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PhD Summary 
 

This thesis describes research carried out at the Medical School of the 

University of Crete under the supervision of Professor Charalambos Savakis 
and in collaboration with Dr Ioannis Iliopoulos. The thesis comprises of 2 distinct 
parts. The first part describes a text mining method that groups PubMed 

abstracts in meaningful clusters and the second part describes a whole genome 
comparison analysis between two bacterial genomes. 

Part 1: bioTextQuest  

bioTextQuest is an online tool that allows the user to perform a 
specialized keyword search in PubMed. The abstracts (that are locally stored 

in the bioTextQuest Database) are collected and analyzed. The analysis is 
performed in the following stages: 

1. Various predefined words (stoplist) are excluded from the abstracts. 
2. Each word of each abstract is weighted for its importance (based on a 

dictionary) using a variation of a specialized weight algorithm called 
TF.IDF. Less ‘important’ terms are pruned. Terms with high TF.IDF and 
terms not appearing in the dictionary pass through. 

3. Remaining terms comprise the Li.S.T. (List of Significant Terms). 
4. Based on Li.S.T., each abstract is represented by a vector. 
5. Various clustering algorithms act on the vectors and group them in 

clusters. 
6. Each cluster is annotated using Gene Ontology (molecular function, 

cellular compartment and biological process annotation) and Reflect 

(protein annotation). 
7. Each Cluster is presented to users using the respective Significant 

Terms in a Tag Cloud format that represents the contribution of each 
term in the corresponding cluster. 

The clusters can be altered by adjusting several parameters and can be 

better studied through the aid of their functional enrichment. Clustering can help 
in quickly assessing a scientific field, concept discovery etc. 

Part 2: Gene Socialization  

We performed a genome-wide comparison of two bacterial genomes 
(Salmonella enterica typhimurium and Escherichia coli) focusing on gene order 

conservation. We study synteny in conjunction with GC content, gene 
duplication, gene essentiality, gene silencing, horizontal gene transfer and 
synonymous vs. non-synonymous single-point mutations. 

We found out that genes that conserve their gene order tend to be more 

conserved, have higher GC content and lower non-synonymous/synonymous 
ratio. Genes that lose their original position tend to be silenced. Also, duplicated 
genes follow different evolutionary paths depending on whether they conserve 

their original position or not: duplicates that remain in their position tend to be 
more conserved than the ones that leave their genomic neighborhood. The 
latter tend to accumulate more AT mutations. Additionally, essential genes tend 
to remain in their original genetic location. 
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Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής 
 

Η παρούσα Διδακτορική διατριβή  περιγράφει έρευνα που διεξήχθη στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την επίβλεψη του Καθηγητή 
Χαράλαμπου Σαββάκη και σε συνεργασία με τον Λέκτορα Ιωάννη Ηλιόπουλο. 
Η διατριβή αποτελείται από 2 ξεχωριστά μέρη. Το πρώτο μέρος περιγράφει μια 

μέθοδο εξόρυξης κειμένου που ομαδοποιεί περιλήψεις (abstracts) της PubMed 
σε εννοιολογικά σαφείς ομάδες (clusters) και το δεύτερο μέρος περιγράφει την 
συγκριτική ανάλυση μεταξύ δύο βακτηριακών γονιδιωμάτων. 

Μέρος 1 : bioTextQuest 

Το bioTextQuest είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει μια 

εξειδικευμένη αναζήτηση στην PubMed. Οι περιλήψεις (που είναι τοπικά 
αποθηκευμένες σε βάση δεδομένων του bioTextQuest) συλλέγονται και 
αναλύονται αυτομάτως. Η ανάλυση πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: 

1. Προκαθορισμένες λέξεις (stoplist) εξαιρούνται από τις περιλήψεις. 

2. Κάθε λέξη της κάθε περίληψης σταθμίζεται (με βάση ένα λεξικό), 
χρησιμοποιώντας μια παραλλαγή ενός εξειδικευμένου αλγορίθμου που 
ονομάζεται TF.IDF. Οι λιγότερο “σημαντικοί” όροι αποκλείονται . Όροι με 

υψηλό TF.IDF και όροι που δεν εμφανίζονται στο λεξικό αποθηκεύονται.  
3. Οι εναπομένοντες όροι απαρτίζουν τη Li.S.T. (List of Significant Terms - 

Κατάλογος Σημαντικών Όρων) . 

4. Με βάση τη Li.S.T., κάθε περίληψη αντιπροσωπεύεται από ένα 
διάνυσμα. 

5. Μια ποικιλία αλγόριθμων ομαδοποίησης χρησιμοποιούν τα διανύσματα 

και τα ομαδοποιούν σε Ομάδες . 
6. Κάθε Ομάδα εμπλουτίζεται με τη χρήση της Gene Ontology (επισήμανση 

μοριακής λειτουργείας, κυτταρικού διαμερίσματος και βιολογικής 

διαδικασίας) και της Reflect (επισήμανση πρωτεϊνών) . 
7. Κάθε Ομάδα παρουσιάζεται στους χρήστες με τη χρήση των αντίστοιχων 

Σημαντικών Όρων σε μορφή Tag Cloud το οποίο καταδεικνύει τη 
συμβολή του κάθε όρου στην Ομάδα. 

Οι ομάδες μπορούν να ρυθμιστούν με τη χρήση ορισμένων παραμέτρων 
και να μελετηθούν καλύτερα με τη βοήθεια του λειτουργικού εμπλουτισμού 
τους. Η ομαδοποίηση μπορεί να βοηθήσει στην ταχεία επόπτευση ενός 
επιστημονικού πεδίου, την ανακάλυψη νέων εννοιών κ.λπ.  

Μέρος 2 : Γονιδιακή Κοινωνικοποίηση 

Πραγματοποιήσαμε γονιδιωματική σύγκριση μεταξύ δύο βακτηριακών 
γονιδιωμάτων (Salmonella enterica typhimurium και Escherichia coli), 
εστιάζοντας στη διατήρηση της γονιδιακής σειράς. Μελετήσαμε τη συνταινία σε 

συνδυασμό με το περιεχόμενο σε GC, το γονιδιακό διπλασιασμό, τα 
απαραίτητα γονίδια, τη σίγαση γονιδίων, την οριζόντια μεταφορά γονιδίων και 
τις συνώνυμες και μη συνώνυμες νουκλεοτιδικές μεταλλαγές. 

Ανακαλύψαμε ότι τα γονίδια που διατηρούν τη γονιδιακή θέση τους 

τείνουν να είναι πιο συντηρημένα, έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε GC και 
χαμηλότερη αναλογία μη συνώνυμων προς συνώνυμες μεταλλαγές. Γονίδια 
που χάνουν την αρχική τους θέση τείνουν να σιγάζονται. Επίσης, τα 
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διπλασιασμένα γονίδια ακολουθούν διαφορετικές εξελικτικές πορείες ανάλογα 
με το κατά πόσο διατηρούν την αρχική τους θέση ή όχι: αντίγραφα που 

παραμένουν στην αρχική τους θέση τείνουν να είναι περισσότερο συντηρημένα 
από αυτά που εγκαταλείπουν τη γονιδιωματική γειτονιά τους. Τα τελευταία, 
τείνουν να συσσωρεύουν περισσότερες AT μεταλλαγές. Επιπλέον, τα 

απαραίτητα γονίδια τείνουν να παραμένουν στην αρχική τους θέση στο 
γονιδίωμα.  
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1 bioTextQuest: Εισαγωγή 

 Συσσώρευση πληροφορίας στο βιοϊατρικό τομέα  

H συσσώρευση πληροφορίας στο βιοϊατρικό τομέα λαμβάνει πλέον 
χώρα με πολύ υψηλό ρυθμό. Η πληροφορία αυτή συνεπάγεται όλο και 
αυξανόμενη παραγωγή δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (Πίνακας 1) 

αλλά και αντίστοιχη παραγωγή καθαρών επιστημονικών δεδομένων, όπως 
είναι π.χ. ο αριθμός των ζευγαριών νουκλεοτιδικών βάσεων και των 
αλληλουχιών που έχουν αποκωδικοποιηθεί (Εικόνα 1). 

 

Οικονομικό έτος 
(Oct. 1-Sep. 30) 

Περιοδικά στο 
Index Medicus1 

Περιοδικά 
στη MEDLINE 

Νέα άρθρα 
στη MEDLINE 

Σύνολο 
άρθρων 

2012  5,025  5,633  760,903  19,974,272 

2011  4,946  5,559  724,831  19,155,303 

2010 4,866 5,484 699,420 18,340,055 

2009 4,759 5,394 712,675 17,641,559 

2008 4,660 5,319 671,904 16,888,640 

2007 4,530 5,194 670,943 16,113,2212 

2006 4,416 5,020 623,089 14,103,589 

2005 4,279 4,928 606,000 13,476,222 

2000 3,472 4,332 442,000 10,796,185 

1995 3,147 3,823 392,354 8,665,427 

1990 2,973 -- 391,172 6,769,918 

1985 2,730 -- 307,333 5,029,234 

1980 2,661 -- 266,730 3,543,128 

1975 2,353 -- 220,800 2,208,945 

1970 2,251 -- 210,000 1,098,015 
 

Πίνακας 1: Περιοδικά και δημοσιεύσεις στη Medline (1970-2012) 

(πηγή πίνακα: MEDLINE3) 

  

                                              
1  Το Index Medicus είναι ένας κατάλογος που περιλαμβάνει ιατρικά 

περιοδικά. 

2  Ο υψηλός αριθμός οφείλεται στην προσθήκη 1.3 εκατομμυρίων 

άρθρων της OLDMEDLINE η οποία περιλαμβάνει άρθρα από το 1946 εως το 
1965 

3 http://www.nlm.nih.gov/bsd/index_stats_comp.html 
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Εικόνα 1: Αριθμός νουκλεοτιδίων και αλληλουχιών στη GenBank και στη WGS 
(Whole Genome Shotgun Submissions [1]) 

(πηγή δεδομένων: GenBank1) 

 PubMed – MEDLINE 

Η PubMed είναι η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί το bioTextQuest 
για να συλλέγει τα κείμενα που πρόκειται να αναλύσει 

1.2.1 Γενικές πληροφορίες 

H συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιεύσεων που σχετίζονται με την 
ιατρική και τη βιολογία συλλέγονται κι εμφανίζονται στην PubMed. Η PubMed 
είναι μια επιστημονική βιβλιογραφική βάση δεδομένων που παρέχεται από την 

Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των Η.Π.Α. (National Libraryof Medicine - NLM) και 
έχει δημιουργηθεί και συντηρείται από το NCBI (National Center for 
Biotechnology Information – Εθνικό Κέντρο Βιοτεχνολογικής Πληροφόρησης). 

Αυτή τη στιγμή (2013) περιέχει πάνω από 22 εκατομμύρια αναφορές σε άρθρα 

                                              
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/statistics 
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επιστημονικών περιοδικών, κυρίως βιοϊατρικής φύσης. Στην PubMed 
αποθηκεύονται μόνο περιλήψεις των δημοσιεύσεων1. 

Η MEDLINE [2, 3] είναι η βάση βιβλιογραφικών δεδομένων της NLM και 

αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της PubMed. Δημιουργήθηκε το 1960 και 
περιλαμβάνει δημοσιεύσεις από περίπου 5600 επιστημονικά περιοδικά.  

Η PubMed δημιουργήθηκε το 1996 και, αν και το κύριο και μεγαλύτερο 
τμήμα της είναι η MEDLINE περιλαμβάνει και άλλες καταγραφές όπως άρθρα 

υπό έλεγχο και υπό δημοσίευση, άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά πριν 
τα περιοδικά αυτά γίνουν μέλη της MEDLINE κ.λπ. 

Μια αναζήτηση στη MEDLINE/PubMed θα επιστρέψει στο χρήστη μία 
λίστα που αποτελείται από όλα τα άρθρα που σχετίζονται με τους όρους 

αναζήτησης του χρήστη1. Ο χρήστης μπορεί να δει την περίληψη του κάθε 
άρθρου. Επιπλέον, για πολλά άρθρα παρέχονται υπερσύνδεσμοι (hyperlinks)  
προς το πλήρες κείμενο τους, το οποίο μπορεί να βρίσκεται είτε στον ιστότοπο 

(site) του εκδότη είτε στην PubMed Central (PMC), μια υπηρεσία η οποία 
περιέχει πλήρη άρθρα με ελεύθερη πρόσβαση2. 

1.2.2 Περιορισμοί της PubMed 

Η PubMed είναι μια ιδιαίτερα πολύτιμη υπηρεσία. Η μέθοδος ανάκλησης 
πληροφοριών (Information Retrieval) που χρησιμοποιεί  είναι απλή και 
αποτελεσματική κι επιπλέον ενημερώνεται πολύ συχνά. Το βασικό της 

μειονέκτημα, όμως, είναι ότι επιτρέπει την εκμετάλλευση της υπάρχουσας 
γνώσης με περιορισμένο και συμβατικό τρόπο γεγονός που θέτει όρια την 
αποτελεσματικότητά της, ιδιαίτερα δεδομένου ότι η ποσότητα 

συσσωρευόμενης γνώσης αυξάνεται συνεχώς και με όλο και πιο γρήγορο 
ρυθμό (Πίνακας 1).  Ήδη από το 2009 έχει καταδειχθεί ότι το 1/3 των 
αναζητήσεων στην PubMed  επιστρέφει πάνω από 100 αποτελέσματα [4]. 

Έτσι, ένας χρήστης μπορεί να κατακλυστεί από υπερβολικά μεγάλη ποσότητα 
πληροφορίας. 

Το NCBI ενσωματώνει συνεχώς νέες δυνατότητες κι εργαλεία στην 
PubMed ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, μερικά από τα οποία είναι τα 
εξής: 

 Σχετικά άρθρα (Related Articles). Με τη χρήση ενός αλγόριθμου 
(weighting scheme), υπολογίζονται και παρουσιάζονται άρθρα σχετικά με 
την αναζήτηση του χρήστη [5].  

 Προτεινόμενες αναζητήσεις (Suggested Queries). Η PubMed, βασιζόμενη 

στην αναζήτηση του χρήστη, του προτείνει εναλλακτικές αναζητήσεις που 
ίσως αποδειχθούν αποτελεσματικότερες [6]. 

 MeSH (Medical Subject Headings – Ιατρικές Θεματικές Επικεφαλίδες). Το 

MeSH [7] είναι ένα ελεγχόμενο λεξικό (θησαυρός) που ανήκει στην NLM 

                                              
1 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, τα abstracts θα αναφέρονται ως 

περιλήψεις. 

2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/ 
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κι έχει ενσωματωθεί στη MEDLINE. Οι όροι του MeSH  είναι 
κατηγοριοποιημένοι ιεραρχικά σε μια δομή που ονομάζεται MeSH Tree 

Structures (Δενδροειδείς δομές MeSH) και ανανεώνονται ετησίως. Στα 
άρθρα που περιλαμβάνει η MEDLINE αποδίδονται όροι σχετικοί με τη 
θεματολογία τους από ειδικευμένο προσωπικό. Η υπηρεσία αυτή 

επιστρέφει αποτελέσματα με ακρίβεια τόσο υψηλή που ορισμένοι 
ερευνητές προτείνουν ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κανονική 
αναζήτηση [8]. 

 Gene Ontology (GO) 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της βιολογίας, αλλά και άλλων 
επιστημών είναι το γεγονός ότι για τις περισσότερες έννοιες του επιστημονικού 

αυτού πεδίου υπάρχουν πολλαπλοί όροι που τις περιγράφουν. Για 
παράδειγμα, οι όροι ‘πρωτεϊνοσύνθεση’ και ‘μετάφραση’, στο εννοιολογικό 
πλαίσιο της βιοϊατρικής επιστήμης, αναφέρονται συχνά στην ίδια λειτουργία. 

Αυτό δεν αποτελεί, συνήθως, πρόβλημα στον προφορικό λόγο, π.χ. σε μια 
επιστημονική συζήτηση ή ομιλία αλλά στο γραπτό λόγο είναι από τα πιο 
σημαντικά προβλήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπολογιστές και τα 

αντίστοιχα προγράμματα δε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος και δεν μπορούν αυτομάτως να κάνουν ολιστικούς 
συνδυασμούς, αφαιρετικές απλοποιήσεις ή να χειρισθούν τον φυσικό λόγο. Ως 

εκ τούτου, όταν ένα προγραμματιστικό εργαλείο κληθεί να αντιμετωπίσει  ένα 
τέτοιο πρόβλημα, δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει. Έτσι, ένα λογισμικό δε μπορεί 
να εντοπίσει αυτομάτως βιοϊατρικούς όρους. 

Η Gene Ontology 1  [9] προσπαθεί να αντιμετωπίσει μέρος αυτού του 

προβλήματος. Έχει δημιουργήσει μια οντολογία 2  που περιλαμβάνει καλώς 
ορισμένους όρους που αντιστοιχούν σε ιδιότητες γονιδιακών προϊόντων. Η 
οντολογία καλύπτει τρεις τομείς: 

 Μοριακή Λειτουργία (Molecular Function), π.χ. ‘Toll receptor binding’ ή 
‘binding’ 

 Βιολογική Διαδικασία (Biological process), π.χ. ‘Signal transduction’ ή 
‘alpha-glucoside transport’. Η βιολογική διαδικασία μπορεί να έχει 

αλληλεπικαλύψεις με την περιγραφή ενός μονοπατιού (pathway) αλλά 
δεν προσπαθεί να το περιγράψει. 

 Κυτταρικό Διαμέρισμα (Cellular Compartment), π.χ. ‘nucleus’ ή 
‘ribosome’ 

                                              
1 http://www.geneontology.org 

2 Οντολογία, στην επιστήμη των υπολογιστών, ονομάζεται η ταξινόμηση 
μονάδων γνώσης ενός πεδίου με βάση ορθολογικούς και ακριβείς κανόνες οι 

οποίοι λαμβάνουν υπόψη ένα λεξιλόγιο για να κατηγοριοποιήσουν τις μονάδες 
αυτές, τις ιδιότητές τους και τις μεταξύ τους σχέσεις. 
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Χρησιμοποιώντας την GO είναι δυνατόν να κατηγοριοποιήσουμε 
τμήματα κειμένου με βάση τη Μοριακή Λειτουργία, την Βιολογική Διαδικασία και 
το Κυτταρικό Διαμέρισμα στο οποίο αναφέρονται αυτά τα τμήματα. 

 Ορισμένες βασικές έννοιες σχετικές με την εξόρυξη κειμένων 

Η εξόρυξη κειμένου, όπως κάθε επιστημονικό πεδίο, άλλωστε, 

χρησιμοποιεί συγκεκριμένη ορολογία. Εδώ εξηγούμε κάποιους από τους όρους 
που απαντώνται συχνότερα. 

 Εξόρυξη Κειμένου (Text Mining) [10] 

Η εξόρυξη κειμένου είναι ένας κλάδος της εξόρυξης πληροφορίας ό οποίος  

ασχολείται με την προσπάθεια εύρεσης πληροφορίας που βρίσκεται 
αποθηκευμένη μέσα σε ένα κείμενο. 

 Ανάκληση πληροφοριών (Information Retrieval) 

Η ανάκτηση πληροφοριών είναι η ανάκτηση πηγών πληροφορίας από μια 
ευρύτερη συλλογή πηγών πληροφορίας βάσει συγκεκριμένου αιτήματος. 

Είναι ακριβώς η βασική λειτουργεία που επιτελεί η PubMed, διαλέγοντας 
συγκεκριμένα από τα εκατομμύρια κείμενα με βάση την αναζήτηση του 
χρήστη. 

 Εξαγωγή Πληροφορίας (Information Extraction) 

Η πιο σύνθετη μορφή ανάλυσης κειμένου. Αυτού του τύπου η ανάλυση 
αναλύει το κείμενο από συντακτική και σημασιολογική άποψη επιχειρώντας 
να εντοπίσει ‘κρυμμένη’ πληροφορία. Τα ‘Σχετικά Άρθρα’ της PubMed 

(Related Articles) μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτουν με εξαγωγή 
πληροφορίας από τα κείμενά που περιέχει. 

 Ομαδοποίηση Κειμένων (Document Clustering) 

Ομαδοποίηση Κειμένων ονομάζεται ο διαχωρισμός μίας συλλογής 

κειμένων σε υποομάδες, βάση ορισμένων κανόνων τέτοιων ώστε τα 
κείμενα σε κάθε ομάδα να έχουν περισσότερες ομοιότητες μεταξύ τους απ’ 
όσες έχουν με τα υπόλοιπα κείμενα. 

 Σημασιολογία (Semantics) 

Ο κλάδος της γλωσσολογίας που μελετάει το  πραγματικό νόημα που έχει 

μία πρόταση, μελετώντας φαινόμενα όπως τα συμφραζόμενα, οι 
συνώνυμοι όροι, οι συμβολισμοί, οι μεταφορές, οι παρομοιώσεις κ.λπ. Είναι 
σημαντικός στην ανάλυση κειμένων επειδή η ανθρώπινη γλώσσα είναι 

περίπλοκη με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένας 
αλγόριθμος κατανόησης περίπλοκων προτάσεων. 

 Επεξεργασία Φυσικού Λόγου (Natural Language Processing - NLP) 
[11] 

Η Επεξεργασία Φυσικού Λόγου είναι κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, της 
επιστήμης των υπολογιστών και της γλωσσολογίας που μελετάει την 
αλληλεπίδραση μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων και ανθρώπινου 
λόγου. 
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 Εποπτευόμενη / Μη εποπτευόμενη μάθηση (Supervised / 

Unsupervised Learning) 
o Στην εποπτευόμενη μάθηση, οι αλγόριθμοι ‘εκπαιδεύονται’ με 
ήδη επισημασμένα (annotated) παραδείγματα. Πιο συγκεκριμένα, 

ένας αλγόριθμος τροφοδοτείται με δεδομένα των οποίων το σωστό 
αποτέλεσμα είναι γνωστό. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρούμε να 
διδαχθεί ο αλγόριθμος κανόνες οι οποίοι έχουν γενική εφαρμογή και 

μπορούν να εφαρμοστούν σε προβλήματα των οποίων η λύση δεν 
είναι γνωστή. 
o Στη μη εποπτευόμενη μάθηση, ο αλγόριθμος δεν ‘εκπαιδεύεται’ 

αλλά αποπειράται να αποκαλύψει  μια πιθανή λανθάνουσα δομή στα 
δεδομένα του προβλήματος που του τροφοδοτήθηκε.  

 Μηχανική μάθηση (Machine Learning) [12] 

Η μηχανική μάθηση θεωρείται κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης και της 
επιστήμης των υπολογιστών. Περιγράφει την δημιουργία λογισμικού το 

οποίο είναι ικανό να μαθαίνει από την εισροή νέων δεδομένων και, με αυτό 
τον τρόπο, να βελτιώνει τα αποτελέσματά του. Κλασικό παράδειγμα 
μηχανικής μάθησης είναι η αναγνώριση χαρακτήρων κειμένου που έχει 

σκαναριστεί (Optical Character Recognition –OCR), μια λειτουργία η οποία 
βελτιώνεται από προηγούμενες αναγνωρίσεις χαρακτήρων [13]. Αν και η 
εξόρυξη πληροφορίας αποτελεί διαφορετικό πεδίο από τη μηχανική 

μάθηση, τα δύο πεδία παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη, καθώς το πρώτο 
χρησιμοποιεί συχνά μεθόδους του δεύτερου. 

 Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines - 
SVMs) 

Στον κλάδο της μηχανικής μάθησης, οι Μηχανές Διανυσμάτων 
Υποστήριξης είναι συστήματα εποπτευόμενης μάθησης που έχουν την 
ικανότητα να αναλύουν κείμενα και να εντοπίζουν πρότυπα. Τα SVMs 

χρησιμοποιούν ένα αριθμό δεδομένων εισόδου (π.χ. κείμενα) που έχουν 
ήδη καταταγεί σε κατηγορίες ώστε να εκπαιδευτούν. Εν συνεχεία, νέα 
κείμενα κατατάσσονται σε  αυτές τις κατηγορίες με βάση την ‘εκπαίδευση’ 
των SVMs. 

 Ταξινομητής (Classifier) 

Με την έννοια ταξινόμηση, αναφερόμαστε στη διαλεύκανση της κατηγορίας 
στην οποία ανήκει μια οντότητα. Ταξινομητής είναι ο αλγόριθμος που 

αναλαμβάνει να επιτελέσει αυτή τη λειτουργία. Κατά της διάρκεια 
επεξεργασίας ενός βιοϊατρικού κειμένου, ένας ταξινομητής μπορεί να 
επιχειρήσει να βρει ποιοι από τους όρους του κειμένου αποτελούν 

βιολογικές οντότητες, δηλαδή γονίδια, πρωτεΐνες, ασθένειες κ.λπ. Η 
διαδικασία αυτή αποκαλείται αναγνώριση ονοματισμένων οντοτήτων 
(named-entity recognition - NER). 

 Εύρεση της ρίζας των λέξεων (Stemming) 

Συνήθως, σε ένα κείμενο χρησιμοποιούνται πολλοί όροι οι οποίοι έχουν 

κοινή ρίζα ενώ αλλάζει μόνο η κατάληξη τους (γεγονός που συμβαίνει λόγω 
αλλαγής πτώσης, γένους, αριθμού, γραμματικού μέρους του λόγου κ.λπ.). 
Stemming είναι η γλωσσολογική διαδικασία κατά την οποία ένας όρος 
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περιορίζεται στη ρίζα του. Για παράδειγμα,. οι λέξεις ‘process’, ‘processing’ 
και ‘processed’ έχουν κοινή ρίζα και μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από 
την ίδια ρίζα. 

 Γενικές μέθοδοι εξόρυξης πληροφορίας 

Η  NLM διαθέτει ελεύθερα τη MEDLINE καθώς και ορισμένες άλλες 

βάσεις δεδομένων για κατέβασμα σε τοπικό υπολογιστή [14], κατόπιν 
αιτήματος από το χρήστη). Επίσης διαθέτει προγραμματιστικά εργαλεία για 
πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της (e-utils) [15]. Αυτή ακριβώς η ελευθερία 

πρόσβασης σε  μια τεράστια πηγή πληροφοριών, η οποία επιπλέον έχει μια 
μορφή οργάνωσης που διευκολύνει την χρήση και επεξεργασία της από 
υπολογιστικά συστήματα, έχει επιτρέψει στους επιστήμονες της 

Βιοπληροφορικής την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων. Τέτοια εργαλεία, 
διαδικτυακά η μη, επιτρέπουν την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων της 
PubMed, προσφέροντας υπηρεσίες συμπληρωματικές προς την PubMed ή 
ακόμα και πρωτότυπες, καινοτόμες λειτουργίες.  

Στον τομέα της εξόρυξης πληροφοριών από κείμενα, τουλάχιστον όσον 
αφορά τον βιοϊατρικό τομέα, οι μέθοδοι που έχουν επικρατήσει μπορούν να 
χωρισθούν σε 3 κατηγορίες [16]:  

1. Μέθοδος βασισμένη στη συνύπαρξη (συνεντοπισμό - co-

occurrence) 2 όρων στην ίδια φράση ή και σε μεγαλύτερη ποσότητα 
κειμένου [17]. Έτσι, για παράδειγμα, η κοινή εμφάνιση του όρου ‘p53’ και 
‘tumor suppression’ μπορεί να ωθήσει μία τέτοια μέθοδο να θεωρήσει ότι 

υπάρχει μία συσχέτιση των δύο αυτών όρων. Πολλά πρώιμα συστήματα 
εξόρυξης πληροφορίας βασίζονταν στην μέθοδο της συνύπαρξης όρων. Τέτοια 
συστήματα όμως έχουν τάση να εμφανίζουν πολλά λάθη, κυρίως λόγω της 

ποικιλομορφίας της ανθρώπινης έκφρασης, ακόμα κι όταν αυτή είναι γραπτός 
λόγος σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Για παράδειγμα η p53 ονομάζεται 
επίσης ‘protein 53’, ‘tumor protein 53’, ‘BCC7’, ‘TRP53’ κ.λπ. Επίσης, η 

μέθοδος, δεν μπορεί να ξεχωρίσει διαφορές μεταξύ π.χ. των φράσεων ‘Το 
μόριο Α επάγει το μόριο Β’ και ‘Το μόριο Α καταστέλλει το μόριο Β’. Και στις δύο 
περιπτώσεις αυτό που προκύπτει είναι η συνύπαρξη των δύο μορίων αλλά όχι 

η ποιοτική τους σχέση. Πολλοί ειδικοί στο πεδίο της εξόρυξης κειμένων δεν 
θεωρούν καν τη μέθοδο ως ανήκουσα στο εν λόγω πεδίο [16]. Ως εκ τούτου, η 
μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται πλέον ευρέως, τουλάχιστον ως κύρια μέθοδος, 

στα εργαλεία εξόρυξης πληροφοριών, αλλά συχνά έχει συμπληρωματικό ρόλο. 
Χρησιμοποιείται, επίσης, ορισμένες φορές, για μια αρχική εκτίμηση της 
επιτυχίας πιο εξελιγμένων εργαλείων. 

2. Μέθοδος βασιζόμενη σε κανόνες (rule-based). Τα συστήματα τα 

βασισμένα σε αυτή τη μέθοδο τυπικά χρησιμοποιούν κάποια μορφή γνώσης 
ενσωματωμένη σ’ αυτά. Τέτοιου είδους γνώση μπορεί να είναι η διάρθρωση 
της ανθρώπινης γλώσσας (συνήθως αγγλικής, δεδομένου ότι είναι η γλώσσα 

στην οποία γράφεται η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιεύσεων 1 ), η 

                                              
1 Στην MEDLINE, π.χ. για το έτος 2012, από τα 1,060,992 άρθρα που 

ταξινομήθηκαν, τα 1,001,730 (~94%) είναι στην αγγλική γλώσσα και τα 

υπόλοιπα 59,262 (~6%) σε όλες τις υπόλοιπες. (Τα παραπάνω νούμερα 
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ειδικότερη διάρθρωση της γλώσσας σε βιοϊατρικά κείμενα, η σχέση μεταξύ 
όρων και αντικειμένων και του τρόπου που εκφράζονται ή συνδυασμός 

κάποιων εκ των παραπάνω [18]. Ένα κλασικό πρώιμο παράδειγμα είναι η 
δημοσίευση των Blaschke et al [19]. Ένα απλό σύστημα βασισμένο σε κανόνες 
μπορεί να ψάχνει απλές συσχετίσεις του τύπου  

<γονίδιο> ... <ρήμα> ... <ασθένεια> 

 Ένα πιο πολυσύνθετο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανόνες 
γλωσσολογίας (linguistics) και σημασιολογίας για να επάγει ποιοτικές σχέσεις 
μεταξύ αντικειμένων. Όπως είναι προφανές, τέτοια συστήματα χρησιμοποιούν 

επεξεργασία φυσικού λόγου όπως στην περίπτωση του εργαλείου των Nakov 
et al [20] (Εικόνα 2). 

 

 
Εικόνα 2: Παράδειγμα μεθόδου βασιζόμενης σε κανόνες όπου χρησιμοποιείται 

επεξεργασία φυσικού λόγου. Εφαρμόζονται διάφορα επίπεδα 

επισήμανσης για κάθε όρο του κειμένου από διάφορες πηγές. Illustration of 
the annotation layers. \(πηγή: Nakov et al [20]) 

 

3. Στατιστική μέθοδος (statistical ή machine-learning-based) [18, 21, 

22] Τα συστήματα που βασίζονται σε αυτή τη μέθοδο λειτουργούν 
δημιουργώντας κατηγοριοποιήσεις που εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα του 
κειμένου, από το συντακτικό ως το εννοιολογικό. 

 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαλείων τα οποία είναι διαθέσιμα στην 

επιστημονική κοινότητα, καθένα εκ των οποίων αποσκοπεί στην ανάλυση 
μεγάλης  ποσότητας βιοϊατρικής πληροφορίας από διαφορετική σκοπιά [23]. 
Τα περισσότερα, όμως, εξ αυτών βασίζονται στις δύο τελευταίες μεθόδους 

                                              

προκύπτουν από αναζήτηση στην PubMed χρησιμοποιώντας τους όρους 
2012[DP] και 2012[DP] eng[LA]. 
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δηλαδή στη βασιζόμενη σε κανόνες μέθοδο, στη στατιστική μέθοδο ή στον 
συνδυασμό αυτών [21, 23, 24]. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση βασίζεται στην περιληπτική απόδοση 

μεγάλης ποσότητας δεδομένων με τη χρήση Ομαδοποίησης Κειμένων 
(Document Clustering). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, παρόμοια κείμενα 
ομαδοποιούνται με βάση ορισμένους κανόνες όπως, π.χ., τον εντοπισμό των 

σημαντικών όρων που εμφανίζονται σε αυτά [25]. Πρόκειται, συνήθως, για μια 
μη εποπτευόμενη (unsupervised) τεχνική και, ως εκ τούτου, η λειτουργία της δε 
βασίζεται σε προϋπάρχουσα γνώση [25–27].  

 Υπάρχοντα εργαλεία/εφαρμογές 

Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός εργαλείων 
εξόρυξης βιοϊατρικών κειμένων [27, 28], τα οποία χρησιμοποιούν ως πηγή  

κειμένων σχεδόν αποκλειστικά την PubMed. Όλα χρησιμοποιούν τις μεθόδους 
που μόλις περιεγράφηκαν ή παραλλαγές αυτών. Επιπλέον, πολλά εργαλεία 
χρησιμοποιούν κι άλλες υπηρεσίες (μερικές φορές ένα εργαλείο χρησιμοποιεί 

κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα), επιπλέον αλγόριθμους κ.λπ. Τέλος, δεδομένου 
ότι το πεδίο είναι δυναμικό και συγχωνεύει ερευνητικές καινοτομίες από πολλά 
διαφορετικά πεδία (μαθηματικά, βιολογία, πληροφορική, γλωσσολογία κ.λπ.) 

πολλά από τα εργαλεία αλλάζουν συνεχώς και ενσωματώνουν νέες λειτουργίες 
σε κάθε έκδοσή τους. Αυτό που έχει σημασία, τελικά, είναι σε τι ερώτημα 
απαντάνε και τι ακριβώς τύπου πληροφορία παρουσιάζουν στο χρήστη. 

Με βάση την πληροφορία αυτή προσπαθήσαμε να χωρίσουμε τα 

υπάρχοντα εργαλεία σε ορισμένες βασικές κατηγορίες. Ακόμα κι έτσι, όμως,  ο 
αναγνώστης πρέπει να λάβει υπόψιν ότι αρκετά εργαλεία επικαλύπτουν πάνω 
από μία κατηγορία. 

1.6.1 Συστήματα ομαδοποίησης ιατρικών κειμένων 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές είναι 
ότι ο ρυθμός συσσώρευσης νέας πληροφορίας οδηγεί σε μεγάλο αριθμό 

δημοσιεύσεων οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθούνται. Μια 
τεχνική που προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα είναι η 
ομαδοποίηση των σχετικών με μια αναζήτηση δημοσιεύσεων, σε θεματικές 

ενότητες οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα ότι προσφέρουν ταχύτερη εποπτεία 
των αποτελεσμάτων. 

Η ομαδοποίηση γίνεται με βάση τα ίδια τα κείμενα ή χαρακτηριστικά τους 
όπως οι όροι MeSH, οι όροι της GO, οι τίτλοι των κειμένων, βιοϊατρικά λεξικά, 

σημαντικούς όρους κ.α. Συνήθως χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός των 
παραπάνω. 

 Το PuReD-MCL [26] αποτελεί μία ελεύθερα προσβάσιμη συλλογή από 

scripts 1  σε Perl και R τα οποία απευθύνονται σε έμπειρους χρήστες 

                                              
1 Τα scripts είναι μικρά προγράμματα που κάνουν μια συγκεκριμένη, 

καλώς ορισμένη δουλειά και βρίσκονται σε μορφή πηγαίου κώδικα. 
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υπολογιστών και σε προγραμματιστές. Χρησιμοποιεί την PubMed για να λάβει 
κείμενα με βάση όρους κλειδιά και εν συνεχεία χρησιμοποιεί πάλι την PubMed 

για να εντοπίσει τα σχετικά με αυτά κείμενα (related documents). Εν συνεχεία 
δημιουργεί ένα γράφο (graph) με βάση τον οποίο επιτελεί ομαδοποίηση 
χρησιμοποιώντας τον Markov Clustering Algorithm (MCL) [29]. 

 Το Anne O’ Tate [30] είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επεξεργάζεται 

άρθρα της PubMed και παρουσιάζει διάφορα στοιχεία σχετικά με ένα άρθρο, 
όπως τους ‘σημαντικότερους’ όρους των περιλήψεων, το ερευνητικά πεδία με 

τα οποία ασχολείται το άρθρο κ.λπ. με βάση αυτές τις κατηγορίες είναι εφικτή 
μια πιο λεπτομερής και προσαρμοσμένη αναζήτηση. Τέλος, ομαδοποιεί τα 
άρθρα που έχουν επιστραφεί με βάση το επιστημονικό τους πεδίο. 

