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Περίληψη  
 

 Τα microRNAs (miRNAs) είναι μικρά ενδογενή μη-κωδικά μόρια RNA, που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετα-μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων. Στον 

άνθρωπο πιστεύεται πως τα miRNAs στοχεύουν κυρίως τα 3’UTRs (3’ 

αμετάφραστες περιοχές). Αντιθέτως, στα φυτά τα miRNAs είναι αδιαμφισβήτητο 

πως μπορούν να στοχεύσουν κάθε περιοχή πάνω στα mRNAs, όχι μόνο τα 3’UTRs. 

Τα περισσότερα όμως υπάρχοντα εργαλεία για την πρόβλεψη στόχων των miRNAs 

στον άνθρωπο περιορίζουν τα αποτελέσματα τους μόνο στα 3΄UTRs. Σκοπός της 

μελέτης είναι να φανεί αν τα εργαλεία αυτά μπορούν να προβλέψουν θέσεις-στόχους 

των miRNAs και σε άλλες περιοχές. Επιπρόσθετα, η μελέτη εστιάζει στην σύγκριση 

των κοινών προβλέψεων μεταξύ των εργαλείων. Όλα αυτά γίνονται τόσο κάτω από 

εξελικτικά μη συντηρημένες, όσο και συντηρημένες συνθήκες, δεδομένου ότι η 

εξελικτική συντήρηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη στόχων των 

miRNAs. 

 Όπως τα αποτελέσματα δείχνουν, τα εργαλεία αυτά μπορούν να προβλέψουν 

πολλούς στόχους και σε άλλες περιοχές εκτός των 3’UTRs. Συγκεκριμένα όσο αφορά 

τα εξώνια, οι προβλέψεις των εργαλείων είναι περισσότερες σε σχέση με αυτές των 

3’UTRs, ακόμα και μετά την εισαγωγή του παράγοντα της συντήρησης. Τα 

αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ή ότι τα 

εργαλεία χρειάζονται πολύ βελτίωση ακόμα για την έγκυρη πρόβλεψη στόχων, όσον 

αφορά τον διαχωρισμό των περιοχών, ή ότι αγνοούμε σημαντικές βιολογικές 

πληροφορίες σε σχέση με το πώς και που δρουν τα miRNAs στον άνθρωπο. 
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Abstract  
 

MicroRNAs (miRNAs) are short endogenous noncoding RNA molecules 

that play essential role in post-transcriptional regulation of genes. In human, it is 

thought that miRNAs primarily target on 3’UTRs. On the contrary, in plants is well 

established that miRNAs can target every region on mRNAs, not only the 3’UTR. 

However, most of the existing algorithms for prediction of miRNA target sites, limit 

their results only on 3’UTRs. The aim of the study is to see whether these algorithms 

can predict miRNA target sites on other regions as well. Furthermore, the research 

focuses on the comparison of the common predictions between the algorithms. All 

these are done under both evolutionary conserved and non conserved states, 

considering the fact that evolutionary conservation plays a very important role on 

miRNA target prediction.  

As shown by the results, these algorithms predict multiple targets on other 

regions. This was especially prominent in exons where the predicted target sites 

outnumbered those predicted for 3'UTRs, even after the use of the evolutionary 

conservation as a filtering parameter. Furthermore, the algorithms found a highly 

increased percentage of common results, especially before the use of the conservation 

parameter. These findings pose two different questions. Do the algorithms need so 

much improvement or do we ignore important biological information about the ways 

miRNAs act in human?   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 

1.1 Γενικά στοιχεία  
 

Τα προηγούμενα χρόνια, η επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρύθμισης της 

γονιδιακής έκφρασης έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη. Σε αυτό συνέβαλε 

καθοριστικά η ανακάλυψη μικρών λειτουργικών μορίων RNAs, τα οποία όμως δεν 

μεταγράφονται σε πρωτεΐνες. 

 Ομάδες τέτοιων «μη-κωδικών RNAs» όλο και περισσότερο εμφανίζονται να 

παίζουν κεντρικό ρόλο σε βιολογικές διαδικασίες. Τα RNAs, που έχουν βρεθεί έως 

τώρα, μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 υποκατηγορίες ανάλογα με την λειτουργία και 

την μορφή τους: τα microRNAs [1], τα siRNAs [2] (short interfering RNAs), τα 

tncRNAs [3] (tiny non-coding RNAs) και τα smRNAs [4] (small modulatory RNAs). 

Όσον αφορά τα microRNAs (miRNAs) είναι ενδογενή μη-κωδικά μόρια 

RNA, με μήκος το οποίο, στην ώριμη τους μορφή, κυμαίνεται από 17-27 

νουκλεοτίδια. Τα miRNAs έχουν βρεθεί να ρυθμίζουν την γονιδιακή έκφραση σε 

μετά-μεταγραφικό επίπεδο, δηλαδή αφού το αγγελιοφόρο RNA (mRNA) έχει 

σχηματιστεί. Αυτό το κάνουν στοχεύοντας συγκεκριμένες περιοχές των mRNAs των 

γονιδίων, πιο συγκεκριμένα στα ζώα τα 3’UTRs, με αποτέλεσμα την αποικοδόμηση 

των ίδιων των mRNAs ή την αναστολή της μετάφρασης τους. Και με τους δύο 

αυτούς τρόπους η ποσότητα των πρωτεϊνών που θα σχηματιστεί θα έχει επηρεαστεί 

αρνητικά.  

 

 

1.2  Ανακάλυψη των miRNAs 
 

Το πρώτο miRNA ανακαλύφθηκε αρκετά χρόνια πριν, το 1993, στον 

Caenorhabditis Elegans, όπου βρέθηκε πως ένα μικρό τμήμα RNA, το οποίο 

μεταγραφόταν από το γονίδιο lin-4, είχε την ικανότητα να ρυθμίζει αρνητικά τα 

πρωτεϊνικά επίπεδα της LIN-14. [5] Το RNA αυτό είχε αλληλουχία μερικώς 

συμπληρωματική με αλληλουχίες στο 3’UTR του mRNA του lin-14 κάτι το οποίο 

θεωρήθηκε πως ήταν από μόνο του ικανό να προκαλέσει μεταφραστική καταστολή 
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του lin-14 και έτσι να μπορεί να επιτευχθεί η μετάβαση του C. elegans από το πρώτο 

στάδιο λάρβας στο δεύτερο [6]. Το 2000 στον ίδιο οργανισμό βρέθηκε το let-7, που 

επίσης έπαιζε ρόλο στην ανάπτυξη του οργανισμού [7]. 

Ο όρος “miRNAs” χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά έναν χρόνο αργότερα, 

ό ταν για άλλη μία φο ρά στο C.elegans βρέθηκαν πολλά μικρά μόρια RNA με 

ρυθμιστικό χαρακτήρα [8]. Έκτοτε έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλα miRNAs, σε 

διάφορους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων φυτών και ζώων [9, 

10] [11, 12]. Στον άνθρωπο πιστεύεται πως υπάρχουν πάνω από 1000 διαφορετικά 

miRNAs, με ακόμα περισσότερους ενεργούς στόχους στα mRNAs πολλών γονιδίων, 

όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδειχθεί πειραματικά πολλοί από τους στόχους 

αυτούς. 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως πολλά miRNAs παρουσιάζουν μεγάλο 

βαθμό εξελικτικής συντήρησης, στην ώριμη μορφή τους. Tο ίδιο έχει φανεί να ισχύει 

και για τους πολλούς στόχους των miRNAs. 

 

 

1.3  Βιοσύνθεση των miRNAs 
 

Από την ανακάλυψη των miRNAs και ύστερα, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια 

να βρεθεί το μονοπάτι της βιοσύνθεσης τους, καθώς και οι μηχανισμοί μέσω των 

οποίων εμπλέκονται σε βιολογικές διεργασίες, τις οποίες θεωρείται πως ρυθμίζουν. 

Τα miRNAs προκύπτουν από ενδογενή μετάγραφα των οποίων η μεταγραφή 

επιτυγχάνεται τόσο από την πολυμεράση ΙΙ (Pol II) [13], όσο και από την 

πολυμεράση ΙΙΙ, όπως φανερώνουν νεώτερα δεδομένα [14]. Αυτό εξαρτάται από την 

θέση στην οποία βρίσκονται τα γονίδια των miRNAs πάνω στο γονιδίωμα (για 

παράδειγμα όταν βρίσκονται κοντά σε Alu στοιχεία μεταγράφονται από την pol III 

[15]). 

Τα γονίδια των miRNAs μπορούν να βρίσκονται σε ανεξάρτητες θέσεις πάνω 

στο γονιδίωμα και να έχουν τους δικούς τους υποκινητές (promoters) [3]. Έχει βρεθεί 

επίσης πως πολλά γονίδια miRNAs μπορούν να βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις 

μεταξύ τους σχηματίζοντας ομάδες (clusters), χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η 

λειτουργική τους σχέση. Αυτές οι ομάδες συχνά έχουν έναν κοινό υποκινητή και 

μεταγράφονται σε ένα κοινό πρωτογενές μετάγραφο από το οποίο προκύπτουν μετά 

διαφορετικά miRNAs. Μια τρίτη περίπτωση αποτελεί αυτή των miRNAs των οποίων 
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τα γονίδια βρίσκονται μέσα σε ιντρόνια ή σε εξώνια γονιδίων που κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες. Σε αυτήν την περίπτωση τα miRNAs δεν μεταγράφονται ανεξάρτητα, 

αλλά μαζί με το  γο νίδιο  πο υ τα φιλο ξενεί και συνεπώς ρυθμίζο νται από  τα ίδια 

στοιχεία [3, 16] (Εικόνα 1-1). 

 

 

 
Εικόνα 1-1: Γενωμική Οργάνωση των miRNAs. Σχήμα που χρησιμοποιήθηκε από 

τους Zhao et Srivastava, 2007  [17]. 

 

 Το μονοπάτι της βιογένεσης τους, ξεκινάει από την μεταγραφή ενός 

πρωτογενούς miRNA (primary miRNA (pri-miRNA)), το οποίο σχηματίζει μια 

χαρακτηριστική δομή που αποτελείται από ένα «κάλυμμα» στο 5’ άκρο , μία ουρά 

πολυαδενυλίωσης και μία φουρκέτα (stem-loop) [18]. Τα πρωτογενή αυτά μόρια 

φτάνουν σε μέγεθος τα χιλιάδες νουκλεοτίδια, έως ότου με την βοήθεια ενός 

συμπλέγματος πρωτεϊνών (microprocessor complex) [19] κόβονται σε έως 6 

μικρότερα τμήματα μεγέθους ~70-100 σχηματίζοντας τα πρόδρομα miRNAs (pre-

miRNAs), που έχουν μία δομή φουρκέτας. Το σύμπλεγμα αυτό, περιέχει την Drosha 

που είναι μία ριβονουκλεάση τύπου RNAse III και μία πρωτεΐνη που προσδένεται σε 

δίκλωνο RNA, την DGCR8 (Di George Syndrome Critical Region 8 Protein) [20]. 

 Στη συνέχεια, τo pre-miRNA μεταφέρεται από τον πυρήνα στο 

κυτταρόπλασμα από την Exportin 5 [21], όπου μια δεύτερη ριβονουκλεάση η Dicer 

κόβει τα τελευταία ζευγάρια βάσεων και την λούπα. Το αποτέλεσμα είναι ένα 

διμερές miRNA::miRNA*, το οποίο αποτελείται από το ώριμο miRNA και τον 

συμπληρωματικό του κλώνο (miRNA*). Αυτό το διμερές έχει μικρή διάρκεια ζωής 
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και καταστρέφεται όταν το miRNA ενσωματώνεται στο επαγόμενο από το RNA, 

σύμπλεγμα αποσιώπησης (RNA induced silencing complex ή RISC) [22, 23] (Εικόνα 

1-2). 

 

Εικόνα 1-2: Βιογένεση των miRNAs στα ζώα. Φαίνεται η μεταγραφή του pri-
microRNA καθώς και οι τροποποιήσεις τις οποίες υφίσταται μέχρι να γίνει η εξαγωγή 
του από τον πυρήνα και η ωρίμανση του. Στην συνέχεια φαίνεται ο τρόπος δράσης 
του συμπλέγματος αποσιώπησης. Σχήμα που χρησιμοποιήθηκε από τους Vermeulen 
et al, 2005 [23]. 
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1.4 Κυτταρική λειτουργία των miRNAs 
 

Μετά την σύνθεση και ωρίμανση των miRNAs μπορεί να ξεκινήσει η 

ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Το ώριμο miRNA έχει πλέον προσδεθεί στο 

σύμπλεγμα αποσιώπησης, και το σύμπλοκο αυτό (miRISC), με την βοήθεια μίας 

πρωτεΐνης του συμπλόκου, της Argonaute (Ago) μπορεί να πραγματοποιήσει είτε 

αποικοδόμηση των ίδιων των mRNAs, είτε αναστολή της μετάφρασης τους [24]. Ο 

τρόπος δράσης του εκάστοτε miRNA, εκτός από το πιο μέλος της Argonaute 

περιέχεται στο σύμπλεγμα αποσιώπησης, εξαρτάται και από την 

συμπληρωματικότητα των βάσεων μεταξύ αυτού και του 3’UTR το οποίο στοχεύει.  

Στην περίπτωση όπου αποικοδομείται το mRNA απαιτείται σχεδόν τέλεια 

συμπληρωματικότητα μεταξύ του miRNA και του mRNA. Αν αυτή η προϋπόθεση 

πληρείται, τότε το σύμπλεγμα αποσιώπησης αποδομεί το mRNA στόχο [22]. Αυτός ο 

τρόπος δράσης των miRNAs συναντάται κυρίως στα φυτά, και πολύ πιο σπάνια από 

τα ζώα, αν και έχει δειχθεί πως μπορεί να συμβεί σε πολλούς οργανισμούς [22, 25]. 

