορισμένης για πρωταρχική πρόληψη θα πρέπει να έχει μικρή ανεκτικότητα
κινδύνου. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση ενός πολύ κοινού, σοβαρού και χρόνιου νοσήματος, μπορεί το
αποδεκτό ρίσκο μιας παρέμβασης να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μιας λιγότερο συχνής ή
λιγότερο σοβαρής ασθένειας. Αντίστοιχα, σε μια παρέμβαση που έχει ως στόχο της θεραπεία μιας
σπάνιας αλλά θανάσιμης ασθένειας, μπορεί να γίνει ανεκτό ένα μεγαλύτερο επίπεδο ρίσκου από το
αντίστοιχο που αφορά μια πιο συχνή αλλά όχι θανατηφόρα ασθένεια. Συνεπώς, ίσως είναι ευκολότερο
να υποστηριχθεί η χρήση μιας παραμέτρου υποκατάστασης για δοκιμές που αφορούν σπάνιες και
θανατηφόρες ασθένειες
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα ενός βιοδείκτη μπορεί να συσχετιστεί με τα ρίσκα και την
ωφέλεια που μπορεί να συνδέονται με την παρέμβαση που στοχεύει τον βιοδείκτη. Τα οφέλη πρέπει να
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εκτιμώνται πάντα σε σύγκριση με τον κίνδυνο της αποτυχίας του βιοδείκτη να προσδιορίσει ένα εύρος
αποδεκτής απόδοσης. Η υποκειμενικότητα εδώ μπορεί να ελαχιστοποιηθεί αν αναλογιστούμε την
χρηστικότητα του βιοδείκτη ως ανάλογη της αξιολόγησης του κινδύνου (Williams et al., 2006)
Το κατά πόσο μια δοθείσα παράμετρος υποκατάστασης μπορεί να είναι ο στόχος μιας θεραπευτικής
παρέμβασης εξαρτάται από τους παράγοντες κινδύνου. Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι
μηχανισμοί που διέπουν τα κλινικά αποτελέσματα, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις που είναι πιο πιθανό να
επηρεάσουν τους μηχανισμούς να μπορούν να επιλεγούν για συγκεκριμένους ασθενείς ή
συγκεκριμένους πληθυσμούς. Ο κίνδυνος μιας λάθος απόφασης όσον αφορά την πιστοποίηση ενός
βιοδείκτη είναι σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Παρόλο που το κόστος
ευκαιρίας διαφέρει μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, η υποκειμενικότητα εδώ μπορεί να
ελαχιστοποιηθεί. Το κόστος ευκαιρίας, όταν γίνει μια συγκεκριμένη επιλογή είναι το όφελος που θα
προέκυπτε, αν αντί για αυτή είχε γίνει η δεύτερη καλύτερη επιλογή.
H γνώση τρεχόντων και προηγούμενων θεραπειών που χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεκριμένους ασθενείς
ή πληθυσμούς παίζει ρόλο στα πλαίσια χρήσης για τα οποία πιστοποιείται ένας βιοδείκτης. Η αξιολόγηση
μπορεί να διαφοροποιηθεί, συναρτήσει της πληθώρας των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών ή της
μη ύπαρξής τους. Είναι σημαντικό να εκτιμηθεί το κόστος της άρνησης της παρέμβασης σε ασθενείς οι
οποίοι θα επωφελούνταν.
Στην περίπτωση χρόνιων νοσημάτων, όπου υπάρχουν πολλαπλές παθογόνες οδοί που οδηγούν στην
ανάπτυξη των κλινικών αποτελεσμάτων και πολλαπλές εκδηλώσεις της ασθένειας, η πιθανολογική φύση
των προβλέψεων που βασίστηκαν σε βιοδεικτικά δεδομένα υποδηλώνει ότι κανένας βιοδείκτης δεν
μπορεί με απόλυτη βεβαιότητα να αποκλείσει την μελλοντική παρουσία ενός γεγονότος, ούτε της
χρονικής περιόδου που αυτό θα συμβεί. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις με κανονιστικό αντίκτυπο
κατά τις οποίες η χρήση ενός βιοδείκτη ως παράμετρο υποκατάστασης μπορεί να υποστηρίζεται, όπως
περιπτώσεις που η ανάγκη παρέμβασης είναι άμεση ή όπου μελέτες που περιλαμβάνουν κλινικά τελικά
σημεία δεν είναι εφικτές λόγω τεχνικών ή ηθικών εμποδίων.
Προφανώς και δεν αποθαρρύνεται η χρήση των βιοδεικτών στην ανάπτυξη προϊόντων. Οι βιοδείκτες
παίζουν σπουδαίο ρόλο στην έρευνα και στη λήψη αποφάσεων. Είναι, όμως, σημαντικό να έχουμε
υπόψη ότι οι πληροφορίες που μπορούν να μας δώσουν μια συγκεκριμένη παράμετρος υποκατάστασης
ή ένα συγκεκριμένο κλινικό τελικό σημείο είναι περιορισμένες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να δοθεί
έμφαση στην ανάγκη τα δεδομένα να αξιολογούνται σε σχέση και με τα ανεπιθύμητα γεγονότα ή τις
ακούσιες συνέπειες από την χρήση του βιοδείκτη.
Τα κλινικά τελικά σημεία και οι παράμετροι υποκατάστασης έχουν οριστεί με έναν τρόπο που επιτρέπει
τη σαφή διάκρισή ανάμεσά τους: τα κλινικά τελικά σημεία συνήθως αντικατοπτρίζουν την εμπειρία των
ασθενών, ενώ οι παράμετροι υποκατάστασης όχι. Παρόλα αυτά, η συζήτηση που γίνεται αφορά την
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επιστημονική πολυπλοκότητα του διαχωρισμού μεταξύ των δύο. Μερικά κλινικά τελικά σημεία έχουν
πολλές ομοιότητες με βιοδείκτες (π.χ. η ανάγκη για αναλυτική επικύρωση) και απομακρύνονται από τον
αυστηρό ορισμό τους. Παρόλα αυτά διαφέρουν αισθητά από τους βιοδείκτες, αφού ασχολούνται με το
πως νιώθει ο ασθενής, ενώ επίσης αξιοποιούν πολλαπλά διαγνωστικά κριτήρια. Κάποιες παράμετροι
υποκατάστασης είναι εξαιρετικά στιβαρές, αλλά ακόμα κι αυτές απαιτούν μια κατανόηση των με
σχετικών συνεπειών, της σπουδαιότητας και της διάρκειας των στοχευμένων συνεπειών και της
βελτιστοποίησης της χρήσης τους.
Ένας βιοδείκτης που έχει περάσει από τη φάση της αξιολόγησης, είναι έτοιμος να περάσει στη φάση της
κλινικής εφαρμογής. Αυτή η φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω τέσσερα στοιχεία, τα οποία ποικίλουν
κατά περίπτωση (Goossens et al., 2015):
●
●
●
●

Κανονιστική έγκριση (regulatory approval).
Εμπορευματοποίηση (commercialization).
Κάλυψη από τις ασφαλιστικές εταιρείες (coverage by health insurance companies).
Ένταξη στις κλινικές κατευθυντήριες γραμμές (incorporation in clinical practice guidelines).

2.4 Τρόπος εύρεσης και ανάπτυξης
Η λίστα των ερευνών σχετικών με βιοδείκτες συνεχώς μεγαλώνει, σε αντίθεση όμως με τους
εγκεκριμένους βιοδείκτες, που δεν ακολουθεί την ίδια εκθετική αύξηση. Ένας λόγος για αυτό το κενό
είναι η αύξηση του κόστους ανάπτυξης των βιοδεικτών, που ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία με την
αντίστοιχη της ανάπτυξης φαρμάκων. Παρόλα αυτά, το ερευνητικό ενδιαφέρον για την εύρεση
βιοδεικτών είναι έντονο. Υπάρχει μια πληθώρα προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την εύρεση
ενός βιοδείκτη πριν περάσει στην φάση της αξιολόγησης.
Στη μοντέρνα Βιολογία η κατάληξη -ωματική (omics) αναφέρεται στις σχετικές με τη βιολογία επιστήμες
που παρουσίασαν αξιοσημείωτη πρόοδο τον 21ο αιώνα και έχουν κατάληξη σε -omics στα αγγλικά, όπως
την γονιδιωματική, την μεταγραφομική, την πρωτεϊνωματική κ.α. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών
των επιστημονικών μεθόδων είναι ότι επικεντρώνονται στην ανάλυση των μακρομορίων ενός ολόκληρου
κυττάρου ή ενός ολόκληρου οργανισμού και όχι σε μεμονωμένα μέρη. Δεν μελετούν, επί παραδείγματι,
τη λειτουργία ενός γονιδίου, αλλά πως αλληλεπιδρούν πολλά γονίδια μαζί. Με αυτόν τον τρόπο οι
επιστήμονες λαμβάνουν ολοκληρωμένη πληροφορία από το σώμα, για ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που
συμβαίνει, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί πολλές ασθένειες δεν προσδιορίζονται από ένα μόνο γονίδιο
ή μία μόνο πρωτεΐνη. Η αξιοποίηση των δεδομένων πολλαπλών επιστημονικών μεθόδων τύπου omics
εισάγει νέες τεχνολογικές προκλήσεις. Απαιτούνται καινοτόμες αναλυτικές και στατιστικές μέθοδοι για
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τον συνδυασμό διαφορετικών συνόλων δεδομένων, καθώς και τυποποιημένες μετρήσεις ελέγχου
ποιότητας, έτσι ώστε τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα εξαχθούν από ένα ερευνητικό πεδίο να
μπορούν να αναπαραχθούν και για ένα άλλο. Επιπλέον θα πρέπει οι καινούριες αυτές μέθοδοι να είναι
σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην ερμηνεία των μοριακών συμβάντων και να μπορούν να
καθοδηγήσουν τη θεραπευτική και την κλινική φροντίδα.
Η γονιδιωματική δίνει τη δυνατότητα της διάκρισης ανάμεσα σε καρκινικά και φυσιολογικά κύτταρα. Τα
γονίδια που μπορούν να διακρίνουν τα καρκινικά κύτταρα, μπορούν να λειτουργήσουν ως βιοδείκτες.
Για το σκοπό αυτό, στη γονιδιωματική προσέγγιση υπάρχουν τέσσερις κύριες μέθοδοι. Στην πρώτη, ένα
στίγμα RNA (RNA blot ή northern blot) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομονώσει κάποιες
αλληλουχίσεις RNA. Για τη δεύτερη και την Τρίτη μέθοδο γίνεται ανάλυση με τεχνικές μελέτης της
γονιδιακής έκφρασης ή ανάλυσης της σειριακής γονιδιακής έκφρασης. Τέλος, μια μέτρηση
μικροσυστοιχίας DNA μπορεί να προσδιορίσει τη συχνότητα του κάθε γονιδίου. Συχνά μια αλυσιδωτή
αντίδραση πολυμεράσης χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν πολλαπλά αντίγραφα των αλληλουχιών
για ευκολότερη επεξεργασία.
Μια πρόκληση στον τομέα της γονιδιωματικής είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν είναι προτιμότερα τα
τεστ που βασίζονται στο DNA ή στο RNA. Από τη μία, το DNA είναι γενικότερα πιο σταθερό από το RNA
και οι περισσότερες μεταλλάξεις που προκαλούν καρκίνο γίνονται στο επίπεδο του DNA. Παρόλα αυτά,
η ανάλυση του RNA επιτρέπει στους ερευνητές να εντοπίσουν αλλαγές όχι μόνο στη νουκλεοτιδική
αλληλουχία των γονιδίων, αλλά και δευτερεύουσες αλλαγές στο DNA. Επιπλέον, οι αλλαγές στη
νουκλεοτιδική αλληλουχία των γονιδίων που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταγραφής, εντοπίζονται
από RNA-tests, όπως άλλωστε και αλλαγές που δε σχετίζονται με αλληλουχίσεις, αλλά επιφέρουν
καρκίνο. Ένας ακόμα προβληματισμός στην γονιδιωματική είναι ότι τα μη καρκινικά κύτταρα σε ένα
δείγμα μπορούν ορισμένες φορές να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα.
Η πρωτεϊνωματική είναι μία ακόμα επιστήμη που χρησιμοποιείται ως μια προσέγγιση για την εύρεση
βιοδεικτών. Το πρωτεΐνωμα αναφέρεται σε όλες τις πρωτεΐνες που έχουν εξαχθεί από ένα κύτταρο, ιστό
ή οργανισμό κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Οι πρωτεΐνες είναι χρήσιμες ως καρκινικοί βιοδείκτες
γιατί αντιπροσωπεύουν το παράγωγο ενός ενεργού γονιδίου. Τα γονίδια μπορεί να είναι και μη ενεργά,
ενώ ακόμα και όταν ένα γονίδιο μεταγράφεται σε RNA, δεν μεταφράζεται πάντα σε πρωτεΐνη.
Ουσιαστικά, οι πρωτεΐνες είναι αυτές που προσδιορίζουν τη λειτουργία ενός κυττάρου. Οι πέντε μέθοδοι
που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των πρωτεϊνών είναι η δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση σε πηκτή
(2D-PAGE), η υγρή χρωματογραφία – φασματομετρίας μάζας (LC-MS), η αυξητικής επιφάνειας
εκρόφηση/ιονισμός με λέιζερ (SELDI-TOF), η συστοιχία αντισωμάτων και η μικροσυστοιχία ιστών. Όπως
και στην γονιδιωματική, έτσι και στην πρωτεϊνωματική, ο στόχος της έρευνας προορίζεται στο να βρει
πρωτεϊνικές υπογραφές του καρκίνου, οι οποίες συντίθενται από πολλαπλές πρωτεΐνες και θα επιτελούν
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σημαντικές λειτουργίες ως προς τον καρκίνο, όπως πρόγνωση, πρόβλεψη, ανταπόκριση στη θεραπεία,
κίνδυνο μεταστάσεων κ.α.
Πολλές από τις προκλήσεις της πρωτεϊνωματικής σχετίζονται με τεχνολογίες και με τεστ που έχουν ως
στόχο να εντοπίσουν πρωτεΐνες. Ένα παράδειγμα αφορά το διπλωμένο σχήμα που αποκτούν οι
πρωτεΐνες και που είναι κομβικό για τις λειτουργίες που επιτελούν. Κατά τον ίδιο τρόπο, ένα τεστ που
προσπαθεί να ανιχνεύσει την παρουσία ή να αποκωδικοποιήσει τη λειτουργία των πρωτεϊνών πρέπει να
διατηρήσει την πρωτεΐνη στον ίδιο σχηματισμό. Μια άλλη πρόκληση που δεν έχει ακόμα επιλυθεί είναι
η ποσότητα των πρωτεϊνών σε δείγματα που προέρχονται από ιστούς, αφού ότι οι πρωτεΐνες υπάρχουν
στους ιστούς σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Η μεταβολισμική είναι η επιστήμη που αναφέρεται στη μελέτη των μεταβολιτών που παράγονται σε ένα
κύτταρο, ιστό ή οργανισμό σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ένας μεταβολίτης είναι ένα μόριο που
παράγεται από μεταβολισμό: οι χημικές αντιδράσεις που μετατρέπουν ένα μόριο σε ένα άλλο μόριο.
Κάποια καρκινικά κύτταρα παράγουν μεταβολίτες που μπορούν να λειτουργήσουν ως βιοδείκτες. Οι
μεταβολίτες μπορεί να βρεθούν σε καρκινικούς ιστούς ή σε υγρά και εκκρίσεις του σώματος (πχ. ούρα,
που είναι και εύκολα προσβάσιμα, χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης ιστού από το σώμα). Όταν, για
παράδειγμα, το σώμα μας διασπά τις πρωτεΐνες από το φαγητό που τρώμε, ένας από τους μεταβολίτες
που παράγονται είναι το ουρικό οξύ. Τα επίπεδα του ουρικού οξέος στο αίμα είναι ένας βιοδείκτης για
μια πληθώρα διαφορετικών παθήσεων.
Στην μεταβολισμική η πιο βασική πρόκληση είναι η εξαγωγή από τους ιστούς και η ανάλυση των πολλών
διαφορετικών τύπων ουσιών που συνθέτουν τους μεταβολίτες. Μπορεί να είναι πρωτεΐνες, DNA, RNA,
σάκχαρα, οργανικά οξέα κ.α. Μια άλλη πρόκληση είναι ότι οι χημικές ενώσεις που εξάγονται από έναν
ιστό δεν έχουν την ίδια συγκέντρωση σε ένα δείγμα. Όταν οι συσκευές ανίχνευσης έχουν υψηλό βαθμό
ευαισθησίας ώστε να εντοπίζουν τις ενώσεις με χαμηλή συγκέντρωση, τότε το σύστημα υπερφορτώνεται
από τις ενώσεις που έχουν υψηλή συγκέντρωση και υπάρχει αλλοίωση της ανάλυσης.
Η μεταγραφωματική είναι η επιστήμη που μελετά το μεταγράφωμα, ένας όρος που η πρώτη του χρήση
έγινε για να δηλώσει το σύνολο των μεταγραφών. Πλέον ο όρος μεταγράφωμα υποδηλώνει το σύνολο
όλων των μορίων RNA που εκφράζονται σε μια δοθείσα δομή, όπως ένα κύτταρο, έναν ιστό ή έναν
οργανισμό (Morozova et al., 2009; Wolf, 2013). Η μεταγραφωματική περιλαμβάνει ό,τι έχει σχέση με το
RNA, μεταξύ των οποίων και τα επίπεδα έκφρασης, τις λειτουργίες, τον εκφυλισμό κ.α. Επίσης
περιλαμβάνει τη δομή των μεταγραφών και των γονικών γονιδίων (parent genes) αναφορικά με τις
αρχικές τοποθεσίες της μεταγραφής (transcription start sites), τις αλληλουχίσεις 5’ και 3’, τα μοτίβα
μάτισης και τις μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις (Wang et al., 2009). Η μεταγραφωματική καλύπτει
όλους τους τύπους μεταγραφών, συμπεριλαμβανομένων του mRNA, του miRNA και διαφόρων τύπων
μακρού μη-κωδικοποιητικού RNA (long noncoding RNAs ή lncRNA).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
54

ΗΠ1ΑΒ-0028189 - BioPredictor

Η μοντέρνα μεταγραφωματική χρησιμοποιεί μεθόδους υψηλής απόδοσης για την ανάλυση της
έκφρασης πολλαπλών μεταγραφών σε διαφορετικές φυσιολογικές ή παθολογικές καταστάσεις, με
αποτέλεσμα να αυξάνει δραματικά την κατανόησή μας για τις σχέσεις μεταξύ του μεταγραφώματος και
του φαινότυπου για ένα τεράστιο εύρος ζωντανών οργανισμών (Millward et al., 2016)
Η λιπιδομική αναφέρεται στην ανάλυση των λιπιδίων που έχουν μοναδικές φυσικές ιδιότητες, οπότε
είναι δυσκολότερο να μελετηθούν. Ωστόσο, οι βελτιώσεις στις νέες πλατφόρμες ανάλυσης έχουν κάνει
δυνατή την αναγνώριση και την ποσοστικοποίηση των περισσότερων λιπιδικών μεταβολιτών από ένα
απλό δείγμα. Πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για λιπιδική σύνθεση περιλαμβάνουν φασματογραφία
μάζας, χρωματογραφία και πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό.
Ευρέως γνωστές τεχνικές όπως ακτίνες Χ, υπέρηχοι, αξονικές τομογραφίες επιτρέπουν στους γιατρούς
να έχουν μια συνολική απεικόνιση για το εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισμού και παρότι οι τεχνικές
απεικόνισης είναι ήδη αρκετά αναλυτικές, ώστε να επιτρέπουν τον εντοπισμό όγκων, η εξέλιξη στον
τομέα αυτόν είναι συνεχής, επιτρέποντας στους επιστήμονες να επικεντρώνονται με ακόμα μεγαλύτερη
λεπτομέρεια σε όλο και μικρότερα μέρη του σώματος.
Η μοριακή απεικόνιση είναι ένα σύνολο τεχνικών που άμεσα ή έμμεσα παρακολουθούν και
καταγράφουν τη χωροχρονική κατανομή μοριακών ή κυτταρικών διαδικασιών για βιοχημικές,
βιολογικές, διαγνωστικές ή θεραπευτικές εφαρμογές. Η μοριακή απεικόνιση μπορεί να παρέχει
λεπτομερείς πληροφορίες για κύτταρα και μόρια που προφανώς δεν είναι διακριτές με γυμνό μάτι.
Μπορούμε να σκεφτούμε την μοριακή απεικόνιση ως οπτικές αναπαραστάσεις βιολογικών διαδικασιών
που λαμβάνουν χώρα στα κύτταρα.
Ο αριθμός των καρκινικών κυττάρων στο αίμα είναι ένας ευαίσθητος βιοδείκτης για την εξέλιξη και την
εξάπλωση του καρκίνου. Δυστυχώς είναι δύσκολη η διάκριση μικρού αριθμού καρκινικών κυττάρων
ανάμεσα σε υγιή, κάτι που θα ήταν σημαντικό για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου.
Αυτό το πρόβλημα εν μέρει αντιμετωπίζεται με την βοήθεια της μοριακής απεικόνισης. Αυτός είναι ένας
απλός τρόπος εντοπισμού βιοδεικτών μέσω μοριακής απεικόνισης.
Η χρήση υπολογιστών για την αναζήτηση βιοδεικτών είναι γνωστή και ως ανάλυση in silico
(υπολογιστική ιατρική). Πολλές φορές υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε γενωμικά δεδομένα που έχουν
ήδη χρησιμοποιηθεί σε έρευνες και έτσι οποιοδήποτε μέλος της ερευνητικής κοινότητας μπορεί να
διεξάγει in silico έρευνες για να βρει, με τη βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού, τα μοτίβα εκείνα που
μπορεί να υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός βιοδείκτη. Τα πλεονεκτήματα των αναλύσεων in silico είναι το
χαμηλότερο κόστος και η μη απαίτηση εκτεταμένης κλίμακας κλινικών δοκιμών, που μπορεί να
χρειαστούν από πολλούς μήνες ως και λίγα χρόνια για να καταστούν αποτελεσματικές. Επίσης, υπάρχει
η δυνατότητα τα δεδομένα που προέρχονται από διαφορετικές πηγές να χρησιμεύουν πότε ως test sets
και πότε ως validation sets με σκοπό να επαληθεύουν οι επιστήμονες τα ευρήματά τους. Ένα
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μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι εν πολλοίς εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων, η
οποία δεν είναι πάντα δυνατόν να ελεγχθεί, αφού αυτά προκύπτουν από εργαστηριακή έρευνα.
Επιπλέον, μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα διαφορετικών
δεδομένων, λόγω των διαφορετικών γενωμικών μεθόδων που ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί για
την συλλογή τους. Για τους παραπάνω λόγους, η συγκεκριμένη μέθοδος συνήθως είναι το αρχικό στάδιο
των ερευνών, πριν ακολουθήσει η επικύρωσή τους σε καρκινικά κύτταρα και αργότερα σε ασθενείς με
καρκίνο. Στην παρακάτω Εικόνα 15 υπάρχει μια λεπτομερής απεικόνιση της ροής διαδικασιών της in silico
ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων (Wilson and Muftuoglu, 2012):