 To McSyBi 1  [31] χρησιμοποιεί δημοσιεύσεις της PubMed που 

σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.  Εν συνεχεία, τις 
ομαδοποιεί με βάση τον τίτλο και την περίληψη  χρησιμοποιώντας στατιστικές 
μεθόδους και μεθόδους επεξεργασίας φυσικού λόγου. Μια επιπλέον 

δυνατότητα που δίνεται στο χρήστη είναι η εισαγωγή όρων της επιλογής του οι 
οποίοι κατευθύνουν την ομαδοποίηση. 

 Η GoPubMed 2  [32] είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία η οποία  

εκμεταλλεύεται την Gene Ontology. Με βάση την GO κατηγοριοποιεί κείμενα 
της PubMed  και επιτρέπει στο χρήστη να ψάξει σε ένα σύνολο κειμένων με 
βάση αυτές τις κατηγορίες. Επιπλέον, παρουσιάζει στο χρήστη όρους της GO 

που σχετίζονται με την αναζήτηση του χρήστη, όρους που ίσως δεν περιέχει η 
ίδια η περίληψη. Τέλος, επισημαίνει του όρους της GO μέσα στην ίδια την 
περίληψη, μαζί με ένα ποσοστό βεβαιότητας για την ακρίβεια της πρόβλεψης 
του κάθε όρου. 

 Το XplorMed3 [33, 34] είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία η οποία κάνει 
αναζήτηση στην PubMed με βάση όρους κλειδιά 4 . Στα κείμενα που 

επιστρέφουν γίνεται έλεγχος για το συνεντοπισμό όρων και τη συχνότητα με 
την οποία συμβαίνει αυτό. Σε κάθε ζεύγος λέξεων που συνεντοπίζονται 
αποδίδεται ένα σκορ που χαρακτηρίζει την πιθανότητα να είναι υπαρκτή η 

νοηματική σχέση μεταξύ αυτών των όρων. Ο χρήστης μπορεί να μελετήσει τις 
σχέσεις των λέξεων μεταξύ τους και τις φράσεις που τις περιέχουν. Τέλος, οι 
λέξεις με υψηλό σκορ μεταξύ τους εμφανίζονται ως ομάδες 
αλληλοσχετιζόμενων όρων 

1.6.2 Συστήματα βαθμολόγησης αποτελεσμάτων αναζήτησης 

Η PubMed επιλέγει τα κείμενα που ταιριάζουν σε μια αναζήτηση 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Okapi ΒΜ25 [35], έναν αλγόριθμο που 
δημιουργήθηκε πριν από 40 χρόνια αλλά συνεχίζει να βελτιώνεται μέχρι 

                                              
1 http://textlens.hgc.jp/McSyBi/ 

2 http://www.gopubmed.org/ 

3 XplorMed, http://www.bork.embl-heidelberg.de/xplormed/ 

4 Προς το παρόν δέχεται μόνο αρχεία που περιέχουν PubMed IDs 
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σήμερα κι ο οποίος βασίζεται στην μέθοδο TF.IDF (η οποία περιγράφεται στην 
παράγραφο 3.1). Αφού επιλέξει κείμενα που ταιριάζουν με τους όρους κλειδιά, 

επιστρέφει τα αποτελέσματα στο χρήστη με χρονολογική σειρά κι όχι με το 
βαθμό ομοιότητας με τους όρους αναζήτησης. Αυτή η τακτική έχει πολλά 
πλεονεκτήματα καθώς βασίζεται στην λογική ότι ένας ερευνητής θέλει πάντα να 

βλέπει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο του και ότι οι παλιότερες 
δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν γνώση η οποία είναι ενσωματωμένη στις πιο 
πρόσφατες δημοσιεύσεις. Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων οι οποίοι, αναλόγως με το ερώτημα του 
χρήστη, μπορεί να είναι προτιμότεροι. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ταξινομητές 
(classifiers), Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines – 

SVMs) και συστήματα απόδοσης βαρών (weighting schemes) σε συνδυασμό 
με όρους MeSH, οντολογίες ή άλλα χαρακτηριστικά των κειμένων όπως οι 
συγγραφείς και τα περιοδικά στα οποία δημοσιεύτηκαν. 

Οι παρακάτω υπηρεσίες, πέραν των άλλων δυνατοτήτων που 
προσφέρουν, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα με εναλλακτική κατάταξη. 

 Το RefMed1 [36] είναι ένα εργαλείο που βασίζεται σε τεχνικές μηχανικής 
μάθησης και ανάκτησης πληροφορίας. Αφού συλλέξει αποτελέσματα με βάση 

όρους αναζήτησης τα κατηγοριοποιεί βάση ενός αλγόριθμου μάθησης ο οποίος 
αποκαλείται RankSVM [37] κι ο οποίος χρησιμοποιεί δεδομένα που εισάγονται 
από το χρήστη. 

 Το MiSearch 2  [38] είναι ένα εργαλείο που ταξινομεί δημοσιεύσεις  

χρησιμοποιώντας δεδομένα που εισάγονται από το χρήστη, όπως και το 
RefMed, αλλά, αντιθέτως από το RefMed, δεν απαιτεί την ξεχωριστή είσοδο 
αυτών των δεδομένων καθώς ως δεδομένα λογίζονται τα άρθρα που βλέπει ο 
χρήστης, το πόσο πρόσφατα τα είδε κ.λπ. 

 Το Quertle 3  [39] είναι μια σχετικά πρόσφατη μηχανή αναζήτησης. 
Λειτουργεί με τρόπο που επιτρέπει την ενσωμάτωση στοιχείων αναγνώρισης 

εννοιών. Αυτό το επιτελεί με τη χρήση στοιχείων που ονομάζει Power Terms 
($Genes, $Proteins κ.α.). Ένα παράδειγμα δυνητικής αναζήτησης 
χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία είναι το ‘EGFR regulates $Genes’. 

Δεδομένου ότι το Quertle είναι εταιρικό προϊόν, δεν είναι απολύτως γνωστό 
πως λειτουργεί. 

 Το MedlineRanker4 [40] δέχεται στην είσοδο του μια αναζήτηση της 

PubMed ή απευθείας κάποια συγκεκριμένα άρθρα της PubMed και εντοπίζει 
τους σημαντικούς όρους που τα χαρακτηρίζουν χρησιμοποιώντας έναν 
ταξινομητή Naive Bayes5. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους όρους, μπορεί να 

                                              
1 http://dm.postech.ac.kr/refmed 

2 http://misearch.ncibi.org 

3 http://www.quertle.info/ 

4 http://cbdm.mdc-berlin.de/~medlineranker/cms/medline-ranker 

5 Ένας ταξινομητής Naive Bayes χρησιμοποιεί το θεώρημα του Bayes 

το οποίο, με απλά λόγια, είναι ένα θεώρημα της θεωρίας των πιθανοτήτων το 
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αποδώσει ένα σκορ σε μια άλλη λίστα με άρθρα, βασιζόμενο στο πεδίο που 
ορίζουν τα άρθρα της πρώτης λίστας. 

 Το MScanner1 εκμεταλλεύεται στοιχεία επισήμανσης που χρησιμοποιεί 

η PubMed για τις δημοσιεύσεις, πιο συγκεκριμένα, όρους Me.S.H. και 
χαρακτηρισμούς περιοδικών στα οποία περιλαμβάνονται τα άρθρα. Δέχεται 

στην  είσοδο του μια λίστα από PubMed IDs και, όπως και το  MedlineRanker, 
επιστρέφει δημοσιεύσεις σχετικές με το πεδίο των άρθρων της λίστας που του 
εισήχθη. 

 Το eTBLAST2 [41, 42], αντί να χρησιμοποιεί ορισμένους όρους-κλειδιά, 

αναζητάει κείμενα με βάση ολόκληρες παραγράφους και παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα με σειρά σχετικότητας. Επιπλέον, δεν λειτουργεί μόνο με την 
PubMed αλλά και με άλλες βάσεις δεδομένων όπως η PubMed Central3 καθώς 

και με ποικίλες μη βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων. Το eTBLAST επιλέγει τα 
κείμενα με βάση τις λέξεις των παραγράφων, αρχικά, και, εν συνεχεία,  τα 
κατατάσσει με τη βοήθεια της ευθυγράμμισης (alignment) των προτάσεων των 
κειμένων. 

 Το PubFocus4 [43] κατατάσσει τα κείμενα χρησιμοποιώντας διάφορους 
παράγοντες όπως το περιοδικό δημοσίευσης, οι αναφορές (references) που 
περιέχονται στο κείμενο, οι συγγραφείς κ.α. 

 Το Twease5,6 [44] χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο κατάταξης Okapi BM25 
[35] ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται κι από την PubMed. Το 

Twease δημιουργεί ευρετήριο (indexing) κάθε λέξης των κειμένων της PubMed  
και ενσωματώνει ένα βιοϊατρικό θησαυρό (thesaurus) και δυνατότητες εύρεσης 
και χρησιμοποίησης της ρίζας των λέξεων. 

1.6.3 Συστήματα που βελτιώνουν τη διεπαφή αναζήτησης (search interface) και 

το αποτέλεσμα 

Τα εργαλεία αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερη επικάλυψη με αυτά τους 
παραγράφου 1.6.2, αλλά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην βελτίωση του 
συνόλου των αποτελεσμάτων που επιστρέφονται (κι όχι απλά στην κατάταξή 

τους). Επιπλέον, δίνουν έμφαση στη διεπαφή με το χρήστη, συχνά 
ενσωματώνοντας νέες διαδικτυακές τεχνολογίες, στο φιλτράρισμα των 
αποτελεσμάτων και στην παραμετροποίηση της αναζήτησης. 

                                              

οποίο προσφέρει τρόπους για να υπολογιστεί η πιθανότητα μιας νέας 
παρατήρησης με βάση τη γνώση κάποιων άλλων, σχετικών, πιθανοτήτων. 

1 http://mscanner.stanford.edu/ 

2 http://etest.vbi.vt.edu/etblast3/ 

3 Η οποία περιέχει πλήρεις δημοσιεύσεις αντί για τις περιλήψεις τους 

4 http://www.pubfocus.com/  

5 http://twease.apps.campagnelab.org/ 

6 http://icb.med.cornell.edu/crt/twease/index.xml 
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 Το PubTator1 [45, 46] είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διατηρήσει 

μορφή παρόμοια με αυτή της PubMed με στόχο την εκμετάλλευση της 
εξοικείωσης του χρήστη με την PubMed. Προσφέρει, όμως τη δυνατότητα 
επισήμανσης των βιοϊατρικών όρων με τη χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας 

εργαλείων αναγνώρισης βιοϊατρικών οντοτήτων και τον εντοπισμό σχέσεων 
μεταξύ τους. 

 To iPubMed2 [47] προσφέρει 2 λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που 
προσφέρουν οι σύγχρονες μηχανές αναζήτησης: Η πρώτη λειτουργία είναι η 

διαδραστική διεπαφή με το χρήστη, δηλαδή η αυτόματη ανάκληση 
αποτελεσμάτων καθώς ο χρήστης συμπληρώνει τους πρώτους όρους της 
αναζήτησης και η δεύτερη είναι η λεγόμενη ‘ασαφής αναζήτηση’ (fuzzy search) 
η οποία και επιτρέπει ορθογραφικά λάθη. 

 Το PubMed Assistant [48] είναι ένα μη διαδικτυακό εργαλείο γραμμένο 
στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Εμπλουτίζει τα αποτελέσματα  με 

επιπλέον δυνατότητες, σε σχέση με την PubMed, όπως επισήμανση των όρων 
αναζήτησης, δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε προγράμματα 
διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών όπως το EndNote3 και σύνδεσμοι προς 
το Google Scholar4.  

 Το PubGet5 [49] δεν επιστρέφει όλα τα βιοϊατρικά άρθρα αλλά μόνο 
αυτά για τα οποία μπορούν να βρεθούν πλήρη κείμενα (συνήθως σε μορφή 

PDF). Έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επεκτάσιμο με νέα αυτόνομα 
κομμάτια κώδικα (add-ons) και να μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα  σε 
πληροφορικά συστήματα βιβλιοθηκών. 

 Το BabelMeSH6 [50] είναι ένα εργαλείο το οποίο επεκτείνει την PubMed 

επιτρέποντας την αναζήτηση σε άλλες 13 γλώσσες πέραν της αγγλικής. Η 
αναζήτηση μεταφράζεται από τη γλώσσα επιλογής στα αγγλικά κι εν συνεχεία 
πραγματοποιείται όπως όλες οι αναζητήσεις της PubMed. Οι απαντήσεις που 

επιστρέφονται είναι στην αγγλική γλώσσα, δεδομένου ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των δημοσιεύσεων είναι στα αγγλικά. 

 Το HubMed 7  [51] προσφέρει μία απλή διεπαφή η οποία μπορεί να 

λειτουργήσει όπως λειτουργεί η PubMed. Ενσωματώνει, όμως, επιπλέον, 
διάφορες εξωτερικές διαδικτυακές υπηρεσίες, κατάταξη με βάση τη σχετικότητα 
αντί την ημερομηνία έκδοσης, δυνατότητες εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε 
διάφορες μορφές κ.λπ. 

                                              
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/CBBresearch/Lu/Demo/PubTator 

2 http://ipubmed.ics.uci.edu/ 

3 http://endnote.com/ 

4 http://scholar.google.com/ 

5 http://pubget.com/ 

6 http://babelmesh.nlm.nih.gov/ 

7 http://www.hubmed.org/ 
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 Η askMEDLINE 1  [52, 53] επιχειρεί να επιτελέσει σημασιολογική 

αναζήτηση δεχόμενη ερωτήσεις σε μορφή καθημερινού λόγου και περίπλοκες 
φράσεις. Εν συνεχεία, μεταφράζει την ερώτηση σε όρους αναζήτησης την 
οποία κι επιτελεί μέσω της PubMed. Η askMEDLINE αποτελεί μια 

διαφοροποιημένη έκδοση της PICO 2  [54] (patient/problem, intervention, 
comparison and outcome) η οποία είναι μία μέθοδος που επιτρέπει την 
επιστροφή απαντήσεων σε ερωτήματα κλινικής φύσης με τη μορφή κοινού 
λόγου. 

 Η   SLIM3 [55] λειτουργεί όπως η PubMed αλλά επιτρέπει την επιλογή, 
διαχείριση και ρύθμιση διάφορων παραμέτρων με τη μορφή μπάρας κύλισης 
(slider). 

 H PubCrawler4 [56, 57] συνδέεται με τη MEDLINE και την GenBank 

[58]. Ο κάθε χρήστης καθορίζει τα ενδιαφέροντα του με συγκεκριμένες 
αναζητήσεις και ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν 
προκύψουν νέα αποτελέσματα. 

1.6.4 Συστήματα που παρουσιάζουν σημασιολογικές σχέσεις  

Τα περισσότερα εργαλεία που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία 

δίνουν έμφαση στην εκμετάλλευση των τεχνικών επεξεργασίας φυσικού λόγου 
ή άλλων τεχνικών. Παρουσιάζουν στο χρήστη αποτελέσματα δίνοντας έμφαση 
στη σχέση μεταξύ των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα  

(όρους MeSH, όρους της GO, φάρμακα, ασθένειες κ.λπ.), προσπαθώντας, με 
αυτό τον τρόπο, να κωδικοποιήσουν την γνώση που περικλείεται σε ένα 
σύνολο κειμένων. 

 Το AliBaba5 [59] είναι ένα διαδραστικό μη διαδικτυακό πρόγραμμα το 

οποίο επιχειρεί να συνοψίσει τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης μέσω της 
δημιουργίας δικτύων μεταξύ των σημαντικών βιοϊατρικών στοιχείων των 
αποτελεσμάτων (κύτταρα, ασθένειες, πρωτεΐνες, φάρμακα κ.α.). 

 Το MedEvi6 [60] χρησιμοποιεί  10 σημασιολογικές έννοιες όπως ‘gene’, 
‘disease’, ‘drug’ οι οποίες επιτρέπουν σημασιολογικές αναζητήσεις. Επιπλέον, 
χρησιμοποιεί για βελτίωση των αποτελεσμάτων, την συνύπαρξη (co-

occurrence) όρων σε κοντινές αποστάσεις, βασιζόμενο στην παρατήρηση ότι 
όροι με σημασιολογική συσχέτιση συνήθως βρίσκονται κοντά στα κείμενα που 
τους περιέχουν. 

                                              
1 http://askmedline.nlm.nih.gov 

2 http://www.usc.edu/hsc/ebnet/ebframe/PICO.htm 

3 https://pmi.nlm.nih.gov/slim/ 

4 http://www.pubcrawler.ie 

5 http://alibaba.informatik.hu-berlin.de/ 

6 http://www.ebi.ac.uk/Rebholz-srv/MedEvi/ 
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 Το iHOP 1  [61] είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που χρησιμοποιεί τα 

κείμενα της PubMed για να δημιουργήσει ένα αναζητήσιμο δίκτυο γονιδίων και 
πρωτεϊνών. Τα γονίδια και οι πρωτεΐνες μετατρέπονται σε υπερσυνδέσμους 
(hyperlinks) που οδηγούν σε άλλα γονίδια και πρωτεΐνες με τα οποία 

συσχετίζονται. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων εμφανίζονται ως λίστες 
φράσεων που έχουν ληφθεί από τις δημοσιεύσεις. Σ’ αυτές τις φράσεις γίνονται 
εμφανείς και οι όποιες συσχετίσεις γονιδίων η πρωτεϊνών 

 Το Chilibot2 [62], βασιζόμενο σε τεχνικές επεξεργασίας φυσικού λόγου, 

δημιουργεί εννοιολογικά δίκτυα μεταξύ βιολογικών εννοιών, γονιδίων, 
πρωτεϊνών και φαρμάκων και τα παρουσιάζει σε γραφικό περιβάλλον. 
Περιλαμβάνει τη δυνατότητα να προτείνει νέες υποθέσεις (π.χ. η X πρωτεΐνη 
συνδέεται με την Y). 

 Το EBIMed3 [63, 64] συνδυάζει την PubMed με εξωτερικές υπηρεσίες 
όπως η UniProt [65] , GO [9], και πληροφορίες σχετικές με φάρμακα 4  και 

ταξινομικά είδη5. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρουσιάζονται σε ένα 
πίνακα με τρόπο ώστε να χαρακτηρίζονται όλες οι σχέσεις και οι συνδέσεις 
μεταξύ γονιδίων, πρωτεϊνών κ.α. και να φαίνονται οι φράσεις και τα κείμενα στα 
οποία εντοπίζονται. 

 Το CiteXplore6 είναι ένα σύστημα που συνδυάζει την αναζήτηση στην 
PubMed με εργαλεία εξόρυξης κειμένου. Περιλαμβάνει, επιπλέον, και 

βιοϊατρικής φύσης πατέντες. Τέλος, συνδέει τα αποτελέσματα με βάσεις 
δεδομένων που βρίσκονται στο EMBL-EBI  (European Molecular Biology 
Laboratory - European Bioinformatics Institute). 

 To MEDIE7 [66] επιτρέπει σημασιολογική αναζήτηση χρησιμοποιώντας 

τεχνικές Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και εξόρυξης κειμένου. Έτσι 
επιτρέπονται ερωτήσεις με τη χρήση απλών φράσεων της καθομιλουμένης, 
π.χ. ‘What causes diabetes’. 

 H PubNet8 [67] (Publication Network Graph Utility) είναι ένα εργαλείο 

που επιχειρεί να εξάγει διάφορες μορφές σχέσεων από τα αποτελέσματα της 
PubMed (σε μορφή XML) και, εν συνεχεία, να τις τοποθετήσει σε δίκτυα, 

επιτρέποντας οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και τοπολογική ανάλυση του 
δικτύου. Οι ακμές των δικτύων μπορεί να είναι άρθρα, συγγραφείς ή άλλα 
στοιχεία της βάσης δεδομένων της MEDLINE. 

                                              
1 http://www.ihop-net.org/UniPub/iHOP 

2 http://www.chilibot.net 

3 http://www.ebi.ac.uk/Rebholz-srv/ebimed/ 

4 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html 

5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy 

6 

http://www.embl.de/aboutus/communication_outreach/media_relations/2006/0
61127_hinxton/ 

7 http://www.nactem.ac.uk/medie/ 

8 http://pubnet.gersteinlab.org/ 
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 Το Textpresso1 [68], αντιθέτως από τη συνήθη τακτική στα εργαλεία 

εξόρυξης πληροφορίας, χρησιμοποιεί δημοσιεύσεις για τις οποίες διατίθεται το  
πλήρες κείμενο. Σε κάθε πρόταση κάθε κειμένου, οι όροι που υποδηλώνουν 
βιολογικές οντότητες (ονόματα γονιδίων, πρωτεϊνών κ.α.) και βιολογικές 

σχέσεις (ρύθμιση γονιδίου, καταστολή, κυτταρικά μονοπάτια κ.α.) 
ομαδοποιούνται και τοποθετούνται σε ιεραρχικές οντολογίες. Η αναζήτηση 
γίνεται με χρήση των όρων της οντολογίας αντί για τις λέξεις-κλειδιά που 

χρησιμοποιούνται από την PubMed. Το Textpresso προσφέρεται ως πακέτο 
λογισμικού το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορες βιβλιοθήκες (όπως 
π.χ.  στη WormBase2). 

 Το OnTheFly3 [69] είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο στο οποίο μπορεί ο 
χρήστης να ανεβάσει ένα κείμενο σε διάφορες μορφές (PDF, απλό κείμενο, 
excel). Το OnTheFly αναλύει το κείμενο και επισημαίνει βιοϊατρικές οντότητες 

παρουσιάζοντας τις στο χρήστη. Με αυτές τις οντότητες μπορεί να 
τροφοδοτήσει την STITCH4 [70–72] η οποία δημιουργεί ένα δίκτυο πρωτεϊνών 
και άλλων μορίων. 

 Στόχος του bioTextQuest 

Στόχος του bioTextQuest [73] είναι, βασιζόμενο στο παλιότερο εργαλείο 
TextQuest [25] κι επεκτείνοντάς το,  να παράσχει στους ερευνητές αλλά και σε 

όλη την επιστημονική κοινότητα ένα εργαλείο το οποίο να ομαδοποιεί κείμενα 
με βάση μία αναζήτηση από τον χρήστη. Το εργαλείο αυτό πρέπει: 

 να είναι φιλικό προς το χρήστη (user friendly) 

 να βρίσκεται διαθέσιμο στο διαδίκτυο ως διαδικτυακή εφαρμογή ώστε 
να είναι εύκολα προσβάσιμο από τον χρήστη 

 να παρουσιάζει τα αποτελέσματα με συνοπτικό και απλό τρόπο 

 να είναι παραμετροποιήσιμο, δηλαδή να επιτρέπει τη χρήση 

διαφορετικών αλγόριθμων για διαφορετικές περιπτώσεις και να είναι 
δυνατόν να αλλαχθούν λεπτομέρειες με βάση την ακριβή αναζήτηση 
του χρήστη. 

 

 

                                              
1 http://www.textpresso.org 

2 http://www.wormbase.org/ 

3 http://onthefly.embl.de/ 

4 http://stitch.embl.de/ 
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2 bioTextQuest: Αποτελέσματα 
Στο κεφάλαιο 3 δίνεται  μια λεπτομερής ανασκόπηση του βασικού 

κορμού των διαδικασιών και του κώδικα που τρέχει ώστε να προκύψει το 
αποτέλεσμα του bioTextQuest. 

Ένα μεγάλο τμήμα της δουλειάς που αφιερώθηκε στο bioTextQuest έχει 
να κάνει με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Ο λόγος για τον οποίο 

συνέβη αυτό δεν είναι επιφανειακός· τα αποτελέσματα δεν έχουν πρακτική αξία 
αν δεν ερμηνευτούν με επιτυχή τρόπο και στην ερμηνεία τους συμβάλει σε 
μεγάλο βαθμό η οπτικοποίησή τους. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, αφού η 

πληροφορία που θα παρουσιαστεί στο χρήστη είναι πολυδιάστατη, δεδομένου 
του παραπέρα εμπλουτισμού τον αποτελεσμάτων από εξωτερικές πηγές 
πληροφορίας και από την επεξεργασία του αποτελέσματος από επιπλέον 
αλγόριθμους. 

 Αρχική Σελίδα – Αποστολή αιτήματος στο bioTextQuest  με χρήση όρων-
κλειδιών 

Η αρχική σελίδα του ιστοχώρου του bioTextQuest1 (Εικόνα 3) επιτρέπει 
στο χρήστη να πλοηγηθεί στις λειτουργίες του bioTextQuest και να 

δημιουργήσει την αναζήτησή του. Έχει κατασκευαστεί ώστε να είναι όσο πιο 
μινιμαλιστική είναι δυνατόν, με σκοπό να είναι φιλική στον τελικό χρήστη. 

 

                                              
1 http://bioinformatics.med.uoc.gr/biotextquest/ 
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Εικόνα 3: Αρχική σελίδα bioTextQuest 

  

 Το κεντρικό πεδίο είναι ο χώρος όπου ο χρήστης μπορεί να γράψει την 
αναζήτηση του. Η αναζήτηση αυτή έχει ακριβως τη μορφή που θα είχε αν 

γινόταν απευθείας στην ίδια την PubMed. Έτσι, είναι αποδεκτή η χρήση όρων 
boolean (AND, OR, NOT), εισαγωγικών αλλά και tags1. Κάτω από το εν λόγω 
πεδίο, προσφέρονται και τρεις αναζήτήσεις ως παραδείγματα (examples #1, 
#2, #3). 

 Το μόνο άλλο πεδίο που προσφέρεται στο χρήστη άμεσα, επιτρέπει στο 
χρήστη να επιλέξει πόσες δημοσιεύσεις θέλει να αναλυθούν. Προς το παρόν, 
το ανώτερο όριο που έχει επιβληθεί λόγω υπολογιστικών περιορισμών είναι 
2000 δημοσιεύσεις. 

 Αν ο χρήστης θελήσει να επιλέξει διαφορετικές από τις προκαθορισμένες 
επιλογές καθώς και να αλλάξει κάποιες λεπτομέρειες, μπορεί να το κάνει 
πατώντας στο κουμπί των προχωρημένων επιλογών:  

 

 

                                              
1tags ονομάζονται ειδικοί όροι οι οποίοι ορίζουν το κείμενο δεξιά εκ του οποίου 
τοποθετούνται. Π.χ. το tag [au] δίπλα σε έναν όρο, σημαίνει ότι αυτός ο όρος 

είναι όνομα συγγραφέα, το tag [ti] σημαίνει ότι ο όρος πρέπει να περιλαμβάνεται 
στον τίτλο της δημοσίευσης κ.ο.κ. 
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Με αυτό το κουμπί, ανοίγει ο χώρος του bioTextQuest όπου προβάλλονται οι 
πιο προχωρημένες επιλογές (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4: Οι προηγμένες παράμετροι ρύθμισης του bioTextQuest 

 

Εδώ, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να απορρίψει τις καταλήξεις των λέξεων και 
να χρησιμοποιήσει μόνο τις ρίζες τους (stemming): 

 

Αυτό σημαίνει ότι όροι με κοινή ρίζα ομαδοποιούνται στη ρίζα αυτή. Έτσι, π.χ. 

οι όροι ‘ribosome’, ribosomes’, ‘ribosomal’,  ‘ribosomic’ ομαδοποιούνται στην 
κοινή ρίζα ‘ribosom’. 

Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των ενσωματωμένων 
αλγόριθμων ομαδοποίησης (K-means, Markov Clustering [MCL], Hierarchical 
Average Linkage, Spectral Clustering)… 

 

… καθώς και την τιμή των σημαντικών παραμέτρων τους: 

 

 

 

  

 

Τέλος, ο χρήστης πατώντας στο κουμπί…: 
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… μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών αναζητήσεων που έχουν ήδη τρέξει στο 
bioTextQuest και να μεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα των αποτελεσμάτων: 

 

 

 

Ο χρήστης, όπως εξηγήθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην 

αρχική σελίδα οφείλει να επιλέξει υποχρεωτικά μόνο τους όρους αναζήτησης. 
Προαιρετικά, μπορεί να επιλέξει: 

 πόσες δημοσιεύσεις θα χρησιμοποιηθούν 

 αν θα ομαδοποιηθούν οι όροι με κοινή ρίζα 

 ποιος αλγόριθμος ομαδοποίησης θα χρησιμοποιηθεί 

 την αλλαγή της βασικής παραμέτρου κάθε αλγόριθμου 

 Εν συνεχεία, ο χρήστης προωθεί τις επιλογές του στο επόμενο βήμα 
πατώντας το αντίστοιχο κουμπί: 

 

 Σελίδα αποτελεσμάτων 

Η αναζήτηση που στέλνει ένας χρήστης στο bioTextQuest δεν 
επιστρέφει αποτελέσματα αμέσως καθώς υπεισέρχονται καθυστερήσεις στα 

διάφορα στάδια του αλγόριθμου. Τέτοιες καθυστερήσεις περιλαμβάνουν 
διάφορα αίτια: 

 Ο αλγόριθμος ομαδοποίησης χρειάζεται ορισμένο χρονικό διάστημα για 

να ολοκληρωθεί, διάστημα το οποίο αυξάνεται όσο πιο πολλά κείμενα 
προσπαθούμε να ομαδοποιήσουμε 

 Στο στάδιο της επικοινωνίας με την PubMed καθώς και με τις εξωτερικές 
πηγές εμπλουτισμού του bioTextQuest (Reflect και WhatIzIt) 

υπεισέρχονται παράγοντες εκτός ελέγχου του bioTextQuest, δηλαδή η 
ταχύτητα του διαδικτύου και η ταχύτητα των ίδιων των υπηρεσιών. 

Όσο ο χρήστης περιμένει τα αποτελέσματα, παρουσιάζεται σε αυτόν μία 
σελίδα αναμονής (Εικόνα 5) η οποία τον ενημερώνει σχετικά με το χρονικό 

διάστημα που έχει χρειαστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή για την εκτέλεση του 
αλγορίθμου. Επίσης του παρουσιάζεται ο βαθμός προόδου του αλγορίθμου ως 
ποσοστό. Η σελίδα αυτή ανανεώνεται κάθε λίγα δευτερόλεπτα παρουσιάζοντας 
την πρόοδο του bioTextQuest. 

Όταν ο αλγόριθμος του bioTextQuest ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα 
του θα αποθηκευτούν στο φάκελο που δημιουργήθηκε για τη συγκεκριμένη 
αναζήτηση. Επιπλέον, στον φάκελο αυτό θα υπάρχει και η HTML σελίδα του 

αποτελέσματος του αλγόριθμου, δηλαδή η σελίδα η οποία θα παρουσιαστεί στο 
χρήστη. Όταν η σελίδα αυτή δημιουργηθεί, το bioTextQuest την αναγνωρίζει 
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και στην επόμενη ανανέωση της σελίδας αναμονής, ο χρήστης προωθείται στη 
σελίδα αποτελεσμάτων. 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Σελίδα αναμονής αποτελεσμάτων 

 

Η σελίδα αποτελεσμάτων του bioTextQuest χωρίζεται σε 2 κυρίως 
τμήματα: στα αριστερά βρίσκεται μια πλευρική μπάρα που επιτρέπει την 
εποπτεία της υπάρχουσας αναζήτησης αλλά και την εκτέλεση μιας νέας 

αναζήτησης. Το μεγαλύτερο τμήμα της οθόνης καταλαμβάνεται από την κυρίως 
σελίδα των αποτελεσμάτων. 

Τα αποτελέσματα μπορούν να ειδωθούν  με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους (Εικόνα 6), δηλαδή: 

 με βάση το tag cloud της κάθε ομάδας (Tag Clouds View) 

 με βάση τα κείμενα που αποτελούν την κάθε ομάδα (Documents View) 

 με βάση τους Significant Terms της Li.S.T. (Biomedical Terms) 

 

 

Εικόνα 6: Τα τρία Views του bioTextQuest 
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Η σελίδα αποτελεσμάτων ξεκινάει παρουσιάζοντας το Tag Clouds View 
(Εικόνα 7). 

 

 

Εικόνα 7: Αρχική σελίδα αποτελεσμάτων 

2.2.1 Tag Clouds View 

Το Tag Clouds View είναι πιθανώς το πιο χρήσιμο από τα τρία views του 

bioTextQuest. Πατώντας πάνω σε μία από τις ομάδες, η ομάδα επεκτείνεται 
(expand) ώστε κανείς να δει το Tag Cloud της συγκεκριμένης ομάδας (Εικόνα 
8). 

Το Tag Clouds View παρουσιάζει τους Σημαντικούς Όρους (Significant 

Terms) σε μορφή tag cloud ώστε να βοηθήσει το χρήστη να διαπιστώσει ποιοι 
είναι οι επικρατέστεροι όροι μέσα σε μία ομάδα. Το μέγεθος των όρων του Tag 
Cloud μιας ομάδας είναι ανάλογο της συχνότητας εμφάνισης των όρων στην 

ομάδα αυτή. Άρα, όσο πιο συχνά εμφανίζεται ένας όρος σε μια ομάδα, τόσο 
πιο μεγάλο το μέγεθος της γραμματοσειράς. 
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Εικόνα 8: Tag Cloud View 

 

Είναι δυνατόν για το χρήστη να έχει ανοιχτά και να βλέπει τα Tag Clouds 
πολλών ομάδων ταυτόχρονα. 

Ορισμένοι όροι είναι δυνατόν να επιλεχθούν από το ποντίκι του χρήστη. 
Σε αυτή την περίπτωση ανοίγει ένα popup παράθυρο: 

 Αν ο όρος έχει εντοπισθεί από τη Reflect, δηλαδή αντιστοιχεί σε πρωτεΐνη, 

(δες κεφάλαιο 3.3.7.1), τότε το παράθυρο παρουσιάζει αποτελέσματα που 
αντλεί από την Reflect (Εικόνα 9) 

 Αν ο όρος έχει εντοπισθεί ως όρος της Gene Ontology (δες κεφάλαιο 

3.3.7.2), τότε το παράθυρο παρουσιάζει αποτελέσματα που αντλεί από την 
Gene Ontology (Εικόνα 10) 
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Εικόνα 9: popup παράθυρο για όρο εντοπισμένο στη Reflect 

 

 

Εικόνα 10: popup παράθυρο για όρο εντοπισμένο στην Gene Ontology 
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 Αν το bioTextQuest έχει εκτελεσθεί με το stemming επιλεγμένο (δες 
κεφάλαιο 3.3.5.2) τότε, για κάθε όρο, το παράθυρο παρουσιάζει τους όρους 

που θεωρήθηκε ότι έχουν κοινή ρίζα με αυτόν με αποτέλεσμα να ενοποιηθούν  
(Εικόνα 11). 

 

 

Εικόνα 11: popup παράθυρο για όρους που έχουν γίνει stemmed 

 

Το Tag Clouds View επιτρέπει στο χρήστη να δει ορισμένες επιπλέον 
πληροφορίες για κάθε ομάδα. Στο τέλος κάθε Tag Cloud υπάρχει μία μπάρα 
(Εικόνα 12) που επιτρέπει στο χρήστη να επισημάνει συγκεκριμένους όρους με 
βάση κάποιες ιδιότητές τους: 

 

 

Εικόνα 12: Tag Cloud View – επιλογές επισήμανσης συγκεκριμενων ορων για κάθε 

ομάδα ξεχωριστά 

 

Ο χρήστης μπορεί να επισημάνει τους εξής όρους: 

 unique terms (Εικόνα 13): οι όροι της Li.S.T. που εμφανίζονται μόνο στη 
συγκεκριμένη ομάδα επισημαίνονται με μια διάστικτη κόκκινη γραμμή να 
τους περιβάλει.  
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 non-standard English terms (Εικόνα 14): οι όροι της Li.S.T. που δεν 

μπορούν να εντοπιστούν στο λεξικό επισημαίνονται με την υπογράμμιση 
τους 

 proteins (Εικόνα 15): οι όροι της Li.S.T. που εντοπίζονται από τη Reflect 
και αντιπροσωπεύουν πρωτεΐνες, επισημαίνονται με τη μετατροπή τους 
σε πράσινο typeface. 

 processes/pathways/cellular components (Εικόνα 16): οι όροι της 
Li.S.T. που εντοπίζονται ως όροι της Gene Ontology και 

αντιπροσωπεύουν διαδικασίες, χημικά μονοπάτια ή κυτταρικά συστατικά, 
επισημαίνονται με τη μετατροπή του φόντου τους σε ανοιχτό γκρίζο. 