Η δεύτερη περίπτωση, δηλαδή η αναστολή της μετάφρασης, συμβαίνει πιο 

συχνά στα ζώα. Αν και είναι πλέον δεδομένο πως υπάρχει όντως αναστολή της 

μετάφρασης, παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές θεωρίες για τον τρόπο δράσης των 

miRNAs σε αυτόν τον μηχανισμό. Η θεωρία που έχει μελετηθεί περισσότερο 

υποστηρίζει πως τα miRNAs πρέπει να επιδράσουν με πρωτεΐνες υπεύθυνες για την 

έναρξη της μετάφρασης στα ριβοσώματα και πιο συγκεκριμένα να καταστείλουν τον 

ευκαρυωτικό παράγοντα έναρξης της μετάφρασης 4Ε (eIF4E) [26]. Αυτή η θεωρία 

ενισχύεται από το γεγονός ότι πολυσώματα στα οποία το mRNA έχει στοχευθεί από 

miRNAs, βρίσκονται σε ανενεργή κατάσταση [27, 28]. Άλλες θεωρίες που τον 

τελευταίο καιρό κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος υποστηρίζουν πως η 

καταστολή γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο από την έναρξη της μετάφρασης [29], 

κάτι που ενισχύεται από δεδομένα που δείχνουν πως τα πολυσώματα είναι ενεργά 

κατά την διάρκεια της στόχευσης από τα miRNAs [30]. Αυτή η αντίθεση των 

αποτελεσμάτων μπορεί να υποδεικνύει πως υπάρχουν περισσότεροι του ενός 

μηχανισμοί αναστολής της μετάφρασης, που εξαρτώνται από παράγοντες που δεν 

γνωρίζουμε ακόμα. 
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1.5 Ρόλος των miRNAs σε ασθένειες 
 

Η γονιδιακή ρύθμιση από τα miRNAs έχει δειχθεί πως μπορεί να επηρεάσει 

πολλές βιολογικές λειτουργίες. Σε φυσιολογικούς ιστούς τα miRNAs εμπλέκονται σε 

λειτουργίες όπως της εμβρυογένεσης, της οργανογένεσης, της διαφοροποίησης, στον 

προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο καθώς και στον έλεγχο της ανάπτυξης. 

Επιπλέον φαίνεται να αποτελούν απαραίτητο στοιχείο στην φυσιολογική κυτταρική 

ομοιόσταση, συνεπώς αν διαταραχθεί η συγκέντρωσή τους, μπορούν να γίνουν 

υπεύθυνα για την εμφάνιση ασθενειών. Καθώς προχωράει η έρευνα όλο και 

περισσότερα miRNAs φαίνεται να εκφράζονται τόσο σε διαφορετικούς κυτταρικούς 

τύπους, όσο και να εμπλέκονται σε συγκεκριμένες δυσλειτουργίες.  

Για παράδειγμα η εμπλοκή τους στην ρύθμιση της κυτταρικής 

διαφοροποίησης, του πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης είναι πλέον 

αδιαμφισβήτητη. Το 2002 για πρώτη φορά συσχετίστηκαν με τον καρκίνο και 

συγκεκριμένα με την χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL), καθώς τα γονίδια 

από δύο miRNAs βρίσκονταν σε μια περιοχή που είχε διαγραφεί στο 68% των 

ασθενών [31]. Από αυτή την έρευνα και μετά βρέθηκαν miRNAs με πιθανό ρόλο 

στην ογκογένεση ή στην ογκοκαταστολή. Πολλοί ερευνητές μιλάνε πλέον για τη 

«υπογραφή» των miRNAs, επειδή σε κάθε καρκινικό ιστό εκφράζονται 

συγκεκριμένα miRNAs, γεγονός που έχει βοηθήσει στην ομαδοποίηση και εύκολη 

διάγνωση πολλών καρκίνων [32]. 

Όμως αν και οι περισσότερες έρευνες έχουν στραφεί προς την σχέση των 

miRNAs με τον καρκίνο, παρόλα αυτά ο ρόλος τους δεν παραμένει μόνο εκεί. 

Έρευνες έχουν συσχετίσει τα miRNAs και με πληθώρα ασθενειών όπως 

καρδιοπάθειες [33], ασθένειες του νευρικού συστήματος (πχ. σχιζοφρένεια  και 

Alzheimer) [34], με διάφορους τύπους διαβήτη [35] καθώς και άλλες μεταβολικές 

ασθένειες [36]. Ακόμα έχει δειχτεί πως βοηθούν την ανοσολογική άμυνα του 

οργανισμού ενάντια σε ιούς [37].  

Πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει πως τα miRNAs μπορούν να έχουν και 

άλλες διαφορετικές λειτουργίες εκτός της αποικοδόμησης των mRNAs και της 

αναστολής της μετάφρασης τους, όπως ήταν γνωστό μέχρι τώρα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδεθούν στους υποκινητές συγκεκριμένων 

γονιδίων και να επάγουν την γονιδιακή έκφραση, κάτι που έχει πλέον ονομαστεί 

RNAa (RNA activation) [38].  
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Γενικά, οι μηχανισμοί με τους οποίους τα miRNA δρουν δεν είναι ιδιαιτέρως 

γνωστοί. Η ανακάλυψη όμως του ρόλου των miRNA σε ανθρώπινες ασθένειες έχει 

ήδη βελτιώσει σημαντικά την μοριακή πρόγνωση και διάγνωση, καθώς επίσης έχει 

ανοίξει νέους δρόμους για νέες θεραπείες. Το να βρεθεί ο ακριβής μηχανισμός 

δράσης τους θα ήταν πολύ σημαντικό στην διερεύνηση και στην θεραπεία αυτών των 

ασθενειών. Ακόμα όμως και πριν αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε απόλυτα τους 

μηχανισμούς αυτούς, η ικανότητα να προβλέπουμε, με ακρίβεια, γονίδια-στόχους 

των miRNAs θα βοηθήσει στο να πλησιάσουμε τον σκοπό αυτό. 

 

 

1.6 Προγραμματιστικοί παράμετροι πρόβλεψης στόχων 
miRNAs 
 
 Μετά την αλληλούχιση των γονιδιωμάτων πληθώρας οργανισμών, ξεκίνησε 

μία προσπάθεια για την ανακάλυψη του μηχανισμού μέσω του οποίου δρουν τα 

miRNAs καθώς του ρόλου τους. Εξαιτίας της εκτεταμένης θέσης που φάνηκε να 

κατέχουν σε πολλές βιολογικές διαδικασίες όπως της ανάπτυξης, του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και άλλων, κρίθηκε αναγκαία η εύρεση μεθόδων, για γρήγορη 

ταυτοποίηση του ρόλου κάθε miRNA, καθώς και της ακριβούς πρόβλεψης των 

γονιδίων στόχων του. 

Κινούμενες προς αυτήν την κατεύθυνση πολλές πειραματικές μελέτες έχουν 

αναγνωρίσει γονίδια-στόχους των miRNAs [39-41]. Εντούτοις οι μελέτες αυτές είναι 

αρκετά χρονοβόρες και ακριβές, γεγονός που περιορίζει την πραγματοποίηση τους. 

Έτσι για την διευκόλυνση των πειραματικών μεθόδων, αναπτύχθηκαν αρκετά 

υπολογιστικά εργαλεία πρόβλεψης στόχων miRNAs τόσο για τους φυτικούς όσο και 

για τους ζωικούς οργανισμούς.  

Στους φυτικούς οργανισμούς η πρόβλεψη γονιδίων στόχων θεωρείται πιο 

εύκολη, καθώς τα περισσότερα miRNAs έχουν σχεδόν τέλεια συμπληρωματικότητα 

με τους στόχους τους, κάνοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ miRNAs και στόχων 

εύκολα αναγνωρίσιμες [9]. Στους ζωικούς οργανισμούς αντίθετα υπεισέρχονται και 

άλλοι κανόνες εκτός της συμπληρωματικότητας, η οποία της περισσότερες φορές δεν 

είναι τέλεια. 

Όσον αφορά τους ζωικούς οργανισμούς έχουν αναπτυχθεί πολλά 

προγράμματα πρόβλεψης γονιδίων-στόχων [42-44], χρησιμοποιώντας παραμέτρους 
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οι οποίες δείχθηκαν πειραματικά πως επηρεάζουν την πρόσδεση του miRNA στo 

3’UTR. Άλλες παράμετροι προστέθηκαν στην πορεία και βελτίωσαν περισσότερο 

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο 

υπολογιστικό εργαλείο που να μπορεί να προβλέπει με πλήρη ακρίβεια της περιοχές 

στόχους των miRNAs.  

Παρακάτω παραθέτονται κάποιοι κανόνες που χρησιμοποιούνται σήμερα από 

τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και θεωρούνται σημαντικοί για την πρόσδεση του 

miRNA στο γονίδιο στόχο του. 

 

1.6.1 Συμπληρωματικότητα αλληλουχίας 
 

Διάφορα πειραματικά δεδομένα, ήδη από το 2002 [45] έδειξαν πως μία 

περιοχή πάνω στα ώριμα miRNAs και συγκεκριμένα στο 5’ άκρο τους τείνει να έχει 

περισσότερες βάσεις συμπληρωματικές με το 3’UTR του στόχου, σε σχέση με το 3’ 

άκρο. Πιο συγκεκριμένα η περιοχή αυτή αποτελείται από 7 συνεχόμενα νουκλεοτίδια 

ξεκινώντας από το πρώτο ή το δεύτερο νουκλεοτίδιο του 5’ άκρου ενός miRNA και 

ονομάστηκε «περιοχή seed» [46]. Από τότε μία πληθώρα αναφορών σε πολλούς 

ζωικούς οργανισμούς, δείχνουν πως αυτή η περιοχή είναι και η πιο σημαντική, όσον 

αφορά την συμπληρωματικότητα των βάσεων κατά Watson-Crick, του miRNA με 

τον στόχο του και αποτελεί τον πρώτο παράγοντα πρόβλεψης στόχων [47]. Όμως 

όταν εφαρμόζεται από μόνο του αυτό το κριτήριο, οδηγούμαστε στην πρόβλεψη 

πολλών ψευδώς θετικών στόχων, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδειχθούν 

πειραματικά. 

Βέβαια ακόμα και η τέλεια συμπληρωματικότητα της περιοχής “seed” με το 

3’UTR δεν είναι απολύτως αναγκαία, αφού υπάρχουν περιπτώσεις με ατελή 

συμπληρωματικότητα στο 5 άκρο , αλλά με πιο εκτεταμένη στο 3’ άκρο [48]. Επίσης 

υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ταυτόσημες αλληλουχικά θέσεις σε κάποια 

3’UTRs είναι πραγματικοί στόχοι, ενώ σε κάποια άλλα όχι. Άρα για την ακριβή 

πρόβλεψη στόχων, χρειάζονται επιπλέον κανόνες, οι οποίοι να μπορούν να ελέγχουν 

την αλληλεπίδραση miRNA-mRNA [49]. 

 

1.6.2 Περιεχόμενο 3’UTR 
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Εκτός από την αλληλουχία της θέσης του στόχου, φαίνεται να παίζει 

σημαντικό ρόλο και το περιεχόμενο του υπόλοιπου 3’UTR. Αν ένα mRNA έχει 

περισσότερες της μίας θέσης πρόσδεσης, ενός ή περισσοτέρων miRNAs, τότε το 

αποτέλεσμα θα είναι ισχυρότερο, σε σχέση με την μοναδική θέση. Έτσι οι 

διαφορετικές θέσεις ενώ φαίνεται πως δρουν ανεξάρτητα, προσδίδουν συνολικά ένα 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά την καταστολή του γονιδίου. Όταν όμως 

δύο θέσεις βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη το αποτέλεσμα είναι περισσότερο 

ενισχυμένο, δηλαδή υπάρχει συνεργατική δράση μεταξύ των κοντινών στόχων. 

Πειραματικά βρέθηκε πως οι δύο θέσεις, έτσι ώστε να ισχύει η συνεργατικότητα 

αυτή, μπορούν να βρίσκονται σε απόσταση έως 40 νουκλεοτιδίων μεταξύ τους, αλλά 

όχι πιο κοντά από 8 νουκλεοτίδια [50, 51]. 

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η θέση του στόχου μέσα στο 3’UTR, κάτι 

που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της πρόσδεσης. Έτσι η θέση πρόσδεσης 

πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15 νουκλεοτίδια μακριά από το κωδικόνιο λήξης. 

Αυτό συμβαίνει επειδή το mRNA αλληλεπιδρά με το ριβόσωμα έως εκείνο το 

σημείο, οπότε η αλληλεπίδραση αυτή θα είναι ικανή να απομακρύνει κάθε μικρότερο 

σύμπλεγμα μορίων, που αλληλεπιδρά με το mRNA [52, 53]. 

Σημαντικό ρόλο παίζει και το μέγεθος του 3’UTR καθώς τα μεγάλα 3’UTRs 

(>1300 νουκλεοτίδια) μπορούν να σχηματίσουν πιο πολύπλοκες δευτεροταγείς δομές 

και έτσι να είναι πιο δύσκολα προσβάσιμα στο σύμπλεγμα αποσιώπησης. Έτσι σε 

αυτά τα 3’UTRs, η πιθανότητα να υπάρχει μία θέση στόχος σε περιοχή στην μέση 

της αλληλουχίας τους είναι μικρότερη, εφόσον πιο εύκολα μπορεί να σχηματιστούν  

δευτεροταγείς δομές σε εκείνη την περιοχή [51]. 

Επιπλέον η υψηλή τοπική συγκέντρωση AU, όχι μόνο στην περιοχή 

πρόσδεσης του συμπλέγματος αποσιώπησης, αλλά και πιο μακριά μέσα στο 3’UTR, 

ενισχύει την προσβασιμότητα της θέσης. Τέτοιες περιοχές χαμηλού περιεχομένου 

AU  έχουν ασθενέστερες δευτεροταγείς δομές και συνεπώς σε αυτά τα σημεία μπορεί 

πιο εύκολα να προσδεθεί το σύμπλεγμα αποσιώπησης [51]. 

