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Περίληψη 
 

Τα κύτταρα της μαγιάς ζουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που 
απαιτεί τη συνεχή αναπροσαρμογή του γενομικού τους προγράμματος, ώστε να 
μπορέσουν να διατηρήσουν την ομοιόστασή τους, να επιβιώσουν και να 
πολλαπλασιαστούν.   Η γονιδιακή ρύθμιση μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα 
πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπιδράσεων που αποτελείται από τις πρωτεΐνες  
(μεταγραφικοί παράγοντες) και τα γονίδια που αυτές ρυθμίζουν ως απόκριση σε 
συγκεκριμένα ερεθίσματα.  Η ανάπτυξη τεχνολογιών ταχείας ανάλυσης (high 
throughput) έχει συνεισφέρει στη συσσώρευση ενός μεγάλου όγκου δεδομένων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενδοκυτταρικών δικτύων 
με μια ολιστική προσέγγιση.  Η επεξεργασία αυτή απαιτεί ισχυρές υπολογιστικές 
μεθόδους ικανές να συγχωνεύουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων και να 
βρίσκουν ποιοτικές και ποσοτικές συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών στοιχείων. 
 

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες 
υπολογιστικές μεθόδους, συγκεκριμένα μεθόδους ομαδοποίησης και Τεχνητά 
Νευρωνικά Δίκτυα, ώστε να αξιοποιήσει τα υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα 
μεγάλης κλίμακας και να εξάγει τη δομή ρυθμιστικών δικτύων, να βρει ποσοτικές 
συσχετίσεις ανάμεσα στα συστατικά που αποτελούν τα δίκτυα αυτά και να 
δώσει στοιχεία για το μηχανισμό ρύθμισης αυτών των δικτύων.  Η εφαρμογή 
των μεθόδων έγινε σε πειραματικά δεδομένα που αφορούν την απόκριση 
κυττάρων του στελέχους Saccharomyces cerevisiae σε διάφορες περιβαλλοντικές 
αλλαγές, αποτελεί όμως μια γενική μέθοδο που μπορεί δυνητικά να 
χρησιμοποιηθεί σε γενομικά δεδομένα οποιουδήποτε οργανισμού, είτε σε 
ποικίλες αποκρίσεις του ίδιου οργανισμού.   

 
Περιληπτικά, η εργασία αυτή δείχνει ότι (α) το προφίλ έκφρασης  

τουλάχιστον 17/91 γονιδίων του Saccharomyces cerevisiae που σχετίζονται με 
στρες μπορεί να προβλεφθεί, αν είναι γνωστή η έκφραση των μεταγραφικών 
παραγόντων που βρίσκονται δύο επίπεδα πιο πάνω στο εκάστοτε βιολογικό 
μονοπάτι που καταλήγει στα γονίδια αυτά, (β)  σε 30/38 από τα προσομοιωμένα 
δίκτυα εμφανίζεται χρονική υστέρηση μεταξύ της έκφρασης των μεταγραφικών 
παραγόντων δευτέρου επιπέδου και της έκφρασης του γονιδίου που αυτοί 
ρυθμίζουν.  Σε κάθε τέτοιο δίκτυο εντοπίζεται η χρονική υστέρηση ανάμεσα στην 
έκφραση και την επίδραση κάθε μεταγραφικού παράγοντα στα γονίδια-
στόχους. (γ) Προσομοιώνονται με επιτυχία 3 δίκτυα στα οποία ενσωματώνονται 
γνωστές πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις, όταν οι συγκεκριμένες πρωτεϊνες δεν 
εμφανίζουν διαφορικό προφίλ έκφρασης, υποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα 
ενσωμάτωσης δεδομένων πέραν της γονιδιακής έκφρασης. (δ) Προβλέπεται 
επιτυχώς η έκφραση 2 γονιδίων σε δίκτυα που έχουν υποστεί διαταραχές στη 
δομή τους, επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια της μοντελοποίησης  και (ε) 
εντοπίζονται 6 τουλάχιστον νέες ρυθμιστικές αλληλεπιδράσεις που δεν είχαν 
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μέχρι τώρα συσχετισθεί με αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση που σχετίζονται με 
το στρες.   

 
Τα ευρήματα αυτά προτείνουν ότι ένας συνδυασμός δεδομένων γονιδιακής 

έκφρασης, αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-DNA και ενίοτε πρωτεϊνικών 
αλληλεπτιδράσεων με Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα μπορεί να εντοπίσει και να 
μοντελοποιήσει με μεγάλη ακρίβεια διάφορα βιολογικά μονοπάτια, να συσχετίσει 
ποσοτικές εξαρτήσεις μεταξύ ρυθμιστών και ρυθμιζόμενων γονιδίων, να 
εντοπίσει  χρονο-έξαρτήσεις στον τρόπο ρύθμισης και να προτείνει έτσι ένα 
πιθανό μηχανισμό ποσοτικού ελέγχου της γονιδιακής έκφρασης κάτω από 
πολλαπλές συνθήκες.      
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Abstract 

 

Yeast cells live in a constantly changing environment that requires the 
continuous adaptation of their genomic program in order for them to survive, 
proliferate and sustain their homeostasis.  The regulation of genes can be 
represented as a complex network of interactions that consists of the proteins 
(transcription factors) and the genes that these proteins regulate as a response to 
specific signals.  The development of high-throughput technologies has 
contributed to the accumulation of a large amount of data that can be used to build 
intracellular networks using a holistic approach.  This processing requires 
powerful computational methods able to combine different types of data and 
identify quantitative and qualitative interactions among their components. 
 

Aim of the present work is to use the appropriate computational methods, 
specifically module identification methods and Artificial Neural Networks to 
combine available high-throughput experimental data in order to derive the 
structure of regulatory networks, identify quantitative interactions among their 
components and provide evidence for the mechanism of their regulation.  The 
method was initially applied to experimental data regarding the response of 
Saccharomyces cerevisiae cells in various environmental changes but it is believed 
that it can be applied to genomic data of any organism, or to various cellular 
responses of the same organism. 

 
In brief, this work shows that: (a) the expression profile of at least 17/91 

Saccharomyces cerevisiae genes related to stress can be predicted, given the 
expression profile of transcription factors that they exert their regulatory activity 
two layers upstream in the regulatory cascade in which these genes participate, (b) 
there is a delayed response between the expression of the second layer 
transcription factors and the target genes in 30/38 networks, (c) three networks 
that include known protein interactions can be successfully modeled as well as (d) 
the expression of two genes in perturbed networks and (e) is possible to identify 
six novel interactions that were not previously related to stress.     

 
The outcome of this work shows that a combination of gene expression data, 

protein-DNA interaction data and protein-protein interaction data analyzed by 
Artificial Neural Networks can infer and model biological networks, correlate 
quantitative interactions among regulators and regulatory genes, identify time-
delayed regulatory interactions and suggest a probable mechanism of gene 
expression control under multiple conditions    
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Σύντομη Επισκόπηση 

 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή στοχεύει στη διασαφήνιση της δομής των 

ρυθμιστικών δικτύων που σχηματίζονται κατά τη διαδικασία της απόκρισης του 

ζαχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae σε διάφορες στρεσογόνες συνθήκες 

ακολουθώντας την ολιστική προσέγγιση που υποδεικνύεται από τη συστημική 

βιολογία χρησιμοποιώντας μεθόδους βιοπληροφορικής.  Σκόπιμα 

περιοριστήκαμε σε μικρής κλίμακας δίκτυα με σκοπό να ερευνήσουμε όχι μόνο 

την ποιοτική σχέση ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μόρια, αλλά κυρίως να 

κατανοήσουμε την ποσοτική σχέση ανάμεσα στους διάφορους ρυθμιστές 

(μεταγραφικούς παράγοντες) και σε ένα γονίδιο που αυτοί ρυθμίζουν, ώστε να 

μπορέσουμε να προβλέψουμε την έκφραση του γονιδίου αυτού.   

 

Το Κεφάλαιο I - Γενική εισαγωγή αποτελεί την εισαγωγή όπου γίνεται η 

βιβλιογραφική επισκόπιση της θεωρίας που προηγείται της ιδέας για τη 

συγκεκριμένη μελέτη.  Αρχικά ο αναγνώστης εισάγεται με μια σύντομη 

παράγραφο στην έννοια της συστημικής βιολογίας (i - Εισαγωγή στη Συστημική 

Βιολογία).  Στη συνέχεια ακολουθούν πληροφορίες για το βιολογικό υπόβαθρο 

του προβλήματος που απασχολεί την παρούσα Διατριβή (ii - Γονιδιακή ρύθμιση) 

και γίνεται ειδική μνεία στις διαθέσιμες πειραματικές μεθόδους (iii - Η εποχή των 

δεδομένων ευρείας κλίμακας – ‘omics’). Έπειτα παρουσιάζονται τα 

αποτέλεσματα και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή διάφορων 

υπολογιστικών μεθόδων σε βιολογικά δεδομένα (iv - Ρυθμιστικά δίκτυα και 

μοτίβα και v - Λειτουργικές υπομονάδες).  Ακολουθεί μια περιληπτική αναφορά 

στον οργανισμό στον οποίο έχουν εφαρμοστεί κατά κόρον πληθώρα 

πειραματικών τεχνικών και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιολογική έρευνα, 

τον Saccharomyces cerevisiae (vi - Saccharomyces cerevisiae, ένας οργανισμός, 
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μοντέλο!).  Στη συνέχεια δίνονται τα χαρακτηριστικά μιας σημαντικής 

παραμέτρου της ζωής του οργανισμού αυτού, της απόκρισης στο στρες, με την 

οποία θα ασχοληθούμε στην παρούσα διατριβή (vii – Περιβαλλοντικό στρες.  

Πότε στρεσάρονται τα κύτταρα;).  Τέλος, δίνεται μια σύντομη περιγραφή των 

ιδιοτήτων και εφαρμογών των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, της μεθόδου 

μηχανικής μάθησης που αποτελεί τη μέθοδο επιλογής για την παρούσα διατριβή 

(viii – Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα). 

 

Το Κεφάλαιο II – Δεδομένα και Μέθοδοι είναι αφιερωμένο στην περιγραφή 

των πειραματικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν (i – Συλλογή δεδομένων 

και επεξεργασία) και των υπολογιστικών μεθόδων που επιλέχθηκαν και 

αναπτύχθηκαν, ώστε να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων αυτών.  Τα 

ρυθμιστικά δίκτυα που βρέθηκαν (ii – Εύρεση δομής ρυθμιστικών δικτύων) 

αξιοποιήθηκαν, ώστε να γίνει δυνατή η πρόβλεψη της γονιδιακής έκφρασης ενός 

συνόλου γονιδίων (iii – Μοντελοποίηση και ποσοτική πρόβλεψη γονιδιακής 

έκφρασης) και να εξεταστεί η σχέση των συστατικών τους ως προς το χρόνο (iv 

– Χρονοεξαρτώμενες ρυθμίσεις).  Στη συνέχεια ενσωματώθηκε η ήδη υπάρχουσα 

βιολογική γνώση στα δίκτυα αυτά που αφορά δεδομένα για αλληλεπίδραση 

πρωτεϊνών (v - Μοντελοποίηση βιολογικών δικτύων που περιλαμβάνουν πιθανά 

διμερή πρωτεϊνών και γνωστά βιολογικά δεδομένα και  vi – Μοντελοποίηση 

πειραμάτων αδρανοποίησης (knockout) γονιδίων).  Τέλος, αναφέρεται η 

προσπάθεια επαλήθευσης της αξιοπιστίας της μεθόδου που ακολουθήθηκε (vii – 

Στατιστκή σημασία). 

 

Το Κεφάλαιο III – Αποτελέσματα είναι το τμήμα εκείνο της Διατριβής που 

αναφέρει όλα τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν κατά την εφαρμογή των 

διαφόρων μεθόδων που αναφέρθηκαν.  Παραθέτονται αναλυτικά οι υπομονάδες 

γονιδίων που βρέθηκαν (i – Εύρεση ρυθμιστικών υπομονάδων με τον αλγόριθμο 

GRAM) και αποτέλεσαν τη βάση των ρυθμιστικών δικτύων (ii – Βιολογικά 
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δίκτυα).  Δίνεται στη συνέχεια αριθμητικά η δυνατότητα πρόβλεψης της 

έκφρασης ενός γονιδίου σε αυτά τα δίκτυα (iii – Πρόβλεψη γονιδιακής έκφρασης 

στατικών δικτύων και iv – Πρόβλεψη γονιδιακής έκφρασης δικτύων με χρονική 

καθυστέρηση) καθώς επίσης σε δίκτυα που βρέθηκαν μετά την ενσωμάτωση 

στοιχείων για πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (v – Πρόβλεψη γονιδιακής έκφρασης 

δικτύων με πιθανά διμερή πρωτεϊνών και δικτύων που περιλαμβάνουν τους 

μεταγραφικούς παράγοντες MSN2-MSN4) και δίκτυα στα οποία κάποιος 

παράγοντας έχει εξαλειφθεί (vi – Μοντελοποίηση πειραμάτων αδρανοποίησης 

(knockout) γονιδίων). 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, το Κεφάλαιο IV – Συμπεράσματα γίνεται 

περιληπτικά μια επισκόπιση των αποτελεσμάτων και δίνεται στον αναγνώστη το 

γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη συνολική μελέτη που 

πραγματοποιείται στη Διατριβή αυτή, καθώς και πιθανές μελλοντικές 

κατευθύνσεις που μπορούν να προκύψουν. 