Είναι δυνατόν να επιλεχθεί ταυτόχρονα πάνω από μια από τις 
παραπάνω επιλογές 

 

 

Εικόνα 13: Tag Clouds View – unique terms 
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Εικόνα 14: Tag Clouds View – non-standard English terms 

 

 

Εικόνα 15: Tag Clouds View – proteins 
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Εικόνα 16: Tag Clouds View – processes / pathways / cellular components 

 

 

Το Tag Clouds View επιτρέπει στο χρήστη να δει ορισμένες επιπλέον 
πληροφορίες για το σύνολο των ομάδων. Πριν τα Tag Cloud υπάρχει μία 
μπάρα (Εικόνα 17) με 2 επιλογές: 

 

 

Εικόνα 17: Tag Cloud View – επιλογές επισήμανσης συγκεκριμενων ορων για όλες 

τις ομάδες 

 

 hide common terms (Εικόνα 18): αποκρύπτονται οι όροι της Li.S.T. που 
εμφανίζονται σε όλες τις ομάδες, άρα και δε διαφοροποιούν τις ομάδες 

 hide rare terms (Εικόνα 19): αποκρύπτονται οι όροι της Li.S.T. που 
εμφανίζονται σπάνια (μόνο μία φορά) σε κάθε ομάδα 
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Εικόνα 18: Tag Clouds View – hide common terms 

 

 

Εικόνα 19: Tag Clouds View – hide rare terms 
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2.2.2 Documents View 

Στο Documents View (Εικόνα 20) μπορεί ο χρήστης να παρατηρήσει τα 
άρθρα της MEDLINE που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με την ομαδοποίησή 

τους, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να δει στο Tag Clouds View τους Significant 
Terms που αντιστοιχούν στην κάθε ομάδα. 

 

 

Εικόνα 20: Documents View 

 

Κάθε ομάδα μπορεί να επεκταθεί οπότε και επιδεικνύεται ο τίτλος όλων 

των άρθρων της ομάδας. Πατώντας πάνω στο εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα 
στον τίτλο (Εικόνα 21) ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα της δημοσίευσης στην 
PubMed. 
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Εικόνα 21: Documents View – link to PubMed 

 

Κάτω από κάθε τίτλο υπάρχουν 2 κουμπιά: 

 see abstract (Εικόνα 22): ανοίγει ένα παράθυρο με το κείμενο της 
περίληψης. 

 see Reflected abstract (Εικόνα 23): ανοίγει ένα παράθυρο με την ίδια 
περίληψη, αφού υποστεί επεξεργασία από τη Reflect. 

 

 

Εικόνα 22: Documents View – see abstract 
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Εικόνα 23: Documents View – see Reflected abstract 

2.2.3 Biomedical Terms View 

Στο Biomedical Terms View (Εικόνα 24) παρουσιάζονται στο χρήστη 
όλοι οι Significant Terms, δηλαδή οι όροι της Li.S.T., με αλφαβητική σειρά. 

Δίπλα σε κάθε όρο, είναι δυνατόν να εμφανίζονται εως και τέσσερις 
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συμβολισμοί, κατ’ αντιστοιχία με τους όρους που μπορούν να επισημανθούν 
και στο Tag Clouds View (δες και σελίδα 36): 

 U (unique): οι όροι της Li.S.T. που εμφανίζονται μόνο σε μία ομάδα. 

 nS (non-standard English): οι όροι της Li.S.T. που δεν μπορούν να 
εντοπιστούν στο λεξικό. 

 P (proteins): οι όροι της Li.S.T. που εντοπίζονται από τη Reflect (δες 
κεφάλαιο 2.4.6.1) και αντιπροσωπεύουν πρωτεΐνες. 

 GO (processes / pathways / cellular components): οι όροι της Li.S.T. που 
εντοπίζονται ως όροι της Gene Ontology (δες κεφάλαιο 2.4.6.2) και 
αντιπροσωπεύουν διαδικασίες, χημικά μονοπάτια ή κυτταρικά συστατικά. 

 

 

Εικόνα 24: Biomedical Terms View (Li.S.T.) 

 

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει όσους όρους της Li.S.T. 
επιθυμεί και να επαναλάβει την αναζήτηση χωρίς αυτούς. 
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2.2.4 Sidebar 

Η Sidebar (Εικόνα 25) εμφανίζεται δίπλα σε 
όλα τα views και χωρίζεται σε τρία τμήματα. 

Το πρώτο τμήμα της Sidebar (Analysis 
Summary) δίνει πληροφορίες: 

 σχετικά με το πότε έγινε η αναζήτηση (χρήσιμο 
για όταν πρόκειται για παλιότερες αναζητήσεις) 

 σχετικά με το πότε ανανεώθηκε η βάση 
δεδομένων του bioTextQuest (ανανεώνεται μία 
φορά την εβδομάδα) 

 σχετικά με τα χαρακτηριστικά της αναζήτησης τα 
οποία είναι: 

 όροι αναζήτησης 
 αριθμός κειμένων που ανακτήθηκαν 
 ενεργοποίηση ή όχι της χρησιμοποίησης των 

ριζών των λέξεων (stemming) 
  αλγόριθμος ομαδοποίησης 
 παράμετροι αλγόριθμου ομαδοποίησης 

 

Το δεύτερο τμήμα της Sidebar [ Export (tab 

separated) ] δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
κατεβάσει και να επεξεργαστεί περαιτέρω: 

α) μια λίστα με τους όρους της Li.S.T. που 
αντιστοιχούν στην κάθε ομάδα (Cluster terms) 

ή 
β) μια λίστα με PubMed IDs που αντιστοιχούν 

στην κάθε ομάδα (Cluster docs). 

 

Το τρίτο τμήμα της Sidebar θα συζητηθεί στο 
επόμενο κεφάλαιο (2.2.5). 

 

 

 

Εικόνα 25: Sidebar 

2.2.5 Re-Analysis  

Αφού ο χρήστης εκτελέσει μια αναζήτηση στο bioTextQuest, είναι 
δυνατόν να την επαναλάβει αλλάζοντας κάποιες παραμέτρους. 

Στο Tag Cloud View (Εικόνα 26-γ), ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να 
εξαιρέσει κάποια από τις ομάδες (πατώντας το κουμπί   )πριν 
επαναλάβει την ομαδοποίηση. Αν π.χ. ο χρήστης κρίνει ότι θέλει να χωρίσει μία 
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ομάδα σε περισσότερες υποομάδες, μπορεί να αφαιρέσει όλες τις άλλες ομάδες 
και να επαναλάβει την ομαδοποίηση. Η ίδια λειτουργία μπορεί να επιτελεσθεί 
και από το Documents View. 

Στο Biomedical Terms View (Εικόνα 26-β), ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 
να εξαιρέσει έναν ή περισσότερο από τους Significant Terms της Li.S.T. 
(πατώντας το κουμπί   ) πριν επαναλάβει την ομαδοποίηση. 

Η νέα ανάλυση επιτελείται με τη χρήση του τρίτου τμήματος της Sidebar 

(New Analysis) (Εικόνα 26-α). Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια νέα ανάλυση 
με τα ίδια χαρακτηριστικά απλά πατώντας στο κουμπί 

 

 Εναλλακτικά, πριν πατήσει το κουμπί, μπορεί να ενεργοποιήσει ή 
απενεργοποιήσει τη χρησιμοποίηση της ρίζας των λέξεων (stemming), να 

αλλάξει αλγόριθμο ομαδοποίησης ή και να αλλάξει την παράμετρο του 
αλγόριθμου. 

 

 

Εικόνα 26: Re-Analysis 

 Παλαιότερες αναζητήσεις (jobs) 

Όπως εξηγείται και στο κεφάλαιο 3.3.1, τα αποτελέσματα μιας 
αναζήτησης ενός χρήστη αποθηκεύονται στον διακομιστή του bioTextQuest σε 
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ένα ξεχωριστό φάκελο για την κάθε αναζήτηση. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να 
δει ένα παλιότερο αποτέλεσμα (ως 2 εβδομάδες) αρκεί να γνωρίζει το 

σύνδεσμο της σελίδας, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε αποτέλεσμα κι έχει 
τη μορφή: 

http://bioinformatics.med.uoc.gr//cgi-bin/biotextquest/textQuest.cgi?jobID=[JOBID] 

όπου job ID ένας μοναδικός αριθμός που αντιστοιχεί στην αναζήτηση του χρήστη. 

 Παραδείγματα (Case studies) 

Δοκιμάσαμε πιθανές εφαρμογές του εργαλείου ώστε να καταδείξουμε με 

ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράξει χρήσιμα αποτελέσματα. 
Ακολουθούν 2 παραδείγματα:  

2.4.1 Αποσαφήνιση Συγγραφέα (Author Disambiguation) 

Συχνά, η αναζήτηση για ένα συγγραφέα στην PubMed οδηγεί σε  
αποτελέσματα τα μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν, χωρίς να διαχωρίζουν, 

δημοσιεύσεις συγγραφέων με παρόμοια ή και ίδια ονόματα, οι οποίοι 
εργάζονται σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. 

Για να ελέγξουμε τη χρησιμότητα του εργαλείου σε αυτή την περίπτωση, 
εισάγουμε την αναζήτηση ‘Pavlopoulos G[AU]’. Υπάρχουν 2 διαφορετικοί 

συγγραφείς που ικανοποιούν τη συνθήκη αυτής της αναζήτησης, o 
‘Pavlopoulos GA’ και ο ‘Pavlopoulos G’. Ο πρώτος ασχολείται με τη 
Βιοπληροφορική και την υπολογιστική βιολογία με έμφαση στην ανάλυση 

βιολογικών δεδομένων και την οπτικοποίησή τους. Ο δεύτερος ασχολείται με 
την οφθαλμολογία. Στην αναζήτηση αυτή επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τις 
εξής παραμέτρους:  

 αλγόριθμος ομοιότητας : cosine 

 αλγόριθμος ομαδοποίησης : MCL 

 χρήση όρων Me.S.H. : όχι 

Επιλέξαμε να μη χρησιμοποιήσουμε όρους Me.S.H. με σκοπό να 
«κατευθύνουμε» λιγότερο την αναζήτηση και να της επιτρέψουμε να είναι 
περισσότερο μη εποπτευόμενη (unsupervised). 

Το bioTextQuest κατάφερε να διαχωρίσει τους δύο συγγραφείς με 

απόλυτη ακρίβεια δημιουργώντας δύο ομάδες που, όπως διαπιστώσαμε 
ελέγχοντας τις δημοσιεύσεις, αντιστοιχούν στον  ‘Pavlopoulos GA’ (17 
δημοσιεύσεις) και  ‘Pavlopoulos G’ (7 δημοσιεύσεις) (Εικόνα 27).  

Επαναλαμβάνοντας το πείραμα επιλέγοντας να χρησιμοποιηθούν, αυτή 

τη φορά, οι όροι Me.S.H. ώστε να έχουμε πιο κατευθυνόμενη ομαδοποίηση, 
πήραμε τις ίδιες ομάδες αλλά με πιο σαφείς όρους, οι οποίοι, προφανώς, είναι 
οι όροι Me.S.H.  

http://bioinformatics.med.uoc.gr/cgi-bin/biotextquest/textQuest.cgi?jobID=%5bJOBID
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Εικόνα 27: Διαχωρισμός των κειμένων 2 συγγραφέων. Τα κείμενα διαχωρίστηκαν 

επιτυχώς και οι όροι της Li.S.T. περιγράφουν τα επιστημονικά πεδία των 2 
επιστημόνων 

2.4.2 Ανακάλυψη Γνώσης (Knowledge Discovery) 

Για να εκτιμηθεί η ισχύς του bioTextQuest στην ανακάλυψη καινούργιας 
γνώσης ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ερευνητή ο οποίος γνωρίζει καλά το πεδίο 

του. Ζητήθηκε από τον εξωτερικό μας συνεργάτη  να επιλέξει κάποιο τμήμα του 
ειδικού πεδίου απασχόλησής του και, αφού επιτελέσει μια αναζήτηση, να 
αξιολογήσει τα αποτελέσματα.  Επιχειρήσαμε να μελετήσουμε το ρόλο της 
nucleophosmin (NPM) σε ανθρώπινες ασθένειες.  Η NPM (επίσης γνωστή κι 

ως Β23 ) είναι μια πρωτεΐνη που εντοπίζεται στον πυρηνίσκο και συμμετέχει σε 
μια πληθώρα κυτταρικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της βιογένεσης 
των ριβοσωμάτων, της απόκρισης σε γενοτοξικό στρες (genotoxic stress), της 

διατήρησης της γενωμικής σταθερότητας και της επιδιόρθωσης του DNA και 
της ρύθμισης των χρωματινικών τροποποιήσεων που επηρεάζουν την 
μεταγραφή. 

Χρησιμοποιώντας την αναζήτηση (NPM or Β23) AND DISEASE και 

τον αλγόριθμο ομαδοποίησης MCL του bioTextQuest, λάβαμε 219 κείμενα τα 
οποία δίνουν 679 βιοϊατρικούς όρους οι οποίοι και διαχωρίζονται σε 3 ομάδες: 

 Ομάδα 1: κυριαρχείται από τους όρους ‘NPM-ALK’, ‘anaplastic 

lymphomas’ και ‘translocation’. 
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 Ομάδα 2: είναι εμπλουτισμένη με τους όρους ‘NPM’, ‘leukemia’ και 

‘myeloid’ αλλά δεν περιέχει τον όρο ‘NPM-ALK’.  

 Ομάδα 3: χαρακτηρίζεται από τους όρους ‘nucleolar’,  ‘NPM’, 
‘autoantibodies’, ‘autoimmune’ και ‘immunology’. 

Το NPM εμπλέκεται στην ανθρώπινη καρκινογένεση. Στο αναπλαστικό 

λέμφωμα (anaplastic large cell lymphoma), η t(2;5)(p23;q35) μετατόπιση που 
οδηγεί στην παραγωγή μίας χιμαιρικής πρωτεΐνης η οποία περιλαμβάνει NPM 
συντηγμένο με την κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος (anaplastic 

lymphoma Kinase - ALK ) είναι ένα συχνό γεγονός. Ο ογκογόνος ρόλος του 
NPM-ALK έχει επιβεβαιωθεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από πειραματικά 
μοντέλα [74]. Η προκύπτουσα χίμαιρα  λειτουργεί ως ιδιοσυστατικά ενεργή 

(constitutively-active) κινάση της τυροσίνης που λειτουργεί στο κυτταρόπλασμα 
ενεργοποιώντας σηματοδοτικά μονοπάτια που προάγουν τον 
πολλαπλασιασμό (proliferation-promoting signaling pathways). Στην οξεία 

μυελογενή λευχαιμία (acute myeloid leukemia - AML ), σε φυσιολογικό 
καρυότυπο, μια ετερόζυγη μετάλλαξη στο εξώνιο 12 του NPM (γνωστή ως 
NPMc) οδηγεί στον εντοπισμό της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης στο 

κυτταρόπλασμα μειώνοντας έτσι τις ογκοκατασταλτικές ιδιότητες του 
πυρηνικού NPM που παράγεται από το άγριου- τύπου αλληλόμορφο. Ο ρόλος 
του NPM στην ανοσο-απόκριση και στα αυτοάνοσα νοσήματα είναι λιγότερο 

μελετημένος, αλλά έχουν εντοπισθεί σαφείς δεσμοί μεταξύ NPM αντιγόνων και 
της ευαισθησίας σε ένα συγκεκριμένο φαινότυπο πνευμονικού αγγειακού 
σκληροδέρματος (scleroderma) καθώς και της ασθένειας μοσχεύματος έναντι 

ξενιστή (graft versus host disease) [75, 76]. Με τη βοήθεια του bioTextQuest, 
οι 3 νοσολογικές οντότητες αποκαλύπτονται και χωρίζονται σε διαφορετικές 
ομάδες, επιτρέποντας, έτσι, την ταχεία και αξιόπιστη εκτίμηση του ρόλου των 
NPM στις ανθρώπινες ασθένειες.
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3 bioTextQuest: Υλικά και Μέθοδοι 
Το bioTextQuest αποτελεί μετεξέλιξη του εργαλείου-αλγόριθμου 

TextQuest [25]. Οι βασικότερες αλλαγές και προσθήκες είναι οι εξής: 

1. Ύπαρξη διεπαφής (interface) 

2. Νέοι αλγόριθμοι ομαδοποίησης 

3. Εύρεση και χρησιμοποίηση της ρίζας των λέξεων (stemming) 

4. Αλλαγές στον κυρίως κώδικα που επηρεάζουν την ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητά του. 

5. Δυνατότητες οπτικοποίησης αποτελεσμάτων 

6. Εμπλουτισμός αποτελεσμάτων  

7. Παρουσία στο διαδίκτυο 

8. Παραμετροποιησιμότητα 

9. Διαδραστικότητα 

Για να πετύχει τα παραπάνω, το bioTextQuest ενσωματώνει διαδικτυακές 
τεχνολογίες, διάφορους αλγόριθμους, στρατηγικές και τεχνολογίες. Στο παρόν 
κεφάλαιο εξετάζουμε όλα τα παραπάνω. 

Μια επισκόπηση των σταδίων του bioTextQuest φαίνεται στην Εικόνα 28. 
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Εικόνα 28: Γενική λειτουργία του bioTextQuest. A) Αναζήτηση στην PubMed 

διατηρώντας την αρχική σύνταξη. B) Ανάκτηση των περιλήψεων και όρων MeSH που 



 52 

σχετίζονται με το ερώτημα. C) Προσδιορισμός των σημαντικών όρων (Significant 
Terms) αποκλείοντας λέξεις της stop list και λέξεις του λεξικού με χαμηλό TF.IDF. D) 
Δημιουργία των δυαδικών διανυσμάτων για κάθε περίληψη που δείχνει την παρουσία 
ή την απουσία των σημαντικών όρων, δημιουργία πίνακα Ομοιότητας, εφαρμογή 
αλγόριθμων Ομοιότητας. E) Εμπλουτισμός των Ομάδων με γονίδια, πρωτεΐνες, 
μοριακή λειτουργία και όρους GO, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Reflect και WhatIzIt.  
F) Παράδειγμα ενός Tag Cloud (αριστερά), Ομαδοποίηση δημοσιεύσεων (μέση), 
κατάλογος των σημαντικών όρων που χρησιμοποιήθηκαν για να συγκεντρωθούν τα 
έγγραφα (δεξιά). G) Ενημερωτικά αναδυόμενα παράθυρα (popup) για τα γονίδια / 
πρωτεΐνες και τα χημικά προϊόντα.  

 Αλγόριθμος 

Αν ειδωθεί ως μαύρο κουτί, ο αλγόριθμος του bioTextQuest λαμβάνει 
στην είσοδο του έναν αριθμό από κείμενα δημοσιεύσεων ή οποιοδήποτε άλλο 
επιστημονικό κείμενο και τις αποδίδει στην έξοδό ομαδοποιημένες σε σύνολα 
παρεμφερών κειμένων. 

Ο αλγόριθμος του, στην αρχική του μορφή [25] έχει 10 βήματα: 

1. Ένα σετ από (Κ) περιλήψεις (abstracts) λαμβάνεται από τη PubMed. 
Το σετ αυτό μπορεί να ληφθεί κάνοντας μία αναζήτηση στην 
PubMed και λαμβάνοντας την περίληψη που επιστρέφονται. Αυτά 

μπορεί να είναι στο τυπικό format της PubMed ή σε άλλες μορφές 
αρχείων όπως π.χ. το XML. 

2. Και οι 2 προαναφερθείσες μορφές αρχείων αποθηκεύουν πολλά 
στοιχεία για την κάθε δημοσίευση, με δομημένο και συνεπές 

σύστημα. Κάθε στοιχείο αποθηκεύεται υπό κάποιο πεδίο, γεγονός 
που επιτρέπει την αναζήτηση του κάθε στοιχείου αφού τα πεδία 
λειτουργούν ως τίτλοι κατηγοριοποίησης. Τα 2 πεδία που είναι 

χρήσιμα στον αλγόριθμο bioTextQuest είναι τα ‘UID’ και ‘AB’. Το 
πρώτο πεδίο αναφέρεται στον μοναδικό αριθμητικό κωδικό που 
χαρακτηρίζει κάθε καταγραφή της MEDLINE (Unique MEDLINE 
Identifier) και το δεύτερο αυτή καθαυτή την περίληψη. 

Τα αρχεία που περιέχουν την περίληψη αναλύονται και 
παρακρατούνται τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε αυτά τα 2 πεδία  
ενώ οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απορρίπτεται. Κατά τη 

διαδικασία αυτή απορρίπτονται και όλοι οι μη αλφαριθμητικοί 
χαρακτήρες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα 
αποτελέσματα.  

3. Δεδομένου ότι όλοι οι σημαντικοί όροι κάθε περίληψης θα είναι 

βιοϊατρικής φύσης (‘kinase’, cell-cycle, ‘mitochondria κ.λπ.), οι κοινές 
Αγγλικές λέξεις (‘a’, ‘the’, ‘and’ κ.λπ.) απορρίπτονται. Άλλες μέθοδοι 
χρησιμοποιούν μία προκαθορισμένη λίστα από όρους που 

θεωρείται ότι έχουν πολύ χαμηλό πληροφοριακό περιεχόμενο (stop 
list [77]) , ώστε να τους απορρίψουν προκαταβολικά. Δεδομένης 
όμως της πολυπλοκότητας των βιοϊατρικών κειμένων δεν είναι 
εφικτό να δημιουργηθεί μία αξιόπιστη λίστα αποκλειόμενων όρων.  

Για να οδηγηθούμε σε επιτυχή απόρριψη όρων που 
χρησιμοποιούνται συχνά στην Αγγλική γλώσσα, άρα και περιέχουν 
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μικρό εξειδικευμένο πληροφοριακό περιεχόμενο, χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος του TF*IDF [78].  

TF: Term Frequency, η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται ένας 

όρος σε ένα συγκεκριμένο κείμενο 

IDF: Inverse Document Frequency,  η αντίστροφη συχνότητα 
εμφάνισης ενός όρου στο σύνολο των κειμένων.  

Το TF*IDF είναι ένας τρόπος υπολογισμού της βαρύτητας ενός όρου 
μέσα σε ένα κείμενο το οποίο αποτελεί μέρος μιας συλλογής 

κειμένων. Η τιμή του TF*IDF ενός όρου σε ένα κείμενο είναι ανάλογη 
με την συχνότητα εμφάνισης του όρου στο εν λόγω κείμενο και 
αντιστρόφως ανάλογη στης συχνότητας εμφάνισης στο σύνολο των 

κειμένων. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζεται με μαθηματικό-
στατιστικό τρόπο αν η συχνότητα εμφάνισης μίας λέξης σε ένα 
κείμενο έχει διαφορά με τη μέση ολική συχνότητα εμφάνισής της σε 
ένα σύνολο κειμένων αναφοράς.  

Στην περίπτωση του bioTextQuest,  τα κείμενα αναφοράς είναι αυτά 
που απαρτίζουν το BNC (British National Corpus [79]). Το BNC είναι 
μία ευρεία συλλογή από αποσπάσματα γραπτής και ομιλούμενης 

αγγλικής γλώσσας, επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αντιπροσωπεύουν την αγγλική γλώσσα, όπως αυτή χρησιμοποιείται 
κατά το τέλος του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με τη λογική του TF*IDF, 

όροι που εκπροσωπούνται ισχνά στη συλλογή του BNC αλλά συχνά 
σε ένα κείμενο, έχουν αυξημένη πιθανότητα να είναι ενδεικτικοί του 
κειμένου. 

Το TF*IDF εμφανίζει πολλές παραλλαγές ως προς τον τρόπο 
μαθηματικής εφαρμογής του. Εδώ, έχει επιλεγεί η εξής παραλλαγή: 

 wi = log2(Ni/ni), όπου: 

wi: η βαρύτητα του όρου i σε συγκεκριμένο κείμενο 

Ni:  η συχνότητα του όρου i στο σετ αναφοράς του BNC 

ni:  ο αριθμός των κειμένων του σετ αναφοράς του BNC 
στα οποία εμφανίζεται ο όρος i 

4. Μέσα από μία διαδικασία επιλογής, επιλέγονται όροι με υψηλή τιμή 
TF*IDF (κατά σύμβαση, μεγαλύτερη από 15). Πρόκειται για όρους 

που αντιστοιχούν σε λέξεις που εμφανίζονται συχνά σε ένα κείμενο 
αλλά σπάνια στο σετ αναφοράς του BNC. Η τιμή ρ=15 επιλέχθηκε 
κατόπιν δοκιμών και αξιολόγησης με διάφορα σύνολα βιολογικών 
δεδομένων (datasets). 

5. Οι όροι που επιβιώνουν από τη διαδικασία επιλογής από κάθε 
κείμενο του συνόλου K συνενώνονται. Υπολογίζονται οι συχνότητες 
του κάθε όρου μέσα στο σύνολο K. Όροι που εμφανίζονται συχνά 

επιβιώνουν. Το όριο σ, το οποίο καθορίζει ποιοι είναι αυτοί οι όροι 
που επιβιώνουν, ορίζεται ώς: 

σ = K/100 
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Έτσι, για ένα σύνολο 1000 κειμένων (Κ=1000), σε αυτό το βήμα θα 
επιβιώσουν μόνο οι όροι που εμφανίζονται τουλάχιστον 10 φορές 

(σ=10), ασχέτως της τιμής TF*IDF που είχε υπολογιστεί στο βήμα 4. 
Σε αυτό το βήμα, κοινοί όροι της αγγλικής, καθώς και υπερβολικά 
χαμηλόσυχνοι όροι έχουν πλέον εξαληφθεί. Το εναπομένον  σύνολο 
όρων αποκαλείται Li.S.T. (List of Significant Terms). 

6. Ένας αλγόριθμος εύρεσης και χρησιμοποίησης της ρίζας των 
λέξεων (stemming), γραμμένος εκ νέου στη γλώσσα 
προγραμματισμού Perl, επεξεργάζεται κάθε όρο που ανήκει στην 

Li.S.T. U. Πρόκειται για μια μέθοδο που συχνά απαντάται στο πεδίο 
της ανάλυσης κειμένου και αποσκοπεί στη μείωση της 
πολυπλοκότητας των όρων, ανάγοντας τους στην κοινή τους ρίζα. 

Όροι όπως ‘transcriptional’, ‘transcription’ και ‘transcriptionally’ 
ανάγονται στον όρο ‘transcription’. 

Αυτή η διαδικασία συνενώνει παρόμοιους όρους της Li.S.T., 
μειώνοντας την πολυπλοκότητα της ανάλυσης. Επιπλέον, ένας όρος 

που εμφανίζεται σε πολλές μορφές είναι δυνατόν να χάσει το βάρος 
που του αναλογεί στην επερχόμενη ομαδοποίηση. Με την εύρεση 
και χρησιμοποίηση της ρίζας των λέξεων (stemming), αυτό το 

πρόβλημα υπερπηδάται, καθώς όλες αυτές οι μορφές 
αντιμετωπίζονται ως μία. 

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται δεν είναι ό συνήθως 
χρησιμοποιούμενος Porter Stemming Algorithm[80], αλλά, όπως 

προαναφέρθηκε, μία πρωτότυπη μέθοδος που εξελίχθηκε ειδικά για 
την ομαδοποίηση κειμένων από την ομάδα του bioTextQuest. Η 
μέθοδος του Porter βασίζεται σε ένα κατάλογο καταλήξεων λέξεων 

(π.χ. ‘-ly’, ‘-ing’, ‘ion’ κ.λπ.). Αυτή η μέθοδος δεν έδινε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα όταν εφαρμόστηκε σε σύνθετους βιολογικούς όρους. 
Έτσι, αντικαταστάθηκε από έναν αλγόριθμο που συγκρίνει ζεύγη 

όρων (regular expression matching algorithm) με κοινή ρίζα αλλά 
καταλήξεις που διαφέρουν κατά συγκεκριμένο αριθμό γραμμάτων 
(συνήθως 3-4). Αυτός ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται μέχρι να μην 

απομείνει ζεύγος όρων που να μπορεί να αναχθεί πλέον σε κάποια 
κοινή ρίζα. Φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά για βιοϊατρικούς όρους.  

7. Η stemmed Li.S.T. χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός 
διανύσματος για κάθε κείμενο του συνόλου Κ. Πρόκειται για ένα 

δυαδικό διάνυσμα που έχει διαστάσεις ίσες με τον αριθμό των μελών 
της Li.S.T. Κάθε διάσταση χαρακτηρίζει την ύπαρξη (1) ή την έλλειψη 
(0) του όρου της Li.S.T. από το συγκεκριμένο κείμενο. 

Χάρη στις διαδικασίες μείωσης του μεγέθους της (TF*IDF, όριο σ, 

stemming), η Li.S.T. όχι μόνο καθίσταται αντιπροσωπευτική των 
κειμένων αλλά και αρκετά μικρή ώστε τα διανύσματα που θα 
βασιστούν σε αυτή να έχουν πιο διαχειρίσιμο μέγεθος για τους 
αλγόριθμους που έπονται . 

 

Set of terms Step Number of  terms 
S 2 162,499 
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T 4 56,057 

U 5 868 

V 6 633 

W 9 471 

 

Πίνακας 2: Μείωση του αριθμού των όρων κατά μία δοκιμαστική αναζήτηση 
(σετ 830 άρθρων βασισμένα στην αναζήτηση: (Escherichia 
AND pili)” και  ”(cerevisiae AND cdc*). 

 

8. Τα διανύσματα σταθερού μεγέθους που αντιπροσωπεύουν το κάθε 
κείμενο και τα περιεχόμενά του χρησιμοποιούνται ως δεδομένα 
εισόδου για το επόμενο βήμα, την ομαδοποίηση των κειμένων 

Για τις ανάγκες της ομαδοποίησης, χρησιμοποιούνται διάφοροι 
αλγόριθμοι, οι οποίοι δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. 

Με το πέρας της ομαδοποίησης, δημιουργείται μία λίστα από ομάδες 
από κείμενα. 

9. Ο επόμενος στόχος, είναι η δημιουργία ενός τελικού σετ από όρους 

οι οποίοι θα χαρακτηρίζουν την κάθε ομάδα από κείμενα. Γι’ αυτό το 
λόγο χρησιμοποιήθηκε μια λογαριθμική εξίσωση: 

Θij = log2(fijfi), όπου: 

Θij: η προτίμηση του όρου i στην ομάδα j 

fij: η συχνότητα του όρου i στην ομάδα j 

fi:   η συχνότητα του όρου i στο σύνολο των κειμένων 

Με αυτό τον τρόπο, αν η συχνότητα ενός όρου είναι ίδια τόσο σε μια 
ομάδα όσο και στο σύνολο των κειμένων (δηλαδή f ij = fi), τότε Θij = 

0. Θετικές τιμές του Θij αντιπροσωπεύουν όρους που επιδεικνύουν 
προτίμηση προς μια συγκεκριμένη ομάδα. Συμβατικά, επιλέχτηκαν 
οι θετικοί όροι που υπερβαίνουν μια τιμή τ. 

 Τοπικώς αποθηκεμένη PubMed  

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και γρήγορα το bioTextQuest, είναι 
απαραίτητο οι δημοσιεύσεις να αποθηκευτούν τοπικά στο διακομιστή. O κύριος 

λόγος που οδήγησε σε αυτή την επιλογή είναι το γεγονός ότι η διαδικτυακή 
ανάκληση χιλιάδων κειμένων θα απαιτούσε τη λήψη αρχείων αρκετά μεγάλου 
μεγέθους. Επιπλέον η πολιτική της PubMed δεν επιτρέπει την άμεση λήψη 

μεγάλου αριθμού κειμένων, με αποτέλεσμα αυτή να πρέπει να γίνει σε 
πολλαπλά επαναλαμβανόμενα στάδια για μικρό αριθμό κειμένων κάθε φορά. 
Αυτό θα οδηγούσε στην εισαγωγή μεγάλης επιπλέον καθυστέρησης, ειδικά 

στην  περίπτωση μεγάλου αριθμού κειμένων, η οποία αποφεύγεται με την 
χρήση της τοπικής εκδοχής της PubMed. 



 56 

3.2.1 PubMed ftp 

Η PubMed επιτρέπει το κατέβασμα των κειμένων για ακαδημαϊκή χρήση, 
κατόπιν αιτήσεως, και μόνο από την IP για την οποία έχει δοθεί άδεια. Τα 

κείμενα βρίσκονται αποθηκευμένα σε μορφή XML [81]. Η μορφή XML 
(EXtensible Markup Language) είναι μία απλή γλώσσα που επιτρέπει την 
οργάνωση ενός κειμένου με βάση τα χαρακτηριστικά του, με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν υπολογιστή αλλά να παραμένει 
αναγνώσιμο κι από έναν άνθρωπο. Στα XML αρχεία που προσφέρει η PubMed 
περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που μπορεί να λάβει ο χρήστης 

χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή PubMed, αλλά σε μορφή την οποία μπορεί 
να επεξεργασθεί πιο εύκολα ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Η καταγραφή μίας 
δημοσίευσης περιέχει απαραίτητα τον μοναδικό κωδικό της PubMed (PubMed 

ID) και ένα τίτλο. Επίσης, μεταξύ άλλων, περιέχει την περίληψη και τους όρους 
Me.S.H., αν υπάρχουν. Δεν περιέχεται ποτέ το πλήρες κείμενο. Ένα 
περικομμένο παράδειγμα ενός τυπικού αρχείου της MEDLINE  φαίνεται 
παρακάτω: 

 

 

 
    . 

    . 

    . 

    . 

 

    . 

    . 

    . 

    . 

 

    . 

    . 

    . 

    . 

Αρχή αρχείου της 
MEDLINE 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE MedlineCitationSet PUBLIC "-//NLM//DTD Medline Citation, 1st 

January, 2013//EN" 

"http://www.nlm.nih.gov/databases/dtd/nlmmedlinecitationset_130101.dtd"> 

<MedlineCitationSet> 

<MedlineCitation Owner="NLM" Status="MEDLINE"> 

<PMID Version="1">21994227</PMID> 

Τυπική αρχή μιας 
δημοσίευσης στη MEDLINE 

Τίτλος δημοσίευσης 

<ArticleTitle>BioTextQuest: a web-based biomedical text mining suite for 

concept discovery.</ArticleTitle> 
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    . 

    . 

    .  
    . 

    . 

    . 

    . 

    . 

 

 

 

       . 

    .  

    . 

<Abstract> 

<AbstractText Label="SUMMARY" NlmCategory="CONCLUSIONS">BioTextQuest 

combines automated discovery of significant terms in article clusters with 

structured knowledge annotation, via Named Entity Recognition services, 

offering interactive user-friendly visualization. A tag-cloud-based 

illustration of terms labeling each document cluster are semantically 

annotated according to the biological entity, and a list of document titles 

enable users to simultaneously compare terms and documents of each cluster, 

facilitating concept association and hypothesis generation. BioTextQuest 

allows customization of analysis parameters, e.g. clustering/stemming 

algorithms, exclusion of documents/significant terms, to better match the 

biological question addressed.</AbstractText> 

<AbstractText Label="AVAILABILITY" 

NlmCategory="BACKGROUND">http://biotextquest.biol.ucy.ac.cy</AbstractText

> 

<AbstractText Label="CONTACT" NlmCategory="BACKGROUND">vprobon@ucy.ac.cy; 

iliopj@med.uoc.gr</AbstractText> 

<AbstractText Label="SUPPLEMENTARY INFORMATION" 

NlmCategory="BACKGROUND">Supplementary data are available at 

Bioinformatics online.</AbstractText> 

</Abstract> 

<MeshHeadingList> 

<MeshHeading> 

<DescriptorName MajorTopicYN="N">Algorithms</DescriptorName> 

</MeshHeading> 

<MeshHeading> 

<DescriptorName MajorTopicYN="N">Animals</DescriptorName> 

</MeshHeading> 

<MeshHeading> 

<DescriptorName MajorTopicYN="N">Cluster Analysis</DescriptorName> 

</MeshHeading> 

<MeshHeading> 

<DescriptorName MajorTopicYN="Y">Data Mining</DescriptorName> 

</MeshHeading> 

<MeshHeading> 

<DescriptorName MajorTopicYN="N">Drosophila</DescriptorName> 

<QualifierName MajorTopicYN="N">embryology</QualifierName> 

<QualifierName MajorTopicYN="N">genetics</QualifierName> 

</MeshHeading> 

<MeshHeading> 

<DescriptorName MajorTopicYN="N">Internet</DescriptorName> 

</MeshHeading> 

<MeshHeading> 

<DescriptorName MajorTopicYN="Y">Natural Language 

Processing</DescriptorName> 

</MeshHeading> 

</MeshHeadingList> 

</MedlineCitation> 

 

Περίληψη δημοσίευσης  

Όροι Me.S.H.  
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    . 

    . 

    . 

    . 

 

 

 

 

 Καθώς η πληροφορία για κάθε κείμενο είναι μεγάλη, και τα κείμενα είναι 

εκατομμύρια, το μέγεθος του XML αρχείου (το οποίο είναι ένα απλό αρχείο 
κειμένου) θα ήταν δεκάδες GB (πάνω από 130 GB αυτή τη στιγμή 1 , 
ασυμπίεστο, αλλά, ακόμα και συμπιεσμένο, περίπου 19 GB). Επιπλέον, αν στη 

διάρκεια του κατεβάσματος του αρχείου σημειωθεί κάποιο λάθος, το αρχείο θα 
πρέπει να ξανακατέβει από την αρχή. Τα κείμενα της MEDLINE είναι 
χωρισμένα σε πακέτα δημοσιεύσεων τα οποία συμπιέζονται και κατεβαίνουν 

χωριστά. Έτσι, αν ένα πακέτο εμφανίσει πρόβλημα στο κατέβασμα, χρειάζεται 
να ξανακατέβει μόνο αυτό με πολλή μικρότερη επιβάρυνση.  

