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Abstract: 

Genes of conserved order (linked genes) tend to evolve slower than those genes whose 
order is not conserved.  This study confirms that proteins encoded by linked genes in 
two closely related bacterial species, namely Escherichia coli K12 and Salmonella 
typhimurium LT2, evolve more slowly when compared with proteins encoded by genes 
that are not linked as assessed by protein sequence similarity studies. Moreover, 
essential genes tend to retain their gene order, whereas genes repressed by H-NS 
(Ηistone-like Νucleoid Structuring) protein belong mainly to the group of not linked 
genes or to the group of genes that do not have any homolog between the two genomes. 
Using information from functional and comparative genomics, we propose the existence 
of a strong association between gene order, GC content and gene silencing in model 
bacterial species.  Finally, by analyzing the Gene Ontology Annotations for both 
organisms, it has been revealed that proteins which participate in metabolic pathways 
tend to be encoded by linked genes, in contrast to regulatory proteins.    

 

Περίληψη: 

Τα γονίδια που διατηρούν την σχετική τους θέση στο γονιδίωμα (συνδεδεμένα) 
εξελίσσονται πιο αργά σε σχέση με εκείνα που την χάνουν. Σε αυτή την μελέτη 
πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των βακτηρίων Escherichia coli K12 και Salmonella 

typhimurium LT2, κατά την οποία  επιβεβαιώθηκε ότι οι ομόλογες πρωτεΐνες που 
κωδικοποιούνται από συνδεδεμένα γονίδια είναι καλύτερα συντηρημένες σε σχέση με 
εκείνες των μη-συνδεδεμένων γονιδίων, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο το ποσοστό 
ομοιότητας όπως προκύπτει από την ομοπαράθεση τους. Επιπλέον, τα απαραίτητα 
γονίδια τείνουν να διατηρούν την γονιδιακή τους σειρά, σε αντίθεση με τα γονίδια που 
αποσιωπούνται από την πρωτεΐνη H-NS  (Ηistone-like Νucleoid Structuring). 
Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από μελέτες συγκριτικής και λειτουργικής 
γονιδιωματικής, προτείνουμε ότι η γονιδιακή σειρά, η περιεκτικότητα σε 
γουανίνη/κυτοσίνη και η μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων συσχετίζονται στα υπό 
εξέταση βακτήρια. Τέλος, αναλύοντας τους χαρακτηρισμούς της Γονιδιακής Οντολογίας 
προκύπτει ότι πρωτεΐνες που μετέχουν σε μεταβολικά μονοπάτια τείνουν να 
κωδικοποιούνται από συνδεδεμένα γονίδια, σε αντίθεση με τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες.       
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Εισαγωγή: 

Γονιδιακή Σειρά και Εξέλιξη 

 
Η μεγάλη πρόοδος στη γονιδιωματική, κυρίως λόγω της αλληλούχισης (sequencing) 

ολόκληρων γονιδιωμάτων από ποικίλους οργανισμούς και της πειραματικής ανίχνευσης σε 
μεγάλη κλίμακα (high-throughput experiments), καθώς και η ανάπτυξη μαθηματικών 
αλγορίθμων που εξομοιώνουν σύνθετες βιολογικές λειτουργίες και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων, έχει βοηθήσει μεγάλο αριθμό μελετών 
στο πεδίο της μοριακής βιολογίας. Το πεδίο της συγκριτικής γονιδιωματικής, αντικείμενο του 
οποίου είναι η κατανόηση του τρόπου εξέλιξης των γονιδιωμάτων, βασίζεται στην ανάπτυξη 
και στην δυναμικότητα των υπολογιστικών αλγόριθμων.  

Ένας από τους παράγοντες που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των 
οργανισμών είναι η γονιδιακή σειρά (gene order), δηλ. η σχετική θέση που έχει κάθε γονίδιο 
στο γονιδίωμα. Παλιότερη μελέτη των Theodosiou, Iliopoulos υποστηρίζει ότι οι πρωτεΐνες που 
κωδικοποιούνται από γονίδια, τα οποία διατηρούν την γονιδιακή σειρά τους, από εδώ και στο 
εξής θα χαρακτηρίζονται ως «συνδεδεμένα» (linked), εξελίσσονται πιο αργά σε σχέση με τις 
πρωτεΐνες, που κωδικοποιούνται από γονίδια που έχουν χάσει την σχετική τους θέση στο 
γονιδίωμα. (1) Ως κριτήριο για την εξέλιξη των πρωτεϊνών στην παραπάνω μελέτη 
χρησιμοποιήθηκε η αλληλουχική ομοιότητα (sequence similarity) μεταξύ ομόλογων πρωτεϊνών 
σε δύο κοντινά βακτηριακά είδη (S.typhimurium LT2 και E.coli K-12). 

Υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με την διατήρηση της γονιδιακής σειράς και την 
σημαντικότητα της στην εξέλιξη του γονιδιώματος. Μία από αυτές υποστηρίζει ότι τα γονίδια 
παραμένουν συνδεδεμένα, ώστε να διευκολυνθεί η κοινή μεταγραφική τους ρύθμιση. (2) Η 
παραπάνω ιδέα υποστηρίζεται, επίσης, από την μελέτη της Β.Α.Cohen, κατά την οποία 
γειτονικά (adjacent) γονίδια στον οργανισμό Saccharomyces cerevisae (S.cerevisiae) 
υπόκεινται συχνά σε κοινή μεταγραφική ρύθμιση και έχουν παρόμοια λειτουργία. (3) 
Παρόμοια αποτελέσματα διεξάγονται και από μελέτες προκαρυωτικών γονιδιωμάτων, όπως 
εκείνη από τον Dandekar και τους συνεργάτες του, η οποία υποστηρίζει ότι οι πρωτεΐνες που 
κωδικοποιούνται από γονίδια που διατηρούν την γονιδιακή τους σειρά αλληλεπιδρούν και 
συμμετέχουν στο ίδιο βιοχημικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η κοινή 
έκφραση των γονιδίων. (4) Βασικό χαρακτηριστικό των προκαρυωτικών γονιδιωμάτων είναι η 
οργάνωση σε οπερόνια (operon).  Ανάλυση των οπερονίων του βακτηρίου E.coli, δείχνει ότι τα 
γονίδια καθενός από αυτά κατατάσσονται στην ίδια κλάση κυτταρικής λειτουργίας. (5) 
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Εντούτοις, το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της προηγούμενης μελέτης είναι ότι γονίδια του 
βακτηρίου Bacillus subtilis (B.subtilis), που χαρακτηρίζονται ομόλογα με γονίδια του E.coli  τα 
οποία ανήκουν σε οπερόνια (τα τελευταία είναι πειραματικά αποδεδειγμένα), τείνουν να 
βρίσκονται σε γειτονικές περιοχές στο γονιδίωμα. (5)   Συνάγεται, λοιπόν, μια συσχέτιση 
μεταξύ της γονιδιακής σειράς, της διατήρησης των οπερονίων και της έκφραση των γονιδίων.      

Σε άλλες μελέτες συσχετίζεται η διατήρηση της γονιδιακής σειράς με χαμηλό ρυθμό 
ανασυνδυασμού στις περιοχές όπου αυτή παρατηρείται (2). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η 
μελέτη των Pal, Hurst (6), η οποία αποδεικνύει ότι τα απαραίτητα (essential) γονίδια του 
ευκαρυωτικού οργανισμού S.cerevisiae, που παραμένουν γειτονικά, είναι καλύτερα 
συντηρημένα (conserved) και μάλιστα ομαδοποιούνται σε περιοχές με χαμηλό ρυθμό 
ανασυνδυασμού. Ομοίως, η μελέτη των απαραίτητων γονιδίων στους προκαρυωτικούς 
οργανισμούς- μερικοί εκ των οποίων είναι οι Ε.coli, Helicobacter pylori και Neisseria 

meningitidis- απέδειξε ότι, οι δύο ομάδες γονιδίων εξελίσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς (7). 
Για να υπολογισθεί ο ρυθμός εξέλιξης των δύο ομάδων, χρησιμοποιείται ο λόγος των μη- 
συνώνυμων (non-synonymous) (Ka) μεταλλάξεων προς τις συνώνυμες (synonymous) (Ks) 
όπως αυτές προσδιορίζονται μεταξύ των ομόλογων γονιδίων των υπό εξέταση βακτηρίων. Οι 
τιμές του λόγου Ka/Ks για τα απαραίτητα γονίδια είναι χαμηλότερες σε σχέση με τα μη- 
απαραίτητα γονίδια γεγονός, το οποίο μεθερμηνεύεται ότι τα απαραίτητα γονίδια εξελίσσονται 
με χαμηλότερους ρυθμούς, δηλ. είναι καλύτερα διατηρημένα.   

