
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» 

  

«Μελέτη των συντηρημένων αλληλουχιών που δεν κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες στα γονιδιώματα των ψαριών» 

 

 

 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ 

 

Υπεύθυνος ερευνητής: ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Υπεύθυνος καθηγητής: ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008 

 

1 

 



2 

 

Ευχαριστίες 

 

 Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και 

Γενετικής του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων 

Βιολογικών Πόρων» του τμήματος Βιολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του ινστιτούτου Δρ. Α. 

Μαγουλά για την υποτροφία που μου παρείχε. Τον Δρ. Γ. Κωτούλα για το συνεχές 

ενδιαφέρον του καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας, τις προτροπές του για 

δημιουργική σκέψη και την παροχή ερεθισμάτων για αυτήν.  

Ότι και να γράψω θα είναι λίγο για τον Δρ. Κώστα Τσιγγενόπουλο, που μου 

έδωσε τη δυνατότητα, κάτω από την επίβλεψή του, να κάνω μια σημαντική 

«στροφή» στην πορεία μου προς τον τομέα της βιοπληροφορικής. Η συνεργασία μου 

μαζί του ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική καθώς μου προσέφερε σημαντικές γνώσεις 

αλλά μου δίδαξε και τον τρόπο να τις κατακτώ μόνη μου, με κριτικό και ερευνητικό 

πνεύμα. Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή Μανώλη Λαδουκάκη για την 

εποικοδομητική επίβλεψη, τις γνώσεις και τις ιδέες που μου μετέφερε. 

Η εργασία αυτή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη 

βοήθεια του Jacques Lagnel, ο οποίος μου έδειχνε τη λύση σε προβλήματα που 

θεωρούσα άλυτα. Ο Jacques είναι υπεύθυνος για όλα τα εργασίες βιοπληροφορικής 

της ομάδας. Η καλή συνεργασία μαζί του με δίδαξε πολλά και τον ευχαριστώ πολύ. 

 Σημαντική ήταν η παρουσία της Δρ. Σίλιας Αντωνίου με την οποία περάσαμε 

ατελείωτες ώρες επιστημονικής συζήτησης στα πλαίσια ενός υπέροχου και ήρεμου 

κλίματος που υπήρχε τα απογεύματα του χειμώνα. Ευχαριστώ, επίσης, όλα τα παιδιά 

του εργαστηρίου που έκαναν την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα φιλική και ευχάριστη. 

 Τέλος, ευχαριστώ πολύ το Γιώργο Νομικό και το Χάρη Ταμπακόπουλο που 

μου αφιέρωσαν, αφιλοκερδώς, πολλές ώρες μεταφέροντας μου πολύτιμες 

προγραμματιστικές γνώσεις. Φυσικά, ευχαριστώ με την καρδιά μου την οικογένειά 

μου που με στηρίζει σε κάθε μου βήμα. 



3 

 

Περιεχόμενα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .................................................................................................................5 

SUMMARY ..................................................................................................................6 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................................................................................................7 

1.1 Συγκριτική Γονιδιωματική (Comparative Genomics) ................................................. 8 

1.2. Τα γονιδιώματα των ψαριών και η εξέλιξή τους ................................................... 10 

1.3 To DNA που δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνες (non‐coding DNA ή ncDNA) ..................... 16 
1.3.1 Οι λειτουργίες του ncDNA ....................................................................................................16 
1.3.2. H εξέλιξη του ncDNA ...........................................................................................................17 

1.4 Συντηρημένες αλληλουχίες στο Non‐coding DNA................................................... 19 
1.4.1. CNEs στα γονιδιώματα των ασπόνδυλων ...........................................................................22 
1.4.2. Τρόποι Εμφάνισης των CNEs στα Γονιδιώματα...................................................................23 
1.3.3. Η βιολογική σημασία των CNEs και η σχέση συντήρησης ‐ λειτουργίας ............................25 

1.5. Τα χαρακτηριστικά των CNEs εν συντομία ............................................................ 28 

1.6. Σκοπός της εργασίας ............................................................................................. 29 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ .......................................................................................30 

2.1 Δομικά στοιχεία και Εργαλεία ανάπτυξης αλγορίθμων.......................................... 30 
2.1.1 Αρχεία Fasta .........................................................................................................................30 
2.1.2 Βάσεις Δεδομένων και MySQL .............................................................................................30 
2.1.3 Η γλώσσα προγραμματισμού Perl........................................................................................31 
2.1.4 Λογισμικό NCBI BLAST ..........................................................................................................32 
2.1.5 RepeatMasker.......................................................................................................................36 
2.1.6 Mafft .....................................................................................................................................36 
2.1.7 Mapchart ..............................................................................................................................36 
2.1.8 Gene Ontology (GO) .............................................................................................................37 

2.2. Τα γονιδιώματα που χρησιμοποιήθηκαν .............................................................. 37 

2.3 Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε............................................................................ 38 
2.3.1 Απομόνωση των περιοχών μεταξύ των γονιδίων (Intergenic sequences) ...........................40 
2.3.2 Ανίχνευση των συντηρημένων περιοχών στα γονιδιώματα των 5 ειδών ............................43 
2.3.3 Μελέτη των συντηρημένων αλληλουχιών ...........................................................................44 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ................................................................................................46 

3.1  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ CNEs ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ ............................................................ 50 

3.2 Τα γονίδια ‘δεξιά και αριστερά’ των CNEs.............................................................. 56 

3.3 Οι αποστάσεις των CNEs με τα γειτονικά γονίδια και μεταξύ τους ......................... 60 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ............................................................................................................64 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ...............................................................................................70 



4 

 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ...................................................................................................71 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ..................................................................................................77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην εποχή της μετα-γονιδιωματικής, τα συντηρημένα στοιχεία στις περιοχές 

εκτός γονιδίων έχουν τραβήξει το ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς θεωρούνται 

σημαντικά στην εξέλιξη της ομάδας των μεταζώων και ιδιαίτερα των σπονδυλωτών. 

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκαν συγκριτικά τα 5 διαθέσιμα γονιδιώματα 

ψαριών, των Takifugu rubripes, Tetraodon nigroviridis, Danio rerio, Oryzias latipes και 

Gasterosteous aculeatus. Με χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής, απομονώθηκε σε κάθε 

γονιδίωμα το τμήμα που δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνες και βρίσκεται μεταξύ των 

γονιδίων. Η μελέτη είχε ως αποτέλεσμα την ανίχνευση 103 αλληλουχιών που είχαν 

τουλάχιστον 100 νουκλεοτιδικές βάσεις μήκος και 70% ομοιότητα μεταξύ τους 

(CNEs). Από τη μελέτη των CNEs πρoέκυψε ότι τα μισά περίπου από αυτά δεν έχουν 

ανιχνευθεί από τις μέχρι τώρα συγκρίσεις. Επιπλέον, παρουσιάζουν τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά των συντηρημένων αλληλουχιών όπως αυτά έχουν 

καθοριστεί από προηγούμενες εργασίες. Για παράδειγμα, σημαντικό ποσοστό των 

CNEs βρίσκονται πλησίον γονιδίων που σχετίζονται με τη μεταγραφή και την 

ανάπτυξη, εμφανίζουν έντονα το φαινόμενο της συνταινίας και συγκεντρώνονται σε 

ομάδες (clusters). Τα αποτελέσματά μας δείχνουν την ελλιπή παρουσία CNEs στην 

ομάδα των τελεόστεων σε σχέση με τα υπόλοιπα σπονδυλωτά. Προτείνουμε ότι οι 

μισές περίπου από αυτές τις αλληλουχίες που βρίσκονται αποκλειστικά στα ψάρια, 

είναι πιθανό να αποτελούν σημαντικά cis – ρυθμιστικά στοιχεία των τελεόστεων. 
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SUMMARY 

 

In the era of meta-genomics, conserved non-coding regions have attracted the 

researcher’s attention. They are believed, and in many cases proven, to play 

important key-role in the evolution of the vertebrates’ genome. In this study, we 

explored the intergenic, non-coding part of the genomes of 5 fish, Zebrafish, Fugu, 

Tetraodon, Medaka and Stickleback. We designed an algorithm which extracted the 

intergenic sequences of each genome, the conserved non-coding elements (CNEs) 

between them and compared them with those found in other studies and organisms. 

Fish contain only a few CNEs, 103, compared to other groups and other studies that 

used species with similar evolutionary distance. Half of them are shared with the 

other vertebrates while the other half seem to be fish-specific. An important fraction 

of their flanking genes are associated with regulation of transcription and 

development. They seem to be syntenic in most of the species we studied, they are 

mainly located near genes and also form clusters. Thus, we propose that the new set 

of fish-specific CNEs may play an important role in teleost evolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από το 2001, τη χρονιά που 

δόθηκε στην επιστημονική κοινότητα για πρώτη φορά η πλήρης αλληλουχία του 

γονιδιώματος ενός σπονδυλωτού, εκείνο του ανθρώπου (HGSC, 2001). Έξι χρόνια 

νωρίτερα είχε δημοσιευθεί το πρώτο γονιδίωμα ενός ελεύθερου ζωντανού 

οργανισμού, του Haemophilus influenzae (Fleischmann et al. 1995). Η ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας της αλληλούχισης του DNA τα τελευταία χρόνια, έχει ως 

αποτέλεσμα την καταιγιστική προσθήκη νέων γονιδιωμάτων με όλο και αυξανόμενο 

ρυθμό. Αυτήν τη στιγμή (Ιούλιος 2008) βρίσκονται διαθέσιμα 31 γονιδιώματα 

σπονδυλωτών, πολλά γονιδιώματα ασπόνδυλων αλλά και πολλές εκατοντάδες, ως 

χιλιάδες, γονιδιώματα από μονοκύτταρους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς (Εικόνα 1.1). Τα δεδομένα αυτά είναι οργανωμένα σε βάσεις 

δεδομένων στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση. Τέτοιες βάσεις είναι οι : GOLD 

(Genomes OnLine Database), NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

Genomic Biology, EBI (European Bioinformatics institute) Completed Genomes κλπ. 

 

 
Εικόνα 1.1 Η αύξηση του αριθμού των ολοκληρωμένων και μη γονιδιωμάτων από το 1997 

μέχρι το 2007 από την GOLD (Genomes Online Database). 

 

Η ύπαρξη και διάθεση αυτής της πληροφορίας οδήγησε στην εποχή της μετα-

γονιδιωματικής (post-genomic era), που χαρακτηρίζεται από την ανάλυση των 

γονιδιωμάτων και τη μελέτη της ζωής όπως αυτή μας αποκαλύπτεται μέσα από αυτά. 
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Η ανάλυση αυτή σε συνδυασμό με την πληθώρα των διαθέσιμων γονιδιωμάτων είχε 

ως αποτέλεσμα την δημιουργία του κλάδου της Συγκριτικής Γονιδιωματικής. 

 

1.1 Συγκριτική Γονιδιωματική (Comparative Genomics) 

Τα γονιδιώματα του ανθρώπου και του ποντικού  αποτελούν τα πρώτα 

γονιδιώματα που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε στοιχίσεις (alignments) καθώς ήταν 

διαθέσιμα από πολύ νωρίς στη δεκαετία που διανύουμε. Επιπλέον, είναι 

αντιπροσωπευτικά είδη, όσον αφορά στη μελέτη των θηλαστικών, καθώς η εξελικτική 

τους απόσταση είναι περίπου 75 εκ. χρόνια.  Η αρχική αυτή σύγκριση αποτέλεσε ένα 

σημαντικό σταθμό και άνοιξε το δρόμο για πολλές από τις ανακαλύψεις που 

ακολούθησαν. Ωστόσο, ήταν σαφές ότι η σύγκριση με περισσότερα είδη θα έδειχνε με 

μεγαλύτερη ακρίβεια την εικόνα της εξέλιξης των γονιδιωμάτων (Margulies & 

Birney, 2008). Έτσι, οι συγκρίσεις συνεχίστηκαν με τους ερευνητές να χρησιμοποιούν 

όλο και μεγαλύτερο εύρος αλληλουχιών αλλά και ειδών. Προστέθηκαν γονιδιώματα 

θηλαστικών, ψαριών και άλλων ομάδων, με αποτέλεσμα οι μελέτες να 

συμπεριλαμβάνουν είδη με μικρές ή μεγαλύτερες εξελικτικές αποστάσεις όπως η 

απόσταση ανθρώπου και του ψαριού Fugu rubripes (κοινώς fugu) που 

διαχωρίστηκαν πριν από περίπου 450 εκ. χρόνια (εικόνα 1.2). Αναλυτικότερα, μετά 

τη δημοσίευση του ανθρώπινου γονιδιώματος το 2001 ακολούθησαν τα γονιδιώματα 

του Fugu rubripes (Aparicio et al. 2002) και έπειτα του Mus musculus (ποντίκι) (MGSC, 

2002). Στη συνέχεια προστέθηκε μια σειρά από γονιδιώματα άλλων ειδών. Το 

γονιδίωμα του Fugu και του συγγενικού του Tetraodon nigroviridis (Jaillon et al. 2004) 

επιλέχθηκαν καθώς είναι και τα δύο ιδιαίτερα συμπυκνωμένα (~400 Mb) (Froschauer 

et al. 2006).  

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα γονιδιώματα που δημοσιεύονται διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά στο βαθμό αλληλούχισης. Στο ένα άκρο 

βρίσκεται το ανθρώπινο γονιδίωμα που είναι πλήρως αλληλουχημένο, 

συνοδευόμενο από αλληλουχίες που είναι τυπικά ολοκληρωμένες κατά 99% με 

γνωστές τη σειρά και την κατεύθυνση των τμημάτων αλληλουχιών (sequence contigs). 

Στην άλλη άκρη είναι είδη και αλληλουχίες με μικρό βαθμό περιττής επανάληψης 

(low redundancy sequences), στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος θρυμματισμού και 
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αλληλούχισης όλου του γονιδιώματος (whole–genome shotgun sequencing) που 

οδήγησε σε περίπου 2Χ κάλυψη, με αποτέλεσμα την διάθεση του ~75-80% που 

περιέχει μικρά τμήματα αλληλουχιών(contigs) (Margulies & Birney 2008).  Η 

διαφορά ποιότητας στην αλληλούχιση και την ολοκλήρωση των γονιδιωμάτων 

μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα μιας μελέτης. Κατ’αρχάς, 

παρουσιάζονται προβλήματα στην προσπάθεια αναγνώρισης ομόλογων 

αλληλουχιών και επιπλέον  δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει αν η απουσία μιας 

αλληλουχίας από το γονιδίωμα ενός είδους οφείλεται σε πραγματική απουσία - 

έλλειψη (deletion) ή στο ότι η αλληλουχία αυτή δεν έχει απλά βρεθεί στο χαμηλό 

επίπεδο κάλυψης που βρίσκεται το υπό εξέταση γονιδίωμα (Margulies & Birney 

2008). Παράλληλα με την αύξηση των γονιδιωματικής πληροφορίας, αυξήθηκε ο 

αριθμός και η πολυπλοκότητα των αλγορίθμων που δημιουργούν απλές ή πολλαπλές 

στοιχίσεις ακόμα και ολόκληρων γονιδιωμάτων. 

Η σύγκριση των γονιδιωμάτων έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να 

εντοπίσουν και να χαρακτηρίσουν νέα γονίδια, ψευδογονίδια, μεταθετά στοιχεία,  

αλλά και άλλα λειτουργικά τμήματα την ύπαρξη των οποίων δεν γνωρίζαμε 

παλαιότερα. Οι γνώσεις μας για το τμήμα του γονιδιώματος που αποτελεί τη μήτρα 

για την παραγωγή πρωτεϊνών, τα γονίδια, αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό όμως 

αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του γονιδιώματος των σπονδυλωτών (<2% στον 

άνθρωπο και <10% στο Takifugu rubripes) (Elgar & Vavouri 2008). Για το υπόλοιπο 

γονιδίωμα οι γνώσεις μας ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες. Έτσι, το DNA που δεν 

αντιστοιχεί σε γονίδια έχει μπει στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος, 

καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα «πόσο από το τμήμα 

του γονιδιώματος που δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνες είναι λειτουργικό;». Σε αυτό το 

τμήμα του γονιδιώματος επικεντρώνεται και η παρούσα εργασία. 
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1.2. Τα γονιδιώματα των ψαριών και η εξέλιξή τους 

Οι τελεόστεοι, είναι μια ομάδα που περιλαμβάνει περίπου το 95% των 

ψαριών και 50% όλων των σύγχρονων σπονδυλωτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα ποικιλότητας που, εκτός από την οικολογία, τη μορφολογία, τη 

συμπεριφορά και άλλες όψεις της βιολογίας τους, επηρεάζει έντονα τα γονιδιώματά 

τους. Το γεγονός αυτό τα κάνει ιδιαίτερα ελκυστικά για μελέτη σε όλους τους τομείς 

της βιολογίας τους.  

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα τα γονιδιώματα 5 ψαριών, των: Danio 

rerio (Zebrafish), Takifugu rubripes (Fugu), Tetraodon nigroviridis (Tetraodon), Oryzias 

latipes (Medaka), Gasterosteus aculeatus (Stickleback) και έχουν δρομολογηθεί τα 

γονιδιώματα και άλλων ψαριών (όπως ειδών της οικογένειας Cichlidae).  

Το Zebrafish, όπως και το Medaka, έχουν καθιερωθεί ως δύο από τα 

σημαντικότερα μοντέλα – οργανισμοί για τη μελέτη της αναπτυξιακής βιολογίας των 

σπονδυλωτών (Froschauer et al. 2006). Η μελέτη των γονιδιωμάτων τους οδηγεί, 

σταδιακά, στον χαρακτηρισμό μιας πληθώρας από τεχνητά μεταλλαγμένες μορφές 

(mutants) οι οποίες δημιουργήθηκαν σε μια σειρά από προγράμματα 

μεταλλαξιγένεσης που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτά τα είδη. Έτσι, θεωρείται ότι 

θα διευρύνει σημαντικά τις γνώσεις μας για την αναπτυξιακή βιολογία και τις 

ασθένειες των ψαριών αλλά και των ανθρώπων.  

Τα Fugu και Tetraodon αποτελούν καθαρά μοντέλα συγκριτικής 

γονιδιωματικής. Τα ιδιαίτερα συμπαγή γονιδιώματά τους δρουν συμπληρωματικά 

στο ανθρώπινο γονιδίωμα επιτρέποντας την ανίχνευση νέων γονιδίων αλλά και 

ρυθμιστικών περιοχών. Το μειωμένο σε μέγεθος γονιδίωμα αυτών των ψαριών 

οφείλεται, κυρίως, στα μικρά σε μέγεθος ιντρόνια που περιέχονται στα γονίδιά τους 

αλλά και στην περιορισμένη, σε σχέση με τα υπόλοιπα σπονδυλωτά, παρουσία 

επαναλαμβανόμενων στοιχείων (Froschauer et al. 2006). Τα δύο αυτά ψάρια, όμως, 

είναι δύσχρηστα εργαλεία όσον αφορά λειτουργικές αναλύσεις καθώς είναι δύσκολο 

να διατηρηθούν και να αναπαραχθούν σε εργαστηριακές συνθήκες (Froschauer et al. 

2006).  

Το stickleback αποτελεί, επίσης, σημαντικό μοντέλο όσον αφορά στην 

ανάλυση πολλών θεμελιωδών ερωτημάτων στην εξέλιξη και την οικολογία. 
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Επιπλέον, σε συνδυασμό με άλλα ψάρια όπως το medaka, το Xiphophorus maculatus 

(platyfish), το Oreochromis niloticus (τιλάπια του Νείλου) και αρκετά σωλομοειδή 

(salmonids), χρησιμοποιείται εντατικά για τη μελέτη του φυλετικού καθορισμού, 

ενός φαινομένου ιδιαίτερα πολύπλοκου στην ομάδα των ψαριών (Froschauer et al. 

2006). 

Επιπλέον, εντείνονται οι μελέτες γενετικής και γονιδιωματικής στα ψάρια με 

σκοπό την ανίχνευση QTLs (quantitative trait loci), δηλαδή γενετικών περιοχών που 

εμπλέκονται σε ποσοτικά χαρακτηριστικά και ελέγχουν μεταξύ άλλων και την 

αναπαραγωγή, την περιβαλλοντική ανοχή, την αντίσταση σε ασθένειες, 

χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τομείς όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες (Volff 

2005). Στην εικόνα 1.2 που ακολουθεί απεικονίζεται η εξέλιξη των χορδωτών με 

έμφαση στην εξελικτική γραμμή των τελεόστεων. 



 

Εικόνα 1.2. Σχηματική αναπαράσταση της εξέλιξης των χορδωτών με έμφαση στην εξελικτική γραμμή 

των τελεόστεων. Αναφέρονται γενετικές και γονιδιωματικές πληροφορίες όπως και ο εκτιμώμενος 

χρόνος των γεγονότων διπλασιασμού γονιδιώματος σε εκατομμύρια χρόνια (Volff,  2005). 

 

Η ύπαρξη μιας πληθώρας γονιδιωματικών αλληλουχιών από ψάρια, είχε ως 

αποτέλεσμα την αποκάλυψη μιας σειράς χαρακτηριστικών που είναι συνέπεια της 

εξελικτικής πορείας των γονιδιωμάτων των σπονδυλωτών (Volff 2005). Για 
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παράδειγμα, από την συγκριτική ανάλυση των γονιδιωμάτων των ψαριών 

εκτιμήθηκε ότι το προγονικό γονιδίωμα των σπονδυλωτών περιείχε 12 χρωμοσώματα 

(Jaillon et al. 2004). Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε ότι στην αρχή της εξελικτικής πορείας 

των σπονδυλωτών έλαβε χώρα ένας διπλασιασμός ολόκληρου του προγονικού 

γονιδιώματος και επέτρεψε την ταυτοποίηση νέων συντηρημένων ρυθμιστικών 

στοιχείων και γονιδίων στο ανθρώπινο γονιδίωμα (Volff 2005). Το φαινόμενο του 

διπλασιασμού ολόκληρου του γονιδιώματος (Whole Genome Duplication ή WGD) 

φαίνεται πως έχει συμβεί 2 φορές (2R hypothesis) στην αρχή της εξελικτικής πορείας 

των σπονδυλωτών, δηλαδή 500 – 800 εκ.χρόνια πριν (εικόνα 1.2).  

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, ο πρώτος διπλασιασμός ολόκληρου 

γονιδιώματος συνέβη μετά τη διαφοροποίηση της Ciona και του Amphioxus από την 

γραμμή των σπονδυλωτών και πριν τα διαχωρισμό των αγνάθων από τα 

γναθοστόματα. Ο δεύτερος WGD, συνέβη μετά το διαχωρισμό αγνάθων – 

γναθοστομάτων και πριν το διαχωρισμό μεταξύ οστεϊχθύων – χονδριχθύων. 

Παρατηρήσεις από τις συγκρίσεις γονιδιωμάτων ψαριών και άλλων σπονδυλωτών 

οδήγησαν στην υπόθεση ύπαρξης ενός τρίτου WGD (3R hypothesis). Ο τρίτος 

διπλασιασμός αφορά αποκλειστικά την ομάδα των τελεόστεων και συνέβη αμέσως 

μετά το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα ψάρια, για αυτό και ονομάζεται FSGD 

(Fish–Specific Genome Duplication), δηλαδή διπλασιασμός γονιδιώματος ειδικά στα 

ψάρια (Volff 2005). 