Κάθε χρόνο η PubMed αναδημιουργεί τα πακέτα των δημοσιεύσεων 
μέχρι και τον τελευταίο χρόνο και δημιουργεί μία νέα σειρά πακέτων που 

ονομάζονται baseline files (717 βασικά αρχεία για το 2013). Από το σημείο 
εκείνο, κάθε φορά που μαζεύονται αρκετές δημοσιεύσεις, δημιουργεί ένα νέο 
συμπιεσμένο πακέτο που μπορεί να κατεβάσει ο χρήστης. Κατά μέσο όρο, 

δημιουργούνται 2-3 πακέτα ανά εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, μαζί με 
τα baseline αρχεία, 1030 αρχεία. Αυτό που χρειάζεται για να αναδημιουργηθεί 
μια  τοπικά εγκατεστημένη και ενημερωμένη βάση, η οποία να αντικατοπτρίζει 

σε μεγάλο βαθμό αυτή που προσφέρεται από την PubMed, είναι η λήψη των 
baseline αρχείων και η ενημέρωση της τοπικής βάσης με όποιο νέο αρχείο 
δημοσιεύεται. 

3.2.2 Αναβαθμισμένη διαδικασία τοπικής αποθήκευσης MEDLINE 

Στο bioTextQuest, η διαδικασία δημιουργίας μίας τοπικής έκφανσης της 
Medline, όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένης, γίνεται από ένα πρόγραμμα σε 
πολλαπλά στάδια και είναι η εξής: 

1. Το πρόγραμμα ενεργοποιείται αυτομάτως μία φορά την εβδομάδα και 
ελέγχει αν έχει δημοσιευθεί νέο πακέτο καταγραφών από την Medline. Ο 
έλεγχος γίνεται σε ειδικό ftp χώρο που είναι προσβάσιμος μόνο σε όσους 
έχουν αδειοδοτηθεί από την NLM. 

                                              
1 Νοέμβριος 2013 

</MedlineCitation> 

</MedlineCitationSet> 

Τέλος δημοσίευσης 

Τέλος αρχείου της MEDLINE 
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2. Αν έχει δημοσιευθεί νέο πακέτο, τότε κατεβαίνει τοπικά με την κλήση του 
προγράμματος wget το οποίο χρησιμοποιείται στο Linux ακριβώς για να 

κατεβάζει αρχεία από περιοχές ftp. Παράλληλα, κατεβαίνει και ένα μικρό 
αρχείο που περιλαμβάνει το hash του αρχείου με τις δημοσιεύσεις. Το hash 
είναι μία σειρά 16 χαρακτήρων που δημιουργείται με ειδικούς αλγόριθμους 

ώστε να αντιστοιχεί με μοναδικό τρόπο στο αρχείο στο οποίο αναφέρεται. 
Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας τον εν λόγω αλγόριθμο πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο αρχείο, προκύπτει πάντα το ίδιο hash που χαρακτηρίζει 

απόλυτα αυτό το αρχείο. Αν στο αρχείο αλλάξει έστω και ένα bit, το 
προκύπτον hash είναι διαφορετικό. 

3. Το hash χρησιμεύει για να ελεγχθεί αν το αρχείο με τις καταγραφές 
κατέβηκε σωστά. Μόλις το αρχείο κατέβει, υπολογίζεται το hash του. Αν το 

αρχείο έχει φθαρεί καθώς κατεβαίνει, το τοπικά υπολογισμένο hash του δε 
θα ταιριάζει με το hash που λήφθηκε από την PubMed. Αυτό θα έχει ως 
συνέπεια το πρόγραμμα να ξανακατεβάσει το αρχείο μέχρι τα 2 hash να 
ταυτιστούν. 

4. Το αρχείο αποσυμπιέζεται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα gunzip του 

Linux. Τα αρχεία κειμένου, όπως το XML επιδέχονται υψηλή συμπίεση οπότε 
το προκύπτον από την αποσυμπίεση αρχείο είναι περίπου 10 φορές 
μεγαλύτερο. 

5. Το αρχείο διαβάζεται γραμμή-γραμμή (parsing) από το πρόγραμμα ώστε 
να συγκρατηθούν μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες στο 
bioTextQuest. Οι πληροφορίες αυτές είναι το μοναδικό PubMed ID της κάθε 
δημοσίευσης, ο τίτλος της, η περίληψη, αν υπάρχει, και οι όροι MeSH. 

6. Η νέα πληροφορία αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων. Εφόσον έχουν 
αλλάξει τα στοιχεία για μια υπάρχουσα δημοσίευση, αποθηκεύονται τα νέα 
στοιχεία. 

Η βάση δεδομένων είναι έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας MySQL 

(για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη MySQL δες τη σελίδα 82) και 
αποτελείται από ένα μόνο πίνακα (table), ο οποίος περιλαμβάνει τα πεδία που 
αντιστοιχούν στα PubMed ID, τίτλο, περίληψη, και όρους Me.S.H. Επίσης 

περιλαμβάνει τις ημερομηνίες δημοσίευσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αυτή 
τη στιγμή περιέχει περίπου 22 εκατομμύρια εγγραφές (Εικόνα 29). 

Μία φορά το χρόνο, όταν η Medline δημοσιεύσει τα νέα baseline αρχεία, 
η βάση αδειάζει πλήρως και ανανεώνεται με τα νέα στοιχεία. 
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Εικόνα 29: το σχήμα της MySQL βάσης δεδομένων. Περιλαμβάνει 1 τραπέζι (table) 

με πληροφορίες για τις δημοσιεύσεις της PubMed. 

 Λεπτομερής περιγραφή ροής του εργαλείου bioTextQuest 

Το bioTextQuest  επιτελεί πολλές εργασίες, ταυτόχρονα ή σε σειρά, 

αρκετές εκ των οποίων δεν είναι ορατές από το χρήστη. Αυτές είναι, σε πολύ 
αδρές γραμμές: 

1. η δημιουργία της αρχικής σελίδας, η λήψη της αναζήτησης και των 
παραμέτρων που θέτει ο χρήστης καθώς και η ταυτόχρονη παρουσίαση στο 

χρήστη μίας ανανεούμενης σελίδας αναμονής μέχρι να περαιωθεί η 
ανάλυση.  

2. η συλλογή των κειμένων χρησιμοποιώντας την Medline και την τοπικώς 
αποθηκευμένη μορφή της. 

3. η επεξεργασία τους από τον βασικό αλγόριθμο του bioTextQuest η 
δημιουργία μίας σελίδας αποτελεσμάτων. 

Παρακάτω θα περιγραφεί λεπτομερώς η λειτουργία του bioTextQuest από τη 
στιγμή που ένας χρήστης θα καλέσει την αρχική σελίδα ως και τη στιγμή που 
θα του παρουσιαστούν τα αποτελέσματα καθώς και η λειτουργία συλλογής και 
αποθήκευσης των δημοσιεύσεων σε μια τοπική βάση δεδομένων. 

3.3.1 Δημιουργία φακέλου εργασίας χρήστη 

Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης ενός χρήστη αποθηκεύονται στον 

διακομιστή του bioTextQuest. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να δει ένα παλιότερο 
αποτέλεσμα αρκεί να γνωρίζει το σύνδεσμο της σελίδας, ο οποίος είναι 
μοναδικός για κάθε αποτέλεσμα κι έχει τη μορφή: 

http://biotextquest.ucy.ac.cy/cgi-bin/ 

/textQuestN/textQuest.cgi?jobID=1372429904565269 

όπου ο αριθμός με έντονους χαρακτήρες αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 
αναζήτηση. 
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Υπάρχει δυνατότητα επίσης να σωθεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης 
τοπικά, στον υπολογιστή του χρήστη. 

 Τα παραπάνω είναι δυνατόν να επιτευχθούν γιατί η κάθε αναζήτηση 

αποθηκεύεται σε έναν ξεχωριστό φάκελο. Ο βασικός λόγος της αποθήκευσης 
των αποτελεσμάτων σε ξεχωριστές τοποθεσίες είναι, προφανώς, το γεγονός 
ότι σε άλλη περίπτωση κάθε αναζήτηση θα έσβηνε τα δεδομένα της 

προηγούμενης, κάτι το οποία θα είχε ιδιαίτερα απρόβλεπτα, αλλά σίγουρα 
δυσάρεστα, αποτελέσματα, ειδικά σε περίπτωση σύγχρονης αναζήτησης από 
διαφορετικούς χρήστες. 

 Ως εκ τούτου, μόλις ο χρήστης στείλει την αναζήτηση του, το 

bioTextQuest ελέγχει αν έχει δημιουργηθεί φάκελος όπου αποθηκεύονται τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης κι αν όχι, τον δημιουργεί. 

3.3.2 Forking – Ανανεούμενη σελίδα αναμονής αποτελεσμάτων  

Όταν ο χρήστης στείλει μια αναζήτηση στο bioTextQuest, βλέπει μία 
σελίδα που τον πληροφορεί το βαθμό προόδου της επεξεργασίας της 
αναζήτησης από τον υποκείμενο αλγόριθμο (Εικόνα 5). 

Η σελίδα αυτή ανανεώνεται ανα μικρά χρονικά διαστήματα ώστε να 

αντικατοπτρίζει την πρόοδο του αλγορίθμου αλλά και να καταδεικνύει στο 
χρήστη ότι η εργασία που έχει στείλει προχωράει. Επιπλέον, σε κάθε ανανέωση 
της ελέγχει αν ο αλγόριθμος του bioTextQuest έχει ολοκληρώσει τη λειτουργία 

του κι αν ναι, τότε προωθεί την τελική σελίδα αποτελεσμάτων αντί της σελίδα 
ανανέωσης   

Παράλληλα με τη δημιουργία κι ανανέωση της σελίδας, ο διακομιστής 
επιτελεί την, κατά πολύ βαρύτερη, επεξεργασία που του επιβάλει ο αλγόριθμος 

του bioTextQuest. Η παράλληλη αυτή λειτουργία δε συμβαίνει με αυτόματο 
τρόπο και στον τομέα του προγραμματισμού ονομάζεται multithreading. 

Για να επιτευχθεί το multithreading, δηλαδή η παράλληλη λειτουργία της 
ανανέωσης της σελίδας και του τρεξίματος του αλγόριθμου, πρέπει το 

bioTextQuest να διακλαδωθεί και οι δύο κλάδοι του να επιτελέσουν από μία εκ 
των λειτουργιών ο καθένας, μια διαδικασία που στον προγραμματισμό 
αποκαλείται forking. 

3.3.3 Λήψη κειμένων MEDLINE 

Το bioTextQuest επικοινωνεί με την PubMed καθώς και την τοπική βάση 
δεδομένων του bioTextQuest ώστε να ανακαλέσει τα κείμενα που θα 
επεξεργαστεί περαιτέρω. 

3.3.3.1 Επικοινωνία με PubMed 

Όταν ο χρήστης στείλει τις λέξεις κλειδιά που τον απασχολούν, για να 

ενεργοποιηθεί ο αλγόριθμος πρέπει να υπάρχουν τοπικά οι περιλήψεις που 
σχετίζονται με αυτές τις λέξεις. Δεδομένου ότι υπάρχουν όλες οι περιλήψεις 
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τοπικά υποθηκευμένες σε βάση δεδομένων, θα ήταν δυνατόν να επιστραφούν 
αμέσως από τη βάση δεδομένων. Η διαδικασία του ψαξίματος για τις λέξεις-

κλειδιά ανάμεσα σε 22 εκατομμύρια περιλήψεις, όμως, θα επιβάρυνε πολύ τον 
διακομιστή. Επιπλέον, PubMed χρησιμοποιεί ένα πολύ πιο περίπλοκο και 
αποτελεσματικό αλγόριθμο αναζήτησης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και 

τη χρήση των MeSH terms, άρα τα αποτελέσματα από μια τοπική αναζήτηση 
δε θα ήταν τόσο επιτυχή.  

Άρα κρίνεται επιθυμητό κι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η PubMed και 
πιο συγκεκριμένα τα εργαλεία προγραμματισμού της Entrez 1  (Entrez 

Programming Utilities [15, 82]) που επιτρέπουν την επικοινωνία με τη βάση 
δεδομένων της PubMed. Η Entrez προσφέρει έναν αριθμό εργαλείων για την 
επικοινωνία με τις βάσεις δεδομένων που την συναποτελούν. Όταν ένας 

χρήστης χρειάζεται να συνδεθεί με μια βάση δεδομένων (την PubMed, στην 
περίπτωσή του bioTextQuest) και να κατεβάσει κάποια εγγραφές 
(δημοσιεύσεις στην περίπτωση του bioTextQuest) θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσει 2 από τα εργαλεία της Entrez: το ESearch και το EFetch σε 2 
διακριτά σιάδια. 

Στο πρώτο στάδιο πρέπει να επιστραφούν τα κείμενα που ταιριάζουν με 
τους όρους αναζήτησης, κατά τον ίδιο τρόπο που θα επέστρεφε μια λίστα με 

αποτελέσματα στη διαδικτυακή PubMed. Σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιείται 
το ESearch 2  το οποίο δέχεται μια λίστα από όρους στην είσοδο του κι 
επιστρέφει στο χρήστη μια σειρά από IDs (όρους-κλειδιά και PubMed IDs, 

αντίστοιχα, στην περίπτωση του bioTextQuest). Το bioTextQuest στέλνει τους 
όρους-κλειδιά στην Entrez χρησιμοποιώντας το ESearch και αποθηκεύει τα 
PubMed IDs που επιστρέφονται. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, η χρήση του 

ESearch αντί μιας εσωτερικής αναζήτησης στην τοπική βάση δεδομένων έχει 
επιλεγεί γιατί προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά υπάρχουν και κάποιες 
δυσάρεστες επιπτώσεις στην ταχύτητα της διαδικασίας για 2 κυρίους λόγους: 

1. Η επικοινωνία μεταξύ bioTextQuest και Entrez λαμβάνει χώρα 

χρησιμοποιώντας ως μέσο, εκ των πραγμάτων, τη διαδικτυακή 
σύνδεση μεταξύ τους, η οποία εισάγει καθυστέρηση καθώς το εύρος 
ζώνης του διαδικτύου υπολείπεται κατά τάξεις μεγέθους της 

υπολογιστικής ταχύτητας ενός υπολογιστή, ενώ επιπλέον η σύνδεση 
δεν είναι σταθερή αλλά ούτε καν εγγυημένη. Η PubMed στηρίζεται από 
ένα δυνατό κυβερνητικό οργανισμό, γεγονός που μειώνει την 

πιθανότητα να μην είναι προσβάσιμη αλλά δεν την αποκλείει. 
Επιπλέον, αν για οποιοδήποτε λόγο ο διακομιστής όπου βρίσκεται 
εγκατεστημένο το bioTextQuest απωλέσει τη σύνδεσή του με το 
διαδίκτυο, το bioTextQuest δε μπορεί να λειτουργήσει. 

2. Η σύνδεση με την Entrez υπόκειται και σε κάποιους τεχνητούς 
περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων που μπορεί να 
υποβάλλει ένας εξωτερικός χρήστης ανα μονάδα χρόνου. Αυτό εισάγει 

                                              
1  Η Entrez είναι μια μηχανή αναζήτησης η οποία επιστρέφει 

αποτελέσματα 40 βιοϊατρικών βάσεων δεδομένων 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3837/). 

2 eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/esearch.fcgi 
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μια επιπλέον – μικρή – καθυστέρηση αλλά εφαρμόζεται από το NCBI 
ώστε να αποτρέψει κακόβουλες επιθέσεις στους διακομιστές της αλλά 

και καλοπροαίρετα προγραμματιστικά λάθη που όμως θα κατέληγαν 
στο ίδιο αποτέλεσμα επιβάρυνσης των διακομιστών της. 

Στο δεύτερο στάδιο, έχοντας αποθηκευμένα τα PubMed IDs, ο χρήστης 
οφείλει να επικοινωνήσει ξανά με την Entrez, ζητώντας στοιχεία σχετικά με τα 

PubMed IDs χρησιμοποιώντας το έταιρο προαναφερθέν εργαλείο, EFetch1. Η 
ύπαρξη της τοπικής βάσης δεδομένων, η οποία περιέχει και τα PubMed IDs, 
επιτρέπει την αντικατάσταση αυτού του σταδίου με αναζήτηση σε αυτήν, όπως 
αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.3.2. 

3.3.3.2 Επικοινωνία με την τοπική βάση δεδομένων MySQL 

Από τη στιγμή που έχουν ληφθεί τα PubMed IDs που αντιστοιχούν στην 

αναζήτηση του χρήστη, πρέπει να συλλεχθούν οι αντίστοιχες περιλήψεις. Στην 
τοπική βάση δεδομένων αποστέλλονται τα PubMed IDs και η βάση επιστρέφει  
τις αντίστοιχες περιλήψεις. Επιπλέον  επιστρέφει τον τίτλο των δημοσιεύσεων 

και τους όρους MeSH. Όλα τα παραπάνω αποθηκεύονται για χρήση από τον 
κυρίως αλγόριθμο του bioTextQuest. 

3.3.4 Επεξεργασία των περιλήψεων με σκοπό τη δημιουργία της Li.S.T. 

Οι αποθηκευμένες περιλήψεις υπόκεινται επεξεργασία η οποία λαμβάνει 
χώρα σε στάδια, όπως αυτά περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια.  

Η επεξεργασία αυτή καταλήγει σε μια λίστα όρων (Li.S.T. – List of 
Significant Terms), ο αριθμός των οποίων είναι συνήθως τριψήφιος. Οι όροι 

αυτοί έχουν προέλθει από τη σταδιακή απόρριψη μέρους του συνόλου των 
όρων που υπάρχουν στο σύνολο των περιλήψεων και χαρακτηρίζουν το 
σύνολο των κειμένων. Κάθε άρθρο θα χαρακτηρίζεται από ένα υποσύνολο των 
όρων της Li.S.T. 

Όλα τα στάδια της διαδικασίας επιτελούνται από μία σειρά υπορουτίνων2 
και προγραμμάτων τα οποία καλούνται από ένα κεντρικό πρόγραμμα και 
περιγράφονται σχηματικά στην Εικόνα 30. 

 

                                              

1 eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi 

2  Μια υπορουτίνα είναι μια σειρά εντολών που επιτελούν μια πολύ 

συγκεκριμένη λειτουργία η οποία, συχνά, μπορεί να κληθεί από το πρόγραμμα 
κατ’ επανάληψη 
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Εικόνα 30: Σχηματική ροή επεξεργασίας των κειμένων με τελικό αποτέλεσμα 
τη δημιουργία της Li.S.T. 

Κείμενο x 

Σύνολο Ζ κειμένων 

Αφαίρεση περιττών 

χαρακτήρων 

Αφαίρεση λέξεων  

της stop list 

Μέτρηση συχνότητας κάθε 

λέξης σε κάθε κείμενο. 

Όποια λέξη έχει TF.IDF > r 
ή 

δεν υπάρχει στο λεξικό 
προστίθεται στη Li.S.T.  

Ε
π

α
ν
ά

λ
η
ψ

η
 Ζ

 φ
ο
ρ

ές
 

Εφαρμογή ορίου Sigma (σ): 

Όποια λέξη έχει 

συχνότητα f >= σ/100 

προστίθεται στη Li.S.T. 

Μέτρηση συχνότητας f κάθε 
λέξης στο σύνολο των Ζ 

κειμένων  

 

Κείμενο x 

Εφαρμογή ορίου maxSigma (τ): 

Όποια λέξη έχει 

συχνότητα f< τ/100 

προστίθεται στη Li.S.T. 

Li.S.T. 

παράγραφος 3.3.4.3 

παράγραφος 3.3.4.4 

παράγραφος 3.3.4.5 
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3.3.4.1 Αποθήκευση Λεξικού 

Το πρώτο βήμα στην επεξεργασία κειμένων είναι η ανάγνωση του 
λεξικού. Το λεξικό που χρησιμοποιείται είναι βασισμένο στο BNC (British 

National Corpus [79]). Το BNC χρησιμοποιεί μια ευρεία λίστα που περιέχει 
αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα γραφής και ομιλίας από ποικίλες,  
ετερόκλητες πηγές της σύγχρονης αγγλικής γλώσσας. Με τη χρήση των πηγών 

αυτών, προκύπτει το λεξικό του BNC που, εκτός από τους όρους της αγγλικής 
γλώσσας, περιέχει και τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται μέσα σε αυτά 
τα αποσπάσματα. 

Πιο συγκεκριμένα, η μορφή που έχει το απλό text αρχείο του λεξικού 
είναι η παρακάτω: 

100106029 !!WHOLE_CORPUS !!ANY 4124 

6187267 the at0 4120 

2941444 of prf 4108 

2682863 and cjc 4120 

. 

. 

. 

647344 on prp 4083 

628999 that cjt 4045 

507317 by prp 3977 

478162 at prp 4057 

. 

. 

. 

332839 not xx0 3344 

325048 is vbz 3832 

322824 were vbd 3884 

286913 that dt0 3977 

268723 been vbn 3975 

268490 have vhb 4029 

. 

. 

. 

 

Η πρώτη στήλη αντιστοιχεί στον αριθμό των εμφανίσεων της λέξης στο 
σύνολο των κειμένων, η δεύτερη στήλη περιέχει την ίδια τη λέξη, η τρίτη στήλη 
περιέχει κάποιους χαρακτηρισμούς που σηματοδοτούν τη συντακτική θέση της 

λέξης [83, 84] και η τέταρτη στήλη το σύνολο των γραπτών και προφορικών 
κειμένων στα οποία η λέξη απαντήθηκε. Σύμφωνα με την πρώτη σειρά, το 
British National Corpus περιείχε 100 εκατομμύρια περίπου λέξεις σε 4124 

κείμενα.  
Το αρχείο του λεξικού έχει περικοπεί από περίπου 940.000 σειρές σε 

περίπου 210.000 σειρές, με την αφαίρεση όλων των όρων που εμφανίζονταν 

εως 5 φορές στα 4124 κείμενα. Ο λόγος είναι ότι αφαιρώντας πάνω από 
700.000 γραμμές που περιέχουν υπερβολικά σπάνιους όρους1 μειώνουμε κατά 
πολύ την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται χωρίς δυσάρεστες επιπτώσεις στο 
τελικό αποτέλεσμα του αλγορίθμου. 

                                              
1  οι γραμμές που απορρίψαμε αποτελούν το 75% του αρχείου αλλά 

περιέχουν λέξεις που αντιπροσωπεύουν το 1% περίπου του corpus 
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Πολλές λέξεις εμφανίζονται πάνω από μία φορά στο λεξικό γιατί έχουν 
πολλαπλή χρήση ως διαφορετικοί γραμματικοί τύποι. Ένα τέτοιο τυχαίο 

παράδειγμα είναι π.χ. η λέξη ‘that’ (που, στην προηγούμενη λίστα εμφανίζεται 
ήδη 2 φορές) η οποία και πραγματοποιεί  συνολικά 6 διαφορετικές συντακτικές 
εμφανίσεις: 

628999 that cjt 4045 

286913 that dt0 3977 

194800 that cjt-dt0 3954 

4459 that av0 1718 

179 that cjs 150 

27 that unc 24 

Διαβάζοντας το λεξικό, αυτό που το bioTextQuest αποθηκεύει είναι το 
σύνολο των εμφανίσεων του κάθε όρου - για τον όρο ‘that’ ο αριθμός αυτός 
είναι (628.999 + 286.913 + 194.800 + 4.459 + 179 + 27 )= 1.115.377. Ο λόγος 

αυτής της σύμπτυξης των διαφορετικών συντακτικών εκφάνσεων των ίδιων 
όρων είναι ότι, καθώς το bioTextQuest δεν επιχειρεί να πραγματοποιήσει 
επεξεργασία φυσικού λόγου, δεν αναγνωρίζει στα κείμενα που αναλύει τη 

συντακτική σημασία της κάθε λέξης και, άρα, οι ξεχωριστές αυτές τιμές δε θα 
είχαν πρακτική σημασία. 

 Στο τέλος της ανάγνωσης του λεξικού έχουμε αποθηκευμένο ένα πίνακα 
με τους όρους και το συνολικό αριθμό των εμφανίσεων τους, ανεξαρτήτως 

συντακτικής μορφής. Ο πίνακας αυτός θα χρησιμοποιηθεί σε επόμενο στάδιο 
επεξεργασίας (παράγραφος 3.3.4.4). 

3.3.4.2 Αποθήκευση Stop list 

Πέραν των όρων που έχουν μεγάλη συχνότητα στο λεξικό, είναι δυνατόν 
να απορριφθούν και όροι (όπως π.χ. τεχνικοί όροι) που ορίζονται από το 
bioTextQuest, ασχέτως της συχνότητας τους ή και της ύπαρξης τους στο λεξικό. 

Οι όροι αυτοί είναι καταγεγραμμένοι σε ένα απλό text αρχείο το οποίο 
ονομάζουμε Stoplist. 

Το bioTextQuest σε αυτό το στάδιο διαβάζει τη Stoplist και, όπως και 
στην περίπτωση του λεξικού, αποθηκεύει τους όρους για περαιτέρω χρήση σε 
επόμενο στάδιο επεξεργασίας (παράγραφος 3.3.4.4). 

3.3.4.3 Περαιτέρω επεξεργασία 

Όπως προαναφέρθηκε, αρχικός σκοπός της επεξεργασίας είναι η 

δημιουργία της Li.S.T. (List of Significant Terms), μιας μικρής λίστας με όρους 
που χαρακτηρίζουν τα κείμενα που επεξεργάζεται το bioTextQuest (Significant 
Terms). Η δυνητική αρχική μορφή της Li.S.T. είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς 

θεωρητικά περιλαμβάνει όλες τις λέξεις των περιλήψεων και όλους τους 
αντίστοιχους όρους MeSH.  

Η επεξεργασία γίνεται σε στάδια, όπως περιγράφεται σχηματικά στην 
Εικόνα 30. 
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Απλή αφαίρεση μη αλφαριθμητικών χαρακτήρων 

Σε αυτό το στάδιο, γίνεται η πρώτη αλλαγή στη Li.S.T. που είναι, στην 
πραγματικότητα, μια σειρά από μικρές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα κάθε όρος 
υφίσταται επεξεργασία και αφαιρούνται οι εξής χαρακτήρες:  

 

 

 

Επίσης όλοι οι κεφαλαίοι χαρακτήρες μετατρέπονται σε πεζούς. Αυτές οι 
διαδικασίες γίνονται ώστε όροι που έχουν πολλαπλή γραφή να ενοποιηθούν σε 
μία κοινή μορφή ώστε η επεξεργασία να γίνει πάνω σε αυτή την κοινή μορφή. 

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι η αρχική μορφή της λέξης αποθηκεύεται και 
εμφανίζεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Έτσι, αν εμφανιστεί π.χ. ο 
όρος ‘checkup‘ και ‘check-up’ θα ενοποιηθεί στην κοινή μορφή ‘checkup‘. Ο δε 

όρος ‘N-Ethylmaleimide’ θα μετατραπεί στον όρο ‘NEthylmaleimide’ κατά τη 
διάρκεια της επεξεργασίας αλλά μετά το πέρας της θα παρουσιασθεί στο 
χρήστη ως ‘N-Ethylmaleimide’. 

 

Αφαίρεση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Καθώς συχνά εμφανίζονται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

μέσα στις περιλήψεις, αφαιρούμε τους όρους που περιέχουν τον χαρακτήρα @ 
που πάντα περιλαμβάνεται σε αυτές τις διευθύνσεις. 

 

Αφαίρεση αριθμών 

Όλοι οι όροι που αποτελούνται μόνο από νούμερα (είναι δηλαδή μόνο 
αριθμοί), αφαιρούνται από τη Li.S.T. 

 

Εφαρμογή Stoplist 

Σε αυτό το στάδιο κάθε όρος ελέγχεται κι αν περιέχεται στη Stoplist, 
αφαιρείται πλήρως από τη Li.S.T. 

3.3.4.4 Αφαίρεση περιττών όρων με χρήση του TF.IDF 

Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια του αλγόριθμου. Είναι 

επίσης και το πιο περίπλοκο. Σε αυτό το σημείο, χρησιμοποιούνται οι όροι που 
περιέχονται στο λεξικό για να υπολογιστεί μια παραλλαγή του TF.IDF (δες 
παράγραφο 3.1). 

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα με μία σειρά βημάτων: 

1. Για κάθε λέξη W κάθε κειμένου χρησιμοποιείται ο αριθμός εμφανίσεων της 

λέξης στο λεξικό προς το αντίστροφο του συνόλου όλων των λέξεων που 
υπάρχουν στο λεξικό. Ο λογάριθμος αυτού του όρου διαιρείται με το 
λογάριθμο του 2.  

 

, . - ( ) ; " ' * \ / : [ ] # < > = % ? 
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 𝑇𝐹. 𝐼𝐷𝐹 =  
   log (

𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜀𝜇𝜑𝛼𝜈ί𝜎𝜀𝜔𝜈 𝜏𝜂𝜍 𝜆έ𝜉𝜂𝜍 𝑊 𝜎𝜏𝜊 𝜆𝜀𝜉𝜄𝜅ό
𝜎𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜆έ𝜉𝜀𝜔𝜈 𝜎𝜏𝜊 𝜆𝜀𝜉𝜄𝜅ό

)  

log (2)
 

 

Η τιμή που προκύπτει είναι το TF.IDF στο οποίο έχουμε ήδη 
προαναφερθεί. 

2. Το TF.IDF συγκρίνεται με μία τιμή κατωφλίου του bioTextQuest την οποία 

ονομάζουμε ‘ρ’. Η μεταβλητή αυτή δεν έχει κάποια μαθηματική 
προέλευση, είναι αυθαίρετη, αλλά η τιμή της (ρ=19) έχει ορισθεί κατόπιν 

εμπειρικής χρήσης του bioTextQuest και πολύ μεγάλου αριθμού δοκιμών. 

Στον εσωτερικό αλγόριθμο είναι δυνατόν να αλλάζει η τιμή αλλά στο 
διαδικτυακό bioTextQuest δεν είναι προς το παρόν επιτρεπτό γιατί 
θεωρήθηκε ότι είναι πιο σημαντική η φιλικότητα προς το χρήστη. 

        Αν το TF.IDF της λέξης έχει τιμή μεγαλύτερη από το ρ, δηλαδή  

 

 

τότε η λέξη W προστίθεται στη Li.S.T. Αν μια λέξη δεν υπάρχει καθόλου 
στο λεξικό, τότε δεν θα έχει αποκτήσει καθόλου TF.IDF. Οι λέξεις αυτές 
αυτομάτως προστίθενται στη Li.S.T. 

3.3.4.5 Φιλτράρισμα όρων της Li.S.T. με βάση τα Sigma, maxSigma 

H άρτι δημιουργηθείσα Li.S.T. θα υποστεί περαιτέρω αλλαγές, όπως 

περιγράφονται σχηματικά στην Εικόνα 30. Οι αλλαγές με βάση το TF.IDF είναι 
βασισμένες σε συχνότητες των λέξεων που έχουν υπολογιστεί με βάση το 
λεξικό. Έτσι οι συχνότητες αυτές είναι ανεξάρτητες από τις συχνότητες 

εμφάνισης των λέξεων μέσα στα υπό επεξεργασία κείμενα που έχουν 
επιλεχθεί.  

Στο στάδιο του φιλτραρίσματος θα ληφθεί υπόψη η συχνότητα των όρων 
μέσα στα κείμενα που επεξεργαζόμαστε, ασχέτως από τη συχνότητά τους στο 

corpus του λεξικού BNC. Θα χρησιμοποιηθούν 2 όρια για την αποκοπή λέξεων 
της Li.S.T. Το πρώτο όριο έχει ονομαστεί Sigma (σ) και το δεύτερο έχει 
ονομαστεί Max Sigma (τ). Οι όροι που έχουν συχνότητα μικρότερη από S/100 

και μεγαλύτερη από Τ/100 αποκόβονται από τη Li.S.T., δηλαδή ένας όρος W 
παραμένει στη Li.S.T. αν ικανοποιεί τη διπλή ανισότητα: 

 

 

 Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να περιορίσουμε και να αποκόψουμε 
τους όρους οι οποίοι έχουν υπερβολικά μεγάλη συχνότητα και άρα δεν 

προσφέρουν κάτι στον χαρακτηρισμό των κειμένων γιατί εμφανίζονται πολύ 
συχνά και αυτούς που έχουν υπερβολικά μικρή συχνότητα και άρα δε θα 
συνέβαλαν στην περιγραφή ακόμα και ενός υποσυνόλου των κειμένων. Όπως 
και στην περίπτωση του ρ στα σ, τ έχουν αποδοθεί αυθαίρετες, εμπειρικές τιμές 
(σ = 1, τ=100) και, όπως και στην περίπτωση του ρ, στον εσωτερικό αλγόριθμο 

TF.IDF(W) > 19 

σ/100 ≤ συχνότητα λέξης W ≤ τ/100 



 69 

είναι δυνατόν να αλλάζει η τιμή τους αλλά στο διαδικτυακό bioTextQuest δεν 
είναι προς το παρόν επιτρεπτό. 

 Ας δούμε ένα παράδειγμα εφαρμογής των σ και τ: ας υποθέσουμε ότι 

έχουμε ένα σύνολο 2000 κειμένων. Οι όροι W που είναι αποδεκτοί πρέπει να 
ικανοποιούν την ανισότητα: 

𝜎

100
≤ συχνότητα λέξης W ≤

𝜏

100
⇔ 

𝜎

100
≤

αριθμός εμφανίσεων λέξης W 

𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜅𝜀𝜄𝜇έ𝜈𝜔𝜈
≤

𝜏

100
⇔ 

 

1

100
≤

αριθμός εμφανίσεων λέξης W 

2000
≤

100

100
⇔ 

 

20 ≤ αριθμός εμφανίσεων λέξης W ≤ 2000 ⇔ 

 

Άρα όροι που εμφανίζονται λιγότερο από 20 φορές και περισσότερο από 2000 
αποκλείονται. 

3.3.5 Επεξεργασία των περιλήψεων με βάση τη Li.S.T.  

Με το πέρας του υπολογισμού της Li.S.T. ο αλγόριθμος προχωράει στο 
επόμενο του στάδιο το οποίο είναι η χρήση της Li.S.T. για να χαρακτηρισθεί το 
κάθε περίληψη. 

3.3.5.1 Δημιουργία vectors 

Αν υποθέσουμε ότι η Li.S.T. αποτελείται από L όρους, το στάδιο αυτό 
χρησιμεύει για να χαρακτηρίσει κάθε κείμενο με ένα υποσυνόλου του L. Κάθε 

όρος μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει σε ένα κείμενο και αυτό συμβολίζεται 
φορμαλιστικά με ένα δυαδικό διάνυσμα (binary vector) για κάθε κείμενο. Τα 
διανύσματα που χρησιμοποιεί το bioTextQuest είναι δυαδικά (binary), δηλαδή 

έχουν τιμή 0 ή 1, γιατί, απλά φανερώνουν μόνο την ύπαρξη ή μη ενός όρου της 
Li.S.T. και δεν περιέχουν πληροφορία για το πόσο συχνά εμφανίζεται σε κάθε 
κείμενο. 

Έτσι αν η Li.S.T. περιέχει 10 όρους1, τότε το δυαδικό διάνυσμα που θα 
συμβολίζει ένα κείμενο που περιέχει τους όρους 3, 4, 5 και 9 θα έχει τη μορφή: 

0011100010 

                                              
1  το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό νούμερο αλλά χρησιμοποιείται στο 

πλαίσιο του παραδείγματος 



 70 

 Σε αυτό το στάδιο κάθε κείμενο θα αποκτήσει ένα τέτοιο διάνυσμα n 
διαστάσεων όπου n=L (π.χ. στο προηγούμενο παράδειγμα, οι διαστάσεις του 
διανύσματος θα ήταν 10). 

3.3.5.2 Εύρεση και χρησιμοποίηση της ρίζας των λέξεων (Stemming) 

Στο στάδιο αυτό εφαρμόζεται η εύρεση και χρησιμοποίηση της ρίζας των 

λέξεων. Οι λέξεις με κοινή ρίζα ενώνονται εννοιολογικά σε έναν κοινό όρο. Οι 
αρχικές λέξεις που είχαν την κοινή ρίζα διαγράφονται αλλά αποθηκεύονται 
ώστε να παρουσιάζονται στον χρήστη που ίσως θα επιθυμούσε να δει ποιες 
είναι οι λέξεις που συνενώθηκαν σε έναν κοινό όρο. 

3.3.6 Ομαδοποίηση κειμένων (Clustering) 

Στο στάδιο αυτό γίνεται η ομαδοποίηση των κειμένων. Ο λόγος για τον 

οποίο επιτελέστηκαν τα προηγούμενα στάδια είναι για να διευκολύνουν το 
παρόν στάδιο και να το κάνουν πιο αποτελεσματικό.  