 

Τέλος γίνεται παράθεση της Βιβλιογραφίας όπου ο αναγνώστης μπορεί να 

βρει τις βιβλιογραφικές αναφορές της παρούσας μελέτης. 
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I. Γενική εισαγωγή  

i. Εισαγωγή στη συστημική Βιολογία 

 

 
Ο Δίσκος της Φαιστού  

σε Γραμμική Α 

 

Τα κύτταρα είναι μια συλλογή εκατοντάδων τύπων μορίων που δρουν με 

συντονισμένο τρόπο για να επιτύχουν ιδιαίτερα πολύπλοκες λειτουργίες όπως η 

ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός [1].  Οι προσπάθειες των βιολόγων του 

περασμένου αιώνα είχαν ως βασική προσέγγιση να απομονώσουν κάθε 

μεμονωμένο μόριο χωριστά και να το εξετάσουν με κάθε λεπτομέρεια.  Σήμερα η 

σύγχρονη βιολογική έρευνα έχει φτάσει σε μια νέα εποχή.  Η αναζήτηση τώρα 

έχει επεκταθεί από το μεμονωμένο στο όλο, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε 

μια ακόμα θολή, αλλά συνολική εικόνα του συστήματος που μελετάμε.  Η έλευση 

των τεχνολογιών ταχείας ανάλυσης και η ανάπτυξη νέων υπολογιστικών 

προσεγγίσεων ικανών να ανταπεξέρχονται στις μεγάλες ποσότητες διαθέσιμων 

δεδομένων αποτελούν την προσέγγιση της συστημικής βιολογίας, όπου τα 

στοιχεία ενός βιολογικού συστήματος δεν μελετώνται ξεχωριστά αλλά 

θεωρούνται ότι αποτελούν τμήμα ενός μεγαλύτερου δικτύου.  Η συστημική 

βιολογία εξετάζει το κύτταρο ως σύνολο, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση 

στην προσπάθειά της να ερμηνεύσει τους κανόνες που το διέπουν.  Η επιστήμη 

αυτή είναι νέα σχετικά και τα όριά της ακόμα ρευστά, αλλά ένα ορισμό του όρου 

δίνει ο Leroy Hood, πρόεδρος του Ινστιτούτου Συστημικής Βιολογίας (Institute 

for Systems Biology, http://www.systemsbiology.org/), που αναφέρει ότι «η 

συστημική βιολογία είναι η επιστήμη που ανακαλύπτει, μοντελοποιεί, κατανοεί 



 29

και τέλος σχεδιάζει στο μοριακό επίπεδο τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των βιολογικών μορίων, που είναι εκείνες που καθορίζουν τους ζωντανούς 

οργανισμούς».  

ii. Γονιδιακή ρύθμιση 

 
Η Ευρώπη στοχάζεται 

 

Αναμφίβολα, η ρύθμιση και ο συγχρονισμός των ενδοκυτταρικών 

συστατικών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία που έχει διαμορφωθεί 

εξελικτικά στο πέρασμα των χρόνων.  Εδώ και πάνω από μισό αιώνα είναι 

γνωστό ότι το DNA είναι ο φορέας της γενετικής πληροφορίας.  Η δομή του 

καθορίζει τις γενετικές επιλογές και το τμήμα εκείνο που κάθε φορά 

ενεργοποιείται, δηλαδή εκφράζεται, δίνει τις μοναδικές ιδιότητες στο κύτταρο.  Η 

γονιδιακή έκφραση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της 

πληροφορίας από το DNA, με τις διαδικασίες της μεταγραφής και της 

μετάφρασης, σε αλληλουχίες αμινοξέων που συνιστούν τις πρωτεΐνες και είναι 

υπεύθυνες για τη δομή και τη λειτουργία των κυττάρων.  Περιγραφικά, η ροή 

των γενετικών πληροφοριών από το DNA στο RNA και έπειτα στις πρωτεΐνες 

δίνεται από το Κεντρικό Δόγμα της Βιολογίας και εικονίζεται στο Σχήμα I-1.   

 

 
 

Σχήμα I-1:  Το κεντρικό Δόγμα της Βιολογίας 
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Η μεταγραφή, ένας μηχανισμός ίδιος για όλους τους οργανισμούς, είναι ένα 

κυρίαρχο σημείο στη μεταφορά της πληροφορίας από το γονίδιο στην πρωτεΐνη 

και ένα από τα πλέον καίρια σημεία για τον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης.  

Είναι η διαδικασία κατά την οποία η πληροφορία που εμπεριέχεται σε μια 

περιοχή δίκλωνου DNA μεταγράφεται σε ένα νεοσυντιθέμενο μόριο 

αγγελιοφόρου RNA (mRNA) με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου ενζύμου, της 

RNA-πολυμεράσης II.  Το ένζυμο αυτό προσδένεται σε μια περιοχή του DNA 

άνωθεν της κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου που λέγεται υποκινητής 

(promoter) και αρχίζει να ξεδιπλώνει τις αλυσίδες του DNA και να τοποθετεί 

νουκλεοτίδια RNA απέναντι από τα νουκλεοτίδια της μη κωδικής αλυσίδας του 

DNA, σύμφωνα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων. 

 

Η πρόσδεση της RNA-πολυμεράσης και επομένως η έναρξη της μεταγραφής 

προάγεται ή εμποδίζεται από πρωτεΐνες γνωστές ως μεταγραφικοί παράγοντες, 

με συγκεκριμένη τρισδιάστατη δομή, που προσδένονται εκλεκτικά σε ρυθμιστικές 

θέσεις του γονιδίου είτε κοντά στην περιοχή έναρξης της μεταγραφής είτε σε 

απομακρυσμένες θέσεις από αυτήν και με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζουν το βαθμό 

στον οποίο ένα γονίδιο θα μεταγραφεί (Εικόνα I-1).  Οι μεταγραφικοί 

παράγοντες θεωρούνται οι πλέον άμεσοι ρυθμιστές της γονιδιακής έκφρασης 

είτε στο ίδιο χρωμόσωμα (cis-acting) είτε σε διαφορετικό (trans-acting) και 

μπορεί να είναι είτε ενεργοποιητές είτε καταστολείς.  Η μεταγραφική 

ενεργοποίηση επηρεάζεται γενικά από τη δέσμευση των ενεργοποιητών σε 

συγκεκριμένες ανωφορικές αλληλουχίες όπου συντονίζουν και ρυθμίζουν τις 

ενεργότητες των συμπλόκων τροποποίησης χρωματίνης και της μεταγραφικής 

μηχανής.  Ένας ενεργοποιητής ή ομάδα ενεργοποιητών χρησιμοποιείται συχνά 

για την ενεργοποίηση πολλαπλών γονιδίων σε ένα γονιδίωμα παρέχοντας έτσι 

το μηχανισμό για συντονισμένη ρύθμιση αυτών των γονιδίων, που συχνά 

εμπλέκονται στις ίδιες κυτταρικές λειτουργίες.  Από την άλλη, μεμονωμένα 

γονίδια είναι δυνατόν να ρυθμιστούν από τη δράση πολλαπλών ενεργοποιητών, 
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παρέχοντας ένα μηχανισμό για συνδυαστική ρύθμιση.  Η ρύθμιση της γονιδιακής 

έκφρασης είναι γενικά μια αλληλεπίδραση μεταξύ ρυθμιστών-ενεργοποιητών και 

ρυθμιστών-καταστολέων.  Οι τελευταίοι απαντώνται συχνά και είναι 

συντηρημένοι εξελικτικά, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία τους για το 

κύτταρο [2].   

 

 

Εικόνα I-1:  Οι μεταγραφικοί παράγοντες προσδένονται στο γονίδιο σε ρυθμιστικές θέσεις και 

καθορίζουν τη μεταγραφή του [3] 

 

Οι μεταγραφικοί παράγοντες αποτελούν, ουσιαστικά, τα βασικά κέντρα 

αποδοχής και επεξεργασίας των διαφορετικών σηματοδοτικών μονοπατιών που 

επηρεάζουν ένα γονίδιο-στόχο για την πλειονότητα των γονιδίων σε ένα 

κύτταρο και ως εκ τούτου συγκροτούν μια σπουδαία ρυθμιστική ομάδα της 

οποίας τα επίπεδα, ή καλύτερα η ενεργότητα, απαιτείται να ρυθμίζεται με μεγάλη 

ακρίβεια και συντονισμό.  Το ερώτημα του πώς μια μικρή σχετικά ομάδα 

πρωτεϊνών ρυθμίζει ένα αρκετά μεγαλύτερο αριθμό γονιδίων (σε μια έρευνα του 

2004 προσδιορίστηκαν για το ζαχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae 204 

μεταγραφικοί παράγοντες σε ένα σύνολο περίπου 6000 γονιδίων [4]) και 

ρυθμίζεται με τόση ακρίβεια, μπορεί να προσεγγιστεί λαμβάνοντας υπόψη δύο 

βασικούς παράγοντες.  Αφενός την ύπαρξη διαφορετικών μηχανισμών 

τροποποίησης της ενεργότητας κάθε μεταγραφικού παράγοντα και αφετέρου τη 

δυνατότητα συνδυαστικής δράσης των μεταγραφικών παραγόντων.   
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Ο μηχανισμός ελέγχου της ενεργότητας (σχηματικά, ορισμένα από τα στάδιά 

του φαίνονται στην Εικόνα I-2) δρα ουσιαστικά σαν ένας διακόπτης 

ανοικτού/κλειστού για να ελέγξει ποια γονίδια θα εκφραστούν στο κύτταρο, 

καθώς και ως ένας διακόπτης ‘ελέγχου ροής’, που αυξάνει ή ελαττώνει το 

επίπεδο έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Αυτός εξαρτάται τόσο από την ικανότητα δέσμευσης των μεταγραφικών 

παραγόντων πάνω σε ένα γονίδιο καθώς επίσης από τη χρονική στιγμή της 

έκφρασης κάθε μεταγραφικού παράγοντα και από τη σχετική χρονική στιγμή 

της δράσης του.  Κάθε ρυθμιστής ελέγχεται από διαφορετικούς μηχανισμούς 

μετάφρασης, μεταποίησης και μετα-μεταγραφικής τροποποίησης και 

ενεργοποίησης που υπάρχουν στο κύτταρο και εξασφαλίζουν τη ρύθμιση της 

ενεργότητάς του από τη στιγμή που αυτός εκφράζεται μέχρι τη στιγμή που θα 

αποτελέσει μια λειτουργική πρωτεΐνη ικανή να ασκήσει τη δράση της και θα 

βρίσκεται στον κατάλληλο χώρο ώστε να ασκήσει τη δράση αυτή [5].  Έτσι 

πρώτον, τα επίπεδα της πρωτεΐνης μπορούν να ρυθμιστούν εναρμονίζοντας τη 

μετάφραση ως απόκριση σε ένα σήμα, όπως είναι η περίπτωση των εξελικτικά 

συντηρημένων παραγόντων FOXO τα επίπεδα των οποίων αυξάνονται ως 

απόκριση στο στρες [6].  Δεύτερον, τα επίπεδα ενός μεταγραφικού παράγοντα 

μπορούν να ρυθμιστούν με ρύθμιση της διάσπασής του, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα εκείνο της διάσπασης του σήματος της Ινσουλίνης/IGF1 από το 

σύστημα ουβικουιτίνης/πρωτεοσώματος [6] και τρίτον ένας μεταγραφικός 

παράγοντας μπορεί να αποθηκευτεί σε μια ανενεργό μορφή (π.χ. έξω από τον 

πυρήνα) εν αναμονή της μεταφοράς του ή της τελικής ωρίμανσής του [7], κάτι 

που έχει παρατηρηθεί για παράδειγμα στις πρωτεΐνες απόκρισης θερμικού στρες 

οι οποίες αποθηκεύονται στο κυτταρόπλασμα σε μορφή ανενεργών μονομερών 

τα οποία κάτω από κατάλληλες συνθήκες μετατρέπονται σε ενεργά τριμερή και 

μεταφέρονται στον πυρήνα [8].       
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Εικόνα I-2. Στην εικόνα φαίνονται σχηματικά βασικά βήματα στη σύνθεση, ενεργοποίηση και 

δράση των πρωτεϊνών που δρουν ρυθμιστικά στο κύτταρο.  Στο μονοπάτι φαίνονται με λευκό 

πιθανά ρυθμιστικά σημεία [9]. 

 

Οι μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις αποτελούν ένα βασικό παράγοντα 

ρύθμισης οι οποίες είναι δυνατόν να διαφοροποιήσουν την ειδικότητα ενός 

παράγοντα ως προς τη θέση δέσμευσής του ή διαφοροποιώντας την ειδικότητα 

για την δέσμευση άλλων μεταγραφικών παραγόντων σε διακριτή ρυθμιστική 

θέση δέσμευσης [7]. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τέτοιας 

μετα-μεταφραστικής τροποποίησης αποτελεί η φωσφορυλίωση από το ATP, 

που μπορεί να ενεργοποιήσει ή να καταστείλει ένα μεταγραφικό παράγοντα ως 

προς τη ρυθμιστική του δράση.  Οι φωσφορικές ομάδες που προστίθενται στο 

μόριο της πρωτεΐνης μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στο πρωτεϊνικό φορτίο, το 

σχήμα, την υδροφοβικότητα και τη μάζα του μεταγραφικού παράγοντα [10] 

επηρεάζοντας έτσι τις αλληλεπιδράσεις δέσμευσής του με το DNA είτε 

προκαλώντας του δομικές αλλαγές.  Άλλες αντίστοιχες μετα-μεταφραστικές 
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τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πρενυλίωση, ακετυλίωση, καρβοξυλίωση, 

πρωτεόλυση, απαμίνωση και γλυκοζυλίωση  (Εικόνα I-3).   