 

1.6.3 Θερμοδυναμική  
 

Ένα άλλος παράγοντας που χρησιμοποιείται από κάποια εργαλεία για την 

πρόβλεψη στόχων είναι η θερμοδυναμική σταθερότητα. Οι θερμοδυναμικές ιδιότητες 
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της πρόσδεσης μεταξύ miRNA::mRNA μπορούν να βρεθούν, κυρίως μέσω 

υπολογισμού της ελεύθερης ενέργειας (ΔG) της πρόσδεσης αυτής. Όταν υπάρχει 

εκτενής υβριδοποίηση μεταξύ του miRNA και του mRNA , τότε η ελεύθερη ενέργεια 

είναι μικρή και συνεπώς απαιτείται υψηλό επίπεδο ενέργειας για να σπάσει αυτό το 

διμερές. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των δευτεροταγών δομών που επίσης λαμβάνεται 

υπόψιν, είναι το γεγονός πως στο 5’ άκρο του διμερούς miRNA::mRNA δεν 

εμφανίζονται συχνά G:U ταλαντώσεις. Πειράματα μάλιστα έχουν δείξει πως ακόμα 

και ένα ζευγάρι βάσεων G:U είναι ικανό να μειώσει σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα της περιοχής “seed” [48]. 

 Όμως ακόμα και μικρή ελεύθερη ενέργεια να παρουσιάζει ένα διμερές 

miRNA-mRNA, δεν αποτελεί ικανό κριτήριο για να δώσει στην πρόβλεψη μέγιστη 

ακρίβεια [46].  

 

1.6.4 Προσβασιμότητα περιοχής 
 

Ένας άλλος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψιν είναι η προσβασιμότητα της 

περιοχής στην οποία βρίσκεται ο στόχος, μέσα στην δευτεροταγή δομή ολόκληρου 

του mRNA [43](Εικόνα 1-3). 

Η δευτεροταγής δομή του 3’UTR φαίνεται να παίζει επίσης σημαντικό ρόλο 

στην πρόβλεψη στόχων των miRNAs (όπως αναλύθηκε και προηγουμένως στο 

εδάφιο 1.6.3). Για να προσδεθεί το miRNA στο στόχο του, μαζί με το σύμπλεγμα 

αποσιώπησης, η περιοχή πρέπει να είναι προσβάσιμη δηλαδή να μην αλληλεπιδρά με 

άλλες περιοχές στο mRNA. Αν η περιοχή δεν εντελώς προσβάσιμη, τότε υπάρχει ένα 

ενεργειακό κόστος, ώστε οι αλληλεπιδράσεις να διασπαστούν και να γίνει ο στόχος 

προσβάσιμος στο σύμπλεγμα [54]. Επιπρόσθετα, επιπλέον εγκυρότητα στην 

πρόβλεψη δίνει αν περιοχές περίπου 15 νουκλεοτιδίων πριν και μετά από την θέση – 

στόχο είναι επίσης προσβάσιμες [51]. 

 



 
 

19 
 

 

Εικόνα 1-3: Αναπαράσταση των παραμέτρων υπολογισμού της ενέργειας 
αλληλεπίδρασης microRNA-target (ΔΔG), εκφρασμένη σαν την ελεύθερη ενέργεια 
της κατάστασης όπου το miRNA και ο στόχος είναι χωρισμένοι (ΔG-dublex) 
(αριστερά), και της κατάστασης στην οποία το miRNA προσδένεται στον στόχο του 
(ΔG-open)(δεξιά). Σχήμα που χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα: 
http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/ [43]. 

 

1.6.5 Εξελικτική συντήρηση  
 

Η ανάλυση των πειραματικά επιβεβαιωμένων περιοχών – στόχων έδειξε πως 

ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είναι εξελικτικά συντηρημένο σε διάφορους 

οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει και για πολλά miRNAs τα οποία φαίνεται να είναι 

συντηρημένα και πολλές φορές τόσο όμοια ώστε να μπορούν να καταταχθούν σε 

οικογένειες. Η συντήρηση αυτή πιθανώς να προκύπτει εξαιτίας της ύπαρξης 

συντηρημένων θέσεων πρόσδεσης τους, αφού ούτως ή άλλως πρόκειται για 

λειτουργικές περιοχές μέσα στα mRNAs, που αποτελούν ένα άκρως συντηρημένο 

στοιχείο. 

Γι’ αυτούς του λόγους τα διαφορετικά εργαλεία πρόβλεψης στόχων 

χρησιμοποιούν την εξελικτηκή συντήρηση σε επίπεδο νουκλεοτιδίου σαν μέσο 

αποκλεισμού των ψευδώς θετικών προβλέψεων. Έτσι φιλτράρουν και αποκλείουν τα 

αποτελέσματα που δεν είναι συντηρημένα σε πολλούς οργανισμούς. Υπάρχουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα ανάλογα με το ποιοι οργανισμοί 

χρησιμοποιούνται. Συχνότερα οι περιοχές θεωρούνται συντηρημένες αν βρίσκονται 

σε ορθόλογα μέρη σε πολλαπλά γονιδιώματα, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιείται και 

ο όρος της εξελικτικής απόστασης από τον οργανισμό που μελετάται.  

 

http://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/�
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1.6.6 Συνεντοπισμός έκφρασης 
 

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που μπορεί να αποκλείσει πολλά 

ψευδώς θετικά αποτελέσματα είναι ο συνεντοπισμός του miRNA με τo mRNA σε 

έναν συγκεκριμένο ιστό. Ο παράγοντας αυτός πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται 

υπόψιν όταν μας ενδιαφέρει η μελέτη in vivo καταστάσεων. Γενικά όμως in vitro έχει 

φανεί πως η επιμόλυνση κυττάρων με miRNAs οδηγεί σε μειορύθμιση 

(downregulation) πολλών mRNAs, ακόμα και κάποιων που δεν συνεκφράζονται σε 

φυσιολογικές συνθήκες [55].  

Συνεπώς το χαρακτηριστικό αυτό δεν αποτελεί έναν νέο παράγοντα για την 

πρόβλεψη της πρόσδεσης του miRNA σε μία περιοχή στόχο, απλά μπορεί να 

περιορίσει τα αποτελέσματα. Έως τώρα μόνο κάποια από τα εργαλεία πρόβλεψης 

στόχων miRNAs [56] χρησιμοποιούν την παράμετρο αυτή, η οποία όμως θα μπορεί 

να αυξήσει την απόδοση τους, αν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με βάσεις 

δεδομένων στις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για την in vivo συνέκφραση των 

miRNAs και των mRNAs σε διάφορους ιστούς. 
 
 

1.7 Εργαλεία πρόβλεψης στόχων miRNAs 
 

Η λειτουργική ανάλυση των miRNAs βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

αναγνώριση των γονιδίων-στόχων τους, όπως προηγουμένως έχει αναφερθεί. Τα 

εργαλεία πρόβλεψης στόχων που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν 

κάποιες από τις παραμέτρους που αναλύθηκαν στο εδάφιο 1.6.  

Αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή είναι αυτά τα οποία 

προσφέρουν την δυνατότητα να εγκατασταθούν σε τοπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή 

και να γίνει εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Πιο αναλυτικά αναλύεται 

παρακάτω με ποιον τρόπο τα εργαλεία αυτά, το κάθε ένα ξεχωριστά, υπολογίζουν τις 

θέσεις στόχους των miRNAs. 

 

1.7.1 miRanda  
 

 Ένα από τα πρώτα εργαλεία για την πρόβλεψη στόχων miRNAs, ήταν το 

miRanda, που αναπτύχθηκε το 2003 από το Κέντρο Υπολογιστικής Βιολογίας του 
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«Memorial Sloan-Kettering Cancer Center» [42][57]. Το βασικό στοιχείο που 

χρησιμοποιεί το miRanda είναι η συμπληρωματικότητα των βάσεων μεταξύ του 

ώριμου miRNA και του mRNA και αυτό αποτελεί και την πρώτη φάση επεξεργασίας 

των δεδομένων. Αφού ο χρήστης εισαγάγει τις δύο αλληλουχίες (miRNA και 

mRNA), ο αλγόριθμος αναζητά αντιστοιχίσεις με υψηλή τοπική 

συμπληρωματικότητα. Έτσι υπολογίζει μία βαθμολογία, με βάση σταθμισμένα 

αθροίσματα, για κάθε σωστό και κάθε λάθος ζεύγος βάσεων, επιτρέποντας και G:U 

ταλαντώσεις. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως επιτρέπει την δημιουργία ανοίγματος 

κενού, δίνοντας όμως αρνητική βαθμολογία τόσο στο άνοιγμα, όσο και στην 

επιμήκυνση του.  

 Επιπρόσθετα, ο αλγόριθμος αυτός αναγνωρίζει την σημασία της “seed” 

περιοχής του miRNA και έτσι δίνει αυξημένη βαρύτητα στην συμπληρωματικότητα 

των ζευγών βάσεων στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι η βαθμολογία, είτε θετική είτε 

αρνητική,  κάθε ζεύγους βάσεων στις πρώτες 10 θέσεις (μετρώντας από το 5’ άκρο 

του miRNA), πολλαπλασιάζεται με ένα συγκεκριμένο παράγοντα (scaling factor). Οι 

τελικές βαθμολογίες για όλες τις πιθανές αντιστοιχίσεις προσμετρούνται με αυτόν 

τον τρόπο και κρατούνται μόνο αυτές που είναι πάνω από μία συγκεκριμένη τιμή 

(cut-off value). 

 Κατά το δεύτερο βήμα ο αλγόριθμος υπολογίζει την θερμοδυναμική 

σταθερότητα των διμερών των δύο αλληλουχιών (miRNA-στόχου) βασιζόμενος στις 

αντιστοιχίσεις που περάσανε το προηγούμενο στάδιο. Για να το κάνει αυτό 

χρησιμοποιεί κάποιες ρουτίνες αναδίπλωσης των RNAs, από το πακέτο ViennaRNA 

[58]. Σε αυτό το σημείο δημιουργούνται ξανά κάποιες βαθμολογίες, οι οποίες επίσης 

πρέπει να περνούν ένα όριο για να κρατηθούν σαν τελικά αποτελέσματα του 

αλγορίθμου. 

 Η διαδικτυακή έκδοση του εργαλείου (microRNA.org) [57], περιέχει 

αποθηκευμένες προβλέψεις πιθανών στόχων, διαθέσιμες τόσο για τοπική ανάκτηση, 

όσο και για διαδικτυακή αναζήτηση. Στις προβλέψεις αυτές έχει χρησιμοποιηθεί και 

η παράμετρος της εξελικτικής συντήρησης κάτι που δεν υπολογίζεται από τον ίδιο 

τον αλγόριθμο. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούν το PhastCons, με το οποίο 

μετριέται η συντήρηση μεταξύ σπονδυλωτών με την βοήθεια ενός «Κρυφού 

Μαρκοβιανού Μοντέλου» (hidden Markov model (HMM)) [59]. 
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1.7.2 TargetScan  
 

 Ο αλγόριθμος του TargetScan [46] σαν εργαλείο πρόβλεψης στόχων miRNAs 

εμφανίστηκε το 2003, από την ομάδα του Bartel στο τμήμα βιολογίας του ΜΙΤ.  Σε 

ότι αφορά την χρήση της περιοχής “seed” για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων 

είναι πιο αυστηρό σε σχέση με το miRanda αλλά γενικά παρουσιάζει παρόμοια δομή. 

 Αρχικά ο αλγόριθμος ψάχνει για τμήματα τέλειας συμπληρωματικότητας 

κατά Watson-Crick μεταξύ των θέσεων 2 έως 8 του miRNA (μετρώντας από το 

5’άκρο). Μετά αρχίζει να επεκτείνεται κατά μήκος του miRNA προσθέτοντας τα 

επιπλέον ζευγάρια βάσεων που είναι συμπληρωματικά, επιτρέποντας τους G:U 

δεσμούς. Όταν βρει ένα λάθος συμπληρωματικό ζευγάρι σταματάει και τότε 

υπολογίζει μία βαθμολογία (context score) [51]. Η βαθμολογία αυτή είναι το 

άθροισμα τεσσάρων παραγόντων που σχετίζονται με ολόκληρο το UTR που 

μελετάται. Οι παράγοντες αυτοί είναι: το μέγεθος της συμπληρωματικότητας μεταξύ 

miRNA και UTR, η τοπική συγκέντρωση AU, η 3’ συμπληρωματικότητα και η θέση 

του στόχου πάνω στο UTR. 

 Ο αλγόριθμος δίνει την δυνατότητα της εύρεσης συντηρημένων θέσεων - 

στόχων συγκρίνοντας ομόλογες αλληλουχίες σε διάφορους οργανισμούς. Για να 

επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η ακριβής στοίχιση ομόλογων αλληλουχιών.  

  

 1.7.3 PITA 
  

 Το εργαλείο PITA (Probability of Interaction by Target Accessibility), όπως 

λέει και το όνομά του, ήταν το πρώτο που ενσωμάτωσε την προσβασιμότητα της 

θέσης – στόχου στους αλγόριθμους πρόβλεψης στόχων των miRNAs [43]. Η 

δευτεροταγής δομή του mRNA μέχρι τότε δεν λαμβανόταν υπόψιν, αλλά η ομάδα 

του Segal θεώρησε πως για να μπορέσει το σύμπλεγμα αποσιώπησης να προσεγγίσει 

το mRNA, θα πρέπει η δομή του να το επιτρέπει. Αν η δομή δεν είναι ελεύθερη να 

πραγματοποιήσει τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, τότε θα υπάρχει ένα ενεργειακό 

κόστος για την απελευθέρωσή της. 