Για να είναι η ομαδοποίηση των κειμένων αποτελεσματική χρειάζεται να 
βασιστεί σε στοιχεία που χαρακτηρίζουν πιο έντονα τα κείμενα. Δημιουργώντας 

τη Li.S.T., προσπαθήσαμε να επιτύχουμε ακριβώς αυτό, δηλαδή μια λίστα με 
όρους οι οποίοι είναι αρκετά σημαντικοί, σε βαθμό τέτοιο που η ύπαρξη τους 
(ή η έλλειψή τους) να νοηματοδοτεί και άρα να χαρακτηρίζει ένα κείμενο. Όταν 

ένα κείμενο έχει χαρακτηρισθεί επιτυχώς, τότε και τότε μόνο μπορεί να 
συγκριθεί με άλλα χαρακτηρισμένα κείμενα ώστε να διαπιστωθεί η ομοιότητά 
τους. 

Το εργαλείο χρησιμοποιεί μια σειρά αλγόριθμων οι οποίοι, σε ένα βασικό 

επίπεδο έχουν κοινό τρόπο λειτουργίας: λαμβάνουν στην είσοδό τους ένα 
αρχείο το οποίο περιέχει τις οντότητες που θέλουμε να κατατάξουμε σε ομάδες 
καθώς και τα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία θα γίνει η κατηγοριοποίηση. 

Στην περίπτωση του bioTextQuest, οι οντότητες αυτές είναι τα κείμενα και το 
χαρακτηριστικό τους είναι οι Significant Terms που το καθένα περιέχει. 

Ο κάθε αλγόριθμος Ομαδοποίησης μπορεί να διαφέρει στην ακριβή 
μορφή που θα έχει το input. Αυτό είναι δυνατόν να οφείλεται στη βασική δομή 

του αλγορίθμου αλλά πολύ περισσότερο στην υλοποίηση του (implementation). 
Με τον όρο ‘υλοποίηση’ αναφερόμαστε στο γεγονός ότι ενώ ένας αλγόριθμος 
έχει μια γενική δομή που ακολουθείται (είσοδος δεδομένων, συγκεκριμένα 

βήματα επεξεργασίας των δεδομένων, παραγωγή αποτελέσματος), η 
μετατροπή του σε κώδικα επιτρέπει να γραφεί με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους: 

1. Κατ’ αρχάς, ένας αλγόριθμος μπορεί να υλοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές 

γλώσσες προγραμματισμού. Το γεγονός αυτό από μόνο του επηρεάζει την 
υλοποίηση καθώς κάθε γλώσσα εμπεριέχει περιορισμούς και προτερήματα 
σε σχέση με τις άλλες γλώσσες. 

2. Ενώ ο αλγόριθμος δέχεται συγκεκριμένα δεδομένα στην είσοδο του, κάθε 
υλοποίηση μπορεί να καθορίζει διαφορετική μορφή στα δεδομένα εισόδου. 
Η φαινομενική αυτή ασυμφωνία διορθώνεται εσωτερικά του 
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προγράμματος, οπότε και τα δεδομένα εισόδου μορφοποιούνται 
περαιτέρω ώστε να πάρουν κατάλληλη μορφή. 

3. Ως γνωστόν στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, η ίδια 
λειτουργία μπορεί να επιτελεσθεί με διαφορετικές προγραμματιστικές 
πρακτικές. Συνολικά, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο για τον ίδιο αλγόριθμο 

και τα ίδια δεδομένα εισόδου αλλά η διαδρομή που θα ακολουθηθεί για να 
καταλήξει το κάθε πρόγραμμα-υλοποίηση σε αυτό το αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι πολύ διαφορετική. 

4. Τα αποτελέσματα (δεδομένα εξόδου) διαφορετικών υλοποιήσεων, ακόμα 
κι αν είναι ίδια, θα διαφέρουν στη μορφή τους από υλοποίηση σε 
υλοποίηση. 

Τα στάδια 1 και 3 δε μας αφορούν γιατί ο αλγόριθμος Ομαδοποίησης 

αποτελεί για το bioTextQuest ένα μαύρο κουτί (black box)1. Οι αλγόριθμοι που 
χρησιμοποιούμε είναι δημοσιευμένοι και ευρέως γνωστοί ενώ δε συμμετέχουμε 
στη υλοποίησή τους. Οι δε υλοποιήσεις που χρησιμοποιούμε είναι 
δοκιμασμένες και επίσης δημοσιευμένες.  

Το πρόβλημα του σταδίου 2, το γεγονός δηλαδή ότι τα δεδομένα εισόδου 
των προγραμμάτων Ομαδοποίησης μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς τη 
μορφή τους αντιμετωπίζεται στο κεφάλαιο 3.3.6.1. 

Το πρόβλημα του σταδίου 4, το γεγονός δηλαδή ότι τα δεδομένα εξόδου 

των προγραμμάτων Ομαδοποίησης μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς τη 
μορφή τους αντιμετωπίζεται στο κεφάλαιο 3.3.6.3. 

3.3.6.1 Υπολογισμός αποστάσεων των vectors 

Τα δεδομένα εισόδου στους αλγόριθμους ομαδοποίησης συνήθως είναι 
πίνακες που δείχνουν κατά πόσο μοιάζουν οι οντότητες που επιθυμούμε να 
ομαδοποιήσουμε (κείμενα, στην περίπτωσή μας) και ονομάζονται πίνακες 
ομοιότητας (similarity matrices). 

Η ομοιότητα μπορεί να υπολογισθεί με διαφορετικούς αλγόριθμους που 
δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα στους πίνακες και άρα θα οδηγήσουν τους 
ίδιους αλγόριθμους Ομαδοποίησης σε διαφορετικά αποτελέσματα. 

Κάθε γραμμή ενός τέτοιου πίνακα έχει ένα ζευγάρι κειμένων και έναν 

αριθμό που δείχνει πόσο μοιάζουν ή διαφέρουν τα 2 κείμενα. Ο πίνακας θα 
περιέχει τόσες γραμμές όσες χρειάζεται για να καλύψει κάθε πιθανό ζευγάρι 
κειμένων. Δηλαδή αν έχουμε X κείμενα, ο πίνακας έχει 𝑋 ∗ (𝑋 − 1) γραμμές. Αν 

ο πίνακας είναι συμμετρικός (όπως ισχύει για όλους τους αλγόριθμους του 

bioTextQuest), δηλαδή αν οι αποστάσεις του κάθε ζευγαριού κειμένου Χα, Χβ  ( 

𝛸𝛼𝛸𝛽, 𝛸𝛽𝛸𝛼 ) είναι ίσες, τότε ο πίνακας μπορεί να έχει το μισό μέγεθος:  
𝑋∗(𝑋−1)

2
 

.  

                                              
1 Στον προγραμματισμό, η έννοια του μαύρου κουτιού αναφέρεται σε ένα 

πρόγραμμα το οποίο απασχολεί τον χρήστη του μόνο ως προς τα δεδομένα 

εισόδου και εξόδου του και όχι ως προς τις λεπτομέρειες της εσωτερικής 
λειτουργίας του. 
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Έχοντας τα διανύσματα που αντιπροσωπεύουν το κάθε κείμενο, 
μπορούμε να φτιάξουμε τον πίνακα συγκρίνοντας τα διανύσματα αυτά ανα 
ζεύγη. Η απλή μορφή που θα έχει αυτός ο πίνακας είναι η εξής 

. 

. 

pubmed.18434843 pubmed.18230260 0.154303349962092 

pubmed.19040715 pubmed.18230260 0 

pubmed.19040715 pubmed.18434843 0 

pubmed.19040716 pubmed.19040715 0.241746889207614 

pubmed.19454618 pubmed.18434843 0 

pubmed.19454618 pubmed.19040715 0.170940864689457 

pubmed.19454618 pubmed.19040716 0.101015254455221 

. 

. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις των αλγορίθμων που έχουμε ενσωματώσει στο 
bioTextQuest εκτός από μία, χρειάζεται να  φτιάξουμε έναν πίνακα. Η μία 
περίπτωση για την οποία δε χρειάζεται είναι ο αλγόριθμος K-means, η 

υλοποίηση του οποίου υπολογίζει εσωτερικά τον απαραίτητο πίνακα. Ο 
αλγόριθμος K-means δέχεται στην είσοδο του τη λίστα με τα διανύσματα, αντί 
για ένα πίνακα. 

3.3.6.2 Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης (Clustering) 

Υπάρχει μια πληθώρα από αλγόριθμους Ομαδοποίησης οι οποίοι 
μπορούν να ενσωματωθούν στο bioTextQuest. Όταν εμφανίζεται ένας νέος 

αλγόριθμος ο οποίος φαίνεται να είναι υποσχόμενος τίθεται υπό δοκιμή και αν 
τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ικανοποιητικά, τότε προστίθεται στους 
αλγόριθμους του bioTextQuest ή αντικαθιστά κάποιον υπάρχοντα αν αποδίδει 

καλύτερα. Στην αρχική του μορφή, το bioTextQuest περιέχει 4 αλγόριθμους 
Ομαδοποίησης. 

Ο αλγόριθμος Ομαδοποίησης K-means [85–89] επιχειρεί, όπως όλοι οι 
υπόλοιποι αλγόριθμοι,  να διαιρέσει τα κείμενα σε αριθμό Ομάδων (clusters) 

αφού φτιάξει ένα ιεραρχικό δέντρο. Το κάθε κείμενο τοποθετείται στην ομάδα 
που έχει το πιο κοντινό μέσο όρο (mean) με αυτό (ο μέσος όρος υπολογίζεται 
με βάση τις ομοιότητες κειμένων). Αν και ο αλγόριθμος είναι μαθηματικά 

δύσκολος (NP-hard1) και υπολογιστικά απαιτητικός, οι μοντέρνες υλοποιήσεις 
του ενσωματώνουν ευρεστικούς αλγόριθμους (heuristic algorithms2) οι οποίοι 

                                              
1 Non-deterministic Polynomial-time hard: κατηγορία προβλημάτων που 

υπάρχει πιθανότητα να μη μπορούν να επιλυθούν σε πολυωνυμικό χρόνο και 
είναι κατ’ ελάχιστον εξίσου δύσκολα με προβλήματα NP 

2 Οι ευρεστικοί αλγόριθμοι χρησιμεύουν για την εύρεση μιας λύσης είτε 

αν αποτύχουν άλλοι αλγόριθμοι είτε για να επιταχύνουν την εύρεση της λύσης. 
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επιταχύνουν τον αλγόριθμο και μειώνουν το χρόνο εύρεσης της λύσης. Ο 
αριθμός των ομάδων που θα προκύψουν ορίζεται από το χρήστη 

Ο αλγόριθμος ομαδοποίησης MCL (Markov Cluster Algorithm) [29, 90] 

είναι ένας μη εποπτευόμενος (unsupervised) αλγόριθμος που δημιουργεί 
δίκτυα βασισμένος στη στοχαστική δημιουργία γράφων (δικτύων). Είναι 
ιδιαίτερα απλός στη χρήση του καθώς χρειάζεται τον ορισμό μόνο μίας 

παραμέτρου για να λειτουργήσει. Η παράμετρος -Ι (inflation) δέχεται τιμές από 
1 εως 5 και αύξηση της τιμής της οδηγεί στο σχηματισμό περισσότερων και 
μικρότερων ομάδων. 

Ο αλγόριθμος ομαδοποίησης Hierarchical [91, 92] είναι ένας 

αλγόριθμος που επιχειρεί να δημιουργήσει ομάδες κειμένων καταρτίζοντας μια 
ιεραρχική κατηγοριοποίησή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την αρχική δημιουργία 
τόσων ομάδων όσων και τα κείμενα που θέλουμε να ομαδοποιήσουμε. 

Σταδιακά τα κοντινότερα ζεύγη ομάδων ενοποιούνται μέχρι να καταλήξουμε σε 
μια ομάδα. Ο χρήστης οφείλει να καθορίσει τον αριθμό των ομάδων που 
επιθυμεί. Ο αλγόριθμος Hierarchical έχει πολλές παραλλαγές με βάση τον 

τρόπο που επιτελείται η σύγκριση των ομάδων πριν αυτές συνενωθούν 
(Complete Linkage Clustering, Single Linkage Clustering, Average Linkage 
Clustering, Minimum Energy Clustering). Στο bioTextQuest χρησιμοποιείται o 

Average Linkage Clustering, μια παραλλαγή γνωστή κι ως UPGMA [93, 94] 
(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean). 

Ο αλγόριθμος Ομαδοποίησης Spectral [95] χρησιμοποιεί το φάσμα του 
πίνακα ομοιότητας των vectors με σκοπό να καταλήξει στη μείωση των 

διαστάσεων. Σε αυτό το μειωμένο υποσύνολο των διαστάσεων θα λάβει χώρα 
η ομαδοποίηση. 

Οι παραπάνω αλγόριθμοι έχουν υλοποιηθεί κατά καιρούς με 
διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. Στο 

bioTextQuest χρησιμοποιούνται διαφορετικά πακέτα προγραμμάτων που στο 
σύνολό τους περιλαμβάνουν τους αλγόριθμους ομαδοποίησης που 
περιγράψαμε: 

 Το πακέτο Cluster 3.0 [96] είναι ελεύθερα  διαθέσιμο 1  για πολλά 

λειτουργικά συστήματα. Όσον αφορά το Linux, είναι διαθέσιμος ο 
πηγαίος κώδικας (το Cluster 3.0 είναι γραμμένο στη γλώσσα C), ο 
οποίος εύκολα μπορεί να γίνει τρέξεi σε συστήματα Linux. Το 

bioTextQuest χρησιμοποιεί το Cluster 3.0 για να καλέσει τον K-means. 
Το Cluster 3.0 προσφέρει γραφικό περιβάλλον αλλά επίσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε περιβάλλον γραμμής εντολών, όπως και 
συμβαίνει στην περίπτωση του bioTextQuest. 

 Το πακέτο SCPS (Spectral Clustering of Protein Sequences [97] είναι 
επίσης ελεύθερα  διαθέσιμο2 για πολλά λειτουργικά συστήματα. Παρά το 

όνομά του, το SCPS προσφέρει και τον Hierarchical αλγόριθμο 

                                              

Το μειονέκτημά τους είναι ότι η λύση που δίνουν μπορεί να μην είναι η βέλτιστη 
αλλά να αντιπροσωπεύει ένα τοπικό μέγιστο (ή ελάχιστο). 

1 http://bonsai.hgc.jp/~mdehoon/software/cluster/software.htm 

2 http://www.paccanarolab.org/software/scps/ 



 74 

ομαδοποίησης πέραν από τον Spectral. Επιπλέον, μπορεί να 
εφαρμοστεί οπουδήποτε κι όχι μόνο για την ομαδοποίηση πρωτεϊνικών 

αλληλουχιών. Ο SCPS έχει φτιαχτεί γύρω από ένα γραφικό περιβάλλον 
γεγονός που θα το καθιστούσε ασύμβατο με το bioTextQuest 1 . Οι 
συγγραφείς όμως προσφέρουν κι ένα περιβάλλον γραμμής εντολών το 

οποίο ονομάζεται clusterx2 και του οποίου η χρήση είναι ελεύθερη. Το 
bioTextQuest καλεί τους αλγόριθμους ομαδοποίησης του SCPS μέσω 
του clusterx. 

 Ο MCL είναι ένας πολύ νέος αλγόριθμος. Ο ίδιος ο δημιουργός του 

προσφέρει ένα εργαλείο γραμμής εντολών που υλοποιεί τον εν λόγω 
αλγόριθμο3. Η χρήση του εργαλείου είναι ελεύθερη. 

3.3.6.3 Μορφοποίηση αποτελέσματος Ομαδοποίησης 

Η κάθε υλοποίηση που χρησιμοποιούμε (Cluster 3.0, SCPS/clusterx, 
MCL) έχει δημιουργηθεί από διαφορετικές ομάδες. Από κάθε υλοποίηση, δε, 

χρησιμοποιούμε διαφορετικό αλγόριθμο ομαδοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι το 
αποτέλεσμα κάθε αλγόριθμου, ενώ, προφανώς, είναι ομάδες (clusters) 
κειμένων με τα κείμενα που τις αποτελούν, θα είναι σε διαφορετική μορφή. Για 

αυτό το λόγο, έχουμε γράψει ένα script που μετατρέπει τα αποτελέσματα αυτά 
σε μία κοινή μορφή που θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα βήματα. 

Η απλή αυτή μορφή είναι του τύπου: 

. 

. 

. 

pubmed.19040715 pubmed.19040716 pubmed.19223449 …………… 

pubmed.18434843 pubmed.18230260 pubmed.7712607  …………… 

    . 

    . 

    . 

 

 όπου ή κάθε γραμμή περιέχει τα κείμενα μίας ομάδας χωρισμένα με 
tabs. 

                                              
1 Όταν ένα πρόγραμμα Α πρόκειται να καλέσει ένα πρόγραμμα Β και να 

χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του, το Β πρέπει συνήθως να μπορεί να 
κληθεί από γραμμή εντολών ή με μια απλή εντολή. Αν το πρόγραμμα Β 
λειτουργεί μόνο σε μορφή γραφικού περιβάλλοντος, η επικοινωνία μεταξύ του 
A και του Β δεν είναι συνήθως εφικτή. 

2  http://www.cs.rhul.ac.uk/home/tamas/assets/files/scps/clusterx-doc-
0.9.8.html 

3 http://micans.org/mcl/sec_other.html 
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3.3.7 Εμπλουτισμός πληροφορίας για τους όρους της κάθε Ομάδας (Cluster) 

Μια βασική και ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργικότητα που προσθέτει το 
bioTextQuest είναι ο εμπλουτισμός του υποσυνόλου των Significant Terms που 

εμφανίζονται σε κάθε ομάδα. Ο εμπλουτισμός αυτός επιτελείται από το 
bioTextQuest με 2 διαφορετικούς τρόπους 

1. με τη χρήση εξωτερικών πηγών χαρακτηρισμού (annotation) κειμένου. Οι 
πηγές αυτές χρησιμεύουν για τον χαρακτηρισμό όρων που έχουν 

βιολογική σημασία, ασχέτως από την ομάδα στην οποία βρίσκονται (π.χ. 
ο χαρακτηρισμός ενός  Significant Term που εντοπίζεται σε περισσότερες 
του ενός ομάδες θα είναι ακριβώς ο ίδιος, ανεξάρτητα από την ομάδα στην 
οποία βρίσκεται). Οι πηγές αυτές είναι το Reflect [98] και το WhatIzIt [99]. 

2. με τον χαρακτηρισμό των όρων με βάση την ομάδα ή τις ομάδες στις 
οποίες συμμετέχουν (π.χ. η ύπαρξη κάποιων Significant Terms μόνο σε 
μία ομάδα) 

3.3.7.1 Reflect 

Η Reflect 1  [98] είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία η οποία επισημαίνει 
γονίδια, πρωτεΐνες και μικρομόρια σε μια ιστοσελίδα ή ένα κείμενο. Η Reflect 

προσφέρει ένα API 2  ώστε να τη χρησιμοποιήσει κανείς προγραμματιστικά 
[100]. 

Το bioTextQuest στέλνει στη Reflect όλους τους όρους της Li.S.T. και 
τους λαμβάνει επεξεργασμένους (Reflected). Με αυτό τον τρόπο, 

χαρακτηρίζονται οι όροι που αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες ώστε να 
παρουσιαστούν στη σελίδα των αποτελεσμάτων. 

3.3.7.2 WhatIzIt 

To WhatIzIt 3  [99] είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο επιτελεί 
εργασίες επεξεργασίας/εξόρυξης πάνω σε ένα κείμενο που του έχει σταλεί από 
το χρήστη. Το WhatIzIt είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία μέσων 

πληροφοριών/λεξικών/υπηρεσιών (pipelines) ώστε να αντλήσει διαφορετικού 
είδους πληροφορίες σχετικές με ένα κείμενο. 

Στην περίπτωσή του bioTextQuest χρησιμοποιούμε τη λεξικό 
whatizitGODict το οποίο σηματοδοτεί τους όρους της Li.S.T.  οι οποία ανήκουν 

στη GO (Gene Ontology). Με αυτό τον τρόπο, χαρακτηρίζονται οι όροι που 
αντιστοιχούν στους 3 κλάδους της GO (Μοριακή Λειτουργία, Βιολογική 

                                              
1 http://reflect.ws/  

2  Το API (Application Programming Interface) είναι μία σειρά 

λειτουργιών και εργαλείων  που προσφέρονται από ένα λογισμικό και 
επιτρέπουν τη συνεργασία μαζί του.  

3 http://www.ebi.ac.uk/webservices/whatizit/info.jsf 
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Διαδικασία και Κυτταρικό Διαμέρισμα) ώστε να παρουσιαστούν στη σελίδα των 
αποτελεσμάτων. 

3.3.7.3 Χαρακτηρισμός όρων με βάση τις ομάδες στις οποίες συμμετέχουν 

Για την αναγνώριση πρωτεϊνών, μοριακής λειτουργίας, βιολογικής 
διαδικασίας και κυτταρικού διαμερίσματος χρησιμοποιήσαμε διαδικτυακά 

εργαλεία τα οποία είναι δημοσιευμένα, δοκιμασμένα και ευρέως 
χρησιμοποιούμενα. Ο λόγος που μπορέσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε είναι ότι 
οι όροι που θέλαμε να χαρακτηρίσουμε μπορούν να λάβουν το χαρακτηρισμό 

τους ανεξάρτητα από το πλαίσιο της ομάδας στην οποία εμφανίζονται. Στην 
πραγματικότητα δε χαρακτηρίστηκαν οι όροι ως μέλη Ομάδων (clusters) αλλά 
οι όροι ως μέλη της Li.S.T.  

Υπάρχουν άλλες ιδιότητες οι οποίες μπορούν να μας επιτρέψουν να 

αποδώσουμε επιπλέον χαρακτηρισμούς στους όρους, οι οποίες, όμως, 
εξαρτώνται από τον αριθμό των ομάδων στις οποίες ανήκουν, από τη 
συχνότητα εμφάνισής τους σε κάθε ομάδα αυτά και από το λεξικό που το 

bioTextQuest χρησιμοποιεί. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν εξωτερικές υπηρεσίες αλλά χρειάζεται να γραφτεί 
προγραμματιστικός κώδικας.  

 Κατ’ αρχάς το bioTextQuest υπολογίζει τους όρους της Li.S.T. που είναι 

κοινοί μεταξύ όλων των ομάδων. Οι όροι αυτοί δε βοηθούν στο 
χαρακτηρισμό διακριτών ομάδων και σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι η 
κατ’ επιλογήν απόκρυψή τους από το χρήστη. 

 Επίσης, το bioTextQuest υπολογίζει τους όρους της Li.S.T. που είναι 
σπάνιοι σε κάθε ομάδα. Οι όροι αυτοί πιθανώς έχουν μικρότερη συμβολή 
στο χαρακτηρισμό μιας ομάδας αλλά η χρησιμότητά τους δεν αποκλείεται. 

Οπότε θέλουμε να δοθεί στο χρήστη δυνατότητα κατ’ επιλογήν απόκρυψής 
τους. 

 Οι όροι της Li.S.T που εμφανίζονται μόνο σε μία ομάδα είναι ιδιαίτερα 

πιθανό να χαρακτηρίζουν πιο έντονα την ομάδα αυτή. Ως εκ τούτου, το 
bioTextQuest επιτρέπει στο χρήστη να επισημαίνει κατ’ επιλογήν αυτούς 
τους όρους. 

3.3.8 Υπολογισμός του Tag Cloud 

Η δημιουργία του Tag Cloud αποτελεί ένα πολύ βασικό στάδιο γιατί, αν 
και ως διαδικασία δεν βρίσκεται στον πυρήνα των υπολογισμών του 

bioTextQuest (δημιουργία Li.S.T., δημιουργία διανυσμάτων, αλγόριθμοι 
ομοιότητας αλγόριθμοι Ομαδοποίησης), είναι η διεπαφή μεταξύ του τελικού 
αποτελέσματος και του χρήστη. Ο βασικός στόχος του Tag Cloud είναι η 

δημιουργία ενός ‘σύννεφου’ που θα περιέχει όλους του όρους μίας Ομάδας σε 
μέγεθος ανάλογο με τη συχνότητά τους. 

To Tag Cloud υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε Ομάδα. Στην κάθε 
Ομάδα, υπολογίζεται η συχνότητα εμφάνισης του κάθε όρου. Εν συνεχεία, 

λαμβάνεται υπόψιν ο πιο συχνός και ο πιο σπάνιος όρος. Ο πιο σπάνιος όρος 
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θα έχει το μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς κι ο πιο συχνός θα έχει το 
μεγαλύτερο μέγεθος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν ενδιάμεσες τιμές. Με αυτό 

τον τρόπο επιτυγχάνουμε, επιπλέον, και την κανονικοποίηση του μεγέθους των 
γραμματοσειρών. 

 Διακομιστής του bioTextQuest - Λογισμικό 

Το bioTextQuest είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία και, ως τέτοια, είναι 
εγκατεστημένη σε ένα Διακομιστή δικτύου (web server). Το bioTextQuest 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή 

ένωση και ο διακομιστής που χρησιμοποιήθηκε, αρχικά, για την ανάπτυξη αλλά 
και τη φιλοξενία του είχε φυσική παρουσία στο τμήμα Βιολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία). Από το 2013 το bioTextQuest έχει 

πλέον φυσική παρουσία στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης 
(Ηράκλειο). 

3.4.1 Hardware 

Ο διακομιστής που χρησιμοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

Κατασκευαστής  : LENOVO 

Μοντέλο   : ThinkCentre M58p 

 Μητρική Κάρτα  : Socket LGA 775 

Επεξεργαστής  : Intel Core 2 Duo CPU, E8400 @3.00GHz 

Μνήμη RAM   : 2 x 2GB DDR2 1067MHz 

Κάρτα δικτύου  : Intel 100/1000 Mbps 

Αποθηκευτικός χώρος : 250GB SATA II 

 Το λειτουργικό στο οποίο είχε εγκατασταθεί το bioTextQuest είναι το 
CentOS1 με το SELinux2 ενεργοποιημένο.  

 

Ο διακομιστής που χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι Rack 
Mounted (2u), σαφώς ισχυρότερος και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Κατασκευαστής  : DELL 

Μοντέλο   : Dell PowerEdge R720xd 

 Μητρική Κάρτα  :  Socket LGA2011, Intel C600 chipset  

                                              
1 www.centos.org 

2 http://selinuxproject.org 
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Επεξεργαστής : 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 @ 
2.00GHz, No of Cores: 8 (2 logical cores per 
physical), Max TDP: 95 W) 

Μνήμη RAM   : 8 x 8GB DDR3 1600MHz Buffered 

 Κάρτα δικτύου : Broadcom® 5720 Quad Port 1GbE BASE-
T 

Τροφοδοσία   : 2 χ 750W, hot-plug redundant PSU 

Αποθηκευτικός χώρος : 2 x 280GB SATA II in RAID 0 (mirroring), 8 
x 4GB Western Digital RED SAS 6Gbps in 

RAID 6 (28GB), 6x read speed, no write 
speed gain, Fault tolerance 2-drive failure, 
hot pluggable 

Άλλα χαρακτηριστικά : iDRAC7 with Lifecycle controller, ENERGY 
STAR® compliant 

Το λειτουργικό στο οποίο είχε εγκατασταθεί το bioTextQuest είναι το 
Ubuntu Server 12.04.1 LTS1. 

3.4.2 Λογισμικό 

Το bioTextQuest είναι στημένο σε διακομιστές με λειτουργικό σύστημα 
Linux (αρχικά CentOS και αργότερα Ubuntu Server. Οι υπολογιστές στους 
οποίους δουλεύαμε (client PCs) ποτέ δεν ταυτίζονταν με τον υπολογιστή όπου 

το bioTextQuest είναι εγκατεστημένο, όπως και ισχύει στις περισσότερες 
διαδικτυακές εφαρμογές. Οι υπολογιστές αυτοί είχαν είτε λειτουργικό Windows 
(xp, 7 η 8) είτε κάποια διανομή Linux. 

Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει το λογισμικό για την 

ανάπτυξη της εφαρμογής που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Διακομιστή και 
στους προσωπικούς υπολογιστές καθώς και το λογισμικό που χρησιμοποιεί το 
ίδιο το bioTextQuest. Σε όλες τις περιπτώσεις το λογισμικό που 

χρησιμοποιήθηκε σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ήταν ελεύθερα 
διαθέσιμο, δοκιμασμένο και καλά τεκμηριωμένο. 

3.4.2.1 Λογισμικό των διακομιστών για την ανάπτυξη της εφαρμογής 

Ο κώδικας της εφαρμογής μπορεί να γραφεί σε οποιοδήποτε 
επεξεργαστή κειμένου αλλά υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι 
ακριβώς γι’ αυτή τη δουλειά. Χρησιμοποιήσαμε τους: 

 Emacs2 

 Kate3 

                                              
1 http://old-releases.ubuntu.com/releases/12.04.1/ 

2 http://www.gnu.org/software/emacs/ 

3 http://kate-editor.org/ 
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 Komodo1 

 vi2 

 gedit3 

 
Ο κάθε επεξεργαστής κειμένου έχει τα πλεονεκτήματά του και τους 
περιορισμούς του, π.χ. σε απομακρυσμένη σύνδεση σε περιβάλλον γραμμής 
εντολών ο vi είναι ή μόνη επιλογή από τα παραπάνω λογισμικά. 

3.4.2.2 Λογισμικό προσωπικών υπολογιστών για την ανάπτυξη της 
εφαρμογής/σύνδεση με διακομιστές 

Στην περίπτωση που ο προσωπικός υπολογιστής έτρεχε κάποια 
διανομή Linux, το λογισμικό είναι τα ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο 

Διακομιστή. Επιπλέον, για τη σύνδεση με τον  Διακομιστή χρησιμοποιήθηκε το 
SSH4 (πιο συγκεκριμένα το ευρέως χρησιμοποιούμενο SSH25. Για τη μεταφορά 
αρχείων στο Διακομιστή, χρησιμοποιήθηκαν το SCP 6  (Secure copy) και το 
SFTP7 (SSH File Transfer Protocol). 

Στην περίπτωση που ο προσωπικός υπολογιστής έτρεχε Windows 
χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό λογισμικό το οποίο επιτελούσε τις ίδιες 
λειτουργίες. Για την επεξεργασία κειμένου χρησιμοποιήθηκαν τα: 

 Eclipse8 

 Notepad++9 

 

Για την επικοινωνία με το Διακομιστή χρησιμοποιήθηκαν τα: 

 WinSCP10 (αντίστοιχο του SCP σε διανομές Linux) 

 putty11 (μεταξύ άλλων επιτρέπει σύνδεση SSH) 

                                              
1 http://www.activestate.com/komodo-edit 

2 http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xcu/vi.html 

3 https://projects.gnome.org/gedit/ 

4 

http://groups.google.com/group/comp.security.unix/msg/67079d812a19f499?d
mode=source&hl=en 

5 http://www.vandyke.com/technology/drafts.html 

6 http://nixdoc.net/man-pages/FreeBSD/scp.1 

7 http://nixdoc.net/man-pages/FreeBSD/sftp.1.html 

8 http://www.eclipse.org/ 

9 http://notepad-plus-plus.org/ 

10 http://winscp.net/ 

11 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ 
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 Filezilla1 

 

Τα Windows δεν έχουν προεγκατεστημένη τη γλώσσα Perl. Χρησιμοποιήσαμε 
μια ευρέως διαδεδομένη έκδοση της Perl στα Windows, την Active Perl2. Τέλος, 
χρησιμοποιήθηκε το Cygwin3, ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη χρήση μίας 

σειράς εργαλείων Linux και προσφέρει λειτουργικότατα της γραμμής εντολών 
του Linux σε περιβάλλον Windows. 

3.4.2.3 Λογισμικό και πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί το bioTextQuest 

Το bioTextQuest είναι ένα τεχνικά περίπλοκο εργαλείο το οποίο τρέχει 
μια διαδικτυακή εφαρμογή και, πίσω από τη διεπαφή, κώδικα ο οποίος καλεί 
άλλο λογισμικό. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, χρησιμοποιούντα τα εξής 
λογισμικά, γλώσσες προγραμματισμού και πρωτόκολλα: 

 

Apache HTTP Server 

 Ο Apache HTTP Server 4  είναι ο, με διαφορά, πιο διαδεδομένος 
εξυπηρετητής HTTP5 στο διαδίκτυο. Δημιουργήθηκε και συντηρείται από μια 
ανοιχτή κοινότητα χρηστών υπό την αιγίδα του Apache Software Foundation6. 

Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και υποστηρίζει μία ποικιλία server-side 
γλωσσών προγραμματισμό 7 . Υποστηρίζει modules, δηλαδή αυτόνομα 
κομμάτια κώδικα τα οποία μπορούν να κληθούν/ενσωματωθούν στον Apache 

προσθέτοντας νέα λειτουργικότητα, επεκτείνοντας τις δυνατότητές του. Επίσης 
υποστηρίζει multithreading, δηλαδή την πραγματοποίηση πολλών 
παράλληλων λειτουργιών ταυτόχρονα.  

 Η ρύθμιση του Apache γίνεται με βάση διάφορα αρχεία κειμένου (που 

όλα έχουν κατάληξη .conf) που μας επέτρεψαν να ρυθμίσουμε τις επιμέρους 
λειτουργίες του Διακομιστή σύμφωνα με τις ακριβείς ανάγκες μας. Αν και το 
bioTextQuest έχει δοκιμασθεί και βελτιστοποιηθεί για να λειτουργεί σε 

                                              
1 https://filezilla-project.org/ 

2 http://www.activestate.com/activeperl 

3 http://www.cygwin.com/ 

4 http://httpd.apache.org/ 

5 Το HTTP (Hypertext Transfer Protocol) χρησιμεύει για τη μεταφορά 
πληροφορίας στο Διαδίκτυο και είναι ένα από τα βασικότερα πρωτόκολλά  του 
Διαδικτύου. 

6 http://www.apache.org/ 

7 Οι server-side γλώσσες προγραμματισμού είναι γλώσσες των οποίων 
οι εντολές εκτελούνται από τον Διακομιστή και τα αποτελέσματά τους 
στέλνονται, εν συνεχεία, στον επισκέπτη της ιστοσελίδας, σε αντιδιαστολή με 

τις γλώσσες προγραμματισμού όπου ο κώδικας τρέχει στον υπολογιστή του 
επισκέπτη (client-side). 
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συνδυασμό με τον Apache, θεωρητικά θα μπορεί να δουλέψει σε συνεργασία 
με οποιονδήποτε εξυπηρετητή δικτύου. 

  

HTML 

 Το HTML1 (Hypertext Markup Language) είναι μια γλώσσα markup2, το 

οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστοσελίδων οι οποίες, εν συνεχεία, 
μπορούν να αναγνωσθούν από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο 
(Web Browser). Με άλλα λόγια είναι ένα κείμενο σημασμένο με ειδικούς όρους 

οι οποίοι δεν αποτελούν μέρος του κειμένου που θα διαβάσει ο χρήστης και 
επιτρέπουν στον περιηγητή να το μορφοποιήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που 
οι ειδικοί αυτοί όροι κωδικοποιούν. Η αρχική ιδέα παρουσιάσθηκε πρώτη φορά 
από τον Tim Berners-Lee στο CERN3. 

 

CSS 

 Το HTML προσφέρει εξορισμού δυνατότητες μορφοποίησης ενός 
κειμένου. Το CSS4 (Cascading Style Sheets) επεκτείνει αυτές τις δυνατότητες 
ενώ επιτρέπει να διαχωριστούν από το κυρίως κείμενο στο οποίο 

χρησιμοποιούνται. Έχει πολύ ευρεία χρήση πλέον καθώς συμβάλει στην 
αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση μιας ιστοσελίδας με βελτιστοποιημένο 
τρόπο που προσφέρει περισσότερες δυνατότητες κι ευελιξία. Το CSS 

συντηρείται κι αναπτύσσεται από το World Wide Web Consortium5 (W3C) . Ο 
προπομπός του CSS δημιουργήθηκε από τον Håkon Wium Lie υπό την 
ονομασία CHSS. 

 

JavaScript 

Η JavaScript6 είναι μία γλώσσα προγραμματισμού η οποία επιτρέπει 

την εκτέλεση από τον υπολογιστή του χρήστη (client-side) ενός προγράμματος 
το οποίο είναι ενσωματωμένο σε μια ιστοσελίδα. Έχει ευρεία απήχηση και σε 
συνεργασία με την HTML και το CSS αποτελούν τον πυρήνα των 

περισσότερων μοντέρνων ιστοσελίδων. Αν κι έχει κάποιες ομοιότητες με τη 
Java οι δύο γλώσσες έχουν πολλές και σημαντικές διαφορές παρά την 
παρόμοια ονομασία. Η JavaScript δημιουργήθηκε από τον Brendan Eich για 

την Netscape Communications Corporation. Το εμπορικό σήμα της JavaScript 

                                              
1 http://www.w3.org/community/webed/wiki/HTML/Specifications 

2 Ως γλώσσα markup (markup language), ονομάζουμε ένα σύστημα για 
το χαρακτηρισμό κειμένων με φορμαλιστικό τρόπο. 