 

H-NS: ένας γενικός μεταγραφικός αναστολέας 

  
Στα Gram- αρνητικά βακτήρια, όπως τα μέλη της οικογένειας Enterobacteriaceae, το 

βακτηριακό DNA συμπυκνώνεται με την βοήθεια πρωτεϊνών (histone- like proteins), που 
παρομοιάζουν τις ιστόνες  των ευκαρυωτών. Οι πρωτεΐνες αυτές, αν και δεν εμφανίζουν καμία 
ομολογία με τις ιστόνες σε αμινοξικό επίπεδο, έχουν παρόμοια λειτουργία με αυτές, δηλ. 
συμπυκνώνουν το γενετικό υλικό και ρυθμίζουν την γονιδιακή έκφραση. Μία από τις καλά 
μελετημένες πρωτεΐνες, που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι η H-NS (Ηistone-like 
Νucleoid Structuring). (9) Η πρωτεΐνη αυτή έχει την ικανότητα να ολιγομερίζεται μέσω του 
άμινο -τελικού της άκρου, και να συνδέεται στο DNA μέσω του καρβόξυ -τελικού. Μετά την 
πρόσδεση της στο DNA, η πρωτεΐνη ολιγομερίζεται και δημιουργεί ένα βρόγχο- «καταστολής» 
αποσιωπώντας – τις περισσότερες φορές- περισσότερα από ένα γονίδια (10). Το σημείο 
πρόσδεσης στο DNA αποτελεί «σημείο διχογνωμίας». Αρκετές μελέτες (11,12) υποστηρίζουν 
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ότι δεν υπάρχει προτίμηση σε συγκεκριμένη αλληλουχία, και η πρωτεΐνη προσδένεται σε 
περιοχές πλούσιες σε αδενίνη και θυμίνη (AT rich regions), ενώ από την άλλη πλευρά 
υπάρχουν πειραματικές αποδείξεις για την πρόσδεση της H-NS σε συγκεκριμένους 
προαγωγείς (promoter) γονιδίων κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας η/και 
ωσμομοριακότητας. (13)(14) Δεδομένου ότι η H-NS ρυθμίζει αρκετά γονίδια που σχετίζονται 
με την προσαρμοστικότητα (adaptation) του μικροοργανισμού στις διαφορετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες (15), η υπόθεση για πρόσδεση της πρωτεΐνης σε συγκεκριμένα 
σημεία στο DNA φαίνεται πιο πιθανή, εντούτοις οι προαγωγείς αυτών των γονιδίων είναι 
πλούσιοι σε αδενίνη και θυμίνη. (14) 

Πρόσφατα, τρεις ερευνητικές ομάδες παρατήρησαν ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας 
ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (chromatin immunoprecipitation) και μικροσυστοιχίες 
(microarrays) , ότι η πρωτεΐνη H-NS καταστέλλει ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό γονιδίων στα 
βακτήρια Salmonella enterica serovar vs typhimurium LT2 (S.typhimurium) και E.coli Κ-12. (12, 
16, 17) Οι μελέτες, που χρησιμοποιήθηκε το βακτήριο S.typhimurium, φανερώνουν ότι τα 
γονίδια που καταστέλλονται από την H-NS έχουν περιεκτικότητα σε γουανίνη και κυτοσίνη 
(GC content) χαμηλότερη από τον μέσο όρο του γονιδιώματος, δηλ. είναι πλούσια σε αδενίνη 
και θυμίνη. (12, 16) Εντούτοις, η μελέτη στο E.coli δεν επιβεβαιώνει την παραπάνω διαφορά, 
γεγονός όμως που μπορεί να οφείλεται στην διαφορετική πειραματική προσέγγιση. (17) 

Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος των γονιδίων που ελέγχονται από την H-NS 
υποστηρίζεται ότι ενσωματώθηκαν στο γενετικό υλικό του οργανισμού μέσω οριζόντιας 
μεταφοράς (Horizontally Transferred Genes; HGT), καθιστώντας την H-NS ως ένα σημαντικό 
αμυντικό μηχανισμό προστασίας σε ξενοεισερχόμενο (xenobiotic) DNA (Εικ.1). (12, 17) 
Δεδομένου ότι τα γονίδια που μεταφέρονται μέσω οριζόντιας μεταφοράς προσδίδουν –
συνήθως- στον «ξενιστή» νέες βιοχημικές ιδιότητες και η H-NS έχει χαρακτηρισθεί ως 
περιβαλλοντικός ρυθμιστής, μπορεί να γεννηθεί η παρακάτω υπόθεση: η έκφραση ή η δράση 
της H-NS κάτω από συγκεκριμένες μη ευνοικές (stress condition) επιτρέπει την μεταγραφή των 
HGT γονιδίων, τα οποία πιθανόν αυξάνουν την προσαρμοστικότητα του βακτηρίου στις 
συγκεκριμένες συνθήκες. (18) Βεβαίως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πρωτεΐνη 
προσδένεται σε οικογενή (housekeeping) γονίδια κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, 
εντούτοις δεν προσδένεται καθόλου σε γονίδια που κωδικοποιούν ριβοσωμικές πρωτεΐνες. 
(14, 17).    
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Εικόνα 1: Σε αυτή την εικόνα παρουσιάζεται ένα μοντέλο για την αποσιώπηση οριζόντια 
μεταφερόμενων γονιδίων μέσω την H-NS. A) Τμήμα DNA που κωδικοποιεί 6 γονίδια (μπλε 
χρώμα) εισέρχεται στο κύτταρο μέσω οριζόντιας μεταφοράς. Ένα από αυτά είναι ο 
μεταγραφικός ρυθμιστής αυτής της ομάδας γονιδίων. Το «ξένο» DNA ενσωματώνεται στο 
γενετικό υλικό (κόκκινο χρώμα) του κυττάρου-ξενιστή. Β) Αφού ενσωματωθεί, το «ξένο» DNA και 
το DNA του ξενιστή συνυπάρχουν στο κύτταρο, αποτελώντας μια συνεχόμενη αλληλουχία. Το 
«ξένο» DNA ξεχωρίζει από την πλούσια περιεκτικότητα του σε αδενίνη/θυμίνη. Γ) Η 
νουκλεοτιδική σύσταση του «ξένου» DNA αναγνωρίζεται από την H-NS, με αποτέλεσμα την 
μεταγραφική καταστολή του.  Δ) Η καταστολή του γονιδίου μπορεί να αντιστραφεί από 
διάφορες αιτίες. Αλλαγή στην δομή του DNA επάγεται συνήθως από περιβαλλοντικές αλλαγές, 
όπως η υψηλή θερμοκρασία. Η ρυθμιστική πρωτεΐνη, που κωδικοποιείται από το «ξένο» DNA, 
παίρνει την θέση της H-NS, προκαλώντας ενδεχομένως αλλαγές στη δομή του DNA. Ένας 
ενεργοποιητής (activator) κωδικοποιείται από ένα ρυθμιστικό γονίδιο του ξενιστή και 
αντικαθιστά την H-NS, όπως προηγουμένως. Μια ρυθμιστική σχέση μεταξύ του «εγγενή» 
ρυθμιστικού γονιδίου και του νέου –«ξένου»- DNA προκύπτει για διάφορους λόγους: i) σημεία 
πρόσδεσης του ενεργοποιητή υπάρχουν ήδη στο τμήμα του DNA που εισέρχεται μέσω της 
οριζόντιας μεταφοράς, ii) η ρυθμιστική πρωτεΐνη του «ξένου» DNA να προσδένεται σε 
ρυθμιστικά στοιχεία του γενετικού υλικού του ξενιστή.  
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Η χρήση της γονιδιακής οντολογίας για την κατανόηση των λειτουργιών των 
οργανισμών   

 
Συγκρίνοντας τα διαφορετικούς οργανισμούς μέσω της γονιδιωματικής και της 

οικολογίας επιδιώκεται η κατανόηση της εξέλιξης των οργανισμών. Η προσαρμοστικότητα 
(adaptation) των οργανισμών στα διαφορετικά περιβάλλοντα, αποτελεί ένα επίπεδο επιλογής 
(selection). Η σύγκριση μεταξύ των σύγχρονων γονιδιωμάτων, αλλά και αρχαίου (ancient)  
DNA, επικουρεί στην αντίληψη του «προσαρμοσμένου» φαινότυπου/γονότυπου. O τελευταίος 
ταυτίζεται με την διαφοροποίηση των ρυθμιστικών δικτύων (transcription network, functional 
modules) και των βιοχημικών λειτουργιών μεταξύ των ειδών. Μια επιτυχής σύγκριση 
προϋποθέτει την ανάλυση των γονιδιωμάτων με την ίδια ορολογία. Η γονιδιακή οντολογία 
(gene ontology) συμβάλλει στη χρήση ενός κοινού «λεξιλογίου» για τα γονίδια όλων των 
οργανισμών. (19) Το Gene Ontology Consortium επιχειρεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο 
«λεξιλόγιο», xρησιμοποιώντας πληροφορίες από όλες τις γνωστές τράπεζες δεδομένων 
οργανισμών (π.χ. FlyBase, SGD κλπ). (20)  
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές οντολογίες, στις οποίες κατηγοριοποιούνται τα γονιδιακά 
προϊόντα:  

• «κυτταρικό συστατικό» (cellular component): διαχωρίζονται ανάλογα με το κυτταρικό 
οργανίδιο (π.χ. πυρήνα) ή με το πολυπρωτεϊνικό σύμπολοκο (π.χ. πρωτεόσωμα) στο 
οποίο συμμετέχουν, 

• «βιολογική διαδικασία» (biological process): κατατάσσονται σε βιολογικές διεργασίες 
(π.χ. μεταβολισμός πυριμινιδών) και 

• «μοριακή λειτουργία» (molecular function): χαρακτηρίζονται βάση μοριακής λειτουργίας 
(π.χ. μεταφορέας ή υποδοχέας).  