Εικόνα 15: Σχηματικό διάγραμμα που περιγράφει πως τα in silico εργαλεία ενσωματώνονται σχεδόν
σε κάθε βήμα της διαδικασίας της ανακάλυψης και της ανάπτυξης φαρμάκων.
Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους, οι βιοδείκτες πρέπει να ανακαλυφθούν και ιδανικά να γίνει μια
πρώτη επισκόπησή τους σε μια πρωταρχική αναφορά. Συνήθως αυτή πραγματοποιείται με τη μέθοδο
της διασταυρωμένης επικύρωσης (cross-validation) σε δείγματα ασθενών. Το πλάνο, τα ερωτήματα και
τα στοιχεία μελέτης της έρευνας, καθώς και η θεμελιώδης χρήση του βιοδείκτη πρέπει να
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ξεκαθαρίζονται επαρκώς πριν την ανάλυση, παρόλο που αυτό μπορεί να έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας
στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του βιοδείκτη. Σε αυτή την εποχή που οι τεχνολογίες τύπου omics
αναπτύσσονται διαρκώς, οι υποθέσεις των ερευνών πολύ συχνά παράγονται εκ των υστέρων,
ακολουθώντας συγκυριακές ανακαλύψεις από αμερόληπτη εξόρυξη γενωμικών μετρήσεων και
δεδομένων (Simon, 2011).
Ένα άλλο σχετικό θέμα που πρέπει να διευθετηθεί από νωρίς στην διαδικασία ανάπτυξης των βιοδεικτών
είναι ότι ο πληθυσμός στόχευσης πρέπει να ελέγχεται σε συγκεκριμένα κλινικά γενικά πλαίσια, που
επίσης θα πρέπει να διέπουν μεταγενέστερες κλινικές εφαρμογές. Ευρύτεροι πληθυσμοί στόχευσης θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένα κόστη και κίνδυνο αποτυχίας κατά τη φάση της ανάπτυξης.
Μια βασική πηγή μεροληψίας που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιοδείκτη σε επόμενα στάδια, είναι η
επιλογή του μοντέλου μελέτης, κατά το οποίο εξάγονται και αναλύονται τα βιοδείγματα. Ιδανικά, τα
βιοδείγματα πρέπει δυνητικά να συλλέγονται βάσει καλά ορισμένων κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού
μαζί με συνοδευτικές κλινικές σημειώσεις οι οποίες είναι προαποφασισμένες βάση ενός πρωτοκόλλου
μελέτης. Πρακτικά, η ανακάλυψη βιοδεικτών πολύ συχνά βασίζεται σε «βολικά» δείγματα, που είναι
εξάλλου διαθέσιμα στον ερευνητή κατά τη διάρκεια της έρευνας και συλλέγονται χωρίς να προϋπάρχει
η πρόθεση ανακάλυψης κάποιου συγκεκριμένου βιοδείκτη (Ransohoff and Gourlay, 2010). Έτσι θα
μπορούσαν να εισαχθούν μη αναγνωρίσιμοι παράγοντες που θα λειτουργούσαν αποπροσανατολιστικά
και σίγουρα θα έδιναν εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές, οι αποδείξεις που
παρέχονται από μεγάλης κλίμακας και καλώς αποσαφηνισμένων δυνητικών ερευνών θεωρούνται πιο
αξιόπιστες. Παρατηρησιακές μελέτες μπορεί να επηρεάζονται από πολλαπλές πηγές μεροληψίας, που
μπορούν να αναγνωριστούν ευκολότερα αν χρησιμοποιηθούν περιγραφικές κατευθυντήριες γραμμές
για να προσδιορίσουν την αξιοπιστία και την ποιότητα των βιοδεικτών στις πρωταρχικές εκθέσεις.
Συχνές αιτίες αποτυχίας στην ανάπτυξη στιβαρών προβλεπτικών και κυρίως προγνωστικών βιοδεικτών
είναι ο προσδιορισμός τους βάσει κλινικά μη έγκυρων παραμέτρων υποκατάστασης, καθώς και τα
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα από αναλύσεις παλαιού τύπου. Ενώ η βέλτιστη προσέγγιση είναι η
συλλογή δειγμάτων να ακολουθείται από ένα πλήρως προκαθορισμένο πρωτόκολλο, αυτή απαιτεί
κοστοβόρα και εκτενή αξιολόγηση του βιοδείκτη και καθυστερεί την έγκαιρη εκμετάλλευση των
καρκινικών βιοδεικτών. Ως εναλλακτική, μια παλαιού τύπου ανάλυση δειγμάτων, αρχειοθετημένη ως
μέρος μιας ολοκληρωμένης παλαιότερης δοκιμής προτείνεται για να περιορίσει τη χρονική
καθυστέρηση, αρκεί να εξακριβώνεται η ποιότητα του μοντέλου μελέτης (Simon et al., 2009). Μια άλλη
λύση είναι η ανάπτυξη μιας βιοτράπεζας όπου βιοδείγματα και ολοκληρωμένες κλινικές παρατηρήσεις
είναι δυνητικά συσσωρευμένα βάσει καλώς προσδιορισμένων πρωτοκόλλων. Παρόλα αυτά, κυρίως
λόγω της πολυπλοκότητας και της ετερογένειας που παρουσιάζει εκ φύσεως ο καρκίνος, έχει ευρέως
αναγνωριστεί η ανάγκη μεγαλύτερων ενοποιημένων βιοτραπεζών, οι οποίες απαιτούν προσεκτική
ανάπτυξη και αυστηρή προσήλωση σε δημοσιοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τις
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βιοτράπεζες (Taube et al., 2009 ; Watson et al., 2010). Η ποιότητα των κλινικών παρατηρήσεων είναι ένα
ακόμα σημείο κλειδί στη χρήση των πόρων στην προσπάθεια της αναγνώρισης αξιόπιστων βιοδεικτών
και της επικύρωσής της κλινικής τους χρησιμότητας. Επιπλέον, η στιβαρότητα στην επεξεργασία των
δειγμάτων και στην ανάλυση των δεδομένων είναι ένας ακόμα παράγοντας που επιδρά στην
αναπαραγωγησιμότητα των βιοδεικτικών μελετών. Μια έκθεση που αφορούσε την εύρεση πρωτεϊνικών
βιοδεικτών σημείωσε πως οι πιο κοινοί στατιστικοί αλγόριθμοι που εφαρμόζονται σε δεδομένα με μικρό
δείγμα έχουν την τάση να υποκύπτουν σε υπερ-ταύτιση (overfitting) και οδηγούν σε παραπλανητικά
συμπεράσματα και λάθος ταξινομήσεις (misclassification), συμπληρώνοντας πως οι μεταβλητές προφιλτραρίσματος (prefiltering variables) επιδεινώνουν το πρόβλημα (Hernández et al., 2014). Κατά
παρόμοιο τρόπο, μια κριτική επισκόπηση των προγνωστικών μελετών μικροσυστοιχίας στον καρκίνο
αποκάλυψαν ότι οι μισές από τις αναφερόμενες προγνωστικές γονιδιακές υπογραφές δεν ήταν
αναπαράξιμες, λόγω σημαντικών ελαττωμάτων στη μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων (Dupuy and
Simon, 2007). Συνεπώς, χρειάζεται προσεκτική αποτίμηση των τεχνικών μεθοδολογιών και ευθύνη στον
τομέα της αποκάλυψης των πληροφοριών στην υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα, ώστε να επιτευχθεί
σωστή αξιολόγηση των αναφερόμενων βιοδεικτών και ορθή αναγνώριση των υποψηφίων για περεταίρω
ανάπτυξη. Εξάλλου, η εξασφάλιση της αναπαραγωγισιμότητας της βιοπληροφορικής ανάλυσης είναι
αποφασιστικός παράγοντας στην επιτυχή κλινική μετάφραση βιοδεικτών που βασίζονται σε γενωμικά
δεδομένα. Έχουν ξεκινήσει σημαντικές προσπάθειες να διευθετηθούν αυτά τα ζητήματα, με ανάπτυξη
βιοπληροφορικών υποδομών, όπως δημόσιες αποθήκες δεδομένων (datasets repositories) με σχετικές
παρατηρήσεις σε βιολογικές, κλινικές και πειραματικές παραμέτρους και συστήματα καταγραφής
ολόκληρης της διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων, ώστε να επιτρέπεται στον καθένα να επαναλάβει ή να
τροποποιήσει την ανάλυση για να εξακριβώσει την στιβαρότητά της και τα αναφερόμενα ευρήματα
(Mesirov, 2010).
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3. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
Το 90% περίπου των ογκολογικών φαρμάκων που μπαίνουν στην διαδικασία των κλινικών δοκιμών δεν
φτάνουν ποτέ στη μαζική παραγωγή λόγω της αποτυχίας των κλινικών δοκιμών να παρουσιάσουν
ουσιαστικό θεραπευτικό όφελος, γεγονός που συμβάλλει στην αργή και κοστοβόρα εξέλιξη στην
θεραπεία του καρκίνου. Υπό αυτό το πρίσμα, η συνετή χρήση βιοδεικτών αναμένεται να παίξει
σημαντικό ρόλο στη μείωση του ρίσκου αποτυχίας στις κλινικές δοκιμές, εμπλουτίζοντας τα υπό έρευνα
προϊόντα με συγκεκριμένους μοριακούς υπότυπους που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις
εγκεκριμένες θεραπείες. Οι προσπάθειες για την κατανόηση του καρκίνου, τη βελτίωση των
διαγνωστικών μεθόδων και την ανακάλυψη νέων αντικαρκινικών φαρμάκων και θεραπειών οδηγεί όλο
και περισσότερο τους επιστήμονες στη μελέτη του γενετικού και επιγενετικού υπόβαθρου του καρκίνου,
και συγκεκριμένα στους βιοδείκτες που συνδέονται με αυτόν.

3.1 Καρκινικοί Βιοδείκτες
Πάνω από τους μισούς βιοδείκτες που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή έχουν πρακτική εφαρμογή στον
κλάδο της ογκολογίας, ενώ περίπου το 1/3 των κλινικών μελετών για τον καρκίνο περιλαμβάνουν
βιοδείκτες (Παναγούλιας, 2019). Οι καρκινικοί βιοδείκτες έχουν χαρακτηριστεί ως τα δακτυλικά
αποτυπώματα των όγκων. Η χρησιμότητά τους έγκειται στις παρακάτω λειτουργίες:
●

Προσδιορισμός προδιάθεσης συγκεκριμένου τύπου καρκίνου.
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●
●
●
●
●

Βοήθεια στον καθορισμό του τρόπου ιατρικής διαχείρισης του ασθενή.
Βοήθεια στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και της φαρμακευτικής
αγωγής.
Βοήθεια στον έλεγχο της επανεμφάνισης καρκίνου.
Αξιολόγηση της μεταστατικής δυναμικής του καρκίνου.
Υποστήριξη της εξατομικευμένης ιατρικής, απαντώντας στα ερωτήματα «ποιος θα θεραπευτεί;»,
«πώς θα θεραπευτεί;» και «πόση θεραπεία θα χρειαστεί;».

Παρότι κάποιοι βιοδείκτες όπως το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι γνωστοί και
χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην πρόγνωση
και στην θεραπεία, η πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα της μοριακής βιολογίας και το NGS, καθώς και ο
αυξανόμενος μοριακός χαρακτηρισμός των καρκινικών ιστών, έχουν οδηγήσει σε μια εκθετική αύξηση
στις μετρήσεις και στις προσπάθειες εντοπισμού αποκλινόντων δομών σε μοριακό επίπεδο.
Παρόλα αυτά, ανάμεσα στα πολλές αρχικές εκθέσεις που αφορούν συγκεκριμένους βιοδείκτες και στην
πλήρη κλινική εφαρμογή τους εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό που μπορεί να οφείλεται σε
προβλήματα που αφορούν το σχεδιασμό των ερευνών, τις πλατφόρμες δοκιμών και στη διαθεσιμότητα
των δειγμάτων για ανάπτυξη των βιοδεικτών. Το κενό αυτό οδηγεί σε αρχικές διαγνωστικές επιδόσεις
που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε μεταγενέστερα στάδια της έρευνας.
Η πολυπλοκότητα και οι αβεβαιότητες σχετικά με τους μηχανισμούς του καρκίνου επιβάλλουν προσοχή
στη χρήση βιοδεικτών, ειδικά από τη στιγμή που οι αναφερόμενες θεραπείες έχουν άμεση σχέση με την
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, αλλά επίσης και με οικονομικά βιώσιμες ιατρικές
αποφάσεις. Η ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων καρκινικών βιοδεικτών θα μπορούσε να βελτιώσει τον
προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Δεδομένου του δυνητικού αντίκτυπου που
έχουν οι καρκινικοί βιοδείκτες στο κόστος της ανίχνευσης και της θεραπείας του καρκίνου, θα
μπορούσαν να διαφοροποιήσουν σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση από τον καρκίνο. (Patlak και
Nass 2006).
Μερικά παραδείγματα καρκινικών βιοδεικτών, εκτός από αυτούς που ήδη έχουν αναφερθεί στην
παράγραφο 3.2.2.1., είναι η ενίσχυση του γονιδίου HER2 ή η υπερέκφραση της πρωτεΐνης του HER2
(overexpression/amplification of HER2), όπου όταν το γονίδιο HER2 μεταλλάσσεται, επιφέρει
ανεξέλεγκτη διαίρεση στα κύτταρα του στήθους, οδηγώντας στη δημιουργία όγκου, το αντίγονο 3 του
καρκίνου του προστάτη (PCA3), του οποίου η υπερέκφραση επιφέρει καρκίνο του προστάτη και τέλος το
καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA), του οποίου οι τιμές αυξάνονται σε ασθενείς με διαγνωσμένο καρκίνο.
Αυξημένες τιμές CEA δεν υποδηλώνουν απαραίτητα την ύπαρξη καρκίνου και δεν μπορούν να
προσδιορίσουν το είδος του καρκίνου, ακόμα κι αν υπάρχει, άρα δεν είναι ειδικός δείκτης και συνεπώς
δεν είναι αξιόπιστο ως διαγνωστική μέθοδος του καρκίνου. Ωστόσο, η αξιοποίηση του συγκεκριμένου
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βιοδείκτη συνδυαστικά με το CA 19-9, αυξάνει την ευαισθησία και των δύο δεικτών από ένα ποσοστό
20-30% σε ένα ποσοστό 50-60%.
Στην παρακάτω Εικόνα 16 βλέπουμε αρκετά παραδείγματα καρκινικών βιοδεικτών (προβλεπτικών,
προγνωστικών και διαγνωστικών), μαζί με τα διάφορα χαρακτηριστικά τους. (Goossens et al., 2015)
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Εικόνα 16: Παραδείγματα καρκινικών βιοδεικτών όλων των κατηγοριών.
Παρακάτω, αναλύεται η διαδικασία εύρεσης, ανάπτυξης και έγκρισης καρκινικών βιοδεικτών σε πέντε
φάσεις, οι οποίες απεικονίζονται και στην Εικόνα 17 και είναι γενικά αποδεκτές (Pepe et al., 2001):

Εικόνα 17: Οι 5 φάσεις ανακάλυψης, ανάπτυξης και έγκρισης καρκινικών βιοδεικτών.
Η πρώτη φάση είναι οι προκλινικές διερευνητικές μελέτες, όπου συνήθως συγκρίνονται καρκινικοί και
μη καρκινικοί ιστοί. Σκοπός είναι η αναγνώριση χαρακτηριστικών μοναδικών στους καρκινικούς ιστούς
που ενδεχομένως δώσουν ιδέες για κλινικά τεστ ανίχνευσης καρκίνου. Ανοσοϊστοχημεία και
ανοσοαποτυπώματα (western blots) έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για αυτό το σκοπό. Πιο
σύγχρονες τεχνολογίες περιλαμβάνουν περιγραφική έκφραση των γονιδίων (gene-expression profiles)
που βασίζονται σε μικροσυστοιχίες οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την έκφραση χιλιάδων γονιδίων
(Schummer et al., 1999), περιγραφική έκφραση των πρωτεϊνών (protein expression profiles) που
βασίζονται στην φασματοσκοπία μάζας (Merchant and Weinberger, 2000) κ.α. Ο αντικειμενικός σκοπός
της πρώτης φάσης είναι η αναγνώριση γονιδίων ή συστάδων γονιδίων (ή πρωτεϊνών) που παρουσιάζουν
υπερ-έκφραση ή υπο-έκφραση σε καρκινικούς ιστούς. Να βρεθούν στοιχεία για δυνητικά χρήσιμους
βιοδείκτες και να δοθεί συγκεκριμένη προτεραιότητα σε αυτά τα στοιχεία. Ο αριθμός των δειγμάτων που
χρειάζονται για αυτό το πρώτο βήμα εξαρτάται από το αντικείμενο της έρευνας και το εύρος της
μεταβλητότητας του βιοδείκτη.
Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνονται κλινικές αναλύσεις, οι οποίες βασίζονται στα δείγματα που
αποκτούνται με μη παρεμβατικό τρόπο. Οι κλινικές αναλύσεις πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν
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περιπτώσεις με καρκίνο από μη καρκινικές μέσω εκτίμησης της καμπύλης ROC για την κλινική ανάλυση
του βιοδείκτη, έτσι ώστε να θεωρηθούν ότι έχουν προοπτικές για προσυμπτωματικό έλεγχο (screening).
Σε αυτή τη φάση δεν προσδιορίζεται αν η ασθένεια μπορεί να εντοπιστεί έγκαιρα από τον υπό εξέταση
βιοδείκτη. Επίσης, σε αυτό το βήμα γίνεται βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάλυσης και
αναπαραγωγισιμότητας της ανάλυσης, προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βιοδεικτικών μετρήσεων που
γίνονται σε καρκινικούς ιστούς και βιοδεικτικών μετρήσεων των κλινικών δειγμάτων και γίνεται
εκτίμηση παραγόντων όπως φύλο, ηλικία, ποιότητα ζωής κλπ. που συνδέονται με την κατάσταση του
βιοδείκτη σε εξατομικευμένους ασθενείς.
Στην τρίτη φάση, τα κλινικά δείγματα που έχουν συλλεχθεί από ασθενείς με καρκίνο πριν από την κλινική
διάγνωση συγκρίνονται με αντίστοιχα δείγματα υγιών και παρέχουν αποδείξεις σχετικά με την ικανότητα
του βιοδείκτη να εντοπίζει ασθένειες προκλινικά. Ουσιαστικά, αξιολογείται η ικανότητα του βιοδείκτη
για διάγνωση συναρτήσει του χρόνου, ενώ σημαντικό είναι και να θεσπιστούν κριτήρια προσδιορισμού
των θετικών αποτελεσμάτων από τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Επιπλέον στόχοι είναι η διερεύνηση του
αντίκτυπου των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στις δοκιμές πάνω στην ικανότητα του βιοδείκτη
να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών ομάδων πληθυσμών, η σύγκριση βιοδεικτών και η επιλογή αυτών με
τις καλύτερες προοπτικές και η ανάπτυξη αλγορίθμων για προσυμπτωματικό έλεγχο βασισμένο σε
συνδυασμό βιοδεικτών.
Στην τέταρτη φάση γίνεται εξατομικευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος και εφαρμόζονται οι πλέον
αξιόπιστες διαγνωστικές διαδικασίες σε όσους ασθενείς είναι θετικοί. Συνεπώς, προσδιορίζεται ο
αριθμός και η φύση των περιπτώσεων στις οποίες γίνεται διάγνωση με εργαλεία προσυμπτωματικού
ελέγχου, καθώς και ο αριθμός των ασθενών που λανθασμένα διαγνώστηκαν θετικοί, όπως και τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά των σχετικών τεστ. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες φάσεις που είναι
βασισμένες σε παλαιού τύπου ανάλυση των δειγμάτων, ο έλεγχος εδώ που οδηγεί σε διάγνωση και
θεραπεία εγείρει ζητήματα ηθικής φύσεως. Επίσης τεράστιος αριθμός δειγμάτων είναι απαραίτητο να
υπάρχει για τις μελέτες αυτές, άρα απαιτείται καλός σχεδιασμός. Επιπλέον στόχοι είναι η περιγραφή των
χαρακτηριστικών των όγκων που εντοπίζονται, η εκτίμηση της πρακτικότητας εφαρμογής του
προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου, μια πρωταρχική αξιολόγηση της επίδρασης της μεθόδου
στη θνησιμότητα που συνδέεται από καρκίνο και στα κόστη θεραπείας και τέλος, η παρατήρηση όγκων
που εμφανίζονται κλινικά, αλλά δεν εντοπίζονται από το πρωτόκολλο ελέγχου.
Η πέμπτη και τελευταία φάση απαντά στο ερώτημα αν ο προσυμπτωματικός έλεγχος μειώνει την
εμφάνιση καρκίνου στον πληθυσμό. Ακόμα κι αν ο βιοδείκτης είναι σε θέση να εντοπίζει νωρίς τον
καρκίνο, είναι πάλι πιθανό, για διάφορους λόγους (αναποτελεσματικές θεραπείες, ασυμβατότητα με το
πρόγραμμα, δυσκολίες στην εφαρμογή του, απαγορευτικά κόστη κ.α.), να μην υπάρχει ουσιαστικό
όφελος στον πληθυσμό ελέγχου. Η απόκτηση πληροφοριών για το κόστος του προσυμπτωματικού
ελέγχου, της θεραπείας και το κόστος ανά ζωή που σώζεται, η εκτίμηση της συμβατότητας της
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διαδικασίας με την απλή εξέταση για ένα ποικίλο εύρος ρυθμίσεων και η σύγκριση διαφορετικών
πρωτοκόλλων προσυμπτωματικού ελέγχου και θεραπειών όσον αφορά την θνησιμότητα και τα κόστη
είναι ακόμα μερικοί στόχοι της τελευταίας φάσης.
Οι καρκινικοί βιοδείκτες είναι όλο και περισσότερο συνδεδεμένοι με συγκεκριμένες μοριακές
στρατηγικές απορρύθμισης και καρκινικές παθογένειες, ώστε να υποστηριχθεί η χρήση συγκεκριμένων
θεραπευτικών και παρεμβατικών στρατηγικών. Επιπλέον, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες που
καθοδηγούν την κλινική λήψη αποφάσεων. Το εννοιολογικό πλαίσιο της ανάπτυξης των καρκινικών
βιοδεικτών έχει εξελιχθεί με την ραγδαία ανάπτυξη των δυνατοτήτων ανάλυσης κλινικών βιοδειγμάτων
που προσφέρουν οι τεχνολογίες omics και των in silico τεχνικών που εξοικονομούν χρόνο και
οικονομικούς πόρους.

3.2 Πολυμορφικό Γλοιοβλάστωμα
Το πολυμορφικό γλοιοβλάστωμα (Glioblastoma multiforme - GBM) είναι κακοήθης εγκεφαλικός όγκος,
που συνήθως προκαλείται σε ανθρώπους μεγαλύτερους των 50 ετών, de novo (πρωτοπαθές
γλοιοβλάστωμα) σε χρονικό διάστημα 3–6 μηνών και σπανιότερα σε νεότερους, ως εξέλιξη
αστροκυττώματος χαμηλότερου βαθμού, εκδηλώνεται σε χρονικό διάστημα 10-15 χρόνων, οπότε και η
πρόγνωση είναι σχετικά ευκολότερη.
Το πρωτογενές γλοιοβλάστωμα έχει συνήθως ενισχυμένο, μεταλλαγμένο υποδοχέα επιδερμοειδούς
αυξητικού παράγοντα (epidermal growth factor receptor - EGFR) και παρουσιάζει ενίσχυση του γονιδίου
MDM2, μεταλλάξεις του γονιδίου PTEN και ομόζυγες διαγραφές του γονιδίου CDKN2A. Το δευτερογενές
γλοιοβλάστωμα παρουσιάζει αυξημένη σηματοδότηση μέσω του υποδοχέα PDGF-A και συνήθως
παρουσιάζει πιο έντονες μεταλλάξεις στα γονίδια p53, IDH1, ενίσχυση του γονιδίου ΜΕΤ και
υπερέκφραση του γονιδίου PDGFRA. Τέλος, η εξέλιξη γλοιώματος χαμηλότερου βαθμού σε
γλοιοβλάστωμα υψηλότερου βαθμού σχετίζεται με απενεργοποίηση του γονιδίου ρετινοβλαστώματος
(RB1) και αυξημένη δράση της πρωτεΐνης HDM2. Το πρωτογενές και δευτερογενές γλοιοβλάστωμα
παρουσιάζουν ομοιότητες όσον αφορά την ανταπόκριση των μεταβολικών μονοπατιών στη θεραπευτική
αγωγή. Οι μεταλλάξεις και των δύο τύπων γλοιοβλαστώματος συνεπάγονται αυξημένη δραστηριότητα
του υποδοχέα κινάσης τυροσίνης (tyrosine kinase receptor, TKR) και κατ’ επέκταση ενεργοποίηση των
μεταβολικών μονοπατιών RAS, PI3K. Επίσης, και οι δύο τύποι γλοιοβλαστώματος χαρακτηρίζονται από
μη φυσιολογική ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και των μονοπατιών σηματοδότησης που επηρεάζονται
από αυξητικούς παράγοντες, δύο συστήματα που έχουν σημαντικό ρόλο στην αυξημένη κυτταρική
ανάπτυξη, την αναστολή της απόπτωσης, την αγγειογένεση και τη εξάπλωση (Alifieris and Trafalis, 2015).
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Το γλοιοβλάστωμα έχει ακόμη κατηγοριοποιηθεί με κριτήριο τις γενετικές μεταβολές και τα προφίλ
έκφρασης των γονιδίων PDGFRA, EGFR, NF1 και IDH1 σε τέσσερις υπότυπους: προνευρικό (proneural),
νευρικό (neural), μεσεγχυματικό (mesenchymal), και κλασικό (classical). Ο κλασικός υπότυπος
χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη ενίσχυση του γονιδίου EGFR, αστροκυτταρικό προφίλ έκφρασης και
απώλεια του χρωμοσώματος 10, ενώ οι μεταλλάξεις των γονιδίων IDH1, TP53 και NF1 δεν είναι συχνές.
Ο μεσεγχυματικός υπότυπος χαρακτηρίζεται από μεταλλάξεις των γονιδίων NF1 και PTEN,
μεσεγχυματικό προφίλ έκφρασης και μικρότερη ενίσχυση του EGFR σε σύγκριση με τους υπόλοιπους
υπότυπους γλοιοβλαστώματος. Ο προνευρικός υπότυπος χαρακτηρίζεται από ενίσχυση του PDGRA,
μεταλλάξεις στα γονίδια TP53, IDH1, ολιγοδενδροκυτταρικό προφίλ έκφρασης και μικρότερη ηλικία
εκδήλωσης. Τέλος, ο νευρικός υπότυπος χαρακτηρίζεται από φυσιολογικό προφίλ γενετικής έκφρασης
και αστροκυτταρικούς και ολιγοδενδροκυτταρικούς δείκτες. Ο προνευρικός υπότυπος συσχετίζεται με
μεγαλύτερο διάστημα επιβίωσης σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υπότυπους. Παρ’ όλα αυτά, οι
ασθενείς με κλασικό ή μεσεγχυματικό γλοιοβλάστωμα φαίνονται να ανταποκρίνονται περισσότερο σε
επιθετικές θεραπείες (Lee et al., 2018).
Άλλη μία παρεμφερής κατηγοριοποίηση του γλοιοβλαστώματος έχει γίνει με κριτήριο τα επικρατέστερα
χαρακτηριστικά από τη γονιδιακή λίστα κάθε υποκατηγορίας σε τρεις υπότυπους: προνευρικό
(proneural), πολλαπλασιαστικό (proliferative) και μεσεγχυματικό (mesenchymal). Ο πολλαπλασιαστικός
υπότυπος χαρακτηρίζεται από υπερεκφρασμένους δείκτες κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ενώ ο
μεσεγχυματικός υπότυπος χαρακτηρίζεται από υπερέκφραση των δεικτών VEGF, PECAM1. Από τους
τρεις υπότυπους, ο προνευρικός έχει συσχετιστεί με το καλύτερο ποσοστό επιβίωσης. Η παραπάνω
ταξινόμηση έχει αποδειχθεί ότι έχει προγνωστική αξία. (Lee et al., 2018)
Η εξαλλαγή γίνεται συνήθως σε ένα διάστημα πενταετίας, ενώ αποτελεί το 52% όλων των περιπτώσεων
παρεγχυματικών εγκεφαλικών όγκων και το 20% όλων των ενδοκρανιακών όγκων, έχοντας περίπου 3
περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού και ανά έτος, ενώ οι πρωτογενείς όγκοι εγκεφάλου αποτελούν το
2% όλων των περιπτώσεων καρκίνου, με ετήσια επίπτωση 22 περιστατικά ανά 100.000. Είναι πολύ
επιθετικός καρκίνος, με μέσο χρονικό διάστημα διαβίωσης τους 12 μήνες, οι οποίοι μπορεί να
επεκταθούν στους 15 κατόπιν θεραπείας. Παρουσιάζει υψηλό βαθμό ετερογένειας και ανυπαρξία
αποτελεσματικής θεραπείας. (Louis et al., 2016; Lee et al., 2018; McFaline-Figueroa and Lee, 2018)
Η τυπική θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου, χημειοθεραπεία,
ακτινοβολία, ενώ έχει αναπτυχθεί και ανοσολογική θεραπεία μέσω εμβολίου και διαδερμική θεραπεία
με ηλεκτρικά πεδία. Ακόμα, στο επίπεδο της έρευνας βρίσκονται θεραπείες με laser, με νανοσωματίδια
και νανοτεχνολογία, καθώς και ρύθμιση του μεταβολισμού με μείωση της γλυκόζης στο αίμα. Η λήψη
ιστού για εξέταση θετικότητας σε βιοδείκτες είναι πολύ σημαντική.
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Tα γονίδια IDH και MGMT είναι, ως τώρα, οι σημαντικότεροι βιοδείκτες που έχουν συνδεθεί με το
γλοιοβλάστωμα. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο IDH έχουν διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο όσον αφορά την
τελευταία ταξινόμηση των γλοιοβλαστωμάτων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τα οποία
πλέον διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
●
●
●

IDH wildtype
IDH mutant
NOS (Not Otherwise Specified).