Ενδείξεις που επιβεβαιώνουν αυτήν την υπόθεση προέκυψαν από τη μελέτη 

του αριθμού παραλόγων από σημαντικές ομάδες γονιδίων. Όσον αφορά στην 

υπόθεση 2R, υπάρχουν γονίδια που βρίσκονται σε ένα αντίτυπο σε ασπόνδυλα 

χορδωτά όπως η Ciona (ουροχορδωτά) και ο αμφίοξος (κεφαλοχορδωτά) αλλά σε 3 ή 

και 4 αντίτυπα σε θηλαστικά ή πουλιά. Η ύπαρξη επιπλέον διπλασιασμού του 

γονιδιώματος στους τελεόστεους προέκυψε από την ύπαρξη εκατοντάδων περιοχών 

DNA που βρίσκονται σε 2 αντίτυπα στα ψάρια και σε 1 αντίτυπο στα θηλαστικά. 

Μια τέτοια ομάδα γονιδίων είναι τα Hox (Hox cluster genes) τα οποία κωδικοποιούν 

μεταγραφικούς παράγοντες που καθορίζουν την θέση των οργάνων σε σχέση με τον 

προσθο-οπίσθιο άξονα του σώματος (Volff 2005). Για παράδειγμα υπάρχουν 7 

ομάδες Hox γονιδίων στο zebrafish και 4 στα τετράποδα (Volff 2005). Το συμπέρασμα 

που προκύπτει σύμφωνα με την 3R hypothesis είναι ότι αρχικά υπήρχαν 8 τέτοιες 



ομάδες στους τελεόστεους αλλά στην πορεία της εξέλιξης χάθηκε μία από αυτές και 

έμειναν 7. Η εξέλιξη των Hox γονιδίων, όπως προκύπτει από την 3R υπόθεση, 

απεικονίζεται στην εικόνα 1.3. 

 

Εικόνα 1.3. Η εξέλιξη της ομάδας γονιδίων Hox και τα συναγόμενα γονιδιωματικά γεγονότα. 

Η γονιδιωματική αρχιτεκτονική των συστοιχιών Hox  των fugu, zebrafish, ανθρώπου και 

κεφαλοχορδωτών (με πορτοκαλί) είναι γνωστές. Οι ενδιάμεσες αρχιτεκτονικές των συστοιχιών Hox 

έχουν προκύψει με βάση το μοντέλο 3R και είναι υποθετικές. Κατά την εξέλιξη των ακτινοπτερύγιων,  

έλαβε χώρα ο διπλασιασμός γονιδιώματος των ψαριών, FSGD (Fish-Specific Genome Duplication) και 

παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των  συστοιχιών Hox του προγονικού ψαριού όπως συμπεραίνουμε πως 

υπήρξε. Η 1R θεωρείται ότι συνέβη μετά το διαχωρισμό των κεφαλοχορδωτών από τα χορδωτά και πριν 

το διαχωρισμό των κυκλόστομων και των χονδριχθύων. Η 2R θεωρείται ότι συνέβη αμέσως μετά. Ο 

FSGD (3R) συνέβη μετά το διαχωρισμό  των βασικών γραμμών τω ψαριών από τους ακτινοπτερύγιους 

και πριν την εμφάνιση των πρώτων τελεόστεων (Meyer & Van de Peer 2005). Βλέπε επίσης εικόνα 1.3. 
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Η εξέλιξη των τελεόστεων επηρεάστηκε σημαντικά από τον επιπλέον 

διπλασιασμό του γονιδιώματος. Όπως αναφέρει ο Makalowski, μετά το διπλασιασμό 

ενός γονιδίου, ένα αντίγραφο κρατά την αρχική λειτουργία, ενώ το δεύτερο είναι 

ελεύθερο να εξελιχθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για «τα πειράματα της ίδιας της 

φύσης» (Makalowski 2003). Αυτό βέβαια είναι η μία από τις δυνατές περιπτώσεις 

καθώς νεότερα μοντέλα προτείνουν μερικά επιπλέον σενάρια που εξηγούν την 

εξέλιξη διπλασιασμένων γονιδίων. Σύμφωνα με αυτά, τα διπλασιασμένα γονίδια, ή 

αλλιώς παράλογα, μπορούν να ακολουθήσουν κάποια από τις εξής πορείες (εικόνα 

1.4): 

• ‘Μη-λειτουργοποίηση’ (Νonfunctionalization), όπου έχουμε την μη έκφραση 

του γονιδίου ή κάποια μεταλλαγή  null (null mutation). 

• ‘Νεο-λειτουργοποίηση’ Νeofunctionalization, όπου αποκτά μια νέα 

λειτουργία. 

• ‘Υπο-λειτουργοποίηση’ Subfunctionalization, όπου η αρχική λειτουργία 

μοιράζεται ώστε τα δύο γονίδια συμπληρωματικά να ολοκληρώνουν τη 

λειτουργία του προγονικού γονιδίου (Lynch and Conery 2000). 

• ‘Υπονεο-λειτουργοποίηση’ Subneofunctionalization, όπου έχουμε ένα 

συνδυασμό των μοντέλων neofunctionalization και Subfunctionalization. 

Δηλαδή η αρχική λειτουργία μοιράζεται στ 2 αντίτυπα αλλά αποκτούν 

ταυτόχρονα και επιπλέον λειτουργίες (He & Zhang 2005). 

 

Εικόνα 1.4. Εξελικτικά μοντέλα λειτουργικής διαφοροποίησης μεταξύ διπλασιασμένων γονιδίων. Τα 3 

μοντέλα νεο-λειτουργοποίησης (NF) διαφέρουν στον αριθμό των αρχικών λειτουργιών που διατήρησαν 

τα γονίδια που απέκτησαν νέες λειτουργίες. Το μοντέλο της υπονεο-λειτουργοποίησης (SNF) αποτελεί 

ένα συνδυασμό των NF και της υπο-λειτουργοποίησης (SF). Τα διπλασιασμένα γονίδια απεικονίζονται 

με κύκλους και οι διαφορετικές λειτουργίες με τετράγωνα. Οι στικτές γραμμές  συνδέουν τα γονίδια με 

τις λειτουργίες τους (από He & Zhang 2005). 

 

15 

 



16 

 

1.3 To DNA που δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνες (non-coding DNA ή ncDNA) 

Το ncDNA αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά των γονιδιωμάτων των 

μεταζώων που είναι σε μεγάλο βαθμό δύσκολο να εξηγηθεί. Για δεκαετίες οι 

επιστήμονες το αποκαλούν «DNA – σκουπίδι» («junk DNA») και προσπαθούν να 

απαντήσουν στο ερώτημα «Ποιος είναι ο ρόλος, αν υπάρχει, του non-coding DNA;». 

Η έννοια του «Junk DNA» εισήχθη το 1972 από τον Susumu Ohno. Ο Ohno 

προσπάθησε να εξηγήσει την παρατηρούμενη ποικιλομορφία του μεγέθους των 

γονιδιωμάτων των σπονδυλωτών. Έτσι, δημοσίευσε μια σειρά από άρθρα που 

διαπραγματεύονταν το θέμα και στα οποία πρότεινε ότι η ύπαρξη «junk DNA» 

οφείλεται σε εκτεταμένα γεγονότα γονιδιακού διπλασιασμού (gene duplication) τα 

οποία έλαβαν χώρα. Υποστήριξε ότι τα γεγονότα αυτά ακολούθησε η απώλεια 

λειτουργίας και ο εκφυλισμός των διπλασιασμένων αντιγράφων  (Elgar & Vavouri 

2008).  Η άποψη που επικρατούσε από τότε και για μεγάλο χρονικό διάστημα στην 

επιστημονική κοινότητα ήταν ότι το non-coding DNA αποτελεί μη λειτουργικό 

τμήμα του γονιδιώματος.  

 

1.3.1 Οι λειτουργίες του ncDNA 

Τα τελευταία χρόνια, όμως, εμφανίζονται όλο και περισσότερες ενδείξεις 

σύμφωνα με τις οποίες το ncDNA, ή ένα τμήμα αυτού, αποτελεί σημαντικό 

λειτουργικό κομμάτι των γονιδιωμάτων. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά 

αποτελέσματα του προγράμματος ENCODE, στο οποίο μελετήθηκε σύνολο 

αλληλουχιών που αντιπροσώπευαν το 1% του ανθρώπινου γονιδιώματος (βλ. 

ενότητα 1.3.3) ήταν ότι το 70 – 90% των αλληλουχιών που μελετήθηκαν 

μεταγράφονταν ενώ το 90% από αυτές είχε άγνωστη λειτουργία (Encode 2007). 

 Το σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι «ποιά είναι η βιολογική σημασία 

μιας μεταλλαγής στο ncDNA», δηλαδή ποια είναι η επίδραση αυτής της αλλαγής στο 

φαινότυπο ενός οργανισμού (Castillo-Davis, 2005). Πλέον, γνωρίζουμε ότι  η 

φαινοτυπική εξέλιξη των οργανισμών εξαρτάται τόσο από τις αλλαγές που γίνονται 

στο τμήμα του DNA που κωδικοποιεί πρωτεΐνες όσο και από αλλαγές στην 

γονιδιακή έκφραση. Οι αλλαγές αυτές καθορίζουν πού, πότε και πόσο θα εκφραστεί 
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κάθε γονίδιο και εξαρτώνται από τα ρυθμιστικά στοιχεία που ελέγχουν την έκφραση 

των γονιδίων και βρίσκονται στο ncDNA. 

Το λειτουργικό ncDNA περιλαμβάνει cis – ρυθμιστικά στοιχεία όπως 

ενισχυτές (enhancers), υποκινητές (promoters), matrix ή scaffold attachment regions, 

μονωτές (insulators) και αποσιωπητές (silencers) (Ludwig 2002). Τα cis – στοιχεία 

είναι περιοχές του DNA στις οποίες δεσμεύονται πρωτεΐνες ή άλλα διαλυτά μόρια 

(τα trans στοιχεία) και ρυθμίζουν γονίδια. Τα trans στοιχεία συνήθως είναι 

μεταγραφικοί παράγοντες (Gilbert 2003). Οι ενισχυτές αποτελούν cis – στοιχεία όπου 

δεσμεύονται ρυθμιστικά μόρια και ενεργοποιούν την έκφραση ενός ή περισσότερων 

γονιδίων. Αντιθέτως, οι silencers είναι cis – στοιχεία όπου δεσμεύονται ρυθμιστικά 

μόρια και καταστέλλουν ενεργά την έκφραση ενός ή περισσότερων γονιδίων. Οι 

μονωτές (insulators) είναι περιοχές στο DNA όπου δεσμεύονται πρωτεΐνες και δεν 

επιτρέπουν την δράση των ενισχυτών σε γειτονικούς τους υποκινητές (Gilbert 2003). 

Επιπλέον, το ncDNA διαμεσολαβεί στις αλληλεπιδράσεις των νουκλεοσωμάτων και 

των πρωτεϊνών με το DNA, καθώς αποτελεί τη μήτρα όπου επικάθονται οι πρωτεΐνες 

και καθορίζει την κινητική της δέσμευσής τους (Ludwig 2002). Οι περιοχές στις 

οποίες επικάθονται οι πρωτεΐνες είναι οι matrix ή scaffold attachment regions που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

1.3.2. H εξέλιξη του ncDNA 

Πλέον, γνωρίζουμε ότι τα γονιδιώματα είναι δυναμικές οντότητες. Νέα 

λειτουργικά στοιχεία εμφανίζονται και υπάρχοντα στοιχεία χάνονται. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούν τα μεταθετά στοιχεία που φαίνεται ότι 

συνιστούν ένα σημαντικό κομμάτι των γονιδιωμάτων. Αλληλεπιδρούν με το 

γειτονικό γονιδιωματικό περιβάλλον και αυξάνουν τη δυνατότητα των οργανισμών 

να εξελιχθούν. Συγκεκριμένα, αποτελούν σημεία με αυξημένο αριθμό 

ανασυνδυασμών (recombination hotspots), προσφέρουν το μηχανισμό για την επίτευξη 

ανακατατάξεων στο γονιδίωμα (genomic shuffling) και επίσης αποτελούν μια «έτοιμη» 

πηγή από αλληλουχίες - μοτίβα που είναι διαθέσιμα για χρήση ως cis - ρυθμιστικά 

στοιχεία, σήματα πολυαδενυλίωσης αλλά και τη δημιουργία νέων πρωτεϊνών 

(Makalowski 2003). 



 

 

Εικόνα 1.3.1 Τα περιεχόμενα του ανθρώπινου γονιδιώματος. Μόνο το 1.5 % από τις 3 δις. 

ζεύγη βάσεων (bp)  κωδικοποιεί πρωτεΐνες, ενώ το 45% αποτελεί επαναλαμβανόμενα στοιχεία (Gregory 

2005). 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι εξελικτικές δυνάμεις είναι αυτές που 

καθοδηγούν την αρχιτεκτονική των γονιδιωμάτων. Η μελέτη της εξέλιξης των 

ρυθμιστικών στοιχείων έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η άμεση λειτουργική 

(functional) προσέγγιση, η οποία όμως για αυτά τα στοιχεία, παρουσιάζει σημαντικές 

δυσκολίες καθώς δεν υπάρχει κάποιος κανόνας αναγνώρισης τέτοιων στοιχείων στο 

γονιδίωμα. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά τη σύγκριση γονιδιωμάτων. Η βασική ιδέα 

που κυριαρχεί στο χώρο της συγκριτικής γονιδιωματικής είναι ότι οι αλληλουχίες 

που παραμένουν σημαντικά συντηρημένες μεταξύ εξελικτικά απομακρυσμένων 

οργανισμών είναι, πιθανότατα, λειτουργικές (Elgar G. & Vavouri T. 2008). Η 

στρατηγική αυτή οδηγεί σε υποεκτίμηση του αριθμού των ρυθμιστικών στοιχείων 

που υπάρχουν, καθώς τα ανιχνεύει θεωρώντας ότι οι υπόλοιπες αλληλουχίες 

εξελίσσονται ουδέτερα (χωρίς να ασκείται πάνω τους θετική ή αρνητική επιλογή) ενώ 

αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Επιπλέον, δεν ανιχνεύει τα τμήματα DNA που είναι 

υπό κατευθυνόμενη (θετική) επιλογή, τα οποία εξελίσσονται γρηγορότερα από τις 

ουδέτερες περιοχές (Lynch, 2007). Ως αρνητική και θετική επιλογή, ορίζεται η 

απομάκρυνση δηλητηριωδών (deleterious) και η εγκαθίδρυση πλεονεκτικών 

μεταλλαγών, στους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ή την αυξημένη 

αντίστοιχα,  αναπαραγωγική επιτυχία των ατόμων που τις φέρουν (Galtier & Duret 

2007). 
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1.4 Συντηρημένες αλληλουχίες στο Non-coding DNA 

Η ύπαρξη συντηρημένων αλληλουχιών στο ncDNA ήταν γνωστή από το 1988 

όπου έγινε στοίχιση αλληλουχιών DNA λίγο πριν (upstream) την 5’ UTR (μη 

μεταφραζόμενη περιοχή) των γονιδίων των σφαιρινών στα θηλαστικά. Οι περιοχές 

που παραμένουν συντηρημένες μεταξύ διαφορετικών ειδών είναι περιοχές με 

χαμηλότερο ρυθμό αντικατάστασης και αποκαλούνται, συχνά, φυλογενετικά 

αποτυπώματα (phylogenetic footprints). Από τότε άρχισε η συνεχής δημιουργία 

στοιχίσεων περιοχών DNA από διαφορετικά είδη σε όλο και μεγαλύτερες περιοχές 

των γονιδιωμάτων. Οι στοιχίσεις μπορούν να γίνουν είτε ανά ζεύγη, δηλαδή με 

χρήση DNA από 2 είδη,  είτε πολλαπλές οπότε στοιχίζονται τμήματα των 

γονιδιωμάτων περισσότερων ειδών (Elgar & Vavouri, 2008).  

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που βγήκε από τις μελέτες 

σύγκρισης ανθρώπου-ποντικού είναι ότι υπάρχουν περιοχές στο ncDNA που 

παρουσιάζουν έναν υψηλό βαθμό συντήρησης, αλλά και άλλες που δείχνουν να 

έχουν ελάχιστες ομοιότητες (Elgar & Vavouri, 2008). Τα συντηρημένα στοιχεία που 

εμφανίστηκαν με τη σύγκριση του ανθρώπινου γονιδιώματος με τα υπόλοιπα 

σπονδυλωτά ονομάζονται συντηρημένα στοιχεία της περιοχής του DNA που δεν 

κωδικοποιεί πρωτεΐνες, ή εν συντομία CNEs (conserved non-coding elements). Λόγω 

της ύπαρξης μιας πληθώρας εργασιών και διαφορετικών προσεγγίσεων πάνω στο 

θέμα, υπάρχει ένας κατάλογος ονομάτων για τέτοιου τύπου στοιχεία ανάλογα με το 

μέγεθος και τον βαθμό συντήρησης, που αναγράφονται στον πίνακα 1. Για 

παράδειγμα, η σύγκριση του ανθρώπινου γονιδιώματος με τα γονιδιώματα του 

ποντικού και του αρουραίου αποκάλυψε την ύπαρξη 481 στοιχείων. Για τα 256 από 

αυτά, δεν υπάρχει ένδειξη ότι μεταγράφονται και έχουν μήκος τουλάχιστον 200 bp 

και 100% ομοιότητα (Bejerano et al. 2004). Επιπλέον, το ανθρώπινο γονιδίωμα και το 

γονιδίωμα του Fugu rubripes, που απέχουν εξελικτικά περίπου 450 εκ.χρόνια, έχουν 

από κοινού 1373 στοιχεία με μέσο μήκος 199 bp και μέση ομοιότητα 84% (Woolfe et 

al. 2005). Είναι προφανές ότι όσο πιο πολλά είδη συμμετέχουν στην ανάλυση και όσο 

πιο απομακρυσμένα εξελικτικά είναι αυτά, τόσο πιο «αυστηρές» γίνονται οι 

συνθήκες ανίχνευσης αυτών των στοιχείων και ο αριθμός τους λογικά μειώνεται. 

Η πρώτη μελέτη που αφορά συντηρημένα στοιχεία σε επίπεδο χρωμοσώματος 

έγινε για το ανθρώπινο χρωμόσωμα 21 (Dermitzakis et al. 2002). Στη μελέτη αυτή 
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έγινε σύγκριση ανθρώπου – ποντικού και βρέθηκαν 2262 CNGs (conserved non-genic 

sequences). Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συντηρημένων στοιχείων στο 

ανθρώπινο χρωμόσωμα 21 ήταν η αρνητική συσχέτιση της κατανομής των στοιχείων 

σε σχέση με την κατανομή των γονιδίων του χρωμοσώματος. Οι συγγραφείς θεωρούν 

ότι η λειτουργία αυτών των στοιχείων δε σχετίζεται άμεσα με τα γονίδια. Το αντίθετο 

μπορεί να υποθέσει κανείς για τις περιοχές που είναι υπερσυντηρημένες σε μεγάλες 

εξελικτικές αποστάσεις στην ομάδα των σπονδυλωτών, οι οποίες έχουν την τάση να 

μαζεύονται κοντά σε γονίδια όπως βρέθηκε σε άλλες μελέτες που αναλύονται 

παρακάτω. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες μελέτες μεταξύ των οποίων και μια 

μελέτη – σταθμός στην προσπάθεια ανίχνευσης συντηρημένων στοιχείων στα 

σπονδυλωτά. Η μελέτη των Bejerano et al. το 2004 έδειξε ότι μεταξύ των 

γονιδιωμάτων τριών θηλαστικών, του ανθρώπου, του ποντικού και του αρουραίου, 

υπάρχουν 481 ορθόλογα στοιχεία με μήκος τουλάχιστον 200 bp και 100% ομοιότητα 

τα οποία ονομάστηκαν υπερσυντηρημένα στοιχεία ή αλλιώς UCEs (Ultra Conserved 

Elements). Τα στοιχεία αυτά, στο ανθρώπινο γονιδίωμα, συχνά, 

αλληλεπικαλύπτονται με εξόνια σε γονίδια που σχετίζονται με την επεξεργασία του 

RNA (RNA processing), ή με ιντρόνια, ή βρίσκονται κατά ομάδες (clusters) κοντά σε 

γονίδια που σχετίζονται με τη ρύθμιση της μεταγραφής και της ανάπτυξης (Bejerano 

et al. 2004).  

Στην αρχή του επόμενου έτους δημοσιεύτηκε η εργασία των Wolfe et al. οι 

οποίοι συνέκριναν  το γονιδίωμα του ανθρώπου με το πρώτο διαθέσιμο γονιδίωμα 

ψαριού, του Fugu, προσπαθώντας να ανιχνεύσουν στοιχεία που παρέμειναν άθικτα 

σε μια πορεία εξέλιξης ~450 εκ. χρόνων. Τα αποτελέσματά τους ήταν εντυπωσιακά 

καθώς κατάφεραν να ανιχνεύσουν 1373 CNEs με μέγεθος τουλάχιστον 100 bp και 

πάνω από 74% ομοιότητα. Με δεδομένο την εξελικτική απόσταση των δύο ειδών, 

θεωρείται πιθανό τα στοιχεία αυτά να βρίσκονται και να είναι απαραίτητα σε όλα τα 

σπονδυλωτά. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται εντός ή κοντά σε γονίδια που 

δρουν ως ρυθμιστές της ανάπτυξης. Επιπλέον δεν ανιχνεύθηκαν σε ασπόνδυλα. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια εργασία παρουσιάστηκαν πειραματικά 

αποτελέσματα in vivo που απέδειξαν ότι κάποια από τα CNEs έχουν λειτουργία 

ενισχυτή (Woolfe et al. 2005).  
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Τα επόμενα χρόνια, μέχρι και σήμερα, η διαθέσιμη πληροφορία αυξήθηκε 

ραγδαία με την συνεχιζόμενη δημοσίευση νέων γονιδιωμάτων. Στις αρχές του 2008 

δημοσιεύτηκε η εργασία των Stephen et al στην οποία παρουσιάστηκε μια 

περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα των συντηρημένων περιοχών στα γονιδιώματα 

των σπονδυλωτών. Η ομάδα αυτή, ανίχνευσε 13736 UCEs στο ανθρώπινο γονιδίωμα 

που είναι πανομοιότυπα και με μήκος μεγαλύτερο από 100 bp σε τουλάχιστον 3 από 

τα 5 γονιδιώματα πλακουντοφόρων θηλαστικών που χρησιμοποίησαν. Σε αυτά 

υπήρχαν 2189 υπερσυντηρημένα στοιχεία (μεγαλύτερα από 200 bp και 100% 

ομοιότητα) αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τα 481 που είχαν ανακαλυφθεί από την 

ομάδα του Bejerano το 2004. Στη συνέχεια μελέτησαν την εξέλιξη αυτών των 

αλληλουχιών στο μαρσιποφόρο opossum (Monodelphis domestica), το κοτόπουλο 

(Gallus gallus), το βάτραχο Xenopus tropicalis και το fugu (Takifugu rubripes). Από τα 

αποτελέσματά τους προέκυψε ότι η εμφάνιση των UCEs στην εξέλιξη των 

σπονδυλωτών δε συνέβη σταδιακά αλλά μαζικά. Αρχικά εμφανίστηκαν στη γραμμή 

των τετραπόδων μετά τον διαχωρισμό των ψαριών και στη συνέχεια στη γραμμή των 

αμνιοτών μετά το διαχωρισμό των αμφιβίων. Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν τους 

συγγραφείς να ελέγξουν αν υπάρχουν τέτοιου τύπου αλληλουχίες μέσα στην 

εξελικτική γραμμή των ψαριών. Συμπέραναν ότι κάτι τέτοιο δε συνέβη καθώς 

εντόπισαν μόνο 43 UCEs μεταξύ Fugu- Tetraodon – Zebrafish και 50 μεταξύ 

Stickleback – Medaka - Zebrafish από τα οποία μόνο 21 ήταν ομόλογα με το 

προηγούμενο σετ. Έτσι, πρότειναν ότι τα UCEs, τα περισσότερα εκ των οποίων 

εμφανίστηκαν σε περιοχές που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες κατά την εξέλιξη των 

τετραπόδων κοντά σε γονίδια που σχετίζονται με την ανάπτυξη, αποτελούν 

σημαντικές ρυθμιστικές καινοτομίες που ήταν απαραίτητες για την αντιμετώπιση 

των αναπτυξιακών, φυσιολογικών προκλήσεων που προέκυψαν με την αποίκιση της 

ξηράς (Stephen et al. 2008).  
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Πίνακας 1.1 Διαφόρων τύπων συντηρημένα στοιχεία και ενδεικτικές συγκρίσεις στις οποίες έχουν 

μελετηθεί. 