 Ο αλγόριθμος αυτός, όπως και οι προηγούμενοι που αναλύθηκαν παραπάνω, 

αρχικά αναζητά στο 3’UTR τμήματα με τέλεια συμπληρωματικότητα, μεγέθους 

τουλάχιστον 7 νουκλεοτιδίων,  με την περιοχή “seed” του miRNA. Στην συνέχεια 
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υπολογίζεται η ελεύθερη ενέργεια κάθε τμήματος ΔΔG, σαν διαφορά μεταξύ της 

ενέργειας πρόσδεσης του miRNA στον στόχο (ΔG-dublex) και της ενέργειας που 

απαιτείται για να γίνει η περιοχή προσβάσιμη στο σύμπλεγμα αποσιώπησης (ΔG-

open). Όταν χρησιμοποιούνται και οι περιοχές γύρω από τον στόχο (3 νουκλεοτίδια 

ανοδικά, 15 καθοδικά) τότε τα αποτελέσματα γίνονται πιο έγκυρα. Οι ενεργειακοί 

υπολογισμοί γίνονται με την βοήθεια του RNAFold, το οποίο προβλέπει την 

δευτεροταγή δομή με την μικρότερη ενέργεια, και ανήκει στο πακέτο ViennaRNA 

[58]. Στην περίπτωση που ένα miRNA έχει περισσότερες από μία, θέσεις πρόσδεσης 

στο mRNA, τότε υπολογίζεται ένα συνολικό ποσό ενέργειας. 

 Ο αλγόριθμος αν και δεν χρησιμοποιεί καθόλου την παράμετρο της 

συντήρησης στα αποτελέσματα του, παρόλα αυτά φαίνεται να είναι πιο ακριβής σε 

σχέση με άλλους. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο του 

εργαλείου έχουν περαιτέρω επεξεργαστεί με το PhastCons [59], ώστε να 

υπεισέρχεται και ο παράγοντας της εξελικτικής συντήρησης. 
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1.8 Σκοπός της διατριβής 
 
 Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί στην 

έρευνα γύρω από τον κόσμο των miRNAs. Η συνεισφορά των miRNAs στην 

κατανόηση πολλών βιολογικών διεργασιών, τόσο σε επίπεδο βασικής, όσο και σε 

επίπεδο εφαρμοσμένης έρευνας είναι αδιαμφισβήτητη για πολλούς οργανισμούς 

συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν αναπτυχθεί μέχρι 

σήμερα, αρκετά υπολογιστικά εργαλεία τα οποία μπορούν να προβλέπουν στόχους 

των miRNAs στις 3’ αμετάφραστες περιοχές (3’UTRs) των mRNAs διαφόρων 

γονιδίων. 

 Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η σύγκριση κάποιων 

υπολογιστικών εργαλείων εύρεσης στόχων των miRNAs, και πιο συγκεκριμένα των 

εργαλείων miRanda, TargetScan και PITA, που σήμερα θεωρούνται από τα πιο 

σημαντικά στο είδος τους. Αναλυτικότερα, σκοπός των εργαλείων αυτών είναι να 

προβλέπουν με ακρίβεια τους στόχους των miRNAs, που μέχρι σήμερα στον 

άνθρωπο έχει δειχτεί πως in vivo τουλάχιστον είναι λειτουργικοί μόνο στα 3’UTRs. 

Αντιθέτως in vitro έρευνες έχουν δείξει πως λειτουργικοί στόχοι μπορούν να 

υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα υπερέκρφαση ενός miRNA σε 

κύτταρα, μειορύθμισε την πρωτεΐνη Dnmt3b δρώντας σε στόχους που βρίσκονται 

στην κωδική περιοχή του mRNA της πρωτεΐνης [61]. Επίσης έχει παρατηρηθεί 

καταστολή της μετάφρασης μετά την εισαγωγή μίας θέσης στόχου ενός miRNA στο 

5’UTR ενός mRNA σε ανθρώπινα HeLa κύτταρα [70]. Στην παρούσα έρευνα θα 

χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά, για την αναζήτηση στόχων σε άλλες περιοχές, 

εκτός των 3’UTRs, όπως σε εξώνια, ιντρόνια και ενδογονιδιακές περιοχές. 

 Εξαιτίας της μεγάλης εξελικτικής συντήρησης που διέπει όχι μόνο τους 

στόχους των miRNAs, αλλά και τα ίδια τα miRNAs, τα εργαλεία πρόβλεψης στόχων 

χρησιμοποιούν μεθόδους υπολογισμού της συντήρησης για την βελτίωση των 

αποτελεσμάτων τους. Επειδή τα εργαλεία αυτά δεν χρησιμοποιούν κοινές μεθόδους 

για τις μετρήσεις αυτές, και για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα μεταξύ των 

εργαλείων, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε μία κοινή μέθοδος μέτρησης της 

συντήρησης για όλα τα εργαλεία. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε επειδή, εκτός 

του ότι αποτελεί μία αρκετά αξιόπιστη μέθοδο, εντούτοις χρησιμοποιείται και από τα 

2 από τα 3 εργαλεία που συγκρίθηκαν. 
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 Σύμφωνα με τις έως τώρα γνώσεις μας, τα miRNAs προσδένονται in vivo 

μόνο σε 3’UTRs στον άνθρωπο, οπότε θεωρητικά αναμένεται να μην εμφανίζονται 

προβλέψεις στόχων στις υπόλοιπες περιοχές που μελετάμε ή οι προβλέψεις αυτές να 

είναι πολύ λιγότερες συγκριτικά. Σε in vitro μελέτες αντίθετα έχει δειχθεί πως τα 

miRNAs μπορούν να προσδεθούν και σε άλλα τμήματα του mRNA παραμένοντας 

λειτουργικά [61]. Ακόμα και αν κάνουμε την παραδοχή πως οι γνώσεις μας δεν είναι 

επαρκείς και τα miRNAs εκτός των 3’UTRs, προσδένονται in vivo και σε άλλα 

τμήματα του mRNA, (κάτι το οποίο έχει δεχθεί να συμβαίνει σε φυτικούς 

οργανισμούς), δεν θα πρέπει να εμφανίζονται προβλέψεις στόχων σε ενδογονιδιακές 

περιοχές. Οι περιοχές αυτές αποτελούν τμήμα του DNA του πυρήνα, συνεπώς δεν 

συνεντοπίζονται με το σύμπλεγμα αποσιώπησης, μέσω του οποίου δρουν τα 

miRNAs, και το οποίο βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων. 

Έως τώρα έχει δειχθεί ότι η απόδοση των εργαλείων αυτών δεν είναι η 

μέγιστη δυνατή αφού ο αριθμός των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων στα 3’UTRs 

είναι μεγαλύτερος του αναμενόμενου. Πάρα πολλές είναι οι προβλέψεις των 

εργαλείων που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν με πειραματικές μεθόδους. Επίσης η 

ανάλυση των ήδη υπαρχόντων πειραματικά επιβεβαιωμένων στόχων φανερώνει πως 

τα εργαλεία αυτά δεν μπορούν να προβλέψουν το 100% αυτών, γεγονός που 

υποστηρίζει την θεωρία ότι πολλά είναι και τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα που 

χάνονται από τις προβλέψεις. 

Ο απώτερος σκοπός της έρευνας αυτής είναι να φανεί αν τα εργαλεία αυτά 

χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, όχι μόνο για τους στόχους που προβλέπουν στα 

3’UTRs, αλλά και για τους στόχους που πιθανόν προβλέπουν σε άλλες περιοχές. Αν 

δειχθεί πως τα εργαλεία αυτά δεν είναι απόλυτα ειδικά στην πρόβλεψη στόχων σε 

3’UTRs, τότε ίσως να πρέπει να βρεθούν νέοι παράγοντες, που θα βελτιώνουν την 

ειδικότητα των εργαλείων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μέσω του αποκλεισμού 

των προβλέψεων στις υπόλοιπες περιοχές που ίσως να βοηθούσε και στην μείωση 

των  ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων στα 3’UTRs.  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 Ανάκτηση αλληλουχιών ανθρώπινου γονιδιώματος 

 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες του 

ανθρώπινου γονιδιώματος, όπως δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2004 από το 

International Human Genome Sequencing Consortium (NCBI35/hg17) [62].  

Οι αλληλουχίες του ανθρώπινου γονιδιώματος των 3’UTRs, των εξωνίων, 

των ιντρονίων και των ενδογονιδιακών περιοχών (intergenic regions) ανακτήθηκαν 

από το “University of California” (UCSC) Genome Bioinformatics Site 

(http://genome.ucsc.edu) με την βοήθεια του εργαλείου “Galaxy” [63, 64].  

Στην συνέχεια μετρήθηκε ο ακριβής αριθμός των βάσεων που αποτελούν το 

σύνολο των ανθρώπινων 3’UTRs και με βάση το αποτέλεσμα επιλέχθηκαν τυχαία 

αλληλουχίες από τις υπόλοιπες 3 ομάδες δεδομένων (Παράρτημα 1). Έτσι 

δημιουργήθηκαν 4 αρχεία, ίσου μεγέθους νουκλεοτιδίων, το  κάθε ένα με 

αλληλουχίες: 

a) Όλων των ανθρώπινων 3’UTRs 

b) Τυχαίων εξωνίων 

c) Τυχαίων ιντρονίων 

d) Τυχαίων ενδογονιδιακών περιοχών. 

 

 

2.2 Ανάκτηση αλληλουχιών ανθρώπινων miRNAs. 
 

 Οι αλληλουχίες των ανθρώπινων ώριμων miRNAs ανακτήθηκαν από  την 

miRBase [65], η οποία περιέχει όλα τα δημοσιευμένα miRNAs ασχέτως αν έχει 

δειχθεί ο λειτουργικός τους ρόλος ή όχι. Για τους σκοπούς της μελέτης 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο 75 miRNAs για τα οποία έχει δειχθεί πειραματικά πως 

προσδένονται σε στόχους και έχουν λειτουργικό ρόλο. Οι διαθέσιμοι στόχοι των 

miRNA για τους οποίους υπήρχε πειραματική επιβεβαίωση ανακτήθηκαν από την 

βάση δεδομένων TarBase (Version 4) [66].   
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2.3 Χρήση εργαλείων εύρεσης στόχων miRNAs
  

. 

 Για την εύρεση πιθανών στόχων miRNAs χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία 

πρόβλεψης στόχων τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε τοπικό υπολογιστή. Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που 

αναλύθηκε, δεν ήταν δυνατή η διαδικτυακή χρήση των εργαλείων, συνεπώς πολλά 

αφαιρέθηκαν από την μελέτη εξαιτίας αυτού. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν τα εξής (λεπτο μερής ανάλυση των εργαλείων υπάρχει στο  εδάφιο  1 . 7  της 

εισαγωγής): 

 

2.3.1 miRanda 
 Χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος του miRanda όπως μπορεί να ανακτηθεί από 

το “www.microrna.org” [57]. Ο αλγόριθμος έχει αναπτυχθεί από το  Κέντρο 

Υπολογιστικής Βιολογίας του «Memorial Sloan-Kettering Cancer Center» και είναι 

γραμμένος σε γλώσσα C.  

 

 2.3.2 TargetScan 
 Ο αλγόριθμος εύρεσης miRNA στόχων του TargetScan είναι γραμμένος σε 

γλώσσα προγραμματισμού Perl, μπορεί να ανακτηθεί από το www.targetscan.org” 

και αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος προβλέπονται θέσεις-στόχοι, ενώ 

στο δεύτερο μέρος υπολογίζεται μία βαθμολογία με βάση την οποία κατατάσσονται 

οι προβλέψεις από τις πιο ισχυρές στις λιγότερο. 

 

 2.3.3 PITA 
Ο αλγόριθμος του PITA “genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07” είναι γραμμένος 

σε Perl και εκτός αυτού χρησιμοποιεί το πακέτο Vienna RNA για τον προσδιορισμό 

των δευτεροταγών δομών των μορίων. Τα αποτελέσματα που δίνει αφορούν τόσο τις 

προβλέψεις θέσεων – στόχων, όσο και τη πιθανότητα ένα miRNA να αλληλεπιδράει 

με ένα mRNA, αν αυτό περιέχει, περισσότερες της μίας, θέσεις πρόσδεσης του 

miRNA. 
 

http://www.microrna.org/�
http://www.targetscan.org/�
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2.4 Υπολογισμός συντηρημένων θέσεων με phastCons  
  

Μετά από  τις προβλέψεις των στόχων από τα παραπάνω εργαλεία, 

χρησιμοποιήθηκαν οι βαθμολογίες συντήρησης του phastCons για να βρεθούν οι 

συντηρημένες θέσεις – στόχοι [59]. Το phastCons παράγει μία βαθμολογία για κάθε 

βάση του ζητηθέντος γονιδιώματος, αφού έχει πρώτα κατατάξει κάποια γονιδιώματα 

σε πολλαπλή αντιστοιχία των βάσεων τους. Για να προκύψουν οι βαθμολογίες του 

phastCons,  πρέπει να γίνει η παραδοχή πως η πολλαπλή αντιστοιχία που έχει γίνει 

είναι σωστή, συνεπώς οι αντιστοιχισμένες βάσεις είναι ορθόλογες. Η βαθμολογία 

αυτή για κάθε βάση, ορίζεται σαν την πιθανότητα η στήλη της πολλαπλής 

αντιστοιχίας να έχει προκύψει εξαιτίας μίας συντηρημένης κατάστασης. Πιο 

απλουστευμένα, μπορεί να θεωρηθεί πως είναι η πιθανότητα ότι μία βάση βρίσκεται 

μέσα σε κάποιο συντηρημένο στοιχείο. Συνεπώς αν η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη 

του 0,5 , σημαίνει πως η θέση αυτή έχει πάνω από 50% πιθανότητα να είναι 

συντηρημένη [67].   