Το σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του λεξιλογίου είναι η εξειδίκευση των 
οντολογιών και το λειτουργικό δίκτυο που δημιουργείται μεταξύ τους, π.χ. η οντολογία 
«αντιγραφή DNA» μπορεί να παρουσιασθεί είτε ως υποκατηγορία της οντολογίας 
«μεταβολισμός του DNA», είτε ως υποκατηγορία της οντολογίας «αντιγραφή DNA και 
κυτταρικός κύκλος». Επομένως, ανάλογα με το ερώτημα που τίθεται σε κάθε πείραμα, μπορεί 
να επιλεχθεί μια συγκεκριμένη κλάση οντολογιών, που να διευκολύνουν την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.   
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Σκοπός της παρούσας εργασίας 

 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συσχετίσει την διατήρηση της γονιδιακής σειράς με 

την εξέλιξη των γονιδίων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο κοντινά βακτηριακά είδη πολύ 
καλά μελετημένα, S.typhimurium LT2 και E.coli K-12. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τράπεζες δεδομένων και γονιδιωματικές μελέτες με την 
βοήθεια γνωστών βιοπληροφορικών εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τρεις 
κατηγορίες γονιδίων: Α) τα γονίδια που αποκτήθηκαν μέσω οριζόντιας μεταφοράς, Β) τα 
γονίδια που καταστέλλονται από την πρωτεΐνη H-NS και Γ) τα απαραίτητα γονίδια για κάθε 
βακτήριο. Μελετώντας τις δύο αυτές κατηγορίες γονιδίων προκύπτουν ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα για την διατήρηση της γονιδιακής σειράς και τα ρυθμιστικά δίκτυα των 
προκαρυωτών. Τέλος, εξετάζοντας τις γονιδιακές οντολογίες κάθε ομάδας γονιδίων (π.χ 
συνδεδεμένα, μη-συνδεδεμένα γονίδια) προσπαθήσαμε να βρούμε εάν υπάρχει συσχετισμός 
της διατήρηση της γονιδιακής σειράς με συγκεκριμένες οντολογίες.  

 
 

Μέθοδοι και Υλικά: 

Εντοπισμός ομόλογων πρωτεϊνών των βακτηρίων E.coli  και S.typhimurium 
 

Το εργαλείο BLAST Basic Local Alignment Search Tool είναι ένας ευριστικός 
αλγόριθμος για την σύγκριση μιας αλληλουχίας (query) με εκείνες μιας βάσης δεδομένων. Το 
BLAST έχει την δυνατότητα πολλαπλής στοίχισης, όπως απαιτείται για την ομοπαράθεση 
μεταξύ δύο γονιδιωμάτων.  

Το πρώτο βήμα της παρούσας μελέτης ξεκινά με την σύγκριση των πρωτεϊνών μεταξύ 
των βακτηρίων S.typhimurium LT2 και E.coli K-12. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Protein 
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)  (BLASTP), που είναι σχεδιασμένο για την 
στοίχιση πρωτεϊνικών αλληλουχιών, επιλέχθηκαν τα ομόλογα ζεύγη πρωτεϊνών. (21) Για κάθε 
ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης (Open Reading Frame, ORF) της S.typhimurium (ή του E.coli) 
χαρακτηρίζεται ως ομόλογο ORF του E.coli (ή της S.typhimurium, αντίστοιχα) εκείνο που 
συγκεντρώνει την καλύτερη βαθμολογία (best hit), ξεπερνά το προκαθορισμένο όριο E-value 
(expectation value), που στην συγκεκριμένη έρευνα είναι ίσο με 10-6 και το μήκος των 
αλληλουχιών τους αλληλεπικαλύπτεται τουλάχιστον κατά το ήμισυ - το κριτήριο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε ώστε να αποφευχθούν ψευδή θετικά αποτελέσματα λόγω μικρών 
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συντηρημένων πρωτεϊνικών περιοχών. Τέλος, για τις υπόλοιπες παραμέτρους 
χρησιμοποιήθηκαν οι προεπιλεγμένες (default) τιμές τους απο το πρόγραμμα, δηλ. μέγεθος 
λέξης (word size) ισο με 3 και πίνακας αντικατάστασης (substitution matrix) χρησιμοποιήθηκε 
ο BLOSUM62, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η παράμετρος κάλυψης περιοχών με υψηλή 
πολυπλοκότητα (filter low complexity regions). Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί συγκεκριμένο 
τύπο αρχείων, που ανακτήθηκαν από τις τοποθεσίες: 
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/Bacteria/Salmonella_typhimurium_LT2/NC_003197.faa και  
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/Bacteria/Escherichia_coli_K12/NC_000913.faa  
για το βακτήρια της S.typhimurium και του E.coli, αντίστοιχα. 

Δημιουργήθηκαν δύο χωριστά αρχεία βάση όλων των παραπανω κριτηρίων,  που 
ονομάστηκαν Styphimurium_vs_Ecoli.blast  και Ecoli_vs_Styphimurium.blast, που προκύπτούν 
απο την ομοπαράθεση των πρωτεινων – στόχων (query) του πρώτου βακτηρίου κατά την 
ονομασία του  αρχείου με τις πρωτεινες του δεύτερου βακτηρίου κατά την ονομασία, που 
ουσιαστικά αποτελεί την  βάση δεδομένων.  
 

Ανάπτυξη Αλγορίθμου για την Εύρεση Συντήρησης της Γονιδιακής Σειράς 

 
Καθώς η σύγκριση για την διατήρηση της γονιδιακής σειράς γίνεται μεταξύ δύο μόνο 

βακτηρίων, τα κριτήρια είναι πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά.  
Έστω ότι τα γονιδιώματα των βακτηρίων S.typhimurium και E.coli κωδικοποιούν NS 

και NE γονίδια, τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν την σειρά s(1), s(2)…s(NS) και e(1),e(2)….e(NE) 
αντιστοίχως. Θεωρούμε ότι δύο γονίδια s(i) και e(j), όπου 1<i<NS και 1<j< NE, είναι 
συνδεδεμένα (δηλ. διατηρούν την γονιδιακή τους σειρά) έαν ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια: 

- οι πρωτεινες s(i) και e(j) να τηρούν τα κριτήρια όπως σημειώθηκαν παραπάνω 
- τουλαχιστον μια απο τις πρωτεινες s(i-1) και s(i+1) θα πρέπει να χαρακτηρίζεται  

ομόλογη με τις e(j-1) και e(j+1), αντίστοιχα. 
- Θα πρέπει τόσο το ζεύγος s(i)- e(j), όσο και οι γειτονές τους να βαθμολογούνται με το 

καλύτερο σκορ (best hit) απο το πρόγραμμα BLASTP.   
Τελικά, τα ομόλογα ζεύγη των πρωτεινων ταξινομούνται σε συνδεδεμένα (linked) και μη- 
συνδεδεμένα (not linked) με χρήση του προγράμματος linkage.pl (βλ.Παραρτημα3).  
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Σύγκριση των Γονιδιακών Οντολογίων των Συνδεδεμένων, Μη Συνδεδεμένων και 
Μη Ομόλογων Γονιδίων με Στατιστική Ανάλυση 

 
Διάφορα εργαλεία βιοπληροφορικής έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση των 

γονιδιακών αντολογιών ενός οργανισμού. Ένα από αυτά ονομάζεται GO-TermFinder-0.8 και 
ανακτήθηκε από τον διαδικτυακό τόπο Comprehensive Perl Archive Network (CPAN). Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκε διότι εμφανίζει ως αποτέλεσμα τους στατιστικά 
διαφοροποιημένους χαρακτηρισμούς (annotation) των γονιδιακών οντολογιών. Πιο αναλυτικά, 
το πρόγραμμα, κυρίως μέσω του αλγόριθμου TermFinder.pm, υπολογίζει την στατιστική τιμή 
P-value μιας ομάδα γονιδιακών χαρακτηρισμών (π.χ. οι χαρακτηρισμοι των HGT γονιδίων) 
βάση του σύνολο των γονιδίων του οργανισμού, των συνολικών αναφορών του γονιδιώματος 
και την  συχνότητα με την οποία οι γονιδιακοί χαρακτηρισμοί της παραπάνω ομάδας των 
γονιδίων εκπροσωπούνται σε ολόκληρο το γονιδίωμα. Για να θεωρηθεί στατιστικά σημαντική 
η διαφορά εκπροσώπησης μιας συγκεκριμένης αναφοράς σε μία ομάδα γονιδίων σε σχέση με 
το γονιδίωμα, η τιμή P-value ορίζεται ίση με 0.05. Η χρήση του προγράμματος TermFinder.pm 
γίνεται μέσω του προγράμματος TermFinderUser.pl (Παράρτημα3) και απαιτούνται ένα αρχείο 
με τις αναφορές για ολόκληρο το γονιδίωμα (gene_association.file) και ένα αρχείο με την 
περιγραφή κάθε σχολιασμού (gene_ontology.obo).         

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βιοπληροφορικής (European Bioinformatics Institute) έχει 
δημιουργήσει μια τράπεζα δεδομένων – Gene Ontology Annotation (GOA) Database- που 
καταχωρούνται οι σχολιασμοί (annotation) για κάθε γονιδίωμα. Πιο συγκεκριμένα, οι 
σχολιασμοί των πρωτεϊνών για τα βακτήρια E.coli K-12 και S.typhimurium LT2 ανακτήθηκαν 
αντίστοιχα από τις τοποθεσίες 
ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/GO/goa/proteomes/18.E_coli_K12.goa και 
ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/GO/goa/proteomes/69.S_typhimurium.goa.  