Συγκρινόμενα είδη 

Χρόνος 

διαχωρισμού 

(εκ.έτη) 
Τύπος αλληλουχίας Κριτήριο Αριθμός 

Ανθρώπου, 

ποντικού 75 

Συντηρημένες  

non-coding 

αλληλουχίες  

100 bp με 70% 

ομοιότητα >1000000 

Ανθρώπου, 

ποντικού, 

αρουραίου  

75 

Υπερσυντηρημένα 

στοιχεία  

200  bp με 100% 

ομοιότητα  256 

Ανθρώπου, fugu  
450 

Συντηρημένα  

non-coding στοιχεία  

100 bp με 70% 

ομοιότητα  
1373 

Ανθρώπου, 

ποντικού, fugu  
450 

Υπερσυντηρημένες 

περιοχές 

50 bp με 95% 

ομοιότητα  
3583 

Ανθρώπου, σκύλου, 

αγελάδας 
90-98 

Συντηρημένα  

non-coding στοιχεία  

100 bp με 70% 

ομοιότητα 
11110 

Ανθρώπου, σκύλου, 

κοτόπουλου  
310 

Συντηρημένα  

non-coding στοιχεία  

100 bp με 70% 

ομοιότητα 
2343 

 

 

 

1.4.1. CNEs στα γονιδιώματα των ασπόνδυλων 

 

Στις εργασίες που ακολούθησαν μελετήθηκαν συντηρημένα στοιχεία και σε 

άλλες ομάδες πέραν των σπονδυλωτών όπως ο Caenorabditis elegans, είδη του γένους 

Drosophila, του Anopheles gambiae αλλά και του Saccharaomyces cerevisiae (Siepel et al. 

2005, Vavouri et al. 2007). Για παράδειγμα, CNEs βρέθηκαν στους νηματώδεις με 

παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των CNEs των σπονδυλωτών όπως η συσχέτισή 

τους με αναπτυξιακά ρυθμιστικά γονίδια αλλά και καλά χαρακτηρισμένους 

ενισχυτές και θέσεις δέσμευσης μεταγραφικών παραγόντων. Στην ίδια εργασία 

βρέθηκε ότι 40 από τα 156 ανθρώπινα γονίδια, που είναι συνδεδεμένα με CNEs και 

έχουν ορθόλογα γονίδια στα ασπόνδυλα, συνδέονται με CNEs τόσο στους 

νηματώδεις όσο και στις μύγες. Το συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγουν οι 

συγγραφείς, είναι ότι ένας πυρήνας από γονίδια που ρυθμίζουν την ανάπτυξη 

σχετίζονται με CNEs σε 3 ομάδες ζώων (νηματώδεις, μύγες και σπονδυλωτά). Έτσι, 
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πρότειναν ότι τα CNEs αποκαλύπτουν την παράλληλη εξέλιξη εναλλακτικών 

ενισχυτών για το ίδιο σύνολο από ρυθμιστικά γονίδια σε διαφορετικές ζωικές ομάδες 

(Vavouri et al. 2007).  

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθεί ότι η δομή των γονιδιωμάτων στα 

ασπόνδυλα, συχνά, διαφέρει σημαντικά από εκείνη των γονιδιωμάτων των 

σπονδυλωτών. Το γονιδίωμα της Drosophila melanogaster, για παράδειγμα, 

καταλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από αλληλουχίες υψηλής πολυπλοκότητας, ενώ οι 

επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες μεταθετών στοιχείων καταλαμβάνουν λιγότερο 

από το 6% του γονιδιώματος. Από τις μοναδικές αλληλουχίες ncDNA περίπου το 20 

– 30% θεωρείται σημαντικά συντηρημένο σε σχέση με άλλα είδη εντόμων (Bergman 

& Kreitman 2001). Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τα αντίστοιχα 

ποσοστά στα σπονδυλωτά. Για παράδειγμα, η σύγκριση ανθρώπου – ποντικού έδειξε 

ότι περίπου το 5% του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει χαμηλότερο ρυθμό 

αντικατάστασης σε σχέση με τις εξελικτικά ουδέτερες αλληλουχίες (MGSC, 2002). 

 

 

1.4.2. Τρόποι Εμφάνισης των CNEs στα Γονιδιώματα 

Η υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζονται οι μελέτες στον τομέα της 

συγκριτικής γονιδιωματικής είναι ότι οι αλληλουχίες που συνεισφέρουν στην 

αρμοστικότητα (fitness) των οργανισμών εξελίσσονται αργά σε σχέση με τις 

εξελικτικά ουδέτερες αλληλουχίες. Συνεπώς, τα συντηρημένα στοιχεία που 

εξελίσσονται ιδιαίτερα αργά είναι πιθανό πως  συμμετέχουν σε σημαντικές 

λειτουργίες (Chen et al. 2007). 

Μια εναλλακτική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία εξηγείται η 

παρατηρούμενη συντήρηση, είναι πως οι αλληλουχίες αυτές βρίσκονται σε περιοχές 

του γονιδιώματος με χαμηλούς μεταλλακτικούς ρυθμούς (mutation cold spots). Το 

αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη λιγότερων μεταλλαγών στο χρόνο από όσες θα ανέμενε 

κανείς (Chen et al. 2007). 

Οι Katzman et al. πρότειναν ότι οι συντηρημένες περιοχές του ncDNA 

δέχονται αρνητική επιλογή και δεν είναι περιοχές με χαμηλούς μεταλλακτικούς 

ρυθμούς (mutation cold spots). Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε με ανάλυση της 

συχνότητας των νέων αλληλομόρφων (Derived Allele Frequency ή DAF). Τα νέα 



αλληλόμορφα (derived alleles) σε αυτές τις περιοχές, δείχνουν μια τάση να βρίσκονται 

σε χαμηλές συχνότητες (Katzman et al. 2007). Στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει 

και άλλες εργασίες (π.χ. Drake et al. 2005, Kryukov et al. 2005). Στην εικόνα 1.4.1 

περιγράφεται το DAF των υπερσυντηρημένων αλληλουχιών σε σύγκριση με τις 

περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες (Katzman et al. 2007). 

 

 
Εικόνα 1.4.1. Η δράση της επιλογής στα υπερσυντηρημένα στοιχεία είναι εντονότερη από εκείνη που 

δέχονται οι περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Τα ιστογράμματα μέτρησης της συχνότητας νέων 

αλληλομόρφων (derived allele frequency counts) των διαφοροποιημένων σημείων (segregating sites)  

για τις δύο κατηγορίες. Σε κάθε ιστόγραμμα η πρώτη στήλη που αντιπροσωπεύει τα singleton 

heterozygotes (DAF count = 1),  έχει περικοπεί(Katzman et al. 2007).  

 

Η δράση της επιλογής στα CNEs δεν παρατηρείται μόνο στη διατήρηση της 

αλληλουχίας τους αλλά και της θέσης τους στα χρωμοσώματα. Η συνταινία 

(διατήρηση της σχετικής θέσης - σειράς τμημάτων DNA στο γονιδίωμα) έχει 

παρατηρηθεί να είναι εντονότερη σε περιοχές που περιέχουν συντηρημένα στοιχεία 

(Goode et al. 2005, Vavouri et al. 2007). Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη περί 

σημαντικής λειτουργίας των περιοχών αυτών στα γονιδιώματα. 
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1.3.3. Η βιολογική σημασία των CNEs και η σχέση συντήρησης - λειτουργίας 

Τα τμήματα αυτά, λοιπόν, αποτελούν περιοχές που έχουν ‘παγώσει’ κατά την 

εξέλιξη των ειδών για μεγάλα ή και τεράστια διαστήματα στον εξελικτικό χρόνο ως 

αποτέλεσμα της αρνητικής επιλογής που τους ασκείται. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται 

έξω από τις περιοχές που μέχρι πριν μερικά χρόνια θεωρούσαμε ως τις μόνες 

λειτουργικές, δηλαδή τις περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες και άλλα 

απαραίτητα μόρια όπως διαφόρων τύπων RNA (siRNA, miRNA κλπ). Συνεπώς 

συναντώνται στις περιοχές μεταξύ των γονιδίων, αλλά και μέσα στα γονίδια στις 

περιοχές που δεν συμμετέχουν στον καθορισμό της πρωτεϊνικής αλληλουχίας όπως 

τα ιντρόνια και τις μη μεταφραζόμενες περιοχές  (UTR) 5’ και 3’ (Stephen et al. 2008). 

Ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο είναι σημαντική η ανίχνευση και μελέτη 

των CNEs είναι η αποσαφήνιση της λειτουργίας των γονιδιωμάτων καθώς φαίνεται 

να έχουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή τους. Υπάρχει μια πληθώρα προσεγγίσεων 

όσον αφορά στο χαρακτηρισμό CNEs και την πρόβλεψη της πιθανής τους 

λειτουργίας (Margulies & Birney 2008).  

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς ενδείξεις για τη λειτουργία 

των περισσότερων CNEs. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν κάποιες υποθέσεις με βάση τις 

γνώσεις που έχουμε μέχρι τώρα για αυτά τα στοιχεία. Η πρώτη άποψη που υπήρχε 

ήταν ότι τα CNEs αποτελούν ρυθμιστικά στοιχεία. Στην εικόνα 1.4.2 περιγράφεται 

ένας πιθανός τρόπος δράσης των συντηρημένων στοιχείων που είναι 

απομακρυσμένα από γονίδια. Η ετερογένεια, όμως, των χαρακτηριστικών τους και 

τα αποτελέσματα των πειραμάτων που έχουν γίνει δείχνουν ότι πράγματι τα 

περισσότερα από αυτά, αλλά όχι όλα, είναι cis – ρυθμιστικά στοιχεία (Dermitzakis et 

al. 2005). Τα cis –στοιχεία θεωρείται ότι συνιστούν τα βασικότερα σημεία για τον 

έλεγχο των γονιδίων που συμμετέχουν στα αναπτυξιακά ρυθμιστικά δίκτυα (gene 

regulatory networks ή GRNs). Η ιδέα ότι η αναπτυξιακή πορεία των ζωικών 

οργανισμών ελέγχεται από cis – ρυθμιστικά στοιχεία (όπως ενισχυτές και silencers) 

περιγράφηκε και τεκμηριώθηκε σε ασπόνδυλα όπως στη Drosophila αλλά και τον 

αχινό (Woolfe et al. 2005). 

 



 

Εικόνα 1.4.2. Μοντέλο δράσης συντηρημένων στοιχείων από μεγάλη απόσταση και οι 

συνέπειες μιας μεταλλαγής στο στοιχείο και μιας αναστροφής που το περιέχει (Dermitzakis et al. 2005). 

 

Η κυρίαρχη άποψη όσον αφορά στο ρόλο των CNEs είναι ότι αποτελούν 

ρυθμιστικά στοιχεία, σημαντικά για την ανάπτυξη των οργανισμών. Βασική ένδειξη 

είναι το ότι τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στατιστικά σημαντικά κοντά σε γονίδια που 

συμμετέχουν στη μεταγραφική ρύθμιση και την ανάπτυξη. Η παρατήρηση αυτή έχει 

επισημανθεί σε μια πληθώρα εργασιών όπως οι εργασίες των Bejerano et al. 2004, 

Stephen et al. 2008, Woolfe et al. 2005, Vavouri et al. 2006, McEwen et al. 2006 κλπ. 

και φαίνεται να είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των στοιχείων. 

Επιπλέον, ένα σχετικά μικρό ποσοστό από τα ανθρώπινα CNEs έχουν ελεγχθεί 

πειραματικά. Συγκεκριμένα εισήχθησαν μαζί με γονίδια – μάρτυρες (reporter genes) 

σε διαγονιδιακά ποντίκια ή στο zebrafish και τα περισσότερα από αυτά βρέθηκε ότι 

δρουν ως ιστοειδικοί ενισχυτές (tissue – specific enhancers) ( Woolfe et al. 2005, 

McEwen et al. 2006, Vavouri et al. 2007). 

Όπως προαναφέρθηκε, η αρνητική επιλογή είναι εκείνη που κρατά τις 

αλληλουχίες αυτές συντηρημένες στον εξελικτικό χρόνο. Όπως φαίνεται, όμως, τα 

στοιχεία αυτά μπορεί να είναι και στόχος άλλων εξελικτικών δυνάμεων όπως η 

θετική επιλογή. Το 2006, οι Pollard et el. προσπάθησαν να ανιχνεύσουν συντηρημένα 

στοιχεία που δέχονταν τη δράση της θετικής επιλογής. Συγκεκριμένα, έλεγξαν τα 

CNEs μεταξύ ανθρώπου – αρουραίου – ποντικού και προσπάθησαν να βρουν αν 

κάποια από αυτά είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό αλλαγών στον 

άνθρωπο σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη. Βρήκαν 49 στοιχεία που ικανοποιούν αυτό 

το κριτήριο  και ονομάστηκαν HARs (Human Accelerated Regions). Πολλά από 
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αυτά τα στοιχεία ήταν non-coding περιοχές και κοντά σε γονίδια σημαντικά για το 

μεταγραφικό έλεγχο της ανάπτυξης αλλά και του εγκεφάλου. Μάλιστα μία από αυτές 

τις περιοχές ήταν ένα καινούριο RNA γονίδιο που φάνηκε να εκφράζεται κατά την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου. Έτσι, οι συγγραφείς συμπεραίνουν πως οι περιοχές αυτές 

εξελίχθηκαν διαφορετικά στον άνθρωπο και ήταν υπεύθυνες για την εμφάνιση των 

βασικών χαρακτηριστικών της ανθρώπινης βιολογίας (π.χ. νευρικό σύστημα) 

(Pollard et al. 2006). 

Παρ’όλα αυτά, υπάρχει μια σειρά από εργασίες που φαίνεται να 

αμφισβητούν την στενή σχέση μεταξύ της συντήρησης σε επίπεδο αλληλουχίας και 

του ρυθμιστικού ρόλου (Elgar & Vavouri 2008). Η πρώτη αναφορά έγινε το 2004 

όπου αφαιρέθηκε μια περιοχή 1 Mb από ποντίκια που περιείχε 2 συντηρημένες, σε 

σχέση με τον άνθρωπο, περιοχές και δεν παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή στον 

φαινότυπο (Nobrega et al. 2004). Ακόμα πιο μεγάλα ερωτήματα για τη σχέση της 

συντήρησης με τη λειτουργία προκάλεσε η αφαίρεση (deletion) μιας 

υπερσυντηρημένης αλληλουχίας σε ποντίκια χωρίς, και πάλι, να υπάρχουν εμφανείς 

συνέπειες σε φαινoτυπικό επίπεδο (Ahituv et al. 2007). Παρότι οι παρατηρήσεις αυτές 

αποτελούν μια απλή ένδειξη για τη μη λειτουργικότητα τουλάχιστον κάποιων από 

αυτά τα στοιχεία, υπάρχει και η περίπτωση να μην έχουμε τη δυνατότητα 

ανίχνευσης όλων των πιθανών φαινοτύπων, καθώς αυτοί μπορούν μην είναι τόσο 

εμφανείς, αλλά και να εκφράζονται σε ειδικές συνθήκες είτε αυτές είναι 

περιβαλλοντικές είτε αφορούν την αλληλεπίδραση με άλλους γονιδιακούς τόπους 

(Dermitzakis et al. 2005). Επιπλέον, ο βαθμός συντήρησης μιας αλληλουχίας δεν 

αντανακλά απαραίτητα τη σημασία που έχει για την επιβίωση του οργανισμού. Η 

αλληλουχία ορίζεται και περιορίζεται από τους μοριακούς μηχανισμούς που 

καθορίζουν τη λειτουργία κάθε στοιχείου. Για παράδειγμα, οι αλληλεπιδράσεις DNA 

– DNA ή DNA – RNA μπορούν να είναι τόσο εξειδικευμένες έτσι ώστε να 

αναγνωρίζονται μόνο ακριβείς αλληλουχίες. Έτσι, για να γίνει κάποια μεταλλαγή 

στο cis – στοιχείο και να μην αλλάξει η λειτουργία, θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα 

μια συμπληρωματική μετάλλαξη στο  trans – στοιχείο. Το φαινόμενο αυτό είναι 

σπάνιο και έτσι τέτοιου τύπου αλληλουχίες δεν αλλάζουν εύκολα. Τέλος, η 

αλληλεπίδραση πρωτεϊνών – DNA είναι περισσότερο ευέλικτη και επιτρέπει κάποιες 

αλλαγές χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία (Elgar & Vavouri 2008).  
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Μία σημαντική παρατήρηση όσον αφορά στη σχέση συντήρησης – 

λειτουργίας προήλθε από τα πρώτα αποτελέσματα ενός μεγάλου ερευνητικού έργου 

που συμπεριλάμβανε μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων φορέων, του ENCODE (Birney 

et al. 2007). Στα πλαίσια αυτού του έργου αναλύθηκαν 30 Mb (1% του ανθρώπινου 

γονιδιώματος) και χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι βιοπληροφορικής αλλά και 

λειτουργικής ανάλυσης. Ένα από τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης ήταν ότι 

περίπου τα μισά από τα στοιχεία που χαρακτηρίστηκαν ως λειτουργικά στοιχεία με 

πειραματικές μεθόδους δεν ανιχνεύθηκαν ως συντηρημένα παρά το ότι 

χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι υψηλής αναλυτικής ικανότητας (high resolution). Από 

την άλλη πλευρά, το 40% περίπου των εξελικτικά συντηρημένων περιοχών δε 

βρέθηκε να έχουν κάποια λειτουργία (Elgar & Vavouri 2008). 

Μια άλλη άποψη για το ρόλο των CNEs υποστηρίζει ότι ίσως να αποτελούν 

δομικά στοιχεία των γονιδιωμάτων (Dermitzakis et al. 2005). Για παράδειγμα μπορεί 

να είναι matrix – attachment regions, δηλαδή περιοχές που αποτελούν θέσεις 

δέσμευσης πρωτεϊνών που καθορίζουν τη δομή της χρωματίνης στο χώρο. Επιπλέον, 

θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη διαδικασία αλληλεπίδρασης των 

χρωμοσωμάτων, δεσμεύοντας πρωτεΐνες που καθορίζουν την οργάνωση των 

χρωμοσωμάτων στον πυρήνα που όπως έχει αποδειχθεί μπορεί να είναι διαφορετική 

ανάλογα το είδος αλλά και τον ιστό (Dermitzakis et al. 2005). Βέβαια, αυτή η 

υπόθεση δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. 

 

1.5. Τα χαρακτηριστικά των CNEs εν συντομία 

• Είναι παρόντα στα γονιδιώματα των περισσότερων μεταζώων. 

• Βρίσκονται μεταξύ των γονιδίων, αλλά και μέσα στα γονίδια στις μη 

μεταφραζόμενες περιοχές (untrancribed regions, UTRs) και σε 

ιντρόνια (introns). 

• Έχουν ιδιαίτερα χαμηλό ρυθμό αντικατάστασης ακόμα και σε μεγάλες 

εξελικτικές αποστάσεις. 

• Η παρουσία τους στα χρωμοσώματα θεωρείται ότι προκαλεί έντονα το 

φαινόμενο της συνταινίας. 
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• Στην πλειονότητά τους, θεωρούνται ρυθμιστικά στοιχεία (π.χ. , 

ενισχυτές, μονωτές). 

• Συχνά, βρίσκονται  κοντά σε γονίδια που συμμετέχουν στην 

ανάπτυξη των οργανισμών. 

 

1.6. Σκοπός της εργασίας 

Οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και αφορούν συντηρημένες 

αλληλουχίες στα γονιδιώματα των σπονδυλωτών, έχουν, με εξαίρεση την εργασία 

των Stephen et al., επικεντρωθεί στις αλληλουχίες που έχουν από κοινού ο άνθρωπος 

με τα υπόλοιπα σπονδυλωτά. Έτσι έχουν αναλυθεί, σχεδόν αποκλειστικά, 

συντηρημένα στοιχεία που εμφανίστηκαν στην εξελικτική πορεία των τετραπόδων 

(σύγκριση ανθρώπου με τα υπόλοιπα τετράποδα) ή των σπονδυλωτών γενικότερα 

(σύγκριση ανθρώπου – ψαριού). Συνεπώς, προκύπτει το ερώτημα ύπαρξης 

λειτουργικών στοιχείων που εμφανίστηκαν και εξελίχθηκαν στην γραμμή των 

τελεόστεων, μετά το διαχωρισμό τους από τα τετράποδα. Η ομάδα αυτή είναι 

ιδιαίτερα ποικιλόμορφη και έχει υποστεί σημαντικά εξελικτικά γεγονότα. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των γονιδιωμάτων των ψαριών για την 

ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό συντηρημένων στοιχείων σε αυτά. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε αποκλειστικά με χρήση εργαλείων 

βιοπληροφορικής και την ανάπτυξη αλγορίθμων (ενότητα 2.2). Τα λογισμικά που 

χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται στην ενότητα 2.1. 

 

2.1 Δομικά στοιχεία και Εργαλεία ανάπτυξης αλγορίθμων 

2.1.1 Αρχεία Fasta 

Τα Fasta αρχεία αποτελούν μία από τις συνηθέστερες μορφές αρχείων που 

περιέχουν βιολογικές αλληλουχίες. Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται ο χαρακτήρας 

΄>΄. Αμέσως μετά, αναγράφεται ο χαρακτηρισμός της αλληλουχίας, όπως σε ποιο 

είδος ανήκει, σε ποιο χρωμόσωμα περιέχεται κλπ. Στην επόμενη γραμμή ξεκινά η 

αλληλουχία του DNA ή αντίστοιχα της πρωτεΐνης. Στην εικόνα 2.1.1 δίνεται ένα 

παράδειγμα τέτοιου αρχείου. 