3 http://www.w3.org/History/1989/proposal.html 

4 http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss 

5 http://www.w3.org/ 

6  http://www.ecmascript.org/ (το επίσημο όνομα της JavaScript είναι 
ECMAScript αλλά χρησιμοποιείται σπάνια. 
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ανήκει στην Oracle η οποία αδειοδοτεί εταιρείες και οργανισμούς για τη χρήση 
της. 

Η ιστοσελίδα του bioTextQuest είναι προϊόν της συνεργασίαςHTML, 

CSS και JavaScript. Για ορισμένες λειτουργίες του bioTextQuest 
χρησιμοποιήθηκαν κάποιες επιπλέον βιβλιοθήκες της JavaScriptκαι πιο 
συγκεκριμένα οι: 

 scriptaculous 1  : χρησιμοποιείται σε κάποια γραφικά στοιχεία όπως η 

μπάρα κύλισης για την επιλογή των παραμέτρων των διάφορων 
αλγόριθμων Ομαδοποίησης. 

 overlibmws2 και overlib3 : Οι overlib και overlibmws χρησιμοποιήθηκαν για 

τα popup της bioTextQuest (τα popup, τουλάχιστον στην περίπτωση του 
bioTextQuest, είναι μικρά παράθυρα που ανοίγουν προσωρινά με το 
πάτημα του ποντικιού σε συγκεκριμένα στοιχεία της ιστοσελίδας). 

 Cytoscape Web4: το Cytoscape Web είναι μια εφαρμογή γραμμένη σε 

JavaScript και είναι μία απλοποιημένη εκδοχή του Cytoscape 
προσαρμοσμένη στις διαδικτυακές εφαρμογές5. Ενώ έχει ενσωματωθεί 
στο bioTextQuest, δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη.  

 

CGI 

To CGI 6  (Common Gateway Interface) είναι μια μέθοδος που 
χρησιμοποιείται από τους Διακομιστές δικτύου πολύ συχνά για την εκτέλεση 
εκτελέσιμων αρχείων. Το CGI προσδιορίσθηκε αρχικά από το NCSA7 (National 

Center for Supercomputing Applications) και πλέον είναι αποτελεί ένα από τα 
στάνταρ για τους εξυπηρετητές δικτύου. 

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπως του bioTextQuest όπου πίσω 
από τη ιστοσελίδα ενός ιστοχώρου καλείται κώδικας οποιασδήποτε γλώσσας 

προγραμματισμού τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται κατόπιν στην 
ιστοσελίδα. 

 

MySQL 

 Η MySQL8 είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων 
(Relational Database Management System [101]) ανοιχτού κώδικα. Μια βάση 

δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων τα οποία έχουν μορφοποιηθεί και 

                                              
1 http://script.aculo.us/ 

2 http://www.macridesweb.com/oltest/ 

3 http://www.bosrup.com/web/overlib/ 

4 http://cytoscapeweb.cytoscape.org/about/cytoweb 

5 http://www.cytoscape.org/ 

6 http://tools.ietf.org/html/rfc3875 

7 http://www.ncsa.illinois.edu/ 

8 http://www.mysql.com/ 
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ταξινομηθεί κι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιμα κι αποθηκεύσιμα σε 
ένα υπολογιστικό σύστημα. H MySQL δημιουργήθηκε το 1994 από τους 

Michael Widenius and David Axmark, ανήκει πλέον στην Oracle 1  και 
χρησιμοποιείται ευρέως. 

Η MySQL θεωρείται σχεσιακή βάση δεδομένων γιατί ακολουθεί το 
σχεσιακό μοντέλο διαχείρισης δεδομένων [101] δηλαδή τα δεδομένα 

αποθηκεύονται σε πίνακες δεδομένων όπου κάθε γραμμή είναι ένα αντικείμενο 
του πίνακα και κάθε στήλη αντιπροσωπεύει μια ιδιότητα των αντικειμένων που 
περιέχονται στον πίνακα. Σε κάθε πίνακα ορίζεται μια στήλη η οποία μπορεί να 

έχει μοναδική μη επαναλαμβανόμενη τιμή η οποία και χαρακτηρίζει τη γραμμή 
και ονομάζεται πρωτεύον κλειδί (primary key). To πρωτεύον κλειδί μπορεί να 
απαρτίζεται από πολλές στήλες. Σε αυτή την περίπτωση η συνδυασμένη τιμή 

όλων των στηλών οφείλει να είναι μοναδική. Στο παράδειγμα στην  Εικόνα 31 
ο πίνακας (που περιλαμβάνει τελεόστεους ιχθύες, από μια άλλη βάση 
δεδομένων) έχει 4 στήλες με τη στήλη species_id να είναι το πρωτεύον κλειδί 
και κάθε γραμμή να είναι μία καταγραφή των ιδιοτήτων ενός οργανισμού. 

 

 

Εικόνα 31: πίνακας της MySQL μέσα από το πρόγραμμα διαχείρισης phpMyAdmin2 

 

Η MySQL μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς πίνακες καθένας εκ των 
οποίων μπορεί να περιέχει σε μια στήλη του τα πρωτεύοντα κλειδιά ενός άλλου 
πίνακα, οπότε και αποκαλούνται εξωτερικά κλειδιά (foreign keys). 

Ένας πίνακας της MySQL μπορεί να τροποποιηθεί με την προσθήκη ή 
αλλαγή νέων καταγραφών/γραμμών. Επιπλέον, η αναζήτηση στη MySQL είναι 

                                              
1 http://www.oracle.com/us/products/mysql/ 

2 http://www.phpmyadmin.net/ 
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πολύ γρήγορη και με διάφορες υποστηριζόμενες τεχνικές μπορεί να 
επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο.  

Όλες οι παραπάνω ιδιότητες επιτρέπουν την αποθήκευση των 

εκατομμυρίων κειμένων της PubMed  στη MySQL αλλά και την ταχύτατη 
ανάκληση των αποθηκευμένων πληροφοριών. Επιπλέον, η MySQL  
προσφέρει API για μια ποικιλία γλωσσών προγραμματισμού μέσω των οποίων 

μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτή. Η αναζήτηση στην MySQL από το 
bioTextQuest γίνεται μέσω της Perl όπως και η αποθήκευση νέων 
καταγραφών. 

 

Perl 

Η Perl είναι η γλώσσα προγραμματισμού με την οποία έχει υλοποιηθεί 

ο κυρίως αλγόριθμος του bioTextQuest. Δημιουργήθηκε από τον Larry Wall το 
1987. Η Perl είναι ιδιαίτερα ευέλικτη στη διαχείριση και επεξεργασία κειμένου, 
γεγονός που αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους που την καθιστά μία από 
τις πλέον χρησιμοποιούμενες γλώσσες στη Βιοπληροφορική.  

Η Perl μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητές της με τη χρήση των 
modules τα οποία είναι ημιαυτόνομα κομμάτια κώδικα τα οποία επιτελούν μια 
νέα, συγκεκριμένη λειτουργία που και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με απλό 

τρόπο από το  κυρίως πρόγραμμα. Η συγκέντρωση πολλών module τα οποία 
επιτελούν λειτουργικά συναφείς και συμπληρωματικές λειτουργίες υπό ένα 
περιτύλιγμα (όπου περιλαμβάνονται και σαφείς οδηγίες χρήσης) ονομάζεται 

διανομή (distribution). Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός από διανομές, οι οποίες 
αποθηκεύονται σε ένα χώρο που αποκαλείται CPAN1 (Comprehensive Perl 
Archive Network). Τα distribution αυτά μπορούν εύκολα να κατεβασθούν 

τοπικά και να χρησιμοποιηθούν από ένα πρόγραμμα Perl. To τελικό 
αποτέλεσμα είναι ότι πολλές λειτουργίες μπορούν να επιτελούνται με ελάχιστο 
προγραμματισμό, χωρίς να εφευρίσκεται ο τροχός ξανά και ξανά.  

H Perl είναι προεγκατεστημένη στις περισσότερες διανομές Linux. Τα 

module και distribution που χρησιμοποιούνται από τα Perl script του 
bioTextQuest είναι τα εξής: 

 Config::Simple 2  : διευκολύνει την προσαρμοσμένη διαμόρφωση μιας 
πληθώρας λεπτομερειών του bioTextQuest μέσα από ένα απλό αρχείο 
κειμένου. 

 Time::HiRes3 : επιτρέπει την επικοινωνία του bioTextQuest με τη PubMed, 
ακολουθώντας τους χρονικούς περιορισμούς που επιβάλλουν στο ρυθμό 
ανάκλησης δεδομένων. 

 Sort::Key::Natural4 : διευκολύνει την αριθμητική ταξινόμηση των Ομάδων 
κειμένων (document clusters) από το bioTextQuest. 

                                              
1 http://www.cpan.org/ 

2 http://search.cpan.org/~sherzodr/Config-Simple-4.59/Simple.pm 

3 http://search.cpan.org/~zefram/Time-HiRes-1.9725/HiRes.pm 

4 http://search.cpan.org/~salva/Sort-Key-1.32/lib/Sort/Key/Natural.pm 
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 Tie::File1 : επιτρέπει την αποθήκευση της θέσης των γραμμών ενός αρχείου 

στη μνήμη του υπολογιστή. Χρησιμοποιείτο για την γρήγορη ανάκληση των 
κειμένων της MEDLINE. Δε χρησιμοποιείται πλέον καθώς τα κείμενα 
αποθηκεύονται και ανακαλούνται από τη MySQL, αλλά χρησιμοποιείτο στην 
αρχική έκδοσή του. 

 LWP2 (LWP::Simple, LWP::UserAgent ) και HTTP::Request::Common 3 
και HTML::Entities 4 : τα module LWP::Simple, LWP::UserAgent, 
HTTP::Request::Common χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με την 

PubMed καθώς και με τα υπόλοιπα διαδικτυακά εργαλεία που κλήθηκαν για 
εμπλουτίσουν τις πληροφορίες του bioTextQuest, δηλαδή τα Reflect και 
WhatIzIt. 

 Switch5 : χρησιμοποιείται σε πολλά script του bioTextQuest καθώς η Perl 

δεν προσφέρει μια απλή δομή για διαφορετικές ενέργειες αναλόγως της 
τιμής μιας πολλαπλής επιλογής. 

 DBI6 : επιτρέπει την επικοινωνία του bioTextQuest με τη βάση δεδομένων 
της MySQL. 

 DB_File7 : χρησιμοποιείται στο κομμάτι του bioTextQuest που επιτρέπει τη 

δημιουργία χρηστών και τη σύνδεση ενός χρήστη στο λογαριασμό του. (Δεν 
έχει ενεργοποιηθεί ακόμη). 

 PDL 8  : προσθέτει ορισμένες μαθηματικές δυνατότητες στην Perl που 
χρησιμοποιούνται από το bioTextQuest στη διαδικασία της κατασκευής των 
vector. 

 
Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης 

 Όπως αναφέρθηκε πιο λεπτομερώς και στο κεφάλαιο 3.3.6.2, η 
ομαδοποίηση κειμένων γίνεται με έτοιμους αλγόριθμους και πιο συγκεκριμένα 

με τη χρήση των πακέτων SCPS, clusterx, Cluster 3.0 και mcl. 
 
 

ntp 

 Το bioTextQuest εμφανίζει το χρόνο και την ημερομηνία σε ορισμένα 

στάδια της λειτουργίας του, οπότε είναι χρήσιμο να μένει ενημερωμένο το 

                                              
1 http://search.cpan.org/~toddr/Tie-File-0.98/lib/Tie/File.pm 

2 http://search.cpan.org/~gaas/libwww-perl-6.05/lib/LWP.pm 

3  http://search.cpan.org/~gaas/HTTP-Message-
6.06/lib/HTTP/Request/Common.pm 

4 http://search.cpan.org/dist/HTML-Parser/lib/HTML/Entities.pm 

5 http://search.cpan.org/~rgarcia/Switch-2.16/Switch.pm 

6 http://search.cpan.org/~timb/DBI-1.627/DBI.pm 

7 http://search.cpan.org/~pmqs/DB_File-1.829/DB_File.pm 

8 http://search.cpan.org/~chm/PDL-2.006/Basic/PDL.pm 



 86 

εσωτερικό του ρολόι. Ως εκ τούτου, έχουμε φροντίσει να είναι ενεργοποιημένο 
το ntp 1  (Network Time Protocol) το οποίο συνδέεται με time servers 2 

(διακομιστές ώρας) μέσω του ntpd3 (ntp daemon) για να συγχρονίζει ώρα και 
ημερομηνία.  

 

 

                                              
1 http://www.ntp.org/, http://tools.ietf.org/html/rfc1305 

2  http://www.pool.ntp.org/en/ (Οι time server είναι διακομιστές που 

διαβάζουν τον πραγματικό χρόνο από ένα ρολόι αναφοράς και τον 
αναδιανέμουν σε υπολογιστές που συνδέονται μαζί τους) 

3 http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/html/ntpd.html 
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4 bioTextQuest: Συζήτηση 

 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Το βασικό ερώτημα στην περίπτωση του bioTextQuest, αλλά και κάθε 
νέου εργαλείου Βιοπληροφορικής είναι α) τι δυνατότητες προσφέρει στον 
άμεσο χρήστη και β) τι καινούργιο προσφέρει στο πεδίο σε σχέση με άλλα 
αντίστοιχα διαδικτυακά εργαλεία. 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, έχουμε δει 2 παραδείγματα (case 
studies) στην παράγραφο 2.4.  

Το πρώτο παράδειγμα (αποσαφήνιση Συγγραφέα – author 
disambiguation – παράγραφος 2.4.1) παρουσιάζει μία χρήσιμη εφαρμογή του 

bioTextQuest. Εισάγοντας ένα όνομα συγγραφέα, το bioTextQuest είναι 
συνήθως σε θέση να διαχωρίσει τους συγγραφείς με βάση το επιστημονικό 
πεδίο τους. Πιο συγκεκριμένα, το bioTextQuest, επιλέγει αυτόματα τους 

χαρακτηριστικούς όρους από τις δημοσιεύσεις του κάθε συγγραφέα. Οι όροι 
που επαναλαμβάνονται πιο συχνά είναι και πιο πιθανό να σχετίζονται με το 
πεδίο του συγγραφέα. Καθώς οι όροι αυτοί θα παίζουν και καθοριστικό ρόλο 

στην Ομαδοποίηση, είναι πολύ λογικό να ομαδοποιηθούν οι δημοσιεύσεις του 
κάθε συγγραφέα στην ίδια Ομάδα. 

Όπως είδαμε και στην πράξη, παρά την ομοιότητα των ονομάτων 
(Pavlopoulos G και Pavlopoulos GA)  και την επιφανειακή ομοιότητα όρων 

όπως ‘data visualization’ και ‘human vision’, το bioTextQuest κατάφερε να 
διαχωρίσει τους δύο συγγραφείς με απόλυτη ακρίβεια δημιουργώντας δύο 
ομάδες που, όπως διαπιστώσαμε ελέγχοντας τις δημοσιεύσεις, αντιστοιχούν 

στον  ‘Pavlopoulos GA’ (17 δημοσιεύσεις) και  ‘Pavlopoulos G’ (7 
δημοσιεύσεις). Διαπιστώσαμε ότι μερικοί όροι που εμφανίζονται πιο έντονα 
στην πρώτη ομάδα είναι οι εξής: ‘bioinformatics’, ‘datasets’, ‘visualization’, 

‘large-scale’, ‘high-throughput’, ‘annotation’, ‘protein-interactions’ και ‘OMICS 
approaches’. Αντίστοιχοι όροι για τη δεύτερη ομάδα είναι οι: ‘diopter’, ‘vision’, 
‘keratography’, ‘corneal’ και ‘intraocular’. Κατ’ αρχάς, στην αναζήτηση αυτή, 

επιλέξαμε να μη χρησιμοποιήσουμε όρους Me.S.H. με σκοπό να 
«κατευθύνουμε» λιγότερο την αναζήτηση και να της επιτρέψουμε να είναι 
περισσότερο μη εποπτευόμενη (unsupervised). 

Επαναλαμβάνοντας το πείραμα, επιλέγοντας να χρησιμοποιηθούν, αυτή 

τη φορά, οι όροι Me.S.H. ώστε να έχουμε πιο κατευθυνόμενη ομαδοποίηση, 
πήραμε τις ίδιες ομάδες αλλά πλέον εμφανίζονται έντονα και κάποιοι, πιο 
εξειδικευμένοι, όροι όπως ‘information retrieval’, ‘cluster analysis’, ‘user 
interface’, ‘databases’, ‘computational biology’ και ‘bioentities’. Επίσης 

εμφανίζονται όροι όπως ‘Java3D’ και ‘’Processing.org’ που αντιστοιχούν σε 
γλώσσες προγραμματισμού σχετικές με την οπτικοποίηση [102, 103], οι οποίες 
και χρησιμοποιούνται από το συγγραφέα καθώς και εργαλεία οπτικοποίησης 

όπως ‘Medusa’, ‘Meander’ Και ‘Arena3D’ τα οποία έχουν δημιουργηθεί από το 
συγγραφέα [104–107]. Ομοίως, λέξεις όπως ‘diagnosis’, ‘laser therapy’, ‘eye 
infection’, ‘contact lenses’ και ‘conjunctivitis’ εμφανίζονται στην άλλη ομάδα. Τα 

παραπάνω επιτρέπουν μια εποπτική ματιά του επιστημονικού προφίλ του 
συγγραφέα.  
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Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι σε άλλες περιπτώσεις όπου 
χρησιμοποιείται ως όρος αναζήτησης το όνομα ενός μοναδικού συγγραφέα, 

είναι δυνατόν να διαχωρισθούν οι δημοσιεύσεις του σε πιο εξειδικευμένα ‘υπο-
πεδία’ που αντιστοιχούν στο ερευνητικό του έργο. 

Στο άλλο παράδειγμα μελετήθηκε ο ρόλος της nucleophosmin (NPM) σε 
ανθρώπινες ασθένειες. Χρησιμοποιήθηκε η αναζήτηση ‘[( NPM or Β23 ) AND 

DISEASE] και ο αλγόριθμος Ομαδοποίησης MCL του bioTextQuest. 
Δημιουργήθηκαν 3 Ομάδες με συνολικά 679 σημαντικούς όρους. 

Όπως διαπιστώθηκε, οι 3 ομάδες ανταποκρίνονται πολύ σαφώς σε 3 
διαφορετικές ομάδες ασθενειών που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία του NPM. 

Με τη βοήθεια του bioTextQuest, οι 3 νοσολογικές οντότητες αποκαλύπτονται 
και χωρίζονται σε διαφορετικές ομάδες, επιτρέποντας, έτσι, την ταχεία και 
αξιόπιστη εκτίμηση του ρόλου των NPM στις ανθρώπινες ασθένειες 

Όσον  αφορά το ερώτημα σχετικά με το τι καινούργιο προσφέρει το 

bioTextQuest στο πεδίο σε σχέση με άλλα αντίστοιχα διαδικτυακά εργαλεία, 
πρέπει να αναφέρουμε τα εξής 

 Το bioTextQuest ανήκει σε μια πολύ ευρεία εργαλείων τα οποία 
επιχειρούν να κάνουν εξόρυξη κειμένου σε ιατρικά κείμενα. Ανήκει, όμως, σε 

μια υποκατηγορία αυτών των εργαλείων, με πολύ λιγότερα μέλη, στα εργαλεία 
που επιτελούν Ομαδοποίηση κειμένων. Και πάλι, όμως, σε σχέση με αυτά, 
κάνει διαφορετικές λειτουργίες, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους. 

 Κατ’ αρχάς το bioTextQuest κάνει Ομαδοποίηση κειμένων αλλά με 

απώτερο σκοπό να κατηγοριοποιήσει κάθε Ομάδα όχι με βάση τα κείμενα αυτά 
καθαυτά αλλά με βάση όρους που θεωρεί ότι χαρακτηρίζουν την κάθε Ομάδα. 
Σε αυτό είναι συγκρίσιμο μόνο με το XplorMed, το οποίο όμως δεν επιτελεί 

άμεση αναζήτηση στην PubMed αλλά δέχεται από το χρήστη μια λίστα με 
PubMed IDs. Επιπλέον, το XplorMed δε μπορεί να αναλύσει πάνω από 500 
κείμενα. 

 Επίσης, η πορεία μέχρι τη δημιουργία αυτών των Ομάδων είναι 

διαφορετική από αυτή που συνήθως χρησιμοποιείται. Συνήθως, για μια ομάδα 
κειμένων υπολογίζεται το TF.IDF το οποίο εν συνεχεία χρησιμοποιείται για την 
Ομαδοποίηση των κειμένων. Στην περίπτωση του bioTextQuest, επίσης 

χρησιμοποιούμε το TF.IDF αλλά μόνο για ένα λόγο: την ταυτοποίηση των όρων 
που είναι σημαντικοί, όπως εξηγούμε στην παράγραφο 3.1. Σε αυτό το σημείο 
σταματάει η εφαρμογή του TF.IDF από το bioTextQuest. Η περαιτέρω 

ομαδοποίηση των κειμένων γίνεται με βάση αυτούς τους σημαντικούς όρους 
(οι οποίοι συναποτελούν τη Li.S.T.). 

 Επιπλέον, πριν την εφαρμογή του TF.IDF, εφαρμόζουμε μια μορφή μη 
αυτόματης επιμέλειας (manual curation), την χρήση, δηλαδή, μίας λίστας (stop 

list), η οποία περιέχει όρους των οποίων η συμμετοχή στην Ομαδοποίηση των 
κειμένων εμποδίζεται, ασχέτως του TF.IDF τους. 

 Το bioTextQuest ενσωματώνει πολλές εξωτερικές υπηρεσίες για να 
επιτελέσει τη λειτουργία του. Η πιο προφανής (και απαραίτητη) είναι η ίδια η 

PubMed. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατον να γίνει η αναζήτηση. Αποθηκεύοντας, 
όμως, τις δημοσιεύσεις και σε μια τοπική βάση δεδομένων, συνδυάζουμε τα 
προτερήματα και των 2 προσεγγίσεων. Χρησιμοποιώντας την PubMed και τα 

προγραμματιστικά εργαλεία που προσφέρει στους χρήστες της, μπορούμε να 
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εκμεταλλευθούμε τις μεγάλες δυνατότητες της στην ανάκληση κειμένων με 
βάση κάποιες λέξεις κλειδιά μέσα από τα 22 εκατομμύρια κείμενα που περιέχει. 

Εν συνεχεία, όμως, αφού μας επιστραφούν τα PubMed IDs, λαμβάνουμε τα 
κείμενα καθαυτά μέσα από τη βάση δεδομένων, αποφεύγοντας την 
καθυστέρηση που θα προκαλούσε η λήψη τόσο μεγάλης ποσότητας 

πληροφορίας από μια διαδικτυακή πηγή (μια τυχαία λήψη που δοκιμάσαμε με 
2482 κείμενα είχε μέγεθος ~3.5MB). 

 Η εκμετάλλευση εξωτερικών υπηρεσιών είναι πολύ χρήσιμη γιατί 
επιτρέπει το διαμοιρασμό των εργασιών, την μείωση της κατανάλωσης 

υπολογιστικών πόρων και την αποφυγή της δημιουργίας προγραμματιστικού 
κώδικα ο οποίος έχει ήδη γραφεί και, πολύ περισσότερο, δοκιμαστεί, από 
άλλους προγραμματιστές. Η εκμετάλλευση εξωτερικών υπηρεσιών έχει το 

μειονέκτημα, όμως, ότι όταν βασίζεται κανείς σε αυτές, δεν έχει τον έλεγχό τους. 
Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές μπορεί  να εμποδίσει την επικοινωνία με τη δικιά 
μας υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, μπορεί να πάψουν να λειτουργούν ή να ‘πέσει’ 

ο διακομιστής που τις προσφέρει. Έτσι, ενώ ενσωματώσαμε και κάποιες άλλες 
υπηρεσίες, το bioTextQuest λειτουργεί και χωρία αυτές. 

 Οι δύο υπηρεσίες που έχουν ενσωματωθεί, κι εμπλουτίζουν τα 
αποτελέσματα του bioTextQuest, είναι η Reflect και, μέσω της υπηρεσίας 

WhatIzIt, η Gene Ontology. Οι 2 αυτές υπηρεσίες είναι πολύ χρήσιμες στα 
στάδια κατόπιν της ομαδοποίησης. Οι Ομάδες που δημιουργούνται 
χαρακτηρίζονται πολύ επιτυχημένα από αυτές τις υπηρεσίες, καθώς 

καθίστανται πολύ πιο εμφανείς οι βιοϊατρικοί όροι που σχετίζονται με γονίδια, 
πρωτεΐνες, κυτταρικά διαμερίσματα, μοριακές λειτουργίες και βιολογικές 
διαδικασίες. 

 Τέλος, η τεχνική του Tag Cloud επιτρέπει μια πού καλή επόπτευση των 

αποτελεσμάτων της Ομαδοποίησης, όπου φαίνονται και τα αποτελέσματα του 
εμπλουτισμού της Li.S.T. από τις εξωτερικές υπηρεσίας. 

 Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνολογιών, μεθόδων κι υπηρεσιών 
καθιστά το bioTextQuest διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο 
εξόρυξης κειμένων.  

 Μελλοντικές Δυνατότητες 

Το bioTextQuest βρίσκεται ήδη στην τελική φάση αλλαγών και δοκιμών 

για την επόμενη έκδοσή του, ενώ έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή της αντίστοιχης 
δημοσίευσης. 

Πολλές νέες δυνατότητες προσφέρονται από το επερχόμενο 
bioTextQuest+. 

 Μέχρι τώρα, για τη σύγκριση των διανυσμάτων που χρησιμοποιούμε 

για να αντιπροσωπεύουμε κάθε κείμενο, εφαρμόζουμε τη μέθοδο 
του συνημίτονου (cosine) μεταξύ κάθε ζεύγους διανυσμάτων. 
Προσθέσαμε και τις μεθόδους tanimoto [108], pearson [109], kendall 

[110] και BM25 [35] για να ελέγξουμε αν κάποια βγάζει πιο καλά 
αποτελέσματα αναλόγως του είδους αναζήτησης. 
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 Έχει προστεθεί ο νέος αλγόριθμος ομαδοποίησης Affinity 

Propagation [111]. Επίσης, αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε μια 
διαφορετική έκδοση του αλγόριθμου Spectral ο οποίος πιθανώς 
είναι ταχύτερος και πιο ακριβής 

 Χρησιμοποιούμε το εργαλείο bioCompendium1 (το οποίο βρίσκεται 

υπό δημοσίευση) για επισήμανση (annotation), βιοπληροφορική 
ανάλυση και ενσωμάτωση πληροφορίας από διάφορες πηγές. Για 
πρωτεΐνες και γονίδια που εμφανίζονται σε κάθε Ομάδα των 

αποτελεσμάτων του bioTextQuest ο χρήστης μεταφέρεται στο 
bioCompendium όπου μπορεί να δει τις βιολογικές, αυτές, οντότητες 
με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες 

 Πολλές φορές ένα αποτέλεσμα μπορεί να εκπλήξει τον χρήστη του 

bioTextQuest. Μπορεί π.χ. να διαπιστώσει ότι σε κάποια ομάδα 
εμφανίζονται 2 ή περισσότεροι όροι οι οποίοι είναι αντικρουόμενοι ή 

απλά μη αναμενόμενοι ως συνυπάρχοντες στη βιολογική οντότητα 
που περιγράφει η εν λόγω Ομάδα. Του επιτρέπουμε να διαλέξει 
αυτούς τους όρους και να δει σε ποια κείμενα ή ακόμα και σε ποιες 

προτάσεις εμφανίζονται μαζί ώστε να διασαφηνιστεί ο λόγος που 
συνυπάρχουν. 

 Μια σημαντική προσθήκη στο bioTextQuest είναι η ΟΜΙΜ2 (Online 

Mendelian Inheritance in Man) [112]. H OMIM περιλαμβάνει 
ανθρώπινα γονίδια και φαινότυπούς. Περιλαμβάνει πάνω από 
12,000 γονίδια, ασθένειες και αναφορές (references) σε 

δημοσιεύσεις. Η ΟΜΙΜ έχει ήδη ενσωματωθεί στην τοπική βάση 
δεδομένων του bioTextQuest. Οι δυνατότητες αναζήτησης είναι α) 
είτε με τη χρήση των κειμένων την ΟΜΙΜ είτε β) με τη συλλογή των 

αναφορών (references) κάθε καταγραφής της ΟΜΙΜ και εφαρμογή 
του αλγόριθμου του bioTextQuest σε αυτές τις αναφορές. 

 

                                              
1 http://biocompendium.embl.de/ 

2 http://www.omim.org 
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5 Gene socialization:  Εισαγωγή 

 Γενικά 

Η μεγάλη πρόοδος στη γονιδιωματική, κυρίως λόγω της αλληλούχισης 
(sequencing) ολόκληρων γονιδιωμάτων από ποικίλους οργανισμούς, της 
πειραματικής ανίχνευσης σε μεγάλη κλίμακα (high-throughput experiments) 

καθώς και της ανάπτυξης μαθηματικών αλγόριθμων 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, σε μεγάλο βαθμό, στην ανάπτυξη και στην 
δυναμικότητα των υπολογιστικών αλγόριθμων. 

 Βασικές έννοιες 

Στο παρόν διδακτορικό θα ασχοληθούμε με τη συντήρηση της 
γονιδιακής θέσης και το πώς αυτή συσχετίζεται με τα εξής: 

 Διπλασιασμένα γονίδια 

 Πρωτεΐνη H-NS 

 Οριζόντια μεταφορά γονιδίων 

 Συνώνυμες – μη συνώνυμες μεταλλαγές (Ka/Ks) 

 Απαραίτητα γονίδια 

 Περιεκτικότητα σε GC 

Επιλέξαμε τα βακτήρια Escherichia  coli K-12 και Salmonella enterica 
typhimurium LT2 ως μοντέλα-οργανισμούς. Και τα δύο βακτήρια ανήκουν στην 

ευρύτερη οικογένεια των εντεροβακτηρίων κι έχουν παρόμοιες οικολογικές 

συμπεριφορές. H Salmonella υπολογίζεται ότι χωρίστηκε από τον κοινό της 
πρόγονο με την E. coli πριν ~100 εκατομμύρια χρόνια [113].  Και  οι  δύο  
μικροοργανισμοί  είναι  πάρα πολύ  καλά  μελετημένοι,  λόγω  της 

παθογονικότητας τους, γεγονός που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση πολλών 
πειραματικών αλλά και υπολογιστικών αποτελεσμάτων για περαιτέρω 
επιβεβαίωση ή διάψευση των όποιων  υποθέσεων μας. 

5.2.1 Συνταινία 

Η συντήρηση της σχετικής θέσης των γονιδίων πάνω στο χρωμόσωμα 
ονομάζεται συχνά συνταινία [114, 115]. Η συνταινία  αρχικά αναφερόταν στην 

γειτονική συνύπαρξη δύο ή περισσότερων γονιδίων πάνω σε ένα χρωμόσωμα 
αλλά, με την πάροδο του χρόνου, έχει επικρατήσει να αναφέρεται στη 
συντήρηση της θέσης μιας σειράς γονιδίων στο γενετικό υλικό διαφορετικών 
οργανισμών (Εικόνα 32).  
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Η συντήρηση της σχετικής θέσης των γονιδίων πάνω στο χρωμόσωμα 
έχει δειχθεί ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των γονιδιωμάτων, 
τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 

Εικόνα 32: Διατήρηση της συνταινίας σε δύο διαφορετικά γονιδιώματα  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από γονίδια των 

οποίων η σχετική θέση είναι συντηρημένη (συνδεδεμένα γονίδια – linked genes 
ή genes of conserved order - GCO) έχουν την τάση να εξελίσσονται πολύ πιο 
αργά σε σχέση με πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από γονίδια των οποίων η 
σχετική θέση δεν είναι συντηρημένη [116, 117].  

Υπάρχει μια πληθώρα μελετών σχετικών με τη διατήρηση της γονιδιακής 
θέσης και την επίδρασή της στην εξέλιξη του γονιδιώματος: 

 Μία από αυτές υποστηρίζει ότι τα γονίδια παραμένουν συνδεδεμένα, ώστε 
να διευκολυνθεί η κοινή μεταγραφική τους ρύθμιση [118].  

 Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται από το γεγονός ότι, στην Saccharomyces 
cerevisiae (S. cerevisiae), γονίδια με παρόμοιες ή σχετιζόμενες λειτουργίες 

εντοπίζονται στατιστικά συχνότερα σε κοντινές μεταξύ τους χρωμοσωμικές 
θέσεις και όντως υπόκεινται σε κοινή μεταγραφική ρύθμιση [119].  

 Συναφής, ως προς τα συμπεράσματα, είναι και η παρατήρηση ότι στους 

προκαρυωτικούς οργανισμούς, οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από 
γονίδια που διατηρούν την γονιδιακή τους σειρά αλληλεπιδρούν και 

συμμετέχουν στο ίδιο βιοχημικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη η κοινή έκφραση των αντίστοιχων γονιδίων  [116]. 

 Βασικό χαρακτηριστικό των προκαρυωτικών γονιδιωμάτων είναι η 

οργάνωση σε οπερόνια (operons) [120]. Ανάλυση, δε, των οπερονίων του 
βακτηρίου E. coli, δείχνει ότι τα γονίδια  καθενός  από  αυτά  κατατάσσονται  

στην  ίδια  κλάση  κυτταρικής  λειτουργίας [121]. 

 Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι γονίδια του βακτηρίου 
Bacillus subtilis (B. subtilis), που χαρακτηρίζονται ομόλογα με γονίδια του E. 

coli  τα οποία έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι ανήκουν σε οπερόνια, τείνουν 
να βρίσκονται σε γειτονικές περιοχές στο γονιδίωμα [121].  

 Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι γονίδια των οποίων η σχετική θέση έχει συντηρηθεί 
τείνουν να εξελίσσονται με παρόμοιους ρυθμούς [122]. 
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Όλες οι προηγούμενες παρατηρήσεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν πολύ έντονες ενδείξεις συσχέτισης μεταξύ της γονιδιακής σειράς, της 
συντήρησης  των οπερονίων και της έκφρασης των γονιδίων. 

Σε άλλες μελέτες συσχετίζεται η διατήρηση της γονιδιακής σειράς με 
χαμηλό ρυθμό ανασυνδυασμού στις περιοχές όπου αυτή παρατηρείται [118].  
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι μια  μελέτη (6), η οποία αποδεικνύει ότι τα 
απαραίτητα (essential) γονίδια του ευκαρυωτικού οργανισμού S. cerevisiae 

που παραμένουν γειτονικά είναι καλύτερα συντηρημένα και μάλιστα 
ομαδοποιούνται σε περιοχές με χαμηλό ρυθμό ανασυνδυασμού  [123].  

Αντίστοιχα, η μελέτη των απαραίτητων γονιδίων στους προκαρυωτικούς 
οργανισμούς (όπως η Ε. coli, Helicobacter pylori και Neisseria meningitidis) 

απέδειξε ότι, οι δύο ομάδες γονιδίων εξελίσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς 
[124], δηλαδή ότι τα απαραίτητα γονίδια εξελίσσονται με χαμηλότερους 

ρυθμούς, άρα είναι και καλύτερα συντηρημένα. Τέλος, έχει δειχθεί ότι ο αριθμός 
των αλληλεπιδράσεων σε ένα δίκτυο πρωτεϊνών συσχετίζεται άμεσα με το 
εξελικτικό ρυθμό των εν λόγω πρωτεϊνών [125] κι ότι γονίδια τα οποία 
εκφράζονται έντονα έχουν χαμηλότερο εξελικτικό ρυθμό [126, 127]. 

5.2.2 Διπλασιασμένα γονίδια 

Ο ρόλος της σχετικής γονιδιακής θέσης μπορεί να καταδειχθεί πιο 

έντονα χρησιμοποιώντας τη μελέτη των διπλασιασμένων γονιδίων [128]. 
Κατόπιν ενός γονιδιακού διπλασιασμού είναι συχνό φαινόμενο το ένα εκ των 
δύο παραλόγων γονιδίων να διατηρεί την αρχική του λειτουργία ενώ το άλλο 

θα διατελεί υπό χαμηλότερη εξελικτική πίεση. Αλλά δεν είναι πάντα προφανές 
κι ευνόητο ποιο εκ των διπλασιασμένων γονιδίων εξελίσσεται ταχύτερα. Έχουν 
υπάρξει αναφορές οι οποίες συσχετίζουν, οριακά, την συντήρηση της 

αμινοξικής αλληλουχίας ενός γονιδίου με τους γονιδιακούς του γείτονες [129] 
αλλά η λογική επιτάσσει ότι πρέπει να υφίστανται άλλοι, προς το παρόν 
άγνωστοι λειτουργικοί παράγοντες  που καθορίζουν τη μοίρα καθενός εκ των 
δύο διπλασιασμένων γονιδίων. 