Τα γλοιοβλαστώματα της κατηγορίας IDH wildtype δεν περιλαμβάνουν μετάλλαξη στο γονίδιο IDH και
έχουν χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης, ενώ τα γλοιοβλαστώματα της κατηγορίας IDH mutant
περιλαμβάνουν μετάλλαξη στο γονίδιο IDH και συνήθως χαρακτηρίζονται από λιγότερο δυσμενείς
προβλέψεις επιβίωσης. Ο χαρακτηρισμός NOS χρησιμοποιείται στην περίπτωση που δεν είναι δυνατός
ο έλεγχος του γονιδίου IDH1. Τα περισσότερα γλοιοβλαστώματα με μεταλλάξεις του γονιδίου IDH1 έχουν
το προνευρικό προφίλ γενετικής έκφρασης, αλλά μόνο το 30% των προνευρκών γλοιοβλαστωμάτων
έχουν τη μετάλλαξη IDH1. Με βάση τα παραπάνω, η μετάλλαξη IDH1 είναι ο εγκυρότερος διαγνωστικός
μοριακός δείκτης για το γλοιοβλάστωμα, και συνιστά ένα πιο αξιόπιστο κριτήριο από ό,τι τα κλινικά ή
παθολογικά. (Louis et al., 2016; McFaline, Figueroa and Lee, 2018; Alifieris and Trafalis, 2015; Ohgaki and
Kleihues, 2013)
Το γονίδιο MGMT (O6-Methylguanine-DNA MethylTransferase) κωδικοποιεί ένα ένζυμο επιδιόρθωσης
του DNA που λειτουργεί απομακρύνοντας αλκυλικές ομάδες από το DNA. Στα γλοιοβλαστώματα, ο
βαθμός μεθυλίωσης του εκκινητή του γονιδίου MGMT είναι προβλεπτικός βιοδείκτης της ανταπόκρισης
στη χημειοθεραπεία με τον αλκυλιωτικό παράγοντα τεμοζολομίδη (TMZ). Συγκεκριμένα, αν ο εκκινητής
του γονιδίου MGMT είναι μεθυλιωμένος, αναστέλλεται η παραγωγή του ενζύμου MGMT με αποτέλεσμα
τα κύτταρα να είναι ευάλωτα στη θεραπεία με αλκυλιωτικούς παράγοντες. Αντίθετα, αν ο εκκινητής του
γονιδίου MGMT δεν είναι μεθυλιωμένος, το ένζυμο MGMT παράγεται και αντιτίθεται στη
χημειοθεραπεία με αλκυλιωτικούς παράγοντες (Gusyatiner and Hegi, 2017; Louis et al., 2016) και η
επέκταση της χημειοθεραπείας με τεμοζολομίδη πέρα από τους 6 κύκλους δεν έχει αποδειχθεί ότι
επιφέρει θεραπευτικό όφελος (Wick et al., 2018; Sousa et al., 2018). Παρά, λοιπόν, την κλινική χρήση της
τεμοζολομίδης, το πολυμορφικό γλοιοβλάστωμα παραμένει μια θανάσιμη ασθένεια και υπάρχει άμεση
ανάγκη εύρεσης νέων θεραπευτικών στρατηγικών για ασθενείς με εγκεφαλικούς όγκους.
Το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης (RAS) παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην ρύθμιση των φυσιολογικών
λειτουργιών του καρδιαγγειακού συστήματος, ενώ έχει αποδειχθεί ότι έχει τόσο ογκογόνο, όσο και ογκοκατασταλτικό ρόλο στο μελάνωμα (Renziehausen et al 2019). Η έρευνα σχετικά με το ρόλο του
συστήματος RAS στον καρκίνο έχει εντατικοποιηθεί, λόγω της παρατήρησης της απορρύθμισης του
συστήματος σε διάφορους τύπους καρκίνων, μεταξύ αυτών και το πολυμορφικό γλοιοβλάστωμα. Ο
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άλλος λόγος είναι η παρατηρημένη αποτελεσματικότητα των ρυθμιστών RAS στον καρκίνο, τόσο όσον
αφορά τα μοντέλο, όσο και τους πραγματικούς ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Ασθενείς στους
οποίους χορηγήθηκαν αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της Αγγειοτενσίνης (ΑCE), αποδείχτηκε
ότι έχουν μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης συγκεκριμένων τύπων καρκίνου και αυτό αποδόθηκε
περισσότερο σε συγκεκριμένη δράση ανταγωνισμού/αναστολής του συστήματος RAS, παρά σε αντιυπερτασικές δράσεις (Munro et al., 2017).
Το πρωταρχικό μόριο τελεστής του συστήματος RAS, η αγγειοτενσίνη II (ANGII), μέσω των υποδοχέων
της (AGTR1 και AGTR2) επηρεάζει τη λειτουργία πολλών ζωτικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων της
καρδιάς, των νεφρών, των αγγείων και του εγκεφάλου (Mehta and Griendling, 2007). Οι πρωτεΐνες RAS
είναι ρυθμιστές της αρτηριακής πίεσης και της ενδονεφρικής αιμοδυναμικής (Gumprecht et al., 2000)
και έχουν εμπλακεί στην εμφάνιση καρκίνου. Πρόσφατα αποδείχτηκε ότι οι ανταγωνιστές του υποδοχέα
AGTR2, PD123319 και ΕΜΑ401 αναστέλλουν την ανάπτυξη μελανώματος και αγγειογένεσης ενώ επίσης
τα επίπεδα μεθυλίωσης του γονιδίου AGTR1 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες
μεταστατικού μελανώματος (Renziehausen et al 2019). Εργαστηριακές μελέτες στο Imperial College του
Λονδίνου αναγνώρισαν τον υποδοχέα AGTR1 ως έναν καινούργιο υποψήφιο επιγενετικό αναστολέα
γονιδίων, ο οποίος δύναται να περιληφθεί σε μια νέα στρατηγική θεραπείας για το γλοιοβλάστωμα.
Υψηλά επίπεδα AGTR1 και AGTR2 έχουν συνδεθεί με πρόγνωση αστροκυττώματος. Εξάλλου, έχει ήδη
εξακριβωθεί η συνεισφορά των συγκεκριμένων υποδοχέων στην γρήγορη εξάπλωση (proliferation) και
το φιλτράρισμα (infiltration) των γλοιωματικών κυττάρων. Επιπλέον, η υπερ-έκφραση του AGTR1 είναι
γνωστό ότι παίζει σπουδαίο ρόλο σε πολλές κακοήθειες, συμπεριλαμβανομένων των εγκεφαλικών.
Παρόλα αυτά, ο υφέρπων μηχανισμός που εμπλέκεται στην αυξορύθμιση (upregulation) του AGTR1 στο
πολύμορφο γλοιοβλάστωμα δεν έχει ακόμα κατανοηθεί πλήρως.
Σύμφωνα με αναλύσεις κοόρτης της βάσης δεδομένων TCGA-GBM (The Cancer Genome AtlasGlioblastoma), παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση του AGTR1 σε γλοιοβλαστωμικούς όγκους σε σχέση
με φυσιολογικούς ιστούς, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μειωμένη πιθανότητα επιβίωσης σε
ασθενείς με αυξημένα επίπεδα AGTR1 σε σχέση με αυτούς με χαμηλότερα, δεδομένα που απεικονίζονται
στην Εικόνα 18 (Singh et al., 2019).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
69

ΗΠ1ΑΒ-0028189 - BioPredictor

Εικόνα 18: (a,b) Aυξημένη έκφραση του AGTR1 σε γλοιοβλαστωμικούς όγκους σε σχέση με
φυσιολογικούς ιστούς (c) Mειωμένη πιθανότητα επιβίωσης σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα AGTR1
σε σχέση με αυτούς με χαμηλότερα.
Όσον αφορά τον υποδοχέα AGTR2, που έχει συνδεθεί με την αγγειοδιαστολή, την αναστολή της
ανάπτυξης κ.α., συγκεκριμένα για τον καρκίνο φαίνεται πως λειτουργεί αντισταθμιστικά στον AGTR1 και
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως έχει μια ωφέλιμη αντι-καρκινική δραστηριότητα στις περισσότερες
περιπτώσεις. Παρότι το επίπεδο mRNA του AGTR1 παραμένει υψηλό και στην ενήλικη ζωή
πειραματόζωων, τα επίπεδα mRNA του AGTR2 έχουν παροδική μόνο παρουσία στις καρδιακές και
πνευμονικές δομές κατά την περιγεννητική περίοδο και το AGTR2 δεν είναι εκφρασμένο σε υψηλές
ποσότητες σε ενήλικους (Munro et al., 2017). Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση
ανάμεσα στην mRNA έκφραση του AGTR2 και του AGTR1 σε αρχικά στάδια εμφάνισης καρκίνου
(Piastowska-Ciesielska et al., 2012), αλλά κατά την εξέλιξη της ασθένειας η συσχέτισή τους γίνεται
αντιστρόφως ανάλογη (Matsushima-Otsuka et al., 2018). Σύμφωνα με άλλες έρευνες, ο AGTR2 έχει την
ιδιότητα να μπλοκάρει τους υποδοχείς αγγειακών ενδοθηλιακών αυξητικών παραγόντων 2, με
αποτέλεσμα την μείωση της μετανάστευσης των κυττάρων και των μεταστάσεων (Deshayes and
Nahmias, 2005). Τέλος, από έρευνα σε πειραματόζωα με μειωμένα επίπεδα AGTR2 αποδείχθηκε ότι
παρουσιάζουν σημαντικά γρηγορότερη ανάπτυξη παγκρεατικού καρκίνου και πολύ μεγαλύτερο βαθμό
αγγειακών όγκων σε σχέση με πειραματόζωα με λειτουργικό AGTR2 (Doi et al., 2010).
Πειράματα μικροσυστοιχιών πραγματοποιήθηκαν για να βρεθούν αλλαγές στη γενετική έκφραση που να
σχετίζονται με θεραπεία αγγειοτενσίνης II σε γλοιωματικά κύτταρα C6, με σκοπό να επιβεβαιωθεί η
συνδρομή των υποδοχέων AGTR1 και AGTR2 σε μεταγραφικές αλλαγές, χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένους ανταγωνιστές των AGTR1 και AGTR2 (λοσαρτάνη και PD123319 αντίστοιχα) σε
ξεχωριστά γκρουπ. Βρέθηκε ότι είναι πιθανό, σχετικές αλλαγές στο μεταγραφικό προφίλ των C6
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κυττάρων, να συμβούν τις πρώτες 6 ώρες έκθεσης της αγγειοτενσίνης ΙΙ σε in vitro συνθήκες (Azevedo et
al., 2014).
Συμπερασματικά, παραμένει ασαφές αν η δυσλειτουργία του συστήματος RAS λειτουργεί ως αιτία ή
επακόλουθο της καρκινογένεσης. Αντικείμενο μελέτης του παρόντος έργου είναι μεταξύ άλλων να
διερευνηθούν οι λειτουργίες και ο ρόλος που συντελείται από τους υποδοχείς AGTR1 και AGTR2 του
συστήματος RAS, με σκοπό να διαπιστωθεί αν μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν μια νέα θεραπευτική
οδό για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα.
Ένας ακόμη στόχος του έργου είναι να μελετηθεί ο ρόλος που παίζουν οι βιοσυνθετικοί οδοί NAD
(Nicotinamide Adenine Dinucleotide) στο γλοιοβλάστωμα και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη
χημειοευαισθησία.
Το NAD είναι ένας συμπαράγοντας που παίζει κεντρικό ρόλο στο μεταβολισμό. Βρίσκεται σε όλα τα
ζωντανά κύτταρα και αποτελείται από δύο νουκλεοτίδια που συνδέονται μέσω των φωσφορικών τους
ομάδων. Το ένα νουκλεοτίδιο περιέχει ως βάση αδενίνη και το άλλο νικοτιναμίδη. Είναι ένα βασικό
συστατικό της ενέργειας και της μεταγωγής σήματος (signal transduction) που είναι διεργασίες που
υφίστανται κρίσιμες αλλαγές στα καρκινικά κύτταρα.
Το NAD μπορεί να βρεθεί σε δύο μορφές: οξειδωμένο (NAD+) και ως προϊόν οξειδοαναγωγής (NADH).
Το NAD+ εκτός από το ρόλο που παίζει στο μεταβολισμό, είναι σημαντικός συμπαράγοντας για
σηματοδοτικά μονοπάτια που ρυθμίζει τη διαδικασία της γήρανσης, τις φλεγμονές, το ζαχαρώδη
διαβήτη, τις νευραξονικές βλάβες, τη μεταγραφή, την επιδιόρθωση DNA κ.α. (Garten et al., 2015). Πολλές
από αυτές τις διεργασίες έχει αποδειχτεί ότι σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου.
Οι NAD+ εξαρτώμενες αντιδράσεις σηματοδότησης περιλαμβάνουν την αποικοδόμηση του μορίου,
συνεπώς όσον αφορά τον συνεχή πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, είναι κρίσιμη η μόνιμη
επανασύνθεση των νουκλεοτιδίων μέσω διαφορετικών βιοσυνθετικών οδών. Κάτω από αυτό το πρίσμα,
η στόχευση του μεταβολισμού του NAD για τη θεραπεία του καρκίνου καθίσταται ουσιώδης.
Όσον αφορά το γλοιοβλάστωμα, παραμένει ασαφής ο τρόπος με τον οποίο η ρύθμιση του NAD σχετίζεται
με τα δίκτυα μεταγωγής σήματος και λίγα είναι γνωστά για τα μεταγραφικά γεγονότα που εξαρτώνται
με το NAD+ και κατά πόσον αυτά τα γεγονότα έχουν ως αποτέλεσμα κακοήθειες και ανταπόκριση σε
θεραπεία (Gujar et al., 2016). Η νικοτιναμιδική φωσφοριβοσυλ-τρανσφεράση (NamPRT), το ρυθμορυθμιστικό ένζυμο στη βιοσύνθεση του NAD+ των θηλαστικών παράγει NAD+ πρόδρομο νικοτιναμιδικό
μονονουκλεοτίδιο (NMN) που καθοδηγεί τις διαδικασίες που εξαρτώνται από το NAD+. Το NamPRT είναι
εξαιρετικά χαμηλό στον εγκέφαλο των θηλαστικών σε σχέση με άλλα όργανα, όμως η συγκέντρωσή του
είναι υψηλή σε πολλούς καρκίνους, μεταξύ των οποίων και οι εγκεφαλικοί (Revollo et al., 2007), ενώ
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πολλά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων, μεταξύ των οποίων η γρήγορη εξάπλωση και η αύξηση
των όγκων παρουσιάζουν μια εξάρτηση από το NAD+ (Galli et al., 2013). Το NamPRT είναι το μόνο
ανθρώπινο ένζυμο που οδηγεί το Nam σε βιοσύνθεση NAD+. Συνεπώς είναι εύλογο ότι οι αναστολείς
NamPRT αποτελούν αντικείμενο πειραμάτων για να αξιολογηθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν τα
επίπεδα έκφρασης του NamPRT ως καρκινικός βιοδείκτης σε μια θεραπεία του καρκίνου που θα
βασίζεται στην εξάντληση του NAD+.
Υπάρχει επίσης η ένδειξη ότι το NamPRT αλληλεπιδρά με βασικά συστατικά του κιρκάδιου ρολογιού,
καθώς και με τις NAD+ εξαρτώμενες δεακετυλάσες πρωτεΐνης (Sirtuins), SIRT1, SIRT3, SIRT6 και SIRT7,
που έτσι έχουν επίσης γίνει αντικείμενο μελέτης για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τον καρκίνο
(Nakahata et al., 2008; Finley et al., 2011; Lim et al., 2010). Οι Sirtuins μεσολαβούν στην καταστολή του
όγκου με τον ανταγωνισμό των επιδράσεων του HIF1A, ο οποίος εκφράζεται έντονα σε έναν αριθμό
όγκων και σταθεροποιείται υπό συνθήκες υποξίας. Βοηθάει τον όγκο να επιβιώσει, προκαλώντας την
έκφραση γονιδίων που κωδικοποιούν γλυκολυτικά ένζυμα και μεταφορείς γλυκόζης.
Έχει αποδειχθεί και επιβεβαιωθεί από δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων (TCGA και REMBRANDT) ότι
το NamPRT υπάρχει σε υψηλές ποσότητες σε γλοιοβλαστωμικούς όγκους, συγκρινόμενο με την
περιεκτικότητά του σε υγιείς εγκεφαλικούς ιστούς. Η αναστολή του NamPRT διακόπτει την in vivo
ογκογένεση των γλοιοβλαστωμικών τύπων βλαστικών κυττάρων (GSCs), έναν καρκινικό υποπληθυσμό
που δείχνει αντίσταση στη θεραπεία από τον καρκίνο. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η υψηλή έκφραση
NamPRT σε όγκους παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με το χρονικό διάστημα επιβίωσης των ασθενών
(Gujar et al., 2016). Τα συμπεράσματα αυτά φαίνονται στα γραφήματα της παρακάτω Εικόνας 19.
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Εικόνα 19: To NamPRT (NAMPT) βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση σε γλοιοβλαστωμικούς όγκους και
η έκφρασή του έχει προγνωστική αξία σε ασθενείς με γλοιοβλάστωμα: (A) Box plot για την έκφραση
του mRNA στο γλοιοβλάστωμα και σε υγιείς εγκεφαλικούς ιστούς από τη βάση δεδομένων TCGA. (B)
Box plot για την έκφραση του mRNA παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε όλους τους τέσσερις
μοριακούς υπότυπους του γλοιοβλαστώματος σε δείγματα μικροσυστοιχιών της βάσης δεδομένων
REMBRANDT, συγκρινόμενα με υγιείς εγκεφαλικούς ιστούς. (C-D) Δείκτης γενικής επιβίωσης (OS) σε
μήνες από 524 περιπτώσεις ασθενών με γλοιοβλάστωμα της βάσης δεδομένων TCGA (C) και
REMBRANDT (D). Διακρίνονται οι περιπτώσεις των ασθενών που έχουν χαμηλή και ασθενείς που
έχουν υψηλή περιεκτικότητα NamPRT στους όγκους.
Με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (real-time polymerase chain reaction –
PCR), παρατηρήθηκε υψηλή περιεκτικότητα NamPRT στις τέσσερις κυτταρικές σειρές GSC κυττάρων σε
σχέση με την αντίστοιχη κυττάρων που προέρχονται από υγιείς ιστούς. Με τη χρήση του FK866, ενός
εξειδικευμένου φαρμακευτικού αναστολέα του NamPRT και την in vitro θεραπεία των κυτταρικών
σειρών B18 και B36 με FK866, τα επίπεδα του NAD+ μειώθηκαν (Gujar et al., 2016). Το FK866 είναι
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λιγότερο τοξικό σε κυτταρικές καλλιέργειες στις οποίες δεν υπάρχουν όγκοι. Αντίστοιχα, υψηλή
ευαισθησία στο φάρμακο εμφανίζεται σε κύτταρα λευχαιμίας και λεμφώματος, όχι όμως από
φυσιολογικούς αιματοποιητικούς προγόνους. Εφόσον έχει αποδειχθεί ότι το FK866 λειτουργεί ως
αναστολέας του πολλαπλασιασμού των κυττάρων του γλοιοβλαστώματος, καθίσταται σημαντικός
υποψήφιος για τη χρήση του σε θεραπείες ασθενών με GBM. Συνεπώς, ακόμα ένας στόχος του παρόντος
έργου είναι ο προσδιορισμός των διαφορετικών μοριακών αποκρίσεων στο φάρμακο FK866 σε
κυτταρικές σειρές GBM, οι οποίες παρουσιάζουν ευαισθησία και ανθεκτικότητα στο FK866.
Το FK866 αποδείχτηκε ασφαλές για ασθενείς με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, αφού η μόνη
παρενέργεια που περιόρισε τη δόση ήταν η θρομβοκυτοπενία. Αν και δεν παρατηρήθηκε ανταπόκριση
στον όγκο, τέσσερις ασθενείς παρουσίασαν σταθερότητα για τουλάχιστον 3 μήνες, ενώ επίσης
παρατηρήθηκαν μειώσεις στο μέγεθος της βλάβης σε ορισμένους ασθενείς.
Έχει παρατηρηθεί ότι στα κύτταρα SH-SH5Y, το FK866 προκαλεί έναν αργοπορημένο κυτταρικό θάνατο,
υποδεικνύοντας στοιχεία αυτοφαγίας. Σε περιπτώσεις όπως αυτές των καρκινικών κυττάρων, στις οποίες
ο μηχανισμός απόπτωσης αποφεύγει τον αντι-πολλαπλασιαστικό έλεγχο, η αυτοφαγία θεωρείται ως
κατάσταση Τύπου ΙΙ προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Η ελάττωση του NAD που οδηγεί σε μια
αυτοφαγική ανταπόκριση «εξοικονόμησης ενέργειας» δεν είναι έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το
NAD είναι ένας σημαντικός συμπαράγοντας στην γλυκόλυση, τον κύκλο του κιτρικού οξέος και την βοξείδωση των λιπιδίων (Billington et al., 2008).
Το GMX1777 είναι ένα διαλυτό προφάρμακο, που μετατρέπεται στην ενεργή μορφή κυανογουανιδίνης
GMX1778. Η επιλεκτική αναστολή του NamPRT από GMX1778 σταματάει την παραγωγή NAD+ και
επιτυγχάνει το θάνατο των καρκινικών κυττάρων. Επιπλέον, όταν η GMX1778 φωσφοριβοσυλιώνεται
από το NamPRT αυξάνεται η συσσώρευσή της σε καρκινικούς όγκους με αποτέλεσμα να έχει ισχυρή
αντικαρκινική δράση. Επίσης, ενισχύει τα αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας τόσο σε in vitro όσο και σε
in vivo διαδικασίες σε κυτταρικές σειρές που προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς όγκους (Watson
et al., 2009). Η αναστολή του ενζύμου NamPRT συνοδεύεται από μακροχρόνιο αποκλεισμό της
επανασύνθεσης του NAD. Το GMX1777 χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με TMZ για τη θεραπεία
μεταστατικού μελανώματος ή ως μοναδική θεραπεία για συμπαγείς όγκους ή λεμφώματα. Το φάρμακο
φάνηκε να είναι καλά ανεκτό, με μόνη εξαίρεση πάλι τη θρομβοκυτοπενία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι
γενικά οι αναστολείς NamPRT παρουσιάζουν αποδεκτό προφίλ ασφάλειας σε καρκινοπαθείς, αν και δεν
παρατηρήθηκε αντικειμενική ύφεση του όγκου στις αρχικές δοκιμές.
Πρόσφατες μελέτες στο γλοιοβλάστωμα έχουν υποδείξει συγκεκριμένους γενετικούς υπότυπους που
μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι αναστολείς του NAMPRT, όπως η γλυκόλυση πυροδοτούμενη από
τον παράγοντα MYC. Η αυξημένη έκφραση του MYC και η ενίσχυση του MYC σε γλοιοβλαστωμικά
κύτταρα αυξάνουν τη ροή γλυκόλυσης και χαμηλώνουν τα επίπεδα NAD+, οδηγώντας σε αυξημένη
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ευαισθησία σε αναστολείς του NamPRT (Tateishi et al., 2016). Επίσης, και η αναστολή του ενζύμου IDH1
έχει συνδεθεί με την μείωση επιπέδων του NAD+ (Tateishi et al., 2015).
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Στον 21ο αιώνα, η ιατρική έχει αφήσει πίσω της τη λογική της μιας θεραπείας για όλους και έχει περάσει
στην εποχή που κερδίζει έδαφος το δόγμα της εξατομικευμένης ιατρικής (personalized medicine). Στόχος
της εξατομικευμένης ιατρικής είναι να προσαρμόσει τις θεραπείες σε υποσύνολα ασθενών με παρόμοια
χαρακτηριστικά και ο εντοπισμός της καλύτερης δυνατής θεραπείας για έναν ασθενή, η οποία θα
μειώσει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες και θα αυξήσει την ποιότητα ζωής του.
Η ευρεία εφαρμογή, όμως, εξατομικευμένων πρακτικών, εκτός από το ότι έχει να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα της σύνθετης πολυπλοκότητας του ανθρώπινου σώματος, έχει επιπλέον να αντιμετωπίσει
σοβαρές προκλήσεις σε οικονομικό επίπεδο. Οι περιορισμένοι ερευνητικοί πόροι, το υψηλό κόστος των
φαρμάκων και των ιατρικών εφαρμογών είναι μερικές από αυτές.
Από την άλλη, η κατανόηση της επίπτωσης των χαρακτηριστικών των υποσυνόλων των ασθενών, θα
επιτρέψει την πιο έξυπνη και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, ενώ ο γρήγορος
εντοπισμός του κατάλληλου φαρμάκου για τον κάθε ασθενή θα οδηγήσει στην αποφυγή
συνταγογράφησης δαπανηρών και αναποτελεσματικών φαρμάκων. Ταυτόχρονα, η επιτυχημένη, πλήρης
και καθολική εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής θα λειτουργήσει ευεργετικά στο μέλλον όσον
αφορά την μείωση του συνολικού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, μέσω της αποτελεσματικής
πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης ασθενειών και του άμεσου προσδιορισμού της κατάλληλης
θεραπείας. Για αυτούς τους λόγους είναι πολύ σημαντικό να εγκαθιδρυθεί ένα οικονομικό μοντέλο που
θα στηρίζει τον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής, αλλά και τους βιοδείκτες που είναι μια οδός
εξατομικευμένης ιατρικής. Τα διαγνωστικά τεστ βιοδεικτών επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη ενός
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θεραπευτικού και διαγνωστικού χάρτη και είναι κομβικά για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και την
εξέλιξη της εξατομικευμένης ιατρικής (Παναγούλιας, 2019).