     >gi|532319|pir|TVFV2E|TVFV2E envelope protein 
ELRLRYCAPAGFALLKCNDADYDGFKTNCSNVSVVHCTNLMNTTVTTGLLLNGSYSENRT 
QIWQKHRTSNDSALILLNKHYNLTVTCKRPGNKTVLPVTIMAGLVFHSQKYNLRLRQAWC 
HFPSNWKGAWKEVKEEIVNLPKERYRGTNDPKRIFFQRQWGDPETANLWFNCHGEFFYCK 
MDWFLNYLNNLTVDADHNECKNTSGTKSGNKRAPGPCVQRTYVACHIRSVIIWLETISKK 
TYAPPREGHLECTSTVTGMTVELNYIPKNRTNVTLSPQIESIWAAELDRYKLVEITPIGF 
APTEVRRYTGGHERQKRVPFVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVQSQHLLAGILQQQKNL 

 

Εικόνα 2.1.1 Αλληλουχία σε μορφή Fasta (από τη βάση δεδομένων ncbi). Η πρώτη γραμμή ξεκινά 

με το σύμβολο ‘>’ και ακολουθεί η περιγραφή της αλληλουχίας. Στην επόμενη γραμμή ξεκινά η 

αλληλουχία των νουκλεοτιδίων (προκειμένη περίπτωση) ή αμινοξέων. 

 

2.1.2 Βάσεις Δεδομένων και MySQL 

Μία βάση δεδομένων είναι ένας χώρος σχεδιασμένος για την οργανωμένη 

αποθήκευση και την εύκολη πρόσβαση των πληροφοριών. Το λογισμικό που έχει 

σχεδιασθεί να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να ανακτά δεδομένα από μια βάση 

δεδομένων, με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο, ονομάζεται Σύστημα Διαχείρισης 
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Βάσεων Δεδομένων (Database management system ή DBMS). Το πιο κοινό από αυτά τα 

συστήματα είναι το σχεσιακό DBMS ή relational DBMS ή RDBMS (Donahoo 2005).  

Τα δεδομένα αποθηκεύονται  σε πίνακες που αποτελούνται από γραμμές και 

στήλες. Πίνακες από ανεξάρτητα δεδομένα μπορούν να συνδεθούν εφόσον έχουν 

στήλες δεδομένων (που λέγονται «κλειδιά») και αντιπροσωπεύουν τις ίδιες τιμές 

δεδομένων, δηλαδή η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών πινάκων γίνεται μέσω κοινών 

δεδομένων. Επομένως, ένα RDBMS ορίζεται ως ένα σύστημα όπου οι χρήστες 

χρησιμοποιούν τα δεδομένα σαν μια συλλογή από πίνακες που σχετίζονται μεταξύ 

τους. Αυτό προσθέτει ταχύτητα και ευελιξία στην οργάνωση των δεδομένων (SQL 

nutshell).  

Η πιο κοινή γλώσσα προγραμματισμού με την οποία μπορεί ένας χρήστης να 

αλληλεπιδράσει με ένα RDBMS είναι η SQL (Structured Query Language). Η SQL 

αποτελεί μία γλώσσα αναζήτησης σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων (relational query 

language). 

Το  λογισμικό MySQL είναι ένα ανοιχτό λογισμικό (open source) και αποτελεί ένα 

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, δηλαδή ένα RDBMS. Για να έχει κάποιος 

πρόσβαση, να μπορεί να προσθέσει ή να επεξεργαστεί τα δεδομένα μιας βάσης, 

χρειάζεται ένα σύστημα διαχείρισης όπως ο εξυπηρετητής (server) της MySQL.  Το  

λογισμικό MySQL  είναι ένα σύστημα πελάτη/διακομιστή (client/server).  Αποτελεί 

ένα γρήγορο, αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο (mysql.com). Τα χαρακτηριστικά 

αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά όταν κάποιος διαχειρίζεται ολόκληρα γονιδιώματα. 

Έτσι επιλέξαμε να οργανώσουμε τα δεδομένα μας με χρήση ενός διακομιστή MySQL. 

 

 

2.1.3 Η γλώσσα προγραμματισμού Perl 

 

Η Perl είναι μια σεναριακή (scripting) γλώσσα προγραμματισμού, δηλαδή 

γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να ελέγχει άλλα προγράμματα, πολλές φορές 

γραμμένα σε άλλη γλώσσα, και δημιουργήθηκε το 1987 από τον Larry Wall (Tisdall, 

2001). Χρησιμοποιείται από ένα ευρύ φάσμα χρηστών από όλους τους τομείς  αλλά 

ιδιαίτερα στην βιοπληροφορική και τον προγραμματισμύ δικτύου (web programming) 

και διατίθεται κάτω από την άδεια ανοιχτού λογισμικού GPL. Τα χαρακτηριστικά 
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εκείνα στα οποία οφείλεται η δημοτικότητά της στον τομέα της βιοπληροφορικής 

είναι τα εξής (Tisdall, 2001): 

• Προσφέρει τη δυνατότητα εύκολου προγραμματισμού  

• διαχειρίζεται πολύ καλά τα αρχεία κειμένου ή τα επίπεδα(flat) αρχεία, 

όπως είναι, κατά κύριο λόγο, τα αρχεία με βιολογική πληροφορία. 

• Δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλων αλληλουχιών, όπως DNA και 

πρωτεϊνών. 

• Είναι εύκολο να φτιάξει κάποιος ένα πρόγραμμα και μέσω αυτού να 

ελέγχει άλλα προγράμματα. 

• Είναι εύκολη η τοποθέτηση των βιολογικών αποτελεσμάτων σε 

ιστοσελίδες με δυναμικό τρόπο. 

• Μπορεί να συνδεθεί με μεγάλο αριθμό συστημάτων βάσεων δεδομένων 

όπως ο SQL server της MySql. 

 

2.1.4 Λογισμικό NCBI BLAST  

FORMATDB: Το formatdb μετατρέπει αρχεία FASTA σε βάσεις δεδομένων τύπου 

BLAST. Η εντολή έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 6 αρχείων από ένα αρχικό 

αρχείο fasta. Με εξαίρεση το αρχείο log που περιγράφει τα βασικά στοιχεία της 

εντολής (ημερομηνία, ώρα, όνομα αρχείου και αριθμός αλληλουχιών που περιείχε), 

τα υπόλοιπα είναι δυαδικά αρχεία και δεν είναι αναγνώσιμα παρά μόνο από άλλα 

προγράμματα. Τα αρχεία αυτά αποτελούν μια βάση δεδομένων τύπου BLAST. 

Αν υποθέσουμε ότι το όνομα του αρχικού FASTA αρχείου είναι NAME, τα αρχεία 

αυτά θα ήταν:  

o NAME.nhr – αρχείο με τους τίτλους των αλληλουχιών γραμμένους 

τον ένα κάτω από τον άλλο.  

o NAME.nin – αρχείο-δείκτης που περιέχει αναφορές σχετικά με την 

θέση στη μνήμη της αρχής των επικεφαλίδων (references ("offsets") to 

the beginnings of headers) στα αρχεία *.nhr και της αρχής των 

αλληλουχιών στα αρχεία *.nsq.   

o NAME.nsd 
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o NAME.nsi 

o NAME.nsq – οι αλληλουχίες σε δυαδική μορφή γραμμένες η μία κάτω 

από την άλλη.  

o NAME.log 

FASTACMD: Το πρόγραμμα fastacmd έχει τη δυνατότητα ανάκτησης μίας ή 

περισσότερων αλληλουχιών σε μορφή FASTA από μία βάση δεδομένων τύπου 

BLAST. 

 

MEGABLAST: Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα παράγωγο του BLAST. Το 

εργαλείο Εύρεσης τοπικής στοίχισης αλληλουχιών (Basic Local Alignment Search Tool ή 

BLAST) ανιχνεύει περιοχές ομοιότητας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ αλληλουχιών. Το 

πρόγραμμα συγκρίνει αλληλουχίες νουκλεοτιδίων ή αμινοξέων με τις αλληλουχίες 

που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων και υπολογίζει την σημαντικότητα των 

ταιριασμάτων/αντιστοιχιών (matches) (ncbi). 

Το MEGABLAST χρησιμοποιεί έναν λίγο διαφοροποιημένο αλγόριθμο για 

την εύρεση στοιχίσεων αλληλουχιών από τον αλγόριθμο του blastn. Ο αλγόριθμος 

του MEGABLAST χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την στοίχιση αλληλουχιών που 

διαφέρουν ελάχιστα. Όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα μεγέθη «λέξης» είναι περίπου 

10 φορές γρηγορότερος από άλλα προγράμματα εύρεσης ομοιότητας μεταξύ 

αλληλουχιών. Επιπλέον, το MEGABLAST έχει τη δυνατότητα χειρισμού πολύ 

μεγαλύτερων αλληλουχιών σε σχέση με τα παραδοσιακά προγράμματα BLAST όπως 

το blastn. Παρακάτω αναλύονται οι παράμετροι του προγράμματος (Korf et al. 

2003): 

Μέγεθος λέξης (Word size) 

Το μέγεθος «λέξης» είναι το ελάχιστο μήκος ενός όμοιου τμήματος που πρέπει 

να έχουν οι αλληλουχίες που συγκρίνουμε για να θεωρηθεί ως εύρεση ταιριάσματος 

(match) από τον αλγόριθμο. Το Mega BLAST είναι πολύ αποτελεσματικό με μήκη 

«λέξης» μεγαλύτερα των 15 στοιχείων, αν και μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και 

μήκος λέξης 8. Αν το μέγεθος λέξης (W) είναι πολλαπλάσιο του 4, ο αλγόριθμος 

εγγυάται την ανίχνευση όλων των τέλειων matches μήκους  W + 3 και επέκταση 
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αυτών. Τέλεια matches μήκους W μπορεί επίσης να ανιχνευτούν αλλά ο αλγόριθμος 

δεν το εγγυάται. Κάθε τιμή W που δεν είναι πολλαπλάσιο του 4 είναι ισότιμη με την 

κοντινότερη τιμή που είναι πολλαπλάσιο του 4. 

 

Παράμετροι κενού στοίχισης (Gapping parameters) 

Εξ ορισμού, ο μη συγγενικός (non-affine) τύπος χρησιμοποιείται. Αυτό 

σημαίνει ότι η ποινή ανοίγματος ενός κενού κατά τη στοίχιση είναι 0 αλλά η 

επέκταση του κενού εκτιμάται από τον τύπο E = r/2 – q, όπου Ε η ποινή επέκτασης 

κενού, r το κέρδος από ταίριασμα (match) και q η ποινή από μη ταίριασμα 

(mismatch). Η non-affine έκδοση του MegaBLAST απαιτεί λιγότερη μνήμη και 

επιπλέον είναι σημαντικά γρηγορότερη. Ωστόσο, το affine gapping μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κυρίως με μεγάλα μήκη λέξεων. Το Non-affine gapping τείνει να 

επιστρέφει στοιχίσεις με περισσότερα κενά αλλά μικρότερα σε μήκος. 

X-dropoff τιμή 

Όπως συμβαίνει και στο BLAST, η τιμή αυτή καθορίζει ένα κατώφλι/όριο 

πέρα από το οποίο σταματά η επέκταση της στοίχισης. Όταν η βαθμολογία πέφτει 

κάτω από το τοπικό μέγιστο που έχει βρεθεί έχοντας αφαιρέσει από αυτό την X-

dropoff τιμή, σταματά η αναζήτηση σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, ο ορισμός ίδιας τιμής 

X-dropoff αλλά και ποινές επέκτασης κενών κλπ  στους αλγόριθμους MegaBLAST 

και BLAST δεν φέρνει απαραίτητα τα ίδια αποτελέσματα (Zhang et al. 2000). 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε μήκος λέξης 28. Ο αλγόριθμος του 

BLAST περιγράφεται στην εικόνα 2.1.2. 

 



 

Εικόνα 2.1.2 Ο αλγόριθμος BLAST. (a) Δεδομένης μιας αλληλουχίας (query) μήκους L, το BLAST ανακτά 

μια λίστα από λέξεις μήκους w, όπου w = 3 για αμινοξικές αλληλουχίες και 11 για νουκλεοτιδικές 

αλληλουχίες. Υπάρχουν το πολύ L - w + 1 τέτοιες λέξεις. Η λίστα λέξεων επεκτείνεται ώστε να 

περιλαμβάνει όλες τις λέξεις που έχουν υψηλή βαθμολογία, διατηρώντας μόνο αυτές που η βαθμολογία 

τους είναι μεγαλύτερη από τη βαθμολογία γειτονικών λέξεων T όταν βαθμολογούνται με οδηγό τον 

πίνακα PAM250 ή τον BLOSUM62. Για τις τυπικές τιμές των παραμέτρων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

περίπου 50 λέξεις ανά στοιχείο (νουκλεοτίδιο ή αμινοξύ) ανά αλληλουχία query. (b) Η λίστα λέξεων με 

υψηλή βαθμολογία συγκρίνεται με την αλληλουχία – πρότυπο της βάσης δεδομένων και ανιχνεύονται 

τμήματα αλληλουχίας που ταιριάζουν ακριβώς. (c) Για κάθε ταίριασμα λέξης (word match), εκτείνεται η 

στοίχιση προς τις δύο κατευθύνσεις και δημιουργούνται στοιχίσεις που έχουν υψηλότερη βαθμολογία 

από το κατώφλι S (Pertsemlidis & Fondon 2002). 
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2.1.5 RepeatMasker 

Το λογισμικό RepeatMasker διατρέχει αλληλουχίες DNA με σκοπό την εύρεση 

διάσπαρτων επαναλήψεων (tandem repeats) και αλληλουχιών χαμηλής 

πολυπλοκότητας. Το πρόγραμμα δέχεται ως είσοδο (input) ένα αρχείο FASTA με τις 

αλληλουχίες που θέλουμε να ελέγξουμε και επιστρέφει μια λεπτομερή περιγραφή 

(annotation) των επαναλήψεων που υπάρχουν αλλά και το αρχείο FASTA με τις 

επαναλαμβανόμενες περιοχές που βρέθηκαν να έχουν αντικατασταθεί με Ns, 

δηλαδή να είναι καλυμμένες (masked). Η ανίχνευση γίνεται διατρέχοντας μια 

βιβλιοθήκη-αρχείο με γνωστά επαναλαμβανόμενα στοιχεία και συγκρίνοντάς τα με 

τις αλληλουχίες του αρχείου που χρησιμοποιείται (αρχείο input). Οι συγκρίσεις 

αλληλουχίας στο RepeatMasker εκτελούνται από το πρόγραμμα wublast ή το 

cross_match που αποτελεί μία αποτελεσματική υλοποίηση του  αλγορίθμου Smith-

Waterman-Gotoh και αναπτύχθηκε από τον Phil Green (πηγή 

www.repeatmasker.com). Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιήθηκε από την ιστοσελίδα 

www.repeatmasker.com όπου είναι διαθέσιμο. 

 

2.1.6 Mafft 

Το MAFFT αποτελεί ένα πρόγραμμα πολλαπλής στοίχισης αλληλουχιών. Είναι 

κατασκευασμένο για λειτουργικά συστήματα τύπου unix.  Προσφέρει μια πληθώρα 

αλγορίθμων πολλαπλής στοίχισης, όπως οι εξής αλγόριθμοι: L-INS-i (ακριβής, για 

στοίχιση όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από 200 αλληλουχίες), FFT-NS-2 

(γρήγορος,  για στοίχιση όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από 10000 

αλληλουχίες) , κλπ (Katoh et al. 2004). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ο 

αλγόριθμος L-INS-i λόγω των χαρακτηριστικών που περιγράφονται παραπάνω. Η 

στοίχιση έγινε στο τοπικό υπολογιστικό σύστημα. 

 

2.1.7 Mapchart 

Tο Mapchart αποτελεί λογισμικό για την γραφική αποτύπωση γενετικών χαρτών 

σύνδεσης (linkage maps) και QTLs. Οι χάρτες αυτοί αποτελούνται από μια σειρά 

http://www.repeatmasker.com/
http://www.repeatmasker.com/
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κάθετων ράβδων που αναπαριστούν τα χρωμοσώματα ή τις ομάδες σύνδεσης. Πάνω 

σ’αυτές, υποδεικνύονται οι θέσεις των γενετικών τόπων και δίπλα τους οι αποστάσεις 

μεταξύ τους. Το πρόγραμμα συγκεκριμένα, παίρνει ως είσοδο τα στοιχεία σύνδεσης 

μεταξύ των τόπων και δημιουργεί γραφήματα (Voorrips 2001). Με χρήση του 

Mapchart μελετήθηκε αφενός η θέση των CNEs σε κάθε είδος αλλά και η συγκριτική 

κατανομή τους στα χρωμοσώματα των 5 ειδών. 

 

2.1.8 Gene Ontology (GO) 

Το project Gene Ontology (GO) αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών 

φορέων με σκοπό τη δημιουργία σταθερών περιγραφών των γονιδιακών προϊόντων 

για όλες τις βάσεις δεδομένων. Η ομάδα GO έχει αναπτύξει 3 διαφορετικά δομημένα 

και ελεγχόμενα λεξικά, τις οντολογίες (ontologies). Τα λεξικά αυτά περιγράφουν τα 

γονιδιακά προϊόντα σε σχέση με τη βιολογική διεργασία στην οποία συμμετέχουν 

(biological processes), τα κυτταρικά στοιχεία με τα οποία σχετίζονται (cellular 

components) και τις μοριακές λειτουργίες (molecular functions). Η περιγραφή είναι 

φτιαγμένη ανεξάρτητα από το είδος στο οποίο αναφερόμαστε 

(www.geneontology.org/GO.doc.shtml).  

 

2.2. Τα γονιδιώματα που χρησιμοποιήθηκαν 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες από γονιδιώματα των 

ψαριών Danio rerio, Takifugu rubripes, Tetraodon nigroviridis, Oryzias latipes και 

Gasterosteus aculeatus στις εκδόσεις Zv7, FUGU 4.0, TETRAODON 7, HdrR και 

BROAD S1 αντίστοιχα. Τα 5 αυτά γονιδιώματα είναι ετερογενή όσον αφορά στο 

μέγεθός και τη σύνθεσή τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθού των χρωμοσωμάτων 

τους. Επιπλέον, κάθε ένα από αυτά έχει αλληλουχηθεί με διαφορετικό βαθμό 

κάλυψης. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των 

γονιδιωμάτων. 

 

 

http://www.geneontology.org/GO.doc.shtml
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Πίνακας 2.1. Τα γονιδιώματα που χρησιμοποιήθηκαν και τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 

Είδος  Μέγεθος σε 

Gb  

Αριθμός χρωμοσωμάτων  Βαθμός κάλυψης 

Danio rerio  Zebrafish  1,44  25  ~5.5 Χ 

Takifugu rubripes  Fugu  0,393  scaffolds  ~8.7 Χ 

Tetraodon nigroviridis  Tetraodon  0,4  21  ~7.9Χ 

Oryzias latipes  Medaka  0,868  24  ~6.7Χ 

Gasterosteus aculeatus  Stickleback  0,461  21 groups  ~9Χ 

 

Οι αλληλουχίες βρίσκονται σε ελεύθερη πρόσβαση στο Genome Browser της 

ensemble (έκδοση 49), στη μορφή αρχείων FASTA και παράλληλα οργανωμένα σε 

βάση δεδομένων τύπου MySQL. Στους πίνακες της βάσης ήταν καταγραμμένα τα 

χαρακτηριστικά και ο σχολιασμός (annotation) για όποιο τμήμα από τα γονιδιώματα 

υπάρχει πληροφορία που το περιγράφει. Από τα αρχεία με τα γονιδιώματα 

χρησιμοποιήθηκαν εκείνα που περιείχαν τις αλληλουχίες οργανωμένες σε 

χρωμοσώματα ή ομάδες (Groups), δηλαδή οι αλληλουχίες toplevel σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση της ensemble. Όσον αφορά στο fugu υπάρχουν διαθέσιμες 

αποκλειστικά αλληλουχίες seqlevel σε μορφή FASTA. 

 

2.3 Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε 

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε 2 στάδια. Το πρώτο ήταν η 

απομόνωση των περιοχών μεταξύ των γονιδίων στα 5 γονιδιώματα με χρήση των 

FASTA αρχείων και των πληροφοριών που περιέχονταν στη βάση δεδομένων της 

Ensembl (ενότητα 2.3.1). Το δεύτερο ήταν η ανίχνευση των συντηρημένων περιοχών 

που ήταν μεγαλύτερες από 99 νουκλεοτιδικές βάσεις (bp) και είχαν τουλάχιστον 70% 

ομοιότητα (ενότητα 2.3.2).  
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Τα βήματα του αλγορίθμου στο σύνολό του, όπως αυτός υλοποιήθηκε, ήταν τα εξής 

(εικόνα 2.3.1): 

• Απομόνωση των περιοχών μεταξύ των γονιδίων (intergenic) για κάθε 

γονιδίωμα με χρήση της βάσης δεδομένων της ensembl και των αρχείων 

FASTA. Μ’αυτό τον τρόπο επιλέγουμε και τις περιοχές που δεν κωδικοποιούν 

(non-coding). 

• Δημιουργία ενός αρχείου FASTA για κάθε είδος που περιείχε τις, μεταξύ των 

γονιδίων, περιοχές. 

• Blast των αρχείων αυτών με αποτέλεσμα την ανίχνευση των περιοχών που 

υπάρχουν τουλάχιστον σε 2 είδη. 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα blast outputs. 

• Για κάθε περιοχή που βρέθηκε μεταξύ 2 ειδών γίνεται έλεγχος για την 

παρουσία της και στα άλλα 3 είδη. 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις αλληλουχίες που βρίσκονται και στα 5 

είδη που μελετώνται,  με κριτήριο να είναι μεγαλύτερες από 99 bp και να 

έχουν τουλάχιστον 70% ομοιότητα. 

 



 
Εικόνα 2.3.1. Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου που υλοποιήθηκε συνολικά. 