 

 

 

Εικόνα I-3.  Οι διαδικασίες που επηρεάζουν την ενεργότητα μιας πρωτεΐνης  

 

Μια τέτοια πολυπλοκότητα στη διαδικασία ρύθμισης αναμένεται να εισάγει 

μια χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην έκφραση του ρυθμιστικού 

μεταγραφικού παράγοντα και στην έκφραση του γονιδίου που αυτός εκφράζει 

[11], που γίνεται περισσότερο έντονη αν ληφθεί υπόψη ένα μονοπάτι 

μεταγραφικής ρύθμισης που εκτείνεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα [12].  

Υπολογιστικές μελέτες που έχουν γίνει στην προσπάθεια να γίνει κατανοητός ο 

μηχανισμός γονιδιακής ρύθμισης από μεταγραφικούς παράγοντες έδειξαν 

αξιόλογα αποτελέσματα μόνο όταν λήφθησαν υπόψη διαφορετικές ενεργότητες 
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για κάθε μεταγραφικό παράγοντα από το σύνολο που είναι απαραίτητο για τη 

ρύθμιση ενός συγκεκριμένου γονιδίου [5, 12, 13].   

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένας μεταγραφικός παράγοντας μπορεί να απαιτεί 

τη φυσική αλληλεπίδραση με μια άλλη πρωτεΐνη προκειμένου να ασκήσει τη 

δράση του [14].  Τέτοια λειτουργικά διμερή είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς 

αποτελούν σημαντική εξελικτική στρατηγική στη γονιδιακή ρύθμιση.  Ένα 

διμερές σχηματίζεται με ασθενείς δεσμούς ανάμεσα στα δύο μέλη, ώστε να 

μπορεί να δρα ως ένα δυναμικό και αναστρέψιμο σύμπλοκο που σχηματίζεται 

και αποδεσμεύεται ανάλογα με τις συνθήκες (Εικόνα I-4).   

 

 

 

Εικόνα I-4.  Η δράση του παράγοντα C μπορεί να μεταβληθεί (για παράδειγμα να μετατραπεί 

από ενεργοποιητής σε καταστολέας) για το ίδιο γονίδιο ανάλογα με το εκάστοτε διμερές που 

σχηματίζεται, με το N είτε το P [9]. 

 

Η επιλογή του πρωτεϊνικού συντρόφου αλλά και η μετάβαση από το 

μονομερές στο διμερές καθορίζει τη δραστικότητα και τη δυναμική ενός 

μεταγραφικού παράγοντα και συνεισφέρει στην ευελιξία και την πολυπλοκότητα 

που απαιτείται για τη γονιδιακή ρύθμιση, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό των 

ενεργών λειτουργικών παραγόντων σε σύγκριση με τον αριθμό των μονομερών  

(Εικόνα I-5).    
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Εικόνα I-5.  Ένας μεταγραφικός παράγοντας μπορεί να διμεριστεί είτε με τον εαυτό του, είτε με 

άλλον είτε με πολλαπλούς μεταγραφικούς παράγοντες  

 

 

Η ικανότητα ενός μονομερούς μεταγραφικού παράγοντα να έχει 

πολλαπλούς ‘συντρόφους’ οδηγεί στο σχηματισμό διμερών με διακριτές ιδιότητες 

και λειτουργίες που αντανακλούν στη γονιδιακή ρύθμιση.  Στην περίπτωση αυτή, 

η συγκέντρωση κάθε μονομερούς στο κύτταρο, οι μετα-μεταγραφικές του 

τροποποιήσεις και η ικανότητα δέσμευσης για άλλα μονομερή θα καθορίσει ποιο 

διμερές θα σχηματιστεί και επακόλουθα ποιο μονοπάτι σηματοδότησης θα 

ενεργοποιηθεί.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι το 

σύστημα ετεροδιμερών Myc–Max και Mad–Max που είναι υπεύθυνο για την 

έκφραση ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων στόχων [15, 16].  Η Max είναι μια 

πανταχού παρούσα πρωτεΐνη που μπορεί να διμεριστεί είτε με την Myc είτε με τη 

Mad.  Οι Myc και Mad, αντίστοιχα, μπορούν να διμερίζονται μόνο με την Max 

και όχι μεταξύ τους.  Εάν σχηματιστεί το διμερές Myc–Max αυτό δραστηριοποιεί 

το σύμπλοκο αναδιοργάνωσης νουκλεοσώματος SWI/SNF ή τις 

ακετυλοτρανσφεράσες ιστόνης στους προμότορες των γονιδίων στόχων τους 

ενεργοποιώντας τα γονίδια αυτά.  Αντίθετα το διμερές Mad–Max δραστηριοποιεί 

αποακετυλάσες στους προμότορες-στόχους και καταστέλλει τα αντίστοιχα 

γονίδια.        
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Δύο πρωτεΐνες που μπορούν να δράσουν ως διμερή σε δεδομένες συνθήκες 

για μια συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν υπό άλλες συνθήκες να αποδεσμευτούν 

και να εμπλακούν σε ξεχωριστές δραστηριότητες δρώντας ως μονομερή.  Αυτό 

συνεπάγεται ότι ο συσχετισμός των γονιδιακών προφίλ για τα δύο γονίδια 

διαφοροποιείται σε διαφορετικές κυτταρικές συνθήκες [17].  Μεταγραφικοί 

παράγοντες που παρουσιάζουν σταθερό προφίλ έκφρασης μπορεί να ρυθμίζουν 

την ενεργότητά τους σχηματίζοντας ετεροδιμερή με άλλους μεταγραφικούς 

παράγοντες των οποίων η έκφραση είναι συνθηκο-εξαρτώμενη όπως στην 

περίπτωση του ΙΝΟ2/ΙΝΟ4 διμερούς που ρυθμίζει τη βιοσύνθεση των 

φωσφολιπιδίων στη μαγιά [18].   

 

iii. Η εποχή των  δεδομένων ευρείας κλίμακας (‘-omics’) 

 

 
Αιγυπτιακά ιερογλυφικά 

 

Η εποχή των τεχνολογιών ευρείας κλίμακας που διανύουμε έχει διευκολύνει 

τη μελέτη των ενδοκυτταρικών ρυθμιστικών διαδικασιών προσφέροντας 

μεγάλους όγκους δεδομένων.  Τα δεδομένα των τεχνολογιών αυτών 

χαρακτηρίζονται με τον γενικό όρο –‘omics’, όπως για παράδειγμα δεδομένα 

αλληλουχίας καθολικού γονιδιώματος (gen-omics) και προφίλ γονιδιακής 

έκφρασης βασισμένα σε μικροσυστοιχίες (transcript-omics). Τα δεδομένα αυτά 

καλύπτουν ουσιαστικά όλο το φάσμα των κυτταρικών λειτουργιών και μπορούν 

γενικά να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες (Πίνακας I-1).  Σε εκείνα 

που δίνουν πληροφορία για τον αριθμό των μετρούμενων στοιχείων που 
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υπάρχουν σε ένα σύστημα, σε εκείνα που προσδιορίζουν τις αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στα στοιχεία του συστήματος και τέλος στα δεδομένα κατάστασης, 

που δίνουν τη συνολική συμπεριφορά ή φαινότυπο του κυττάρου.   

 

Πίνακας I-1 Οι κατηγορίες των στοιχείων ευρείας κλίμακας 

 

 

 

Η πορεία της πληροφορίας από το γονιδίωμα στο φαινότυπο μπορεί να 

περιγραφεί και να αναλυθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα ‘-omics’.  Μια εξαιρετική 

επισκόπηση για τις μεθόδους μιας τέτοιας ανάλυσης έχει δημοσιευθεί στο 

περιοδικό Nature το 2006 και μπορεί να συνοψιστεί στην Εικόνα I-6 [19].    

   

Μέτρηση γονιδιακής έκφρασης - transcriptomics 

Η μελέτη της γονιδιακής έκφρασης περιλαμβάνει την παρατήρηση των 

ποσοτήτων mRNA ή πρωτεϊνών που παράγονται από ένα κύτταρο μια δεδομένη 

στιγμή.  Μέχρι το 1990 ήταν δυνατή η παρατήρηση λίγων μόνο γονιδίων κάθε 

φορά, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως οι Northern blot, Real Time PCR (RT-

PCR) ή RNase protection assays [20, 21].  Από τα μέσα της δεκαετίας όμως η 

ανάπτυξη τεχνολογιών ευρείας κλίμακας έδωσε την εικόνα της ολικής 

γονιδιακής έκφρασης ενός οργανισμού με την ανάλυση της έκφρασης χιλιάδων 
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γονιδίων ταυτόχρονα και αποτελεσματικά.  Μερικές τέτοιες τεχνικές είναι η 

SAGE (serial analysis of gene expression) [22], η Differential Display [23], και η 

MPSS (massive parallel signature sequencing) [24] με τις οποίες μετράται το ποσό 

των μεταγραφημάτων (μορίων mRNA) για κάθε γονίδιο που υπάρχουν σε ένα 

δείγμα και επομένως και ο βαθμός γονιδιακής έκφρασης.  Υπάρχουν επίσης 

τεχνικές για τη μέτρηση των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών όπως οι 

μικροσυστοιχίες πρωτεϊνών [25] και η ανάλυση φασματομετρίας μαζών [26]. 

 

 
 

Εικόνα I-6.  Οι διάφορες τεχνολογίες ‘-omics’.  Ξεκινώντας από την κορυφή, το DNA (genomics) 

μεταγράφεται πρώτα σε mRNA (transcriptomics) και μεταφράζεται σε πρωτεΐνες (proteomics).  

Αυτές καταλύουν αντιδράσεις που καταλήγουν σε μεταβολίτες (metabolomics), γλυκοπρωτείνες 

και ολιγοσακχαρίτες (glycomics) καθώς και διάφορα λιπίδια (lipidomics).  Πολλά από αυτά τα 

στοιχεία προσαρτώνται και εντοπίζονται μέσα στο κύτταρο (localizomics).  Τέλος, τα μεταβολικά 

μονοπάτια συνιστούν ενοποιημένα δίκτυα ή αλλιώς χάρτες ροών (fluxomics) που υπαγορεύουν 

την κυτταρική συμπεριφορά ή αλλιώς φαινότυπο (phenomics) [19]. 
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Οι τεχνικές αυτές επιτυγχάνουν τη μέτρηση της γονιδιακής έκφρασης με 

μεγάλη επιτυχία σε πλήθος δειγμάτων, καθιστώντας τις αξιόπιστα και χρήσιμα 

εργαλεία.  Αναμφίβολα όμως η ναυαρχίδα των τεχνικών ευρείας κλίμακας 

γονιδιακής έκφρασης είναι οι μικροσυστοιχίες DNA [27] (Εικόνα I-7).  Αυτές 

αποτελούνται βασικά από μια μικρής κλίμακας, σειριακή τοποθέτηση τμημάτων 

νουκλεϊκών οξέων σε συγκεκριμένες θέσεις σε ένα στερεό υπόστρωμα [28].  Η 

ισχύς τους ως πειραματικό εργαλείο έγκειται κυρίως στην εξαιρετική 

εκλεκτικότητά τους και τη συγγένεια του συμπληρωματικού ταιριάσματος των 

βάσεων.  Η βασική αρχή στην οποία στηρίζονται είναι ότι ένα μόριο mRNA 

προσκολλάται ειδικά μέσω δημιουργίας ζευγών βάσεων με ένα μόριο DNA που 

έχει συμπληρωματική αλληλουχία (αρχή της συμπληρωματικότητας).  

Δημιουργούνται λοιπόν μονόκλωνες αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων DNA οι 

οποίες ακινητοποιούνται με ομοιοπολικούς δεσμούς σε μια μικρή επιφάνεια και 

δρουν σαν συστοιχίες που προσελκύουν συμπληρωματικά μόρια RNA.  

Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές στις τεχνικές των μικροσυστοιχιών, παρόλα 

αυτά δύο πλατφόρμες είναι οι περισσότερο συχνά χρησιμοποιούμενες,  η 

τεχνολογία συμπληρωματικού DNA (cDNA) [27] και οι μικροσυστοιχίες 

ολιγονουκλεοτιδίων [29].  Οι τεχνικές διαφέρουν μεταξύ τους στα πειραματικά 

πρωτόκολλα και στο μήκος των probes αλλά κυρίως στην εναπόθεση των probes 

στην επίπεδη επιφάνεια.  Η κατασκευή των cDNA μικροσυστοιχιών 

περιλαμβάνει την εναπόθεση των PCR-ενισχυμένων κλώνων cDNA και 

νουκλεοτιδίων που έχουν ήδη συντεθεί, ενώ οι συστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων 

βασίζονται στην επιτόπου (in situ) σύνθεση των ολιγονουκλεοτιδίων στην 

επιφάνεια χρησιμοποιώντας μεθόδους φωτολιθογραφίας (Gene-chips, 

Affymetrix), ink-jet printing και ηλεκτροχημικής σύνθεσης.  Όποια και να είναι η 

τεχνική που επιλέγεται, ένα πείραμα μικροσυστοιχιών μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

διαδικασία πέντε σταδίων:  (α) Επιλογή των κατάλληλων probes.  Η ποσοτική 

ανίχνευση των μεταγραφημάτων απαιτεί τα probes που έχουν επιλεχθεί να 
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επιδεικνύουν ευαισθησία και επαναληψιμότητα στην απόκρισή τους στις 

συγκεντρώσεις συγκεκριμένων στόχων, καθώς επίσης να είναι διαθέσιμος 

σωστός υπομνηματισμός των τμημάτων αυτών [30] (β) Κατασκευή των 

συστοιχιών.  Η τεχνική για την κατασκευή των επιλεγμένων probes μπορεί να 

είναι φωτολιθογραφία, in situ σύνθεση των ολιγονουκλεοτιδίων 

χρησιμοποιώντας τεχνικές καναλιών microfluidic ή αντλίες inkjet, τοποθέτηση 

ήδη κατασκευασμένων DNA-probes στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας pin- είτε 

inkjet- βασιζόμενες διαδικασίες [30].  (γ) Δημιουργία probe από το δείγμα προς 

μελέτη.  Αποτελεί το βήμα στο οποίο παρασκευάζεται mRNA από τα δείγματα 

και γίνεται η σήμανση των νουκλεοτιδίων με φθορίζουσες ουσίες.  Εάν το αρχικό 

δείγμα είναι μικρό εφαρμόζεται ένα στάδιο ενίσχυσης.  (δ) Υβριδοποίηση.  Στο 

στάδιο αυτό τα σημασμένα δείγματα υβριδοποιούνται με τα συμπληρωματικά 

τους probes που βρίσκονται ακινητοποιημένα στην επιφάνεια.  (ε) Ανάλυση.  Τα 

υβριδοποιημένα δείγματα παράγουν ένα σήμα το οποίο μετράται και 

μετατρέπεται σε μορφή εύκολα αναγνώσιμη.  Στις συνηθισμένες τεχνικές 

μικροσυστοιχιών ο υβριδισμός μετράται χρησιμοποιώντας φθορίζουσες βαφές ή 

μεθόδους ισοτοπικού προσδιορισμού.  

 

 

 

Εικόνα I-7.  Φωτογραφία ενός chip από μικροσυστοιχίες DNA.  Κάθε κουκκίδα δίνει ένα σήμα 

φθορισμού και αντιστοιχεί στην έκφραση ενός γονιδίου. 
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Αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-DNA 

Η γονιδιακή έκφραση εξαρτάται από την ύπαρξη και πρόσδεση 

μεταγραφικών παραγόντων σε ρυθμιστικές περιοχές του DNA, αφού 

αναγνωρίσουν συγκεκριμένες αλληλουχίες στις περιοχές αυτές [31].  Ως εκ 

τούτου, η γνώση των αλληλεπιδράσεων DNA-πρωτεϊνών είναι ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος καθώς αυτές ελέγχουν κομβικά σημεία στην ανάπτυξη και την 

απόκριση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα.  Οι περισσότερες παραδοσιακές 

τεχνικές έχουν ως βασική αρχή τη σήμανση ενός τμήματος DNA και την 

αναζήτηση του τμήματος εκείνου που προσδένεται με την πρωτεΐνη μετά από τη 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  Τεχνικές όπως οι DNA footprinting [32], 

ηλεκτροφόρησης πηκτώματος (gel mobility assays) [33] και η λιγότερο 

χρησιμοποιούμενη nitrocellulose filter-binding assay [34], αλλά και τεχνικές που 

δεν χρησιμοποιούν διαδικασίες σήμανσης όπως αυτή της γενετικής ανάλυσης 

[35] και της κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ [36] έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό του τρόπου πρόσδεσης μιας πρωτεΐνης με το  DNA αλλά είναι 

πειραματικά απαιτητικές και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση 

μικρού μόνο αριθμού αλληλουχιών DNA.  Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας 

γονιδιωμάτων σε διάφορους οργανισμούς έκανε την αναζήτηση του τρόπου 

ρύθμισης της γενετικής πληροφορίας ακόμα περισσότερο επίκαιρη και 

σημαντική ενώ ο προσδιορισμός όλων των περιοχών του DNA όπου ένας 

δεδομένος μεταγραφικός παράγοντας προσδένεται αποτελεί πλέον μια εφικτή 

πραγματικότητα και όχι μια μακρινή επιθυμία.  Η ανάπτυξη τεχνικών 

βασισμένων σε μικροσυστοιχίες, όπως η ChIP-on-Chip, τεχνικές ανάλυσης της 

αλληλουχίας μεγάλης κλίμακας των αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-DNA (High-

throughput sequencing analysis of protein- DNA interactions) στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται η ChIP-STAGE (sequencing tag analysis of genomic 

enrichment) και η ChIP-PET (paired-end tag) καθώς και οι μικροσυστοιχίες 

πρωτεϊνών, έδωσαν μια ραγδαία εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή και έχουν 
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επιτρέψει τον προσδιορισμό και την ανάλυση της πρόσδεσης ενός μεγάλου 

αριθμού πρωτεϊνών στο DNA.   

 

 

 

Εικόνα I-8.  Ανάλυση ανοσοκατακρήμνησης πρωτεΐνης με υβριδισμό με μικροσυστοιχίες 

(ChIPchip).  Όταν μια αλληλουχία DNA βρίσκεται σε αφθονία στο δείγμα αυτό εμφανίζεται με 

κόκκινο χρώμα στη μικροσυστοιχία [37].    

 

Οι αρχικές χρήσεις της τεχνικής ανοσοκατακρύμνησης χρωματίνης 

(chromatin immunoprecipitation – ChIP) απαιτούσαν πρότερη γνώση μιας 

ακολουθίας DNA που αποτελεί δυνητική θέση δέσμευσης, ώστε να βρεθεί η 

δέσμευση της πρωτεΐνης στις περιοχές ενδιαφέροντος.  Συνδυάζοντας ανάλυση 

μικροσυστοιχιών με την τεχνική ChIP έγινε δυνατός ο προσδιορισμός των 

θέσεων δέσμευσης πρωτεϊνών σε γενομική κλίμακα, με μόνο περιορισμό τα 

στοιχεία DNA που είναι παρόντα στη μικροσυστοιχία.  Το βασικό πρωτόκολλο 

για την τεχνική ChIP-on-Chip (ή ChIP-chip όπως καλείται συνήθως) 

παρουσιάζεται στην Εικόνα I-8.  Όπως με τη βασική μέθοδο ChIP, μια πρωτεΐνη 

που δεσμεύεται σε DNA συνδέεται ομοιοπολικά στην περιοχή-στόχο με 

αλληλεπιδράσεις σταυροσύνδεσης φορμαλδεΰδης.  Μετά την αποκοπή της 

χρωματίνης το σύμπλοκο πρωτεΐνης - DNA ανοσοκατακρημνείται 
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χρησιμοποιώντας ένα αντίσωμα ειδικό για τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη ή για ένα 

επίτοπο προστιθέμενο στο τέλος της πρωτεΐνης.  Μετά την ανοσοκατακρήμνιση, 

το δείγμα DNA ενισχύεται και σημαίνεται με φθορισμό, όπως και το δείγμα 

αναφοράς και στη συνέχεια αμφότερα υβριδοποιούνται σε διάφορες 

μικροσυστοιχίες και αναλύονται συνήθως με διατάξεις PCR είτε με συστοιχίες 

ολιγονουκλεοτιδίων [37].  

 

Αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών 

Συστηματική ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών σε ευρεία 

κλίμακα (εντοπισμός περισσότερων από 50 ζευγάρια ανά έρευνα) στον 

ζαχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae έχει γίνει κυρίως με τις μεθόδους δύο 

υβριδίων (two-hybrid) και φασματομετρίας μαζών  [38].  Έτσι έχει εκτιμηθεί ότι 

κάθε πρωτεΐνη έχει κατά μέσον όρο πέντε ζεύγη αλληλεπιδράσεων σε ένα 

σύνολο 16000-26000 αλληλεπιδράσεων του προτεώματος [39] .    

 

 

iv. Ρυθμιστικά δίκτυα και μοτίβα 

 

 
Χάρτης της Βενετίας,  

βασικό εμπορικό κέντρο του 14ου αιώνα 

 

Οι πρόσφατες προσπάθειες που έχουν γίνει και γίνονται για να διερευνηθούν 

οι αλληλεπιδράσεις των μεταγραφικών παραγόντων με το DNA σε γενομική 

κλίμακα υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα που επιδεικνύουν τα βιολογικά 

συστήματα.  Η περιγραφή ενός βιολογικού συστήματος παρουσιάζοντας τα 
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στοιχεία από τα οποία αποτελείται και τον τρόπο που αυτά αλληλεπιδρούν 

δημιουργεί ένα βιολογικό δίκτυο (Εικόνα I-9).  Στα δίκτυα αλληλεπίδρασης 

πρωτεϊνών [40-42], τα βασικά δομικά στοιχεία είναι οι πρωτεΐνες του κυττάρου 

και το κριτήριο της σύνδεσής τους είναι αν αυτές αλληλεπιδρούν με κάποιο 

τρόπο φυσικά ή λειτουργικά.  Τα μεταβολικά δίκτυα [43-46] περιγράφουν το 

σύνολο των φυσικών και μεταβολικών διεργασιών που καθορίζουν τις 

βιοχημικές ιδιότητες του κυττάρου και αποτελούνται από τις χημικές αντιδράσεις 

του μεταβολισμού καθώς και τις ρυθμιστικές αλληλεπιδράσεις που οδηγούν τις 

αντιδράσεις αυτές.  Τα δίκτυα μεταγραφικής ρύθμισης [46-48] αποτελούνται 

από τις πρωτεΐνες και τα γονίδια που αυτές ρυθμίζουν και αντιπροσωπεύουν, ως 

ένα βαθμό, το κύριο σύστημα ελέγχου του κυττάρου που συντονίζει τις 

διαφοροποιήσεις στην έκφραση όλων των γονιδίων [12, 49, 50] και περιγράφει 

τον τρόπο με τον οποίο το σύνολο των μεταγραφικών παραγόντων 

αλληλεπιδρούν και ρυθμίζουν τα εκάστοτε γονίδια του γονιδιώματος [31].  Ένα 

τέτοιο δίκτυο αποτελεί ουσιαστικά ένα κατευθυνόμενο γράφο στον οποίο οι 

κόμβοι αντιπροσωπεύουν τα γονίδια και οι ακμές κατευθύνονται από το γονίδιο 

- ρυθμιστή (που κωδικοποιεί έναν μεταγραφικό παράγοντα) στο ρυθμιζόμενο 

γονίδιο.   

 

 

 

Εικόνα I-9.  (A) Δίκτυο αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών του ζαχαρομύκητα Saccharomyces 

cerevisiae.  Κάθε κόμβος αντιπροσωπεύει μια πρωτεΐνη ενώ το χρώμα συμβολίζει τη φαινοτυπική 

επίδραση της απομάκρυνσης της πρωτεΐνης από το κύτταρο.  Κόκκινο: θανατηφόρο, πράσινο: 

μη-θανατηφόρο, πορτοκαλί: αργή ανάπτυξη, κίτρινο: άγνωστο   [51].   (B) Συμπυκνωμένο 

μεταβολικό δίκτυο του βακτηρίου E. coli.  Οι κόμβοι αναπαριστούν μεταβολικά υποστρώματα 
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που συνδέονται μεταξύ τους με βιοχημικές αντιδράσεις.  Το χρώμα κάθε κόμβου είναι ανάλογο 

της βιοχημικής ομάδας στην οποία ανήκει το αντίστοιχο υπόστρωμα.  Μπλε:  μεταβολισμός 

υδρογονανθράκων, κόκκινο: μεταβολισμός νουκλεοτιδίων και νουκλεϊκών οξέων, πράσινο: 

μεταβολισμός πρωτεϊνών, πεπτιδίων και αμινοξέων, γαλάζιο: μεταβολισμός λιπιδίων, σκούρο 

ροζ: μεταβολισμός αρωματικών ενώσεων, κίτρινο: μεταβολισμός μονοκαρβονικών ενώσεων και 

πορτοκαλί: μεταβολισμός συνενζύμων [43]. (Γ) Δίκτυο μεταγραφικής ρύθμισης του βακτηρίου E. 

coli.  Οι κόμβοι αναπαριστούν μεταγραφικούς παράγοντες και ρυθμιζόμενα γονίδια.  Πράσινο: 

μεταγραφικοί παράγοντες, καφέ: ρυθμιζόμενα γονίδια, κόκκινο: γονίδια που έχουν και τις δύο 

λειτουργίες [52]. 

 

Η μελέτη από την ερευνητική ομάδα του Uri Alon των ιδιοτήτων ενός τέτοιου 

δικτύου αλλά και άλλων πολύπλοκων δικτύων που επεκτείνονται εκτός από τον 

τομέα της βιοχημείας, στη νευροβιολογία, στην οικολογία και στη μηχανική, 

εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια του μοτίβου δικτύων (network motif), του 

βασικού δηλαδή αρχιτεκτονικού μονοπατιού που επαναλαμβάνεται σε ένα 

δίκτυο με συχνότητα μεγαλύτερη της τυχαίας [53].  Στην πρώτη αυτή μελέτη, δύο 

είδη μοτίβων φάνηκε να κυριαρχούν στα βιολογικά δίκτυα.  Ένα μοτίβο 

πρόσθιας τροφοδότησης (feed-forward) που αποτελείται από τρεις κόμβους και 

ένα bi-fan μοτίβο που αποτελείται από τέσσερεις κόμβους (Σχήμα Ι-2).   