Στην μελέτη αυτή για να εισαχθεί ο παράγοντας της συντήρησης στα 

αποτελέσματα, χρησιμοποιήθηκαν οι βαθμολογίες του phastCons από το UCSC με 

την βοήθεια του “Galaxy”, και οι οποίες έχουν προκύψει από την σύγκριση 17 

σπονδυλωτών. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών του phastCons για κάθε προβλεπόμενη 

“seed” περιοχή υπολογίστηκε και στην συνέχεια κρατήθηκαν οι βαθμολογίες που 

παρουσίαζαν συντήρηση μεγαλύτερη κάθε φόρα από ένα ποσοστό. Στην εικόνα 2-1, 

βλέπουμε την κατανομή των phastCons βαθμολογιών για τις ενδογονιδιακές 

περιοχές, τα ιντρόνια και τα εξώνια [68].  

 

Εικόνα 2-1: Η κατανομή 

των βαθμολογιών του 

phastCons σε εξώνια, 

ιντρόνια και 

ενδογονιδιακές περιοχές. 

Σχήμα που 

χρησιμοποιήθηκε από τους 

Yu et al, 2009 [68].  
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2.5 Έρευση Κοινών αποτελεσμάτων μεταξύ των 
προγραμμάτων 
  

Τα παραπάνω τρία εργαλεία πρόβλεψης στόχων των miRNAs που 

χρησιμοποιήθηκαν, εμφάνισαν έναν μεγάλο αριθμό προβλέψεων για κάθε 

διαφορετική περιοχή. Οι προβλέψεις αυτές συγκρίθηκαν μεταξύ τους για την τυχόν 

εύρεση κοινών αποτελεσμάτων. Κοινές θεωρήθηκαν οι προβλέψεις οι οποίες ένα 

συγκεκριμένο miRNA, στόχευε μία συγκεκριμένη θέση πάνω στην αλληλουχία. Η 

εύρεση των κοινών προβλέψεων έγινε με υπολογιστικές μεθόδους και με την βοήθεια 

της γλώσσας προγραμματισμού perl. 

Αυτό πραγματοποιήθηκε και στις αρχικές προβλέψεις αλλά και αφού 

εισήχθηκε ο παράγοντας της εξελικτικής συντήρησης. Οι κοινές προβλέψεις για τα 

τρία εργαλεία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποτελούν πραγματικούς στόχους, 

εφόσον κάποιοι από τους παράγοντες που χρησιμοποιούν τα εργαλεία για τις 

προβλέψεις είναι διαφορετικοί. Εναλλακτικά τα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι 

περιοχές αυτές, μπορεί να είναι παρόμοια με αυτά των πραγματικών στόχων, και έτσι 

να αποτελούν απλά ψευδώς θετικές προβλέψεις.  

 

2.6 Εύρεση ποσοστού GC 
 

 Στην συνέχεια για κάθε προβλεπόμενη “seed” περιοχή, μετρήθηκε το 

ποσοστό GC της αλληλουχίας (“GC content” ,Παράρτημα 2), που είναι το ποσοστό 

των νουκλεοτιδίων που περιέχουν γουανίνη ή κυτοσίνη. Το ανθρώπινο γονιδίωμα 

πιστεύεται πως έχει “GC content” περίπου 41%, με μεγάλες όμως διακυμάνσεις 

ανάλογα με το χρωμόσωμα και την λειτουργικότητα της περιοχής [69]. Για 

παράδειγμα οι κωδικές περιοχές έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο GC content από τα 

3’UTRs, ενώ οι ενδογονιδιακές περιοχές έχουν μικρότερο. Γενικά όσο πιο 

συντηρημένη εξελικτικά είναι μία περιοχή, τόσο μεγαλύτερο GC content φαίνεται να 

παρουσιάζει. 

 Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκε τόσο το συνολικό “GC content” 

ολόκληρων των αλληλουχιών που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και των προβλεπόμενων 

στόχων. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τους στόχους μετρήθηκε το ποσοστό GC 

στις “seed” περιοχές που προέκυπταν από τις προβλέψεις κάθε εργαλείου. Αυτό έγινε 
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για να βρεθεί τυχόν προτίμηση του συμπλέγματος αποσιώπησης για συγκεκριμένο 

ποσοστό τοπικού GC, σε σχέση με το GC ολόκληρης της περιοχής.  

 

2.7 Στοίχιση αλληλουχιών ως προς την seed περιοχή των 

προβλεπόμενων στόχων.  
  

 Οι προβλεπόμενοι στόχοι που προέκυψαν από τα εργαλεία, αρχικά 

απομονώθηκαν παίρνοντας παράλληλα και τις συντεταγμένες τους πάνω στο 

γονιδίωμα (Παράρτημα 3). Στη συνέχεια οι περιοχές seed, καθώς και περιοχές 

εκατέρωθεν αυτών, στοιχήθηκαν μεταξύ τους και στην συνέχεια μετρήθηκε το 

ποσοστό κάθε βάσης ανά στήλη (Παράρτημα 4). Αυτό πραγματοποιήθηκε ώστε να 

δούμε αν εκατέρωθεν της “seed” περιοχής σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει 

προτίμηση για κάποια συγκεκριμένη βάση. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Προβλέψεις εργαλείων χωρίς τον παράγοντα τις 

εξελικτικής συντήρησης. 
 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τρία εργαλεία πρόβλεψης στόχων 

miRNAs. Με τα προγράμματα αυτά έγινε πρόβλεψη στόχων για όλα τα ανθρώπινα 

3’UTRs, καθώς επίσης και για εξώνια, ιντρόνια και ενδογονιδιακές περιοχές (εδάφιο 

2.1). Όπως έχει σημειωθεί και σε προηγούμενο σημείο μόνο τα 3’UTRs 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο των 3’UTRs του ανθρώπινου γονιδιώματος. Οι άλλες 

κατηγορίες είναι αλληλουχίες με ίσο αριθμό νουκλεοτιδίων με το σύνολο των 

νουκλεοτιδίων στα 3’UTRs. Αυτό συμβαίνει για να είναι συγκρίσιμα τα 

αποτελέσματα. Τα miRNAs που χρησιμοποιήθηκαν στις προβλέψεις ήταν αυτά της 

TarBase (Version 4) δηλαδή 75 στο σύνολο. 

Κάθε εργαλείο «έτρεξε» 4 φορές, μία για κάθε ομάδα δεδομένων. Στο 

Διάγραμμα 3-1 βλέπουμε τον αριθμό των στόχων των miRNAs που προβλέπει το 

κάθε εργαλείο, χωρίς να έχουν μεταβληθεί οι παράμετροι που χρησιμοποιεί το 

καθένα “by default”. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει η αυστηρότητα των προβλέψεων του 

κάθε προγράμματος. Επίσης στα αποτελέσματα αυτά δεν λαμβάνεται υπόψιν η 

εξελικτική συντήρηση των θέσεων – στόχων, επειδή δεν αποτελεί μέρος του 

αλγόριθμου των εργαλείων. 

Όπως παρατηρούμε στο Διάγραμμα 3-1 και τα τρία εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν προβλέπουν τους περισσότερους στόχους των miRNAs στα 

εξώνια, ενώ ακολουθούν τα 3’UTRs και τα ιντρόνια, και στην συνέχεια οι 

ενδογονιδιακές περιοχές. Πρέπει να τονιστεί πως τα εξώνια, τα ιντρόνια και τα 

3’UTRs αποτελούν τμήμα του mRNA ενός γονιδίου, οπότε ένα miRNA θα μπορούσε 

δυνητικά να αλληλεπιδράσει με της περιοχές αυτές. Όσον αφορά τις ενδογονιδιακές 

περιοχές κάτι τέτοιο είναι αδύνατο αφού αποτελούν μέρος του γονιδιώματος και δεν 

μεταγράφονται.  
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Διάγραμμα 3-1: Αριθμός προβλέψεων στόχων ανά περιοχή και ανά εργαλείο 
 
 Στη συνέχεια θέλαμε να δούμε αν τα εργαλεία προβλέπουν κοινούς στόχους 

μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο αυξάνει την πιθανότητα ο στόχος που έχει προβλεφθεί να 

είναι πραγματικός. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3-2, τα περισσότερα κοινά 

αποτελέσματα αφορούν τα εξώνια όπου μεταξύ των τριών εργαλείων εμφανίζονται 

53.682 κοινά και τα λιγότερα τις ενδογονιδιακές περιοχές με 15.751. 

 

 
Διάγραμμα 3-1:  Κοινές προβλέψεις των τριών εργαλείων 
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 Με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα, μπορούμε να συγκρίνουμε τα εργαλεία 

με βάση τον αριθμό των στόχων που προβλέπουν τα εργαλεία αυτά ανά περιοχή 

αλλά και ανά miRNA. Ο μέσος όρος των προβλέψεων ανά miRNA φαίνεται στον 

Πίνακα 3-1. Παρατηρούμε πως τα εργαλεία, ανεξάρτητα της περιοχής, προβλέπουν 

έναν μεγάλο αριθμό στόχων ανά miRNA. Με άλλα λόγια και όσον αφορά τις κοινές 

προβλέψεις, κάθε ένα miRNA προσδένεται σε 1.721 θέσεις σύνολο εκ των οποίων 

μόνο οι 453 είναι πάνω σε 3’ UTRs. 

 

 

Αριθμός Προβλέψεων ανά miRNA 
  TargetScan miRanda PITA κοινές προβλέψεις 

3’UTR 3.495 13.051 28.343 453 
Exons 3.485 16.868 35.532 716 
Introns 1.930 9.695 30.000 342 

intergenic 1.844 6.080 21.935 210 
Σύνολο 10.753 45.694 115.810 1.721 

 

Πίνακας 3-1: Μέσος όρος Προβλέψεων ανά miRNA 

 

3.2 Προβλέψεις εργαλείων μαζί με τον παράγοντα τις 

εξελικτικής συντήρησης. 
 

Στη συνέχεια στις αρχικές προβλέψεις των εργαλείων προστέθηκε ο 

παράγοντας της εξελικτικής συντήρησης. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τις 

βαθμολογίες του phastCons,  όπου η κάθε μία αποτελεί την πιθανότητα μία βάση να 

είναι συντηρημένη, με την προϋπόθεση πως η στοίχιση των ομόλογων περιοχών 

μεταξύ των ειδών που χρησιμοποιούνται, είναι σωστή. Επίσης πρέπει να αναφερθεί 

πως δεν υπάρχουν PhastCons βαθμολογίες για ολόκληρο το γονιδίωμα, οπότε οι 

περιοχές αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις. 

Για την μέτρηση του βαθμού συντήρησης κάθε πρόβλεψης, χρησιμοποιήθηκε 

ο μέσος όρος των βαθμολογιών phastCons στην “seed” περιοχή. Έτσι τα 

προηγούμενα αποτελέσματα φιλτραρίστηκαν ως προς διάφορους βαθμούς 

συντήρησης. Στο Διάγραμμα 3-3, φαίνονται ο αριθμός των αποτελεσμάτων με  

βαθμολογία phastCons μεγαλύτερη ή ίση από 0,9, δηλαδή μεγαλύτερη από 90% 
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πιθανότητα να είναι συντηρημένα. Ο βαθμός συντήρησης 0,9 είναι ένα πολύ 

αυστηρό κριτήριο και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως οι περιοχές αυτές είναι 

συντηρημένες. 

Στο Διάγραμμα 4-4 βλέπουμε τα ποσοστά των αποτελεσμάτων του 

Διαγράμματος 3-3, σε σχέση με τα αρχικά. 

 

 
Διάγραμμα 2-3: Τα αποτελέσματα των τριών εργαλείων που παρουσιάζουν 
συντήρηση μεγαλύτερη από 90% 

 

 
Διάγραμμα 3-3: Ποσοστά των αποτελεσμάτων που εμφανίζουν βαθμό συντήρησης 
μεγαλύτερο από 90%.  

Όπως παρατηρούμε στα διαγράμματα αυτά, μεγαλύτερη εξελικτική 

συντήρηση παρουσιάζουν οι προβλέψεις στις περιοχές των εξωνίων, αφού τα 

ποσοστά επί των αρχικών αποτελεσμάτων κυμαίνονται από 23,1% έως 33,9%. Οι 
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ενδογονιδιακές περιοχές και τα ιντρόνια στα τρία εργαλεία δεν παρουσιάζουν μεγάλο 

ποσοστό συντηρημένων προβλέψεων. Αυτά τα αποτελέσματα είναι θεωρητικά 

αναμενόμενα αφού αντανακλούν τον βαθμό συντήρησης κάθε περιοχής.  

Συγκρίνοντας για άλλη μία φορά τα κοινά αποτελέσματα των εργαλείων 

παρατηρούμε πως έχουν μειωθεί αρκετά με την εισαγωγή του βαθμού συντήρησης 

(Διάγραμμα 3-5).  

 

 

 
Διάγραμμα 3-4: Οι κοινές προβλέψεις των τριών εργαλείων. Με μοβ σκούρο 

φαίνονται τα αποτελέσματα του Διαγράμματος 3-2, ενώ με μοβ ανοικτό, φαίνεται ο 

αριθμός των προβλέψεων που παραμένει κοινός στα 3 εργαλεία μετά την χρήση της 

παραμέτρου της εξελικτικής συντήρησης και παρουσιάζει βαθμό συντήρησης 

μεγαλύτερο ή ίσο του 0,9. 

 

Μετά από την εύρεση των συντηρημένων περιοχών, ο μέσος όρος των 

προβλέψεων ανά miRNA άλλαξε κατά πολύ (Πίνακας 3-2). Παρατηρούμε πως και 

για τα τρία προγράμματα πάνω από το 50% των στόχων που προβλέπονται πλέον 

ανήκουν σε εξώνια. Επιπλέον κάθε miRNA προβλέπει 369 θέσεις πρόσδεσης εκ των 

οποίων οι 247 ανήκουν σε εξώνια.  
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Αριθμός Προβλέψεων ανά miRNA (με συντήρηση >=90%) 
 TargetScan miRanda PITA κοινές προβλέψεις 

3’UTR 785 1.246 4.468 97 
Exons 1.181 3.894 11.751 247 
Introns 80 299 1.357 15 

intergenic 101 75 554 10 
Σύνολο 2.147 5.514 18.130 369 

 

Πίνακας 3-2: Μέσος όρος προβλέψεων ανά miRNA μετά την εισαγωγή του 
παράγοντα της εξελικτικής συντήρησης. 