 

2.3.1 Απομόνωση των περιοχών μεταξύ των γονιδίων (Intergenic sequences) 

 

Η μελέτη για την εύρεση συντηρημένων περιοχών στο ncDNA προϋπέθετε την 

αφαίρεση των περιοχών που μεταφράζονται ή κωδικοποιούν κάποιο λειτουργικό 

μετάγραφο (π.χ. RNA μόρια). Αρχικά, κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα που αφαιρεί 

όλες τις αλληλουχίες με νουκλεοτίδια που είχαν δηλωθεί ως N, δηλαδή  δεν ήταν 

σίγουρο αν ήταν ένα από τα Α , T, C, G. Οι αλληλουχίες αυτές αφαιρέθηκαν εφόσον 

περιείχαν τουλάχιστον 100 ακαθόριστα νουκλεοτίδια στη σειρά, καθώς δεν ήταν 

πληροφοριακές, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε το υπολογιστικό κόστος. Μετά την 

αφαίρεση κρατήθηκε σε βάση δεδομένων η αρχική αρίθμηση των αλληλουχιών που 

προέκυψαν.  
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Έπειτα, κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα το οποίο εντόπισε τα σημεία όπου 

άρχιζαν και τελείωναν όλες οι περιοχές του DNA που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως 

coding, δηλαδή περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες ή κωδικοποιούν κάποιο μόριο 

RNA. Ο καθορισμός των σημείων έναρξης και λήξης κάθε μετάγραφου ανά 

χρωμόσωμα και ανά είδος έγινε με χρήση των δεδομένων που εμπεριέχονται στη 

βάση δεδομένων της ensembl. Για όλα τα μετάγραφα ενός γονιδίου, καθορίστηκε το 

σημείο έναρξης και λήξης τους. Στη συνέχεια επιλέχθηκε το σημείο έναρξης εκείνου 

του μετάγραφου που ήταν σε χαμηλότερη αρίθμηση (upstream) και το σημείο λήξης 

εκείνου του μετάγραφου που ήταν σε μεγαλύτερη αρίθμηση (downstream) σε σχέση με 

τα σημεία λήξης των υπόλοιπων μετάγραφων. Τα σημεία αυτά ορίστηκαν ως τα 

σημεία έναρξης και λήξης αντίστοιχα της συγκεκριμένης coding αλληλουχίας. Τα 

σημεία έναρξης και λήξης των περιοχών μεταξύ των coding (intergenic) ορίστηκαν ως 

το σημείο λήξης της προηγούμενης coding περιοχής + 1 και το σημείο έναρξης της 

επόμενης coding περιοχής – 1 αντίστοιχα. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που 

ανακτήθηκαν οργανώθηκαν σε μία βάση δεδομένων όπου παρατίθενται τα 

σημαντικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν την κάθε αλληλουχία. Τέτοιες είναι: το 

γονιδίωμα στο οποίο ανήκει, το χρωμόσωμα όπου εμπεριέχεται, καθώς και το σημείο 

έναρξης και λήξης στο χρωμόσωμα. Για κάθε αλληλουχία ορίστηκε και ένας 

μοναδικός αριθμός που την χαρακτηρίζει (ID). Στην εικόνα 2.3.2 απεικονίζεται το 

διάγραμμα ροής του αλγορίθμου απομόνωσης των περιοχών μεταξύ των γονιδίων. 

Στη συνέχεια με χρήση του εργαλείου formatdb τα γονιδιώματα οργανώθηκαν σε 

βάσεις δεδομένων τύπου BLAST.  

 

Παράδειγμα εντολής:  “formatdb –i inputfile –o T –p F” 

 

Η παραπάνω εντολή καλεί το εργαλείο FORMATDB να διαμορφώσει το αρχείο 

«inputfile». Η παράμετρος –ο Τ δηλώνει ότι κατά τη διαμόρφωση θα δημιουργηθούν 

δείκτες (indices) που θα δείχνουν πού ξεκινά η κάθε αλληλουχία, ενώ η παράμετρος   

«–p F» δηλώνει ότι η αλληλουχίες που περιέχονται στο inputfile είναι νουκλεοτιδικές 

και όχι πρωτεϊνικές. 

Με χρήση εντολών FASTA (FASTA commands) του λογισμικού NCBI BLAST, 

απομονώθηκαν οι αλληλουχίες του ncDNA από τα γονιδιώματα. Σε κάθε εντολή 

εισαγόταν το σημείο έναρξης και λήξης καθώς και το χρωμόσωμα προέλευσης της 



κάθε αλληλουχίας. Οι αλληλουχίες γράφτηκαν, για κάθε γονιδίωμα, η μία κάτω από 

την άλλη. Έτσι, δημιουργήθηκαν 5 αρχεία, ένα για κάθε γονιδίωμα, που περιείχαν το 

ncDNA του καθενός. Παράδειγμα εντολής: 

 

“fastacmd –d database –s\’lcl|position\’ –L start, end” 

 

Η εντολή αυτή ανακτά μια αλληλουχία που προέρχεται από τη βάση δεδομένων 

«database». Η αλληλουχία έχει τη σειρά «position» (η πρώτη αλληλουχία έχει σειρά 

1, η δεύτερη 2 κλπ), ξεκινά από το σημείο «start» (το πρώτο γράμμα της αλληλουχίας 

είναι το σημείο 1)  και τελειώνει στο σημείο «end». 

 

 

Εικόνα 2.3.2. Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου απομόνωσης των περιοχών μεταξύ των γονιδίων στα 5 

γονιδιώματα. 
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2.3.2 Ανίχνευση των συντηρημένων περιοχών στα γονιδιώματα των 5 ειδών 

 

Στη συνέχεια με χρήση του εργαλείου formatdb τα αρχεία αυτά οργανώθηκαν σε 

βάσεις δεδομένων τύπου BLAST όπως και πριν. Το επόμενο βήμα είναι η σύγκριση 

των γονιδιωμάτων ανά ζεύγη, με σκοπό την ανίχνευση αλληλουχιών σημαντικά 

όμοιων μεταξύ τους με βάση τα κριτήρια που έχει οριστεί (μήκος >99bp, >70% 

ομοιότητα). Η σύγκριση αυτή πραγματοποιήθηκε με χρήση του αλγορίθμου 

megablast. Η εντολή που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εξής: 

 

“blastall –p blastn –d database –i inputfile –e 0.000001 –n T –m 18” 

 

Η εντολή αυτή καλεί το πρόγραμμα blast να χρησιμοποιήσει ως αλληλουχίες 

αναζήτησης (query) τις αλληλουχίες που εμπεριέχονται στο αρχείο inputfile και να 

τις συγκρίνει με τη βάση δεδομένων database. Με επιλογή -n T καθορίζεται η χρήση 

του αλγορίθμου megablast και με την επιλογή –m 18 επιλέγεται η μορφή που θα έχει 

το αρχείο που επιστρέφεται (output). 

Έγιναν συγκρίσεις, με χρήση του αλγορίθμου megablast, όλων των 

γονιδιωμάτων κατά ζεύγη, δηλαδή 10 συγκρίσεις. Τα αποτελέσματα μεταφέρθηκαν 

σε βάσεις δεδομένων τύπου MySQL, όπου κάθε hit χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένο id με όλα τα χαρακτηριστικά, όπως αυτά επιστρέφονται από το 

megablast. Στη συνέχεια, ανιχνεύθηκαν τα hits των blast 2 τυχαίων ειδών που είχαν 

hits και στα υπόλοιπα 3 είδη. Στη συνέχεια εντοπίστηκε το σημείο έναρξης και λήξης 

της αλληλουχίας που ανιχνεύτηκε σε κάθε ένα από τα 5 γονιδιώματα και ήταν 

μεγαλύτερη από 99 νουκλεοτίδια. Τα αποτελέσματα οργανώθηκαν σε βάση 

δεδομένων MySQL. 

Στην εικόνα 2.3.3 απεικονίζεται το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου με τον οποίο 

φτάσαμε στην ανίχνευση των συντηρημένων αλληλουχιών (CNEs) στις περιοχές 

μεταξύ των γονιδίων στα γονιδιώματα των 5 ειδών. 

 



 
Εικόνα  2.3.3. Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου ανίχνευσης των συντηρημένων αλληλουχιών 

(CNEs) στις περιοχές μεταξύ των γονιδίων (intergenic) στα 5 είδη. 

 

 

2.3.3 Μελέτη των συντηρημένων αλληλουχιών 

 

Με χρήση του λογισμικού RepeatMasker ελέγχθηκε αν οι αλληλουχίες που 

ανιχνεύτηκαν ήταν επαναλαμβανόμενα στοιχεία ή αλληλουχίες χαμηλής 

πολυπλοκότητας. Ο έλεγχος έγινε online στον ιστότοπο του RepeatMasker. 

Χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης wublast και ως πηγή DNA εκείνη των 

σπονδυλωτών. 

Οι αλληλουχίες που πέρασαν από το φιλτράρισμα στοιχήθηκαν. Η πολλαπλή 

στοίχιση έγινε με χρήση του λογισμικού Mafft και της εντολής : 

 

“mafft --clustalout --quiet --maxiterate 1000 --localpair file_name.fa” 

 

Με την εντολή αυτή καλούμε το πρόγραμμα mafft να στοιχίσει πολλαπλά τις 

αλληλουχίες που υπάρχουν στο αρχείο τύπου FASTA “ file_name.fa”. Η επιλογή “—

clustalout” έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα να επιστρέψει την πολλαπλή στοίχιση 

με τη μορφή του προγράμματος clustal (βλ. εικόνα 3.3). Με την επιλογή “—quiet” 
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ζητάμε από το πρόγραμμα να μην αναφέρει την πρόοδο της στοίχισης κατά τη 

διάρκεια του «τρεξίματός» του. Η παραπάνω εντολή δίνει τη δυνατότητα 

επαναλαμβανόμενης βελτίωσης της στοίχισης ενσωματώνοντας πληροφορία τοπικής 

στοίχισης ανά δύο αλληλουχιών. Έτσι, με την επιλογή “—localpair” ζητάμε τη χρήση 

αυτής της πληροφορίας και με την επιλογή “--maxiterate 1000” περιορίζουμε το 

πρόγραμμα στις 1000 επαναλήψεις. 

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν αρχεία στο λογισμικό Mapchart με το οποίο 

έγινε δυνατή η συγκριτική αποτύπωση των αλληλουχιών πάνω σε ένα φυσικό χάρτη 

και η παρατήρηση της κατανομής των αλληλουχιών στο γονιδίωμα του κάθε είδους. 

Η μελέτη των αλληλουχιών συνεχίστηκε με τη μελέτη των γονιδίων που 

βρίσκονται στην 5’ και 3’ πλευρά (upstream, downstream) από αυτές σε κάθε 

γονιδίωμα. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τα κοντινότερα μετάγραφα upstream και 

downstream από τις αλληλουχίες και καταγράφηκε η κατηγορία GO στην οποία 

ανήκαν. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε καταγεγραμμένη κάποια κατηγορία GO 

στο υπό μελέτη είδος, έγινε έρευνα για την ύπαρξη του χαρακτηρισμού της 

λειτουργίας σε ομόλογα γονίδια άλλων ειδών. Η πληροφορία για την ύπαρξη ή όχι 

ομόλογου γονιδίου στα υπόλοιπα είδη υπάρχει στους πίνακες της ensembl. 

Συγκεκριμένα, τα είδη στα οποία έγινε αυτός ο έλεγχος ήταν τα υπόλοιπα 4 ψάρια 

(όλα εκτός από το είδος που περιέχει το γονίδιο που μελετάμε) και ο άνθρωπος. Το 

γονιδίωμα του τελευταίου έχει αποτελέσει σημαντική πηγή χαρακτηρισμού των 

περισσότερων από τα γονιδιώματα των σπονδυλωτών καθώς είναι το πιο καλά 

μελετημένο σε πειραματικό επίπεδο. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Στην παρούσα εργασία, απομονώθηκε το τμήμα των γονιδιωμάτων των 

ειδών Takifugu rubripes, Tetraodon nigroviridis, Danio rerio, Oryzias latipes και 

Gasterosteous aculeatus, που δεν κωδικοποιεί πρωτεϊνες και βρίσκεται μεταξύ των 

γονιδίων. Η μελέτη των 5 γονιδιωμάτων είχε ως στόχο την ανίχνευση αλληλουχιών 

που  είχαν τουλάχιστον 100 νουκλεοτιδικές βάσεις μήκος και 70% ομοιότητα μεταξύ 

τους. 

 Από τη σύγκριση των γονιδιωμάτων προέκυψαν 731 συντηρημένες 

αλληλουχίες (CNEs). Οι αλληλουχίες αυτές ελέγχθηκαν με το λογισμικό 

RepeatMasker για να αποκλειστούν εκείνες που αποτελούσαν επαναλαμβανόμενα 

στοιχεία. Στην εικόνα που ακολουθεί, φαίνεται μια περίληψη του αρχείου εξόδου 

(output) του προγράμματος. Αρχικά, εισήχθησαν 731 αλληλουχίες για κάθε είδος 

(731x5=3655 αλληλουχίες συνολικά). Από το σύνολο των νουκλεοτιδικών βάσεων 

που περιείχαν, το 76,31% αναγνωρίσθηκε ως επαναλαμβανόμενα στοιχεία, εκ των 

οποίων, το ~73% αναγνωρίστηκε ως DNA μεταθετά στοιχεία, το ~2,5% ως 

ρετροστοιχεία και το 0,08% ως αλληλουχίες χαμηλής πολυπλοκότητας. 
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Summary: 

================================================== 

file name: RM2_FASTA_conserved.fa_1213609515 

sequences:          3655 

total length:     491124 bp  (491124 bp excl N/X-runs) 

GC level:         45.41 % 

bases masked:     374767 bp ( 76.31 %) 

                  number of        length   percentage 

                  elements*     occupied  of sequence 

-------------------------------------------------- 

Retroelements             86         12440   bp     2.53 % (LINEs) 

DNA transposons         2960       361911 bp    73.69 % (Tc1-IS630-Pogo) 

Total interspersed repeats:        374351  bp    76.22 % 

Low complexity:           18           416       bp     0.08 % 

==================================================                                                     

Εικόνα 3.1 Η περίληψη του RepeatMasker, με κάλυψη του 76,31% των νουκλεοτιδικών βάσεων που 

εισήχθησαν ως DNA μεταθετά στοιχεία και ρετροστοιχεία. 

Ο έλεγχος αυτός οδήγησε σε 109 αλληλουχίες, το τελικό σύνολο από CNEs, 

για κάθε είδος. Με σκοπό να ελεγχθεί αν κάποιες από αυτές είναι πιθανό να 

κωδικοποιούν κάποια πρωτεΐνη ή RNA, τα CNEs μεταφράστηκαν σε αμινοξέα σε 

όλα τα πλαίσια ανάγνωσης. Όλα τα CNEs περιείχαν κωδικόνια λήξης (stop codons) σε 

όλα τα πλαίσια ανάγνωσης. Το περιεχόμενο σε G,C των αλληλουχιών αυτών, κατά 

μέσο όρο, ήταν 40,1%.  Το μεγαλύτερο μέγεθος των CNEs είναι 469 bp και το 

μικρότερο 101 bp με μέσο μήκος τις ~150 bp.. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 

απεικονίζεται ένα ιστόγραμμα του μήκους των CNEs. Τα περισσότερα περιέχουν 

λιγότερα από 200 νουκλεοτίδια. 



 

Εικόνα 3.2 Ιστόγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η κατανομή των CNEs όσον αφορά το μήκος τους σε 

bp. 

  

Από τα 109 CNEs που βρέθηκαν, τα 6 υπάρχουν σε 2 αντίγραφα: τα 3 από 

αυτά υπάρχουν σε 2 αντίτυπα στο Danio rerio ενώ τα άλλα 3 σε 2 αντίτυπα στο 

Takifugu rubripes. Επομένως, υπάρχουν τελικά 103 CNEs στα 5 είδη από τα οποία τα 

97 είναι μοναδικά.  

 Λόγω της ύπαρξης μιας σειράς εργασιών ανίχνευσης συντηρημένων 

στοιχείων στα σπονδυλωτά, κρίθηκε αναγκαία η σύγκριση των στοιχείων που 

προέκυψαν από την εργασία με τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα σε βάσεις 

δεδομένων. Έτσι, η ανάλυση BLAST των αλληλουχιών των CNEs της παρούσας 

εργασίας στην βάση δεδομένων CONDOR έδειξε ότι 54 από τα 103 CNEs έχουν ήδη 

αναγνωρισθεί από τη σύγκριση ανθρώπου – fugu (Woolfe  et al. 2007). Η επιπλέον 

σύγκριση με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων TFCONES, έδειξε ότι 3 ακόμα CNEs 

είναι αναγνωρισμένα στον άνθρωπο (Lee et al. 2007). Έτσι, απομένουν 46 CNEs που 

προφανώς είναι ειδικά για τα ψάρια (βλ. παράρτημα Β). 
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Η διαδικασία ανίχνευσης των CNEs περιλάμβανε και τη μελέτη ύπαρξής τους 

σε ζεύγη. Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται ο αριθμός συντηρημένων στοιχείων όπως 

αυτός αλλάζει ανάλογα με τα είδη που ελέγχονται.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Η παρουσία των CNEs στα 5 είδη που μελετήθηκαν κατά ζεύγη ειδών. 

Είδη Fugu Tetraodon Medaka Stickleback Zebrafish 

Fugu - 84602 138217 79284 141932 

Tetraodon  - 23857 12242 64889 

Medaka   - 102563 2294305 

Stickleback    - 435643 

Zebrafish     - 

 

Τα 103 CNEs (97 μοναδικά και το ένα αντίγραφο, από κάθε ένα από τα 6 που 

βρίσκονται διπλασιασμένα, σε κάποιο από τα είδη) στοιχήθηκαν πολλαπλά με χρήση 

του λογισμικού Mafft (Katoh et al. 2005). Η στοίχιση έγινε επιλέγοντας τη 

διαμόρφωση τύπου CLUSTAL ώστε να φαίνονται άμεσα οι ομοιότητες των 

αλληλουχιών με τα ‘*’ που χρησιμοποιούνται. Το ποσοστό ομοιότητάς τους 

κυμαίνεται από 70% ως 98%. Δεν βρέθηκε κανένα CNE που να περιέχει τουλάχιστον 

100 bp με 100% ομοιότητα όπως έχουν οριστεί τα Υπερσυντηρημένα στοιχεία (UCEs) 

στα σπονδυλωτά. Βρέθηκαν όμως 2 CNEs που περιείχαν τμήμα στην αλληλουχία 

τους το οποίο είχε μήκος 98 bp και 100% ομοιότητα. Ακολουθεί, ως παράδειγμα, η 

πολλαπλή στοίχιση του CNE ‘20669’.  



 

Εικόνα 3.3 Πολλαπλή στοίχιση του CNE ‘20669’. Είναι εμφανείς 7 θέσεις όπου έχουν επέλθει αλλαγές 

στην αλληλουχία κάποιου(ων) από τα συγκρίνοντα είδη που είναι από πάνω προς τα κάτω τα: Fugu, 

Tetraodon, Medaka, Stickleback, Zebrafish. 

 

3.1  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ CNEs ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ 

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των CNEs ήταν η κατανομή τους, καθώς έχουν την 

τάση να συγκεντρώνονται σε ομάδες (clusters) και να μην κατανέμονται 

ομοιόμορφα στα χρωμοσώματα (βλ. παράρτημα Γ). Στη μελέτη της κατανομής δεν 

συμπεριλάβαμε το γονιδίωμα του Takifugu rubripes, καθώς δεν έχουν καθοριστεί σε 

αυτό ομάδες σύνδεσης, όπως τα χρωμοσώματα ή τα ‘Groups’ που υπάρχουν, για 

παράδειγμα, στο Gasterosteous aculeatus. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται 

τα χρωμοσώματα του κάθε είδους, όπου συναντάμε CNEs, και ο αριθμός αυτών.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1 Οι ομάδες σύνδεσης που περιέχουν CNEs για κάθε είδος. Φαίνεται η σχέση 1 : 1 μεταξύ 

των ομάδων σύνδεσης των ειδών καθώς, με εξαίρεση το Zebrafish, τα άλλα είδη έχουν τα CNEs σε 

αντίστοιχα χρωμοσώματα. 

 Ομάδες Σύνδεσης (Linkage groups) 

Αριθμός CNEs Tetraodon Medaka Stickleback Zebrafish 
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7 12 9 XIII 24, 8, 5 

2 11 5 XVII 6, 21 

7 10 22 XV 17 

18 9 7 XII 23, 22 

7 8 16 XX 16, 17 

2 7 14 VII 21 

5 6 20 XXI 24, 2 

11 5 3 II 22, 7 

6 3 8 XI 3 

6 2 21 XVI 9 

1 21 11 X 19 

2 18 1 IX 1 

12 17 16 VI,V 17, 13 

1 16 13 I 15 

7 13 6 XIX 18 

1 19 21 VII 20 

8 1 10,4 IV,VIII,III 14, 6, 22 

 

 

Υπάρχουν χρωμοσώματα  που έχουν μέχρι και 18 CNEs (π.χ. χρωμόσωμα 9 

του Tetraodon), άλλα που περιέχουν μόνο 1 CNE (π.χ. χρωμόσωμα 1 του Tetraodon) 

και άλλα στα οποία δεν βρέθηκε κάποιο CNE (βλ. πίνακα 3.1.2). Από τον πίνακα 

3.1.1, είναι εμφανές ότι ενώ τα περισσότερα από τα χρωμοσώματα του ενός είδους 

σχετίζονται με ένα χρωμόσωμα από τα άλλα είδη, αυτό δε συμβαίνει με το Zebrafish 

και σε μικρότερο βαθμό με το Stickleback. Έτσι, ενώ μπορούμε να πούμε ότι τα 

χρωμοσώματα στα Tetraodon, Medaka και Stickleback έχουν σχέση 1:1, στο zebrafish 

η σχέση μπορεί να είναι και 1:3 (π.χ. CNEs από το χρωμόσωμα 12 του Tetraodon 

βρίσκονται στα χρωμοσώματα 5, 8, και 24 του zebrafish).  
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        Πίνακας 3.1.2 Οι ομάδες σύνδεσης των 4 γονιδιωμάτων που δεν περιέχουν CNEs. 

Ομάδες Σύνδεσης που δεν περιέχουν CNEs 

Tetraodon Medaka Stickleback Zebrafish 

4, 14, 15, 20 2, 12, 15, 17, 18, 19 XIV, XVIII 2, 4, 10, 11, 12 

         

Η κατανομή τους παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα Γ, ενώ στις 

εικόνες που ακολουθούν (εικόνες 3.1.1 και 3.1.2) απεικονίζονται μερικά 

παραδείγματα στα οποία φαίνεται η σχετική σειρά των CNEs στα χρωμοσώματα 

αλλά και η σύνδεση μεταξύ τους, σε κάθε είδος. 

Από την κατανομή των CNEs παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία 

μεταξύ των χρωμοσωμάτων των ειδών. Επιπλέον, είναι εύκολο να παρατηρήσει 

κάποιος τη συνταινία που εμφανίζουν, καθώς ομάδες από γειτονικά CNEs 

χαρτογραφούνται σε «κοντινές» αποστάσεις μεταξύ τους στα χρωμοσώματα. Είναι 

εμφανές ότι όταν εστιάζουμε σε εξελικτικά «κοντινά» είδη  η σχετική τους θέση δεν 

αλλάζει με εξαίρεση κάποιους ανασυνδυασμούς, τύπου αναστροφής, που έχουν 

λάβει χώρα σε μερικές περιπτώσεις. Στο σύνολο των συγκρίσεων διαπιστώνουμε ότι 

το zebrafish παρουσιάζει τις μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με τα με τα υπόλοιπα 

είδη. 

 

 



Tetraodon_13 Medaka_6 Stickleback_group_XIX Zebrafish_18

788102640968,0
788092647568,0
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788152693607,0 783666633615,0783667680904,0 783656701133,0783657730973,0
783627812064,0
783637813781,0

7836311127281,0 783626797348,0
7836211130547,0 783636799677,0
7836511236031,0
7836611316396,0
7881013421190,0
7880913443774,0
7881513502253,0

7881517307576,0
7880917360966,0
7881017372414,0

7836313878808,0
7836213887133,0
7836514231160,0
7836614444758,0

7881023106874,0
7880923168568,0
7881523437820,0

 

Εικόνα 3.1.1 Κατανομή των CNEs του χρωμοσώματος 13 του Tetraodon, στα χρωμοσώματα των 

υπόλοιπων ειδών και συγκριτική θέση αυτών. Εξαιρείται το Fugu, για το οποίο δεν αναφέρονται σαφώς 

διαχωρισμένες ομάδες σύνδεσης. Με έγχρωμες γραμμές παρουσιάζονται τα ομόλογα CNEs. 