 

Μια μεταγενέστερη μελέτη καθολικού γονιδιώματος για την εύρεση των 

θέσεων δέσμευσης των μεταγραφικών παραγόντων στο ζαχαρομύκητα 

Saccharomyces cerevisiae [31] δίνει μια εκτενέστερη ανάλυση των πιθανών 

μοτίβων στο ρυθμιστικό δίκτυο και προσδιορίζονται έξι βασικά μοτίβα: το 

αυτορυθμιστικό μοτίβο, το κυκλικό πολλαπλών στοιχείων, το πρόσθετης 

τροφοδότησης (feed-forward), τα μοτίβα μιας και πολλαπλών εισόδων και το 

μοτίβο ρυθμιστικής αλυσίδας  (Εικόνα I-10).   
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Σχήμα I-2. Μοτίβα που απαντώνται με μεγάλη συχνότητα σε δίκτυα μεταγραφικής ρύθμισης 

τόσο ευκαρυωτικών όσο και προκαρυωτικών οργανισμών [53] (Α) μοτίβο πρόσθιας 

τροφοδότησης (feed-forward), (B) μοτίβο bi-fan.     

 

Φαίνεται ότι εξελικτικά, η ανάγκη ελέγχου ενός σημαντικού τμήματος της 

κυτταρικής ρύθμισης έκανε επιτακτική τη δημιουργία απλούστερων θεμελιακών 

ρυθμιστικών αλληλεπιδράσεων.  Αυτή η ομαδοποίηση βασικών λειτουργιών θα 

μας απασχολήσει σε αυτή τη διατριβή όχι τόσο από την πλευρά της 

μηχανιστικής της ρύθμισης, όσο από το λειτουργικό αποτέλεσμα των 

συναρτησιακών εξαρτήσεων.        
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Εικόνα I-10.  Σύνολο μοτίβων που απαντώνται με μεγάλη συχνότητα σε δίκτυα μεταγραφικής 

ρύθμισης τόσο ευκαρυωτικών όσο και προκαρυωτικών οργανισμών [31] 

 

Mέθοδοι μοντελοποίησης 

Η εξαγωγή της δομής των βιολογικών ρυθμιστικών δικτύων αποτελεί μια από 

τις βασικές προκλήσεις της διεπιστημονικής βιολογίας και περιλαμβάνει την 

ακριβή αναπαράσταση όλων των βιοχημικών συμβάντων που 

πραγματοποιούνται στο δίκτυο, ενσωματώνοντας τη διασυνδετικότητα και τις 

λειτουργικές συσχετίσεις που προκύπτουν από πειραματικά δεδομένα [54].  Στα 

δίκτυα μεταγραφικής ρύθμισης μοντελοποιείται η πρόσδεση των μεταγραφικών 

παραγόντων στις αλληλουχίες-στόχους των ρυθμιστικών περιοχών των 

γονιδίων, ώστε να ενεργοποιήσουν ή να καταστείλουν τη μεταγραφή των 

γονιδίων αυτών μετά τη λήψη ενδοκυτταρικών σημάτων.  Το προϊόν ενός 

γονιδίου δρα ρυθμιστικά για άλλα γονίδια που βρίσκονται μεταγενέστερα στο 

ρυθμιστικό μονοπάτι, αποτελώντας τμήμα μιας πολυεπίπεδης διαδικασίας 

υψηλής πολυπλοκότητας που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα 

αναπτύσσονται και αποκρίνονται σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα [55] (Σχήμα 

I-3).  Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ότι δηλαδή μεγάλο μέρος των ενδοκυτταρικών 
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αλληλεπιδράσεων υπόκειται είτε άμεσα είτε έμμεσα σε γονιδιακή ρύθμιση, 

κατέστησε τη χρήση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης ιδιαίτερα θελκτική για την 

κατασκευή ρυθμιστικών δικτύων.    

 

 

 

 

Σχήμα I-3.  Η γονιδιακή ρύθμιση είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία.  Το προϊόν που παράγεται 

από το γονίδιο Α ρυθμίζει το γονίδιο Β που αντίστοιχα ρυθμίζει μια ομάδα γονιδίων που 

επιδεικνύουν ως εκ τούτου παρόμοιο προφίλ έκφρασης.  Τα βέλη δείχνουν σχέσεις ρύθμισης ενώ 

οι γραμμές σχέσεις ομοιότητας. 

 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι για την εξαγωγή ρυθμιστικών δικτύων από 

δεδομένα γονιδιακής έκφρασης ξεκινούν με την υπόθεση ότι κάθε γονίδιο 

αναπαριστά ένα ξεχωριστό κόμβο στο δίκτυο.  Κάθε τέτοιος κόμβος 

περιγράφεται από έναν αριθμό παραμέτρων που ορίζουν την εξάρτηση της 

έκφρασης του συγκεκριμένου γονιδίου από τα υπόλοιπα γονίδια και επομένως 

τη σύνδεση του κόμβου αυτού με τους γειτονικούς του.  Υπό αυτό το πρίσμα 

έχουν αναπτυχθεί διάφοροι φορμαλισμοί για τη μοντελοποίηση βιολογικών 

δικτύων.  Στα Bayesian δίκτυα, τα οποία γενικά είναι μοντέλα γράφων που 

κωδικοποιούν πιθανοτικές σχέσεις στις υπό μελέτη μεταβλητές, η δομή του 
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γονιδιακού συστήματος περιγράφεται ως ένας κατευθυνόμενος ακυκλικός 

γράφος (Σχήμα I-4).  Οι κορυφές i του γράφου αναπαριστούν τα γονίδια, σε 

κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί μια τιμή έκφρασης Xi [56].  Με δοσμένο ένα 

σετ τιμών έκφρασης D στη μορφή ενός σετ ανεξάρτητων τιμών για το X, οι 

τεχνικές μάθησης για Bayesian δίκτυα [56, 57] επιτρέπουν την εξαγωγή του 

δικτύου που εναρμονίζεται καλύτερα με τις τιμές στο D [56].  Οι τεχνικές 

βασίζονται σε ευριστικές μεθόδους για να βρεθεί το βέλτιστο σκορ αντιστοίχησης 

των δεδομένων με το μοντέλο [58]. 

   

 

 

Σχήμα I-4.  Απλοποιημένο παράδειγμα κατευθυνόμενου ακυκλικού γράφου 5 κόμβων.  

Παρόμοιοι γράφοι χρησιμοποιούνται στο φορμαλισμό των Bayesian δικτύων για την περιγραφή 

ρυθμιστικών δικτύων, όπου κάθε κόμβος αναπαριστά ένα γονίδιο. 

 

Μια πιο ακραία εξιδανίκευση των στοιχείων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

τους, είναι αυτή που εφαρμόζεται στα μοντέλα Boolean και προτάθηκε αρχικά 

από τον Kauffman [59].  Στα αιτιοκρατικά αυτά μοντέλα,  η κατάσταση ενός 

γονιδίου μπορεί να περιγραφεί με μια Boolean μεταβλητή, εκφράζοντας αν αυτό 

είναι ενεργό (on, 1) ή ανενεργό (off, 0) σε κάθε χρονική στιγμή και επομένως αν 

και τα προϊόντα του είναι παρόντα ή απόντα αντίστοιχα.  Το προφίλ έκφρασης 

ενός γονιδίου τη χρονική στιγμή t+1 μπορεί να μοντελοποιηθεί με μια Boolean 

συνάρτηση της έκφρασης της χρονικής στιγμής t των γονιδίων με τα οποία 

αλληλεπιδρά.  Έτσι, ένα δίκτυο Boolean G (V, F) σε μια χρονική στιγμή t μπορεί 

να περιγραφεί με το σύνολο των μεταβλητών έκφρασης V = { }1 2, ,... iv v v και το 

σύνολο των Boolean συναρτήσεων F = (f1, f2,… fi) για κάθε γονίδιο i.  Μια 
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Boolean συνάρτηση (fi1, fi2,… fik) εφαρμόζεται σε κάθε τιμή v1.  Οι τιμές V μπορεί 

να είναι είτε 0 (το γονίδιο δεν εκφράζεται) είτε 1 (το γονίδιο εκφράζεται) [56].  Η 

μετάβαση στη χρονική στιγμή t+1 αναπαρίσταται με ένα διάγραμμα σύνδεσης 

(wiring diagram), G΄(V΄, F΄) (Σχήμα I-5).   

 

 

 

Σχήμα I-5.  Σχηματική αναπαράσταση ενός απλού Boolean μοντέλου G (V, F) με τρεις κόμβους, 

v1, v2 και v3.  Η έκφραση του v3 εξαρτάται άμεσα από την έκφραση του v1, η οποία με τη σειρά 

της εξαρτάται άμεσα από την έκφραση του v2.  Ωστόσο, η επίδραση των v1 και v3 στο v2 είναι 

περισσότερο πολύπλοκη.  Για παράδειγμα, υψηλά επίπεδα έκφρασης των v1 και v3 οδηγεί σε 

αναστολή του v2.  Το διάγραμμα σύνδεσης (wiring diagram) G΄(V΄, F΄) δείχνει τις σχέσεις αυτές 

και τον τρόπο που επηρεάζουν τις τιμές έκφρασης την επόμενη χρονική στιγμή [60].     

 

Στο διάγραμμα αυτό οι αρχικές τιμές έκφρασης V είναι οι τιμές εισόδου και οι 

τελικές τιμές αποτελούν τις τιμές εξόδου V΄ = { }' ' '
1 2, ,... iv v v .  Η εύρεση των τιμών 

εξόδου V΄ υπολογίζονται από τις τιμές εισόδου μετά την εφαρμογή του συνόλου 

των συναρτήσεων Boolean [60].  Παρά τη φαινομενική απλότητα της ύπαρξης 

μόνο δύο καταστάσεων για ένα γονίδιο, έχει δειχθεί ότι τα δίκτυα Boolean έχουν 

χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των βιολογικών συστημάτων, όπως γενική 

πολύπλοκη συμπεριφορά, αυτο-οργάνωση, σταθερότητα και περιοδικότητα [61]. 

 

Η περισσότερο αναλυτική και εις βάθος περιγραφή ενός μοντέλου γίνεται με 

τη χρήση διαφορικών εξισώσεων.  Εμπνευσμένα από την ευρεία τους χρήση στη 

μηχανική, όπου εφαρμόζονται για τη μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων, η 
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χρήση τους επεκτάθηκε στην ανάλυση βιολογικών συστημάτων όπου οι 

ρυθμιστικές αλληλεπιδράσεις παίρνουν τη μορφή λειτουργικών και διαφορικών 

εξαρτήσεων μεταξύ των συγκεντρώσεων των μεταβλητών.  Πιο συγκεκριμένα, η 

γονιδιακή ρύθμιση μοντελοποιείται με κινητικές εξισώσεις που εκφράζουν το 

ρυθμό παραγωγής ενός συστατικού του συστήματος σαν συνάρτηση των 

συγκεντρώσεων ενός υποσυνόλου των υπόλοιπων συστατικών.  Οι κινητικές 

εξισώσεις έχουν τη μορφή    

 

( )i
i

dx f x
dt

= ,  1 i n≤ ≤  

 

όπου x = [x1,…., xn] > 0 είναι το διάνυσμα της συγκέντρωσης ενός συστατικού 

(π.χ. του mRNA ενός γονιδίου) και : n
if → είναι συνήθως μια μη-γραμμική 

συνάρτηση.  Ο ρυθμός παραγωγής του i (Σχήμα I-6) εξαρτάται από τις 

συγκεντρώσεις x, πιθανά συμπεριλαμβανομένου και του xi [56].   

 

 

 

Σχήμα I-6.  Σχηματική αναπαράσταση ενός απλουστευμένου γενετικού δικτύου όπου το γονίδιο 

C ενεργοποιείται από τον μεταγραφικό παράγοντα A και καταστέλλεται από τον μεταγραφικό 

παράγοντα B.  Έτσι το γονίδιο C ρυθμίζεται και είναι δυνατόν να βρίσκεται σε μια από τις 

ακόλουθες καταστάσεις: C0,0, CA,0, C0,B, CA,B.  Η ενεργοποίηση του γονιδίου και άρα η παραγωγή 

της αντίστοιχης πρωτεΐνης είναι δυνατή εφόσον ο ενεργοποιητής - Α είναι παρών και ο 

καταστολέας - Β απών.  Δίπλα φαίνεται το κινητικό διάγραμμα που περιγράφει την επίδραση 

των μεταγραφικών παραγόντων και την κατάσταση του γονιδίου [62].  Με βάση το διάγραμμα 

αυτό, στο οποίο εφαρμόζονται οι κινητικές συναρτήσεις, λαμβάνονται στη συνέχεια οι εξισώσεις 

που δείχνουν τις συγκεντρώσεις καθενός από τα συστατικά που περιλαμβάνονται.        
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Ήδη υπάρχουσες μαθηματικές μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για τη μελέτη 

μεταβολικών διαδικασιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση των 

συναρτήσεων fi σε κινητικά μοντέλα γενετικών ρυθμιστικών διαδικασιών [56, 63, 

64].  Έτσι, για απλά συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν συναρτήσεις όπως η 

Michaellis-Menten και η Hill ώστε να βρεθεί η αναλυτική λύση του συστήματος 

και οι αλγεβρικές εξισώσεις που δίνουν τις συγκεντρώσεις των συστατικών 

συναρτήσει του χρόνου [65].  