Εντούτοις, τα αρχεία (gene_association.files) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
το πρόγραμμα TermFinder.pm ως έχουν, οπότε μετατράπηκαν στη μορφή, όπως ορίζεται από 
τον επίσημο φορέα για την ανάλυση γονιδιακών χαρακτηρισμών, το Gene Ontology 
Consortium. Η παραπάνω αλλαγή πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος 
transform_sgd.pl (Παράρτημα3). Τέλος, το αρχείο που περιέχει όλους τους χαρακτηρισμούς, οι 
πληροφορίες έχουν προέλθει από πολλές διαφορετικές τράπεζες δεδομένων, θα πρέπει να 
είναι της μορφής obo και υπάρχει στη σελίδα www.geneontology.org.  
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Αποτελέσματα: 

Η διατήρηση της γονιδιακής σειράς συνδυάζεται με την διατήρηση της 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας.  

 
3584 από τις 4425 πρωτεΐνες του βακτηρίου S.typhimurium βρέθηκαν να έχουν 

ομόλογα στο βακτήριο E.coli βάση των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν (Υλικά και Μέθοδοι). 
Πέρα των 841 γονιδίων του βακτηρίου S.typhimurium LT2, που δεν βρέθηκαν να έχουν 
ομόλογο στο E.coli K-12, τα υπόλοιπα 3584 κατηγοριοποιούνται σε 3024 συνδεδεμένα και 
560 μη- συνδεδεμένα (Πινακας1) (Εικ.2Α). Οι 841 πρωτεΐνες, που δεν χαρακτηρίζονται ως 
ομόλογες, αποκλισθήκαν είτε γιατί βαθμολογούνται από το πρόγραμμα BLASTP με E-value 
μεγαλύτερο από 10-6,  είτε γιατί το μήκος των «ομόλογων» πρωτεϊνών διαφέρει πάνω από 
50%. Αντιστοίχως, η ανάλυση του αρχείου Ecoli_vs_Styphimurium.blast ανέδειξε 3000 
συνδεδεμένα και 533 μη- συνδεδεμένα ομόλογα ζεύγη πρωτεϊνών (Εικ.3Α), καθώς υπάρχουν 
και 710 γονίδια του E.coli χωρίς ομόλογο στην S.typhimurium (Πινακας2).  

Για την αξιολόγηση της εξέλιξης των ομόλογων πρωτεϊνών χρησιμοποιείται το 
ποσοστό ομοιότητας (identity), όπως αυτό υπολογίζεται από το πρόγραμμα BLASTP. Όσο 
μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο πιο διατηρημένο θεωρείται κάθε ομόλογο ζεύγος. Για κάθε 
ομάδα γονιδίων υπολογίσθηκε ο μέσος όρος του ποσοστού ομοιότητας. Πιο αναλυτικά, τα 
3024 ζεύγη συνδεδεμένων πρωτεϊνών- από το αρχείο Styphimurium_vs_Ecoli.linkage- έχουν 
υψηλό ποσοστό ομοιότητας, ίσο με 83.4%, ενώ αντιθέτως τα 560 μη- συνδεδεμένα ζεύγη 
βαθμολογηθήκαν με 45% (Εικ.2Δ). Από το αρχείο Ecoli_vs_Styphimurium.linkage, τα 
αντίστοιχα νούμερα υπολογίσθηκαν σε 83.78% και 47.81% (Εικ.3Δ). Η διαφορά μεταξύ των 
δύο ομάδων είναι εμφανής, τα γονίδια που διατηρούν την γονιδιακή τους θέση είναι 
περισσότερο διατηρημένα σε σχέση με εκείνα που «εγκαταλείπουν» την γειτονία τους. 
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Εικόνα 2: Α) Το %ποσοστό εκπροσώπησης κάθε κατηγορίας γονιδίων (συνδεδεμένα, μη-
συνδεδεμένα και χωρίς ομόλογο στο E.coli) για την Salmonella (τα ποσοστά αναγράφονται 
αναλυτικά στον Παράρτημα1:Πίνακας1), Β) Το %ποσοστό εκπροσώπησης για τις τρεις 
κατηγορίες όπως διαμορφώνεται για τα βασικά γονίδια, Γ) Το %ποσοστό εκπροσώπησης για 
τις τρεις κατηγορίες όπως διαμορφώνεται για τα γονίδια που έχουν ενσωματωθεί στο 
γονιδίωμα μέσω οριζόντιας μεταφοράς, και Δ) Το % ποσοστό ομοιότητας (similarity) για τα 
συνδεδεμένα και μη-συνδεδεμένα γονίδια, όπου διακρίνεται καθαρά ότι τα συνδεδεμένα γονίδια 
είναι περισσότερο συντηρημένα. (** υποδηλώνει διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο 
οργανισμών).  

 
 

 13  



 

**

 
Εικόνα 3: Α) Το %ποσοστό εκπροσώπησης κάθε κατηγορίας γονιδίων (συνδεδεμένα, μη-
συνδεδεμένα και χωρίς ομόλογο στη Salmonella) για την E.coli (τα ποσοστά αναγράφονται 
αναλυτικά στον Παράρτημα1:Πίνακας2), Β) Το %ποσοστό εκπροσώπησης για τις τρεις 
κατηγορίες όπως διαμορφώνεται για τα βασικά γονίδια, Γ) Το %ποσοστό εκπροσώπησης για 
τις τρεις κατηγορίες όπως διαμορφώνεται για τα γονίδια που έχουν ενσωματωθεί στο 
γονιδίωμα μέσω οριζόντιας μεταφοράς, και Δ) Το % ποσοστό ομοιότητας (similarity) για τα 
συνδεδεμένα και μη-συνδεδεμένα γονίδια, όπου διακρίνεται καθαρά ότι τα συνδεδεμένα γονίδια 
είναι περισσότερο συντηρημένα. (** υποδηλώνει διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο 
οργανισμών).  

 

Τα απαραίτητα (essential) γονίδια διατηρούν την γονιδιακή σειρά, σε αντίθεση με τα 
γονίδια που προήλθαν απο οριζόντια μεταφορα (HGT) που κατατάσσονται στα μη-

συνδεδεμένα 
 
 Απαραίτητα γονίδια χαρακτηρίζονται εκείνα που είναι βασικά για την επιβίωση και 
τον πολλαπλασιασμό του βακτηρίου, ο χαρακτηρισμός τους γίνεται πειραματικά. Στο βακτήριο 
S.typhimurium έχουν επιβεβαιωθεί 257 απαραίτητα γονίδια,  εκ των οποίων 11 μεταγράφονται 
σε tRNA και rRNA. (22) Τα υπόλοιπα 236 κατηγοριοποιούνται σε 182 συνδεδεμένα, 
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αποτελώντας το 79.5% των απαραίτητων γονιδίων, ένα ποσοστό που υπερβαίνει αρκετά την 
εκπροσώπηση των συνδεδεμένων γονιδίων (68.3%) στο γονιδίωμα συνολικά, αντιθέτως 
υπάρχουν 23 μη-συνδεδεμένα και 21 γονίδια χωρίς ομόλογο στο E.coli (Εικ.2Β). Αντιστοίχως, 
υπάρχουν 302 απαραίτητα γονίδια στο E.coli, τα οποία χωρίζονται σε 264 συνδεδεμένα (δηλ. 
87,4% των συνολικών απαραίτητων γονιδίων), 6 μη-συνδεδεμένα και 3 που δεν έχουν 
ομόλογο στη Salmonella. Δυστυχώς λόγω διαφορετικής ονοματολογίας με την τράπεζα 
δεδομένων δεν ταυτοποιήθηκαν 29 γονίδια. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των συνδεδεμένων 
γονιδίων είναι συντριπτική και στις δύο περιπτώσεις. Υπολογίζοντας τον μέσο όρο του 
ποσοστού ομοιότητας για κάθε ομάδα, είναι φανερό ότι τα συνδεδεμένα γονίδια είναι 
καλύτερα διατηρημένα. (πίνακας 1) Επομένως, η υπόθεση ότι τα γονίδια που διατηρούν την 
γονιδιακή σειρά εξελίσσονται πιο αργά, διαγράφεται μέσα από την εξελικτική πορεία των 
απαραίτητων γονιδίων. Τα τελευταία είναι αναμενόμενο να διατηρούνται περισσότερο και 
στην παρούσα εργασία δείξαμε ότι διατηρούν και την γονιδιακή τους σειρά.  