 

Στην εικόνα 3.1.1 απεικονίζεται ο φυσικός χάρτης των CNEs του 

χρωμοσώματος 13 του Tetraodon. Παρατηρούμε 2 ομάδες (clusters) από 

συντηρημένα στοιχεία. Στο χρωμόσωμα 6 του Medaka υπάρχει ανασυνδυασμός των 

2 ομάδων και μάλιστα μία από αυτές έχει υποστεί και αναστροφή. Στο Group XIX 

του Stickleback υπάρχει ο ανασυνδυασμός και μία αναστροφή που έλαβε χώρα στην 

άλλη ομάδα αυτή τη φορά. Στο zebrafish παρατηρούμε το πρότυπο του Medaka, 

παρότι η απόσταση των δύο ομάδων είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως άλλωστε είναι 

μεγαλύτερα και τα ίδια τα χρωμοσώματα σε αυτό το ψάρι. 



Tetraodon_2 Medaka_21 Stickleback_XVI Zebrafish_9 Zebrafish_14

593992044293,0606473274419,0 3042518781,0
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606477460857,0
602448783081,0
30410644107,0
5939911136932,0
5956511301470,0
5956411310003,0

606478630512,0
6024411387870,0

5956424248292,0
5956524263604,0
5939924532280,0
30425502680,0

602447104774,5
3049242372,0
593999859439,0
5956510052351,0
5956410063202,0

595643567427,3
595653615076,0

6024415076037,0

6064728781946,0

 

 Εικόνα 3.1.2 Κατανομή των CNEs του χρωμοσώματος 2 του Tetraodon, στα χρωμοσώματα των 

υπόλοιπων ειδών και συγκριτική θέση αυτών . Εξαιρείται το Fugu που δεν έχει σαφώς διαχωρισμένες 

ομάδες σύνδεσης. Με έγχρωμες γραμμές παρουσιάζονται τα ομόλογα CNEs. 

Στο χρωμόσωμα 2 του Tetraodon, οι CNEs 304, 59399, 59565, 59564 

διατηρούνται με την ίδια σειρά στο Group XVI του Stickleback ενώ αντιστρέφεται 

στο Medaka (χρωμόσωμα 21). Στο zebrafish η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς το 

CNE 304 είναι σε διαφορετικό χρωμόσωμα (χρωμόσωμα 14) από τα άλλα 

(χρωμόσωμα 9) (εικόνα 3.1.2). 
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Εικόνα 3.1.3 Κατανομή των CNEs του χρωμοσώματος 17 του Tetraodon, στα χρωμοσώματα 

των υπόλοιπων ειδών και συγκριτική θέση αυτών. Εξαιρείται το Fugu που δεν έχει σαφώς 

διαχωρισμένες ομάδες σύνδεσης. Με έγχρωμες γραμμές παρουσιάζονται τα ομόλογα CNEs. 

Στο χρωμόσωμα 17 του Tetraodon υπάρχουν 12 CNEs. Στην εικόνα 3.1.3 

απεικονίζεται η κατανομή τους στα 5 γονιδιώματα. Στο Tetraodon υπάρχουν 3 

clusters και 1 CNE απομακρυσμένο από τα άλλα (CNE ‘63191’). Στο χρωμόσωμα 16 

του Medaka παρατηρείται το ίδιο πρότυπο αλλά ανεστραμμένο με εξαίρεση το CNE 

‘65250’ που «αποχωρεί» από την ομάδα στην οποία βρισκόταν. Στο Group VI του 

Stickleback η εικόνα είναι σχεδόν όμοια με εκείνη του Tetraodon, με μόνη διαφορά 

ότι για άλλη μια φορά το CNE ‘65250’ δεν βρίσκεται στην ομάδα που το 

συναντήσαμε στο Tetraodon, αλλά σε άλλη ομάδα σύνδεσης αυτή τη φορά (Group 

V). Σε αντίθεση με τα Medaka και Stickleback, το Zebrafish διατηρεί τα 3 clusters που 

υπάρχουν και στο Tetraodon ως έχουν, με μόνη διαφορά ότι το ένα από τα 3 cluster 

βρίσκεται σε διαφορετικό χρωμόσωμα (χρωμόσωμα 17) από τα άλλα 2 clusters και το 

μεμονωμένο CNE ‘63191’. 

 

3.2 Τα γονίδια ‘δεξιά και αριστερά’ των CNEs 

 

 Η κυρίαρχη υπόθεση όσον αφορά στο ρόλο των CNEs στα γονιδιώματα των 

σπονδυλωτών υποστηρίζει ότι αποτελούν ρυθμιστικά στοιχεία γονιδίων που 

συμμετέχουν στην πρώιμη ανάπτυξη των οργανισμών. Έτσι, μελετήθηκαν τα 

γονίδια (τα πλησιέστερα μετάγραφά τους) που βρίσκονται εκατέρωθεν (δεξιά και 

αριστερά) της κάθε αλληλουχίας που βρήκαμε. Στις εικόνες 3.2.1 και 3.2.2, 

παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες GO που βρέθηκαν να έχουν τα 

μετάγραφα στην 3’ πλευρά και 5’πλευρά (upstream και downstream) από τα CNEs 

αντίστοιχα, σε υψηλό επίπεδο όρου Gene Ontology και το ποσοστό από το 

συνολικό αριθμό γονιδίων που έχει η κάθε κατηγορία. Στις περιπτώσεις που ο 

χαρακτηρισμός ενός γονιδίου ήταν εξειδικευμένος (π.χ. μεταφορά ιόντος 

ψευδαργύρου ή zink ion transport), ο όρος εισήχθη στο εργαλείο GenNav που 

διατίθεται από την ομάδα του Gene Ontology 

(http://mor.nlm.nih.gov/perl/gennav.pl). Το εργαλείο αυτό επιστρέφει τους όρους     

http://mor.nlm.nih.gov/perl/gennav.pl


57 

 

υψηλότερου επιπέδου. 

           Όπως φάνηκε, το μεγαλύτερο ποσοστό και στις δύο κατευθύνσεις κατέχουν 

τα γονίδια που συμμετέχουν στη ρύθμιση της μεταγραφής (regulation of 

transcription). Επιπλέον, το άθροισμα των γονιδίων αυτών αλλά και εκείνων που 

σχετίζονται με τη μεταγραφή (transcription) παραμένει περίπου σταθερό και στις 

δύο περιπτώσεις (κοντά στο 40%). Επιπλέον, υψηλό ποσοστό έχουν και τα γονίδια 

που σχετίζονται  με την ανάπτυξη των οργανισμών αλλά και τη μεταγωγή σήματος.  

          Κάποια από τα γονίδια αποτελούσαν προβολή (identified by projection) 

γονιδίων άλλων ειδών πάνω στο υπό μελέτη γονιδίωμα. Συνεπώς, δεν ήταν όλα 

σαφώς χαρακτηρισμένα όσον αφορά στη λειτουργία τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

έγινε έλεγχος για την ύπαρξη ή όχι ομόλογων (γονίδια χαρακτηρισμένα ως 

ομόλογα από την βάση δεδομένων ensembl) γονιδίων σε κάποιο από τα υπόλοιπα 

ψάρια ή το καλά χαρακτηρισμένο ανθρώπινο γονιδίωμα. Από τα γονίδια που 

ελέγχθηκαν, ένας μέσος όρος της τάξης του 23,5% των χαρακτηρισμών για τη 

λειτουργία τους βρέθηκε στο είδος που ανήκουν, 6% σε κάποιο άλλο γονιδίωμα 

τελεόστεου, 36,8% στο ανθρώπινο γονιδίωμα και 33,6% δεν είχε καταγεγραμμένο 

χαρακτηρισμό κατά GO σε κάποιο από τα είδη που εξετάστηκαν. Τα ποσοστά αυτά 

είχαν σημαντικές διαφορές από είδος σε είδος όπως αναγράφεται στον πίνακα 

3.2.1. 

 

Πίνακας 3.2.1 Τα ποσοστό των χαρακτηρισμών GO που χρησιμοποιήθηκαν από κάθε γονιδίωμα των 5 

ψαριών και του ανθρώπου για το χαρακτηρισμό γονιδίων του κάθε, υπό μελέτη, είδους. Από τα 

γονιδιώματα των ειδών πέρα από αυτό που μελετάμε βρήκαμε τον GO χαρακτηρισμό ομόλογων 

γονιδίων. 

Είδη Γονιδιώματα – 

πηγές GO 

χαρακτηρισμών 
Zebrafish Fugu Medaka Stickleback Tetraodon 

Ιδίου είδους 48,2% 55% 12% 0,5% 2,3% 

Άλλου τελεόστεου 1,4% 5% 8,7% 11% 4,1% 



Ανθρώπου 25,2% 15,1% 52,8% 60,6% 30,3% 

 

Από την ανάλυση αυτή (εικόνες 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3), παρατηρούμε μια εμφανή 

υπεραντιπροσώπευση γονιδίων που σχετίζονται με τη ρύθμιση της μεταγραφής, 

την μεταγραφή, τη μεταγωγή σήματος και άλλες κατηγορίες εντός των οποίων είναι 

και η ανάπτυξη των οργανισμών. Η υπεραντιπροσώπεση σε αυτές τις κατηγορίες 

φαίνεται στις αναλύσεις που έγιναν χωριστά για τα upstream και downstream 

γονίδια αλλά, κυρίως, στην ανάλυση του κοντινότερου γονιδίου ανεξάρτητα από 

την κατεύθυνση σε σχέση με το γειτονικό του CNE (εικόνα 3.2.3). Συγκεκριμένα, σε 

αυτήν την ανάλυση παρατηρούμε ότι το 48% των γονιδίων σχετίζονται με τη 

διαδικασία της μεταγραφής ή τη ρύθμισή της. Επιπλέον, τα γονίδια που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη καταλαμβάνουν το 11,3% του συνόλου, ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 8,1% που είχε στα upstream γονίδια και μικρότερο από το 

13,5% που είχε στα downstream γονίδια. 

 

 

Εικόνα 3.2.1 Η ποσοστιαία κατανομή της λειτουργίας των γονιδίων στην 5’ πλευρά (upstream) από τα 

CNEs, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό Gene Ontology (GO) των γονιδίων. 

Στα 3 διαγράμματα (εικόνες 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3) υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που 

καταλαμβάνουν μικρότερο αλλά σημαντικό ποσοστό του συνόλου. Τέτοιες είναι οι 

κατηγορίες της μεταγωγής σήματος (signal transduction),  της μεταφοράς ιόντων (ion 
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transport) και της διαδικασίας μεταβολισμού (metabolic process) που αποτελούν 

σημαντικές κατηγορίες house-keeping των οργανισμών. 

 

Εικόνα 3.2.2 Η ποσοστιαία κατανομή της λειτουργίας των γονιδίων στις 3’πλευρά (downstream) από 

τα CNEs, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό Gene Ontology (GO) των γονιδίων.  
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Εικόνα 3.2.3  Η ποσοστιαία κατανομή της λειτουργίας των γονιδίων που είναι πλησιέστερα στα 

CNEs ανεξάρτητα από την κατεύθυνσή τους, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό Gene Ontology (GO) των 

γονιδίων. Γονίδια που σχετίζονται με τη μεταγραφή και τη ρύθμισή της καταλαμβάνουν το 48% του 

συνόλου. 

3.3 Οι αποστάσεις των CNEs με τα γειτονικά γονίδια και μεταξύ τους 

 

Το επόμενο που μελετήθηκε ήταν η απόσταση των CNEs από το πλησιέστερο 

μετάγραφο που έχει καταγραφεί σύμφωνα με την ensembl. Μελετήθηκαν ξεχωριστά 

τα μετάγραφα που βρίσκονται downstream (εικόνα 3.3.1) και αυτά που βρίσκονται 

upstream από κάθε CNE (εικόνα 3.3.2), αλλά και τα κοντινότερα μετάγραφα στα 

CNEs ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που βρίσκονται σε σχέση με αυτά (εικόνα 

3.3.3).  

 

 

Εικόνα 3.3.1 Η απόσταση των 109 CNEs από το κοντινότερο μετάγραφο γονιδίου από την αριστερά 

πλευρά του  κάθε CNE (upstream) για κάθε είδος. 

 

Το CNE που βρέθηκε πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο, σε μετάγραφο 

γονιδίου από την upstream πλευρά του, απείχε από αυτό 2,01 Κbp, ενώ το CNE που 

ήταν πιο απομακρυσμένο από κάποιο γονίδιο απείχε από αυτό 911,343 Κbp (εικόνα 

3.3.1). Είναι αξιοσημείωτο ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των γειτονικών με τα 
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CNEs γονίδια, εκείνα που ανήκουν στο Zebrafish έχουν σταθερά μεγαλύτερες 

αποστάσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη. Το Tetraodon είναι το είδος με τις 

μικρότερες αποστάσεις μεταξύ CNE και γειτονικών γονιδίων και στη συνέχεια 

ακολουθούν τα Fugu, Stickleback, Medaka και Zebrafish αντίστοιχα. Ακριβώς το 

ίδιο πρότυπο αποστάσεων CNE - γειτονικών γονιδίων παρατηρούμε και στην 

περίπτωση των γονιδίων downstream αλλά και στην ανάλυση που έγινε ανεξάρτητα 

της κατεύθυνσης του γονιδίου σε σχέση με το CNE (εικόνες 3.3.2 και 3.3.3 

αντίστοιχα). 

 

 

Εικόνα 3.3.2 Η απόσταση των 109 CNEs από το κοντινότερο μετάγραφο γονιδίου από την 3’ πλευρά 

του  κάθε CNE (downstream) για κάθε είδος. 

 

 Στην εικόνα 3.3.2 απεικονίζεται η κατανομή της απόστασης των CNEs από το 

κοντινότερο μετάγραφο γονιδίου από τη 3’ (downstream) πλευρά του. Το κοντινότερο 

σε CNE γονίδιο απέχει μόλις 1 νουκλεοτίδιο. Το πιο απομακρυσμένο γειτονικό σε 

CNE γονίδιο, απέχει από αυτό 38963386 νουκλεοτίδια ή 38 Mb (Mega bases), μια 

απόσταση που θεωρείται να υπερβαίνει κατά μία τάξη μεγέθους τη μέγιστη 

απόσταση που μπορεί να έχει ένα cis – ρυθμιστικό στοιχείο από το γονίδιο που 

ρυθμίζει. Στην εικόνα που ακολουθεί, φαίνεται η κατανομή της απόστασης των 

CNEs από το πλησιέστερο γειτονικό μετάγραφο γονιδίου, ανεξάρτητα από την 

τοποθεσία του σε σχέση με το CNE (upstream ή downstream). Το κοντινότερο σε CNE 
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μετάγραφο απέχει 1 νουκλεοτίδιο, ενώ το πιο απομακρυσμένο 611412 bp (ή 0.611 

Mb). 

 

 

Εικόνα 3.3.3 Η απόσταση των 109 CNEs από το κοντινότερο μετάγραφο γονιδίου ανεξάρτητα από την 

κατεύθυνση (upstream ή downstream). 

 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, πολλά από τα CNEs βρέθηκαν να είναι 

συγκεντρωμένα σε μικρές χρωμοσωμικές περιοχές και να δημιουργούν ομάδες ή 

clusters από CNEs. Έτσι, μελετήθηκε η απόσταση του κάθε CNE από το επόμενό του 

μέσα στα χρωμοσώματα του κάθε είδους. Στην εικόνα 3.3.4 παρατηρούμε ότι περίπου 

τα μισά από τα συντηρημένα στοιχεία βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση 

(μικρότερη από 250 kb) σε σχέση με το επόμενό τους, ενώ υπάρχουν στοιχεία που 

απέχουν μόλις 300 bp  από το γειτονικό τους CNE. Η μέγιστη απόσταση 

παρατηρείται στο Zebrafish και είναι περίπου 38 Mb.  
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Εικόνα 3.3.4 Οι αποστάσεις των CNEs από τα γειτονικά τους. Αν σε κάθε χρωμόσωμα έχουμε n CNEs οι 

αποστάσεις που υπολογίζουμε είναι n – 1.   (Στο Fugu φτάνει μέχρι τα 75000 bp και δεν φαίνεται στο 

διάγραμμα καθώς καλύπτεται από τα άλλα είδη). 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα αποτελέσματα που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, 

συμπληρώνουν την γνώση που μέχρι τώρα υπάρχει για τις συντηρημένες στο χρόνο 

περιοχές μεταξύ ειδών τόσο απομακρυσμένων εξελικτικά όσο οι τελεόστεοι που 

χρησιμοποιήθηκαν.  Οι προηγούμενες μελέτες απομακρυσμένων εξελικτικά ειδών 

είχαν ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη ενός σημαντικού αριθμού από στοιχεία που 

συντηρούνται στους οργανισμούς σε διαφορετικό βαθμό (πίνακας 1.1). Για 

παράδειγμα, η μελέτη ανθρώπου – σκύλου - κοτόπουλου που αντιπροσωπεύει μια 

εξελικτική απόσταση παρόμοιου μεγέθους με εκείνη των 5 ψαριών κατέληξε στην 

ύπαρξη 2343 συντηρημένων στοιχείων. Επιπλέον, η μελέτη 2 ιδιαίτερα μακρινών 

ειδών, του ανθρώπου και του fugu, κατέληξε σε 3583 στοιχεία (σύγκριση ανθρώπου – 

ποντικού – fugu). Οι αριθμοί αυτοί είναι τουλάχιστον κατά 1 τάξη μεγέθους 

μεγαλύτεροι από αυτόν που προέκυψε στην παρούσα μελέτη, δηλαδή τα 103 CNEs. 

Προφανώς, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί εάν στο αρχικό σετ δεδομένων 

με τις περιοχές μεταξύ των γονιδίων προστεθούν και οι UTRs (μη μεταφραζόμενες 

περιοχές) και τα ιντρόνια. 

Από τη μελέτη των ειδών κατά ζεύγη,  θα περίμενε κανείς ότι τα είδη που 

είναι εξελικτικά περισσότερο απομακρυσμένα θα έχουν και το μικρότερο αριθμό 

CNEs. Τα αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα 3.1 δείχνουν ένα διαφορετικό 

πρότυπο από αυτό. Τα είδη που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό CNEs, σε όλες τις 

συγκρίσεις που συμμετέχουν, είναι εκείνα με το μεγαλύτερο γονιδίωμα, δηλαδή το 

Zebrafish και το Medaka (πίνακας 2.1). Αυτό δικαιολογείται, καθώς τα είδη αυτά 

έχουν περισσότερες αλληλουχίες χαμηλής πολυπλοκότητας που στη σύγκριση αυτή 

αυξάνουν εκθετικά τον αριθμό συντηρημένων στοιχείων μεταξύ τους. Περαιτέρω 

μελέτη που θα συμπεριλαμβάνει την κάλυψη των επαναλαμβανόμενων 

αλληλουχιών θα δώσει μια «καθαρότερη» εικόνα. Επιπλέον, η μελέτη των CNEs ανά 

3 και 4 είδη θα δείξει τη σταδιακή αλλαγή, πιθανότατα μείωση, της παρουσίας τους 

όσο προστίθενται στη σύγκριση επιπλέον είδη. 

Η τόσο χαμηλή παρουσία συντηρημένων στοιχείων μεταξύ των ψαριών έχει 

τονιστεί και άλλη μια φορά στο πρόσφατο άρθρο των Stephen et al. 2008, όπου έγινε 

η σύγκριση 2 υπο-συνόλων, με 3 είδη ψαριών σε κάθε ένα από αυτά. Σε κάθε 
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υποσύνολο, η μελέτη του έφερε 40 περίπου συντηρημένες αλληλουχίες (>99bp, 100% 

όμοιες), με μόνο τις 20 να είναι κοινές και στα 2. Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τα 

αποτελέσματα αυτά, δηλαδή το χαμηλή παρουσία CNEs στους τελεόστεους, που δεν 

έχει συναντηθεί, τουλάχιστον ακόμα, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα μεταξύ 

σπονδυλωτών.  

Επιπρόσθετα, η μελέτη ανίχνευσης CNEs ενός χονδριχθύ μέσω σύγκρισής του 

με τον άνθρωπο, αποκάλυψε σχεδόν διπλάσιο αριθμό σε σχέση με εκείνο που 

προέκυψε από τη σύγκριση fugu – ανθρώπου και zebrafish – ανθρώπου με την ίδια 

διαδικασία από την ίδια ερευνητική ομάδα (Venkatesh et al. 2007). Το γεγονός αυτό 

είναι εντυπωσιακό καθώς οι καρχαρίες απέχουν ακόμα περισσότερο από τον 

άνθρωπο σε σχέση με τους τελεόστεους (εικόνα 1.2). 

Όλα αυτά συγκλίνουν σε δύο υποθέσεις όσον αφορά στα αίτια της ελλιπούς 

παρουσίας CNEs στους τελεόστεους σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες 

σπονδυλωτών (Stephen et al. 2008). Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, τα στοιχεία 

αυτά εμφανίστηκαν, κυρίως, στα τετράποδα λόγω λειτουργικής δευτερογενούς 

προσαρμογής (functional exaptation) άλλων στοιχείων. Δηλαδή αλληλουχίες που 

προϋπήρχαν, εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μετατραπούν σε στοιχεία που θα 

ήταν χρήσιμα ως ρυθμιστικά και έτσι συντηρήθηκαν στα γονιδιώματα αυτών των 

οργανισμών. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, ήταν καθοριστικά 

στην προσαρμογή των τετραπόδων στο νέο περιβάλλον που εποίκισαν, αυτό της 

ξηράς. Συνεπώς, εφόσον η εμφάνισή τους ήταν συνέπεια εξελικτικής πίεσης που 

προήλθε από την μεγάλη πρόκληση της αλλαγής περιβάλλοντος, δηλαδή μια 

πρόκληση που τα ψάρια δεν αντιμετώπισαν, σήμερα τα ανιχνεύουμε στα τετράποδα 

και πολύ λιγότερο στα ψάρια (Stephen et al. 2008).   

Πρόσφατα, στο άρθρο των Venkatesh et al (2007) οι συγγραφείς παραθέτουν 

τα αποτελέσματα της μελέτης τους όσον αφορά στην ύπαρξη CNEs ανάμεσα στον 

καρχαρία και τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, υλοποίησαν τον ίδιο αλγόριθμο 

ανίχνευσης CNE στα ζεύγη άνθρωπος – καρχαρίας (elephant shark), άνθρωπος – 

fugu, άνθρωπος – zebrafish και βρήκαν ότι ο άνθρωπος έχει περισσότερα 

συντηρημένα στοιχεία με τον καρχαρία, παρότι είναι περισσότερο απομακρυσμένο 

είδος από τον άνθρωπο σε σχέση με τα άλλα δύο. Η εργασία αυτή, μας οδηγεί στο να 
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απορρίψουμε την παραπάνω υπόθεση, καθώς επιβεβαιώνει ότι τα CNEs υπήρχαν 

πριν από το διαχωρισμό των τετραπόδων από τα ψάρια. 