 

Βέβαια, παρά τον μεγάλο όγκο δεδομένων που προσφέρουν τα πειράματα 

από μικροσυστοιχίες, ο αριθμός των παραμέτρων που πρέπει να προσδιοριστεί 

για να εξαχθεί ένα αναλυτικό πολύπλοκο δίκτυο είναι συνήθως αρκετά 

μεγαλύτερος.  Ενδεικτικά στον Πίνακας I-2 περιγράφεται ο αριθμός των 

δεδομένων που απαιτούνται για ένα πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο 

χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους.  Η πολυπλοκότητα αυτή οδηγεί στο να 

μπορούν οι μέθοδοι αυτές να εφαρμοστούν πρακτικά σε πολύ απλοποιημένα 

δίκτυα που αφορούν μικρές μόνο ομάδες ρυθμιστών και ρυθμιζόμενων γονιδίων 

και σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό μονοπάτι ή κυτταρική 

λειτουργία [66].  Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται αν αναλογιστεί κανείς το 

θόρυβο που υπάρχει στα πειράματα μικροσυστοιχιών (χαμηλή αναλογία 

σήματος/θορύβου) [67] αλλά και την ίδια την τυχαιότητα που ενδογενώς 

υπάρχει στα βιολογικά συστήματα [68].  

 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει, όπως και οι μέθοδοι που προαναφέρθηκαν, 

να περιγράψει αναλυτικά ένα βιολογικό σύστημα δίνοντας δομικές και ποιοτικές 

εξαρτήσεις ανάμεσα στα συστατικά που το αποτελούν.  Στοχεύει όμως στην 

απαίτηση πολύ μικρότερου αριθμού δεδομένων κυρίως μέσω της ομαδοποίησης 

συστατικών με κοινά χαρακτηριστικά, με μεθόδους που περιγράφονται στα 

κεφάλαια που ακολουθούν.          



 54

 

Πίνακας I-2.  Αριθμός των δεδομένων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό μοντέλων με 

διάφορες μεθόδους.  ‘Fully connected’ θεωρείται ένα δίκτυο στο οποίο κάθε γονίδιο λαμβάνει 

ρυθμιστικά σήματα από όλα τα υπόλοιπα γονίδια.  ‘Connectivity K’:  κάθε γονίδιο λαμβάνει Κ 

ρυθμιστικά σήματα.  ‘Additive, linearly separable’: η ρύθμιση μπορεί να μοντελοποιηθεί 

χρησιμοποιώντας ένα άθροισμα βαρών.  (*) εικασία [69] 

 

 

 

v. Λειτουργικές υπομονάδες 

Divide and conquer – Cesar 

 

 
Ιούλιος Καίσαρας, 100-44 π.Χ. 

 

Στην προσπάθεια να βρεθεί τρόπος μείωσης των παραμέτρων που πρέπει να 

προσδιοριστούν, ώστε να γίνει δυνατή η μοντελοποίηση ρυθμιστικών δικτύων, 

μια ματιά στη δομική οργάνωση ενός βιολογικού δικτύου ίσως δώσει τη λύση.  

Ένα πολύπλοκο συγκρότημα συστατικών, όπως αυτό των βιολογικών 

συστημάτων, προκειμένου να αντεπεξέλθει στην ίδια του την πολυπλοκότητα, 

πρέπει να υιοθετήσει μια εναρμονισμένη στρατηγική, ώστε να συγχρονίσει τις 

λειτουργίες του.  Η πιο απλή και αξιόπιστη μέθοδος είναι αυτή του ‘διαίρει και 

βασίλευε’, η διάσπαση δηλαδή του σύνθετου συνόλου σε λειτουργικά συνεκτικές 
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ομάδες βιομορίων.  Οι ομάδες αυτές αποτελούν τις λεγόμενες λειτουργικές 

υπομονάδες, οντότητες που είναι πλέον αναγνωρισμένες ως η βασική δομική 

μονάδα σε κάθε βιολογικό σύστημα και είναι συνδεδεμένες με τέτοιο 

καθορισμένο τρόπο, ώστε το κύτταρο να δρα ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

επιτρέποντας στις εσωτερικές λειτουργίες να αλληλοεπηρεάζονται [1].  Αν και το 

ερώτημα του αν η ύπαρξη τέτοιων αυτοτελών μονάδων είναι το αποτέλεσμα 

φυσικής επιλογής ή αν προήλθε εξαιτίας πολωμένων μεταλλακτικών 

μηχανισμών παραμένει [70], παρόλα αυτά η ομαδοποίηση είναι παρούσα σε 

κάθε βιολογικό δίκτυο και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του.  Η ύπαρξη 

λειτουργικών υπομονάδων έχει αναδιατυπώσει και απλοποιήσει τη μελέτη των 

βιολογικών δικτύων μεταθέτοντας την αναζήτηση κάθε αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των συστατικών σε μια διαδικασία δύο σταδίων: την αναζήτηση πραγματικών 

λειτουργικών υπομονάδων και στη συνέχεια τη σύνδεση των υπομονάδων 

αυτών μεταξύ τους (Εικόνα I-11).   

 

 

 

Εικόνα I-11.  Η μελέτη των βιολογικών δικτύων έχει μετατεθεί από την αναζήτηση των ιδιοτήτων 

κάθε συστατικού (κάθε pixel της εικόνας Α) στην αναζήτηση μεγαλύτερων ομάδων (κομμάτι 

puzzle της εικόνας Β), τα συστατικά των οποίων έχουν κοινές ιδιότητες και στη συνέχεια την 

αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο οι ομάδες αυτές αλληλεπιδρούν, ώστε να φτιάξουν το 

ολοκληρωμένο δίκτυο.  

 

Ο προσδιορισμός υπομονάδων γονιδίων αναφέρεται στην ομαδοποίησή των 

γονιδίων με βάση κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, που θεωρείται ότι 

αντανακλάται σε ομοιότητες στη βιολογική τους υπόσταση.  Οι αλγόριθμοι που 
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χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στα μεγάλου όγκου δεδομένα που ήταν διαθέσιμα, 

είχαν ακριβώς αυτό το στόχο – να προσδιορίσουν ομοιότητες ανάμεσα στα 

δεδομένα και να τα ταξινομήσουν δημιουργώντας τις πρώτες υπομονάδες, ή 

εναλλακτικά, να προσδιορίσουν τα στοιχεία εκείνα με ιδιαίτερα διαφορετική 

συμπεριφορά συγκρινόμενα με τα υπόλοιπα [69].  Στις πρώτες αυτές 

προσπάθειες, χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον γενομικά δεδομένα που 

προέρχονται κυρίως από πειράματα μικροσυστοιχιών.  Αρκετοί αλγόριθμοι 

αναπτύχθηκαν βασιζόμενοι σε διάφορες μετρικές ομοιότητας1 [71], με 

αποτέλεσμα την ταξινόμηση των δεδομένων σε ομάδες.  Κάθε αλγόριθμος 

εισάγει τη δική του πόλωση στα δεδομένα και καθώς δεν υπάρχει μέχρι σήμερα 

ένα αντικειμενικό κριτήριο ορθότητας των αποτελεσμάτων, η αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας ενός αλγόριθμου και η συγκριτική μελέτη του σε σχέση με άλλους 

μπορεί να γίνει συγκρίνοντας τις υπολογιστικές προβλέψεις με γνωστές 

βιολογικές ομάδες ή με το σχεδιασμό νέων πειραμάτων που θα ενισχύσουν είτε 

θα καταρρίψουν τη βιολογική σημασία μιας προβλεπόμενης ομάδας.  Αργότερα, 

στην προσπάθεια να βρεθούν οι βιολογικοί μηχανισμοί που συσχετίζουν τις 

ομάδες και καθορίζουν τον τρόπο που αυτές ρυθμίζονται και αλληλεπιδρούν, 

αναπτύχθηκαν περισσότερο εξειδικευμένοι αλγόριθμοι ικανοί να συνδυάζουν 

διαφορετικά είδη δεδομένων, όπως δεδομένα αλληλουχίας, αλληλεπιδράσεις 

πρωτεΐνης-DNA και άλλα [72, 73].   

 

Οι πιο κοινοί αλγόριθμοι ομαδοποίησης δεδομένων περιλαμβάνουν μεθόδους 

συσταδοποίησης, όπως ιεραρχικές, αυτο-οργανούμενης απεικόνισης (self-

organizing maps, SOMs), k-means και μεθόδους μείωσης διαστάσεων 

(dimensionality reduction methods), όπως  ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA - 

Principal Component Analysis) και μερικών ελάχιστων τετραγώνων (PLS - Partial 

Least Squares) που έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε πλήθος βιολογικών 

                                                 
1 Οι μετρικές ομοιότητας είναι μια τάξη μετρικών για τη μέτρηση αποτελεσματικών συσχετίσεων ομοιότητας μεταξύ δύο 

αντικειμένων.  Δύο αντικείμενα θεωρούνται όμοια εφόσον η απόστασή τους είναι μικρότερη από μία ‘αποτελεσματική’ 
απόσταση της κλάσης ανάμεσα στα δύο αντικείμενα. 
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εφαρμογών.  Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται επιλεκτικά οι πιο συνήθεις 

αλγόριθμοι ομαδοποίησης. 

 

Αλγόριθμοι ομαδοποίησης  

Οι τεχνικές ομαδοποίησης έχουν χρησιμοποιηθεί σε βιολογικά δεδομένα, 

ώστε αυτά να οργανωθούν σε ομάδες (συστάδες) με βάση την ύπαρξη όμοιων 

χαρακτηριστικών, προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα του προς ανάλυση 

συστήματος και να γίνει ευκολότερη η επεξεργασία τους και η επεξήγησή τους.  

Τρία είναι τα βασικά στοιχεία  που πρέπει να αναλυθούν όταν αναπτύσσεται μια 

τέτοια τεχνική.  Πρέπει αρχικά να οριστεί το χαρακτηριστικό εκείνο του 

συστήματος που μελετάται βάσει του οποίου θα οριστεί η ‘ομοιότητα’. Έπειτα 

πρέπει να καθοριστεί ένα μέτρο της ομοιότητας αυτής [74] και τέλος να βρεθεί 

ένας τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. όσον αφορά αυτό, η πλέον 

αξιόπιστη μέθοδος είναι η πειραματική επιβεβαίωση [75], αν και διάφορα 

κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο της ορθότητας ενός 

αλγόριθμου, όπως η ακρίβεια μιας συστάδας (πόσο δηλαδή οι συστάδες που 

προκύπτουν είναι σε συμφωνία με ήδη υπάρχοντα βιολογικά δεδομένα) και η 

σταθερότητα μιας συστάδας (κατά πόσο οι συστάδες που λαμβάνονται είναι 

ίδιες, όταν ο αλγόριθμος εφαρμοστεί σε συνθετικά δεδομένα) [76]. 

 

 Ο απλούστερος τρόπος να τοποθετήσει κανείς γονίδια σε ομάδες είναι αυτός 

που αναφέρεται ως μέθοδος Ένοχος-εκ-Συσχετίσεως (Guilt-by-Association, 

GBA) και χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Walker και τους συνεργάτες του για 

την εύρεση γονιδίων με παρόμοιο προφίλ έκφρασης σε σχέση με την έκφραση 

γνωστών γονιδίων σχετιζόμενα με καρκίνο [77].  Η μέθοδος αυτή υπολογίζει τη 

συσχέτιση κατά ζεύγη (pairwise association) μεταξύ των γονιδίων από ένα σετ 

δεδομένων και του γονιδίου με το οποίο γίνεται η σύγκριση χρησιμοποιώντας 

την υπεργεωμετρική κατανομή (hypergeometric distribution) και δίνει μια τιμή p 

της τυχαιότητας της κατανομής αυτής.  Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί επίσης για 
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την εύρεση υπομονάδων συν-εκφραζόμενων γονιδίων, όπου τα γονίδια 

ομαδοποιήθηκαν με μια προκαθορισμένη κατώτατη τιμή p και τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώθηκαν πειραματικά [78]. 

 

Ανάλογα με τον τρόπο ομαδοποίησης των δεδομένων μπορούμε να έχουμε 

ιεραρχική και μη-ιεραρχική συσταδοποίηση.  Οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι 

καταλήγουν σε ένα δενδρόγραμμα (Εικόνα I-12) όπου κάθε ομάδα 

ομαδοποιείται με άλλες σχηματίζοντας μεγαλύτερες ομάδες.  Η ιεραρχική 

ανάλυση χρησιμοποιεί δύο τεχνικές, τη συσσωρευτική ανάλυση σε ομάδες και 

την επιμεριστική ανάλυση σε ομάδες.  Η συσσωρευτική ανάλυση ξεκινάει με 

κάθε διάνυσμα σε μια διαφορετική ομάδα οι οποίες σταδιακά συνενώνονται 

σχηματίζοντας μεγαλύτερες ομάδες έως ότου φτιαχτεί τελικά μια μεγάλη ομάδα 

που περιέχει όλα τα δεδομένα.  Η επιμεριστική ανάλυση αρχίζει με όλα τα 

δεδομένα σε μια ομάδα και τα επιμερίζει σταδιακά μέχρις ότου γίνουν τόσες 

ομάδες όσα και τα δεδομένα, σύμφωνα με ένα κριτήριο ανομοιότητας.  Καθώς η 

επιλογή του τρόπου διαίρεσης μιας ομάδας σε δυο μικρότερες, δεδομένων όλων 

των δυνατών επιλογών, είναι υπολογιστικά απαιτητική, η επιμεριστική 

συσταδοποίηση είναι μέθοδος λιγότερο χρησιμοποιούμενη.  