4.1 Ανάλυση κόστους–αποτελεσματικότητας
Η ανάλυση κόστους–αποτελεσματικότητας (Cost–Effective Analysis – CEA) αποτελεί τεχνική σύγκρισης
του καθαρού χρηματικού κόστους μιας θεραπευτικής παρέμβασης µε κάποια μονάδα μέτρησης κλινικού
αποτελέσματος ή αποτελεσματικότητας, όπως είναι τα ποσοστά θνητότητας ή τα έτη ζωής (Udvarhelyi
et al., 1992). Είναι µία πλήρης μορφή οικονομικής αξιολόγησης και από την πλευρά του κόστους και από
την πλευρά των αποτελεσμάτων. Συχνά χρησιμοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, όπου δεν
είναι πάντα θεμιτό οι επιπτώσεις στην υγεία να κοστολογούνται. Συνήθως το CEA εκφράζεται ως μια
αναλογία όπου ο παρονομαστής είναι το όφελος της υγείας από μια μέτρηση, ενώ ο αριθμητής είναι το
κόστος που συνδέεται με το όφελος της υγείας (Gold et al., 1996). Ουσιαστικά μετράει το αποτέλεσμα
που αποκομίζεται από µία κλινική πρακτική σε σχέση µε τους πόρους που δαπανήθηκαν για την
εφαρμογή της. Η ανάλυση κόστους–αποτελεσματικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει
και διαφορετικά υγειονομικά προγράμματα, όχι µε σκοπό να επιλέξουμε το πρόγραμμα που δίνει το
χαμηλότερο κόστος, αλλά εκείνο που δίνει το χαμηλότερο κόστος και το καλύτερο αποτέλεσμα.
Υπάρχουν διάφοροι δείκτες για το CEA, όπως θα αναλυθούν παρακάτω, με τους πιο συνηθισμένους να
είναι ο δείκτης αύξησης της σχέσης κόστους–αποτελεσματικότητας (Incremental Cost–Effectiveness
Ratio – ICER) και τα χρόνια ζωής προσαρμοσμένα στην ποιότητα (Quality Adjusted Life Years – QALY)
(Bleichrodt and Quiggin, 1999).
ICER: Πρόκειται για έναν στατιστικό δείκτη που χρησιμοποιείται για να συνοψιστεί η σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ορίζεται από τη
διαφορά κόστους μεταξύ δύο πιθανών παρεμβάσεων, διαιρούμενη µε τη διαφορά στην επίδρασή τους.
Αντιπροσωπεύει το μέσο αυξητικό κόστος που συνδέεται µε μια επιπλέον μονάδα μέτρησης του
αποτελέσματος. Το ICER μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:
𝐼𝐶𝐸𝑅 =

𝐶1 − 𝐶0
𝐸1 − 𝐸0

όπου C1 και E1 είναι το κόστος και το αποτέλεσμα αντίστοιχα στην ομάδα στην οποία έχει εφαρμοστεί
μια συγκεκριμένη παρέμβαση και C0 και E0 είναι το κόστος και το αποτέλεσμα αντίστοιχα στην ομάδα
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στην ομάδα που έχει εφαρμοστεί μια άλλη παρέμβαση. Τα κόστη υπολογίζονται σε χρηματικές μονάδες,
ενώ τα αποτελέσματα σε μονάδες κατάστασης υγείας ή άλλου αποτελέσματος ενδιαφέροντος.
Ο ICER χρησιμοποιείται ως εργαλείο λήψης αποφάσεων στην κατανομή των πόρων. Η προθυμία
πληρωμής (Willingness to Pay) είναι το μέγιστο ποσό που ένα άτομο είναι πρόθυμο να ξοδέψει για να
προμηθευτεί ένα αγαθό, με την τιμή ισορροπίας να διαμορφώνεται μεταξύ της προθυμίας ενός
αγοραστή να πληρώσει και της προθυμίας ενός πωλητή να αποδεχθεί. Εάν ο υπεύθυνος για τη λήψη
αποφάσεων είναι σε θέση να καθορίσει και μια τιμή προθυμίας πληρωμής, αυτή η τιμή μπορεί να
θεωρηθεί το κατώτατο όριο. Εάν για μια συγκεκριμένη παρέμβαση το ICER είναι πάνω από αυτό το όριο,
θα θεωρηθεί υπερβολικά δαπανηρό και συνεπώς δεν θα χρηματοδοτηθεί, ενώ εάν το ICER βρίσκεται
κάτω από το όριο, η παρέμβαση θα κριθεί οικονομικά αποδοτική και θα εγκριθεί. Συνεπώς, η χρήση του
ICER συμβάλει στον περιορισμό του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, ελαχιστοποιώντας
παράλληλα τις δυσμενείς συνέπειες για την υγεία (Orszag and Ellis, 2007). Επίσης κατευθύνει την
διάθεση των πόρων, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν αυτοί είναι περιορισμένοι. Όλο και
περισσότερες κλινικές δοκιμές περιλαμβάνουν το ICER στις εκθέσεις τους, με σκοπό να αποκομίσουν τα
οφέλη που περιγράφηκαν (Ramsey et al., 2005).
QALY: Πρόκειται για ένα γενικό δείκτη της επιβάρυνσης των ασθενειών στους αρρώστους και
περιλαμβάνει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει την
αξία των ιατρικών παρεµβάσεων κατά τη διαδικασία της οικονομικής αξιολόγησης. Μία μονάδα QALY
ισοδυναμεί µε ένα έτος µε τέλεια υγεία. Εάν η υγεία ενός ατόμου είναι κάτω από αυτό το όριο, τα QALYs
συγκεντρώνονται µε ρυθμό μικρότερο από 1 ανά χρόνο, ενώ ο θάνατος ισοδυναμεί µε 0 QALYs. Τα QALYs
χρησιμοποιούνται για να δώσουν πληροφορίες που αφορούν αποφάσεις, για να αξιολογηθούν τα
υπάρχοντα προγράμματα υγείας και για να δοθούν προτεραιότητες για μελλοντικά προγράμματα
(Weinstein et al., 2009).
Άλλοι δείκτες που έχουν ενδιαφέρον και χρησιμοποιούνται κυρίως στον καρκίνο είναι:
●

●

τα χρόνια ζωής προσαρμοσμένα στην αναπηρία (Disability Adjusted Life Years – DALY) που
αφορά τα χρόνια ζωής που χάνονται λόγω προβλημάτων υγείας, αναπηρίας ή πρόωρου
θανάτου.
τα χρόνια ζωής που κερδήθηκαν (Life Years Gained – LYG) που αφορά τα χρόνια που κερδήθηκαν
μετά την παρέμβαση.

Όλοι αυτοί οι οικονομικοί δείκτες είναι απαραίτητοι για τον εντοπισμό θεραπειών µε τη μέγιστη δυνατή
ωφέλεια για την υγεία, αλλά και µε αποδεκτό κόστος, καθώς και για την ανάπτυξη κατευθυντήριων
γραμμών για βέλτιστες και αποτελεσματικές θεραπείες (Παναγούλιας, 2019).
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4.2 Ανάλυση κόστους χρησιμότητας
Η ανάλυση κόστους χρησιμότητας (Cost – Utility Analysis – CUA) είναι μια μορφή οικονομικής ανάλυσης
με εφαρμογή κυρίως στον τομέα της φαρμακο-οικονομικής, ειδικά στην αξιολόγηση των τεχνολογιών
υγείας (Health Technology Assessment – HTA) που έχει ως σκοπό να κατευθύνει τους αρμόδιους στη
λήψη αποφάσεων.
Στα οικονομικά της υγείας, ο σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να υπολογίσει την αναλογία μεταξύ του
κόστους μιας παρέμβασης που σχετίζεται με την υγεία και του οφέλους που παράγει, σε σχέση με τον
αριθμό των ετών που ζουν ασθενείς σε πλήρη υγεία. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ειδική περίπτωση
ανάλυσης κόστους–αποτελεσματικότητας και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά (Honoré
and Scott, 2010). Η διαφοροποίηση που έχει από την CEA αφορά στο ότι η CUA δίνει την αναλογία
δαπανών και συνολικού οφέλους που κερδίζεται από την θεραπευτική παρέμβαση.
Η CUA μετρά ποσοτικά (θνησιμότητα) και ποιοτικά (νοσηρότητα) τις επιδράσεις μιας ιατρικής
παρέμβασης χρησιμοποιώντας μία κλίμακα μέτρησης (συνήθως τα QALYs). Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται
σύγκριση ανάμεσα στο πρόσθετο κόστος δύο υγειονομικών προγραμμάτων και το πρόσθετο όφελος για
την υγεία. ∆εν προσδιορίζεται μόνο ο αριθμός των ετών που κερδίζονται, αλλά και η ποιότητα αυτών
(Μίτσουλη, 2004).
Αυτή η μορφή οικονομικής αξιολόγησης μπορεί και ανταποκρίνεται καλύτερα στις περιπτώσεις όπου τα
υγειονομικά προγράμματα επιχειρούν παράταση της ζωής ή ελάττωση της νοσηρότητας σε σύγκριση με
τη θνησιμότητα (Κυριόπουλος et al., 1993). Επιπλέον, για την ανάλυση κόστους χρησιμότητας μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στοιχεία που αφορούν μόνο τελικές εκβάσεις. Αντίθετα, οι ενδιάμεσες εκροές (π.χ.
αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων) δεν προσφέρουν στην CUA δεδομένα που να μπορούν να
εκφραστούν σε κάποια κατάλληλη μονάδα μέτρησης. Η συνηθέστερη μονάδα μέτρησης στην οποία
εκφράζονται τα αποτελέσματα της CUA είναι $/QALY. Η CUA μετράει το κόστος της βελτίωσης της ζωής
ανά επιμήκυνσης της ζωής. Η επιμήκυνση της ζωής είναι εύκολο να μετρηθεί από στοιχεία βασισμένα
στην απόδειξη (evidence-based data), αλλά η βελτίωση είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθεί (Μίτσουλη,
2004).
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4.3 Ανάλυση κόστους–οφέλους
Η ανάλυση κόστους–οφέλους (Cost–Benefit Analysis – CBA) είναι μια συστηματική προσέγγιση της
εκτίμησης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων εναλλακτικών επιλογών, που χρησιμοποιείται
για να προσδιορίσει τις επιλογές που παρέχουν την καλύτερη προσέγγιση, ώστε να επιτευχθούν οφέλη
με την παράλληλη μείωση του κόστους (Rodreck et al., 2013).
Κατά την ανάλυση κόστους–οφέλους, μία θεραπευτική παρέμβαση αξίζει να εφαρμοστεί μόνο όταν το
κοινωνικό όφελος από αυτήν ξεπερνά το κόστος της παρέμβασης. Τα κόστη υπολογίζονται με τον ίδιο
τρόπο όπως και στην ανάλυση κόστους–αποτελεσματικότητας, αλλά εδώ τα οφέλη και τα αποτελέσματα
αποτιμώνται σε χρηματικές μονάδες, προκειμένου να συγκριθούν ευκολότερα με το αντίστοιχο κόστος
του προγράμματος.
Με άλλα λόγια, στην ανάλυση κόστους–οφέλους συγκρίνονται τα χρήματα που δαπανώνται για μία
ιατρική παρέμβαση με τα χρήματα που κερδίζονται από την εφαρμογή της ιατρικής αυτής παρέμβασης.
Συνεπώς, με την ανάλυση κόστους–οφέλους μπορούμε να ανακαλύψουμε αφ’ ενός αν υπάρχει καθαρό
κοινωνικό όφελος από μία ιατρική παρέμβαση, αφ’ ετέρου αν αυτή η ιατρική παρέμβαση προσφέρει
μεγαλύτερο όφελος από τις εναλλακτικές παρεμβάσεις που διατίθενται.
H ανάλυση κόστους–οφέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συγκρίσεις κλινικών πρακτικών
διαφορετικής ιατρικής ειδικότητας, αλλά και προγραμμάτων που αφορούν την γενικότερη κατανομή
πόρων στην συνολική οικονομία. Τα οφέλη είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν παραγωγικότητα στην
εργασία, κέρδος χρόνου ενασχόλησης του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού, εξοικονόμηση ιατρικών
δαπανών ή και εξοικονόμηση δαπανών από την ανικανότητα των ασθενών. Τα οφέλη ταξινομούνται ως
εξής: υγεία, παραγωγικότητα και εξοικονόμηση μελλοντικών εξόδων (Getzen, 2004).
Παρόλα αυτά, και σε αντίθεση με την ανάλυση κόστους–αποτελεσματικότητας, η ανάλυση κόστους–
οφέλους δεν συνδυάζει την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την συγκεκριμένη κατάσταση υγείας ή
κλινική πρακτική, με την δαπάνη ή εξοικονόμηση πόρων. Μπορεί να ενσωματώσει την παραγωγικότητα,
αλλά όχι την βελτίωση της ποιότητας ζωής (Brown et al., 2003). Επιπλέον, θέτει ζητήματα αποδοτικής
κατανομής πόρων στην οικονομία, ώστε να κατευθύνει τη λήψη αποφάσεων σε επιλογές που τη
βελτιστοποιούν.
Η ανάλυση κόστους–οφέλους εφαρμόζεται ευρέως στις οικονομικές αξιολογήσεις, επειδή τα
αποτελέσματα γίνονται καλύτερα κατανοητά όταν παρουσιάζονται στην ίδια βάση με τα κόστη, άρα, εν
προκειμένω σε χρηματικές μονάδες. Η μέθοδος δεν απαιτεί ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις ή οικονομική
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σκέψη, αλλά στηρίζεται στις αρχές της οικονομικής της ευημερίας, η οποία ενσωματώνει και
δεοντολογικά ζητήματα στην οικονομική ανάλυση (Μίτσουλη, 2004).

4.4 Ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους
Η ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στα φαρμακο-οικονομικά
για να συγκρίνει το κόστος ανά περίθαλψη που παρέχεται όταν εναλλακτικές θεραπείες έχουν
αυταπόδεικτα ισοδύναμη κλινική αποτελεσματικότητα. Η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν σκοπός είναι ο
υπολογισμός του κόστους μιας ιατρικής παρέμβασης ή πράξης. Η ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους
απαντά στην ερώτηση ποια θεραπεία ή ιατρική παρέμβαση κοστίζει λιγότερο ανάμεσα σε ισοδύναμες
θεραπείες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ελαχιστοποίησης κόστους αποτιμώνται σε χρηματικές
μονάδες που δαπανώνται για κάθε αποτέλεσμα (Μίτσουλη, 2004).
Παρόλα αυτά, θεωρείται συχνά ότι η ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους δεν είναι αξιόπιστη. Η σύγκριση
αφορά δύο διαφορετικές πρακτικές που αρχικά φαίνονται κλινικά ισοδύναμες, όμως διαφορετικές
παρεμβάσεις δεν είναι εύκολο να έχουν κλινικά ισοδύναμα αποτελέσματα ώστε να μπορούν να
συγκριθούν με αξιοπιστία.
Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η σύγκριση χολοκυστεκτομής με την συμβατική χειρουργική
μέθοδο και με λαπαροσκοπική τεχνική, όπου ενώ και οι 2 τεχνικές έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα 6
μήνες μετά την επέμβαση, η μετεγχειρητική νοσηρότητα, η αποχή από την εργασία και η αυξημένη
πιθανότητα πνευμονικής εμβολής ουσιαστικά διαφοροποιούν τα αποτελέσματα (Brown et al.,2003).
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5. BIG DATA - ΠΡΟΒΛΕΨΗ - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια επιγραμματική παρουσίαση των τεχνικών και των ορολογιών που
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των βιοϊατρικών δεδομένων. Τα βιοϊατρικά δεδομένα διαφέρουν
όσον αφορά -κυρίως- τον μεγάλο όγκο που διαθέτουν, που μετατρέπουν την διαχείρισή τους σε μια
διαδικασία γεμάτη προκλήσεις. Ακόμα, θα γίνει αναφορά σε όλα τα είδη πρόληψης που μπορούν να
προλάβουν ή να συνεισφέρουν στην θεραπεία ή στην αποφυγή της υποτροπής της ασθένειας. Τέλος,
στο τελευταίο κομμάτι του παραδοτέου θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή των αλγορίθμων που
χρησιμοποιούνται στο έργο.
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5.1 Βασικές έννοιες στην επιστήμη των δεδομένων
Μηχανική μάθηση: Η μηχανική μάθηση (machine learning) είναι ένα επιστημονικό πεδίο που δίνει στους
υπολογιστές τη δυνατότητα να βελτιωθούν χωρίς την ανάγκη σαφή προγραμματισμού, αλλά μέσω
προηγούμενης εμπειρίας, στατιστικών μοντέλων και αλγορίθμων (Jordan, 2015). Ο πιο γνωστός ορισμός
της μηχανικής μάθησης δόθηκε το 1997 από τον Mitchell στο βιβλίο του «Machine Learning»:
«Ένα πρόγραμμα του υπολογιστή λέγεται ότι μαθαίνει από μια εμπειρία E όσον αφορά μια ομάδα
πράξεων T και κάποιο μέτρο απόδοσης P, αν η απόδοσή του σε εργασίες στο T, όπως μετριέται με το P,
βελτιώνεται από την εμπειρία E».
Πρόκειται για μια συναρπαστική τεχνολογία αιχμής που εξελίσσεται ραγδαία και εφαρμόζεται σε πολλά
επιστημονικά πεδία, όπως οικονομία, επιστήμες υγείας κ.α. Η μηχανική μάθηση είναι μέρος της τεχνητής
νοημοσύνης (artificial intelligence) και βρίσκεται στην τομή της επιστήμης υπολογιστών (computer
science) και της στατιστικής.
Χωρίζεται σε πολλά διαφορετικά παρακλάδια, τρία εκ των οποίων είναι τα βασικά: Μάθηση με επίβλεψη
(supervised learning), μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) και μάθηση με ενίσχυση
(reinforcement learning). Υπάρχουν επίσης τα πεδία της βαθιάς μάθησης (deep learning), της
μελλοντικής μάθησης (future learning), του εντοπισμού ανωμαλιών (anomaly detection), των κανόνων
συσχέτισης (association rules) κ.α.
Η μηχανική μάθηση έχει ένα μεγάλο εύρος αναδυόμενων εφαρμογών στο πεδίο της βιοπληροφορικής.
Η βιοπληροφορική ασχολείται με υπολογιστικές και μαθηματικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και
την επεξεργασία των βιολογικών δεδομένων (Chicco, 2017). Πριν την εξέλιξη της μηχανικής μάθησης, οι
αλγόριθμοι της βιοπληροφορικής έπρεπε να προγραμματίζονται σαφώς, χειροκίνητα, κάτι το οποίο
αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο για προβλήματα όπως η πρόβλεψη της δομής πρωτεϊνών (Yang et al.,
2018).
Τεχνικές της μηχανικής μάθησης, όπως η βαθιά μάθηση, παρέχουν την δυνατότητα στους αλγόριθμους
να χρησιμοποιήσουν αυτοματοποιημένη μελλοντική μάθηση, το οποίο σημαίνει ότι βασισμένος μόνο
στο σύνολο των δεδομένων, ο αλγόριθμος μπορεί να μάθει πως να συνδυάσει πολλαπλά χαρακτηριστικά
των εισερχόμενων δεδομένων σε ένα πιο αφηρημένο σετ χαρακτηριστικών από τα οποία διεξάγεται η
μελλοντική μάθηση. Αυτή η πολύ-επίπεδη προσέγγιση σε μοτίβα μάθησης των δεδομένων εισαγωγής
επιτρέπει σε αντίστοιχα συστήματα να κάνουν σχετικά σύνθετες προβλέψεις, όταν εκπαιδεύονται σε
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μεγάλα σύνολα δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος και το νούμερο των διαθέσιμων βιολογικών
συνόλων δεδομένων έχουν εκτοξευθεί, παρέχοντας την δυνατότητα στους ερευνητές που ασχολούνται
με την βιοπληροφορική να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα συστήματα μηχανικής μάθησης. Η μηχανική
μάθηση έχει εφαρμοστεί σε έξι βιολογικούς τομείς: γονιδιωματική, πρωτεωμική, μικροσυστοιχίες,
βιολογία συστημάτων, εξέλιξη και εξόρυξη κειμένου (Larrañaga et al., 2006).
Εξόρυξη δεδομένων: Η εξόρυξη δεδομένων (data mining) ή η ανακάλυψη γνώσης σε δεδομένα
(knowledge discovery in data) είναι η διαδικασία της ταξινόμησης μεγάλων συνόλων δεδομένων για την
αναγνώριση κρυφών μοτίβων και τάσεων και για την καθιέρωση σχέσεων για την επίλυση προβλημάτων
μέσω ανάλυσης δεδομένων. Η εξόρυξη δεδομένων συνδυάζει στατιστική και τεχνητή νοημοσύνη με
διαχείριση βάσεων δεδομένων. Εφαρμογές που περισσότερο σχετίζονται με εξόρυξη δεδομένων είναι
αυτές που αναφέρονται σε εξόρυξη μοτίβων (pattern mining), εντοπισμό ανωμαλιών, εντοπισμό απάτης
(fraud detection), ανάλυση τάσεων (trend analysis), προγνωστική μοντελοποίηση (predictive modeling)
και άλλα. Η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιείται ευρέως σε επιχειρήσεις, αφού τις βοηθάει να εξάγουν
γνώσεις από μη επεξεργασμένα δεδομένα.
Η διαδικασία της εξόρυξης δεδομένων μπορεί να χωριστεί στα βήματα που φαίνονται στην παρακάτω
Εικόνα 20 (Dontha, 2018, online: https://digitaltransformationpro.com/data-mining-steps/):
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Εικόνα 20: Τυπική διαδικασία εξόρυξης δεδομένων.
●
●
●

●
●

Εξαγωγή δεδομένων, συλλογή, μετασχηματισμός και φόρτωση σε αποθήκες δεδομένων (data
warehouses).
Αποθήκευση και διαχείριση σε βάσεις δεδομένων πάνω σε εγκατεστημένους servers ή στο cloud.
Ανάλυση δεδομένων από επιχειρηματικούς αναλυτές (business analysts) και επαγγελματίες της
τεχνολογίας πληροφοριών (information technology) με τη χρήση λογισμικού εφαρμογών
(application software).
Αξιολόγηση της σπουδαιότητας και καινοτομίας της εξαγόμενης γνώσης.
Παρουσίαση των δεδομένων σε κατανοητή μορφή, όπως γραφήματα ή πίνακες.