Αντίθετα ήταν τα αποτελέσματα από την ανάλυση της λίστας των οριζόντια 
μεταφερομένων γονιδίων. Η πλειοψηφία τους κατατάσσεται στις κατηγορίες των μη-
συνδεδεμένων και χωρίς ομόλογο γονιδίων. Στην τράπεζα δεδομένων HGT-DB υπάρχουν 
καταχωρημένα 437 γονίδια για την Salmonella και 337 για το E.coli. (23) Η αναλογία που 
χωρίζονται σε κάθε κατηγορία είναι παρόμοια και στους δύο οργανισμούς: Στην Salmonella 

βρέθηκαν 125 συνδεδεμένα, 97 μη-συνδεδεμένα και 215 χωρίς ομόλογο στο E.coli, ενώ για 
την αντίστροφη περίπτωση τα νούμερα είναι 101, 82 και 154, αντίστοιχα. (Πινακας 1 και 2) 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα γονίδια που εισέρχονται στον οργανισμό μέσω οριζόντιας 
μεταφοράς ενσωματώνονται σε τυχαίες θέσεις διαταράσσοντας την γονιδιακή σειρά, μάλιστα 
πολλά από αυτά δεν έχουν ομόλογο μεταξύ των δύο βακτηρίων που μεταφράζεται σε γεγονότα 
οριζόντιας μεταφοράς που έγιναν μετά από τον διαχωρισμό των ειδών. (Εικ.2Γ και 3Γ)  
    

Ο μεταγραφικός ρυθμιστής H-NS καταστέλλει την έκφραση των γονιδίων που δεν 
διατηρούν την γονιδιακή σειρά 

 
 Η H-NS χαρακτηρίζεται ως γενικός μεταγραφικός καταστολέας, ο αριθμός των 
γονιδίων που ελέγχονται από αυτήν είναι αρκετά μεγάλος, γεγονός που βοηθάει στην 
ανάλυση του ερωτήματος εάν η γονιδιακή σειρά είναι σημαντική για την έκφραση των 
γονιδίων. Υπάρχουν τρεις πειραματικές μελέτες για την ανίχνευση γονιδίων που 
καταστέλλονται από την H-NS: δύο από αυτές χρησιμοποίησαν ως μοντέλο την Salmonella και 
μία το E.coli. Οι δύο πρώτες φανέρωσαν δυο ετερόκλητες ομάδες γονιδίων, η μια αποτελείται 
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από 409 γονίδια (12) και η άλλη 255 γονίδια (16, προσωπική επαφή), ενώ στο E.coli 
υπάρχουν 459 γονίδια που καταστέλλονται από την H-NS (17). Τελικά, τα γονίδια 
κατηγοριοποιούνται όπως φαίνεται στον πίνακα1 και πινακα2, με την συντριπτική τους 
πλειοψηφία να κατηγοριοποιείται σε μη-συνδεδεμένα γονίδια ή γονίδια χωρίς ομόλογο μεταξύ 
των οργανισμών. (Εικ.4A) Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των μελετών στη Salmonella 
οφείλεται στην διαφορετική πειραματική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε.  
 

 
Εικόνα 4: Α) Κατηγοριοποίηση των γονιδίων που καταστέλλονται από την H-NS στο βακτήριο 
Salmonella. Β) % ποσοστό ομοιότητας μεταξύ των ομολόγων στα συνδεδεμένα και μη-
συνδεδεμένα και κατανομή της GCπεριεκτικότητας στις τρεις κατηγορίες  

 
Σε μια από τις παραπάνω μελέτες υποστηρίζεται ότι η H-NS καταστέλλει την έκφραση 

γονιδίων που έχουν ενσωματωθεί στο γονιδίωμα μέσω οριζόντιας μεταφοράς. (17) Με αφορμή 
την προηγούμενη υπόθεση κατηγοριοποιήθηκαν τα διπλά χαρακτηριζόμενα γονίδια, δηλ. 
εκείνα που καταστέλλονται από H-NS και έχουν ενσωματωθεί μέσω οριζόντιας μεταφοράς στο 
βακτήριο. Υπάρχουν 130 (ή 83 χρησιμοποιώντας την λίστα γονιδίων του Lucchini) και 84 
γονίδια στην S.typhimurium και E.coli, αντίστοιχα, αποτελώντας το 36.2 (ή 33.1) και 18.3 των 
γονιδίων που αποσιωπούνται από την H-NS. Με μεγάλη έκπληξη βρέθηκαν και 20 
απαραίτητα γονίδια να βρίσκονται στα γονίδια που καταστέλλονται από την H-NS. Δυστυχώς, 
τα τελευταία δεν έχουν χαρακτηρισθεί (annotated) με αποτέλεσμα να μην διεξάγεται 
συμπέρασμα για την βιολογική λειτουργία των γονιδίων.  Γενικά, είναι δύσκολο να διεξαχθούν 
συμπεράσματα για τα γονίδια που καταστέλλονται από την H-NS εξαιτίας  των διαφορετικών 
πειραματικών συνθηκών που χρησιμοποιήθηκαν. Οι υποθέσεις μας στηρίζονται κυρίως στην 
μελέτη του Lucchini και των συνεργατών του λόγω της προσωπικής επαφής.   
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Η περιεκτικότητα σε γουανίνη/κυτοσίνη (GC content) των γονιδίων συσχετίζεται θετικά 
με την διατήρηση της γονιδιακής σειράς 

 
Η H-NS προσδένεται σε περιοχές πλούσιες σε αδενίνη και θυμίνη (AT rich regions). 

Επομένως, θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μεταξύ της συσχέτισης της μεταγραφικής καταστολής 
από την συγκεκριμένη πρωτεΐνη με την περιεκτικότητα των ρυθμιζόμενων γονιδίων σε 
αδενίνη/θυμίνη. Δεδομένου ότι η περιεκτικότητα σε γουανίνη/κυτοσινη (GC) των γονιδίων που 
ανήκουν στις τρεις κατηγορίες διαφοροποιείται, καθώς και το ποσοστό εκπροσώπησης των 
H-NS ρυθμιζόμενων γονιδίων, υπολογίζεται η GC περιεκτικότητα για κάθε ξεχωριστή ομάδα. 
Πιο συγκεκριμένα, η GC περιεκτικότητα μειώνεται σταδιακά, ξεκινώντας από τα συνδεδεμένα 
γονίδια, στα μη-συνδεδεμένα και σε εκείνα που δεν έχουν ομόλογο γονίδιο (Εικ.5). Οι τιμές 
αναφέρονται για κάθε κατηγορία γονιδίων στους πίνακες 1, 2 και 3. Αξιοσημείωτη είναι η GC 
περιεκτικότητα των απαραίτητων γονιδίων του E.coli, που παραμένει υψηλή ακόμα και στην 
κατηγορία των μη-συνδεδεμένων (Πίνακας2). Δυστυχώς, σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν 
μόλις 6 γονίδια, καθιστώντας το δείγμα πολύ μικρό, όμως ο μέσος όρος του ποσοστού 
ομοιότητας δεν μειώνεται μεταξύ συνδεδεμένων και  μη-συνδεδεμένων απαραίτητων γονιδίων.      

Η μείωση της περιεκτικότητας σε γουανίνη/ κυτοσίνη στις δύο τελευταίες κατηγορίες 
γονιδίων μπορεί να εξηγηθεί είτε με την παρουσία μεγάλου αριθμού γονιδίων που εισήλθαν 
στον οργανισμό μέσω οριζόντιας μεταφοράς, είτε με την συσσώρευση μεταλλάξεων πλούσιες 
σε αδενίνη (A) και θυμίνη (T).  Αρχικά, ελέγχεται η υπόθεση ότι τα οριζόντια μεταφερόμενα 
γονίδια εμφανίζονται κυρίως στις κατηγορίες των μη-συνδεδεμένων και «χωρίς ομόλογο» 
γονιδίων. Από τα 437 γονίδια που υπάρχουν στην HGT-DB  βρέθηκαν 125 συνδεδεμένα, 97 
μη-συνδεδεμένα και 215 «αταίριαστα». (23) Εάν τα νούμερα τροποποιηθούν ως ποσοστό 
εκπροσώπησης των HGT σε κάθε κατηγορία, δηλ. 4.14%, 17.32% και 25.56% αντίστοιχα, τότε 
διακρίνουμε κάποιο θετικό συσχετισμό μεταξύ της μείωσης της GC περιεκτικότητας με τον 
μηχανισμό της οριζόντιας μεταφοράς γονιδίων. Η απομάκρυνση των οριζόντια μεταφερόμενων 
γονιδίων από την λίστα των γονιδίων της κάθε κατηγορίας δεν μεταβάλει την διαφορά στην 
GC περιεκτικότητα μεταξύ των συνδεδεμένων, μη-συνδεδεμένων και μη-ομόλογων γονιδίων. 
Επομένως, η συσσώρευση μεταλλαγών C T και G A στα μη-συνδεδεμένα και μη-ομόλογα 
γονίδια ίσως να είναι η κύρια αιτία για αυτή την διαφοροποίηση. 
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Εικόνα 5: Η περιεκτικότητα σε γουανίνη/ κυτοσίνη των συνδεδεμένων, μη- συνδεδεμένων και 
χωρίς ομόλογο γονιδίων στο βακτήριο Salmonella.   

 
Έπειτα, υπολογίσαμε την GC περιεκτικότητα των γονιδίων που καταστέλλονται απο 

την H-NS, πιο συγκεκριμένα τα συνδεδεμένα γονίδια περιέχουν 49.4% GC (Εικ.4Β), τα μη-
συνδεδεμένα και τα γονίδια χωρίς ομόλογα στην E.coli έδωσαν 45.5% και 44.0%, αντίστοιχα. 
Η παραπάνω διαφορά στις τιμές αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική.  