 

 
 

Εικόνα I-12.  Δενδρόγραμμα 

 

Σε μια από τις πρώτες εφαρμογές της ιεραρχικής ομαδοποίησης σε δεδομένα 

γονιδιακής έκφρασης, ο Eisen και οι συνεργάτες του [79] προσδιόρισαν 

συστάδες γονιδίων με γνωστή βιολογική λειτουργία χρησιμοποιώντας δεδομένα 
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από πειράματα μικροσυστοιχιών του ζαχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae 

και ανθρώπινους ινοβλάστες.  Η εργασία αυτή βασίστηκε στην εικασία ότι 

γονίδια που συν-εκφράζονται κάτω από δεδομένες συνθήκες είναι πιθανό να 

αποτελούν μέρος της ίδιας βιολογικής λειτουργίας, υπόθεση που αποτέλεσε το 

βασικό πυρήνα για πλήθος μεταγενέστερων μελετών [80-84]. 

 

Μη-ιεραρχικοί αλγόριθμοι, όπως οι k-means και τα δίκτυα αυτό-

οργανούμενης απεικόνισης (self-organizing maps, SOMs) διαιρούν τα δεδομένα 

σε k διαφορετικές ομάδες, ώστε τα περιεχόμενα μιας ομάδας είναι περισσότερο 

όμοια μεταξύ τους από ότι με τα περιεχόμενα μιας άλλης ομάδας.  Ο αλγόριθμος 

k-means ξεκινάει με την τυχαία τοποθέτηση των δεδομένων σε k 

προκαθορισμένες αρχικές ομάδες, για κάθε μία από τις οποίες υπολογίζεται το 

μέσο σημείο που καλείται κεντροειδές (centroid).  Τα δεδομένα στη συνέχεια 

αναδιατάσσονται, ώστε να ανήκουν στην ομάδα με το πλησιέστερο μέσο σημείο 

και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι τα αποτελέσματα να συγκλίνουν 

και να μην υπάρχουν αλλαγές.  Η επιλογή του αρχικού αριθμού k καθώς και η 

αρχική θέση του κεντροειδούς είναι καθοριστικά για την τελική κατανομή των 

δεδομένων, οπότε είναι σημαντικό να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος αρκετές φορές 

με διαφορετικές αρχικές συνθήκες [75].  Ο αλγόριθμος k-means έχει 

χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δεδομένων από μικροσυστοιχίες του 

ζαχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae που σχετίζονται με τον κυτταρικό 

κύκλο, με αποτέλεσμα την κατάτμηση των δεδομένων σε 30 συστάδες με 49-186 

γονίδια ανά συστάδα.  Ένας σημαντικός αριθμός συστάδων περιείχε γονίδια με 

παρόμοια λειτουργία [80].  Για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται περαιτέρω, 

άλλες εφαρμογές του αλγόριθμου αυτού μπορούν να βρεθούν στις μελέτες [85-

87]. 

 

Μια παραλλαγή της προσέγγισης κεντροειδούς χρησιμοποιείται επίσης στα 

SOMs, που αναπτύχθηκαν για τη μοντελοποίηση του τρόπου με τον οποίο οι 
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νευρώνες του εγκεφάλου προσαρμόζονται ώστε να ανταποκριθούν σε 

συγκεκριμένα ερεθίσματα [88].  Τα SOMs είναι μια επιμεριστική τεχνική 

συσταδοποίησης βασισμένη στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα που προβάλλει 

δεδομένα πολλών διαστάσεων σε ένα πλέγμα δύο ή τριών διαστάσεων.  Οι 

κόμβοι στο πλέγμα αντιπροσωπεύουν τους νευρώνες, που μέσω μιας 

επαναλαμβανόμενης μη-επιβλεπόμενης διαδικασίας εναρμονίζονται με τα 

διάφορα σήματα εισόδου.  Ο αλγόριθμος ξεκινάει καθορίζοντας τον αριθμό των 

κόμβων, δηλαδή τις διαστάσεις του πλέγματος, που ακολούθως 

αρχικοποιούνται με τυχαίες τιμές.  Κάθε διάνυσμα των δεδομένων συγκρίνεται, 

χρησιμοποιώντας μια καθορισμένη μετρική, με κάθε έναν από τους νευρώνες και 

τοποθετείται στον πλησιέστερο νευρώνα.  Μετά από κάθε τέτοια τοποθέτηση οι 

νευρώνες αλλάζουν τιμές προσαρμόζοντάς τις στα νέα δεδομένα.  Μια 

πολυσταδιακή επαναλαμβανόμενη διαδικασία οδηγεί τους νευρώνες σε μια 

σταθερή κατάσταση στην οποία αφενός τα αρχικά δεδομένα έχουν διαμοιραστεί 

σύμφωνα με την ομοιότητά τους και αφετέρου έχουν τοποθετηθεί με μια 

τοπολογία στην οποία διπλανοί νευρώνες περιέχουν όμοια στοιχεία, 

καθιστώντας επιπρόσθετα την τεχνική αυτή ένα εργαλείο οπτικοποίησης 

πολύπλοκων δεδομένων.  Αρκετές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει τα SOMs για 

την εύρεση λειτουργικών υπομονάδων σε βιολογικά δεδομένα [89, 90].  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Tamayo και των συνεργατών του 

που χρησιμοποίησε SOMs για να αναγνωρίσει και να ταξινομήσει γνωρίσματα 

γονιδιακής έκφρασης από πολύπλοκα πολυδιάστατα δεδομένα: ένα σετ 

δεδομένων από μικροσυστοιχίες του ζαχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae 

που σχετίζονται με τον κυτταρικό κύκλο και ένα σετ δεδομένων που αφορά 

ανθρώπινη αιματοποιητική διαφοροποίηση.  Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τα 

SOMs προσδιόρισαν βιολογικά σημαντικές συστάδες που αφορούν την 

περιοδικότητα του κυτταρικού κύκλου και γνωστά βιολογικά μονοπάτια, 

αντίστοιχα [91].   
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Η εφαρμογή πληθώρας αλγόριθμων συσταδοποίησης σε δεδομένα 

γονιδιακής έκφρασης [92, 93] στοχεύει στην εύρεση υπομονάδων γονιδίων που 

είναι συν-εκφραζόμενα στις εκάστοτε υπό μελέτη συνθήκες.  Εφόσον τα γονίδια 

αυτά παρουσιάζουν κοινή συμπεριφορά είναι πιθανόν να αποτελούν στόχο της 

ίδιας ενδοκυτταρικής ρύθμισης και να ανήκουν στο ίδιο βιολογικό μονοπάτι.  

Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν αλγόριθμους δικατηγοριοποίησης όπου δεδομένα 

από πειράματα μικροσυστοιχιών οργανώνονται σε πίνακες και τα γονίδια 

τοποθετούνται σε πιθανώς αλληλεπικαλυπτόμενες υπομονάδες [48, 55].  

Δεδομένα από μικροσυστοιχίες έχουν επίσης μοντελοποιηθεί ως γραμμικά 

μείγματα λανθανουσών μεταβλητών (linear mixtures of latent variables) [94], ενώ 

μέθοδοι προβολής έχουν χρησιμοποιηθεί για την αποσύνθεση των δεδομένων σε 

αμοιβαίως ανεξάρτητες ομάδες και την τοποθέτηση γονιδίων σε μη-

αποκλειόμενες ομάδες [95, 96].   

 

Ο συμπερασμός (inference) υπομονάδων από δεδομένα γονιδιακής 

έκφρασης έχει προσφέρει νέα στοιχεία για την οργάνωση των γονιδίων σε 

διάφορες ενδοκυτταρικές διαδικασίες, δε δίνει όμως κανένα στοιχείο για τον 

τρόπο που οι υπομονάδες αυτές ρυθμίζονται, ώστε να συμμετέχουν στις 

διαδικασίες αυτές.  Το χτίσιμο ενός βιολογικού δικτύου, όπως μας απασχολεί 

στην παρούσα διατριβή, προϋποθέτει τη γνώση όχι μόνο των συμμετεχόντων 

συστατικών, αλλά επίσης του τρόπου που αυτά συνδέονται μεταξύ τους.  Σε ένα 

πρώτο στάδιο, αλληλεπιδράσεις ενός επιπέδου προσδιορίζονται με την εύρεση 

λειτουργικών υπομονάδων.  

 

 

Ρυθμιστικές υπομονάδες 

Σε αρκετές μελέτες έχει γίνει προσπάθεια ανάλυσης της γονιδιακής έκφρασης 

και εύρεσης κοινών ρυθμιστικών στοιχείων, με μια έμμεση διαδικασία, κυρίως 

υπό το πρίσμα της ύπαρξης κοινών cis-ρυθμιστικών στοιχείων στα συν-
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εκφραζόμενα γονίδια [97-99].  Μια πρώτη άμεση υπόθεση του προσδιορισμού 

ρυθμιστικών δικτύων έγινε από τον Segal και τους συνεργάτες του [72], οι οποίοι 

βασιζόμενοι στην υπόθεση ότι σε μια μεταγραφική αλληλεπίδραση τόσο οι 

ρυθμιστές όσο και τα ρυθμιζόμενα γονίδια είναι μεταγραφικά ρυθμιζόμενα [100], 

εφάρμοσαν ένα πιθανοτικό μοντέλο σε δεδομένα έκφρασης γονιδίων για να 

προσδιορίσουν τις υπομονάδες, τους ρυθμιστές τους και τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες πραγματοποιείται η ρύθμιση αυτή.  Το προφίλ έκφρασης ενός σετ 

ρυθμιστών είναι εκείνο που εξηγεί καλύτερα το προφίλ έκφρασης των γονιδίων 

σε μια υπομονάδα.  Οι ερευνητές απέδειξαν τη βιολογική αξία της μεθόδου τους 

με την πειραματική επιβεβαίωση τριών από τις υποθέσεις που προέβλεψαν.  

Παρόλα αυτά, καθώς η μέθοδος βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα γονιδιακής 

έκφρασης, υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, καθώς η συσχέτιση της 

έκφρασης ρυθμιστών και στόχων είναι, στην περίπτωση του ζαχαρομύκητα για 

παράδειγμα, αρκετά περιορισμένη, της τάξεως του 20% [101].  Επιπρόσθετα, 

περιπτώσεις στις οποίες η έκφραση των ρυθμιστών παραμένει σταθερή είτε η 

ρυθμιστική τους ικανότητα υπόκεινται σε μετα-μεταγραφικές ρυθμίσεις, δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη, καθώς επίσης και περιπτώσεις όπου 

περισσότεροι από ένας ρυθμιστές επιδρούν στην ίδια υπομονάδα. εκεί 

υποδεικνύεται μόνο ένας αντιπροσωπευτικός ρυθμιστής.  Τέλος, η μέθοδος αυτή 

δεν επιτρέπει στα γονίδια να ανήκουν σε περισσότερες από μία υπομονάδες, 

γεγονός που δεν συμβαδίζει με τη βιολογική πραγματικότητα, όπου γονίδια 

μπορεί να μοιράζονται σε περισσότερες από μία κυτταρικές λειτουργίες.   

 

Καθώς λοιπόν τα δεδομένα γονιδιακής έκφρασης προσφέρουν αρκετή αλλά 

όχι επαρκή πληροφορία, μεγάλο ενδιαφέρον αναπτύχθηκε για την εξέλιξη 

μεθόδων που ενσωματώνουν ετερογενή στοιχεία, κυρίως δεδομένα μοτίβων, 

πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων και ChIP-chip ανοσοκατακρύμνησης 

χρωματίνης [55, 102, 103].  Κάθε ένα από αυτά τα δεδομένα περιγράφει ένα 
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βιολογικό δίκτυο από μια διαφορετική σκοπιά, έτσι με το συνδυασμό τους 

δίνεται μια περισσότερο ακριβής περιγραφή των δικτύων.   

 

Ένα μοτίβο DNA (Εικόνα I-13) είναι μια μικρού μήκους συντηρημένη 

αλληλουχία DNA τοποθετημένη στην περιοχή του υποκινητή του γονιδίου και 

εξυπηρετεί ως θέση αναγνώρισης για ένα μεταγραφικό ρυθμιστή.  Διάφορες in 

silico τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για τον εντοπισμό μοτίβων σε αρκετούς 

οργανισμούς [104].  Θεωρητικά οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν 

σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα γονιδιακής 

αλληλουχίας, αν και στην πραγματικότητα η εφαρμογή μεθόδων ανίχνευσης 

μοτίβων σε οργανισμούς με μακριές διαγονιδιακές αλληλουχίες κάθε άλλο παρά 

εύκολη είναι.  Δεδομένα μοτίβων μπορούν παρόλα αυτά να βρεθούν σε 

εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων όπως η TRANSFAC [105] και η regulonDB 

[106].  Στη μελέτη των Wang και των συνεργατών του [107] εφαρμόζεται μια 

ευριστική μέθοδος που συνδυάζει δεδομένα γονιδιακής έκφρασης και μοτίβων 

για την εύρεση των γονιδίων-στόχων ενός μεταγραφικού ρυθμιστή, το φάσμα 

δράσης του ρυθμιστή και τη συνδυαστική επιρροή διάφορων μεταγραφικών 

ρυθμιστών.  Η μέθοδος βασίζεται στην υπόθεση ότι εάν ένας μεταγραφικός 

ρυθμιστής ενεργοποιείται κάτω από δεδομένες συνθήκες, τα γονίδια που αυτός 

επηρεάζει αναμένεται να επιδεικνύουν παρόμοιες αποκρίσεις με εκείνες που 

παρατηρούνται σε πειράματα διαταραχής του μεταγραφικού αυτού ρυθμιστή.  