Η ανάπτυξη πρωτότυπων μεθόδων εξόρυξης δεδομένων παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση
των ταχέως επεκτεινόμενων πηγών των βιολογικών δεδομένων. Οι προσεγγίσεις της εξόρυξης
δεδομένων μοιάζουν ιδανικές για την βιοπληροφορική, η οποία κατακλύζεται από δεδομένα, αλλά έχει
έλλειψη μιας διεξοδικής θεωρίας για την οργάνωση της ζωής σε μοριακό επίπεδο. Οι εκτεταμένες βάσεις
δεδομένων των βιολογικών πληροφοριών δημιουργούν προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για ανάπτυξη
πρωτοποριακών μεθόδων εξόρυξης δεδομένων (Zaki et al., 2007)
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Ανάλυση δεδομένων: Η ανάλυση δεδομένων (data analysis) είναι η διαδικασία του καθαρισμού,
μετασχηματισμού, αξιολόγησης και μοντελοποίησης δεδομένων, χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία
και λογική συλλογιστική για να ανακαλυφθούν χρήσιμες πληροφορίες και για να στηριχθεί η διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν πολλές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, όπως εξόρυξη δεδομένων,
επιχειρηματική ευφυΐα (business intelligence), ανάλυση κειμένου (text analytics) και οπτικοποίηση
δεδομένων (data visualization). Η ανάλυση δεδομένων έχει ενσωματωθεί σε ποικίλες επιστημονικές και
επιχειρηματικές πτυχές, αλλά και στην καθημερινότητα. Είναι διαδεδομένη σε διάφορους τομείς της
κοινωνίας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω Εικόνα 21 (van Dijk, 2018, online:
https://www.analyticsinhr.com/blog/advanced-data-analysis-techniques-applied-to-people-analytics/).
Όσο πιο πολύπλοκες είναι οι υποθέσεις που καλείται να λύσει, τόσο πιο εκλεπτυσμένη γίνεται η ανάλυση
δεδομένων.

Εικόνα 21: Εφαρμογές της ανάλυσης δεδομένων στην καθημερινή ζωή, με τον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να είναι από τους βασικούς που επηρεάζονται.
Η ποσότητα των διαθέσιμων δεδομένων είναι σήμερα πάρα πολύ μεγάλη, και ειδικά σε τομείς όπως η
βιοπληροφορική μιλάμε για μαζικά δεδομένα (big data), όπως θα αναλύσουμε παρακάτω.
Παραδοσιακές αρχιτεκτονικές και υποδομές δεν επαρκούν για την διαχείριση αυτών των δεδομένων. Η
λύση δίνεται από διάφορα εργαλεία, λογισμικά και πλατφόρμες κατάλληλες για ανάλυση και
οπτικοποίηση δεδομένων, πολλά εκ των οποίων είναι δωρεάν.
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Στην βιοπληροφορική, για την ανάλυση των δεδομένων από ασθενείς, οι τεχνολογίες NGS εργάζονται σε
τρεις βαθμίδες: αναπαραγωγή ακολουθιών (sequence generation), ευθυγράμμιση σε ένα γονιδίωμα
αναφοράς (alignment to a reference genome) και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Διάφορα
βιοπληροφορικά εργαλεία είναι ευρέως διαθέσιμα για ανάλυση συνόλων δεδομένων σχετικών με NGS
και εξειδικευμένων για στοχευμένη ή ολική αλληλουχία γονιδιώματος ή για αλληλούχιση RNA. Η
αποκαλούμενη ανάλυση μαζικών δεδομένων (big data analytics), που έχει γίνει εφικτή μέσω
αλληλούχισης υψηλής απόδοσης, είναι ζωτικής σημασίας στη βιολογία, ειδικά στα γενετικά ρυθμιστικά
δίκτυα (Gene Regulatory Networks – GRNs), που σχετίζονται με αλληλεπιδράσεις γονιδίων (Koumakis et
al., 2017).
Μαζικά δεδομένα: Τα μαζικά δεδομένα ή μεγάλα δεδομένα (big data), σύμφωνα με την Microsoft, είναι
μαζικά και εξαιρετικά πολύπλοκα σύνολα πληροφοριών, τα οποία είναι απαραίτητο να υποστούν μια
διαδικασία εφαρμογής σημαντικής υπολογιστικής ισχύος – την τελευταία λέξη της μηχανικής μάθησης
και της τεχνητής νοημοσύνης. Αρκετά κοντά στον ορισμό της Microsoft για τα μαζικά δεδομένα είναι και
ο ορισμός που δίνει η Gartner: «Τα μαζικά δεδομένα είναι υψηλού όγκου, υψηλής ταχύτητας ή υψηλής
ποικιλίας στοιχεία που απαιτούν αποδοτικές και καινοτόμες μορφές επεξεργασίας πληροφοριών»
Οι δύο αυτοί ορισμοί επικεντρώνονται στα λεγόμενα τρία Vs που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των
μαζικών δεδομένων, και δεν είναι άλλα από τον όγκο (Volume), την ταχύτητα (Velocity) και την ποικιλία
(Variety). Η IBM διεύρυνε τον ορισμό, τοποθετώντας ακόμα ένα V, την πιστότητα (Veracity), ενώ
σύμφωνα με άλλους ορισμούς, τα μαζικά δεδομένα αντιπροσωπεύονται από πέντε, έξι ή και 7 Vs, όπως
φαίνεται
και
στην
Εικόνα
22
(Navdeep
Singh
Gill,
2016,
online:
https://www.linkedin.com/pulse/enabling-healthcare-analytics-raycare-navdeep-singh-gill/).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
88

ΗΠ1ΑΒ-0028189 - BioPredictor

Εικόνα 22: Τα εφτά Vs των μαζικών δεδομένων: Όγκος (Volume), Ταχύτητα (Velocity), Ποικιλία
(Variety), Πιστότητα (Veracity), Αξία (Value), Μεταβλητότητα (Variability), Οπτικοποίηση
(Visualization).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μαζικά δεδομένα έχουν εισαχθεί ως ορολογία την τελευταία εικοσαετία, θα
ήταν ίσως μη πρακτικό να δοθεί ένας ορισμός που να περιγράφει απόλυτα τα μαζικά δεδομένα. Κάθε
επιχείρηση, οργανισμός, επιστήμη χρησιμοποιεί τα μαζικά δεδομένα με τον δικό της τρόπο,
επικεντρώνει σε άλλα χαρακτηριστικά τους και εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς με τη χρήση τους. Η
ίδια η φύση των δεδομένων εμπλουτίζεται με τα χρόνια, ενώ κατά πόσο τα δεδομένα μπορούν να
θεωρηθούν μαζικά, έχει σχέση και με τις υποδομές και τις τεχνολογίες επεξεργασίας τους, κάτι που
τονίζει και η Oracle λέγοντας πως «τα μαζικά δεδομένα είναι η δημιουργία αξίας από παραδοσιακές
σχεσιακές βάσεις δεδομένων με στόχο τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, η οποία είναι
εμπλουτισμένη με νέες πηγές μη δομημένων δεδομένων. Οι νέες αυτές πηγές περιλαμβάνουν blogs,
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social media, δίκτυα αισθητήρων, δεδομένα εικόνας και άλλες μορφές δεδομένων, τα οποία ποικίλλουν
σε μέγεθος, δομή, μορφή και άλλους παράγοντες» (Προδρομίτη, 2017).
Προφανώς τα μαζικά δεδομένα κυριαρχούν στον σύγχρονο κόσμο και εμφανίζονται με όλο και
μεγαλύτερη συχνότητα σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Στις τηλεπικοινωνίες, τις έξυπνες πόλεις
(smart cities), τη στόχευση πελατών, το εμπόριο, την οικονομία, την ασφάλεια, τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και των αθλητικών επιδόσεων, και φυσικά στον τομέα της υγείας.
Η αποτελεσματικότητα της ιατρικής ακρίβειας μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση των βιοϊατρικών μαζικών
δεδομένων. Τα μαζικά δεδομένα στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν όλα τα δεδομένα που
σχετίζονται με την υγεία, τα οποία μπορούν να γίνουν διαλειτουργικά και να επιδεικνύουν προηγμένη
εξόρυξη δεδομένων πρόβλεψης για σκοπούς σχετικούς με την υγεία. Τα βιοϊατρικά μαζικά δεδομένα
προέρχονται από διάφορες πηγές. Πρωτίστως, τα δεδομένα παράγονται όταν οι ασθενείς έρχονται σε
επαφή με τις ιατρικές υπηρεσίες και στο πλαίσιο της ιατρικής έρευνας. Πλέον, οι συμβατικές πηγές
δεδομένων εμπλουτίζονται με περιβαλλοντικά δεδομένα που καταδεικνύουν τον βαθμό επηρεασμού
των ασθενών σε έκθεση στο ηλιακό φως ή τη ρύπανση, καθώς και δεδομένα σχετικά με τον τρόπο ζωής,
τις συνήθειες και τις συμπεριφορές που συλλέγονται απευθείας από τους ασθενείς μέσω έξυπνων
συσκευών (κινητά, wearable devices κλπ) ή από την ανάλυση μη δομημένων δεδομένων (unstructured
data) όπως το κοινωνικά δίκτυα. Όλα αυτά τα δεδομένα καθορίζουν αυτό που ονομάζεται «ψηφιακός
φαινότυπος» του ασθενή (Παναγούλιας, 2018).
Η εξόρυξη δεδομένων, η μηχανική μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η βαθιά μάθηση είναι οι αναλυτικές
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των μαζικών δεδομένων. Παρόλα αυτά πρέπει να
τονιστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την συλλογή και την επεξεργασία αυτών των
δεδομένων, που έχουν να κάνουν τόσο με το πρακτικό και το οικονομικό κομμάτι, όσο και με την κεντρική
διαχείριση μεγάλου όγκου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που δημιουργεί σημαντικές
υποχρεώσεις ασφαλείας και προαπαιτούν την δημιουργία αυστηρών ηθικών παραμέτρων για σωστή,
ορθολογική και όχι υπερβολική χρήση των δεδομένων αυτών (Phillips, 2017).
Υπολογίζεται ότι το μέγεθος των βιολογικών δεδομένων από αλληλουχίσεις παγκοσμίως είναι της τάξεως
του ενός exabyte, δηλαδή, 1018 bytes και ότι τα δεδομένα αυτά διπλασιάζονται σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα κάθε φορά, ίσως και σε λιγότερο από ένα έτος, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 23 (Stephens et
al., 2015):
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Εικόνα 23: Η αύξηση της αλληλούχισης DNA τόσο σε συνολικό αριθμό ανθρώπινου γονιδιώματος που
έχει αλληλουχηθεί (αριστερός άξονας), όσο και σε παγκόσμια ετήσια χωρητικότητα αλληλούχισης
(δεξιός άξονας).
Παρα το γεγονός ότι όλος αυτος ο όγκος δεδομένων έχει δώσει και θα συνεχίσει να δίνει απαντήσεις σε
ερωτήματα που ήταν αδύνατο να απαντηθούν (ή ακόμα και να ερωτηθούν) στο παρελθόν, δημιουργεί
καινούργιες προκλήσεις στου ερευνητές και αυτες αφορούν στο πώς αυτος ο τεράστιος όγκος μπορει να
διαχειριστεί αποδοτικά απο τις καινούργιες εφαρμογές τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και του χώρου.
Οι καινούργιες αυτες εφαρμογές θα πρέπει πλέον να δίνουν σημασία τόσο στην αποδοτικότητα, όσο και
στην ευκολία χρήσης των δεδομένων που παράγονται από διάφορες εφαρμογές στο πεδίο των genomics
(Βόλης, 2016).
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5.2 Πρόληψη
Η πρόληψη είναι ένας κομβικός παράγοντας που είναι -στην πραγματικότητα- κομμάτι της θεραπείας.
Εφόσον ως “πρόληψη”¨μπορούμε να ορίσουμε την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν εν τη γεννέσει τους
οι αιτίες που δημιουργούν και αναπαράγουν ένα πρόβλημα, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης
ή εξάπλωσής του, γίνεται σαφές το γιατί βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος στην ιατρική. Η
πρόληψη έχει φυσικά, ως σκοπό να εντοπίσει γρηγορότερα ασθένειες που μπορεί να κοστίσουν στον
ασθενή την ποιότητα της ζωής του ή ακόμα και την ίδια του τη ζωή, αλλά έχει ως σκοπό και να μειώσει
το κόστος της θεραπείας.
Μπορούμε να εντοπίσουμε τρεις διακριτές φάσεις πρόληψης: την πρωτογενή, τη δευτερογενή και την
τριτογενή.
Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει την μείωση της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου με διάφορους
τρόπους που εκτείνονται από την εκπαίδευση και την ενημέρωση μέχρι την λήψη περιοριστικών μέτρων
ή και την θέσπιση και εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων. Ένα παράδειγμα πρωτογενούς πρόληψης
είναι τα εμβόλια, ενώ όσον αφορά τον καρκίνο μπορούν να αναφερθούν οι αντικαπνιστικές καμπάνιες
και η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε γνωστούς καρκινογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας, στο σπίτι
ή στη διατροφή. Η πρωτογενής πρόληψη απαιτεί την ενεργό συμμετοχή εκ μέρους των πολιτών και τη
συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων υγείας, καθώς και με την σχετική νομοθεσία.
Η πρωτογενής πρόληψη που συνεπάγεται την εξάλειψη της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες
υπολογίζεται ότι θα αποφέρει οφέλη όχι µόνο για τη σηµερινή γενιά αλλά και για τις µελλοντικές γενιές.
Η δευτερογενής πρόληψη επικεντρώνεται κυρίως στη διενέργεια κλινικών προληπτικών ελέγχων που
πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι είτε συλλογικοί στον πληθυσμό, είτε
στοχευμένοι σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε ομάδες πληθυσμού. Ένα κλασικό παράδειγμα
επιτυχημένης δευτερογενούς πρόληψης είναι ο έλεγχος του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, που
διενεργείται με το τεστ Παπανικολάου, οπότε εντοπίζονται και θεραπεύονται οι όποιες προκαρικινικές
αλλοιώσεις, σε ποσοστό που αγγίζει το 100%. Η ανίχνευση των προ-κακοήθων βλαβών και η ιατρική
παρέμβαση για τη διακοπή ή την αναστροφή της καρκινογόνου διεργασίας αποτελούν συστατικά
στοιχεία της δευτερογενούς πρόληψης. Η αποφυγή περιττής θεραπείας και η βελτιωµένη σχέση
κόστους-αποτελεσµατικότητας του διαγνωστικού ελέγχου µπορεί να προέλθει από τον εντοπισµό
υποοµάδων υψηλού κινδύνου στον πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης βιοδεικτών
(Παναγούλιας, 2019).
Τέλος, η τριτογενής πρόληψη έχει ως σκοπό την αποφυγή υποτροπής της νόσου και τη βελτίωση της
επιβίωσης στα άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί με μια ασθένεια, καθώς και τον περιορισμό των
επιπτώσεων των υπολειμματικών συμπτωμάτων στην περίπτωση της κλινικά εμφανούς ασθένειας και

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
92

ΗΠ1ΑΒ-0028189 - BioPredictor

την μείωση των επιπλοκών από μια ασθένεια. Μπορεί να περιλαµβάνει ιατρική πρόληψη, αλλά µπορεί
να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στις προτάσεις που εξετάστηκαν προηγουµένως σε σχέση µε την
πρωτογενή πρόληψη. Η τριτογενής πρόληψη συνδέεται πιο στενά με τη θεραπεία, με τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και την κοινωνική επανένταξη, μέσω της αποκατάστασης μιας αναπηρίας.

5.3 Αλγόριθμοι Αλληλούχισης
Ένας από τους βασικούς στόχους της βιοπληροφορικής είναι η διαχείριση και ανάλυση βιολογικών
δεδομένων. Δεδομένου ότι ο όγκος των ακολουθιών βιολογικών δεδοµένων διπλασιάζεται σχεδόν κάθε
18 µήνες, το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται στη σχεδίαση αποδοτικών αλγορίθµων σε χρόνο και
απαιτούµενο χώρο. Βασικός στόχος των αλγορίθµων και τεχνικών διαχείρισης και ανάλυσης
συµβολοσειρών βιολογικών δεδοµένων είναι η σύγκριση ακολουθιών προκειµένου να ανιχνευθούν
κοινά µοτίβα. Ο εντοπισμός τέτοιων περιοδικοτήτων μπορεί να αποκαλύψει δομικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά του μορίου του DNA και του RNA. Κάθε βιολογικό µόριο µπορεί να περιγραφεί ως µια
ακολουθία συµβόλων από ένα δοσμένο αλφάβητο S. Συγκεκριµένα κάθε µόριο του DNA, µπορεί να
θεωρηθεί ως µια συµβολοσειρά από ένα αλφάβητο τεσσάρων χαρακτήρων, το S={A,C,G,T}, ενώ
αντίστοιχα για το RNA ισχύει S={A,C,G,U}. (Βόλης, 2016).
Όσον αφορά τη σύγκριση ακολουθιών προκειμένου να ανιχνευθούν κοινά μοτίβα μπορούμε να
διακρίνουμε δύο κατηγορίες προβλημάτων:
A. ακριβή επανάληψη μοτίβων.
B. προσεγγιστική επανάληψη μοτίβων.
Στην πρώτη κατηγορία ενδιαφερόµαστε να εντοπίσουµε όλες τις εµφανίσεις ενός δοσµένου µοτίβου σε
µια βιολογική αλληλουχία. Στην προσεγγιστική εύρεση προτύπου δεν αναζητούµε τις ακριβείς
εµφανίσεις ενός προτύπου αλλά αυτές που ικανοποιούν κάποια κριτήρια οµοιότητας. Για παράδειγμα,
την αναζήτηση υποσυµβολοσειρών αρκετά όμοιες ως προς το συγκεκριμένο μοτίβο, περιέχοντας ίσως
το πολύ k-διαφορές (Βόλης, 2016).
Η απλοϊκή προσέγγιση αναζήτησης ενός προτύπου P µήκους n σε μια βιολογική ακολουθία X µήκους m,
στοιχίζει το πρότυπο στην πρώτη θέση της ακολουθίας και εξετάζει έναν προς έναν τους χαρακτήρες του
προτύπου. Σε περίπτωση µη ταιριάσµατος, η σύγκριση ξαναρχίζει µε µετατόπιση του προτύπου κατά µια
θέση προς τα δεξιά. Η απλοϊκή αυτή προσέγγιση έχει κακή χρονική πολυπλοκότητα, 𝑂(𝑚 ⋅ 𝑛).
Οι αλγόριθμοι που θα ακολουθήσουν (Boyer-Moore, Knuth-Morris-Pratt και Shift-Or) είναι αλγόριθμοι
ακριβούς επανάληψης μοτίβων και χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές επιτάχυνσης της αναζήτησης.
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Boyer-Moore: Ο αλγόριθµος Boyer-Moore αφενός ελέγχει τους χαρακτήρες από δεξιά προς τα αριστερά,
και αφετέρου στην περίπτωση µη ταιριάσµατος χρησιµοποιεί τους κανόνες good suffix shift και bad
character shift για να µετατοπίσει το σηµείο ευθυγράμμισης του προτύπου ως προς την ακολουθία. Έστω
ότι Χ είναι το πρότυπο και Υ είναι η ακολουθία και έστω ότι συγκρίνουμε τους χαρακτήρες 𝑥[𝑖] = 𝑎 και
𝑦[𝑖 + 𝑗] = 𝑏 και παρατηρείται μη ταίριασμα. Επίσης, παρατηρούμε ότι ισχύει 𝑥[𝑖 + 1. . . 𝑚 − 1] =
𝑦[𝑖 + 𝑗 + 1. . . 𝑗 + 𝑚 − 1] = 𝑢, ενώ 𝑥[𝑖] ≠ 𝑦[𝑖 + 𝑗] (Charras and Lecroq, 2004).
Ο κανόνας good suffix shift συνίσταται στη µετατόπιση του τµήµατος 𝑥[𝑖 + 1. . . 𝑚 − 1] = 𝑦[𝑖 + 𝑗 +
1. . . 𝑗 + 𝑚 − 1] στην επόµενη προς τα δεξιά εµφάνιση του στην ακολουθία, όπου ο επόµενος προς τα
αριστερά χαρακτήρας είναι διάφορος του 𝑥[𝑖]. Αν δεν υπάρχει τέτοια εµφάνιση, στοιχίζουµε το µέγιστο
πρόθεµα v του x που συµφωνεί µε το αντίστοιχο τµήµα του 𝑦[𝑖 + 𝑗 + 1. . . 𝑗 + 𝑚 − 1] (Charras and
Lecroq, 2004).
Ο κανόνας bad character shift στηρίζεται στην ευθυγράμμιση του χαρακτήρα 𝑦[𝑖 + 𝑗] της ακολουθίας µε
τη δεξιότερη εµφάνιση του στο πρότυπο 𝑥[0. . . 𝑚 − 2]. Αν ο χαρακτήρας δεν εµφανίζεται µέσα στο
πρότυπο, τότε καµία εµφάνιση του x δε θα συµπεριλαµβάνει το χαρακτήρα 𝑦[𝑖 + 𝑗], και το αριστερό
τµήµα του προτύπου στοιχίζεται µε τον επόµενο χαρακτήρα 𝑦[𝑖 + 𝑗 + 1] (Charras and Lecroq, 2004).
Οι δύο παραπάνω κανόνες για να εφαρμοστούν χρειάζεται να οριστούν δύο συναρτήσεις, οι οποίες
αποθηκεύονται σε πίνακες:
Η συνάρτηση good suffix shift, αποθηκεύεται σε έναν πίνακα bmGs µεγέθους m+1. Οι τιµές του πίνακα
εκφράζουν την περίοδο του x, ως εξής:
𝑏𝑚𝐺𝑠[𝑖 + 1] = 𝑚𝑖𝑛{𝑠 > 0: ώ𝜎𝜏𝜀 𝜈𝛼 𝜄𝜎𝜒ύ𝜊𝜐𝜈 𝜊𝜄 𝜎𝜐𝜈𝜃ή𝜅𝜀𝜍 𝐶𝑠(𝑖, 𝑠) 𝜅𝛼𝜄 𝐶𝑜(𝑖, 𝑠)}, όπου:
𝐶𝑠(𝑖, 𝑠): 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜃𝜀 𝑘, 𝑖 < 𝑘 < 𝑚 𝜅𝛼𝜄 𝑠 ≥ 𝑘 ή 𝑥[𝑘 − 𝑠] = 𝑥[𝑘] και
𝐶𝑜(𝑖, 𝑠): 𝛼𝜈 𝑠 < 𝑖, 𝜏ό𝜏𝜀 𝑥[𝑖 − 𝑠] ≠ 𝑥[𝑖] είναι οι δύο συνθήκες που οφείλουν να ικανοποιούνται.
Η συνάρτηση bad character shift, αποθηκεύεται σε έναν πίνακα bmBc. H τιµή της συνάρτησης ορίζεται
για κάθε χαρακτήρα σ ως εξής:
𝑏𝑚𝐵𝑐[𝜎] =
όπου η πρώτη περίπτωση πραγματοποιείται όταν το c συμβαίνει στο x, ενώ διαφορετικά
πραγματοποιείται η δεύτερη περίπτωση (Charras and Lecroq, 2004).
Οι πίνακες bmBc και bmGs υπολογίζονται σε 𝑂(𝑚 + 𝜎) χρόνο. Η πολυπλοκότητα αναζήτησης του
προτύπου είναι τετραγωνική ως προς τον απαιτούµενο χρόνο, αλλά σε πραγµατικές εφαρµογές και όταν
το πρότυπο που αναζητάµε δεν είναι περιοδικό, τότε απαιτούνται 3 ⋅ 𝑛 συγκρίσεις. Επίσης, για µεγάλα
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αλφάβητα οι απαιτούµενες συγκρίσεις είναι 𝑂(𝑛/𝑚), χρόνος βέλτιστος για οποιοδήποτε αλγόριθµο
αναζήτησης (Charras and Lecroq, 2004).
Παρακάτω δίνεται ο κώδικας του αλγορίθμου σε γλώσσα C (Charras and Lecroq, 2004):
void preBmBc(char *x, int m, int bmBc[]) {
int i;
for (i = 0; i < ASIZE; ++i)
bmBc[i] = m;
for (i = 0; i < m - 1; ++i)
bmBc[x[i]] = m - i - 1;
}
void suffixes(char *x, int m, int *suff) {
int f, g, i;
suff[m - 1] = m;
g = m - 1;
for (i = m - 2; i >= 0; --i) {
if (i > g && suff[i + m - 1 - f] < i - g)
suff[i] = suff[i + m - 1 - f];
else {
if (i < g)
g = i;
f = i;
while (g >= 0 && x[g] == x[g + m - 1 - f])
--g;
suff[i] = f - g;
}
}
}
void preBmGs(char *x, int m, int bmGs[]) {
int i, j, suff[XSIZE];
suffixes(x, m, suff);
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for (i = 0; i < m; ++i)
bmGs[i] = m;
j = 0;
for (i = m - 1; i >= 0; --i)
if (suff[i] == i + 1)
for (; j < m - 1 - i; ++j)
if (bmGs[j] == m)
bmGs[j] = m - 1 - i;
for (i = 0; i <= m - 2; ++i)
bmGs[m - 1 - suff[i]] = m - 1 - i;
}
void BM(char *x, int m, char *y, int n) {
int i, j, bmGs[XSIZE], bmBc[ASIZE];
/* Preprocessing */
preBmGs(x, m, bmGs);
preBmBc(x, m, bmBc);
/* Searching */
j = 0;
while (j <= n - m) {
for (i = m - 1; i >= 0 && x[i] == y[i + j]; --i);
if (i < 0) {
OUTPUT(j);
j += bmGs[0];
}
else
j += MAX(bmGs[i], bmBc[y[i + j]] - m + 1 + i);
}
}