Τα γονίδια των τριών ομάδων κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικές γονιδιακές 
οντολογίες 

 
 Η στατιστική ανάλυση των χαρακτηρισμών (annotation) των γονιδίων, όπως 
αποδίδονται από το Gene Ontology Consortium, μέσω του προγράμματος TermFinder-0.8 
φανερώνει  ότι τα συνδεδεμένα και τα μη-συνδεδεμένα γονίδια χαρακτηρίζονται από 
διαφορετικές οντολογίες. Τα αποτελέσματα, που ακολουθούν, αφορούν κυρίως το E.coli, 
καθώς έχει χαρακτηρισθεί καλύτερα από την Salmonella, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το 
αρχείο της τράπεζας δεδομένων EBI/GOA που περιέχει χαρακτηρισμούς για το 84.6% του 
γονιδιώματος του E.coli, σε αντίθεση με το άλλο βακτήριο που το ποσοστό είναι 72.8%. 
Ουσιαστικά, το κύριο πρόβλημα εμφανίστηκε στους χαρακτηρισμούς των μη-συνδεδεμένων 
γονιδίων της Salmonella, λόγω της ελλιπούς πληροφορίας. Τα αποτελέσματα, όμως για τα 
συνδεδεμένα γονίδια, ταυτίζονται για τα δύο βακτήρια, και για την ανάλυση των γονιδίων που 
καταστέλλονται από την H-NS πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την λίστα του Lucchini. 

Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα προκύπτει από την ανάλυση των χαρακτηρισμών 
χρησιμοποιώντας το «λεξιλόγιο» της βιολογικής διαδικασίας (biological process). Υπάρχει 
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σαφής διαχωρισμός των αναφορών των συνδεδεμένων και μη-συνδεδεμένων γονιδίων, οι μεν 
πρώτες περιγράφουν μεταβολικές διαδικασίες και ένζυμα βιοσύνθεσης, ενώ οι δεύτερες 
ρύθμιση των μεταβολικών μονοπατιών και της μεταγραφής. Η ανάλυση σε μοριακό επίπεδο 
επιβεβαιώνει την πλειοψηφία των ενζύμων και των πρωτεϊνών- πρόσδεσης στην ομάδα των 
συνδεδεμένων γονιδίων, ενώ τα μη-συνδεδεμένα γονίδια κωδικοποιούν κυρίως πρωτεΐνες- 
μεταφορείς (transporters). Τέλος, οι χαρακτηρισμοί των H-NS-  ρυθμιζόμενων γονιδίων 
σχετίζονται  με παθογονικότητα και την αλληλεπίδραση μεταξύ οργανισμών (όπως ξενιστής- 
βακτήριο).        
 

Συζήτηση: 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εντυπωσιακά η αλληλούχηση (sequencing) και η 

ανάλυση της γονιδιωματικής υπογραφής (genomic signature) διαφόρων ειδών (species). (24) 
Η σύγκριση μεταξύ οργανισμών και η κατανόηση της εξελικτικής τους πορείας έχει μεταφερθεί 
από το επίπεδο του γονιδίου - ή οικογένειας γονιδίων-  στο επίπεδο του γονιδιώματος.  Η 
γονιδιακή σειρά, μία από τις παραμέτρους του γονιδιαματικού περιεχομένου (genome 
content),  χρησιμοποιείται σε αρκετά υπολογιστικά προγράμματα, που προβλέπουν 
πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (Protein-Protein Interaction Networks) και που αναδομούν 
φυλογενετικά δέντρα (Phylogeny Reconstruction). (25, 26) Βασική θεώρηση της μοριακή 
εξέλιξης είναι ότι ατομικά (individual) χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται σημαντικά στα 
διάφορα είδη, και μεταφέρουν εξελικτικά στοιχεία για την αναδόμηση (reconstruction) των 
ειδών. Η γονιδιακή σειρά είναι ατομικό χαρακτηριστικό του κάθε είδους και σκοπός αυτής της 
εργασίας είναι η κατανόηση της εξέλιξης αυτού του χαρακτηριστικού.  

Η εξελικτική ιστορία, που αποκαλύπτεται αποκωδικοποιώντας το γονιδίωμα των 
ειδών, μπορεί να απέχει πολύ από την αληθινή. Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί παράγοντες 
που διαμορφώνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης, όπως  το χρονικό διάστημα που έχει 
μεσολαβήσει μετά τον διαχωρισμό των ειδών από τον τελευταίο κοινό πρόγονο τους, και θα 
πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία μικρής ομάδας 
(cluster) γονιδίων που έχουν διατηρήσει την γονιδιακή σειρά μεταξύ δύων μακρινών ειδών – 
πάντοτε με κριτήριο τον χρόνο –  έχει δύο πιθανές ερμηνείες. Η πρώτη στηρίζεται στην θεωρία 
του «εγωιστικού οπερονίου» (selfish operon). (27) Η τελευταία υποστηρίζει ότι ολόκληρα 
οπερόνια, που συμβάλλουν στην αρμοστικότητα (fitness) του οργανισμού, μεταφέρονται μέσω 
οριζόντιας  μεταφοράς, και επομένως η κοινή αυτή ομάδα γονιδίων απαρτίζει ένα οπερόνιο, το 
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οποίο από την φύση του αποτελεί μια μεταγραφική μονάδα και το οποίο διατηρεί την 
γονιδιακή σειρά μέσα σε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, η εξελικτική πίεση δεν ασκείται σε 
επίπεδο γονιδίου, αλλά οπερονίου. (28) Κατά την δεύτερη ερμηνεία, τα γονίδια έχουν 
κληρονομηθεί από τον κοινό πρόγονο και έχουν διατηρήσει την σχετική τους θέση στο 
γονιδίωμα συντελώντας στην αρμοστικότητα του οργανισμού. Επομένως, συγκρίνοντας την 
παρουσία/απουσία των γονιδίων και την γονιδιακή τους θέση  στα ενδιάμεσα –δηλ. τα είδη 
που σχηματισθήκαν μετά τον κοινό πρόγονο- είδη  μπορούν να προκύψουν σημαντικά 
συμπεράσματα για τα ρυθμιστικά και λειτουργικά δίκτυα του κάθε οργανισμού, και πως αυτά 
εξελίχθηκαν, ώστε να συμβάλλουν στην αρμοστικότητα του.  

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν τα βακτήρια E.coli K-12 και S.typhimurium LT2 
ως μοντέλα-οργανισμοί. Και τα δύο βακτήρια ανήκουν στην οικογένεια των εντεροβακτηρίων, 
έχουν παρόμοιες οικολογικές συνήθειες και απέχουν 120-160 Ma από τον κοινό τους 
πρόγονο. Επιπλέον, λόγω της παθογονικότητας τους και τα δύο βακτήρια είναι καλά 
μελετημένα, επιτρέποντας την πειραματική πιστοποίηση των αποτελεσμάτων μας μέσα από 
είδη γνωστές μελέτες (benchmark trends). Η γονιδιακή σειρά έχει διατηρηθεί μεταξύ των δύο 
βακτηρίων κατά 70%. Οι πρωτεΐνες που διατηρούν την γονιδιακή τους σειρά είναι καλύτερα 
συντηρημένες, ενώ ομάδες γονιδίων, όπως εκείνη των απαραίτητων γονιδίων, κατατάσσονται 
σε αυτή την κατηγορία. Η παρουσία των τελευταίων στην κατηγορία των συνδεμένων 
γονιδίων υποστηρίζει την αρχική μας υπόθεση ότι σημαντικά γονίδια για την αρμοστικότητα 
του οργανισμού διατηρούν την αλληλουχία τους διατηρώντας την γονιδιακή τους θέση. 
Εντούτοις, απρόσμενο ήταν το μεγάλο ποσοστό (67-73%) των οριζόντια μεταφερόμενων 
γονιδίων που ανήκει στην ίδια κατηγορία. Δύο διαφορετικές υποθέσεις μπορούν να γίνουν: η 
πρώτη στηρίζεται στην θεωρία του «εγωιστικού οπερονίου». (27) Είναι πιθανόν να 
ενσωματώθηκαν οπερόνια μέσω την οριζόντιας μεταφοράς αντί μεμονωμένα γονίδια, με 
αποτέλεσμα τα γονίδια που απαρτίζουν το οπερόνιο να κατατάσσονται στην κατηγορία των 
συνδεδεμένων γονιδίων. Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει την ενσωμάτωση των HGT στον 
κοινό πρόγονο. Βεβαίως, η ενσωμάτωση των οριζόντια μεταφερόμενων γονιδίων/ οπερονίων 
στον κοινό πρόγονο είναι πιο πιθανή (αφού πρόκειται για ένα ανεξάρτητο γεγονός) από την 
ενσωμάτωση της ίδιας ομάδας γονιδίων στα δύο βακτήρια μετέπειτα στην εξέλιξη τους.  