5.2.3 H-NS  

Στα Gram-αρνητικά βακτήρια, όπως τα μέλη της οικογένειας 

Enterobacteriaceae, το βακτηριακό DNA συμπυκνώνεται με την βοήθεια 
πρωτεϊνών (histone like proteins) οι οποίες προσομοιάζουν στις ιστόνες  των 
ευκαρυωτικών οργανισμών [130]. Οι πρωτεΐνες αυτές, αν και δεν εμφανίζουν 

καμία ομολογία με τις ιστόνες, έχουν παρόμοια λειτουργία με αυτές, δηλ. 
συμπυκνώνουν το γενετικό υλικό και συμμετέχουν στη ρύθμιση της γονιδιακής 
έκφρασης [130]. Μία από τις καλά μελετημένες πρωτεΐνες, που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία, είναι η H-NS (Histone-like Nucleoid Structuring protein) 
[131]. Η πρωτεΐνη αυτή έχει την ικανότητα να ολιγομερίζεται μέσω του αμινο -
τελικού της άκρου, και να συνδέεται στο DNA μέσω του καρβοξυ -τελικού. Μετά 

την πρόσδεση της στο DNA, η πρωτεΐνη ολιγομερίζεται και δημιουργεί ένα 
βρόχο καταστολής αποσιωπώντας, πολύ συχνά, περισσότερα από ένα γονίδια  
[132]. 
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Όσον αφορά την H-NS μερικές σημαντικές παρατηρήσεις είναι οι εξής: 

 Έχει παρατηρηθεί από διάφορες ερευνητικές ομάδες ότι η H-NS παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο ως γενικός μεταγραφικός καταστολέας για ένα μεγάλο 
αριθμό γονιδίων στην Salmonella enterica serovar Typhimurium LT2 (S. 
Typhimurium) [133–135]. 

 Η H-NS  πιστεύεται ότι έχει σημαντική συνεισφορά στην οργάνωση και 
συμπύκνωση της βακτηριακής  χρωματίνης καθώς και στη μεταγραφική 
ρύθμιση πολλών βακτηριακών γονιδίων [132, 136, 137]. 

 Η H-NS σιγάζει τα γονίδια αυτά και εμποδίζει την είσοδό τους στο 
μεταφραστικό στάδιο με τρόπο που περιγράφεται στην Εικόνα 33.  

 Ένα κοινό γνώρισμα των γονιδίων που σιγάζονται από την H-NS είναι το 
χαμηλότερο τους περιεχόμενο σε GC (GC content) σε σχέση με το μέσο όρο 
του περιεχομένου GC του πλήρους γονιδιώματος της Salmonella [133, 134].  

 Επιπλέον ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων τα οποία σιγάζει η H-NS στη 

Salmonella, και για την ακρίβεια, 437, έχει προβλεφθεί ότι έχουν καταγωγή 
εκτός του βακτηρίου είναι δηλαδή προϊόντα οριζόντιας μεταφοράς 
(Horizontally transferred genes, HTGs) [134–136].  

 Η παραπάνω πρόβλεψη ταιριάζει με την παρατήρηση ότι τα γονίδια που 
προέρχονται από ορίζόντια μεταφορά (HGTs) είναι σχετικά πλούσια σε AT 
[138, 139]. Πιθανολογείται ότι ίσως πρόκειται για έναν αμυντικό μηχανισμό 

ενάντια σε ξένο γενετικό υλικό ο οποίος, όμως, έχει το πλεονέκτημα ότι 
επιτρέπει τη διατήρηση αυτού του υλικού για μελλοντική χρήση [136]. 

 

 

Εικόνα 33: 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 
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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 δύο λόγους: α) σημεία πρόσδεσης του ενεργοποιητή υπάρχουν ήδη στο τμήμα 
του DNA που εισέρχεται μέσω της οριζόντιας  μεταφοράς,  β)   η  ρυθμιστική  
πρωτεΐνη  του  «ξένου»  DNA  να  προσδένεται  σε ρυθμιστικά στοιχεία του 
γενετικού υλικού του ξενιστή. (πηγή: Navarre et al, Selective silencing of foreign 

DNA with low GC content by the H-NS protein in Salmonella,  Science, 2006) 

5.2.4 Οριζόντια Μεταφορά Γονιδίων (Horizontal Gene Transfer – HGT) 

Οι πρώτες ενδείξεις της πιθανότητας ύπαρξης Οριζόντιας Γονιδιακής 

Μεταφοράς (Horizontal Gene Transfer – HGT) (Εικόνα 34) ήταν η παρατήρηση 
ότι κάποιοι παθογόνοι παράγοντες είχαν τη δυνατότητα να μεταφερθούν μεταξύ 
πνευμονόκοκκων (pneumococci) σε μολυσμένα ποντίκια, γεγονός που 

εξηγήθηκε ακριβώς από αυτή τη διαδικασία (η οποία, σε αυτή την περίπτωση, 
ονομάστηκε βακτηριακή μεταμόρφωση) [140]. Έχει ανακαλυφθεί ότι σημαντικά 
ποσοστά των περισσότερων βακτηριακών γονιδιωμάτων αποτελούνται από 

γονίδια που προέρχονται από οριζόντια μεταφορά [141]. Η αντίσταση στα 
αντιβιοτικά, άλλωστε, βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό σε αυτή τη διαδικασία [142, 
143]. 
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Εικόνα 34: Κάθετες και οριζόντιες μεταφορές γονιδίων στους οργανισμούς 

(πηγή: Δρ Barth F. Smets, wikipedia) 

 

Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί οριζόντιας μεταφοράς γονιδίων αλλά όταν 

το γονίδιο καταλήξει στο βακτήριο-υποδοχέα μπορεί να δράσει με 
διαφορετικούς τρόπους [144]. Είναι πιθανόν να είναι βλαβερό για τον 
οργανισμό, οπότε και θα οδηγήσει στη σταδιακή εξάλειψή του. Είναι, επίσης, 

δυνατόν, να είναι επωφελές για τον οργανισμό (π.χ. αυξάνοντας την 
παθογονικότητά του, όπως προαναφέρθηκε) και να επικρατήσει. Τέλος αν το 
νέο γονίδιο δεν επηρεάζει την πιθανότητα επιβίωσης του οργανισμού, η 

πιθανότητα επιβίωσης του προϊόντος είναι θέμα τύχης [144]. Αξίζει να τονισθεί 
ότι όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 5.2.3, το H-NS μπορεί να 
‘απενεργοποιήσει’ τη δράση του ξένου γονιδίου, επιτρέποντας τη διατήρησή 
του για μελλοντική χρήση [136]. 

5.2.5 Συνώνυμες/μη συνώνυμες μεταλλαγές – Λόγος Ka/Ks 

Συνώνυμες, ονομάζουμε τις μεταλλαγές ενός γονιδίου οι οποίες δεν 

οδηγούν σε μεταβολή της αμινοξικής ακολουθίας του αντίστοιχου πρωτεϊνικού 
προϊόντος. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να λάβουν χώρα λόγω του εκφυλισμού 
του γενετικού κώδικα, ο οποίος επιτρέπει σε ένα αμινοξύ να κωδικοποιείται από 
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πάνω από μία τριπλέτες (εως και 6, σε ορισμένες περιπτώσεις). Σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις, στις οποίες η αλλαγή ενός νουκλεοτιδίου οδηγεί στην 

αλλαγή της αμινοξικής αλληλουχίας, η αντίστοιχη μεταλλαγή ονομάζεται μη 
συνώνυμη. 

Με τον όρο Ka/Ks αναφερόμαστε στο λόγο μη συνώνυμων προς 
συνώνυμες μεταλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο λόγο του 

αριθμού μη συνώνυμων μεταλλαγών ανά νουκλεοτιδική θέση προς τον αριθμό 
των συνώνυμων μεταλλαγών ανά νουκλεοτιδική θέση. Υπάρχουν πολλοί 
τρόποι υπολογισμού του Ka/Ks [145] (π.χ. maximum-likelihood [146, 147], 

counting [147]). Όσο μικρότερος είναι αυτός ο λόγος, τόσο πιο έντονη είναι η 
εξελικτική πίεση σε αυτή τη θέση, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η αλλαγή του 
αντίστοιχου αμινοξέος. 

5.2.6 Απαραίτητα γονίδια 

Απαραίτητα γονίδια ονομάζονται τα γονίδια ενός οργανισμού τα οποία 
θεωρούνται αναγκαία για την επιβίωσή του. Γονίδια δηλαδή, τα οποία, αν 

απωλεσθούν από τον οργανισμό, καθιστούν την επιβίωσή του αδύνατη. Το 
πρόβλημα, βέβαια, με αυτό τον ορισμό είναι ότι τα απαραίτητα πρωτεϊνικά 
προϊόντα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες 

αναπτύσσεται ένας οργανισμός (π.χ. περιβαλλοντική θερμοκρασία, έλλειψη η 
υπερπροσφορά κάποιων θρεπτικών ουσιών, κ.α.). Έχει επικρατήσει, πλέον, η 
σύμβαση ότι απαραίτητα θεωρούνται τα γονίδια που είναι αναγκαία για την 

επιβίωση του οργανισμού, δεδομένης της κάλυψης όλων των θρεπτικών 
αναγκών του οργανισμού και υπό βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες [148, 
149]. 

Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός 

γονιδίου σε ένα οργανισμό ως απαραίτητο. Ο ένας είναι η μεταλλαξιγένεση 
μέσω transposons κι ο άλλος είναι η διαγραφή του γονιδίου [150]. Και στις 2 
περιπτώσεις εμποδίζεται η λειτουργία του γονιδίου, γεγονός που επιτρέπει την 

εκτίμηση του κατά πόσο είναι απαραίτητο ένα γονίδιο. Για τον οργανισμό της 
Salmonella Typhimurium, τα απαραίτητα γονίδια εντοπίσθηκαν [151] με τη 
μέθοδο της μεταλλαξιγένεσης. 
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6 Gene socialization: Αποτελέσματα 

 Ο εξελικτικός ρυθμός και το περιεχόμενο σε GC σχετίζονται με τη διατήρηση 
της σχετικής γονιδιακής θέσης 

Συγκρίναμε όλες τις πρωτεΐνες που προβλέπεται ότι κωδικοποιούνται 
στο πλήρως αλληλουχισμένο γονιδίωμα της S. Typhimurium [152] με όλες τις 

προβλεπόμενες πρωτεΐνες του επίσης πλήρως αλληλουχισμένου γονιδιώματος 
της E. coli K12 [153] τις οποίες λάβαμε από το NCBI Genomes Division 1 

χρησιμοποιώντας το blastp [154, 155]. Χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που 
κρίναμε απαραίτητα για να θεωρηθούν 2 πρωτεΐνες συνδεδεμένες (όπως 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 7.2, σελίδα 112), διαπιστώσαμε ότι από τις 4425 
πρωτεΐνες της S. Typhimurium, οι 3584 είχαν ομόλογες στην E. coli. Από τις 

ομόλογες πρωτεΐνες, οι 3024 διαπιστώθηκε ότι κωδικοποιούνταν από γονίδια 
των οποίων η σχετική σειρά είναι συντηρημένη (genes of conserved order, 

GCO ή, αλλιώς, συνδεδεμένα γονίδια ) και τα υπόλοιπα 560 είχαν απωλέσει τη 
σχετική τους θέση (nGCO ή, αλλιώς, μη συνδεδεμένα γονίδια). Όσον αφορά τα 
841 γονίδια για τα οποία δε βρέθηκε ομόλογο, αυτό συνέβη γιατί είτε η τιμή του 

E-value τους βρισκόταν κάτω από το όριο του E-value που είχε τεθεί στο blast, 
είτε παρουσίαζαν σημαντική ομοιότητα μόνο σε ένα μικρό ποσοστό του 
συνολικού τους μήκους (Εικόνα 35). Σε οποιαδήποτε από τις 2 παραπάνω 
περιπτώσεις, θεωρήσαμε ότι ένα γονίδιο της S. Typhimurium δεν έχει ομόλογο 
στην E. coli. 

 

 

Εικόνα 35: Από τα 4425 γονίδια της S. Typhimurium, τα 841 δεν έχουν ομόλογο στην E. coli. 

Από τα 3584 ομόλογα, τα 3024 είναι συνδεδεμένα και τα υπόλοιπα 560 είναι μη 
συνδεδεμένα. 

 

                                              
1 ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/Bacteria/ 

μη ομόλογα; 841; 
19%

GCO, 3024, 68%
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Τα 3024 ομόλογα ζευγάρια των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από 
GCO γονίδια έχουν, κατά μέσο όρο, αλληλουχική ομοιότητα 83,6% ενώ οι 

πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από nGCO γονίδια έχουν ομοιότητα ίση με 
45.0% (Εικόνα 36). Η διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων είναι στατιστικά 
σημαντική. 

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι από τα 3024 γονίδια, μόνο τα 104 

έχουν ομοιότητα με τα ομόλογά τους μικρότερη από 50%. Η ύπαρξη αυτών των 
γονιδίων εξηγείται από το γεγονός ότι περίπου 60% ανήκουν σε ομάδες λίγων 
γονιδίων και περίπου 50% ανήκουν σε ομάδες όπου οι θέσεις των γονιδίων 

είναι αντεστραμμένες. Αντιθέτως, όσον αφορά τα 560 μη συνδεδεμένα γονίδια, 
μόνο 113 έχουν ομοιότητα μεγαλύτερη από 70%. Σε αυτή την περίπτωση, το 
65% αυτών των γονιδίων είναι γονίδια τα οποία θα είχαν διατηρήσει τη σύνδεση 
με γειτονικά τους αν δεν παρεμβάλλονταν 1-3 άλλα γονίδια. 

Περαιτέρω ανάλυση αποκαλύπτει στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ του περιεχόμενου σε GC των τριών κατηγοριών γονιδίων της S. 
Typhimurium, δηλαδή GCO, nGCO και μη έχοντα ομόλογα με την E. coli, το 

οποίο είναι 53.7%, 50.6% και 49.2% αντίστοιχα (Εικόνα 36). Δεδομένου ότι το 
περιεχόμενο σε GC του πλήρους γονιδιώματος της S. Typhimurium είναι 52.2% 

είναι προφανές ότι τα GCO είναι εμπλουτισμένα σε G και C. Η στατιστικά 

σημαντική μείωση του περιεχομένου σε GC των 2 τελευταίων ομάδων μπορεί 
να εξηγηθεί είτε α) από την παρουσία μεγάλου αριθμού γονιδίων HGT σε αυτές 
τις ομάδες (τα οποία, όπως έχει προαναφερθεί, είναι πλούσια σε AT), είτε β) 

από την συσσώρευση μεταλλάξεων πλουσίων σε AT στα γονίδια αυτών των 
ομάδων λόγω χαμηλότερης εξελικτικής πίεσης1. 

 

 

Εικόνα 36: α) Η ομοιότητα των συνδεδεμένων γονιδίων (GCO) είναι 83.6% ενώ των μη 

συνδεδεμένων γονιδίων (nGCO) είναι 45,0% (Kruskal-Wallis chi-squared = 
348.0419, df = 2, P-value < 2.2e-16, GCO std=12.8, nGCO std=21.2), β) Η 

                                              
1 Όπως αναφέρεται και παρακάτω, η παρασκευή αδενίνης και ουρακίλης 

έχει χαμηλότερο ενεργειακό κόστος από την παρασκευή άλλων νουκλεοτίδια 
του DNA 

GCO nGCO μη ομόλογα

αλληλουχική ομοιότητα 83.60% 45.00%

περιεκτικότητα σε GC 53.70% 50.60% 49.20%
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περιεκτικότητα σε GC των συνδεδεμένων γονιδίων (GCO) είναι 53.7%, των μη 
συνδεδεμένων γονιδίων (nGCO) είναι 50,6% και των μη ομολόγων είναι 49.20% 
(Wilcoxon rank-sum test: W=1522118, P-value = 0, GCO std=3.9, nGCO std=5.5, 
μη ομόλογα std=7.5). Η περιεκτικότητα σε GC του πλήρους γονιδιώματος της S. 
Typhimurium είναι 52.2%. 

Επιθυμώντας να διαπιστώσουμε ποια από τις 2 υποθέσεις ισχύει 
ελέγξαμε την περιεκτικότητα των 3 ομάδων των γονιδίων της S. Typhimurium 

σε HGTs χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων HGT-DB, η οποία περιέχει 
πιθανά HGT γονίδια σε προκαρυωτικούς οργανισμούς  [156]. Όπως 

αναμενόταν, τα περισσότερα εκ των προβλεπόμενων HGTs εμπεριέχονται στις 
2 τελευταίες κατηγορίες των γονιδίων που δεν είναι συνδεδεμένα ή δεν έχουν 
ομόλογο στην E. coli, ωστόσο, μετά την αφαίρεσή τους από τις αντίστοιχες 

ομάδες, τα αποτελέσματα δε μεταβλήθηκαν. Πρέπει, πάντως, να αναφερθεί ότι 
η μεθοδολογία της HGT-DB για την πρόβλεψη περιπτώσεων οριζόντιας 
μεταφοράς γονιδίων περιλαμβάνει και τον υπολογισμό του περιεχομένου σε 

GC [156] οπότε είναι πιθανόν ότι αυτή η παρατήρηση είναι επηρεασμένη από 
αυτό.  

Η υπόθεση (β), ότι δηλαδή τα γονίδια των ομάδων nGCO και no 
homolog συσσωρεύουν μεταλλάξεις πλούσιες σε AT, μπορεί να εξηγείται από 

την παρατήρησή μας ότι τα γονίδια αυτά βρίσκονται υπό χαμηλότερη εξελικτική 
πίεση και ως εκ τούτου συσσωρεύουν περισσότερες μεταλλαγές, ειδικά 
μεταλλαγές από C σε T οι οποίες είναι γνωστό ότι είναι οι συνηθέστερες κάτω 

από ουδέτερη εξελικτική πίεση [157]. Η παρατήρηση ότι γονιδιώματα 
ενδοκυτταρικών παθογόνων τείνουν να είναι πλούσια σε AT για λόγους 
ενεργειακών δαπανών αλλά και διαθεσιμότητας πόρων1 [158] θα μπορούσε να 

είναι μια εναλλακτική εξήγηση. Αφού λάβει χώρα ένα φαινόμενο ειδογένεσης, 
μερικά γονίδια μπορεί να παραμένουν συνδεδεμένα και συνεχίζουν να έχουν 
χαμηλούς εξελικτικούς ρυθμούς. Αυτό πιθανώς είναι το αποτέλεσμα της 

ισχυρής εξελικτικής πίεσης για διατήρηση της σχετικής τους θέσης, 
συμβάλλοντας, έτσι, στη συντήρηση της λειτουργίας της πρωτεΐνης ή της 
αλληλεπίδρασης με τα γειτονικά γονίδια. Άλλα γονίδια, μετά την ειδογένεση, 

μπορεί να χάσουν τη σχετική θέση τους και να αρχίσουν να συσσωρεύουν 
μεταλλάξεις ταχύτερα. Τα γονίδια της S. Typhimurium που δεν έχουν ομόλογα 
στην E. coli θα μπορούσαν να είναι είτε HGTs είτε γονίδια που έχασαν τη 

σχετική τους θέση και εν συνεχεία υπέστησαν ένα σημαντικό αριθμό 
μεταλλάξεων, όντας υπό χαμηλότερη εξελικτική πίεση, με αποτέλεσμα να μην 
παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με τον πρόγονό τους. 

Θέλοντας να αποκτήσουμε μια ποσοτική εκτίμηση της εξελικτικής πίεσης 

για τα συνδεδεμένα και τα μη συνδεδεμένα γονίδια υπολογίσαμε το λόγο των 
μη συνώνυμων (Κα) προς τις συνώνυμες μεταλλαγές (Κς), προβάλλοντας τις 
ευθυγραμμίσεις (alignments) των πρωτεϊνών στις αντίστοιχες νουκλεοτιδικές 

αλληλουχίες. Ο μέσος όρος Κα/Κς για τα GCO και nGCO υπολογίστηκε ίσος με 
0.07 και 0.23, αντίστοιχα (Πίνακας 3). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η 
yn00 [159], όπως αυτή έχει υλοποιηθεί στο πακέτο PAML [160]. Η διαφορά 

αυτή είναι στατιστικά σημαντική  και είναι ενδεικτική ύπαρξης υψηλής 
εξελικτικής πίεσης πάνω στα συνδεδεμένα γονίδια. 

                                              
1  Η παρασκευή αδενίνης και ουρακίλης έχει χαμηλότερο ενεργειακό 

κόστος από την παρασκευή άλλων νουκλεοτιδίων του DNA 
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 Ka/Ks 

 πλήρες γονιδίωμα διπλασιασμένα γονίδια σιγασμένα από H-NS 

GCO 0.07 0.09 0.10 

nGCO 0.23 0.43 0.35 

 

Πίνακας 3: Ο λόγος συνώνυμων μεταλλαγών προς μη συνώνυμες (όπως αυτός μεταβάλλεται 

μεταξύ συνδεδεμένων και μη γονιδίων) στο πλήρες γονιδίωμα, μόνο στα 
διπλασιασμένα γονίδια και μόνο στα σιγασμένα από H-NS γονίδια. (Asymptotic 
Wilcoxon rank sum test, data:  Poisson corrected distances for GCO versus nGCO 
genes, W = 1522518, p-value < 2.2e-16, data:   Gamma corrected distances 
(alpha=2) for  GCO versus nGCO genes, W = 1522518, p-value < 2.2e-16). 

 Η μοίρα των διπλασιασμένων γονιδίων ορίζεται από τη διατήρηση της 
σχετικής τους θέσης 

 Ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη ότι τα συνδεδεμένα γονίδια 

εξελίσσονται πολύ πιο αργά από τα μη συνδεδεμένα προκύπτει από την 
κατηγορία των διπλασιασμένων γονιδίων. Επιτελέσαμε  μια σύγκριση όλων 
των πρωτεϊνών της S. Typhimurium με τον εαυτό της (all-against-all self-

comparison) και εντοπίσαμε όλες τις ομάδες γονιδίων που μπορούν να 
θεωρηθούν ομόλογα στη S. Typhimurium και έχουν ομολογία με το ίδιο γονίδιο 
στην E. coli και, μάλιστα, ως πρώτο αποτέλεσμα (best hit). Εντοπίσαμε 687 

ομόλογα γονίδια αυτού του τύπου (15,5% του συνολικού αριθμού γονίδια της 
S. Typhimurium), 343 (49.9%) εκ των οποίων είναι συνδεδεμένα και 344 (51.1) 

μη συνδεδεμένα. Άμα συγκριθούν αυτά τα ποσοστά με το πλήρες γονιδίωμα 
της S. Typhimurium (68.3% και 12.6%, αντίστοιχα) (Εικόνα 37), είναι στατιστικά 

προφανές ότι τα διπλασιασμένα γονίδια τείνουν να είναι συνδεδεμένα, εν 
συγκρίσει με το πλήρες γονιδίωμα. Αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, συμβαίνει 
καθώς, κατόπιν ενός συμβάντος διπλασιασμού, η εξελικτική πίεση, στο ένα εκ 

των δύο διπλασιασμένων γονιδίων, ώστε να μη μετακομίσει από την γονιδιακή 
γειτονιά του χαλαρώνει. Οι πρωτεΐνες των συνδεδεμένων γονιδίων  στα 343 
διπλασιασμένα συνδεδεμένα γονίδια  έχουν 74.4% ομοιότητα ενώ οι 344 

πρωτεΐνες των διπλασιασμένων μη συνδεδεμένων γονιδίων έχουν ομοιότητα 
μόλις 37.0%1 (Εικόνα 38). 

 

                                              
1 Wilcoxon rank-sum test: W = 106315.5, P-value = 0 
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Εικόνα 37: Η ομάδα των διπλασιασμένων γονιδίων έχει πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε μη 
συνδεδεμένα γονίδια σε σχέση με το πλήρες γονιδίωμα.  

 

 

Εικόνα 38: Στα διπλασιασμένα γονίδια, η ομοιότητα μειώνεται και για τις δυο υποκατηγορίες 
(συνδεδεμένα κα μη συνδεδεμένα γονίδια). (Wilcoxon rank-sum test: W=1522118, 
P-value = 0, GCO std=20.2, nGCO std=14.6). 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα μας ωθούν να καταλήξουμε σε 2 
σημαντικά συμπεράσματα: 

1. Από τη σύγκριση της ομοιότητας των πρωτεϊνών των 2 ομάδων με 

το συνολικό γονιδίωμα, οι πρωτεΐνες αυτής της υποομάδας των 
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διπλασιασμένων γονιδίων εξελίσσονται ταχύτερα (γεγονός σύμφωνο 
και με προηγούμενες μελέτες [161]. 

2. Όποτε λαμβάνει χώρα ένα συμβάν διπλασιασμού, το γονίδιο που 
παραμένει στην αρχική γενωμική του θέση τείνει να εξελίσσεται πιο 
αργά σε σχέση με το ομόλογο του που μετακινείται. Είναι δε 

συχνότερο το φαινόμενο να κρατάει την αρχική του λειτουργία 
το πρώτο σε σχέση με το δεύτερο. Αυτή η ανακάλυψη 
συμπληρώνει μια άλλη μελέτη [129] παρόλο που οι μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις είναι διαφορετικές. 

Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν την παρατήρηση ότι η διατήρηση 
της γονιδιακής θέση είναι ένα επιπλέον σημαντικό κριτήριο που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψιν σε αναζήτηση πρωτεϊνικής ομοιότητας.  

Στα παραπάνω συμπεράσματα καταλήγουμε αν ακολουθήσουμε μια 

διαφορετική προσέγγιση και υπολογίσουμε το λόγο Κα/Κς για τις 2 υποομάδες 
διπλασιασμένων γονιδίων – συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων. Οι τιμές 
είναι, αντίστοιχα, 0.09 και 0.43 (Πίνακας 3). Στις περισσότερες περιπτώσεις 

που  όλα τα διπλασιασμένα γονίδια ήταν μη συνδεδεμένα, κανένα εξ αυτών δεν 
παρουσίαζε υψηλή ομοιότητα με το κοινό τους ομόλογο στην E. coli. Ανάλυση 

του μέσου περιεχόμενου σε GC  για τις 2 ομάδες διπλασιασμένων γονιδίων 
παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με το πλήρες γονιδίωμα. 

 Τα απαραίτητα γονίδια τείνουν να συντηρούν τη γονιδιακή τους θέσης. 

Διαπιστώσαμε ότι από τα 231 γονίδια της S. Typhimurium τα οποία έχουν 

επιβεβαιωθεί ότι είναι απαραίτητα [151], 184 είναι συνδεδεμένα (79.6%), 27 
είναι μη συνδεδεμένα (11.7%) και 20 δεν έχουν ομόλογο στη E. coli (8.6%). Αν 

τα νούμερα αυτά συγκριθούν με τα αντίστοιχα του πλήρους γονιδιώματος 

(68.3%, 12.6% και 19.0%, αντίστοιχα) διαπιστώσαμε ότι στην ομάδα των 
απαραίτητων γονιδίων, τα συνδεδεμένα υπερ-αντιπροσωπεύονται, τα μη 
συνδεδεμένα βρίσκονται στο ίδιο ποσοστό και τα μη έχοντα ομόλογο στην E. 
coli υπο-αντιπροσωπεύονται (Εικόνα 39). 
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Εικόνα 39: Τα απαραίτητα γονίδια έχουν, αναλογικά, περισσότερα συνδεδεμένα γονίδια σε 

σχέση με το πλήρες γονιδίωμα και λιγότερα μη ομόλογα 

Θέλοντας να επιβεβαιώσουμε το εύρημά μας  δημιουργήσαμε 231 τυχαίες 
ομάδες των 231 γονιδίων της S. Typhimurium και μελετήσαμε την κατανομή 

των γονιδίων που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες: συνδεδεμένα - 68.4%, μη 
συνδεδεμένα - 12.6% και άνευ ομολόγου στην E. coli - 18.9%. Αυτά τα ποσοστά 

μας δείχνουν ότι η κατανομή των γονιδίων είναι εκτός της φυσιολογικά 
αναμενόμενης. 

Τέλος, τα 211 απαραίτητα γονίδια με ομόλογο στην E. coli κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες με μέση ομοιότητα ίση με 82.5%1.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα απαραίτητα γονίδια 
στα βακτήρια είναι όχι μόνο πιο συντηρημένα σε σχέση με τα υπόλοιπα, (όπως 
έχει ήδη δειχθεί [124]), αλλά τείνουν να είναι συνδεδεμένα, τουλάχιστον στην 
περίπτωση της S. Typhimurium. 

 Η H-NS τείνει να ρυθμίζει γονίδια που δεν διατηρούν τη γονιδιακή θέση τους.  

Σχετικά πρόσφατα αποτελέσματα [132, 133, 137, 161] δείχνουν ότι η H-

NS τείνει να σιγάζει ένα σημαντικό αριθμό γονιδίων τα οποία θεωρείται ότι 
πιθανότατα έχουν προέλθει από οριζόντια γονιδιακή μεταφορά. Ωθούμενοι από 
αυτές τις παρατηρήσεις αποφασίσαμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των 

συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων γονιδίων μόνο στο υποσύνολο των 359 
γονιδίων που έχει βρεθεί ότι σιγάζονται υπό την επίδραση της H-NS στην S. 
Typhimurium [134].  

Διαπιστώσαμε ότι 119 γονίδια ήταν συνδεδεμένα (33.1%), 99 ήταν μη 
συνδεδεμένα  (27.6%) και 141 δεν έχουν ομόλογο στη S. Typhimurium (39.3%). 

Οι διαφορές με τους αντίστοιχους μέσους όρους στο πλήρες σετ γονιδίων της 

                                              
1 sd=19.8 
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S. Typhimurium είναι μεγάλες, με τις αντίστοιχες τιμές να είναι 68.3%, 12.6% 

και 19.0% (Εικόνα 40). Αυτό το αποτέλεσμα υποδεικνύει μια προτίμηση της H-

NS στην καταστολή γονιδίων που είτε είναι συνδεμένα  είτε δεν έχουν ομόλογο  
με κοντινά είδη. Τα 119 συνδεδεμένα γονίδια είχαν  ομοιότητα 74.8% και τα μη 
συνδεδεμένα 34.2%1, παρατήρηση συμβατή με τις αντίστοιχες για το πλήρες 
γονιδίωμα και για τα διπλασιασμένα γονίδια. 

 

 

Εικόνα 40: Ποσοστό σιγασμένων από H-NS γονιδίων στις υποκατηγορίες GCO, nGCO 
και άνευ ομολόγου, σε σχέση με το πλήρες γονιδίωμα. Τα γονίδια που 

σιγάζονται από την H-NS έχουν, τείνουν να είναι μη συνδεδεμένα, σε σχέση με το 
πλήρες γονιδίωμα, και να μην έχουν ομόλογα 

 

Υπολογίσαμε το περιεχόμενο σε GC για τα, καταστελλόμενα από την H-
NS, συνδεδεμένα γονίδια (49.4%), τα, καταστελλόμενα από την H-NS, μη 

συνδεδεμένα γονίδια (45.5%) και τα, καταστελλόμενα από την H-NS, γονίδια 
χωρίς ομόλογο στην E. coli (44%). Και στις τρεις περιπτώσεις το περιεχόμενο 
σε GC μειώνεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σε σχέση με το πλήρες 
γονιδίωμα2. 

 

                                              
1 P-value: <2.2e-16 

2 P-value: < 5.498e-12 
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Εικόνα 41: Περιεκτικότητα σε GC των σιγασμένων από H-NS γονιδίων στις 
υποκατηγορίες GCO, nGCO και άνευ ομολόγου, σε σχέση με το πλήρες 
γονιδίωμα. Τα γονίδια που σιγάζονται από την H-NS, τείνουν να είναι μη 

συνδεδεμένα, σε σχέση με το πλήρες γονιδίωμα, και έχουν λιγότερα ομόλογα. 
(Kruskal-Wallis chi-squared = 51.8533, df = 2, P-value < 5.498e-12, GCO std=5.7, 
nGCO std=5.2, μη ομόλογα std=6). 

Χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα λίστα με τα πιθανά HGTs [156], 

βρήκαμε ότι από τα 359 καταστελλόμενα από την H-NS γονίδια, τα 130 
προβλέπεται ότι έχουν προέλθει από οριζόντια μεταφορά (Εικόνα 42). Αν και 
υπάρχουν πολλά H-NS γονίδια που προβλέπεται ότι είναι HGT (όπως έχει και 

παλιότερα αναφερθεί [134]), περισσεύει ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων τα 
οποία καταστέλλονται από την H-NS και τα οποία δεν προβλέπονται ως 
προϊόντα οριζόντιας μεταφοράς.  
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Εικόνα 42: Τα 359 γονίδια που σιγάζονται από την H-NS περιλαμβάνουν 130 γονίδια που 

προβλέπεται ότι προέρχονται από οριζόντια μεταφορά (HGTs) 

 

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι από τα καταστελλόμενα από 
την H-NS γονίδια,  τα 229 μη-HGT είχαν υψηλότερο περιεχόμενο σε GC σε 
σχέση με τα υπόλοιπα  130 HGT γονίδια (Εικόνα 43). Θα μπορούσε, βεβαίως, 

όπως έχει προαναφερθεί, να υποτεθεί ότι τα αποτελέσματα επηρεάζονται από 
τη μέθοδο που ακολουθείται από την HGT-DB, από την οποία λαμβάνουμε τη 
λίστα με τα HGT. Ωστόσο παρατηρήσαμε ένα παρόμοιο πρότυπο μείωσης του 

περιεχομένου σε GC σε σύγκριση και με το πλήρες σετ των γονιδίων της S. 
Typhimurium (Εικόνα 43). 

 

 

Εικόνα 43: Γονίδια που σιγάζονται από την H-NS. Σύγκριση μεταξύ αυτών που προβλέπεται 

ότι  προέρχονται από οριζόντια μεταφορά γονιδίων με τα υπόλοιπα, όσον αφορά 
την περιεκτικότητα τους σε GC και το ποσοστό τους ως προς τα συνολικά γονίδια 
που σιγάζονται από την H-NS. 

 

Το επόμενο βήμα, ήταν να διαπιστώσουμε αν οι παρατηρούμενες 

διαφορές οφείλονταν σε γονίδια που σχετίζονται με την παθογένεση. Για να το 
επιτύχουμε αυτό συγκρίναμε την S. Typhimurium με ένα εντεροπαθογόνο 
στέλεχος της E. coli, το O127:H6 str. E2348/691 (EPEC) [162]. Εντοπίσαμε 174 

γονίδια της S. Typhimurium που δεν έχουν ομόλογο στην E. coli Κ12 αλλά 
έχουν με τη EPEC. Από αυτά τα 174 γονίδια, τα 14 είναι καταστελλόμενα από 
το H-NS και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γονίδια των pathogenicity Island-2 
(SPI-2)2 όπως τα ssaL, ssaS [166], sseB και sscA [167].   

                                              
1 ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/Bacteria/ 

2 Ένα γενωμικό νησί (genomic island) είναι τμήμα του γονιδιώματος για 
το οποίο υπάρχουν έντονες ενδείξεις ότι προέρχεται από οριζόντια γονιδιακή 

μεταφορά [163]. Τα νησιά παθογένειας (pathogenicity island), είναι γενωμικά 
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Επίσης, μέσα σε αυτά τα 174 γονίδια, περιλαμβάνονται 55 γονίδια της  
Salmonella των οποίων ο χαρακτηρισμός μεταβάλλεται από μη συνδεδεμένα 

σε συνδεδεμένα όταν το γονιδίωμα αναφοράς αλλάζει από E. coli K12 σε 
EPEC, αντίστοιχα. Από τα 55 αυτά γονίδια, τα καταστελλόμενα από την H-NS 
είναι 11 (Εικόνα 44) και περιλαμβάνουν γονίδια του SPI-2 όπως τα ssaV, ssaN, 
ssaR, ssaT, ssaU [166]. 

 

Εικόνα 44: Εντοπίσαμε 174 γονίδια στην S. Typhimurium LT2 που δεν έχουν ομόλογο με την 

E. coli Κ12 αλλά έχουν με τη EPEC (Typhi ∩ 𝐾12’ ∩ EPEC). Για 55 εξ αυτών 
(nGCO->GCO) ο χαρακτηρισμός μεταβάλλεται από μη συνδεδεμένα σε 
συνδεδεμένα όταν το γονιδίωμα αναφοράς αλλάζει από E. coli K12 σε EPEC. 
Αυτά, με τη σειρά τους περιλαμβάνουν 11 γονίδια που σιγάζονται από την 
πρωτεΐνη H-NS. 

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι στα 359 
καταστελλόμενα από την H-NS γονίδια εντοπίζονται 98 διπλασιασμένα γονίδια 

(27.3% ενώ ο μέσος μέσο όρο στο πλήρες γονιδίωμα είναι 15.5%) εκ των 
οποίων μόνο τα 22 είναι συνδεδεμένα (Εικόνα 45). 

 

                                              

νησιά τα οποία βρίσκονται σε παθογόνα βακτήρια αλλά δεν εμφανίζονται σε 
στενούς αλλά μη παθογόνους συγγενείς τους [164, 165]. 