 

3.3 Στατιστικά προβλέψεων εργαλείων με χρήση 
αυστηρότερων παραμέτρων 
 

Κάθε εργαλείο για την βελτίωση των αποτελεσμάτων του, χρησιμοποιεί 

διαφορετικές παραμέτρους, όπως αναλύθηκαν στο εδάφιο 1,7. Για κάθε 

προβλεπόμενο στόχο υπάρχει μία βαθμολογία που τον κατατάσσει σε περισσότερο ή 

λιγότερο πιθανό να αποτελεί πραγματικό στόχο. Με βάση τις βαθμολογίες αυτές τα 

αποτελέσματα μπορούν να ταξινομηθούν σε περισσότερο ή λιγότερο αυστηρά. 

Σκοπός είναι να φανεί αν οι αλγόριθμοι μπορούν να διαχωρίσουν της περιοχές που 

χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη, ή αν υπάρχει κάποιο “Threshold” πάνω από το 

οποίο οι αλγόριθμοι ευνοούν την πρόβλεψη στόχων στα 3’UTRs. 

 

3.3.1 miRanda 
 

Το miRanda για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων του χρησιμοποιεί μία 

βαθμολογία εκφρασμένη σε ποσοστό επί τις εκατό με βάση τις παραμέτρους που 

εξετάζει (εδάφιο 1.7.1).  

Στο Διάγραμμα 3-5 (A) φαίνεται η κατανομή των αποτελεσμάτων του, χωρίς 

την παράμετρο της συντήρησης, ενώ στο Διάγραμμα 3-5 (B) φαίνονται τα ίδια 

αποτελέσματα αφού έχουν φιλτραριστεί με την βαθμολογία συντήρησης 0,9. Όπως 

φαίνεται στα δύο διαγράμματα δεν υπάρχει κάποια βαθμολογία που να επιτρέπει την 

διάκριση μεταξύ των περιοχών. Πιο συγκεκριμένα για όλες τις περιοχές η κατανομή 
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των αποτελεσμάτων είναι ασύμμετρη με αρνητική ασυμμετρία και εμφανίζει 

μέγιστο στο διάστημα (70,80].  

Όσον αφορά το Διάγραμμα 3-6 για κάθε Threshold παρουσιάζονται οι 

προβλέψεις  με βαθμολογία μεγαλύτερη του εκάστοτε Threshold, ενώ στο 

Διάγραμμα 3-7 φαίνεται ο ρυθμός μείωσης των προβλέψεων εκφρασμένος σε 

ποσοστό, όσο αυξάνεται το Threshold. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε πως οι 

ρυθμοί μείωσης για όλες τις περιοχές ταυτίζονται, συνεπώς η κατανομή των 

αποτελεσμάτων για κάθε σετ δεδομένων θα είναι κοινή ανεξαρτήτως της περιοχής. 

Έτσι δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των περιοχών, ούτε κάποια βελτίωση των 

αποτελεσμάτων των 3’UTRs καθώς αυξάνεται η βαθμολογία και τα αποτελέσματα 

γίνονται πιο αυστηρά. 

 

 
Διάγραμμα 3-5: Α) Συχνότητες των προβλέψεων του MiRanda ανά περιοχή, με 
βάση την βαθμολογία εκφρασμένη επί τις εκατό. Β) Συχνότητες των συντηρημένων 
προβλέψεων του miRanda ανά περιοχή, με βαθμό συντήρησης μεγαλύτερο του 0,9, 
με βάση την βαθμολογία εκφρασμένη επί τις εκατό. 
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Διάγραμμα 3-6: Συχνότητες των προβλέψεων του miRanda με Threshold ανά 
περιοχή, πριν (A) και μετά την παράμετρο της συντήρησης 0.9 (Β). 

 

 
Διάγραμμα 3-7: Ρυθμός μείωσης των επί τις εκατό αποτελεσμάτων όσο αυξάνεται το 
Threshold πριν και μετά την συντήρηση. 

 

3.3.2 TargetScan 
 

 Το TargetScan χρησιμοποιεί το context score για την κατάταξη των 

αποτελεσμάτων του (εδάφιο 1.7.2), με βέλτιστη βαθμολογία το 100. Όπως 

παρατηρούμε στο Διάγραμμα 3-8 (Α) φαίνεται η κατανομή των συχνοτήτων να είναι 

ομοιόμορφη και να ακολουθεί το ίδιο πρότυπο ανά περιοχή, ενώ οι συχνότητες που 

διαφοροποιούνται είναι στα άκρα της κατανομής. Όταν υπεισέρχεται ο βαθμός 

συντήρησης (Διάγραμμα 3-8,Β) τόσο οι προβλέψεις για τα εξώνια, όσο και για τα 

3’UTRs αυξάνονται σε αριθμό καθώς αυξάνεται τo context score, ενώ παράλληλα 

αυξάνεται και η διαφορά τους, η οποία και μεγιστοποιείται στο διάστημα (80,90].  

Στο Διάγραμμα 3-9 φαίνονται τα ίδια αποτελέσματα όταν θέτουμε ένα 

Threshold Score, ώστε να γίνουν πιο αυστηρά τα αποτελέσματα. Καθώς το Threshold 
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Score αυξάνεται, ο αριθμός των προβλέψεων μειώνεται, όπως άλλωστε είναι 

αναμενόμενο και μάλιστα με τον ίδιο ρυθμό ανά περιοχή (Διάγραμμα 3-10). Όπως 

και στο miRanda αφού ο ρυθμός μείωσης είναι ο ίδιος για όλες τις περιοχές, δεν 

υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών. 

 

 
Διάγραμμα 3-8: Α) Συχνότητες των προβλέψεων του TargetScan ανά περιοχή, με 
βάση το context score. Β) Συχνότητες των προβλέψεων του TargetScan ανά περιοχή, 
με βαθμό συντήρησης μεγαλύτερο του 0,9,  με βάση το context score. 
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Διάγραμμα 3-9: Συχνότητες των προβλέψεων του TargetScan με Threshold Score 
ανά περιοχή, με βάση το context score πριν (A) και μετά την παράμετρο της 
συντήρησης 0.9 (Β). 

 

 

Διάγραμμα 3-10: Ρυθμός μείωσης των επί τις εκατό αποτελεσμάτων όσο αυξάνεται 
το Threshold. 
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3.3.3 PITA 
 

 Το PITA για την κατάταξη των αποτελεσμάτων του χρησιμοποιεί την 

ελεύθερη ενέργεια ΔΔG που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ ΔG-dublex και ΔG-

open (1.7.3). Όσο πιο αρνητική η ενέργεια τόσο πιο αυστηρά θεωρούνται τα 

αποτελέσματα.  

Στο Διάγραμμα 3-11 βλέπουμε πως τα περισσότερα αποτελέσματα για τα 

εξώνια και για τα 3’UTRs παρατηρούνται στο διάστημα (-10,0] τόσο πριν όσο και 

μετά την συντήρηση. Όσον αφορά τον ρυθμό μείωσης στο Διάγραμμα 3-13 βλέπουμε 

πως οι ρυθμοί μείωσης είναι διαφορετικοί για τα εξώνια και τα 3’UTRs σε σχέση με 

των ιντρονίων και των ενδογονιδιακών περιοχών. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται πως το 

PITA μπορεί να κάνει μία διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών, όχι όμως και μεταξύ 

των εξωνίων και 3’UTRs. Πιο συγκεκριμένα για τις δύο αυτές περιοχές όσο 

αυξάνεται το ενεργειακό Threshold τόσο μειώνονται τα αποτελέσματα, αλλά σε 

μεγαλύτερο ρυθμό από ότι των υπόλοιπων περιοχών. 

 
Διάγραμμα 3-11: Α) Συχνότητες των προβλέψεων του PITA ανά περιοχή, με βάση 
την ελεύθερη ενέργεια ΔΔG. Β) Συχνότητες των προβλέψεων του ΡΙΤΑ ανά περιοχή, 
με βαθμό συντήρησης μεγαλύτερο του 0,9,  με βάση την ελεύθερη ενέργεια. 
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Διάγραμμα 3-12: Συχνότητες των προβλέψεων του PITA με Energy Threshold ανά 
περιοχή, πριν (A) και μετά την παράμετρο της συντήρησης 0.9 (Β). 

 

 

Διάγραμμα 3-13: Ρυθμός μείωσης των επί τις εκατό αποτελεσμάτων όσο αυξάνεται 
το Threshold. 

 

3.4 Σύγκριση Εργαλείων 
 

 Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 3-3) αποτελείται από τα συγκεντρωτικά  

αποτελέσματα για κάθε αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε. Σε κάθε στήλη φαίνονται 

οι προβλέψεις κάθε προγράμματος ανά περιοχή. Στην τελευταία στήλη φαίνονται οι 

προβλέψεις ανά miRNA κάθε εργαλείου για κάθε περιοχή, με συντήρηση 

μεγαλύτερη του 0.9 και με πολύ αυστηρούς παραμέτρους, όσον αφορά το score που 

χρησιμοποιεί κάθε εργαλείο. 
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  Αρχικά 
αποτελέσματα 

phastCons 
>=0.9 

phastCons >=0.9 & 
score >=90% 

per 
miRNA 

miRanda         
3UTR 978.813 93.451 5.117 68 
exons 1.265.126 292.026 14.853 198 

introns 727.101 22.455 1.235 16 
intergenic 455.976 5.640 307 4 

TargetScan         
3UTR 262.107 58.843 6.078 81 
exons 261.343 88.611 9.506 127 

introns 144.771 6.003 545 7 
intergenic 138.272 7.566 891 12 

PITA     energy <=-20   
3UTR 2.125.747 335.089 889 12 
exons 2.664.867 881.350 529 7 

introns 2.250.003 101.782 2.093 28 
intergenic 1.645.097 41.555 1.091 15 

Πίνακας 1-3: Πίνακας συνολικών προβλέψεων προβλέψεων  

 

 Για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των εργαλείων, θεωρούμε πως μόνο 

στα 3’UTRs υπάρχουν θέσεις προσδέσεις miRNAs στον άνθρωπο. Με αυτήν την 

παραδοχή μπορούμε να θεωρήσουμε πως οι προβλέψεις για τα 3’UTRs είναι 

πραγματικές (true positive), ενώ οι θέσεις προσδέσεις στις υπόλοιπες περιοχές είναι 

ψευδώς θετικές (false negative). Χρησιμοποιώντας τους παρακάτω τύπους μπορούμε 

να συγκρίνουμε τα εργαλεία για την ακρίβεια τους ως προς την περιοχή που 

ελέγχουν.  

1. Region accuracy =3’UTRs Predictions / Predictions on all regions 

• Region accuracy (miRanda) ≈ 0.24 

• Region accuracy (TargetScan) ≈ 0.36 

• Region accuracy (PITA) ≈ 0.20 

 

2. False positive ratio= false positive / true positive 

• FP ratio (miRanda) ≈ 3.2 

• FP ratio (TargetScan) ≈ 1.8 

• FP ratio (PITA) ≈ 4.1 
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Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως το εργαλείο το οποίο εμφανίζει 

μικρότερη αναλογία ψευδώς θετικών προς αληθώς θετικών προβλέψεων είναι αυτό 

που μπορεί να κάνει καλύτερη διάκριση μεταξύ των περιοχών που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

3.5 Αναζήτηση νέων παραμέτρων  

 
Στη συνέχεια και με την χρήση των παραπάνω αποτελεσμάτων των 

εργαλείων έγινε μια προσπάθεια για να βρεθούν νέοι παράμετροι που πιθανώς να 

επηρεάζουν την πρόσδεση των miRNAs στους στόχους τους. Τα εργαλεία 

χρησιμοποιούν ήδη πολλές παραμέτρους για την πρόβλεψη στόχων, όμως ακόμα και 

με αυτούς δεν είναι 100% έγκυρα, συνεπώς υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω 

βελτίωση. 

 

 3.5.1 Υπολογισμός “GC content” 
 

Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα μετρήθηκε το ποσοστό GC που 

εμφανίζουν οι “seed” περιοχές στις προβλέψεις του κάθε εργαλείου, για όλες τις 

περιοχές που αναλύθηκαν (Διάγραμμα 3-8). Επίσης φαίνονται το “GC content” των 

κοινών προβλέψεων καθώς και ολόκληρων των περιοχών που χρησιμοποιήθηκαν. 

Επειδή η “seed” περιοχή αποτελείται μόνο από 7 νουκλεοτίδια το ποσοστό 

του GC που υπολογίστηκε αφορά το σύνολο των προβλέψεων ανά περιοχή και όχι 

κάθε πρόβλεψη ξεχωριστά.  
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Διάγραμμα 3-14: Τα ποσοστά του “GC content” στις “seed” περιοχές στις 
προβλέψεις των εργαλείων και το “GC content” ολόκληρων των περιοχών.  

 

Όπως παρατηρούμε το TargetScan προβλέπει ότι οι θέσεις – στόχοι 

βρίσκονται σε περιοχές που είναι πιο πλούσιες σε “AU content” από ότι το σύνολο 

των αλληλουχιών. Αντίθετα τα άλλα δύο εργαλεία προβλέπουν τις θέσεις αυτές σε 

περιοχές λίγο πιο πλούσιες σε “GC” σε σχέση με το συνολικό “GC content” 

ολόκληρων των περιοχών. Ωστόσο το “GC content” για τις κοινές προβλέψεις των 

τριών εργαλείων φαίνεται και αυτό να είναι ελαφρώς πιο ανεβασμένο σε σχέση με το 

“GC content” ολόκληρων των περιοχών. 