Knuth-Morris-Pratt: Ο αλγόριθµος Knuth-Morris-Pratt συγκρίνει τους χαρακτήρες από αριστερά προς τα
δεξιά, χρησιµοποιώντας ένα προ-επεξεργαστικό βήµα που στοιχίζει 𝑂(𝑚) χώρο και χρόνο ενώ η
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συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι 𝑂(𝑛 + 𝑚), ανεξάρτητα από το µέγεθος του αλφαβήτου
των ακολουθιών (Charras and Lecroq, 2004).
Συγκρίνοντας το πρότυπο και την ακολουθία στους χαρακτήρες των θέσεων 𝑥[𝑖] και 𝑦[𝑖 + 𝑗] αντίστοιχα,
παρατηρούµε ότι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Για τις συγκρίσεις των προηγούµενων θέσεων ισχύει
ότι: 𝑥[0. . . 𝑖 − 1] = 𝑦[𝑗. . . 𝑖 − 𝑗 − 1] = 𝑢, ενώ 𝑎 = 𝑥[𝑖] ≠ 𝑦[𝑖 + 𝑗] ≠ 𝑏 (Charras and Lecroq, 2004).
Για να µετατοπίσουµε το πρότυπο προς τα δεξιά, υποθέτουµε ότι κάποιο πρόθεµα v του προτύπου
ταιριάζει µε κάποιο επίθεµα του τµήµατος της ακολουθίας u που συμπίπτει με το υπόλοιπο του
προτύπου. Επίσης για να µην έχουµε μη ταίριασμα και στον επόµενο χαρακτήρα, ο επόµενος χαρακτήρας
µετά το πρόθεµα v πρέπει να είναι διάφορος του 𝑦[𝑖 + 1]. To µέγιστο σε µήκος πρόθεµα v που
ικανοποιεί αυτές τις συνθήκες ονοµάζεται border του u (Charras and Lecroq, 2004).
Ορίζουµε λοιπόν ως 𝑘𝑚𝑝𝑁𝑒𝑥𝑡[𝑖] το µήκος του µέγιστου border του 𝑥[0. . . 𝑖 − 1], στο οποίο ο επόµενος
χαρακτήρας c προς τα δεξιά είναι διάφορος του 𝑥[𝑖] και στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο border
𝑘𝑚𝑝𝑁𝑒𝑥𝑡[𝑖] = −1, (για κάθε i, με 0 < 𝑖 < 𝑚). Μετά τη µετατόπιση, η σύγκριση των χαρακτήρων
συνεχίζεται µεταξύ των 𝑥[𝑘𝑚𝑝𝑁𝑒𝑥𝑡[𝑖]] και 𝑦[𝑖 + 𝑗] χαρακτήρων (Charras and Lecroq, 2004).
Παρακάτω δίνεται ο κώδικας του αλγορίθμου σε γλώσσα C (Charras and Lecroq, 2004):

void preKmp(char *x, int m, int kmpNext[]) {
int i, j;
i = 0;
j = kmpNext[0] = -1;
while (i < m) {
while (j > -1 && x[i] != x[j])
j = kmpNext[j];
i++;
j++;
if (x[i] == x[j])
kmpNext[i] = kmpNext[j];
else
kmpNext[i] = j;
}
}
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void KMP(char *x, int m, char *y, int n) {
int i, j, kmpNext[XSIZE];
/* Preprocessing */
preKmp(x, m, kmpNext);
/* Searching */
i = j = 0;
while (j < n) {
while (i > -1 && x[i] != y[j])
i = kmpNext[i];
i++;
j++;
if (i >= m) {
OUTPUT(j - i);
i = kmpNext[i];
}
}
}

Shift-Or: Ο αλγόριθµος Shift-Or χρησιµοποιεί αριθµητικές τεχνικές για τη σύγκριση των χαρακτήρων. Ο
αλγόριθµος είναι αποδοτικός, όταν το µήκος του προτύπου δεν ξεπερνά το µήκος λέξης της µηχανής. Ο
αλγόριθµος χρησιµοποιεί ένα προ-επεξεργαστικό βήµα που στοιχίζει 𝑂(𝑚 + 𝜎) χώρο και χρόνο ενώ η
συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι 𝑂(𝑛), ανεξάρτητα από το µέγεθος του αλφαβήτου των
ακολουθιών. Ο αλγόριθµος προσαρµόζεται εύκολα και σε περιπτώσεις προσεγγιστικής εύρεσης
προτύπου (Charras and Lecroq, 2004).
Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί δυαδικές τεχνικές. Έστω ότι R είναι ένας πίνακας από bit μεγέθους m. Το
διάνυσμα 𝑅𝑗 είναι η τιμή του πίνακα R, αφού ο χαρακτήρας 𝑦[𝑗] έχει επεξεργαστεί. Περιέχει πληροφορίες
για όλα τα ταιριάσματα προθεμάτων του x που τελειώνουν στην θέση j για 0 < 𝑖 ≤ 𝑚 − 1:

Το διάνυσμα 𝑅𝑗+1 μπορεί να υπολογιστεί μετά το 𝑅𝑗 με τον εξής τρόπο. Για κάθε 𝑅𝑗 [𝑖] = 0, ισχύει:
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και

Αν 𝑅𝑗+1 [𝑚 − 1] = 0, τότε έχουμε ένα πλήρες ταίριασμα.
Η µετάβαση από το διάνυσµα 𝑅𝑗 στο 𝑅𝑗+1 µπορεί να επιταχυνθεί ως εξής (Charras and Lecroq, 2004):
●

●

Για κάθε χαρακτήρα 𝑐 ∈ 𝑆, έστω το διάνυσµα 𝑆𝑐 , µεγέθους m για κάθε 0 < 𝑖 < 𝑚 − 1 και 𝑆𝑐 =
0, αν και µόνο αν 𝑥[𝑖] = 𝑐, το οποίο αποθηκεύει τις θέσεις εµφάνισης του χαρακτήρα c στο
πρότυπο. Το διάνυσµα 𝑆𝑐 υπολογίζεται σε ένα προ-επεξεργαστικό βήµα.
Εκτέλεση της πράξης: 𝑅𝑗+1 = 𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡(𝑅𝑗 )𝑂𝑟 𝑆𝑦 [𝑗 + 1].

Παρακάτω δίνεται ο κώδικας του αλγορίθμου σε γλώσσα C (Charras and Lecroq, 2004):

int preSo(char *x, int m, unsigned int S[]) {
unsigned int j, lim;
int i;
for (i = 0; i < ASIZE; ++i)
S[i] = ~0;
for (lim = i = 0, j = 1; i < m; ++i, j <<= 1) {
S[x[i]] &= ~j;
lim |= j;
}
lim = ~(lim>>1);
return(lim);
}
void SO(char *x, int m, char *y, int n) {
unsigned int lim, state;
unsigned int S[ASIZE];
int j;
if (m > WORD)
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error("SO: Use pattern size <= word size");
/* Preprocessing */
lim = preSo(x, m, S);
/* Searching */
for (state = ~0, j = 0; j < n; ++j) {
state = (state<<1) | S[y[j]];
if (state < lim)
OUTPUT(j - m + 1);
}
}

Όσον αφορά την προσεγγιστική εύρεση προτύπου και την ευθυγράμμιση ακολουθιών, στην οποία
επιτρέπεται η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στις εµφανίσεις του προτύπου, που προκύπτουν από την
αντικατάσταση, προσθήκη ή διαγραφή συµβόλων, πρέπει πρώτα να ορίσουμε κάποιες έννοιες (Gusfield,
1997):
Η Απόσταση Μετασχηµατισµού (Edit Distance) µεταξύ δύο συµβολοσειρών ορίζεται ως το ελάχιστο
πλήθος των πράξεων µετασχηµατισµού που απαιτούνται για να µετασχηµατίσουµε την πρώτη
συµβολοσειρά στη δεύτερη. Οι βασικές πράξεις µετασχηµατισµού είναι η ένθεση, η διαγραφή και
αντικατάσταση συµβόλων.
Η Ακολουθία Μετασχηµατισµού (Edit Transcript), για το µετασχηµατισµό µιας συµβολοσειράς σε μία
άλλη ορίζεται ως η ακολουθία των πράξεων µετασχηµατισµού που απαιτούνται για να
µετασχηµατίσουµε την πρώτη συµβολοσειρά στη δεύτερη. Οι βασικές πράξεις µετασχηµατισµού είναι η
ένθεση, η διαγραφή, η αντικατάσταση και το ταίριασμα.
Η Ζυγισµένη Απόσταση Μετασχηµατισµού (Weighted Edit Distance) µεταξύ δύο συµβολοσειρών ορίζεται
ως το ελάχιστο πλήθος των πράξεων µετασχηµατισµού που απαιτούνται για να µετασχηµατίσουµε την
πρώτη συµβολοσειρά στη δεύτερη. Κάθε πράξη µετασχηµατισµού έχει συγκεκριµένο κόστος - βάρος και
στόχος είναι η ελαχιστοποίησή του.
Η Ζυγισµένη Απόσταση Μετασχηµατισµού βάσει Αλφαβήτου (Weighted Edit Distance), µεταξύ δύο
συµβολοσειρών ορίζεται ως το ελάχιστο πλήθος των πράξεων µετασχηµατισµού που απαιτούνται για να
µετασχηµατίσουµε την πρώτη συµβολοσειρά στη δεύτερη. Κάθε πράξη µετασχηµατισµού έχει
συγκεκριµένο κόστος - βάρος ανάλογα µε το χαρακτήρα που µετασχηµατίζουµε.
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Το πρόβλημα της ευθυγράμμισης δύο βιολογικών αλληλουχιών είναι από τα παλιότερα αλλά και
σημαντικότερα θέματα στην υπολογιστική βιολογία. Δύο αλληλουχίες που είναι σε μεγάλο βαθμό
όμοιες, είναι πιθανό να έχουν κοινή εξελικτική προέλευση και, αν μιλάμε για πρωτεΐνες, να έχουν
παρόμοια τρισδιάστατη δομή και παρόμοιες λειτουργίες (Βόλης, 2016).
Οπως η απόσταση μετασχηματισμού αναφέρεται στο πόσο διαφορετικές ειναι δυο ακολουθίες, έτσι και
η ευθυγράμμιση ακολουθιών πρόκειται για ένα μέτρο που μας δείχνει το πόσο δύο ακολουθίες είναι
όμοιες. Η Ευθυγράμμιση Ακολουθιών (Sequence Alignment) προκύπτει τοποθετώντας τη µια ακολουθία
κάτω από την άλλη έτσι ώστε οι κοινοί χαρακτήρες να τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις. Σ’ αυτή,
προσπαθούµε να εντοπίσουμε την ευθυγράμμιση που εµφανίζει τη µέγιστη οµοιότητα µεταξύ των
ακολουθιών. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παρουσιάζει η εισαγωγή των κενών χαρακτήρων
µε σκοπό τη βέλτιστη ευθυγράμμιση ακολουθιών µε ήδη γνωστά βιολογικά µοντέλα και µοτίβα των
οποίων η λειτουργία είναι ήδη γνωστή (Βόλης, 2016).
Η ύπαρξη κενών στις στοιχισμένες αλληλουχίες είναι απαραίτητη, καθώς ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά των μεταλλάξεων μέσω των οποίων προχωράει η εξέλιξη είναι η προσθήκη και η
απαλοιφή νουκλεοτιδίων. Όταν στην ευθυγράμμιση δύο αλληλουχιών εμφανίζεται (στη μια από τις δυο),
το κενό, δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε αν αυτό προήλθε εξελικτικά από απαλοιφή βάσης σ’ αυτή την
αλληλουχία, ή από προσθήκη στην άλλη αλληλουχία με την οποία συγκρίνεται (Altschul et al., 1990).
Ειδικά για τις πρωτεΐνες υπάρχουν εξειδικευμένοι πίνακες αντικατάστασης (substitution matrices) οι
οποίοι υπολογίζουν τις αντίστοιχες συνεισφορές στο score για μη ταύτιση των διάφορων αμινοξέων,
στηριζόμενοι σε παρατηρηθείσες αντικαταστάσεις αμινοξέων, αλλά με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Οι
πίνακες αντικατάστασης έχουν ξεκάθαρη ερμηνεία υπό το πρίσμα της θεωρίας της πληροφορίας
(Altschul et al., 1991). Τέτοιοι πίνακες είναι οι πίνακες των οικογενειών PAM (Dayhoff, et al., 1978),
BLOSUM (Henikoff and Henikoff, 1992), GONNET (Gonnet, et al.,1992) αλλά και άλλοι πίνακες της
οικογένειας Point Accepted Mutations (PAM) (Dayhoff, et al., 1978).
Ο δυναμικός προγραμματισμός, είναι μια τεχνική που βρίσκει εφαρμογές σε πολλά δύσκολα
προβλήματα στη βιοπληροφορική. Το βασικό χαρακτηριστικό των αλγορίθμων αυτών, είναι ότι «σπάνε»
το μεγάλο πρόβλημα (το οποίο απαιτεί πολλούς υπολογισμούς για να λυθεί), σε μικρότερα προβλήματα
τα οποία λύνονται πιο εύκολα (Βόλης, 2016).
Για δύο ακολουθίες 𝑆1 και 𝑆2 , µε µήκος |𝑆1 | = 𝑛 και |𝑆2 | = 𝑚, υπολογίζεται σταδιακά η τιµή
ευθυγράμμισης για τα επιµέρους τµήµατα των ακολουθιών. Πιο αναλυτικά για κάθε i, με 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 και
1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, η µέθοδος του ∆υναµικού Προγραµµατισµού αποθηκεύει σε έναν πίνακα H, µεγέθους
(𝑛 + 1) × (𝑚 + 1), την απόσταση µετασχηµατισµού κάθε δυνατού προθέµατος 𝑆1 [1. . . 𝑖] µε κάθε
δυνατό πρόθεµα 𝑆2 [1. . . 𝑗]. Οπότε, προκύπτει ο παρακάτω ορισμός:
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Έστω δύο ακολουθίες 𝑆1 και 𝑆2 . Θα συµβολίζουµε ως 𝐻(𝑖, 𝑗) την απόσταση µετασχηµατισµού µεταξύ
των προθεµάτων 𝑆1 [1. . . 𝑖] και 𝑆2 [1. . . 𝑗], δηλαδή τον ελάχιστο αριθµό πράξεων µετασχηµατισµού που
απαιτούνται για να µετασχηµατίσουµε τους i πρώτους χαρακτήρες της ακολουθίας 𝑆1 στους j πρώτους
χαρακτήρες της ακολουθίας 𝑆2 . Αν n και m αντίστοιχα το µήκος των 𝑆1 και 𝑆2 , τότε η συνολική απόσταση
µετασχηµατισµού των 𝑆1 και 𝑆2 ισούται µε την τιµή 𝐻(𝑛, 𝑚).
Οι αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού στην ευθυγράμμιση αλληλουχιών εργάζονται σε γενικές
γραμμές ως εξής: τοποθετούν τις δύο αλληλουχίες 𝑋 = 𝑥1 𝑥2 . . . 𝑥𝑛 και 𝑌 = 𝑦1 𝑦2 , . . . 𝑦𝑚 σε ένα 𝑛 × 𝑚
πίνακα με στοιχεία 𝐻(𝑖, 𝑗), όπου κάθε στοιχείο αυτού του πίνακα είναι η τιμή του σκορ για την καλύτερη
ευθυγράμμιση μέχρι το στοιχείο 𝑥𝑖 , και το 𝑦𝑗 . Ουσιαστικά, δουλεύουν πάνω στον πίνακα του
διαγράμματος σημείων, τοποθετώντας αριθμητικές τιμές στα κελιά του. Αν η τιμή της συνεισφοράς στο
σκορ 𝑠(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) για κάθε δυνατό συνδυασμό βάσεων και η συνάρτηση της ποινής για το κενό είναι
γνωστές, τότε με γνωστά τα στοιχεία 𝐻(𝑖 − 1, 𝑗), 𝐻(𝑖, 𝑗 − 1) και 𝐻(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) μπορούμε να
υπολογίσουμε αναδρομικά το𝐻(𝑖, 𝑗) (Gonnet, et al., 1992).
Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η σύγκριση ακολουθιών µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε:
A. τοπική ευθυγράµµιση (local alignment).
B. ολική ευθυγράµµιση (global alignment).
Ο πρώτος αλγόριθµος τοπικής ευθυγράµµισης (δηλαδή για περιοχές τοπικής οµοιότητας)
δηµιουργήθηκε από τους Smith και Waterman και ακόμα και σήμερα αρκετές τεχνικές βασίζονται σε
αυτόν. Αντίστοιχα, ο πρώτος αλγόριθµος σύγκρισης ολικής ευθυγράµµισης επινοήθηκε από τους
Needleman και Wunsch. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν παραπάνω από µια δυνατές
ευθυγραµµίσεις. Η βέλτιστη λύση πρέπει να ελαχιστοποιεί τις διαφορές ανάµεσα στις δυο ακολουθίες ή
εναλλακτικά να µεγιστοποιεί μια συνάρτηση οµοιότητας (Βόλης, 2016).
Το πρόβληµα εύρεσης τοπικών ευθυγραµµίσεων χρησιµοποιείται ευρέως στη σύγκριση µιας δοσµένης
ακολουθίας µικρού µήκους ως προς το σύνολο γνωστών ακολουθιών που αποθηκεύονται σε µια βάση
δεδοµένων. Προγράμματα που χρησιμοποιούν αλγόριθμους τοπικής ομοιότητας είναι τα BLAST και
FASTA, που αναζητούν περιοχές τοπικής οµοιότητας, που συνεισφέρουν στην ολική ευθυγράµµιση δύο
ακολουθιών (Βόλης, 2016).
Smith-Waterman: Ο αλγόριθμος Smith-Waterman είναι ο πιο γνωστός αλγόριθμος που εφαρμόζει
τοπική ευθυγράμμιση ακολουθιών για να εντοπίσει παρόμοιες περιοχές μεταξύ νουκλεοτιδίων ή
πρωτεϊνών. Για να το πετύχει, συγκρίνει τμήματα όλων των πιθανών μηκών και βελτιστοποιεί την
βαθμολογία στοίχισης, που αποτελεί μέτρο για την ομοιότητα των ακολουθιών. Ο αλγόριθμος αυτός
προτάθηκε από τους Temple F. Smith και Michael S. Waterman το 1981 και βελτιστοποιήθηκε από τον
Gotoh το 1982. Είναι παραλλαγή του αλγορίθμου Needleman-Wunch (που αναφέρεται παρακάτω) με
την διαφορά ότι δεν χρησιμοποιεί αρνητικές βαθμολογίες, αφού όταν ένα ζεύγος έχει αρνητική
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βαθμολογία, τότε αυτή τίθεται ίση με μηδέν. Έτσι, οι τοπικές ευθυγραμμίσεις είναι εφικτό να
παρατηρηθούν. Ο Smith-Waterman είναι αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού. Οι ευθυγραμμίσεις
των μικρών επιμέρους τμημάτων χρησιμοποιούνται κατόπιν για να υπολογιστούν ευθυγραμμίσεις
μεγαλύτερων τμημάτων, μέχρις ότου να καταλήξει στο πλήρες μήκος των ακολουθιών. Ο αλγόριθμος
χρησιμοποιεί πίνακα αντικατάστασης και βαθμολογία κενών για να υπολογίσει την βέλτιστη τοπική
ευθυγράμμιση. Αρχικά υπολογίζεται ο πίνακας βαθμολογίας, που περιέχει όλες τις πιθανές συγκρίσεις.
Έπειτα, ξεκινώντας από το στοιχείο του πίνακα με την υψηλότερη βαθμολογία και πηγαίνοντας προς τα
πίσω, βρίσκεται η ακριβής ευθυγράμμιση των δύο ακολουθιών που συγκρίνονται (Κούτσικος 2012).
Έστω δύο ακολουθίες προς σύγκριση, η 𝑋 = 𝑥1 𝑥2 . . . 𝑥𝑛 και 𝑌 = 𝑦1 𝑦2 . . . 𝑦𝑚 , μήκους n και m αντίστοιχα.
Προκύπτει ένας πίνακας βαθμολογίας H, μεγέθους (𝑛 + 1) × (𝑚 + 1). Η ποινή ανοίγματος κενού είναι
𝐺𝑠 , η ποινή επέκτασης κενού είναι 𝐺𝑒 και ο πίνακας αντικατάστασης είναι S. Η πρώτη στήλη και η πρώτη
γραμμή του πίνακα H αρχικοποιούνται με μηδέν, δηλαδή 𝐻(𝑖, 0) = 0 για 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 και 𝐻(0, 𝑗) = 0 για
0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, ώστε να έχουν αρχικές τιμές σύγκρισης τα οριακά στοιχεία του πίνακα. Για τα υπόλοιπα
στοιχεία του πίνακα ισχύει (Smith and Waterman, 1981):

Με βάση αυτόν τον τύπο εξασφαλίζεται ότι το κάθε κελί του πίνακα είναι το μέγιστο από:
●
●
●
●

Το διαγώνια πάνω και αριστερά κελί αυξημένο κατά το σκορ που προκύπτει από τον πίνακα
αντικατάστασης για τα στοιχεία της γραμμής και της στήλης.
Το μέγιστο όλων τον κελιών που βρίσκονται αριστερά από το εξεταζόμενο κελί στην ίδια γραμμή,
μειωμένα κατά την ποινή κενού.
Το μέγιστο όλων τον κελιών που βρίσκονται πάνω από το εξεταζόμενο κελί στην ίδια στήλη,
μειωμένα κατά την ποινή κενού.
Το μηδέν.

Αν ο αλγόριθμος Smith-Waterman εφαρμοστεί έτσι, τότε το μέγιστο της κάθε γραμμής και της κάθε
στήλης του πίνακα υπολογίζονται ξανά και ξανά αυξάνοντας την υπολογιστική δουλειά του αλγορίθμου
κατά 𝑂(𝑛 ⋅ 𝑚 ⋅ (𝑛 + 𝑚)). O δυναμικός προγραμματισμός από τη μία τριπλασιάζει τις απαιτήσεις σε
μνήμη, όμως μειώνει πολύ την υπολογιστική δουλειά που πρέπει να γίνει, κερδίζοντας σε ταχύτητα. Η
χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου για την στοίχιση δύο ακολουθιών είναι 𝑂(𝑛 ⋅ 𝑚). Πρακτικά,
όμως, ο αλγόριθμος δεν χρησιμοποιείται για να στοιχίσει μόνο δύο ακολουθίες, αλλά για q ακολουθίες
ενός query πάνω σε μία database που περιέχει d ακολουθίες. Άρα συνολικά γίνονται qd στοιχίσεις
κόστους 𝑂(𝑛 ⋅ 𝑚) (Κούτσικος 2012).
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Το μέγιστο της στήλης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στο κάτω κελί, ενώ το μέγιστο της γραμμής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο δεξιά κελί. Έτσι αν αποθηκεύονται τα μέχρι εκείνη την στιγμή μέγιστα,
τα επόμενα κελιά δεν θα χρειαζόταν να κάνουν συγκρίσεις για όλα τα πάνω και αριστερά κελιά, παρά
μόνο μία σύγκριση για πάνω και μία για αριστερά. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούνται άλλοι δύο
πίνακες, οι E και F, επίσης με διαστάσεις (𝑛 + 1) × (𝑚 + 1), που αποθηκεύουν τα μέγιστα των γραμμών
και στηλών αντίστοιχα. Για τους πίνακες E και F ισχύει η αρχή της βελτιστότητας, αφού το κάθε κελί τους
περιέχει την μέγιστη τιμή, άρα και βέλτιστη λύση του αντίστοιχου υποπροβλήματος, δηλαδή κάθε κελί
του πίνακα E περιέχει την μέγιστη τιμή των αριστερά κελιών της ίδιας γραμμής ενώ κάθε κελί του πίνακα
F περιέχει την μέγιστη τιμή των πάνω κελιών της ίδιας στήλης (Κούτσικος 2012).
Η πρώτη στήλη και η πρώτη γραμμή των πινάκων E, F ισούται επίσης με μηδέν, δηλαδή έχουμε ότι
𝐸(𝑖, 0) = 𝐹(𝑖, 0) = 0 για 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 και 𝐸(0, 𝑗) = 𝐹(0, 𝑗) = 0 για 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, ώστε να έχουν αρχικές
τιμές σύγκρισης τα οριακά στοιχεία του πίνακα. Για τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα ισχύει (Smith and
Waterman, 1981):
𝐸(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥{𝐸(𝑖, 𝑗 − 1) − 𝐺𝑒 , 𝐸(𝑖, 𝑗 − 1) − 𝐺𝑠 }
𝐹(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥{𝐹(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝐺𝑒 , 𝐸(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝐺𝑠 }
𝐻(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥{𝐸(𝑖, 𝑗), 𝐹(𝑖, 𝑗), 𝐻(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑠(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ), 0}
Το πιο απαιτητικό κομμάτι του αλγορίθμου, επεξεργαστικά, είναι ο υπολογισμός του πίνακα
βαθμολογίας. Όταν ολοκληρωθεί, η βέλτιστη ευθυγράμμιση των δύο ακολουθιών υπολογίζεται με μια
κίνηση προς τα πίσω στον πίνακα βαθμολογίας. Η οπισθοδρόμηση ξεκινάει από το στοιχείο του πίνακα
με την υψηλότερη βαθμολογία το οποίο δείχνει το τελευταίο στοιχείο της βέλτιστης ευθυγράμμισης. Από
το κελί αυτό ο αλγόριθμος κινείται προς τα πάνω ή προς τα αριστερά ή διαγώνια προς τα πάνω-αριστερά,
ψάχνοντας από ποιο κελί προήλθε αυτή η τιμή. Όταν η κίνηση είναι προς τα πάνω, προστίθεται ένα κενό
στην πρώτη ακολουθία, όταν η κίνηση είναι προς τα αριστερα, προστίθεται ένα κενό στη δεύτερη
ακολουθία, ενώ στην περίπτωση που η κίνηση είναι διαγώνια πάνω-αριστερά, δεν εισάγεται κενό. Η
κίνηση προς τα πίσω σταματάει όταν το επόμενο κελί έχει βαθμολογία μηδέν. Όταν κάποιες από τις τρεις
παραπάνω επιλογές έχουν την ίδια βαθμολογία, προτιμάται η διαγώνια κίνηση, δηλαδή η κίνηση που
δεν εισάγει κενό. Αν αυτό δεν είναι εφικτό (τα πάνω και αριστερά έχουν υψηλότερη βαθμολογία) τότε
επιλέγεται η κίνηση που εισάγει κενό στην πρώτη ακολουθία. Η επιλογή αυτή γίνεται για βιολογικούς
λόγους, καθώς στην θέση της πρώτης ακολουθίας συνήθως τοποθετείται η βάση δεδομένων των
διαθέσιμων ακολουθιών και οι βιολόγοι βγάζουν σωστότερα συμπεράσματα όταν τα κενά βρίσκονται σε
αυτές τις ακολουθίες (Κούτσικος, 2012).
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Παρακάτω δίνεται ο κώδικας του αλγορίθμου σε Python. Αφορά το παράδειγμα που υπάρχει στο σχετικό
με τον αλγόριθμο Smith-Waterman λήμμα της Wikipedia (Tiefenauer, D., 2018, online:
https://tiefenauer.github.io/blog/smith-waterman/).