174 

γονίδια 

174 γονίδια 

55 γονίδια 

11 γονίδια 
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Εικόνα 45: Στα 359 καταστελλόμενα από το H-NS γονίδια εντοπίζονται 98 

διπλασιασμένα γονίδια, εκ των οποίων μόνο τα 29 είναι συνδεδεμένα 

 

Υπολογίσαμε το περιεχόμενο σε GC για τα 98 διπλασιασμένα γονίδια 

από τα οποία μόνο το ένα παράλογο στοχεύεται από την H-NS. Από αυτά, τα 
74 (22 εκ των οποίων είναι συνδεδεμένα) (Εικόνα 46) βρέθηκε ότι έχουν 89 
παράλογα που δεν καταστέλλονται από την H-NS. Συγκρίνοντας το 

περιεχόμενο σε GC των παραπάνω κατηγοριών παραλόγων, παρατηρήσαμε 
μια εντυπωσιακή διαφορά. Συγκεκριμένα το μέσο περιεχόμενο σε  GC των 74 
καταστελλόμενων από την H-NS γονιδίων ισούται με 46.5% 1  και των 89 
παραλόγων ισούται με 51.4%2. 

 

                                              
1 Standard deviation: 5.5 

2 Standard deviation: 4.2, (Wilcoxon rank-sum test: W = 1545, P-value = 

5.663e-09). 
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Εικόνα 46:  Η σκούρα γκρι περιοχή αντιστοιχεί στα γονίδια που είναι διπλασιασμένα 
και σιγάζονται από την H-NS. Ένα τμήμα αυτής της περιοχής (κόκκινη περιοχή) αντιστοιχεί σε 
γονίδια που έχουν ένα παράλογο που δε στοχεύεται από την H-NS.  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι πέρα από 
τον ρόλο της ως καταστολέας HGTs, η H-NS λειτουργεί ως ρυθμιστής της 

μεταγραφικής δραστηριότητας των διπλασιασμένων γονιδίων. Είναι 
ενδιαφέρον το γεγονός ότι γονίδια με σημαντικό ρόλο στην παθογονικότητά της 
S. Typhimurium όπως το ssrB (το οποίο έχει ρόλο κλειδί στην έκφραση των 

γονιδίων του SPI-2 [168]) και τα ssaN, ssaR, ssaT, ssaU και ssaV (γονίδια του 
SPI-2 που κωδικοποιούν στοιχεία του second type III secretion apparatus 
[166]) είναι μη συνδεδεμένα και έχουν χαμηλή μέση περιεκτικότητα σε GC 

(43.1%) ενώ τα αντίστοιχα ομόλογά τους είναι συνδεδεμένα  με πολύ 
υψηλότερη μέση περιεκτικότητα σε GC (54.8%). Επιπλέον τα προαναφερθέντα 
γονίδια που σχετίζονται με την παθογένεση καταστέλλονται από την H-NS [134] 
αντιθέτως με τα διπλότυπά τους. 

 Μια απρόσμενη παρατήρηση είναι ότι 20 γονίδια από τα 359 
καταστελλόμενα από την H-NS είναι απαραίτητα για τη S. Typhimurium [151].  
Αυτό το παράδοξο ίσως εξηγείται από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν 

χώρα τα πειράματα ή, ακόμα, από τη λειτουργία της H-NS ως τμήμα ενός 
γενικού, άγνωστου προς το παρόν, βακτηριακού ρυθμιστικού μηχανισμού. 
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7 Gene socialization: Μέθοδοι 

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

Το εργαλείο BLAST [154, 155] (Basic Local Alignment Search Tool) 
είναι ένας ευριστικός αλγόριθμος για την σύγκριση μιας νουκλεοτιδικής ή 
πρωτεϊνικής αλληλουχίας με μία ή περισσότερες άλλες που βρίσκονται 

αποθηκευμένες σε μια βάση δεδομένων. Χρησιμοποιείται ευρέως από την 
βιολογική κοινότητα. 

 Το BLAST χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των πρωτεϊνών της S. 
Typhimurium LT2 και E. coli K12. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το 

Protein Blast (BLASTP) που εξειδικεύεται στη σύγκριση πρωτεϊνικών 
αλληλουχιών. Για κάθε πρωτεΐνη της S. Typhimurium LT2 ψάξαμε στην E. coli 
K12 για τις ομόλογες. Το ίδιο πράξαμε και για την E. coli EPEC (δες κεφάλαιο 

6.4, σελίδα 107). 

Για κάθε σύγκριση, η ομοιότητα αυτή που έχει την καλύτερη βαθμολογία 
(bit score)1 επιλέγεται ως η καλύτερη (best hit). Για να δεχτούμε μια στοίχιση 
ως επιτυχή απαιτήσαμε να έχει μέγιστο E-value 2  ίσο με 10e-6. Το BLAST 

μπορεί να βρει υψηλή ομοιότητα  μεταξύ δυο αλληλουχιών σε ένα τμήμα τους 
μόνο και να αποδώσει σε αυτή την ομοιότητα χαμηλό E-value. Αυτό δε σημαίνει 
ότι η ομοιότητα στο σύνολο των 2 πρωτεϊνών είναι υψηλή. Για να αποφύγουμε 

ψευδή αποτελέσματα λόγω μικρών συντηρημένων περιοχών, απαιτήσαμε δύο 
αλληλουχίες να θεωρούνται ομόλογες, αν και μόνο αν οι αλληλουχίες 
αλληλεπικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 50%. Π.χ. αν 2 αλληλουχίες μήκους 

1000 αμινοξέων έκαστη, παρουσιάζουν μόνο μία στοιχιζόμενη περιοχή 200 
αμινοξέων με πολύ χαμηλό E-value, δε θεωρούνται ομόλογες. Για τις 
υπόλοιπες παραμέτρους, χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες τιμές του 
BLAST, δηλαδή: 

 Μέγεθος λέξης (word size): 3 

 πίνακας αντικατάστασης (substitution matrix): BLOSUM62 

 χρησιμοποιήθηκε  και  η  παράμετρος  κάλυψης  περιοχών  με  υψηλή 
πολυπλοκότητα (filter low complexity regions). 

 

                                              
1 Το bit score προκύπτει από την αλληλουχία, όταν ληφθούν υπόψιν οι 

στατιστικές ιδιότητες του αλγόριθμου αλληλούχισης του BLAST. Δεδομένου ότι 
το bit score κανονικοποιείται, επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ  πολλών 
αλληλουχίσεων [169]. 

2  Το E-value είναι μια παράμετρος που περιγράφει τον αριθμό των 
‘χτυπημάτων’ που περιμένει κανείς να δει λόγω τυχαίας ομοιότητας ψάχνοντας 
σε μια βάση δεδομένων που περιέχει αλληλουχίες. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι 

το E-value δείχνει την πιθανότητα μια αντιστοίχηση να είναι τυχαία. Έτσι, E-
value ίσο με 1 σημαίνει ότι περιμένουμε να δούμε μια τυχαία ομοιότητα της 
αλληλουχίας μας στη βάση που χρησιμοποιούμε. Άρα, όσο το E-value 

πλησιάζει στο μηδέν, τόσο πιο απίθανο μια ομοιότητα να είναι τυχαίο συμβάν 
[169]. 
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Το  πρόγραμμα χρησιμοποιεί αρχεία τύπου FASTA , που ανακτήθηκαν 
από τις τοποθεσίες: 

S. Typhimurium:  
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/Bacteria/Salmonella_typhimurium_LT2/NC_003
197.faa 

E. coli: 
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/Bacteria/Escherichia_coli_K12/NC_000913.faa 

E. coli, το O127:H6 str. E2348/691 (EPEC): 

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/Bacteria/Escherichia_coli_O127_H6_E2348_69
_uid59343/ 

Από τις παραπάνω περιοχές ανακτήθηκε τόσο το αρχείο με τις 

πρωτεϊνικές αλληλουχίες όσο κι αυτό με τις αντίστοιχες νουκλεοτιδικές 
αλληλουχίες (απαραίτητο π.χ. για τον υπολογισμό του Ka/Ks). 

Οποιεσδήποτε διαφορές εμφανίζονται από την αντίστοιχη σύγκριση στο 
[117] οφείλονται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούμε πιο πρόσφατες εκδόσεις των 

γονιδίων των δύο βακτηρίων, επιλέξαμε διαφορετικό E-value και απαιτούμε να 
υπάρχει 50% κάλυψη των αλληλουχιών. 

 Αλγόρίθμος Εύρεσης της 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 x και y γονίδια αντίστοιχα, τότε αυτά έχουν τη σειρά  

s1, s2 … sx και 

e1, e2 … ey αντίστοιχα. 

Θεωρούμε  ότι  δύο  γονίδια  si  και  ey όπου  1<i<x   και  1<j<y,  είναι 

συνδεδεμένα (δηλ. διατηρούν την γονιδιακή τους σειρά) αν ισχύουν τα 
παρακάτω κριτήρια: 

1. τουλάχιστον  μια  από  τις  πρωτεΐνες  si-1 και  si+1 θα  πρέπει  να  
χαρακτηρίζεται ομόλογη με τις ei-1 και  ei+1, αντίστοιχα. 

2. Θα πρέπει τόσο το ζεύγος si  και  ey όσο και οι γείτονές τους που 
βρέθηκαν με τη χρήση του πρώτου κριτηρίου να βαθμολογούνται με 
το καλύτερο σκορ (best hit) από το BLAST. 

3. Αν τα παραπάνω κριτήρια ικανοποιούνται για τα si , si-1 και τα ei , ei+1 

αυτά γίνονται αποδεκτά καθώς θεωρούμε ότι μπορεί να έχει γίνει 
αναστροφή χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα των γονιδίων 
αυτών. 

Τελικά, τα ομόλογα ζεύγη των πρωτεϊνών ταξινομούνται σε συνδεδεμένα 
(linked ή GCO – Genes of Conserved Order) και μη-συνδεδεμένα (not linked ή 
nGCO – Genes of non-Conserved Order). Καταλήγουμε να έχουμε 3 

                                              
1 ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/Bacteria/ 
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κατηγορίες πρωτεϊνών για τη S. Typhimurium: τις συνδεδεμένες, τις μη 
συνδεδεμένες και αυτές που δεν έχουν ομόλογες στην E. coli.  

 Υπολογισμός Ka/Ks 

Χρησιμοποιήσαμε τα ζεύγη στοιχίσεων των πρωτεϊνικών αλληλουχιών 
από το BLASTP για να δημιουργήσουμε τις στοιχίσεις των αντίστοιχων 

νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, εισάγοντας in-frame gaps 1  όπου ήταν 
απαραίτητο. 

Για τον υπολογισμό του Ka/Ks χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα του 
yn00 του πακέτου PAML2 [159, 160, 171] με τις παρακάτω παραμέτρους: 

noisy = 1 

icode = 10 * 0:universal code; 1:mammalian 

mt; 2-10:see below 

weighting = 0 * weighting pathways between 

codons (0/1)? 

commonf3 × 4 = 1 * use one set of codon 

freqs for all pairs (0/1)? 

 

 Πρέπει να αναφερθεί ότι αφαιρέσαμε 2 γονίδια από τη λίστα3 καθώς το 
πρόγραμμα δεν απέδιδε ένα αξιόπιστο λόγο Ka/Ks. Επίσης αφαιρέσαμε όσα 
γονίδια είχαν λόγο Ka/Ks ίσο με 0. Θέλοντας να αποφύγουμε περιπτώσεις 

όπου το Ks έχει κορεσθεί, με αποτέλεσμα το Ka/Ks να μη δίνει αξιόπιστα 
αποτελέσματα, αφαιρέσαμε από τα αποτελέσματα όσα ομόλογα έχουν Ks < 
1.5, σύμφωνα με την πρακτική που ακολούθησαν οι Castillo-Davis et al. [172]. 

Ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι οι αλληλουχίες των μη συνδεδεμένων γονιδίων 
τείνουν να συσσωρεύουν πολύ περισσότερες μη συνώνυμες μεταλλαγές σε 
σχέση με τα συνδεδεμένα, οι διαφορές μεταξύ του λόγου Ka/Ks των δύο 

κατηγοριών γονιδίων θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες απ’ όσο παρουσιάζεται στη 
μελέτη μας. 

 

 

  

                                              
1 In-frame gaps είναι η εισαγωγή κενών στη νουκλεοτιδική αλληλουχία 

τέτοιων ώστε να μην αλλάξουν τα επόμενα κωδικόνια και, άρα, να παραμείνει 
σταθερή η αμινοξική αλληλουχία. 

2 To PAML (Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood) είναι ένα 
πακέτο προγραμμάτων φυλογενετικής ανάλυσης πρωτεϊνών και DNA το οποίο 

χρησιμοποίει τη στατιστική μέθοδο maximum likelihood [170]. Διατηρείται και 
διανέμεται ελεύθερα από τον Ziheng Yang.  

3 NP_462323 και NP_463455 
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 Στατιστική ανάλυση 

 

Όλες οι στατιστικές μελέτες έγιναν με χρήση του R (έκδοση 2.3.1.) [173].  

 Κώδικας Perl 

Οι περισσότερες διαδικασίες και μέθοδοι υλοποιήθηκαν με τη χρήση της 
γλώσσας Perl. Γράφτηκαν δεκάδες μικρά και μεγάλα προγράμματα στη 
συγκεκριμένη γλώσσα. Το πιο σημαντικό, αυτό που υπολογίζει ποια γονίδια 
είναι συνδεδεμένα βρίσκεται στο Παράρτημα (κεφάλαιο 10). 

Το πρόγραμμα που υπολογίζει ποια γονίδια είναι συνδεδεμένα 
χρησιμοποιεί μια λίστα των γονιδίων στα δυο βακτήρια, με τη σειρά στην οποία 
βρίσκονται. Επίσης χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του BLASTP. 

Συνδυάζοντας τις 2 λίστες υπολογίζει για όλα τα ομόλογα μεταξύ των δύο 
οργανισμών το κατά πόσο είναι συνδεδεμένα. 

 



 115 

8 Gene socialization: Συζήτηση  

 Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εντυπωσιακά η αλληλούχιση και η 
ανάλυση  των  γονιδιωμάτων  διαφόρων  ειδών.  Η  σύγκριση  και  η  κατανόηση  
της εξελικτικής πορείας των διαφόρων οργανισμών έχει μεταφερθεί από το 

επίπεδο του γονιδίου - ή οικογένειας γονιδίων - και στο επίπεδο του 
γονιδιώματος. Βασική θεώρηση της μοριακή εξέλιξης είναι ότι ατομικά 
χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται σημαντικά στα διάφορα είδη, και 

μεταφέρουν εξελικτικά στοιχεία για την αναδόμηση των φυλογενετικών δέντρων 
(phylogenetic reconstruction) των ειδών. Η διατήρηση της γονιδιακής θέσης,  
αποτελεί  μια  από  τις  παραμέτρους  του  γονιδιωματικού  περιεχομένου 

(genome content) και χρησιμοποιείται σε αρκετά υπολογιστικά προγράμματα, 
που προβλέπουν πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις και που αναδομούν 
φυλογενετικά δέντρα [174, 175]. 

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 γονιδίων, που έχουν διατηρήσει τη σχετική γονιδιακή θέση τους σε δύο 

μακρινά είδη, εξηγείται, από τη θεωρία του εγωιστικού  οπερονίου  (selfish 
operon) [176]. Σύμφωνα με αυτή, ολόκληρα οπερόνια που συμβάλλουν στην 
προσαρμοστικότητα του οργανισμού μεταφέρονται μέσω οριζόντιας  

μεταφοράς. Ως εκ τούτου, τα γονίδια που απαρτίζουν αυτό το οπερόνιο είναι de 
facto μια μεταγραφική μονάδα και η συντήρηση της σχετικής θέσης τους είναι 
προϊόν εξελικτικής πίεσης. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, η εξελικτική πίεση 

δεν ασκείται σε επίπεδο γονιδίου, αλλά οπερονίου [176]. Μια εναλλακτική 
εξήγηση είναι ότι τα γονίδια έχουν απλά κληρονομηθεί από τον κοινό πρόγονο 
ως μια μονάδα και, για τον ίδιο λόγο, διατηρούν τη σχετική τους θέση. 

Συγκρίνοντας την παρουσία ή απουσία των γονιδίων σε συνδυασμό και 

με τη γονιδιακή τους θέση σε διαφορετικά είδη, μπορεί να προκύψουν 
σημαντικά συμπεράσματα για τα ρυθμιστικά και λειτουργικά δίκτυα του κάθε 
οργανισμού, και πως αυτά εξελίχθηκαν στην πορεία του χρόνου. 

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα 

Συνοψίζουμε τους υπολογισμούς μας για το Ka/Ks, την ομοιότητα των 
πρωτεϊνών και την περιεκτικότητα σε GC για συνδεδεμένα (GCO), μη 

συνδεδεμένα (nGCO) και γονίδια χωρίς ομόλογο (μη ομόλογα) στους 
παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4, Πίνακας 5, Πίνακας 6). 
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 Ka/Ks 

 πλήρες γονιδίωμα διπλασιασμένα γονίδια σιγασμένα από H-NS 

GCO 0.07 0.09 0.10 

nGCO 0.23 0.43 0.35 

 

Πίνακας 4: Μεταβολές του Ka/Ks σε συνδεδεμένα (GCO) και μη συνδεδεμένα 
(nGCO) γονίδια. 

 

 Ομοιότητα 

 πλήρες γονιδίωμα διπλασιασμένα γονίδια σιγασμένα από H-NS 

GCO 83.60% 74.40% 74.80% 

nGCO 45.00% 37.00% 34.20% 

 

Πίνακας 5: Μεταβολές της πρωτεϊνικής ομοιότητας σε συνδεδεμένα (GCO) και 
μη συνδεδεμένα (nGCO) γονίδια. 

 

 Περιεκτικότητα σε GC 

 πλήρες γονιδίωμα διπλασιασμένα γονίδια σιγασμένα από H-NS 

GCO 83.60% 74.40% 74.80% 

nGCO 45.00% 37.00% 34.20% 

μη ομόλογα 49.20% - 44.00% 

 

Πίνακας 6: Μεταβολές της περιεκτικότητας σε GC σε συνδεδεμένα (GCO) και μη 
συνδεδεμένα (nGCO) γονίδια. 

 

Οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη μελέτη μας πάνω στη 
Salmonella συνοψίζονται ως εξής: 

 Όπως διαπιστώσαμε, η σχετική γονιδιακή θέση έχει διατηρηθεί 
στη S. Typhimurium (με βάση την E. coli) κατά ~68% (3024/4425) ενώ αν δεν 

υπολογίσουμε τα μη ομόλογα γονίδια, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο ~85% 
(3024/3584). Τα συνδεδεμένα γονίδια είναι περισσότερο συντηρημένα κατά 
μέσο όρο. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη συσχέτιση μεταξύ α) της συντήρησης 

της σχετικής θέσης και β) του αριθμού των αλληλεπιδρούσων πρωτεϊνών και/ή 
των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από τα 
αντίστοιχα γονίδια. Είναι ήδη γνωστό ότι τα επίπεδα της έκφρασης των 

πρωτεϊνών σχετίζονται με τον εξελικτικό ρυθμό τους [126, 127]. Επίσης είναι 
ακόμα υπό μελέτη το κατά πόσο ο εξελικτικός ρυθμός συσχετίζεται με τη 
συνδεσιμότητα των κόμβων ενός πρωτεϊνικού δικτύου [117, 125, 177–179]. 

Αυτό που σίγουρα δεν έχει δειχθεί ακόμα είναι αν υπάρχει κάποια συσχέτιση 
με τη διατήρηση της σχετικής γονιδιακής θέσης. 
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  Τα συνδεδεμένα γονίδια έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε GC σε σχέση με τα μη συνδεδεμένα και ακόμα υψηλότερη 
σε σχέση με τα μη ομόλογα γονίδια. η υπόθεση μας είναι ότι αυτό οφείλεται σε 
ένα μηχανισμό ο οποίος καθοδηγεί γονίδια που δε βρίσκονται κάτω από υψηλή 

εξελικτική πίεση (και άρα εξελίσσονται ταχύτερα) στη συσσώρευση μεταλλαγών 
ΑΤ. 

 Γονίδια που παραμένουν συνδεδεμένα έχουν κατά μέσο όρο 

σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό μη συνώνυμων προς συνώνυμες μεταλλαγές 
(Κα/Κς) σε σύγκριση με τα μη συνδεδεμένα, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα 
συνδεδεμένα γονίδια βρίσκονται υπό υψηλότερη εξελικτική πίεση. 

 Όποτε λαμβάνει χώρα ένα φαινόμενο διπλασιασμού, το 
αντίγραφο που παραμένει στην αρχική του θέση είναι αυτό που συνήθως 

διατηρεί περισσότερο την αλληλουχική του ομοιότητα και κατά πάσα 
πιθανότητα την αρχική του λειτουργεία (σύμφωνα και με το [129]). Αντίθετα, 
το αντίγραφο του οποίου η γενετική θέση αλλάζει υπόκειται μικρότερη εξελικτική 

πίεση και  εξελίσσεται ταχύτερα όπως φαίνεται και από τους αντίστοιχους 
λόγους Κα/Κς. Μία επιπλέον ένδειξη ότι η εξελικτική πίεση μειώνεται στα 
διπλασιασμένα γονίδια είναι το γεγονός ότι τα μη συνδεδεμένα γονίδια 

υπεραντιπροσωπεύονται σε αυτή την κατηγορία γονιδίων. Μια ενδιαφέρουσα 
παρατήρηση είναι ότι όταν λάβει χώρα ένας διπλασιασμός αλλά και τα 2 
αντίγραφα απομακρυνθούν από την αρχική σχετική τους θέση, δε 

διαπιστώσανε κάποια προτίμηση για διατήρηση της αμινοξικής αλληλουχίας σε 
οποιοδήποτε από τα αντίγραφα. 

 Ο μηχανισμός σίγασης γονιδίων μέσω της πρωτεΐνης H-NS στη 
Salmonella επηρεάζει κυρίως μη συνδεδεμένα γονίδια ή γονίδια με μη 
ανιχνεύσιμο ομόλογο στην E. coli. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ακόμα 

σημαντική ένδειξη ότι η H-NS παίζει βασικό ρόλο όχι μόνο στην άμυνα ενάντια 
σε DNA εξωγενούς προέλευσης [133, 134, 180] αλλά και ως ένας εσωτερικός 
μηχανισμός ρύθμισης των γονιδίων καθώς θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για 

τον οργανισμό να καταστέλλονται διπλασιασμένα γονίδια, μη απαραίτητα 
γονίδια και γονίδια εκτός της φυσικής γονιδιακής τους θέσης.  

 Τα απαραίτητα γονίδια τείνουν να διατηρούν τη σχετική θέση 

τους. Αυτή η παρατήρηση ταιριάζει και με το γεγονός ότι, όπως γνωρίζουμε, τα 
απαραίτητα γονίδια είναι πιο συντηρημένα [124] και, όπως είδαμε, τα 
συνδεδεμένα γονίδια είναι επίσης πιο συντηρημένα. 

 Άλλα σχόλια 

Ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα είναι το ποιου τύπου γονίδια διατηρούν τη 
θέση τους με βάση την πρωτεϊνική λειτουργεία τους. Υπάρχει μια ποικιλία in 

vivo και in vitro μελετών, που υποστηρίζουν ότι η διατήρηση της γονιδιακής 
θέσης επιλέγεται εξελικτικά γιατί διευκολύνει το συνεντοπισμό (co-localization) 
των mRNA μέσα στο κύτταρο [118]. 

Γονίδια, που συντηρούν την γονιδιακή θέση τους τείνουν να συντηρούν 

και την νουκλεοτιδική τους αλληλουχία. Κατ’ επέκταση συντηρούν και την 
πρωτεϊνική αλληλουχία τους, η οποία ταυτίζεται με την τριτοταγή δομή και κατ’ 
επέκταση την λειτουργία της πρωτεΐνης. Θεωρώντας, λοιπόν, ότι οι λειτουργίες 

του κυττάρου διεξάγονται από πρωτεϊνικά σύμπλοκα, των οποίων η 
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στοιχειομετρία και η απόδοση εξαρτάται από την ρύθμιση και την 
λειτουργικότητα της κάθε πρωτεΐνης που το απαρτίζουν, είναι αναμενόμενο ότι 

μεγάλα πολυμελή σύμπλοκα θα σχηματίζονται από προϊόντα γονιδίων που 
διατηρούν την πρωτεϊνική αλληλουχία τους, και κατ' ακολουθίαν την γονιδιακή 
τους σειρά. 

Ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια ανώτερη 

κατηγοριοποίηση των γονιδίων σε λειτουργικές τάξεις [181, 182]. Οι 
συγγραφείς προτείνουν ότι τα γονίδια που ανήκουν στην ίδια λειτουργική τάξη 
τείνουν να ομαδοποιούνται 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 
και μεταφορείς. Αντιθέτως, πιο σπάνια είναι ομόλογα ζεύγη πρωτεϊνών που 

παραμένουν γειτονικά στο γονιδίωμα και συμμετέχουν σε σηματοδοτικά 
μονοπάτια, δηλ. ρυθμιστικές πρωτεΐνες.  Τα μεταγραφικά δίκτυα και η ρύθμιση 
των τελευταίων φαίνεται να αποδέχονται την μεγαλύτερη εξελικτική πίεση και 
να είναι εκείνα που καθορίζουν την γονιδιακή υπογραφή κάθε οργανισμού. 

Η πρωτεΐνη H-NS ρυθμίζει ένα μεγάλο μεταγραφικό δίκτυο, που 
απαρτίζεται από γονίδια διαφόρων λειτουργικών κατηγοριών. Συμφωνά με την 
θεωρία του Dorman [132, 136], η H-NS καταστέλλει την έκφραση γονιδίων που  

είναι «επικίνδυνα» για τον οργανισμό. Ως επικίνδυνο γονίδιο ορίζεται εκείνο  
που ενσωματώθηκε στο γονιδίωμα μέσω της οριζόντιας μεταφοράς και 
διαταράσσει την ρυθμιστική ισορροπία του οργανισμού [133].  Από την άλλη 

μεριά από την οπτική της Φυσικής Επιλογής, επικίνδυνο είναι ένα γονίδιο που 
έχει συσσωρεύσει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων, και έχει τροποποιήσει την 
λειτουργικότητα του,  με  αρνητικά αποτελέσματα για τον οργανισμό που τα 

φέρει. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οργανισμός θα πρέπει να  τακτοποιήσει τα 
γονίδια και να καταστείλει την έκφραση τους. Μια υπόθεση που επιβεβαιώνεται 
από τις ενδείξεις είναι ότι η H-NS επιτελεί αυτό το λειτουργικό ρόλο. Επιπλέον 
δεδομένα που επιβεβαιώνουν αυτή την υπόθεση είναι τα εξής: 

1. η σίγαση γονιδίων από την H-NS παρουσιάζει αρνητικό 
συσχετισμό με τη διατήρηση της γονιδιακής θέσης των εν λόγω γονιδίων.  

2. η τάση της H-NS να προσδένεται και εν συνεχεία να αποσιωπεί 
γονίδια με πλούσια περιεκτικότητα σε ΑΤ σε συνδυασμό με την 

παρατήρηση ότι τα μη συνδεδεμένα και τα μη ομόλογα γονίδια έχουν 
αυξημένη περιεκτικότητα σε AT. 

3. 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. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η 
διατήρηση της γονιδιακής σειράς συσχετίζεται με την περιεκτικότητα σε 
GC των γονιδίων και τον ρυθμό εξέλιξης τους [157].  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η παρούσα μελέτη ενισχύει την 

άποψη ότι η γονιδιακή θέση αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη της εξέλιξης μεταξύ 
των ειδών. Τα γονίδια που διατηρούν την γονιδιακή τους θέση  τείνουν  να  είναι  
περισσότερο  συντηρημένα. Τα  γονίδια  που  χάνουν  την σχετική τους θέση 

εξελίσσονται γρηγορότερα και συσσωρεύουν μεταλλάξεις AT. Εκτενέστερη 
μελέτη των ίδιων γονιδίων σε άλλα συγγενή ή μη βακτηριακά στελέχη μπορεί 
να βοηθήσει στον συσχετισμό συγκεκριμένων οικολογικών και λειτουργικών 
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χαρακτηριστικών κάθε οργανισμού με συγκεκριμένα λειτουργικά δίκτυα, την 
γονιδιακή θέση και τον αντίκτυπό της στην εξέλιξη κάθε οργανισμού. 
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10 Παράρτημα 

Α. Δημοσιεύσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της παρούσας 
διδακτορικής διατριβής 

 Σχετικές με τη διδακτορική διατριβή 

• BioTextQuest+ − A knowledge integration platform for literature 

mining and concept discovery. Papanikolaou, N., Pavlopoulos, G., 
Pafilis, E., Theodosiou, T, Schneider, R., Satagopam, V., Ouzounis, C., 
Eliopoulos, A., Promponas, V., Iliopoulos, I., Submitted.  

•  BioTextQuest: a web-based biomedical text mining suite for 

concept discovery. Papanikolaou, N, Pafilis E, Nikolaou S, Ouzounis 
CA, Iliopoulos I, Promponas VJ.  (2011).  Bioinformatics, 2011, 
27(23):3327-3328. 

• wwwTextQuest: A Biomedical Text Mining Suite for Concept 

Discovery. Nikolaos Papanikolaou, Evangelos Pafilis, Stavros 
Nikolaou, Ioannis Iliopoulos and Vasilis Promponas. HSCBB 5th Annual 
meeting, Alexandroupolis, 2010. 

•  Gene socialization: gene order, GC content and gene silencing in 

Salmonella.  Papanikolaou, N, Trachana K., Theodosios T., 
Promponas VJ., Iliopoulos I., (2009). BMC Genomics , 2009, 10:597 
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Tsakogiannis, N. Papanikolaou,  V.J. Promponas and IIliopoulos. 3rd 
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J.  Promponas, N. Papanikolaou and I. Iliopoulos. 14th annual 
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Β. Κώδικας υπολογισμού των συνδεδεμένων γονιδίων  

1   ########################################################### 

2   ############# by Nikolas Papanikolaou ##################### 

3   ########################################################### 

4   # INPUT: filtered files from blast and find the linked #### 

5   # (reverse or not) and their %id ########################## 

6   # OUTFILES: '>linkedresults.txt' gia ta kanonika    ####### 

7   #           '>linkedresultsinv.txt' gia ta reverse  ####### 

8   ########################################################### 

9   # get the order of the genes in the organisms 

10  # command: linked.pl query.faa database.faa filt_queryVSdatabase 

11  

12      my $temp=0; 

13       

14      open(INFILE, "$ARGV[1]")   or die "Can't opden input file text: $!"; 

15      while (<INFILE>) { 

16          if (/^\>.+(.P_\d{6})/) { 

17  

18              $ecoliOrder{$1}=$temp; 

19              $temp++;#print "$temp\n"; 

20          }  

21      } 

22       

23      close INFILE; 

24  

25      $temp=0; 

26      open(INFILE, "$ARGV[0]")   or die "Can't open input file text: $!"; 

27      while (<INFILE>) { 

28          if (/^\>.+(.P_\d{6})/) { 

29  

30              $salmoOrder{$1}=$temp; 

31              $temp++; 

32          }  

33      }    

34      close INFILE; 

35       

36  ###########################################################  

37  

38  

39  ########################################################### 

40  # get the best hits in arrays 

41  

42      open(INFILE, "$ARGV[2]")   or die "Can't open input file text: $!"; 

43      $temp=0;$previousecoli=""; 

44      while (<INFILE>) { 

45          if (/^(.P_\d{6})\.\d{1}\s(.P_\d{6}).+?\[Escherichia coli 

K12\]\s.+?\s.+?\s(.+?)\s/) {#print "$3\n"; 

46              if ($previousecoli ne $1) 

47              { 

48       

49                  $ecoli[$temp]=$1; 

50                  $salmo[$temp]=$2; 

51                  $id[$temp]=$3; 

52                  $previousecoli =$1; 

53                  $previoussalmo=$2; 

54                  $temp++; 

55              } 

56          } 

57      } 

58       

59      close INFILE; 

60       

61  ########################################################### 

62  # do the calculations and put the results in a file 

63  

64      open(OUTFILE, '>linkedresults.txt')   or die "Can't open input file text: $!"; 

65  

66      $temp=0; 

67      for ($i=0;$i<scalar(@ecoli);$i++){ 

68          if ($i>0 && $ecoliOrder{$salmo[$i]}-$ecoliOrder{$salmo[$i-1]}==1 && 

$salmoOrder{$ecoli[$i]}-$salmoOrder{$ecoli[$i-1]}==1){ 

69              push(@truelinkedecoli, "$ecoli[$i]"); 

70              push(@truelinkedsalmo, "$salmo[$i]"); 

71              push(@truelinkedid, "$id[$i]"); 

72               
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73              $temp++; 

74          } else {if ($i>0 && $temp==0) {print OUTFILE "$ecoli[$i-1] $salmo[$i-1] 

NOTLINKED $id[$i-1]\n"; $nl++; push (@final, "$ecoli[$i-1] $salmo[$i-1] 

NOTLINKED\n");} 

75                  if ($i>0 && $temp>0) { 

76                      for ($j=0;$j<scalar(@truelinkedecoli);$j++){ 

77                          print OUTFILE "$truelinkedecoli[$j] $truelinkedsalmo[$j] 

linked $truelinkedid[$j]\n"; push (@final,"$truelinkedecoli[$j] $truelinkedsalmo[$j] 

$truelinkedid[$j] Linked\n"); 

78                          $re++; 

79                      } print OUTFILE "--------\n";push (@final,"--------------\n"); 

80                  } 

81                  @truelinkedecoli=(); push(@truelinkedecoli, "$ecoli[$i]"); 

82                  @truelinkedsalmo=(); push(@truelinkedsalmo, "$salmo[$i]"); 

83                  @truelinkedid=();        push(@truelinkedid, "$id[$i]"); 

84                  $temp=0; 

85  

86          } 

87      } 

88  

89      if ($temp>0) { 

90          for ($j=0;$j<scalar(@truelinkedecoli);$j++){ 

91                  print OUTFILE "$truelinkedecoli[$j] $truelinkedsalmo[$j] linked 

$truelinkedid[$j]\n"; push (@final,"$truelinkedecoli[$j] $truelinkedsalmo[$j] 

$truelinkedid[$j] Linked\n"); 

92                  $re++; 

93          }  

94      }    

95       

96       

97       

98       

99  print OUTFILE "$re -- $nl \/". scalar (@ecoli). "\n"; 

100   

101 

102 ########################################################### 

103 

104 ########################################################## 

105 # do the calculations for the inverse and put the results in a different file 

106 

107     @truelinkedecoli=(); @truelinkedsalmo=(); @truelinkedid=(); $temp=0; $re=0; 

108     open(OUTFILE2, '>linkedresultsinv.txt')   or die "Can't open input file text: 

$!"; 

109     $iz=0; 

110     $temp=0; 

111     for ($i=0;$i<scalar(@ecoli);$i++){ 

112         if ($i>0 && $ecoliOrder{$salmo[$i]}-$ecoliOrder{$salmo[$i-1]}==-1 && 

$salmoOrder{$ecoli[$i]}-$salmoOrder{$ecoli[$i-1]}==1){ 

113             push(@truelinkedecoli, "$ecoli[$i]"); 

114             push(@truelinkedsalmo, "$salmo[$i]"); 

115             push(@truelinkedid, "$id[$i]"); 

116              

117             $temp++; 

118         } else {if ($i>0 && $temp==0) {print OUTFILE2 "$ecoli[$i-1] $salmo[$i-1] 

NOTLINKED $id[$i-1]\n"; $nlinv++; push (@final, "$ecoli[$i-1] $salmo[$i-1] 

NOTLINKED\n");} 

119                 if ($i>0 && $temp>0) { 

120                     for ($j=0;$j<scalar(@truelinkedecoli);$j++){ 

121                         print OUTFILE2 "$truelinkedecoli[$j] $truelinkedsalmo[$j] 

linked $truelinkedid[$j]\n"; push (@final,"$truelinkedecoli[$j] $truelinkedsalmo[$j] 

Linked\n"); 

122                         $re++; 

123                     } print OUTFILE2 "--------\n";push (@final,"--------------

\n"); 

124                 } 

125                 @truelinkedecoli=(); push(@truelinkedecoli, "$ecoli[$i]"); 

126                 @truelinkedsalmo=(); push(@truelinkedsalmo, "$salmo[$i]"); 

127                 # 

128                 $temp=0; 

129         }    

130     } 

131 

132 

133     if ($temp>0) { 

134         for ($j=0;$j<scalar(@truelinkedecoli);$j++){ 



 134 

135                 print OUTFILE2 "$truelinkedecoli[$j] $truelinkedsalmo[$j] linked 

$truelinkedid[$j]\n"; push (@final,"$truelinkedecoli[$j] $truelinkedsalmo[$j] 

$truelinkedid[$j] Linked\n"); 

136                 $re++; 

137         }  

138     }    

139      

140      

141      

142 print OUTFILE2 "$re -- $nlinv\/". scalar (@ecoli). "\n"; 

143 

144 ########################################################### 