Ποια γονίδια διατηρούν την γονιδιακή τους σειρά; Υπάρχουν αρκετές μελέτες, που 
υποστηρίζονται από πειραματικά αποτελέσματα, που υποστηρίζουν ότι η διατήρηση της 
γονιδιακής σειράς «επιλέγεται» γιατί διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτεϊνών ή την 
συνάντηση (co-localization) mRNAs στο κύτταρο. (2) Τα γονίδια, που διατηρούν την γονιδιακή 
σειρά τους, διατηρούν και την πρωτεϊνική αλληλουχία τους, η οποία ταυτίζεται με την 

 20  



τριτοταγή δομή και κατ’ επέκταση την λειτουργία της πρωτεΐνης. Θεωρώντας, λοιπόν, ότι οι 
λειτουργίες του κυττάρου διεξάγονται από πρωτεϊνικά σύμπλοκα (complexes), των οποίων η 
στοιχειομετρία και η απόδοση εξαρτάται από την ρύθμιση και την λειτουργικότητα της κάθε 
πρωτεΐνης που το απαρτίζουν, είναι αναμενόμενο ότι μεγάλα πολυμελή     σύμπλοκα να 
σχηματίζονται από προϊόντα γονιδίων που διατηρούν την πρωτεϊνική αλληλουχία τους, και 
κατ' ακολουθίαν την γονιδιακή τους σειρά. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται εν μέρει από την 
ανάλυση των γονιδιακών χαρακτηρισμών (gene annotation) από την βάση δεδομένων Gene 
Ontology Annotation/EBI. Η διαφορά των χαρακτηρισμών μεταξύ των συνδεδεμένων και μη-
συνδεδεμένων γονιδίων είναι στατιστικά σημαντική, κυρίως στο επίπεδο των βιολογικών 
διαδικασιών. Τα «αργά»- εξελισσόμενα, συνδεδεμένα γονίδια κατηγοριοποιούνται σε 
μεταβολικά μονοπάτια (ένζυμα βιοσύνθεσης και καταβολισμού) ή κωδικοποιούν πρωτεΐνες- 
πρόσδεσης (binding proteins), αποτέλεσμα που συμφωνεί με την αρχική πρόταση ότι η 
γονιδιακή σειρά διατηρείται ώστε να «προστατευθούν» συγκεκριμένες πρωτεϊνικές ή μη 
αλληλεπιδράσεις. (29) Από την άλλη πλευρά, τα «γρήγορα»- εξελισσόμενα μη- συνδεδεμένα 
γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες – ρυθμιστές μεταβολικών μονοπατιών ή μεταγραφικούς 
ρυθμιστές. Tα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν και με παλιότερη έρευνα, η οποία 
υποστηρίζει ότι υπάρχει μια ανώτερη κατηγοριοποίηση των γονιδίων σε λειτουργικές τάξεις 
(πίνακας 4). (30, 31) Οι συγγραφείς προτείνουν ότι τα γονίδια που ανήκουν στην ίδια 
λειτουργική τάξη τείνουν να ομαδοποιούνται (cluster) και να είναι γειτονικά στο γονιδίωμα. Τα 
αποτελέσματα είναι πιο εμφανή για ζεύγη γονιδίων που συμμετέχουν σε μεταβολικές 
λειτουργίες και εκείνα που κωδικοποιούν πρωτεΐνες- πρόσδεσης (binding protein) και 
μεταφορείς (transporter). Αντιθέτως, πιο σπάνια είναι ομόλογα ζεύγη πρωτεϊνών που 
παραμένουν γειτονικά στο γονιδίωμα και συμμετέχουν σε σηματοδοτικά μονοπάτια, δηλ. 
ρυθμιστικές πρωτεΐνες.   

Η πρωτεΐνη H-NS ρυθμίζει ένα μεγάλο μεταγραφικό δίκτυο, που απαρτίζεται από 
γονίδια διαφόρων λειτουργικών κατηγοριών. Τα τελευταία είτε έχουν χάσει την γονιδιακή τους 
σειρά (32%), είτε δεν έχουν ομόλογο γονίδιο στο βακτήριο- αναφορά (reference) (37%). 
Συμφωνά με την θεωρία του Dorman (εικ.1) η H-NS καταστέλλει την έκφραση γονιδίων που 
είναι «επικίνδυνα» για τον οργανισμό. Ως επικίνδυνο γονίδιο ορίζεται από τον Dorman εκείνο  
που ενσωματώθηκε στο γονιδίωμα μέσω της οριζόντιας μεταφοράς και διαταράσσει την 
ρυθμιστική ισορροπία του οργανισμού. (16) Ως επικίνδυνο γονίδιο από την Φυσική Επιλογή 
ορίζεται εκείνο που έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων, ώστε να έχει 
τροποποιήσει την λειτουργικότητα του. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οργανισμός «μαρκάρει» 
τα γονίδια καταστέλλοντας την έκφραση τους μέσω της H-NS. Ξεκινώντας από τα παρακάτω 
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δεδομένα: α) ο αρνητικός συσχετισμός μεταξύ της διατήρησης της γονιδιακής σειράς και της 
μεταγραφικής αποσιώπησης (silencing) μέσω της H-NS, β) η πρόσδεση της H-NS σε γονίδια 
με πλούσια περιεκτικότητα σε αδενίνη και θυμίνη και γ) η ύπαρξη σημείων (hot-spots) στο 
γονιδίωμα του E.coli που συσσωρεύουν κατευθυνόμενες μεταλλαγές C T και G A, 
αλλάζοντας την GC περιεκτικότητα των γονιδίων, το επόμενο ερώτημα ήταν εάν συσχετίζεται η 
διατήρηση της γονιδιακής σειράς με την περιεκτικότητα σε γουανίνη/κυτοσίνη των γονιδίων 
και τον ρυθμό εξέλιξης τους. (18, 32) Στον πίνακα 3 φαίνεται ότι τα συνδεδεμένα γονίδια έχουν 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε γουανίνη/κυτοσίνη, επομένως λιγότερες πιθανότητες να 
καταστέλλουν από την H-NS. Δεδομένου τώρα ότι τα συνδεδεμένα γονίδια διατηρούν την 
πρωτεϊνική αλληλουχία τους, αφού «προστατεύονται» από την γονιδιακή τους θέση, 
υποθέτουμε ότι η H-NS καταστέλλει τα γονίδια που έχουν χάσει την γονιδιακή σειρά τους, 
ανιχνεύοντας τα από την GC περιεκτικότητα τους, και προστατεύει τον οργανισμό από 
«επικίνδυνες» μεταλλάξεις. Επιπλέον, η συσσώρευση C T και G A μεταλλάξεων στις 
κατηγορίες των μη-συνδεδεμένων και μη-ομόλογων γονιδίων συμφωνεί με το σενάριο ότι τα 
γονίδια αυτών των κατηγοριών εξελίσσονται γρηγορότερα (1). Η μόνη εξαίρεση σε αυτό το 
σενάριο, είναι τα απαραίτητα μη-συνδεδεμένα γονίδια, που έχουν την ίδια υψηλή 
περιεκτικότητα σε γουνίνη/κυτοσίνη όπως τα απαραίτητα συνδεδεμένα. Εντούτοις, κάτι τέτοιο 
όμως είναι αναμενόμενο, αφού τα απαραίτητα πρέπει να προστατεύονται από τις μεταλλάξεις 
και η έκφραση τους να διατηρείται σταθερή, αφού είναι βασικά για την βιωσιμότητα του 
οργανισμού.   

Η γονιδιακή σειρά αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη της εξέλιξης μεταξύ των ειδών. Τα 
γονίδια που διατηρούν την γονιδιακή σειρά τείνουν να είναι περισσότερο συντηρημένα και να 
κωδικοποιούν πρωτεΐνες που εκτελούν βασικές βιοχημικές λειτουργίες του οργανισμού. Τα 
γονίδια που χάνουν την «γειτονία» τους εξελίσσονται γρηγορότερα και «μαρκάρονται» από 
την περιεκτικότητα τους σε γουανίνη και κυτοσίνη.  
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Παράρτημα1:Πινακες  
 
Πίνακας 1: Όλα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του βακτηρίου 
S.typhimurium LT2, έχοντας ως γονιδίωμα- αναφορά εκείνο του βακτηρίου E.coli K-12.  

 
Κατηγορία Γονιδίων  Αριθμός 

Γονιδίων  
%Ποσοστό 
Εκπροσώπησης  

%Ποσοστό  
Ομοιότητας 

%GC 
περιεκτικότητα 

Συνδεδεμένα 3024 68.3 83.4 53.7 
Μη-Συνδεδεμένα 560 12.6 45.0 50.6 
Χωρίς ομόλογο στο 
E.coli 

841 19.0 - 49.1 

Απαραίτητα 
Συνδεδεμένα 

182 79.5 88.9 53.65 

Απαραίτητα Μη-
Συνδεδεμένα 

23 10 44.8 50.22 

Απαραίτητα χωρίς 
Ομολογο στο E.coli  

21 9.2 - 48.86 

HGT Συνδεδεμένα 125 28.6 72.5 52.99 
HGT 
Μη-Συνδεδεμένα 

97 22.2 36.5 44.28 

HGT Χωρίς ομόλογο 
στο E.coli 

215 49.2 - 43.92 
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Πίνακας 2: Όλα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του βακτηρίου E.coli K-12, 
έχοντας ως γονιδίωμα- αναφορά εκείνο του βακτηρίου S.typhimurium LT2 . Με μωβ έντονα 
γράμματα τονίζονται οι τιμές για τα απαραίτητα γονίδια, που υποστηρίζουν και την υπόθεση της 
παρούσας εργασίας. 
 