Έτσι, καταλήγουμε στην δεύτερη υπόθεση, που διατυπώθηκε από τους 

Stephen et al., σύμφωνα με την οποία τα συντηρημένα στοιχεία παρουσιάστηκαν 

νωρίς στην εξέλιξη των σπονδυλωτών. Η απουσία τους στα ψάρια είναι συνέπεια είτε 

της γρηγορότερης εξέλιξής τους σε αυτά τα είδη είτε της, εκ των υστέρων, έλλειψης 

(deletion) από τα γονιδιώματά τους. Το φαινόμενο που θεωρείται υπεύθυνο για την 

μείωση της εξελικτικής πίεσης για τη διατήρηση αυτών των στοιχείων είναι ο 

Ολόκληρος Διπλασιασμός Γονιδιώματος (WGD). Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στην 

εισαγωγή, το φαινόμενο αυτό φαίνεται να έχει λάβει χώρα δύο φορές στην αρχή της 

εξέλιξης των σπονδυλωτών και μία φορά, επιπλέον, στην εξελικτική γραμμή των 

τελεόστεων μετά από το διαχωρισμό των τετραπόδων. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο 

επιπλέον WGD είχε ως συνέπεια το διπλασιασμό των CNEs και τη χαλάρωση της 

αρνητικής επιλογής που ασκείται σε αυτά. Η ύπαρξη ενός στοιχείου δύο φορές, έχει 

ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα μεγαλύτερης ανοχής των δύο αντίτυπων σε κάποιες 

μεταλλάξεις, καθώς η ενδεχόμενη μείωση της λειτουργικότητας του ενός μπορεί να 

καλυφθεί από το άλλο (Stephen et al. 2008). Με δεδομένο ότι μεγάλο ποσοστό των 

CNEs έχουν αποδειχτεί πως είναι ρυθμιστικά στοιχεία, διατυπώνεται η άποψη ότι η 

επιταχυνόμενη εξέλιξη των συντηρημένων ρυθμιστικών περιοχών ήταν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που οδήγησαν στην γρήγορη εξάπλωση (radiation) και 

στην υψηλή ποικιλότητα που παρουσιάζουν οι τελεόστεοι (Venkatesh et al 2007). 

Η δεύτερη υπόθεση, που περιλαμβάνει την χαλάρωση της εξελικτικής πίεσης 

στα ψάρια, ενισχύεται από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Τα ψάρια 

φαίνεται να έχουν διατηρήσει πολύ μικρό ποσοστό των στοιχείων που 

κληρονόμησαν από τον κοινό πρόγονο των σπονδυλωτών. Είναι εντυπωσιακό πως 

ενώ κάθε ένα από τα ψάρια έχει σχετικά μεγάλο αριθμό CNEs όταν συγκρίνεται με 

τον άνθρωπο, σαν σύνολο έχουν ελάχιστα κοινά μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 

ένα από αυτά έχει διατηρήσει ένα διαφορετικό υποσύνολο από το αρχικό σύνολο 

των CNEs που κληρονόμησαν από τον κοινό πρόγονο τελεόστεων – τετραπόδων. Ο 

έλεγχος των CNEs που βρέθηκαν, για πιθανή αντιστοιχία με τα CNEs που βρήκαν 

άλλες ομάδες συγκρίνοντας άνθρωπο – ποντίκι – fugu, και αν υποθέσουμε ότι η 

μελέτη τους ήταν πλήρης, έδειξε ότι 46 από αυτά δεν υπάρχουν στον άνθρωπο και το 
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ποντίκι. Συνεπώς, είτε εμφανίστηκαν στην εξελικτική γραμμή των τελεόστεων, είτε 

εξαφανίστηκαν στην ομάδα των τετράποδων. Όποια από τις δύο περιπτώσεις και να 

ισχύει, τα 46 CNEs φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο που είναι σημαντικός στην 

ομάδα των ψαριών, και όχι τόσο σημαντικός στα υπόλοιπα σπονδυλωτά. Ίσως, 

δηλαδή, αποτελούν στοιχεία – κλειδιά που να χαρακτηρίζουν την ομάδα των 

τελεόστεων και να την διαφοροποιούν. Τα υπόλοιπα 57 CNEs, προφανώς, ανήκουν 

στα στοιχεία που περιέχονται στα γονιδιώματα όλων των σπονδυλωτών και 

επιβεβαιώνουν το πόσο μικρό είναι το σύνολο των κοινών non-coding στοιχείων που 

μοιράζονται με αυτά τα ψάρια, όποια λειτουργία και αν επιτελούν. 

Η ύπαρξη 46 CNEs που υπάρχουν αποκλειστικά στα ψάρια, έρχεται σε 

αντίθεση με το συμπέρασμα των Stephen et al. 2008 οι οποίοι έλεγξαν δύο σετ 

ψαριών (Fugu-Tetraodon-Zebrafish και Stickleback-Medaka_Zebrafish) για 

αλληλουχίες που είχαν μήκος τουλάχιστον 100 νουκλεοτιδικών βάσεων και 100% 

ομοιότητα. Το κριτήριο αυτό είναι περισσότερο αυστηρό από αυτό που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (τουλάχιστον 100 bp αλλά 70% ομοιότητα).  

Οι Stephen et al βρήκαν 21 CNEs να βρίσκονται και στις δύο τριάδες ειδών με 

λιγότερα από 10 να ανιχνεύονται σε άλλα σπονδυλωτά. Καταλήγουν, λοιπόν, στο 

συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν CNEs που βρίσκονται αποκλειστικά στα ψάρια με 

ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτό το συμπέρασμα αναιρείται από τα αποτελέσματά μας 

όπου φαίνεται ο αριθμός αυτός να προσεγγίζει τα 50, παρότι απαιτείται περισσότερη 

έρευνα για την επιβεβαίωση της μη ύπαρξης ομόλογων CNEs στα άλλα σπονδυλωτά. 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα των αποτελεσμάτων αν είχαμε χρησιμοποιήσει τα 

ίδια κριτήρια με αυτά των Stephen et al. δεν θα είχαμε καμία αλληλουχία, αφενός 

γιατί χρησιμοποιήσαμε 5 είδη αντί για 3 που χρησιμοποίησαν εκείνοι και αφετέρου 

γιατί δεν βρήκαμε καμιά αλληλουχία που να ξεπερνά τα 100 bp και να είναι 100% 

όμοια σε όλα τα είδη. Προφανώς, εκτός από το διαφορετικό κριτήριο, τα 

αντικρουόμενα αποτελέσματα μπορούν να οφείλονται και στην ανάπτυξη και χρήση 

διαφορετικού αλγορίθμου. 

Τα στοιχεία εκείνα που είναι κοινά με τον άνθρωπο και τα υπόλοιπα 

σπονδυλωτά, φαίνεται να αποτελούν, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, ενισχυτές 

που δρουν σε συγκεκριμένους ιστούς και στάδια ανάπτυξης των οργανισμών 

(Woolfe et al. 2008). Μπορεί κάποιος να υποθέσει, με τα στοιχεία που υπάρχουν 
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μέχρι τώρα, ότι τα CNEs που συναντώνται αποκλειστικά στα ψάρια είναι 

ρυθμιστικά στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη γονιδιακή 

ρύθμιση. Περαιτέρω μελέτες, και ιδιαίτερα λειτουργικά πειράματα, θα μπορέσουν να 

επιβεβαιώσουν ή όχι αυτή την υπόθεση όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα CNEs των 

σπονδυλωτών. 

Από την ανάλυση της συνταινίας παρατηρούμε ότι τα κοντινότερα εξελικτικά 

είδη φαίνεται να έχουν τις λιγότερες μεταβολές στη θέση των CNEs (παράρτημα Γ). 

Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε συχνά τη συνταινία σε ολόκληρα χρωμοσώματα ή 

ομάδες, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι ασκείται ισχυρή αρνητική επιλογή σε 

αυτά τα στοιχεία με αποτέλεσμα το χαμηλό ρυθμό μεταβολών.  

Επιπλέον, παρουσιάζουν και αυτά δύο από τα βασικότερα χαρακτηριστικά 

των CNEs των σπονδυλωτών. Το πρώτο είναι η δημιουργία clusters στα 

χρωμοσώματα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά και θεωρείται πιθανό πως οι 

περιοχές αυτές που συγκεντρώνουν πολλά CNEs, αποτελούν θέσεις συγκέντρωσης 

πολλών ρυθμιστικών παραγόντων. Αποτελούν, δηλαδή, μεγάλα πολυλειτουργικά 

συγκροτήματα (multifunctional modules) με σετ οδηγιών που συχνά επικαλύπτονται 

(Elgar & Vavouri, 2008). Συνεπώς, μπορεί μερικά CNEs να αναγνωρίζονται 

ταυτόχρονα από trans – ρυθμιστικά μόρια και να συμμετέχουν σε κοινές λειτουργίες. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των CNEs, που φαίνεται να ισχύει και στην  

περίπτωση των στοιχείων της παρούσας εργασίας, είναι η υπεραντιπροσώπευση 

γονιδίων που σχετίζονται με τη μεταγραφή στο σύνολο των γειτονικών τους 

γονιδίων. Έχει αναφερθεί από μια σειρά ερευνητών πως τα CNEs βρίσκονται κοντά 

σε γονίδια που σχετίζονται με τη μεταγραφή, τη μεταγωγή σήματος και την 

ανάπτυξη, κάτι που επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά (Bejerano et al. 2004, Woolfe 

et al. 2005, Stephen et al. 2008, Elgar & Vavouri 2008). 

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα των εικόνων 3.3.1 και 3.3.2 η απόσταση 

των CNEs από τα upstream γονίδια τείνει να είναι μικρότερη αυτής από τα 

downstream γονίδια. Αν κάποιος μελετήσει τα κοντινότερα γονίδια ανεξάρτητα της 

κατεύθυνσης παρατηρεί ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκονται όχι πάνω 

από 200 Kb από τα CNEs. Η απόσταση αυτή είναι μέσα στα πλαίσια που ορίζεται για 

ενισχυτές που φτάνει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες βάσεις (Elgar & Vavouri, 2008). 
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Όσον αφορά τα είδη, οι αποστάσεις μεταξύ των CNEs – γειτονικών γονιδίων, 

CNEs – CNEs φαίνεται να σχετίζονται με το μέγεθος των γονιδιωμάτων, καθώς τα 

δύο είδη με τις μεγαλύτερες αποστάσεις είναι το Medaka και το Zebrafish, που 

αποτελούν είδη με σαφώς μεγαλύτερα γονιδιώματα (πίνακας 2.1) και με το τελευταίο 

να είναι το πιο ακραίο.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συνολικός αριθμός συντηρημένων αλληλουχιών 

μεταξύ των 5 ψαριών, αν δεν αφαιρέσει κάποιος τα μεταθετά στοιχεία, είναι 731, 

ένας αριθμός 7-πλάσιος του τελικού 103. Συνεπώς, η πλειοψηφία των συντηρημένων 

στοιχείων στα είδη αυτά αποτελούνται από αλληλουχίες των θεωρητικά παρασιτικών 

αυτών στοιχείων που καταλαμβάνουν μεγάλο κομμάτι των γονιδιωμάτων και ο 

ρόλος του παρέμενε άγνωστος μέχρι και πριν λίγα χρόνια, πέρα από ασθένειες που 

είχε αποδειχτεί πως προκαλούν. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές μελέτες 

που επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στα γονιδιώματα, όπως την 

διάθεση σημείων ανασυνδυασμού, την ανακατάταξη ρυθμιστικών στοιχείων αλλά 

και άλλων στοιχείων, ακόμα και τη χρήση τους ως cis – ρυθμιστικά στοιχεία καθώς 

περιέχουν σημαντικό αριθμό από επαναλαμβανόμενα μοτίβα (Lowe et al. 2007). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμπληρώνουν τις γνώσεις που 

υπάρχουν μέχρι τώρα για τις συντηρημένες αλληλουχίες στα γονιδιώματα καθώς 

ανιχνεύθηκε η παρουσία τους σε μία ομάδα, εκείνη των τελεόστεων, που μέχρι τώρα 

χρησιμοποιήθηκαν ως σημείο αναφοράς σε συγκρίσεις με άλλα είδη, με εξαίρεση την 

εργασία των Stephen et al. Η τελευταίοι ήταν οι μόνοι που αναρωτήθηκαν αν 

υπάρχουν συντηρημένα στοιχεία που να εξελίχθηκαν στην ομάδα των τελεόστεων 

μετά το διαχωρισμό τους από τα τετράποδα, το βασικό ερώτημα με το οποίο 

ασχοληθήκαμε και εμείς. Η έρευνα αποκλειστικά στα ψάρια πλαισιώνει την έρευνα 

στα υπόλοιπα σπονδυλωτά. Περεταίρω αναλύσεις, πιθανότατα, θα δώσουν 

απαντήσεις στα ερωτήματα που συνοδεύουν τα CNEs. Οι απαντήσεις αυτές μπορούν 

να προσεγγιστούν με περισσότερες αναλύσεις που μπορούν να γίνουν στη συνέχεια, 

όπως οι εξής: 

Α. Προσθήκη των UTRs (μη μεταφραζόμενων περιοχών) στο αρχικό σετ 

δεδομένων. 
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Β. Ανάλυση του εξελικτικού ρυθμού των CNEs και προσπάθεια ανίχνευσης 

μεταβολών αυτού του εξελικτικού ρυθμού σε οποιοδήποτε από τα υπό μελέτη 

είδη. 

Γ. Μελέτη των CNEs, που βρέθηκαν με βιοπληροφορικές μεθόδους, 

χρησιμοποιώντας πειράματα λειτουργίας in vivo. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την παραπάνω μελέτη προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

• Βρέθηκαν 103 CNEs που υπάρχουν στις περιοχές μεταξύ των γονιδίων 

στα γονιδιώματα των ψαριών. 

• 57 από αυτά υπάρχουν στον άνθρωπο και τα υπόλοιπα σπονδυλωτά ενώ 

46 υπάρχουν αποκλειστικά στα ψάρια.  

• Στο σύνολο των τελεόστεων υπάρχουν πολύ λιγότερα στοιχεία σε σχέση 

με άλλες ομάδες σπονδυλωτών και θεωρείται πως τα CNEs σε αυτά τα 

είδη εξελίσσονται γρηγορότερα. 

• Εμφανίζουν έντονα το φαινόμενο της συνταινίας. 

• Συγκεντρώνονται σε clusters. 

• Είναι πλησίον γονιδίων που σχετίζονται με τη μεταγραφή, τη μεταγωγή 

σήματος και την ανάπτυξη. 

• Πιθανότατα, αποτελούν ρυθμιστικά στοιχεία των γονιδιωμάτων. 

• Απαιτείται περεταίρω έρευνα για τον καθορισμό του ρόλου τους στα 

γονιδιώματα και την εξέλιξή τους. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Περιγράφονται οι συντηρημένες αλληλουχίες (CNEs) με 

• Το consensus_id :  ο αριθμός αναγνώρισης 

• Fugu link group : η ομάδα σύνδεσης στο fugu 

• Fugu start : το σημείο έναρξης στην ομάδα σύνδεσης του fugu 

• Fugu end : το σημείο λήξης στην ομάδα σύνδεσης του fugu 

• Tetraodon link group : η ομάδα σύνδεσης στο tetraodon 

• Tetraodon start : το σημείο έναρξης στην ομάδα σύνδεσης του tetraodon 

• Tetraodon end : το σημείο λήξης στην ομάδα σύνδεσης του tetraodon 

• Medaka link group : η ομάδα σύνδεσης στο medaka 

• Medaka start : το σημείο έναρξης στη ομάδα σύνδεσης του medaka 

• Medaka end : το σημείο λήξης στην ομάδα σύνδεσης του medaka 

• Stickleback link group : η ομάδα σύνδεσης στο stickleback 

• Stickleback start : το σημείο έναρξης στη ομάδα σύνδεσης του stickleback 

• Stickleback end : το σημείο λήξης στην ομάδα σύνδεσης του stickleback 

http://www.genomesonline.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/genomes/
http://www.ensembl.org/
http://www.mysql.com/
http://www.repeatmasker.com/
http://www.geneontology.org/GO.doc.shtml
http://mor.nlm.nih.gov/perl/gennav.pl
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• Zebrafish link group : η ομάδα σύνδεσης στο zebrafish 

• Zebrafish start : το σημείο έναρξης στην ομάδα σύνδεσης του zebrafish 

• Zebrafish end : το σημείο λήξης στην ομάδα σύνδεσης του zebrafish 

• Size : μέγεθος του CNE 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περιγράφονται οι συντηρημένες αλληλουχίες που βρέθηκαν σε 

βάσεις δεδομένων με CNEs με 

• Το consensus_id :  ο αριθμός αναγνώρισης 

• Conserved Sequence Found : Το όνομα του CNE με το οποίο βρέθηκε 

αντιστοιχία. 

• Database : Η βάση δεδομένων που βρέθηκε. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Η συγκριτική κατανομή των CNEs στις ομάδες σύνδεσης των 4 

ειδών. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Fugu καθώς δεν έχει σαφώς καθορισμένες ομάδες 

σύνδεσης. 

 



nsensus_id 
FUGU 
link_group 

FUGU 
start 

FUGU 
end 

TETRAODON 
link_group 

TETRAODON 
start 

TETRAODON 
end 

MEDAKA 
link_group 

MEDAKA 
start 

MEDAKA 
end 

STICKLEBACK 
link_group 

STICKLEBACK 
start 

STICKLEBACK 
end 

ZEBRAFISH 
link_group 

ZEBRAFISH 
start 

ZEBRAFISH 
end S

304 scaffold_103 139870 140043 2 10644107 10644280 21 25502681 25502854 groupXVI 9242372 9242545 14 2518781 2518956 
1144 scaffold_239 128455 128617 1 7467285 7467446 10 9235031 9235192 groupIV 8652060 8652221 14 24965264 24965425 
4351 scaffold_132 200650 200805 1 8788758 8788913 10 6800681 6800837 groupIV 6112016 6112171 14 36142253 36142408 
4352 scaffold_132 273394 273554 1 8712741 8712901 10 6702644 6702804 groupIV 6018842 6019002 14 36302919 36303080 
4363 scaffold_132 450914 451148 1 8540146 8540380 10 6977794 6978029 groupIV 5810627 5810861 14 36919247 36919483 
4650 scaffold_5 1244419 1244529 1 4763880 4763990 10 3973692 3973801 groupIV 7349291 7349401 14 43451907 43452019 

11471 scaffold_377 107638 107846 16 8863685 8863894 13 28927188 28927394 groupI 19348997 19349201 15 26581960 26582162 
13336 scaffold_43 1288568 1288696 1 14098783 14098911 4 12100062 12100190 groupVIII 10478655 10478783 22 16957325 16957451 
14526 scaffold_14 64264 64623 5 6630585 6630944 3 17975635 17975994 groupII 9838981 9839341 22 24384775 24385135 
14527 scaffold_14 68128 68457 5 6626880 6627209 3 17981228 17981556 groupII 9842982 9843309 22 24396603 24396932 
14528 scaffold_14 75493 75677 5 6619728 6619913 3 17992332 17992517 groupII 9849807 9849992 22 24415788 24415975 
15817 scaffold_199 323646 324022 9 9905018 9905389 7 24887555 24887929 groupXII 14674230 14674605 22 38963010 38963386 
15818 scaffold_199 327097 327309 9 9908228 9908440 7 24875479 24875696 groupXII 14678634 14678845 22 38948215 38948428 
15819 scaffold_199 329836 329968 9 9909619 9909751 7 24872247 24872379 groupXII 14680916 14681047 22 38932721 38932853 
16042 scaffold_142 205251 205399 6 3435183 3435331 20 16717458 16717606 groupXXI 8326539 8326687 24 4216174 4216323 
16748 scaffold_95 833350 833563 6 2112311 2112523 20 14596121 14596334 groupXXI 6798480 6798693 24 17156101 17156311 
16749 scaffold_95 841330 841436 6 2104678 2104784 20 14587285 14587392 groupXXI 6790240 6790347 24 17117021 17117127 
16932 scaffold_95 380524 380684 6 2544240 2544400 20 15371800 15371961 groupXXI 7354227 7354387 24 23249731 23249891 
17219 scaffold_27 69231 69423 12 3358867 3359059 9 6174032 6174224 groupXIII 4504015 4504207 24 28536310 28536502 
20666 scaffold_76 12753 13033 17 7630781 7631060 15 18106350 18106629 groupVI 11858165 11858444 17 23310487 23310769 
20667 scaffold_76 12256 12470 17 7631326 7631540 15 18105869 18106083 groupVI 11858673 11858890 17 23309983 23310198 
20668 scaffold_76 14256 14440 17 7629499 7629683 15 18108690 18108874 groupVI 11856687 11856871 17 23313613 23313796 
20669 scaffold_76 60384 60488 17 7578919 7579023 15 18200193 18200297 groupVI 11791846 11791950 17 23426202 23426306 
20712 scaffold_10 211668 211825 10 6334697 6334854 22 10203592 10203749 groupXV 6649285 6649442 17 23930161 23930318 
20723 scaffold_58 163618 163981 8 1091166 1091529 16 3040825 3041189 groupXX 2826022 2826388 17 24533281 24533645 
20724 scaffold_58 178484 178691 8 1076801 1077008 16 3025840 3026053 groupXX 2810658 2810871 17 24579843 24580051 
20725 scaffold_58 178760 178944 8 1076528 1076712 16 3025623 3025808 groupXX 2810452 2810638 17 24580118 24580301 
20808 scaffold_88 1027642 1027917 10 6103467 6103742 22 10695231 10695506 groupXV 6393453 6393728 17 25804650 25804932 
21156 scaffold_10 290410 290542 10 6406773 6406905 22 10041150 10041282 groupXV 6741364 6741496 17 35138211 35138344 
21334 scaffold_227 275378 275551 10 10773756 10773929 22 215921 216094 groupXV 10960843 10961016 17 37431340 37431513 
21720 scaffold_193 127910 128057 10 5013911 5014058 22 12546576 12546723 groupXV 5001517 5001664 17 42325122 42325270 
21800 scaffold_23 313878 314202 10 2853656 2853982 22 16148800 16149125 groupXV 3859951 3860275 17 44570759 44571084 
22514 scaffold_10 172048 172154 10 6289881 6289987 22 10277785 10277891 groupXV 6609558 6609664 17 51098156 51098263 
24314 scaffold_20 820189 820387 9 2328774 2328972 7 9724179 9724377 groupXII 9256903 9257101 23 25649617 25649815 
24315 scaffold_20 835003 835177 9 2314084 2314255 7 9707486 9707656 groupXII 9239293 9239464 23 25675596 25675767 
24316 scaffold_20 799243 799621 9 2347829 2348209 7 9748782 9749162 groupXII 9280311 9280689 23 25608263 25608639 
24317 scaffold_20 795256 795470 9 2361911 2362126 7 9770598 9770812 groupXII 9295848 9296062 23 25576490 25576704 
24319 scaffold_20 741457 741700 9 2412084 2412327 7 9860176 9860418 groupXII 9355337 9355579 23 25422630 25422870 