#Scoring matrix
import itertools
import numpy as np
def matrix(a, b, match_score=3, gap_cost=2):
H = np.zeros((len(a) + 1, len(b) + 1), np.int)
for i, j in itertools.product(range(1, H.shape[0]), range(1, H.shape[1])):
match = H[i - 1, j - 1] + (match_score if a[i - 1] == b[j - 1] else - match_score)
delete = H[i - 1, j] - gap_cost
insert = H[i, j - 1] - gap_cost
H[i, j] = max(match, delete, insert, 0)
return H
#Backtracing
def traceback(H, b, b_='', old_i=0):
# flip H to get index of **last** occurrence of H.max() with np.argmax()
H_flip = np.flip(np.flip(H, 0), 1)
i_, j_ = np.unravel_index(H_flip.argmax(), H_flip.shape)
i, j = np.subtract(H.shape, (i_ + 1, j_ + 1)) # (i, j) are **last** indexes of H.max()
if H[i, j] == 0:
return b_, j
b_ = b[j - 1] + '-' + b_ if old_i - i > 1 else b[j - 1] + b_
return traceback(H[0:i, 0:j], b, b_, i)
#Calculating start- and end-index
def smith_waterman(a, b, match_score=3, gap_cost=2):
a, b = a.upper(), b.upper()
H = matrix(a, b, match_score, gap_cost)
b_, pos = traceback(H, b)
return pos, pos + len(b_)
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#Usage and tests
# prints correct scoring matrix from Wikipedia example
print(matrix('GGTTGACTA', 'TGTTACGG'))
a, b = 'ggttgacta', 'tgttacgg'
H = matrix(a, b)
print(traceback(H, b)) # ('gtt-ac', 1)
a, b = 'GGTTGACTA', 'TGTTACGG'
start, end = smith_waterman(a, b)
print(a[start:end]) # GTTGAC

Needleman-Wunsch: H λύση του προβλήματος της ολικής ευθυγράμμισης δόθηκε για πρώτη φορά από
τον αλγόριθμο των Needleman-Wunsch, που προτάθηκε το 1970 από τους Saul Needleman και Christian
Wunsch. Οι διαφορές του συγκεκριμένου αλγόριθμου από τον αλγόριθμο Smith-Waterman είναι ότι ο
αλγόριθμος Needleman-Wunsch δέχεται αρνητικές βαθμολογίες στον σχετικό πίνακα και ότι επιδιώκει
την καλύτερη δυνατή ολική ευθυγράμμιση των ακολουθιών, σε αντίθεση με τον Smith-Waterman, που
δεν δέχεται αρνητικές βαθμολογίες και που επιδιώκει την τοπική ευθυγράμμιση.
Όσον αφορά την διαδικασία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση του αλγόριθμου, είναι παρόμοια
επίσης με τον αλγόριθμο Smith-Waterman, με τις εξής διαφορές: Στην αρχικοποίηση του πίνακα, ενώ
στην περίπτωση του Smith-Waterman η πρώτη σειρά και η πρώτη στήλη του πίνακα συμπληρώνεται με
μηδενικά, στην περίπτωση του Needleman-Wunsch η πρώτη γραμμή και η πρώτη στήλη υπόκεινται σε
βαθμολογίες κενών, που λειτουργούν ουσιαστικά ως ποινές. Επίσης, όσον αφορά το τελικό στάδιο των
δύο αλγόριθμων, την διαδικασία της οπισθοδρόμησης, ο Smith-Waterman ξεκινάει από την υψηλότερη
τιμή του πίνακα και τερματίζει όταν έρθει σε επαφή με ένα μηδενικό, ενώ ο Needleman-Wunsch ξεκινάει
την οπισθοχώρηση από το δεξιά κάτω άκρο του πίνακα και τερματίζει μόνο όταν φτάσει στο αριστερά
άνω άκρο του πίνακα.
Σύμφωνα με τον αλγόριθμο Needleman-Wunsch το σκορ κάθε κελιού του πίνακα υπολογίζεται με τον
αναδρομικό τύπο: 𝐻(𝑖, 𝑗) = 𝑚𝑎𝑥{𝐻(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 𝑠(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ), 𝐻(𝑖 − 1, 𝑗) − 𝑑, 𝐻(𝑖, 𝑗 − 1) − 𝑑}, όπου d
είναι η ποινή για το κενό.
Είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα τόσο της τιμής της ευθυγράμμισης, αλλά και της ίδιας της
ευθυγράμμισης εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι ταυτίσεις και οι
αντικαταστάσεις, καθώς και η εισαγωγή κενών στην ευθυγράμμιση. Για διαφορετικές προτιμήσεις,
παίρνουμε διαφορετικές καλύτερες διαδρομές. Με τον ίδιο τρόπο, η βαθμονόμηση των
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αντικαταστάσεων καθορίζει το αποτέλεσμα μιας ευθυγράμμισης. Χαμηλές ή και αρνητικές τιμές
αντικαταστάσεων σε σχέση με τις τιμές των κενών, οδηγούν σε ευθυγραμμίσεις με πολλά κενά, που
ευθυγραμμίζουν κυρίως τα κατάλοιπα (residues) που ταυτίζονται, ενώ αντίστροφα μεγάλες ποινές για
τα κενά, θα αποδίδουν ευθυγραμμίσεις όπου οι αντικαταστάσεις θα προτιμώνται έναντι των κενών.
Επιπλέον, το μεγαλύτερο κόστος αντικαταστάσεων σε σχέση με αυτό της εισαγωγής κενού, συνήθως
επιμηκύνει την τελική ευθυγράμμιση με περισσότερα κενά, προς όφελος των ταυτίσεων (Νικολάου και
Χουβαρδάς, 2015).
Η χρονική και η χωρική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι 𝑂(𝑚 ⋅ 𝑛), ενώ με κάποιες βελτιώσεις η
χρονική πολυπλοκότητα μπορεί να είναι 𝑂(𝑚𝑛/𝑙𝑜𝑔𝑛). Παρακάτω δίνεται ο κώδικας του αλγορίθμου:

d ← MismatchScore
for i=0 to length(X)
F(i,0) ← d*i
for j=0 to length(Y)
F(0,j) ← d*j
for i=1 to length(X)
for j=1 to length(Y)
{
Match ← H(i−1,j−1) + s(Xi, Yj)
Delete ← H(i−1, j) + d
Insert ← H(i, j−1) + d
H(i,j) ← max(Match, Insert, Delete)
}
AlignmentX ← ""
AlignmentY ← ""
i ← length(X)
j ← length(Y)
while (i > 0 or j > 0)
{
if (i > 0 and j > 0 and H(i,j) == H(i−1,j−1) + s(Xi, Yj))
{
AlignmentX ← Xi + AlignmentX
AlignmentY ← Yj + AlignmentY
i←i−1
j←j−1
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}
else if (i > 0 and H(i,j) == H(i−1,j) + d)
{
AlignmentX ← Xi + AlignmentX
AlignmentY ← "−" + AlignmentY
i←i−1
}
else
{
AlignmentX ← "−" + AlignmentX
AlignmentY ← Yj + AlignmentY
j←j−1
}
}

Η ευρετική (heuristics) είναι μια τεχνική που έχει σχεδιαστεί για να λύνει προβλήματα πιο γρήγορα απ’
ότι οι κλασικές μέθοδοι, που μπορεί να είναι αργές, ή για να βρίσκει μια προσεγγιστική λύση όταν οι
κλασικές μέθοδοι αποτυγχάνουν στο να βρουν ακριβή λύση. Το κέρδος που έχουν οι ευρετικές μέθοδοι
σε ταχύτητα, έχουν επίπτωση στην ακρίβεια, στην πληρότητα και στην βελτιστοποίηση.
Μια ευρετική συνάρτηση (heuristic function) είναι μια συνάρτηση που κατατάσσει εναλλακτικές επιλογές
σε αλγόριθμους αναζήτησης σε κάθε βήμα διακλάδωσης, βασισμένη σε διαθέσιμες πληροφορίες για να
αποφασίσει ποια διακλάδωση θα ακολουθήσει.
Η εύρεση της καλύτερης λύσης σε ένα δεδομένο πρόβλημα αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία. Ειδικά
όταν μιλάμε όχι για θεωρητικά προβλήματα, αλλά για πρακτικά προβλήματα που βρίσκουν εφαρμογή
στην καθημερινότητα, πολλές φορές η εύρεση της βέλτιστης λύσης είναι απαγορευτική διαδικασία, ενώ
προφανώς αδύνατη είναι και η μελέτη όλων των πιθανών λύσεων.
Αυτή η αδυναμία οδήγησε στην ανάπτυξη των ευρετικών αλγορίθμων, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την
εύρεση μιας λύσης σε αποδεκτό υπολογιστικό χρόνο, θυσιάζοντας την ακρίβεια της λύσης. Σκοπός είναι
η λύση στην οποία καταλήγει ένας ευρετικός αλγόριθμος να έχει πολύ μικρή απόκλιση από την βέλτιστη
λύση, και πράγματι, σύγχρονες ευρετικές και μετα-ευρετικές τεχνικές έχουν δώσει λύσεις πολύ κοντά
στις βέλτιστες.
Οι ευρετικοί αλγόριθμοι αξιολογούν τις ενδιάμεσες καταστάσεις ως προς την εκτιμώμενη απόστασή τους
από μια τελική κατάσταση και επεκτείνουν τις λύσεις που βρίσκονται κοντά σε αυτή, ενώ ταυτόχρονα
μειώνουν την ισχύ ή διαγράφουν τελείως από το δέντρο των λύσεων αυτές που απέχουν πολύ από την
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τελική κατάσταση. Όσο καλύτερη ευρετική τιμή έχει μια λύση, τόσο ψηλότερα τοποθετείται σε σχέση με
άλλες στο χώρο του συνόλου των λύσεων. Οι παρακάτω δύο αλγόριθμοι που παρουσιάζονται είναι
ευρετικοί:

BLAST: Η μέθοδος BLAST (Basic Local Alignment and Search Tool) πρόκειται για μια πολύ διαδεδομένη
προσέγγιση γρήγορων αναζητήσεων. To BLAST αναπτύχθηκε από τον Stephen Altschul και τους
συνεργάτες του το 1990 (Altschul et al. 1990), τη στιγμή που ο αριθμός των αλληλουχιών στις βάσεις
δεδομένων καθιστούσε ήδη επιτακτική την ύπαρξη αλγορίθμων για γρήγορες και αποτελεσματικές
συγκρίσεις. Η ευρετική προσέγγισή του, που προχωρά μέσω του σταδιακου αποκλεισμου αλληλουχιών,
κάνει τον αλγόριθμο εξαιρετικά γρήγορο, κάτι που επιτρέπει την ενσωμάτωσή του σε διαδικτυακούς
εξυπηρετητές (servers) και την απευθείας εκτέλεσή του από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό κάνει το BLAST την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη εφαρμογή
βιοπληροφορικής (Νικολάου και Χουβαρδάς, 2015). Ο αλγόριθμος μπορεί να κάνει αναζητήσεις δύο
φορές πιο γρήγορα από τον αλγόριθμο Smith-Waterman, με το αντίστοιχο κόστος της πιθανής απώλειας
μιας τοπικής ευθυγράμμισης ενδιαφέροντος (Altschul et al., 2005).
Το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει ο αλγόριθμος συνοψίζεται στην εξής πρόταση:
Δεδομένης μιας αλληλουχίας DNA/πρωτεΐνης (αναζήτηση, query) και μιας βάσης δεδομένων
αλληλουχιών DNA/πρωτεϊνών (στόχος, target), να προσδιοριστούν οι αλληλουχίες του στόχου που έχουν
σημαντική ομοιότητα με την αλληλουχία αναζήτησης, πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Τρία είναι τα κυρίως βήματα που μπορούμε να διακρίνουμε στον αλγόριθμο BLAST:
Βήμα 1ο: Το BLAST δημιουργεί ένα σύνολο “λέξεων” που θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια της
αναζήτησης. Η αλληλουχία αναζήτησης (query) τέμνεται σε υπο-αλληλουχίες συγκεκριμένου μήκους, το
οποίο μπορεί να επιλεγεί ως παράμετρος από τον χρήστη. Στη συνέχεια, και για κάθε αλληλουχία, το
BLAST δημιουργεί μια ομάδα "γειτονικών" αλληλουχιών μέσω σημειακών αντικαταστάσεων. Από αυτές
αποθηκεύει σε ένα σύνολο υπο-αλληλουχιών αυτές των οποίων η απόσταση από την αρχική υποαλληλουχία δεν ξεπερνά ένα όριο απόκλισης, Η απόσταση από την αρχική υπο-αλληλουχία υπολογίζεται
από έναν πίνακα αντικατάστασης, ενώ το όριο απόκλισης δίνεται επίσης ως παράμετρος από το χρήστη.
Στο τέλος του πρώτου βήματος έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο "λέξεων" που θα αποτελέσουν τα αρχικά
σημεία της αναζήτησης (Νικολάου και Χουβαρδάς, 2015).
Βήμα 2ο: Το BLAST εντοπίζει όλες τις αλληλουχίες της βάσης δεδομένων του στόχου (target) που
περιέχουν τουλάχιστον μία από τις "λέξεις" που δημιουργήθηκαν στο πρώτο βήμα. Η διαδικασία αυτή
μπορεί να είναι πιο χρονοβόρα καθώς εξαρτάται από τις παραμετρους μήκους και βαθμού απόκλισης
των “λέξεων”, όπως επίσης και από το πλήθος και τα μήκη των αλληλουχιών του στόχου. Παρόλα αυτά
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είναι ταχύτερη από μια διαδικασία που θα περιλάμβανε ευθυγραμμίσεις, καθώς απαιτείται ακριβής
ταύτιση "λέξης"-στόχου και κάθε αλληλουχία που δεν περιέχει τουλάχιστον μια λέξη αυτόματα
απορρίπτεται από τη συνέχεια. Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι ένα σύνολο ζευγών "λέξεων"στόχου που ονομάζονται ζεύγη υψηλής βαθμολογίας (high-scoring pairs, HSP) και που αποτελούν τα
δεδομένα εισόδου για το τρίτο και τελευταίο βήμα (Νικολάου και Χουβαρδάς, 2015).
Βήμα 3ο: Το BLAST προεκτείνει τα HSP και προς τις δύο κατευθύνσεις και για όσο μήκος το αποτέλεσμα
της ευθυγράμμισης δεν πέφτει κάτω από ένα όριο, που επίσης μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη ως
παράμετρος του αλγορίθμου. Όταν η τελική επέκταση κάθε HSP ξεπερνά σε μήκος το όριο, το BLAST
θεωρεί την ευθυγράμμιση επιτυχή και την επιστρέφει ως αποτέλεσμα μαζί με ένα score ομοιότητας και
μια στατιστική εκτίμηση της σημασίας της (Νικολάου και Χουβαρδάς, 2015).

FASTA: Ο αλγόριθµος FASTA δηµιουργήθηκε από τους Lipman & Pearson το 1985 και βασίζεται στην
κεντρική ιδέα της αναζήτησης µικρών “λέξεων” που εµφανίζονται και στις δυο ακολουθίες. Στην
περίπτωση πρωτεϊνικών ακολουθιών το µήκος των λέξεων είναι 1-2 κατάλοιπα, ενώ για ακολουθίες DNA
το µήκος µιας “λέξης” µπορεί να φτάνει τις 6 βάσεις. Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί ευρετικές µεθόδους
για να δηµιουργήσει περιοχές που περιέχουν κοινές “λέξεις”. Η στοίχιση που προκύπτει περιλαµβάνει
διαφορές ανάµεσα σε κοινές “λέξεις”. Ο αλγόριθµος ολοκληρώνεται σε 4 βήµατα (Περδικούρη και
Τσακαλίδης, 2004):
Bήµα 1o: Ο αλγόριθµος αναζητά “λέξεις” µήκους ktup στον πίνακα δυναµικού προγραµµατισµού, που
δηµιουργείται για τη δοσµένη ακολουθία µικρού µήκους (input query sequence) και µια βιολογική
ακολουθία µε βάση έναν πίνακα αντικατάστασης χαρακτήρων. Το µήκος των λέξεων ktup (k-tuples),
αποτελεί βασική παράµετρο του αλγορίθµου και καθορίζεται από το χρήστη. Οι “λέξεις” που εντοπίζει ο
αλγόριθµος ονοµάζονται hot-spots, και αποτελούν ζεύγη δεικτών του πίνακα δυναµικού
προγραµµατισµού (i,j), έτσι ώστε η υπο-συµβολοσειρά µήκους ktup που αρχίζει στη θέση i της
συµβολοσειράς ερώτησης να ταιριάζει µε την υπο-συµβολοσειρά ίδιου µήκους που ξεκινάει στη θέση j
της ακολουθίας. Για µικρές τιµές της παραµέτρου ktup, τα hot-spot ταιριάσµατα βρίσκονται αποδοτικά
εφαρµόζοντας τη µέθοδο του κατακερματισμού (hashing) στις “λέξεις” µήκους ktup της συµβολοσειράς
ερώτησης και/ή της συµβολοσειράς της ακολουθίας. Κάθε hot-spot (i,j), που ο αλγόριθµος εντοπίζει στο
πρώτο βήµα, αποτελεί ένα διάστηµα µήκους ktup στη διαγώνιο (i-j) του πίνακα δυναµικού
προγραµµατισµού. Η κύρια διαγώνιος αριθµείται µε µηδέν, οι διαγώνιες πάνω από αυτή
συμπληρώνονται µε θετικούς αριθµούς και οι διαγώνιες κάτω από αυτή µε αρνητικούς αριθµούς.
Βήµα 2ο: Μια διαγώνιος τροχιά αποτελεί µια ακολουθία από διαδοχικά hot-spots σε µία διαγώνιο. Μια
τροχιά δεν είναι απαραίτητο να περιέχει όλα τα hot-spots σε µια διαγώνιο. Ο αλγόριθµος FASTA
βαθµολογεί κάθε διαγώνιο τροχιά δίνοντας θετικές τιµές στα κάθε hot-spots και αρνητικές στα
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διαστήµατα µεταξύ δυο διαδοχικών hot-spots, η οποία µειώνεται με την αύξηση της απόστασης. Η
συνολική βαθµολογία µιας διαγώνιας τροχιάς είναι το άθροισµα των τιµών των hot-spots και των
ενδιάµεσων διαστηµάτων. O αλγόριθµος εντοπίζει τις δέκα καλύτερες διαγώνιες τροχιές. Κάθε
διαγώνιος τροχιά αποτελεί και ένα ζεύγος ευθυγραμμισμένων υπο-συµβολοσειρών. Κάθε ευθυγράμμιση
περιλαµβάνει ταιριάσµατα και µη ταιριάσµατα (από τα ενδιάµεσα διαστήµατα), δεν περιλαµβάνει,
όμως, κενά αφού προέρχεται από µία µοναδική διαγώνιο. Εξετάζοντας κάθε µία από αυτές τις δέκα
στοιχίσεις υπο-συµβολοσειρών, ψάχνουµε αυτή µε τη µέγιστη τιµή, όπως αυτή καθορίζεται από έναν
πίνακα αντικατάστασης χαρακτήρων.
Βήµα 3ο:, Ο αλγόριθµος συνδυάζει καλές υπο-ευθυγραμμίσεις (δηλαδή υπο-ευθυγραμμίσεις που έχουν
προκύψει από το δεύτερο βήµα, των οποίων η τιµή βαθµολογίας είναι πάνω από κάποιο
προκαθορισµένο όριο), δηµιουργώντας µία ολική ευθυγράμμιση, η οποία ενδεχοµένως να επιτρέπει
µερικά κενά. Αν αναπαραστήσουμε κάθε µία από τις δέκα καλύτερες υπο-ευθυγραμμίσεις ως ένα κόµβο
ενός κατευθυνόµενου γράφου, τότε κάθε κόµβος αποκτά ένα βάρος το οποίο ισούται µε την τιµή της
υπο-ευθυγράμμισης που αναπαριστά. Έστω u ο κόµβος ο οποίος αναπαριστά µία από τις επιλεγµένες
υπο-ευθυγραμμίσεις, που ξεκινά στη θέση (i,j) του πίνακα και τελειώνει στη θέση (i+d, j+d). Έστω v ο
κόµβος που αναπαριστά µια άλλη από τις δέκα καλύτερες υπο-ευθυγραμμίσεις, η οποία ξεκινάει στη
θέση (i΄,j΄). Προσθέτουµε µια ακµή στον κατευθυνόµενο γράφο, από τον κόµβο u στον κόµβο v, αν και
µόνο αν i΄>i+d. Αυτό σηµαίνει ότι ο κόµβος v εκφράζει µια ευθυγράμμιση που ξεκινάει µια γραµµή
χαµηλότερα από εκεί που τελειώνει η ευθυγράμμιση του κόµβου u στον πίνακα. Ένα βάρος ανατίθεται
σε αυτή την ακµή ώστε τα κενά που δηµιουργούνται ενώνοντας τις δυο επιµέρους υπο-ευθυγραμμίσεις
να βαθμολογούνται αρνητικά. Ο αλγόριθµος FASTA προσπαθεί να εντοπίσει το µονοπάτι µε το µέγιστο
βάρος σε αυτόν τον γράφο, το οποίο και ονοµάζεται initn. Το µονοπάτι αυτό, αναπαριστά µια πιθανή
τοπική ευθυγράμμιση µεταξύ των δύο συµβολοσειρών. Αυτή η τοπική ευθυγράμμιση µπορεί να µην
είναι και η βέλτιστη τοπική ευθυγράμμιση την οποία θα έπρεπε να εξάγει ένας αλγόριθµος δυναµικού
προγραµµατισµού, αλλά αποδίδει καλές τιµές σε σύγκριση µε το δυναµικό προγραµµατισµό.
Βήµα 4ο: Ο αλγόριθµος FASTA υπολογίζει µια εναλλακτική τιµή τοπικής ευθυγράμμισης. Επιστρέφει στην
init1, την έξοδο του δεύτερου βήµατος, και σχηµατίζει µια ταινία στον πίνακα γύρω από τη διαγώνιο
στην οποία περιέχεται η init1. Για τις πρωτεΐνες, όπου η τιµή της ktup =2, η ταινία αποτελείται από 16
διαγωνίους γύρω από τη διαγώνιο στην οποία περιέχεται η init1. Στην περίπτωση που ktup =1, η ταινία
περιέχει 32 διαγώνιους. Στη συνέχεια ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο Smith-Waterman για
να υπολογίσει τη βέλτιστη τοπική στοίχιση στον υπο-πίνακα που περιορίζεται σε αυτές τις 16 ή 32
διαγώνιους. Η έξοδος αυτού του βήµατος αναφέρεται σαν opt.