 

3.5.2 Στοίχιση αλληλουχιών ως προς την seed περιοχή των 

προβλεπόμενων στόχων. 
 

 Στη συνέχεια θέλαμε να παρατηρήσουμε αν υπάρχουν περιοχές εκατέρωθεν 

των “seed” περιοχών οι οποίες να εμφανίζουν προτίμηση ως προς κάποια 

συγκεκριμένη βάση. Στο Διάγραμμα 3-6 φαίνονται τα ποσοστά κάθε βάσης ανά 

θέση, εκατέρωθεν της “seed” περιοχής, σε ένα εύρος 50 νουκλεοτιδίων ανoδικά και 

καθοδικά  του “seed”.  
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Διάγραμμα 3-15: Ποσοστά εμφάνισης κάθε βάσης σε διάστημα 50 βάσεων 
εκατέρωθεν του seed. 

 

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αφορούν ένα τυχαίο δείγμα 10.000 

προβλέψεων, από τις κοινές προβλέψεις των εργαλείων για τα 3’UTRs. Το “seed” 

στο διάγραμμα κυμαίνεται από την θέση 0 έως την 7, όπου και παρατηρούμε την 

προτίμηση για αδενίνη στο 45% περίπου των προβλεπόμενων στόχων. Παρόμοια 

ποσοστά προτίμησης βάσεων παρατηρούμε επίσης και για τα αποτελέσματα των 

άλλων περιοχών (εξωνίων, ιντρονίων και ενδογονιδιακών περιοχών). Επιπρόσθετα 

όσο και αν απομακρυνόμαστε από την περιοχή “seed” δεν υπάρχει κάποια αλλαγή 

στην κατανομή των βάσεων, ούτε προτίμηση για κάποια βάση σε συγκεκριμένη 

θέση. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

 Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήσαμε τρία εργαλεία πρόβλεψης στόχων 

miRNAs, έτσι ώστε να συγκρίνουμε την ειδικότητα τους ως προς την 3’UTR 

περιοχή, δηλαδή την περιοχή όπου τα εργαλεία προβλέπουν τους στόχους. Για τον 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε αλληλουχίες από εξώνια, ιντρόνια και ενδογονιδιακές 

περιοχές και προβλέψαμε, με τα εργαλεία αυτά, στόχους για όλα τα πειραματικά 

επιβεβαιωμένα miRNAs. Προβλέψεις στις περιοχές αυτές δεν θα έπρεπε να 

εμφανίζονται καθόλου, ή τουλάχιστον ο αριθμός των προβλέψεων να μην είναι 

στατιστικά σημαντικός, καθώς τα miRNAs στον άνθρωπο (υπό φυσιολογικές 

συνθήκες) θεωρείται ότι στοχεύουν μόνο στα 3’UTRs των mRNAs των γονιδίων. Τα 

αποτελέσματα όμως της μελέτης μας ήταν εντελώς αντίθετα με την παραπάνω 

υπόθεση. 

 

4.1 Προβλέψεις χωρίς την χρήση του παράγοντα της 

συντήρησης 
 

 Όλα τα προγράμματα προέβλεψαν μεγάλο αριθμό στόχων σε όλες τις 

περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ενδογονιδιακών 

περιοχών, οι οποίες είναι τμήματα DNA και όχι τμήματα του mRNA, όπως οι άλλες 

περιοχές. Πιο συγκεκριμένα το TargetScan και το miRanda προβλέπουν τον μισό 

αριθμό στόχων στις ενδογονιδιακές περιοχές σε σχέση με τα 3’UTRs, ενώ το PITA 

προβλέπει περισσότερους στόχους του μισού των 3’UTRs (περίπου ¾ των στόχων 

που προβλέπει για τα 3’UTRs) (Διάγραμμα 3-1). Η σύγκριση των κοινών 

προβλέψεων (Διάγραμμα 3-2) των τριών εργαλείων που πραγματοποιήθηκε δεν 

άλλαξε κατά πολύ την κατάσταση που περιγράφηκε, καθώς οι κοινές προβλέψεις για 

τις ενδογονιδιακές περιοχές ήταν 15.751 έναντι 34.000 για τα 3’UTRs. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά τις ενδογονιδιακές περιοχές υπάρχει πιθανότητα 

κάποιες από τις προβλέψεις αυτές να ανήκουν στην πραγματικότητα σε εξελικτικά 

κατάλοιπα γονιδίων και συνεπώς όντως να ήταν κάποτε θέσεις στόχοι των miRNAs. 

Κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά αδύνατο να προβλεφθεί από τα εργαλεία αυτά, 
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συνεπώς ένας αριθμός «ψευδώς θετικών» αποτελεσμάτων ήταν εξ αρχής 

αναμενόμενος για τις περιοχές αυτές. 

Όμως το πλήθος των αποτελεσμάτων αυτών μαρτυρούν πως τα εργαλεία 

προβλέπουν και άλλους στόχους, εκτός αυτών που πιθανόν να προέρχονται από 

κατάλοιπα γονιδίων. Οι στόχοι αυτοί το πιθανότερο είναι πως αποτελούν λάθος 

προβλέψεις των εργαλείων εξαιτίας της χρήσης ελλειμματικών παραγόντων στην 

πρόβλεψη ή μπορεί να είναι περιοχές που όντως στοχεύονται από τα miRNAs με 

κάποιον μηχανισμό και για κάποιον λόγο που μας είναι άγνωστος μέχρι σήμερα. 

 

Ο αριθμός των προβλέψεων στις υπόλοιπες περιοχές που μελετήθηκαν, 

δηλαδή στα εξώνια και στα ιντρόνια, είναι επίσης πολύ μεγάλος σε σύγκριση με τον 

αναμενόμενο και με αυτόν των 3’UTRs. Πιο συγκεκριμένα όλα τα προγράμματα 

προέβλεψαν περισσότερους στόχους στα εξώνια των γονιδίων, από ότι στα 3’UTRs. 

Οι κοινές προβλέψεις για τα εξώνια ανέρχονται στις 53.682 και στα ιντρόνια στις 

25.641, έναντι 34.000 για τα 3’UTRs (Διάγραμμα 3-2). 

Αν αναλογιστεί κανείς πως τα εξώνια, αλλά και τα ιντρόνια, αποτελούν 

τμήμα του mRNA και άρα είναι προσβάσιμα στο σύμπλεγμα αποσιώπησης, ένας 

τέτοιος αριθμός προβλέψεων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αυτά που γνωρίζουμε 

έως τώρα, δηλαδή πως στον άνθρωπο οι στόχοι των miRNAs (in vivo)  συναντώνται 

μόνο στα 3’UTRs. Σε μία τέτοια περίπτωση ένας τόσο μεγάλος αριθμός 

λανθασμένων προβλέψεων των εργαλείων τα καθιστούν εντελώς αναξιόπιστα. 

Αντιθέτως αν θεωρήσουμε πως λειτουργικοί στόχοι in vivo μπορούν να 

υπάρχουν σε ολόκληρο το mRNA, όπως συμβαίνει στους φυτικούς οργανισμούς, 

τότε οι προβλέψεις των εργαλείων ίσως να είναι βάσιμες. Αυτή η θεωρία ενισχύεται 

από in vitro πειράματα όπου υπερέκφραση ενός miRNA σε κύτταρα, μειορύθμισε 

την πρωτεΐνη Dnmt3b δρώντας σε στόχους που βρίσκονται στην κωδική περιοχή του 

mRNA της πρωτεΐνης [61]. Επίσης έχει δημοσιευτεί μία έρευνα στην οποία έγινε 

εισαγωγή μίας θέσης στόχου ενός miRNA στο 5’UTR ενός mRNA, και μετά από 

επιμόλυνση ανθρώπινων HeLa, παρατηρήθηκε καταστολή της μετάφρασης [70]. 

Αυτά τα στοιχεία μας δείχνουν πως είτε τα εργαλεία αυτά δεν είναι σωστά στις 

προβλέψεις τους, είτε ότι δεν είναι απόλυτο οι στόχοι των miRNAs να βρίσκονται 

πάνω στα 3’UTRs, συνεπώς τα εργαλεία καλό θα ήταν να επεκτείνουν τις 

προβλέψεις τους και στο υπόλοιπο mRNA των γονιδίων.  
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4.2 Προβλέψεις με την χρήση του παράγοντα της 

συντήρησης 
 

Στην συνέχεια της μελέτης μας χρησιμοποιήσαμε το phastCons για να 

υπολογίσουμε τον βαθμό συντήρησης των περιοχών “seed” που προβλέπουν τα 

εργαλεία. Όπως ήταν αναμενόμενο με ποσοστό συντήρησης 90% και πάνω, τα 

αποτελέσματα περιορίστηκαν κατά πολύ, ειδικά όσον αφορά τα ιντρόνια και τις 

ενδογονιδιακές περιοχές, ενώ οι περιοχές των εξωνίων ήταν αυτές με τα περισσότερα 

αποτελέσματα (Διάγραμμα 3-3). Σε αυτό όμως το σημείο θα πρέπει να παρατηρηθεί 

πως οι βαθμολογίες του phastCons εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από την 

πολλαπλή αντιστοιχία των αλληλουχιών μεταξύ των οργανισμών. Αυτό έχει ως 

συνέπεια πολλές περιοχές να είναι αδύνατο να αντιστοιχηθούν με άλλους  

οργανισμούς, και ιδιαίτερα αυτό αφορά αρκετές ενδογονιδιακές περιοχές, για τις 

οποίες δεν υπάρχουν βαθμολογίες phastCons.  

Παρόλα αυτά το αυξημένο ποσοστό των συντηρημένων προβλέψεων σε 

σχέση με τις αρχικές προβλέψεις όσον αφορά τα εξώνια και τα 3’UTRs (Διάγραμμα 

3-4), μας δείχνει πως οι περιοχές αυτές θεωρούνται πιθανές από τα εργαλεία στο να 

εμφανίζουν θέσεις πρόσδεσης των miRNAs. Μάλιστα ο μέσος όρος των προβλέψεων 

ανά miRNA (Πίνακας 3-2) υποστηρίζει πως περισσότερο από το 50% των στόχων 

που προβλέπονται ανήκουν σε εξώνια, ενώ το ποσοστό των προβλέψεων ανά miRNA 

σε ιντρόνια και ενδογονιδιακές περιοχές είναι πολύ μικρό. Αυτό σημαίνει πως τα 

εργαλεία μετά την εισαγωγή της παραμέτρου της συντήρησης «απορρίπτουν» τις 

περισσότερες θέσεις στόχους σε ιντρόνια και ενδογονιδιακές περιοχές. Παρόλα αυτά 

συνεχίζουν να θεωρούν πιο πιθανό οι στόχοι να βρίσκονται σε περιοχές εξωνίων από 

ότι σε 3’UTRs. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα των συντηρημένων θέσεων στόχων, 

ενισχύεται ακόμα περισσότερο η παραπάνω υπόθεση, ότι δηλαδή υπάρχουν όντως 

λειτουργικοί στόχοι τόσο στα 3’UTRs,  όσο  και στα εξώνια ή ότι τα εργαλεία είναι 

ελλειματικά ως προς τους παράγοντες που χρησιμοποιούν για την εύρεση στόχων 

των miRNAs.  

 

4.3 Στατιστικά και σύγκριση εργαλείων 
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Στη συνέχεια της μελέτης αναλύθηκε το κάθε εργαλείο ξεχωριστά, ώστε να 

φανεί αν κάποιο από αυτά μπορεί να επιλέξει μόνο τις 3’UTRs περιοχές σε σχέση με 

τις υπόλοιπες που χρησιμοποιήθηκαν. Θα περίμενε κανείς πως εφόσον τα miRNAs 

θεωρείται πως στοχεύουν μόνο στα 3’UTRs, τα εργαλεία θα ευνοούν τις προσδέσεις 

αυτές δίνοντας τους υψηλότερη βαθμολογία. Συγκρίνοντας όμως τις συχνότητες των 

προβλέψεων ανά βαθμολογικό διάστημα, κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται σε κανένα 

εργαλείο (Διαγράμματα 3-5, 3-8, 3-11), καθώς όλα ακολουθούν την ίδια κατανομή 

βαθμολογιών στις διαφορετικές περιοχές. Αυτό φαίνεται επίσης και από τις 

συχνότητες των αποτελεσμάτων όταν εισάγεται ένα βαθμολογικό “threshold” 

(Διαγράμματα 3-6, 3-9, 3-12). Θα αναμενόταν πως από κάποιο threshold και πάνω τα 

εργαλεία θα διαφοροποιούν τις περιοχές που εξετάζουν. Το μόνο εργαλείο που 

διαφοροποιεί σε ένα ποσοστό τις περιοχές ανάλογα με το threshold είναι το ΡΙΤΑ, 

καθώς όσο το threshold αυξάνεται, ο ρυθμός μείωσης των προβλέψεων είναι 

διαφορετικός για τα εξώνια και τα 3’UTRs σε σχέση με των ιντρονίων και των 

ενδογονιδιακών περιοχών. Όμως αντίθετα από ότι αναμενόταν, ο ρυθμός μείωσης 

είναι μεγαλύτερος για τα εξώνια και για τα 3’UTRs δηλαδή το εργαλείο αυτό ευνοεί 

τα ιντρόνια και τις ενδογονιδιακές περιοχές στις προβλέψεις του όσο αυξάνεται το 

threshold. Κάτι τέτοιο πιθανώς να συμβαίνει λόγω του ότι το PITA ταξινομεί τα 

αποτελέσματα του με βάση την ενέργεια ΔΔG, πο υ είναι η διαφο ρά το υ ΔG-open 

από το ΔG-dublex. Τα ιντρόνια και οι ενδογονιδιακές περιοχές έχουν χαμηλότερο 

GC content σε σχέση με τα εξώνια και τα 3 ’UTRs (Διάγραμμα 3-14). Άρα θα 

δημιουργούν ασθενέστερες ενεργειακά δευτεροταγείς δομές, οι οποίες όμως θα είναι 

ιδιαίτερα εύκολο να «ανοίξουν», ευνοώντας ίσως την πιο πάνω διαφορά, και 

διαχωρίζοντας τις από τις υπόλοιπες διαφορές. 