24320 scaffold_20 795718 795917 9 2351608 2351808 7 9752837 9753036 groupXII 9284060 9284259 23 25600861 25601060 
24321 scaffold_20 730144 730412 9 2423856 2424125 7 9876951 9877221 groupXII 9367464 9367734 23 25399785 25400054 
24322 scaffold_20 733741 733944 9 2420459 2420662 7 9873680 9873883 groupXII 9363948 9364151 23 25410869 25411072 
24323 scaffold_20 772486 772628 9 2383129 2383271 7 9817659 9817801 groupXII 9322339 9322481 23 25505174 25505316 
24331 scaffold_20 846703 846848 9 2301469 2301615 7 9693938 9694083 groupXII 9226852 9226997 23 25696735 25696879 
24390 scaffold_66 443365 443510 9 3935717 3935862 7 12497138 12497283 groupXII 11289906 11290051 23 27043822 27043968 
24402 scaffold_60 838670 838854 9 8349991 8350175 7 21148802 21148986 groupXII 16365988 16366172 23 29265997 29266180 
24592 scaffold_66 217905 218090 9 4162601 4162786 7 12789679 12789864 groupXII 11546231 11546416 23 33657722 33657907 
24593 scaffold_66 101475 101592 9 4277399 4277516 7 12937260 12937377 groupXII 11679812 11679929 23 33841383 33841500 
24754 scaffold_199 273661 273815 9 9860740 9860894 7 24991944 24992103 groupXII 14620121 14620279 23 36323189 36323349 
27409 scaffold_55 994161 994298 1 15933353 15933490 4 17196918 17197054 groupVIII 7681438 7681575 6 17389464 17389601 
27461 scaffold_137 178331 178498 1 12300773 12300940 4 13602788 13602956 groupIII 9073822 9073990 6 22302136 22302304 
27688 scaffold_150 692095 692195 11 10068830 10068930 5 4822496 4822596 groupXVII 13873111 13873211 6 30671974 30672074 
31607 scaffold_346 16690 16793 21 2825056 2825158 11 22079073 22079175 groupX 7523246 7523349 19 31486419 31486520 
35528 scaffold_15 806631 806896 3 12093092 12093358 8 7451139 7451404 groupXI 14220728 14220993 3 41131025 41131290 
35529 scaffold_15 782447 782709 3 12068086 12068348 8 7483318 7483581 groupXI 14192632 14192895 3 41220870 41221133 
35531 scaffold_15 798975 799160 3 12085767 12085952 8 7459950 7460135 groupXI 14212503 14212688 3 41180224 41180409 
35532 scaffold_15 815197 815519 3 12100885 12101208 8 7441339 7441657 groupXI 14229840 14230160 3 41070269 41070591 
35625 scaffold_15 359569 359736 3 11695460 11695627 8 8477896 8478064 groupXI 13575104 13575273 3 44846666 44846834 
35626 scaffold_15 358945 359048 3 11694761 11694864 8 8478585 8478688 groupXI 13574465 13574568 3 44846042 44846145 
40875 scaffold_8 2006432 2006542 19 3395347 3395455 21 6826361 6826470 groupVII 25245081 25245192 20 9546849 9546960 
47076 scaffold_58 910435 910571 8 10095122 10095256 16 1699360 1699495 groupXX 1433186 1433321 16 6255993 6256129 
47236 scaffold_22 234614 234778 8 4246784 4246949 16 8948169 8948334 groupXX 6674802 6674967 16 9146352 9146518 
47441 scaffold_48 1292641 1292972 8 6414873 6415204 16 12810162 12810492 groupXX 9462558 9462888 16 13826942 13827274 
47442 scaffold_48 1282769 1282987 8 6424946 6425164 16 12823312 12823530 groupXX 9474707 9474925 16 13770579 13770798 
52211 scaffold_17 1441657 1441830 18 7027495 7027668 1 22306283 22306456 groupIX 6815936 6816110 1 35215711 35215885 
52212 scaffold_17 1505530 1505725 18 7083907 7084102 1 22407727 22407922 groupIX 6738362 6738557 1 35364464 35364660 
59399 scaffold_100 399235 399342 2 11136932 11137039 21 24532280 24532388 groupXVI 9859439 9859546 9 2044293 2044402 
59564 scaffold_100 578218 578374 2 11310003 11310159 21 24248293 24248449 groupXVI 10063202 10063358 9 3567427 3567583 
59565 scaffold_100 569426 569594 2 11301470 11301638 21 24263605 24263770 groupXVI 10052351 10052519 9 3615076 3615244 
60244 scaffold_42 1079235 1079397 2 8783081 8783243 21 11387870 11388033 groupXVI 7104774 7104937 9 15076037 15076200 
60647 scaffold_31 866202 866466 2 7460857 7461121 21 8630512 8630776 groupXVI 3274419 3274683 9 28781946 28782211 
63191 scaffold_124 508314 508782 17 10880268 10880736 15 15501440 15501909 groupVI 13569081 13569549 13 6038442 6038891 
63833 scaffold_86 60513 60779 17 6424837 6425103 15 20142167 20142432 groupVI 10367206 10367471 13 14991210 14991475 
63834 scaffold_86 42178 42418 17 6442984 6443224 15 20111835 20112075 groupVI 10390591 10390831 13 14898201 14898440 
63865 scaffold_86 78173 78349 17 6406244 6406420 15 20168168 20168348 groupVI 10347818 10347998 13 15048476 15048656 
65144 scaffold_59 792918 793074 17 5832244 5832397 15 21110160 21110312 groupVI 9653067 9653219 13 29099191 29099346 
65146 scaffold_86 641142 641311 17 5833640 5833809 15 21108726 21108895 groupVI 9654644 9654813 13 29105584 29105753 
65248 scaffold_86 567668 567888 17 5906251 5906471 15 21007299 21007519 groupVI 9747130 9747350 13 29299528 29299748 
65249 scaffold_86 570433 570581 17 5903617 5903765 19 10115878 10116025 groupV 895063 895210 13 29286303 29286450 



 

67957 scaffold_28 1357299 1357428 5 1064595 1064724 3 28249711 28249840 groupII 17047591 17047720 7 19171971 19172100 
68002 scaffold_14 190774 190961 5 6507293 6507480 3 18163218 18163406 groupII 9962466 9962653 7 23439514 23439703 
68003 scaffold_14 171832 171941 5 6521990 6522099 3 18138620 18138729 groupII 9948238 9948346 7 23475860 23475967 
68054 scaffold_28 1248976 1249367 5 951455 951845 3 28384717 28385107 groupII 17161638 17162028 7 27518805 27519192 
68055 scaffold_28 1249408 1249567 5 951883 952044 3 28384529 28384688 groupII 17161450 17161609 7 27519240 27519403 
69407 scaffold_1 6128924 6129053 5 7765280 7765409 3 15932759 15932888 groupII 8356178 8356307 7 54686826 54686955 
70090 scaffold_14 838252 838368 5 5931907 5932023 3 19159098 19159214 groupII 10751563 10751679 7 62275532 62275648 
70096 scaffold_14 971959 972092 5 5804848 5804981 3 19300466 19300599 groupII 10893460 10893595 7 61826372 61826505 
71163 scaffold_116 535139 535366 11 618909 619137 5 16729479 16729706 groupXVII 8234957 8235184 21 3093417 3093645 
76493 scaffold_219 397426 397678 7 9402274 9402526 14 7626186 7626437 groupVII 18440519 18440770 21 41326734 41326979 
76494 scaffold_219 397242 397412 7 9402543 9402715 14 7626444 7626614 groupVII 18440777 18440944 21 41326987 41327158 
78362 scaffold_2 1437223 1437488 13 7812064 7812329 6 11130547 11130815 groupXIX 6797348 6797613 18 13887133 13887403 
78363 scaffold_2 1438948 1439145 13 7813781 7813978 6 11127281 11127478 groupXIX 6799677 6799874 18 13878808 13879006 
78365 scaffold_2 1347860 1347967 13 7730973 7731080 6 11236031 11236138 groupXIX 6701133 6701240 18 14231160 14231267 
78366 scaffold_2 1290630 1290731 13 7680904 7681005 6 11316396 11316498 groupXIX 6633615 6633717 18 14444759 14444861 
78809 scaffold_217 469784 470232 13 2647568 2648016 6 13443775 13444223 groupXIX 17360966 17361414 18 23168569 23169023 
78810 scaffold_217 464384 464726 13 2640968 2641310 6 13421190 13421531 groupXIX 17372414 17372756 18 23106874 23107218 
78815 scaffold_225 449778 449966 13 2693607 2693795 6 13502252 13502440 groupXIX 17307576 17307764 18 23437819 23438006 
87427 scaffold_11 1618000 1618120 12 8559114 8559234 9 8257538 8257658 groupXIII 6008206 6008326 8 28660777 28660899 
90396 scaffold_142 748680 748818 6 4001038 4001176 20 17683369 17683507 groupXXI 8949115 8949253 2 24417591 24417728 
92721 scaffold_7 2053453 2053592 12 11414830 11414969 9 24987483 24987620 groupXIII 16167849 16167989 5 13866041 13866180 
92790 scaffold_50 862158 862284 12 6320431 6320557 9 12831334 12831459 groupXIII 9135331 9135457 5 15159531 15159658 
94501 scaffold_101 652088 652345 12 1732418 1732675 9 15338765 15339022 groupXIII 10944768 10945025 5 46882250 46882520 
94502 scaffold_101 648236 648381 12 1728579 1728724 9 15343869 15344014 groupXIII 10949247 10949392 5 46876708 46876852 
94503 scaffold_101 840428 840717 12 1934616 1934905 9 15091118 15091407 groupXIII 10743134 10743423 5 47435084 47435373 

 

 

 

 

 



 



Consensus_id Conserved Sequence Found Database 
304  CRCNEAC00002045_SOX21_1_fugu CONDOR 
14526  CRCNEAC00020900_LMO1_1_fugu CONDOR 
14527   CRCNEAC00020897_LMO1_1_fugu CONDOR 
15817  CRCNEAC00028536_TSHZ2_1_fugu CONDOR 
16042  CRCNEAC00018801_ZIC1_1_fugu CONDOR 
16748  CRCNEAC00020392_EYA1_1_fugu CONDOR 
16749  CRCNEAC00020386_EYA1_1_fugu CONDOR 
16932  CRCNEAC00029944_BHLHB5_1_fugu   CONDOR 
20666  CRCNEAC00031642_HMX2_1_fugu   CONDOR 
20667  CRCNEAC00031641_HMX2_1_fugu   CONDOR 
20668  CRCNEAC00031643_HMX2_1_fugu   CONDOR 
20669  CRCNEAC00031671_HMX2_1_fugu   CONDOR 
20712  CRCNEAC00005903_SOX11_1_fugu  CONDOR 
20723  CRCNEAC00011893_FOG2_1_fugu   CONDOR 
20724  CRCNEAC00011899_FOG2_1_fugu   CONDOR 
20725  CRCNEAC00011899_FOG2_1_fugu   CONDOR 
20808  N300 chromosome:NCBI35:2:7757361:7757670:1       TFCONES 
21800  CRCNEAC00033425_PAX1_1_fugu   CONDOR 
24315  CRCNEAC00032440_CST_1_fugu    CONDOR 
24316  CRCNEAC00032431_CST_1_fugu    CONDOR 
24317  CRCNEAC00032427_CST_1_fugu    CONDOR 
24319  CRCNEAC00032414_CST_1_fugu    TFCONES 
24320  CRCNEAC00032428_CST_1_fugu    CONDOR 
24321 NAI CRCNEAC00032413_CST_1_fugu    CONDOR 
24754  CRCNEAC00028519_TSHZ2_1_fugu  CONDOR 
27409  CRCNEAC00001270_FOXD3_1_fugu    CONDOR 
27688  CRCNEAC00002921_FOXP1_1_fugu    CONDOR 
35529  CRCNEAC00032018_UNC4_1_fugu     CONDOR 
35531  CRCNEAC00032024_UNC4_1_fugu     CONDOR 
35532  CRCNEAC00032028_UNC4_1_fugu     CONDOR 
47076   N1107 

chromosome:NCBI35:6:20142538:20142880:1  
TFCONES 

47236  CRCNEAC00022205_IRX2_1_fugu CONDOR 
47441  CRCNEAC00005116_SP8_1_fugu CONDOR 
47442  CRCNEAC00005124_SP8_1_fugu CONDOR 
52211  CRCNEAC00004843_POU4F2_1_fugu   CONDOR 
52212  CRCNEAC00004860_POU4F2_1_fugu   CONDOR 
59399  NAI CRCNEAC00039626_HOXD9_1_fugu    CONDOR 
60244   CRCNEAC00006199_SOX1_1_fugu     CONDOR 
60647  CRCNEAC00042253_SHOX_1_fugu     CONDOR 
63191   N322chromosome:NCBI35:2:44980121:44980412:1    CONDOR 
63833  CRCNEAC00033110_ZNF503_1_fugu   CONDOR 
65144  CRCNEAC00000540_PAX2_2_fugu     CONDOR 
65146  CRCNEAC00000284_PAX2_1_fugu     CONDOR 
65248  CRCNEAC00000325_PAX2_1_fugu     CONDOR 
67957  CRCNEAC00023981_IRX5_1_fugu     CONDOR 
68002  CRCNEAC00020876_LMO1_1_fugu     CONDOR 
68054  CRCNEAC00023930_IRX5_1_fugu     CONDOR 



 

68055  CRCNEAC00023930_IRX5_1_fugu     CONDOR 
70096  CRCNEAC00019236_ATBF1_1_fugu    CONDOR 
78809  CRCNEAC00027438_NR2F2_1_fugu  CONDOR 
78810  CRCNEAC00027434_NR2F2_1_fugu  CONDOR 
90396  CRCNEAC00010827_SHH_1_fugu    CONDOR 
92721  CRCNEAC00041570_ZNF703_1_fugu  CONDOR 
94501  CRCNEAC00026688_NR2F1_1_fugu  CONDOR 
94502  CRCNEAC00026691_NR2F1_1_fugu  CONDOR 
94503  CRCNEAC00026603_NR2F1_1_fugu  CONDOR 

 

17219 

Database location  : 5       77200789 to 77200981 (+) 
Genomic location   : 5       77200789 to 77200981 (+) 
 
Alignment score    : 919 
E-value            : 1.4e-154 
Alignment length   : 193 
Percentage identity: 96.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Η συγκριτική κατανομή των CNEs στις ομάδες σύνδεσης των 4 
ειδών



46504763880,0
11447467285,0
43638540146,0
43528712741,0
43518788758,0

2746112300773,0
1333614098782,0
2740915933354,0

Tetraodon_1

46503973692,0
43526702644,0
43516800681,0
43636977793,5
11449235031,0

Medaka_10

1333612100062,0
2746113602787,0

2740917196918,0

Medaka_4

43635810627,0
43526018842,0
43516112016,0
46507349291,0
11448652060,0

Stickleback_group_IV

274097681438,5

1333610478655,0

Stickleback_group_VIII

274619073822,0

Stickleback_group_III

114424965264,0

435136142252,0
435236302920,0
436336919248,0

465043451908,0

Zebrafish_14

 



606477460857,0
602448783081,0
30410644107,0
5939911136932,0
5956511301470,0
5956411310003,0

Tetraodon_2

606478630512,0
6024411387870,0

5956424248292,0
5956524263604,0
5939924532280,0
30425502680,0

Medaka_21

606473274419,0
602447104774,5
3049242372,0
593999859439,0
5956510052351,0
5956410063202,0

Stickleback_XVI

593992044293,0
595643567427,3
595653615076,0

6024415076037,0

6064728781946,0

Zebrafish_9

3042518781,0

Zebrafish_14

 



3562611694761,0
3562511695460,0
3552912068086,0
3553112085767,0
3552812093092,0
3553212100885,0

Tetraodon_3

355327441339,0
355287451139,0
355317459950,5
355297483318,5
356258477896,0
356268478585,0

Medaka_8

3562613574466,0
3562513575104,0
3552914192632,0
3553114212502,0
3552814220728,0
3553214229840,0

Stickleback_groupXI

3553241070268,0
3552841131024,0
3553141180224,0
3552941220872,0
3562644846040,0
3562544846664,0

Zebrafish_3

 



68054951455,0
68055951883,0
679571064595,0
700965804848,0
700905931907,0
680026507293,0
680036521990,0
145286619728,0
145276626880,0
145266630585,0
694077765280,0

Tetraodon_5

6940715932758,0
1452617975636,0
1452717981228,0
1452817992332,0
6800318138620,0
6800218163218,0
7009019159098,0
7009619300466,0
6795728249712,0
6805528384528,0
6805428384716,0

Medaka_3

694078356177,5
145269838981,0
145279842982,0
145289849807,0
680039948238,0
680029962466,0
7009010751563,0
7009610893460,0
6795717047592,0
6805517161450,0
6805417161638,0

Stickleback_group_II

1452624384776,0
1452724396604,0
1452824415788,0

Zebrafish_22

6795719171972,0
6800223439514,0
6800323475860,0
6805427518804,0
6805527519238,0

6940754686824,0

7009661826376,0
7009062275532,0

Zebrafish_7

 



167492104678,0
167482112311,0
169322544240,0
160423435183,3
903964001038,0

Tetraodon_6

1674914587285,0
1674814596122,0
1693215371800,0
1604216717458,0
9039617683368,0

Medaka_20

167496790240,0
167486798480,0
169327354227,0
160428326539,0
903968949115,0

Stickleback_XXI

160424216174,0

1674917117020,0
1674817156100,0

1693223249732,0

Zebrafish_24

9039624417592,0

Zebrafish_2

 



764939402274,0
764949402543,0

Tetraodon_7

764937626185,5
764947626444,0

Medaka_14

7649318440520,0
7649418440776,0

Stickleback_groupVII

7649341326736,0
7649441326988,0

Zebrafish_21

 



207251076528,0
207241076801,0
207231091166,0
472364246784,0
474416414873,0
474426424946,0
4707610095122,0

Tetraodon_8

470761699360,0
207253025623,0
207243025840,0
207233040825,0

472368948169,0

4744112810162,0
4744212823312,0

Medaka_16

470761433186,0
207252810452,0
207242810658,0
207232826022,0
472366674802,0
474419462558,0
474429474707,0

Stickleback_group_XX

2072324533280,0
2072424579844,0
2072524580118,0

Zebrafish_17

470766255993,0

472369146352,0

4744213770579,0
4744113826942,0

Zebrafish_16

 



243312301469,0
243152314084,0
243142328774,0
243162347829,0
243202351608,0
243172361911,0
243232383129,0
243192412084,0
243222420459,0
243212423856,0
243903935716,8
245924162600,8
245934277399,0
244028349991,0
247549860740,0
158179905018,0
158189908228,0
158199909619,0

Tetraodon_9

243319693938,0
243159707486,0
243149724179,0
243169748782,0
243209752837,0
243179770598,0
243239817659,0
243199860176,0
243229873680,0
243219876951,0
2439012497138,0
2459212789679,0
2459312937260,0
2440221148802,0
1581924872248,0
1581824875480,0
1581724887556,0
2475424991944,0

Medaka_7

243319226852,0
243159239293,0
243149256903,0
243169280311,0
243209284060,0
243179295848,0
243239322339,0
243199355337,0
243229363948,0
243219367464,0
2439011289906,0
2459211546231,0
2459311679812,0
2475414620122,0
1581714674230,0
1581814678634,0
1581914680915,0
2440216365987,0

Stickleback_groupXII

2432125399784,0
2432225410868,0
2431925422630,0
2432325505174,0
2431725576490,0
2432025600860,0
2431625608264,0
2431425649616,0
2431525675596,0
2433125696736,0
2439027043820,0
2440229265996,0
2459233657720,0
2459333841384,0
2475436323188,0

Zebrafish_23

1581938932720,0
1581838948216,0
1581738963008,0

Zebrafish_22

 



218002853656,0
217205013911,0
208086103467,0
225146289881,0
207126334697,0
211566406773,0
2133410773756,0

Tetraodon_10

21334215921,0

2115610041150,0
2071210203592,0
2251410277785,0
2080810695231,0
2172012546576,0
2180016148800,0

Medaka_22

218003859951,3
217205001517,0
208086393453,0
225146609558,0
207126649285,0
211566741364,0
2133410960843,0

Stickleback_group_XV

2071223930160,0
2080825804650,0

2115635138212,0
2133437431340,0

2172042325120,0
2180044570760,0

2251451098156,0

Zebrafish_17

 



71163618909,0

2768810068830,0

Tetraodon_11

276884822496,0

7116316729478,0

Medaka_5

711638234957,0

2768813873110,0

Stickleback_groupXVII

2768830671974,0

Zebrafish_6

711633093417,0

Zebrafish_21

 



945021728579,0
945011732418,0
945031934616,0
172203358867,3
927906320431,0
874278559114,0
9272111414830,0

Tetraodon_12

172206174032,0
874278257537,5
9279012831334,0
9450315091118,0
9450115338765,0
9450215343869,0

9272124987484,0

Medaka_9

172204504015,0
874276008206,0
927909135331,0
9450310743134,0
9450110944768,0
9450210949247,0

Stickleback_groupXIII

1722028536310,0

Zebrafish_24

8742728660774,0

Zebrafish_8

 



788102640968,0
788092647568,0
788152693607,0
783667680904,0
783657730973,0
783627812064,0
783637813781,0

Tetraodon_13

7836311127281,0
7836211130547,0
7836511236031,0
7836611316396,0
7881013421190,0
7880913443774,0
7881513502253,0

Medaka_6

783666633615,0
783656701133,0
783626797348,0
783636799677,0

7881517307576,0
7880917360966,0
7881017372414,0

Stickleback_group_XIX

7836313878808,0
7836213887133,0
7836514231160,0
7836614444758,0

7881023106874,0
7880923168568,0
7881523437820,0

Zebrafish_18

 



114718863685,0

Tetraodon_16

1147128927188,0

Medaka_13

1147119348996,0

Stickleback_group_I

1147226479736,0
1147126581960,0

Zebrafish_15

 



651445832244,0
651465833640,0
652505903617,0
652485906251,0
638656406244,0
638336424837,0
638346442984,0
206697578919,0
206687629499,0
206667630781,0
206677631326,5
6319110880268,0

Tetraodon_17

6525010115878,0
6319115501440,0
2066718105868,0
2066618106350,0
2066818108690,0
2066918200192,0
6383420111836,0
6383320142168,0
6386520168168,0
6524821007300,0
6514621108726,0
6514421110160,0

Medaka_16

651449653067,0
651469654644,0
652489747130,0
6386510347818,0
6383310367206,0
6383410390591,0
2066911791846,0
2066811856687,0
2066611858165,0
2066711858673,0
6319113569082,0

Stickleback_group_VI

65250895063,0

Stickleback_group_V

2066723309984,0
2066623310488,0
2066823313612,0
2066923426202,0

Zebrafish_17

631916038442,0

6383414898202,0
6383314991210,0
6386515048477,0

6514429099194,0
6514629105584,0
6525029286304,0
6524829299526,0

Zebrafish_13

 

 



522117027495,0
522127083907,0

Tetraodon_18

5221122306284,0
5221222407728,0

Medaka_1

522126738361,5
522116815936,0

Stickleback_group_IX

5221135215712,0
5221235364464,0

Zebrafish_1

 



408763395347,3

Tetraodon_19

408766826361,0

Medaka_21

4087625245080,0

Stickleback_group_VII

408769543308,0
408759546849,0

Zebrafish_20

 



316072825056,0

Tetraodon_21

3160722079072,0

Medaka_11

316077523246,5

Stickleback_group_X

3160731486420,0

Zebrafish_19
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