Όπως έχει προαναφερθεί, οι καινούργιες γενωμικές τεχνολογίες μας εφοδιάζουν με έναν τεράστιο όγκο
δεδομένων. Το κόστος για την διαχείριση αυτων των τεχνολογιών έχει μειωθεί κατα πολύ την τελευταία
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δεκαετία. Παράλληλα, όμως, δημιουργούνται και καινούργιες προκλήσεις στους ερευνητές, σχετικά με
το πώς αυτος ο τεράστιος όγκος μπορει να διαχειριστεί αποδοτικά απο τις καινούργιες εφαρμογές,
χρονικά και χωρικά. Εκτός από την αποδοτικότητα,και η ευκολία χρησιμοποίησης των δεδομένων που
παράγονται από διαφορετικές γενωμικές εφαρμογές είναι επίσης σημαντική (Βόλης, 2016). Παρακάτω
βλέπουμε κάποιους αλγόριθμους συμπίεσης χώρου (space compaction algorithms) που σκοπό έχουν να
λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση:

Δέντρο επιθεμάτων (Suffix tree): Το δέντρο επιθεμάτων είναι μια ευρέως διαδεδομένη δομή δεδομένων
που στόχο στην βιοπληροφική έχει να επιταχύνει την ευθυγράμμιση. Από την άλλη, ο αλγόριθμος
δυαδικής αναζήτησης (binary search algorithm) που χρησιμοποιείται για να την προσπελάσει, απαιτεί
μεγάλο όγκο μνήμης, συνεπώς προκαλείται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αστοχίας της κρυφής μνήμης
του υπολογιστή (cache miss) σε μεγάλα σύνολα δεδομένων (Kirsche et al., 2020).
Ένα επίθεμα μιας συμβολοσειράς S προκύπτει αφαιρώντας κάποιους χαρακτήρες από την αρχή της S. Το
δέντρο επιθεμάτων είναι μια κατευθυνόµενη δενδρική δομή που αποθηκεύει όλα τα δυνατά επιθέματα
μιας δοσμένης συμβολοσειράς S. Αποτελείται από m φύλλα, αριθµηµένα από το 1 µέχρι το m. Κάθε
εσωτερικός κόµβος, πλην της ρίζας, έχει τουλάχιστον δύο παιδιά (απογόνους) και κάθε πλευρά
αντιστοιχίζεται σε µία µη-µηδενική υπο-συµβολοσειρά του S. Οι υπο- συµβολοσειρές των πλευρών που
εξέρχονται από τον ίδιο κόµβο απαγορεύεται να έχουν κοινό τον πρώτο τους χαρακτήρα. Τέλος, κύριο
χαρακτηριστικό του δέντρου επιθεµάτων είναι το γεγονός ότι αν ενώσουµε τις ετικέτες µονοπατιών (path
labels) που συναντάµε σε µια διαδροµή από τη ρίζα προς κάποιο από τα φύλλα (έστω το φύλλο µε
αριθµό i), σχηµατίζουµε το επίθεµα της συµβολοσειράς S που ξεκινά από την θέση i, δηλαδή το S[i..m]
(Βόλης, 2016).
Επίσης, σε κάθε συµβολοσειρά, S, προσθέτουµε έναν επιπλέον τερµατικό χαρακτήρα, ο οποίος δεν
ανήκει στο αλφάβητο της συµβολοσειράς, άρα δεν εµφανίζεται πουθενά αλλού στην συµβολοσειρά.
Συνήθως προστίθεται ως τερµατικός χαρακτήρας ο χαρακτήρας "$" (Βόλης, 2016).
Η Ετικέτα Μονοπατιού (Path Label), από τη ρίζα του δέντρου σε κάποιο κόµβο, ορίζεται ως η
συµβολοσειρά που προκύπτει από τη συνένωση των υπο-συµβολοσειρών που συναντάµε από τη ρίζα
στον αντίστοιχο κόµβο. Στην απλή μορφή της, η κατασκευή του δέντρου επιθεµάτων, για µια
συµβολοσειρά S, περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα (Βόλης, 2016):
Βήμα 1ο: Ένθεση µιας πλευράς στο δέντρο για το επίθεµα S[1…m]$
Βήμα 2ο: Διαδοχική ένθεση των επιθεµάτων S[i…m]$, για i=2...m.
Στο πρώτο βήµα ο αλγόριθµος θεωρεί ότι το δέντρο αποτελείται µόνο από τη ρίζα και εισάγει σε αυτό
το επίθεµα S[1...m]$, µε αποτέλεσµα το δέντρο 𝛵1 να αποτελείται από µια πλευρά µε ετικέτα "S$" και
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ένα φύλλο αριθµηµένο µε τον αριθµό "1". Σε κάθε επόµενο βήµα δηµιουργούµε το δέντρο 𝛵𝑖+1, από το
δέντρο 𝛵𝑖 , ως εξής: Ξεκινώντας από τη ρίζα του δέντρου 𝛵𝑖 βρίσκουµε το µέγιστο σε µήκος µονοπάτι από
τη ρίζα, για το οποίο η ετικέτα µονοπατιού ταιριάζει µε κάποιο πρόθεµα του S[i+1..m]$, συγκρίνοντας
διαδοχικά τους χαρακτήρες. Έστω ότι στο χαρακτήρα S[k], µε 𝑘 ≥ 𝑖, έχουµε µη-ταίριασµα. Σε αυτή τη
θέση υπάρχουν δύο δυνατές καταστάσεις: είτε βρισκόµαστε σε κάποιο κόµβο w του δέντρου 𝛵𝑖 , είτε στο
µέσο κάποιας πλευράς μεταξύ των κόμβων (u,v). Στη δεύτερη περίπτωση χωρίζουµε την πλευρά στη
µέση εισάγοντας ένα νέο εσωτερικό κόµβο εστω w ,αµέσως µετά τον τελευταίο. H νέα πλευρά (𝑢, 𝑤)
έχει ως ετικέτα µονοπατιού το τµήµα της πλευράς (𝑢, 𝑤), που ταιριάζει στην υπο-συµβολοσειρά
S[i+1…m], ενώ η πλευρά (𝑤, 𝑣), αποκτά ως ετικέτα µονοπατιού το υπόλοιπο της πλευράς (𝑢, 𝑤). Στη
συνέχεια ο αλγόριθµος δηµιουργεί µια νέα πλευρά(𝑤, 𝑖 + 1), η οποία εκτείνεται από τον κόµβο w, σε
ένα νέο φύλλο µε αριθµό i+1. H νέα αυτή πλευρά έχει ως ετικέτα µονοπατιού από τη ρίζα στο φύλλο με
αριθμό i+1, το επίθεµα S[i+1..m]$. Η απλοϊκή θεώρηση κατασκευής του δέντρου επιθεµάτων στοιχίζει
𝛰(𝑚2 ) χρόνο, για αλφάβητο πεπερασµένου µεγέθους (Βόλης, 2016 ; Bakr and Sharawi, 2013).
Η εύρεση προτύπου με suffix tree επιλύει το πρόβλημα ακριβούς εύρεσης προτύπου σε γραμμικό χρόνο
ως προς το μήκους του προτύπου(pattern). Υποθέτοντας ότι η ακολουθία εισόδου T (|Τ| = m), είναι εκ
των προτέρων γνωστή, και αναζητώντας το πρότυπο P, µεγέθους n, το δέντρο επιθεµάτων επιλύει το
πρόβληµα σε 𝑂(𝑛 + 𝑘) χρόνο, όπου k: το πλήθος των εµφανίσεων του P στο T. Η διαδικασία που
ακολουθούμε είναι η παρακάτω (Gusfield, 1997):
Βήμα 1ο: ∆ηµιουργία του δέντρο επιθεµάτων Τ, για την ακολουθία εισόδου Τ.
Βήμα 2ο: Ξεκινώντας από τη ρίζα, διαδοχική σύγκριση των χαρακτήρων του Ρ, ακολουθώντας το
κατάλληλο µονοπάτι. Εάν εµφανιστεί κάποιο µη-ταίριασµα, τότε το πρότυπο δεν εµφανίζεται στην
ακολουθία, διαφορετικά το πρότυπο εµφανίζεται και η λίστα των εµφανίσεων περιλαµβάνει όλα τα
φύλλα του Τ, που βρίσκονται κάτω από τον κόµβο του τελευταίου χαρακτήρα του P.

Burrows–Wheeler transform: Ο μετασχηματισμός Burrows-Wheeler είναι μια από τις πιο αποδοτικές,
από πλευράς μνήμης, παραλλαγές των δέντρων επιθεμάτων (Kimura and Koike, 2015). Το πακέτο
λογισμικού της Illumina, του οποίου οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν αυτόν τον μετασχηματισμό,
σχεδιάστηκε για τη χαρτογράφηση ακολουθιών χαμηλής απόκλισης προς ένα μεγάλο γονιδίωμα
αναφοράς (reference genome), όπως το ανθρώπινο γονιδίωμα. Κατά τη χαρτογράφηση άκρου με άκρο
(paired-end mapping), που υπάρχει σε κάποιους από τους αλγόριθμους, πρώτα βρίσκει τις θέσεις των
καλών χτυπημάτων (hits), τα ταξινομεί με βάση τις χρωμοσωμικές συντεταγμένες και στη συνέχεια κάνει
μια γραμμική σάρωση διαμέσου όλων των πιθανών χτυπημάτων για να συνδυάσει τα δυο άκρα
(Μυτιληναίου, 2014).
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Οι αλγόριθμοι που βασίζονται στον μετασχηματισμό Burrows-Wheeler υποστηρίζουν μεγάλη ανάγνωση
και ευθυγραμμίσεις διάσπασης, δουλεύουν καλά με γονιδιώματα μεγέθους μεγαλύτερα των 4 GB, είναι
πιο ανεκτικοί στα μεγάλα κενά, έχουν καλή ανάγνωση άκρου προς άκρο, δηλαδή για κάθε DNA κομμάτι
μπορούν να διαβάσουν δεδομένα και από τα δύο άκρα. Οι ακολουθίες τότε αποθηκεύονται σε δύο
ξεχωριστά αρχεία. Μπορεί να γίνει ακολουθία για το ένα άκρο και ακολούθως να αντιστραφεί και να
γίνει ακολουθία για το άλλο άκρο. Προτείνονται για queries υψηλής απόδοσης καθώς είναι αρκετά
γρήγοροι και σχετικά ακριβείς (Μυτιληναίου, 2014).
Εξηγώντας με απλά λόγια την λογική πίσω από τον μετασχηματισμό, μπορούμε να πούμε ότι ο παράγεται
μια αντιμετάθεση bw(S) της συμβολοσειράς S που είναι τα δεδομένα εισόδου, με τέτοιο τρόπο που από
το bw(S) να μπορούμε να ανακτήσουμε το S, αλλά το bw(S) να είναι ευκολότερο να συμπιεστεί (Manzini,
1999).
Ο μετασχηματισμός γίνεται με βάση τα παρακάτω βήματα (Manzini, 1999):
Βήμα 1ο: Προσθέτουμε στην συμβολοσειρά S έναν τερματικό χαρακτήρα $
Βήμα 2ο: Σχηματίζουμε έναν εννοιολογικό πίνακα που περιέχει όλες τις κυκλικές μετατοπίσεις της
μορφής S$.
Βήμα 3ο: Ταξινομούμε τις σειρές αυτού του πίνακα από δεξιά προς τα αριστερά σε λεξικογραφική σειρά
(θεωρούμε ότι ο χαρακτήρας $ έχει την μικρότερα τάξη)
Βήμα 4ο: Θεωρούμε το bw(S) να είναι η πρώτη στήλη του ταξινομημένου πίνακα και αφαιρούμε τον
τερματικό χαρακτήρα.
Η τεχνική αυτή είναι ισοδύναμη με την ταξινόμηση της συμβολοσειράς S, χρησιμοποιώντας ως κλειδί
ταξινόμησης για κάθε σύμβολο το σύνολο των συμβόλων που προηγούνται αυτού. Τα δεδομένα εξόδου
του μετασχηματισμού είναι η συμβολοσειρά bw(S).
Η εφαρμογή της τεχνικής σε δεδομένα βραχέων αναγνώσεων (short-read data), που λειτουργεί ως ένα
λεξικό αναγνώσεων, που δεν παρουσιάζει απώλεια πληροφορίας κατά την συμπίεση (lossless
compression), παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης σε γενωμικές αναδιατάξεις σε ετερογενή δείγματα
καρκινικού γονιδιώματος, όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με προβλέψεις περιοχών οριακών τιμών
(Kimura and Koike, 2015).
Το πρόβλημα των μεγάλων δεδομένων έχει σε μεγάλο βαθμό επιλυθεί από δημοφιλή εργαλεία
χαρτογράφησης βραχέων αναγνώσεων, πολλά από τα οποία οφείλουν την δυναμική τους και την
απόδοσή τους στην εφαρμογή του μετασχηματισμου Burrows-Wheeler στο γονιδίωμα αναφοράς
(Kimura and Koike, 2015).
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Το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ότι απαιτεί μεγάλη ποσότητα δεδομένων εισόδου προτού εξάγει
κάποια δεδομένα (Manzini, 1999). Ο μετασχηματισμός Burrows-Wheeler υπήρξε αφετηρία για την
ανάπτυξη κι άλλων περισσότερο αποδοτικών αλγορίθμων συμπίεσης (BioCompress, CFACT,
GenCompress, HUFFBIT compress κ.α.)

De Bruijn graphs: Οι σύγχρονες μέθοδοι αλληλούχισης επόμενης γενιάς παράγουν αναγνώσεις που
ποικίλουν σε μήκος, αλλά η πιο σύγχρονη τεχνολογία αναπαράγει, πλέον, αναγνώσεις 100
νουκλεοτιδίων. Μια μέθοδος για συναρμολόγηση αναγνώσεων σε μακρύτερες συνεχόμενες ακολουθίες,
χρησιμοποιεί έναν γράφο, όπου κάθε ανάγνωση αντιπροσωπεύεται από έναν κόμβο και κάθε επικάλυψη
μεταξύ αναγνώσεων αντιπροσωπεύεται από μία διατεταγμένη ακμή (βέλος) που ενώνει δύο
αναγνώσεις, οπότε πρόκειται για ένα κατευθυνόμενο γράφημα (Compeau et al., 2017).
Σύγχρονοι συναρμολογητές συνήθως δουλεύουν με συμβολοσειρές με συγκεκριμένο μήκος k (k-mers),
που είναι βραχύτερες από ολόκληρες αναγνώσεις. Για παράδειγμα, μια ανάγνωση 100 νουκλεοτιδίων
μπορεί να διασπαστεί σε 46 επικαλύπτοντα 55-mers (Compeau et al., 2017).
Στη θεωρία γράφων, ένα γράφημα De Bruijn διάστασης n, με m σύμβολα είναι ένας κατευθυνόμενος
γράφος που αντιπροσωπεύει επικαλύψεις μεταξύ αλληλουχιών των συμβόλων. Αποτελείται από
𝑚𝑛 διανύσματα, που είναι ουσιαστικά όλες οι παραγόμενες ακολουθίες μήκους n από τα δοσμένα
σύμβολα, με την παραδοχή ότι ένα σύμβολο μπορεί να εμφανιστεί πολλές φορές σε μια ακολουθία. Τα
γραφήματα De Bruijn πρωτοχρησιμοποιήθηκαν στην βιοπληροφορική το 1989 ως μέθοδος για να
συναρμολογήσουν k-mers. Είναι μια διαδεδομένη μέθοδος de novo συναρμολόγησης αλληλουχιών.
Αρχικά, δημιουργούμε έναν κόμβο για κάθε ξεχωριστό πρόθεμα ή επίθεμα ενός k-mer, δηλαδή μια
δοσμένη ακολουθία μήκους 𝑘 − 1 μπορεί να εμφανιστεί μόνο μια φορά ως ένας κόμβος του
γραφήματος. Μετά, συνδέουμε τον κόμβο x με τον κόμβο y με μια κατευθυνόμενη ακμή, δεδομένου ότι
κάποιο k-mer έχει πρόθεμα x και επίθεμα y και ετικετοποιούμε την ακμή με αυτό το k-mer. Αντί να
επισκεφθούμε κάθε κόμβο στο γράφημα, απαιτούμε να διέλθουμε κάθε ακμή του γραφήματος De
Bruijn, έστω Ε, που δημιουργήθηκε ακριβώς μία φορά. Αυτό ονομάζεται κύκλος του Euler, και είναι
περίπου ο τρόπος που χρησιμοποιήσε ο Euler για να “λύσει” το διάσημο πρόβλημα με τις γέφυρες του
Königsberg. Από τη στιγμή που επισκεπτόμαστε όλες τις ακμές του Ε, οι οποίες αντιπροσωπεύουν όλα τα
πιθανά k-mers, αυτή η νέα διαδρομή μας εξάγει ένα υποψήφιο γονιδίωμα: για κάθε ακμή που
διερχόμαστε, το πρώτο νουκλεοτίδιο της k-mer επισυνάπτεται σε αυτήν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
το γράφημα Ε να είναι ισορροπημένο (balanced), δηλαδή ο αριθμός των ακμών που κατευθύνονται σε
έναν κόμβο να είναι ίδιος με τον αριθμό των ακμών που απομακρύνονται από τον κόμβο αυτόν, το οπόιο
συμβαίνει εξ’ ορισμού σε ένα γράφημα De Bruijn. Επίσης, ισχύει πως κάθε συνεκτικό και ισορροπημένο
γράφημα περιέχει έναν κύκλο Euler (Compeau et al., 2017).
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Σε σύγχρονους υπολογιστές ο αλγόριθμος μπορεί να βρει αρκετά εύκολα κύκλους Euler σε τεράστια
γραφήματα με δισεκατομμύρια κόμβους. Έτσι, το αρχικό πρόβλημα της συναρμολόγησης θραυσμάτων
μετατρέπεται σε ένα εύκολα διαχειρίσιμο υπολογιστικό πρόβλημα. Ο υπολογιστικός χρόνος που
απαιτείται για την εφαρμογή στον υπολογιστή του αλγορίθμου του Euler είναι σε γενικές γραμμές
ανάλογος του αριθμού των ακμών του γραφήματος Ε (Compeau et al., 2017).
Οι τεχνολογίες βραχείας ανάγνωσης αλληλουχιών παράγουν έναν τεράστιο αριθμό αναγνώσεων,
γεγονός το οποίο ευνοεί τα γραφήματα De Bruijn, τα οποία είναι κατάλληλα για να αντιπροσωπεύουν
γονιδιώματα με επαναλήψεις. Από την άλλη, οι μέθοδοι επικάλυψης πρέπει να κρύψουν τις
επαναλήψεις που είναι μακρύτερες από το μήκος της ανάγνωσης. Επίσης, τα γραφήματα De Bruijn έχουν
βοηθήσει την βιοπληροφορική και σε άλλους τομείς, όπως η αλληλούχιση των αντισωμάτων. Παρόλα
αυτά, τα γραφήματα De Bruijn δεν είναι πανάκεια. Αν, μελλοντικά, μια τεχνολογία αλληλούχισης παράξει
υψηλής ποιότητας αναγνώσεις με πάρα πολλές βάσεις, θα είναι αναγκαίος ένας μικρότερος αριθμός
αναγνώσεων, οπότε θα χρειαστούν άλλες μέθοδοι (Compeau et al., 2017).
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6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το αντικείμενο του BioPredictor είναι η διερεύνηση βιοδεικτών για την πρόβλεψη της πιθανότητας
κυτταρικών μεταλλάξεων που οδηγούν σε εγκεφαλικούς όγκους, καθώς και κάποιων κρίσιμων κλινικών
χαρακτηριστικών των καρκινογενέσεων αυτών. Ο γενικός στόχος είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου
προγνωστικού μηχανισμού, που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μιας απλής εξέτασης DNA στον
ασθενή, θα μπορεί να προβλέπει την εμφάνιση καρκινικής μετάλλαξης, καθώς και την μορφής της.
Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται ως προληπτική εξέταση σε άτομα υψηλού
ρίσκου καθώς επίσης και σε υφιστάμενους ασθενείς για να προβλέψει την εξέλιξη της νόσου, αλλά και
τη χορήγηση της βέλτιστης θεραπευτικής αγωγής. Για την πρόγνωση δεν θα απαιτείται φυσική παρουσία
του ασθενούς, παρά μόνο τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, και θα μπορεί να γίνεται από την Ελλάδα
για ασθενείς από όλον τον κόσμο, ακόμα και διαδικτυακά.
Στο πλαίσιο του έργου δίνεται ουσιαστική έμφαση στη διάχυση των αποτελεσμάτων στον ακαδημαϊκό
και ιατρικό κόσμο μέσω διεθνών δημοσιεύσεων και συνεδρίων. Για τη δυνητική χρήση της μεθόδου και
την οικονομική αξιοποίησή της θα πρέπει πρώτα να ενημερώνονται και να πείθονται για τη χρησιμότητα
και την αξιοπιστία της όσοι παραπέμπουν τους ασθενείς σε εξετάσεις.
Η αναζήτηση των βιοδεικτών θα γίνει μέσω βιοπληροφορικής ανάλυσης μεγάλου όγκου γενωμικών
δεδομένων ασθενών με εγκεφαλικό όγκο και της ανάπτυξης εξελιγμένων αλγορίθμων.
Η κλινική πληροφορία στην οποία θα βασιστεί η ερευνητική εργασία προέρχεται κυρίως από μια κλινική
βάση δεδομένων που διατίθεται για τον σκοπό του έργου από εξειδικευμένο εργαστήριο της Ιατρικής
Σχολής του Imperial College στο Λονδίνο.
Το Enrichr και το Reactome, που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.5 του παρόντος
παραδοτέου είναι τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από τους ερευνητές της Ιατρικής Σχολής
του Imperial College.
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Το Enrichr, εκτός από το ότι είναι ένα διαδικτυακό και ελεύθερο στη χρήση εργαλείο ανάλυσης
εμπλουτισμού, διαθέτει και ιδιότητες που το καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστο, ενώ τα αποτελέσματά του
είναι πολύ εύκολα κατανοητά, χάριν στους αριθμητικούς δείκτες που χρησιμοποιεί για να τα περιγράψει
και χάριν στις πολλές δυνατότητες οπτικοποίησης αποτελεσμάτων που διαθέτει. Επίσης, σημαντικό
στοιχείο είναι ότι μπορεί να καταδείξει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στους υγιείς ιστούς και στις σειρές
των καρκινικών κυττάρων.
Το Reactome, ως διαδικτυακή βάση δεδομένων βιολογικών οδών, έχει ως κύριο πλεονέκτημα το γεγονός
ότι διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τον διαρκώς αυξανόμενο όγκο των βιοπληροφορικών
δεδομένων, ενώ έχει τις αντιδράσεις ως κύριο αντικείμενο εργασιών. Στο Reactome, μια πληθώρα
εργαλείων καθιστά δυνατή την οπτική παρουσίαση των βιολογικών οδών και διαδικασιών σε πλήρη
μηχανιστική λεπτομέρεια, ενώ τα δεδομένα από διάφορες πηγές γίνονται διαθέσιμα σε μια
υπολογιστικά προσεγγίσιμη μορφή.
Στην ερευνητική διαδικασία που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση του παρόντος παραδοτέου,
σημαντικό ρόλο θα παίξουν το StringTie και το Ballgown, τα οποία επίσης έχουν περιγραφεί αναλυτικά
στην παράγραφο 1.5 του παραδοτέου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα πειράματα, για την
συναρμολόγηση του μεταγραφώματος και για την ανάλυση της διαφορικής έκφρασης γονιδίων.
Το StringTie, ως συναρμολογητής RNA αλληλουχίσεων, χρησιμοποιεί σύγχρονους αλγόριθμους ροής
δικτύων και de novo βήματα συναρμολόγησης, για να συναρμολογήσει κα να ποσοστικοποιήσει
μεταγραφές πλήρους μήκους που αντιπροσωπεύουν πολλαπλές εκδοχές ματίσματος για κάθε θέση στο
γονίδιο. Το StingTie δημιουργεί μια συλλογή από συντιθέμενες μακριές αναγνώσεις που έχουν χαμηλό
ποσοστό σφάλματος και επειδή είναι μακρύτερες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ευθυγραμμιστούν
κατά μοναδικό τρόπο στο γονιδίωμα, το οποίο, τέλος, μπορεί να απλοποιήσει το γράφημα ματίσματος
ενός γονιδίου. Κατόπιν, κάνει εκτίμηση του επιπέδου επικάλυψης για αυτή τη μεταγραφή.
Τα δεδομένα εξόδου του StringTie μπορούν να επεξεργαστούν από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως το
Ballgown, για να αναγνωριστούν τα διαφορικά εκφρασμένα γονίδια από τα πειράματα. Το Ballgown
γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη συναρμολόγηση μεταγραφών και στη γρήγορη κι ευέλικτη ανάλυση
διαφορικής έκφρασης. Οπτικοποιεί τη συναρμολόγηση των μεταγραφών, εξάγει εκτιμήσεις για την
πληθώρα των εξονίων, των ιντρονίων, τις μεταγραφές των γονιδίων και πραγματοποιεί ανάλυση
διαφορικής έκφρασης βασισμένο σε γραμμικά μοντέλα. Έχει μικρή υπολογιστική ένταση και μειώνει τον
φόρτο εργασίας της ανάλυσης διαφορικής έκφρασης των συναρμολογημένων μεταγραφωμάτων, ενώ
παρέχει συναρτήσεις για διαδραστική έρευνα της συναρμολόγησης του μεταγραφώματος και
οπτικοποίηση των μεταγραφικών δομών.
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