Κατηγορία 
Γονιδίων  

Αριθμός 
Γονιδίων  

%Ποσοστό 
Εκπροσώπησης  

%Ποσοστό  
Ομοιότητας 

%GC 
περιεκτικότητα 

Συνδεδεμένα 3000 70.7 83.85 51.47 
Μη-
Συνδεδεμένα 

533 12.6 47.81 49.65 

Χωρίς ομόλογο 
στο E.coli 

710 16.7 - 47.61 

Απαραίτητα 
Συνδεδεμένα 

264 96.7 90.68 52.11 

Απαραίτητα Μη-
Συνδεδεμένα 

6 2.2 87.92 52.5 

HGT 
Συνδεδεμένα 

101 30 66.77 46.47 

HGT 
Μη-
Συνδεδεμένα 

82 24.3 40.96 45.13 

HGT Χωρίς 
ομόλογο στο 
E.coli 

154 45.7 - 41.93 
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Πίνακας 3: Κατηγοριοποιήση των γονιδίων που καταστέλλονται από την πρωτεΐνη H-NS στα 
βακτήρια S.typhimurium και E.coli.  Με κόκκινα έντονα γράμματα τονίζονται οι τιμές που 
στηρίζεται η υπόθεση της παρούσας εργασίας.  

 
Μελέτη  Οργανισμός Κατηγορία 

Γονιδίων  
Αριθμός 
Γονιδίων  

%ποσοστό  %ποσοστό 
ομοιότητας  

%GC 

Navarre  Salmonella H-NS repr.* 
Linked 

119 33.1 74.7 49.4 

  H-NS repr.* 
Not linked 

99 27.6 34.2 45.5 

  H-NS repr.* 
No hit 

141 39.3 - 44.0 

Lucchini Salmonella  H-NS repr. 
Linked 

76 30.3 76.6 48.92 

  H-NS repr. 
Not linked 

81 32.3 36.3 46.57 

  H-NS repr. 
No hit 

94 37.4 - 44.88 

Oshima  E.coli H-NS repr. 
Linked 

217 47.3 75.5 47.37 

  H-NS repr. 
Not linked 

89 19.4 46.2 46.88 

  H-NS repr. 
No hit 

153 33.3 - 42.75 

 
* Tα 409 γονίδια που αναφέρονται στην μελέτη του Navarre et al. (2006) κατατάσσονται 
σε 50 πλασμιδιακά γονίδια και 359 χρωμοσωμικά, επομένως τα ποσοστά είναι 
βασισμένα στον τελευταίο αριθμό.  
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Πίνακας 4: Οι παρακάτω κατηγορίες πρωτεϊνικών λειτουργιών χρησιμοποιήθηκαν 
αρχικά από τον Tamames et al.(1997) για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του. 
Εντούτοις, η παρακάτω κατηγοριοποίηση φαίνεται να κωδικοποιεί και τα αποτελέσματα 
της εργασίας αυτής.    
 

DNA &RNA 
Αντιγραφή  
Μεταγραφή  

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
Ρυθμιστικές 
Λειτουργίες  
Κυτταρική Διαίρεση 
Κυτταρικός Θάνατος 

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Σαπερόνες 
Αποτοξίνωση 
Έκκριση και 
Μετατροπή  

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 
Βιοσύνθεση Αμινοξέων 
Βιοσύνθεση Συνενζύμων 
Μεταφορείς 
Κεντρικός Ενδιάμεσος 
Μεταβολισμός 
Βιοσύνθεση Λιπαρών 
Οξέων ,  
Πουρινών και Πυριμιδινών ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Μεταφορείς και 
Πρωτεΐνες –
Πρόσδεσης 

ΔΟΜΗ 
Κυτταρικός Φακελος 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Πρασαρμογή σε Μη 
Τυπικές Συνθήκες  
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Παράρτημα2/Perl scripts: 

A] linkage.pl 
 
 
B] TermFinderUser.pl 
use strict; 
use warnings; 
use diagnostics; 
 
use GO::TermFinder; 
use GO::AnnotationProvider;          
use GO::AnnotationProvider::AnnotationParser; 
use GO::OntologyProvider::OboParser; 
use GO::OntologyProvider::OntologyParser; 
use GO::TermFinderReport::Text; 
use GO::Utils::File qw (GenesFromFile); 
 
my $ontologyFile  = "gene_ontology.obo"; 
my $aspect = "F"; 
my $annotationFile = "gene_association.salmo"; 
my $genesFile = "test_good"; 
my $totalNum = 4300; 
my $pvc = 'B'; 
my %pvalCorrection = ( 
 B => 'bonferroni', 
 N => 'none', 
 S => 'simulation' 
); 
 

open(OUTPUT, ">output") or die "Could not open file for output\n"; 
print "Enter the fully qualified name of your obo file: [default: $ontologyFile]\n"; 
chomp($ontologyFile = <STDIN>); 
If( !$ontologyFile ) 
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{ 
  $ontologyFile = "gene_ontology.obo"; 

} 
 

print OUTPUT "Using Ontology File:\t$ontologyFile\n"; 
 

print "What is the aspect of this ontology (F, P, or C)? [default: $aspect]\n"; 
chomp($aspect = uc(<STDIN>)); 

  if( !$aspect ) 
{ 

  $aspect="F"; 
} 
print OUTPUT "Using aspect:\t$aspect\n"; 

 
print "Enter the fully qualified name of your associations file: [default: 
$annotationFile]\n"; 
chomp($annotationFile = <STDIN>);  
if(!$annotationFile) 
{ 

  $annotationFile = "gene_association.salmo"; 
} 
print OUTPUT "Using Associations File:\t$annotationFile\n"; 

 
print "Enter a the fully qualified name of your file with a list of genes for which to find 

term:\n"; 
print "\t[default: $genesFile]\n"; 
chomp($genesFile = <STDIN>); 
if(!$genesFile) 
{ 

  $genesFile = "test_bad"; 
} 
print OUTPUT "Using Gene File:\t$genesFile\n"; 

 
print "How many genes (roughly) exist within the organism?[default: $totalNum]\n"; 
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chomp($totalNum = <STDIN>); 
if(!$totalNum) 
{ 
 $totalNum = 4300; 
} 
print OUTPUT "Approximate number of Genes:\t$totalNum\n"; 
 
print "Enter Multiple Hypothesis Correction Scheme\t(B: bonferroni, S: simulation, N: 
none) [default: B]\n"; 
chomp($pvc=<STDIN>); 
if( !defined $pvalCorrection{$pvc} ) 
{ 
 $pvc = 'B'; 
} 
print OUTPUT "Multiple Hypothesis Correction Scheme:\t$pvc\n"; 
print "Finding terms...\n"; 

 
 
 
 
my $ontology   = GO::OntologyProvider::OboParser->new(ontologyFile => $ontologyFile, 
            aspect       => $aspect); 
my $annotation = GO::AnnotationProvider::AnnotationParser-
>new(annotationFile=>$annotationFile); 
 
my $termFinder = GO::TermFinder->new(annotationProvider => $annotation, 
         ontologyProvider   => $ontology, 
         totalNumGenes      => $totalNum, 
         aspect             => $aspect); 
          
               
my @genes = GenesFromFile($genesFile); 
 
my %lakis=(); 
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my @tmp = grep(!$lakis{$_}++, @genes); 
@genes = @tmp; 
 
my @pvalues    = $termFinder->findTerms(genes        => \@genes, 
     correction   => $pvalCorrection{$pvc}, 
     calculateFDR => 1); 
 
my $report = GO::TermFinderReport::Text->new(); 
my $cutoff = 0.05; 
 
my $numHypotheses = $report->print(pvalues  => \@pvalues, 
       numGenes => scalar(@genes), 
       totalNum => $totalNum, 
       cutoff   => $cutoff, 
       fh       => \*OUTPUT);  
 
 
 
 
 
if ($numHypotheses == 0) 
{ 
  print OUTPUT "No terms were found for this aspect with a corrected P-value <= $cutoff.\n";     
} 
 
my @discardedGenes = $termFinder->discardedGenes; 
if (@discardedGenes) 
{    
print "The following genes were not considered in the pvalue 
calculations, as they were not found in the provided background 
population.\n\n", join("\n", @discardedGenes), "\n\n"; 
}  
END 
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C] Transform_sgd.pl 
 
open (DATA, 'C:\AMIGO\E_coli_K12.goa') or die "I'can't open data file"; 
open (SGD_FILE, '>C:\sgd') or die "I can't creat sgd file";  
open (RESULTS, '>C:\out') or die "fuck you"; 
 
while (<DATA>) 
{  

if (/^UniProt\s+.+?\s+.+?\s+(GO:\d{7})\s+(GOA.+?)\s(\w\w\w)\s.+:.+?\s 
(\w).+(b\d{4}).+\s(protein\staxon:\d+)\s(\d+)\s/) 
{ 

  $counter1++; 
  print SGD_FILE "SGD\t$5\t$5\t\t $1\t$2\t $3\t\t$4 function $6\t$7\tSGD\n"; 
 } 
 
 elsif (/^UniProt.+(GO:\d{7})\s(.+:.+)\s(\w\w\w).+?(\W).+(b\d{4}).+\s 
             (protein\staxon:\d+)\s(\d+)\s/) 
     { 
  $counter2++; 
  print SGD_FILE "SGD\t$5\t$5\t\t $1\t$2\t$3\t\t$4\t function $6\t$7\tSGD\n"; 
 } 
  
 else 
       { 

print RESULTS "$_";` 
   $counter3++; 

} 
}  
 
END 
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