Επιπρόσθετα, τα εργαλεία συγκρίθηκαν με βάση το πιο μπορεί να προβλέψει 

περισσότερες θέσεις στα 3’UTRs σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Γι’ αυτόν τον 

σκοπό, έγινε η παραδοχή πως οι θέσεις οι οποίες προβλέπονται από τα εργαλεία στα 

3’UTRs είναι πραγματικές (true positive), ενώ οι θέσεις πρόσδεσης στις υπόλοιπες 

περιοχές είναι ψευδώς θετικές (false positive). Χρησιμοποιώντας πολύ αυστηρές 

συνθήκες και με μεγάλο βαθμό συντήρησης μετρήθηκε η «ακρίβεια θέσης» και η 

αναλογία ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα αληθώς θετικά 

αποτελέσματα.  Προέκυψε πως το TargetScan συγκριτικά με τα υπόλοιπα προβλέπει 

περισσότερους στόχους σε 3’UTR περιοχές, αφού παρουσιάζει μία αναλογία ψευδώς 



 
 

53 
 

θετικών προς αληθώς θετικών αποτελεσμάτων 1,8.  Αυτό  σημαίνει πως για κάθε 1  

πρόβλεψη σε 3’UTR, προβλέπει δύο περίπου θέσεις στις υπόλοιπες περιοχές. Μετά 

ακολουθεί το miRanda με αναλογία 3.2 και στο τέλος το PITA με 4.1. Όμως κανένα 

από τα εργαλεία δεν μπορεί να ξεχωρίσει απόλυτα μεταξύ των περιοχών και όλα 

προβλέπουν στατιστικά μεγάλο αριθμό θέσεων και στις υπόλοιπες περιοχές. 

 

4.4 Αναζήτηση νέων παραμέτρων 
 
 Τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν στην συγκεκριμένη εργασία αποτελούν 

από τα πιο σημαντικά και αξιόπιστα που υπάρχουν σήμερα στην πρόβλεψη στόχων 

των miRNAs. Το γεγονός όμως πως υπάρχει ένα περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση 

τους είναι αδιαμφισβήτητο, κυρίως όσον αφορά την ακρίβεια των στόχων που 

προβλέπουν. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με την εισαγωγή νέων παραμέτρων που να 

μειώνουν τα ψευδώς θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. 

Στην συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος του περιεχομένου 

GC για τις “seed” περιοχές κάθε πρόβλεψης. Όπως αναφέρθηκε πιο πριν το 

TargetScan προβλέπει περισσότερους στόχους σε 3’UTR περιοχές σε σχέση με τα 

υπόλοιπα εργαλεία. Για κάτι τέτοιο ίσως να ευθύνεται το ότι οι προβλέψεις του 

TargetScan εμπίπτουν σε περιοχές με μειωμένο GC content (Διάγραμμα 3-14), σε 

σχέση με το συνολικό GC content της περιοχής, αλλά και σε σχέση με τις προβλέψεις 

των υπολοίπων εργαλείων. Άλλωστε το εργαλείο αυτό είναι το πρώτο που εισήγαγε 

την παράμετρο του αυξημένου τοπικού ΑU content, στην περιοχή κοντά στην 

περιοχή πρόσδεσης του συμπλέγματος αποσιώπησης. Δηλαδή το TargetScan επιλέγει 

περιοχές που είναι πιο φτωχές σε GC μέσα σε μία περιοχή. Δεν έχει όμως κάποιο 

όριο για το GC content, και αυτός ίσως να είναι ο λόγος που προβλέπει πολλές θέσεις 

και στις υπόλοιπες περιοχές. Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 3-14 ο μέσος όρος του 

GC content των “seed” είναι περίπου 41%. Οπότε θα μπορούσε να εισαχθεί σαν 

παράμετρος (όταν πρόκειται για μαζικές προβλέψεις) να απορρίπτονται οι 

προβλέψεις των οποίων ο μέσος όρος είναι πολύ μεγαλύτερος ή μικρότερος από 

αυτόν τον αριθμό.  Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει μία διαφοροποίηση 

μεταξύ των προβλέψεων στα 3’UTRs και στα εξώνια, που όπως παρατηρείται έχουν 

μέσο όρο στις “seed” περιοχές πολύ μεγαλύτερο, της τάξης το υ 4 5% για το  

TargetScan και του 49% για τα υπόλοιπα εργαλεία. 
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Στην συνέχεια θέλαμε να δούμε αν εκατέρωθεν των “seed” περιοχών υπάρχει 

κάποια αλλαγή στο GC content τόσο σε κάποια συγκεκριμένη θέση, όσο και σε 

κάποια κοντινή περιοχή (Διάγραμμα 3-15). Κάποια τέτοια θέση ίσως να σήμαινε πως 

αναγνωρίζεται ο στόχος ή πως ευνοείται η πρόσδεση του συμπλέγματος 

αποσιώπησης και επιπρόσθετα θα ήταν ένα πρώτο ίσως σημάδι για να φανεί αν 

υπάρχουν θέσεις πρόσδεσης των miRNAs και σε εξώνια ή σε άλλες περιοχές. Όμως 

κάτι τέτοιο δεν βρέθηκε σε καμία από τις περιοχές που εξετάστηκαν και απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα. 

 

 

4.5 Μελλοντικές Κατευθύνσεις 
  

Γενικά όπως είδαμε παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων κάθε προγράμματος κάτι που οφείλεται στην χρήση των 

παραμέτρων που χρησιμοποιεί το κάθε ένα. Έτσι κρίνεται απαραίτητο να βρεθούν 

νέοι τρόποι εύρεσης των στόχων των miRNAs και βελτίωσης των υπαρχόντων 

εργαλείων. Πολύ ενδιαφέρον θα είχε οι παράμετροι που χρησιμοποιεί κάθε εργαλείο 

ξεχωριστά να «ενώνονταν» έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο εργαλείο που θα 

προβλέπει πιο αξιόπιστους στόχους.  

Το TargetScan για παράδειγμα χρησιμοποιεί πολύ αυστηρό κριτήριο όσον 

αφορά την συμπληρωματικότητα της “seed” περιοχής με τον στόχο, κάτι που 

περιορίζει κατά πολύ τον αριθμό τον αποτελεσμάτων. Αν αυτό συνδυαζόταν με τον 

βασικό παράγοντα πρόβλεψης του PITA, δηλαδή την προσβασιμότητα της θέσης, 

ίσως τα αποτελέσματα να ήταν πιο ακριβή. 

Επίσης όπως ήδη αναφέραμε τα εργαλεία αναζητούν τους στόχους των 

miRNAs μόνο στα 3’UTRs. Ωστόσο καλό θα ήταν να ενσωματώσουν στις 

προβλέψεις τους, προβλέψεις και από άλλες περιοχές των γονιδίων, όπως για 

παράδειγμα τα 5’UTRs , τα εξώνια και τα ιντρόνια, καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται 

μελέτες που διαψεύδουν πως μόνο στα 3’UTRs γίνεται η πρόσδεση των miRNAs 

[61], [70]. 

Όσον αφορά την χρήση παραμέτρων εξελικτικής συντήρησης καλό θα ήταν 

να λαμβάνονταν μεν υπόψιν, αλλά όχι με τόσο αυστηρά κριτήρια όσο 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Μπορεί ο παράγοντας αυτός όντως να μειώνει τα ψευδώς 

θετικά αποτελέσματα, όμως μπορεί  να αφαιρεί και κάποια ψευδώς αρνητικά. 
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Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα εργαλεία αυτά πρακτικά διευκολύνουν 

την εργαστηριακή έρευνα των βιολόγων και γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουν προσιτά 

και προσβάσιμα στον μέσο χρήστη. Εξάλλου ο σημαντικότερος ίσως «παράγοντας» 

που βοηθάει στην βελτίωση των εργαλείων πρόβλεψης στόχων των miRNAs, είναι η 

πειραματική επιβεβαίωση των προβλέψεων. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων έγινε με προγραμματισμό σε perl σε 

περιβάλλον Linux  ή Microsoft Windows XP.  
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: τυχαίες αλληλουχίες  
 
use Math::Random::MT::Auto qw(srand rand); 
 
open (IN,'*.fasta') or die; 
open (OUT,'>>*.fasta') or die; 
 
while (<IN>){ 
if ($_=~/^>/ ){ 
  $allilouxies++; 
 } 
} 
print "$allilouxies\n";  
 
$count=0; 
open (IN,'*.fasta') or die; 
while (<IN>){ 
 if ($_=~/^>/){ 
  $onoma=$_; 
 }elsif ($_=~/^[AGCT]/){ 
  $seq=$_; 
  $count++; 
  $exons{$count}="$onoma$seq"; 
 } 
} 
$total=0; 
while ($total<25673016){ 
 $random=int (rand($allilouxies)); 
 next if (exists  $random_number{$random}); 
 $random_number{$random}="$count2++"; 
  
 $mikos = ($exons{$random} =~ tr/\n[AGCTagct]//); 
 $mikos_line=length ($exons{$random}); 
 $total=$total+$mikos; 
  if ($total>25673016){ 
   $c=$mikos_line-($total-25673016); 
   $temp = substr("$exons{$random}", 0, $c-1); 
   print OUT $temp; 
   last; 
  }else {print OUT "$exons{$random}";} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: GC-content 
 
foreach $n (@files){ 
 open (IN, "$n") or die; 
 open (OUT, '>GC_content_'."$n".'.txt'); 
%DNA=();  
 
while (<IN>){ 
 chomp; 
 if ($_=~/>/) { 
  # $a=$1; 
 }else { 
  $DNA{''}.=$_; 
 } 
} 
 
foreach $i (keys %DNA){ 
 $countA=($DNA{$i}=~tr/Aa//); 
 $countG=($DNA{$i}=~tr/Gg//); 
 $countC=($DNA{$i}=~tr/Cc//); 
 $countT=($DNA{$i}=~tr/Tt//); 
 # print "$i $countA\n"; 
 $Total=$countA+$countC+$countG+$countT; 
 $GC=$countC+$countG; 
 $GCper=($GC/$Total)*100; 
  print OUT ">$i -- $GCper\n"; 
} 
} 
close IN;  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Απομόνωση seed περιοχών και συντεταγμένων τους 
 
open (IN1,'*.seq') or die; 
open (IN2,'*.txt') or die; 
 
print "posa nts + - apo target site?"; 
$nts = <>; 
 
open (OUT,'>*.seq') or die; 
 
 
while (<IN1>){ 
 if ($_=~/^(.+?)\s9606\s(.+?)\n/){ 
  $genes{$1}=$2; 
 } 
} 
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while (<IN2>){ 
 if ($_=~/^(.+?)\s.+?\s.+?\s.+?\s(.+?)\s(.+?)\s.+?\s/){ 
  $count++; 
  $targets{$1}.="$2-$3 "; 
  $pieces{$1}.= substr("$genes{$1}", $2-1-$nts,$3-$2+1+2*$nts)."\n"; 
 } 
} 
 
 
# foreach $m (keys %pieces){ 
 # if (exists $targets{$m}){ 
  # print OUT "NAME: $m \nSEQUENCE: $genes{$m}\nPOSITION: 
$targets{$m} $pieces{$m}\n\n"; 
 # } 
# } 
 
foreach $m (keys %pieces){ 
 if (exists $targets{$m}){ 
  print OUT "NAME: $m POSITION: $targets{$m} \n$pieces{$m}\n"; 
 } 
}  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: δημιουργία στηλών με γνώμονα το seed, εύρεση αλληλουχίών 
εκατέροθεν και μέτρηση βάσεων. 
 
use Math::Random::MT::Auto qw(srand rand); 
 
 
open (OUT,'>*.txt') or die; 
 
$total=0; 
while ($total<1000){ 
  
 open (IN,'*.seq') or die; 
 $random=''; 
 LINE:$random=int (rand(1100)); 
 goto LINE if (exists  $random_number{"$random"} ); 
 $random_number{"$random"}=''; 
 print "$random\n"; 
 $count = 0; 
   
  while (<IN>){ 
    
   if ($random!=$count){ 
    $count=$count+1; 
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   }elsif($random==$count){ 
    print OUT "$_"; 
    $i=0; 
    while ($i<50){ 
     $noucl=substr ("$_", $i, 1); 
     $stili{$i}.=$noucl; 
     $i=$i+1; 
      
    } 
   $total=$total+1; 
   last; 
   } 
  } 
} 
  
 
foreach $n (sort {$a <=> $b} keys %stili){ 
 $k=0;$Gcontent=0;$ncl=0;$number=0;$Ccontent=0;$Acontent=0;$Tcontent=0; 
 while ($k<1000){ 
  $k=$k+1; 
  $ncl=substr ("$stili{$n}",$number,1); 
  $number=$number+1; 
  if ($ncl eq G){ 
   $Gcontent=$Gcontent+1; 
  } elsif ($ncl eq C){ 
   $Ccontent=$Ccontent+1; 
  } elsif ($ncl eq A){ 
   $Acontent=$Acontent+1; 
  } elsif ($ncl eq T){ 
   $Tcontent=$Tcontent+1; 
  } 
 } 
 # print "$Gcontent"; 
 print OUT 
"thesi$n:\t".$Ccontent/($Ccontent+$Gcontent+$Acontent+$Tcontent)."\t".$Gcontent/($Ccont
ent+$Gcontent+$Acontent+$Tcontent)."\t".$Acontent/($Ccontent+$Gcontent+$Acontent+$T
content)."\t".$Tcontent/($Ccontent+$Gcontent+$Acontent+$Tcontent)."\n"; 
} 
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