Με την εφαρμογή του αλγόριθμου σε πειράματα μικροσυστοιχιών [97, 108] για 

28 μεταγραφικούς παράγοντες για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα 

διαταραχής [109], οι ερευνητές προσδιόρισαν τα αντίστοιχα γονίδια-στόχους, τα 

μοτίβα και τις πειραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνει χώρα η 

ρύθμιση.  

 

Τα δεδομένα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών δίνουν πειραματικές πληροφορίες 

για άμεσες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις πρωτεΐνες ενός οργανισμού [110, 
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111], οι οποίες εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες.  Τα γονίδια εκείνα που 

εκφράζουν πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

είναι επίσης συν-εκφραζόμενα, ενώ ρυθμιστές που συνεργάζονται σε πρωτεϊνικό 

επίπεδο προσφέρουν πληροφορία για το τμήμα εκείνο του ρυθμιστικού δικτύου 

που είναι αόρατο με μεταγραφικά δεδομένα.  Αυτό, σε συνδυασμό με την 

ύπαρξη βάσεων δεδομένων όπως οι DIP [112] και BIND [113] όπου μπορεί 

κανείς να ανακτήσει δεδομένα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, δίνει τις 

προϋποθέσεις, ώστε τέτοιου είδους δεδομένα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

τόσο για τον προσδιορισμό λειτουργικών υπομονάδων όσο και ρυθμιστικών 

δικτύων [114, 115].   

 

 
 

Εικόνα I-13.  Μοτίβα DNA. (A) Οχτώ γνωστές θέσεις δέσμευσης του μεταγραφικού παράγοντα 

ROX1 σε τρία γονίδια του ζαχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae (Β) συχνότητα των 

τεσσάρων βάσεων σε κάθε θέση της αλληλουχίας (C) Σχηματική αλληλουχία που δείχνει τη 

συχνότητα κάθε βάσης σε σχέση με το βαθμό συντήρησής της σε κάθε θέση.  Η εικόνα δείχνει 

ένα κεντρικό μοτίβο, το ATTGTT που περιβάλλεται εκατέρωθεν από λιγότερο συντηρημένες 

αλληλουχίες [116]. 

 

 

  Τα δεδομένα ανασοκατακρύμνησης πρωτεΐνης ChIP-chip 

χρησιμοποιούνται για την εύρεση της απευθείας αλληλεπίδρασης (πρόσδεση) 

μεταξύ ενός μεταγραφικού ρυθμιστή και των γονιδίων που αυτός ρυθμίζει [117] 

και περιέχει πληροφορία τόσο για τον προσδιορισμό του ρυθμιστικού 

προγράμματος όσο και για την εξαγωγή των υπομονάδων, καθώς γονίδια που 
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προσδένονται από τους ίδιους ρυθμιστές είναι περισσότερο πιθανό να ανήκουν 

στην ίδια υπομονάδα.  Όπως με τα δεδομένα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών, η 

πρόσδεση ενός ρυθμιστή σε ένα γονίδιο εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες 

και κάποιες αλληλεπιδράσεις πρωτείνης-DNA είναι πιθανόν να συμβαίνουν μόνο 

σε εξειδικευμένες περιπτώσεις [66].  Συγκρίνοντας την ποιότητα πληροφορίας 

από δεδομένα ChIP-chip και δεδομένα μοτίβων, τα πρώτα υπερτερούν καθώς 

δίνουν πληροφορία για άμεση πρόσδεση σε αντίθεση με δεδομένα για πιθανή 

πρόσδεση [66].  Αντίθετα με τα δεδομένα γονιδιακής έκφρασης, τα δεδομένα 

ChIP-chip επιτρέπουν τον προσδιορισμό ρυθμιστών η έκφραση των οποίων 

παραμένει σταθερή και υπόκεινται σε μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις, έτσι ο 

συνδυασμός των δύο αυτών τύπων δεδομένων μπορεί να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά και να δώσει πολύτιμες βιολογικά πληροφορίες.  Βέβαια, η 

δέσμευση ενός ρυθμιστή σε μια θέση στο γονιδίωμα δεν αποτελεί απτή απόδειξη 

ότι το γονίδιο πράγματι ρυθμίζεται από το συγκεκριμένο ρυθμιστή στις συνθήκες 

αυτές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που είναι απαραίτητος ένας συν-

ρυθμιστής ώστε να επιτευχθεί η ενεργοποίηση [103], είτε η ρύθμιση είναι 

αποτέλεσμα της επίδρασης διμερών μεταγραφικών παραγόντων, όπου ένας 

μεταγραφικός παράγοντας προσδένεται στο γονίδιο ενώ ο άλλος όχι [14].  

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα ChIP-chip προσφέρουν μια στατική εικόνα των 

αλληλεπιδράσεων, δείχνουν δηλαδή τις αλληλεπιδράσεις αλλά όχι το πλαίσιο 

των αλληλεπιδράσεων αυτών [118].  Παρόλα αυτά, τα δεδομένα ChIP-chip είναι 

τα πλέον κοινά χρησιμοποιούμενα σε συνδυασμό με δεδομένα γονιδιακής 

έκφρασης για τον προσδιορισμό ρυθμιστικών δικτύων και καθώς ο συνδυασμός 

αυτός θεωρείται αρκετά αξιόπιστος, είναι αυτός που επιλέχθηκε στην παρούσα 

εργασία για την εύρεση ενός πρώτου σταδίου ρυθμιστικών αλληλεπιδράσεων.  Η 

επεξεργασία των δεδομένων αυτών απαιτεί τη χρήση του κατάλληλου 

αλγόριθμου, όπως αυτοί που περιγράφονται στη συνέχεια. 
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Ένα παράδειγμα αιτιοκρατικής μεθόδου που συγκεράζει δεδομένα 

γονιδιακής έκφρασης και ChIP-chip είναι ο αλγόριθμος MA-networker [119].  Ο 

αλγόριθμος αυτός εφαρμόζει μια μέθοδο πολυμεταβλητής παλινδρόμησης 

(multivariate regression) των επιπέδων έκφρασης mRNA στα προφίλ έκφρασης 

ενός μεγάλου αριθμού μεταγραφικών παραγόντων προσπαθώντας να 

ερμηνεύσει σε ποιο βαθμό κάθε μεταγραφικός παράγοντας είναι υπεύθυνος για 

τις παρατηρούμενες αλλαγές έκφρασης mRNA σε ένα πείραμα μικροσυστοιχιών.  

Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο παράλληλα σε ένα σύνολο από πειράματα 

μικροσυστοιχιών μπορεί να εξαχθεί το προφίλ ενεργότητας του μεταγραφικού 

παράγοντα που εκφράζει την εξάρτηση του συγκεκριμένου μεταγραφικού 

παράγοντα για κάθε συνθήκη, υποδεικνύοντας την αντίστοιχη συνεισφορά του 

στις αλλαγές έκφρασης των γονιδίων στόχων του.   

 

Οι αλγόριθμοι που ακολουθούν στοχεύουν επίσης στην εύρεση υπομονάδων 

και ρυθμιστικών δικτύων συνδυάζοντας ετερόκλητα δεδομένα με πειράματα 

γονιδιακής έκφρασης.  Τα δεδομένα που συνδυάζονται, όπως και στις 

προηγούμενες μεθόδους που παρουσιάστηκαν, θεωρούνται ισότιμης βαρύτητας 

συγκρινόμενα με αυτά της γονιδιακής έκφρασης.  Στη μελέτη των Xu και των 

συνεργατών του [120] ενσωματώθηκαν δεδομένα ChiP-chip στον αλγόριθμο 

που είχε αναπτυχθεί αρχικά από τον Segal και τους συνεργάτες του [72].  Από 

τις υπομονάδες και τους ρυθμιστές τους που προσδιορίζονται στη μελέτη του 

Segal επιλέγονται οι ρυθμιστές των οποίων το προφίλ έκφρασης εναρμονίζεται 

ισχυρά με εκείνο των γονιδίων της υπομονάδας και από αυτούς φιλτράρονται 

μόνο εκείνοι που έχουν μεγάλες πιθανότητες δέσμευσης βασισμένοι στα 

δεδομένα ChiP-chip.  Η πιθανότητα αυτή ενσωματώνεται στη Bayesian 

βαθμονόμηση του μοντέλου δίνοντας μια συνδυασμένη βαθμολογία που 

επιτρέπει σε ασθενέστερες βιολογικές ενδείξεις να ενσωματωθούν σε μια ισχυρή 

ένδειξη και να ταξινομήσουν γονίδια σε υπομονάδες που δεν θα είχαν ληφθεί 

υπόψη διαφορετικά.  Με την εφαρμογή της μεθόδου σε δεδομένα γονιδιακής 
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έκφρασης [97, 108] και ChiP-chip [31] βρέθηκαν 50 υπομονάδες που 

συμπεριλαμβάνουν 86 ρυθμιστές από ένα μεγάλο εύρος 

κυτταρικών/φυσιολογικών διαδικασιών. 

 

Στη μελέτη του Harbison και των συνεργατών του [4] χρησιμοποιείται μια 

ευριστική μέθοδος μερικώς ολιστική στην οποία για κάθε ρυθμιστή συντάσσεται 

πρώτα μια αξιόπιστη ομάδα γονιδίων-στόχων βασισμένα στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία [4, 31], σε δεδομένα ChiP-chip [4, 121] και γενομικά [4] και στη 

συνέχεια αναζητούνται επαναλαμβανόμενα μοτίβα στην περιοχή του υποκινητή 

των γονιδίων στόχων.  Στη μελέτη του Kato και των συνεργατών του [121] η 

παραπάνω μέθοδος επεκτείνεται με την αναζήτηση συνδυασμών μοτίβων.  Έτσι, 

γονίδια που περιέχουν τον ίδιο συνδυασμό μοτίβων και παρουσιάζουν παρόμοιο 

προφίλ έκφρασης συνιστούν μια υπομονάδα η οποία θεωρείται ότι ρυθμίζεται 

από τους ρυθμιστές που προσδένονται στα αντίστοιχα μοτίβα σύμφωνα με τα 

δεδομένα ChiP-chip.  Με την εφαρμογή της μεθόδου σε γονιδιακά δεδομένα που 

σχετίζονται με τον κυτταρικό κύκλο οι ερευνητές κατόρθωσαν να 

προσδιορίσουν ένα μεγάλο ποσοστό από τα μεταγραφικά σύμπλοκα που ήταν 

γνωστά πειραματικά. 

 

Μια ακόμα μέθοδος για προσδιορισμό υπομονάδων είναι η SAMBA, ένας 

αλγόριθμος που χρησιμοποιεί ένα διμερή γράφο για να αναπαραστήσει τα 

δεδομένα [47], στον οποίο το ένα υποσύνολο των κόμβων αναπαριστά τα 

γονίδια και το άλλο τις ιδιότητες που προκύπτουν από τα ετερογενή δεδομένα.  

Η ακμή αντιπροσωπεύει την ανάθεση μιας ιδιότητας σε ένα γονίδιο με ένα βάρος 

που δείχνει την ισχύ της ανάθεσης αυτής.  Το πρόβλημα λοιπόν τώρα 

μετατίθεται στην εύρεση ‘βαριών’ υπο-γράφων σε ένα τέτοιο γράφο με τη 

βοήθεια ενός αλγόριθμου δικατηγοριοποίησης που είχε αναπτυχθεί νωρίτερα 

[122].  Στη μέθοδο αξιοποιούνται ισότιμα όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και τα 

γονίδια μπορούν να τοποθετηθούν σε αλληλεπικαλυπτόμενες υπομονάδες όπως 
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στη μελέτη [123] όπου προσδιορίστηκαν 1200 υπομονάδες σε μια επιτομή 

ετερογενών δεδομένων, για 68% από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 

τρία διαφορετικά είδη δεδομένων.   

 

Μια πρωτοποριακή ευριστική μέθοδος προτάθηκε από τον Bar-Joseph και 

τους συνεργάτες του [73] όπου τα ρυθμιστικά προγράμματα και οι αρχικές 

υπομονάδες καθορίζονται σε ένα συνδυαστικό βήμα εκμάθησης βασισμένο σε 

δεδομένα ChiP-chip και γονιδιακής έκφρασης.  Σκοπός της μεθόδου είναι να 

βρεθούν οι υπομονάδες τα γονίδια των οποίων ρυθμίζονται από ένα κοινό σετ 

μεταγραφικών παραγόντων και έχουν υψηλή συσχέτιση των γονιδιακών τους 

προφίλ υποδεικνύοντας κοινή ρύθμιση και επομένως συμμετοχή στην ίδια 

λειτουργική διαδικασία του κυττάρου.  Ο αλγόριθμος που ανέπτυξαν 

ονομάζεται GRAM (Εικόνα I-14) και ξεκινάει βρίσκοντας ομάδες γονιδίων που 

ρυθμίζονται από το ίδιο σετ ρυθμιστών βασιζόμενα σε ένα δεδομένο p-value.  Για 

κάθε τέτοια ομάδα η μέθοδος προσδιορίζει τα γονίδια εκείνα που είναι επιπλέον 

συν-εκφραζόμενα και αποτελούν στη συνέχεια τα αρχικά μέλη της υπομονάδας.  

Καθώς το αρχικό p-value είναι αρκετά αυστηρό, οι αρχικές υπομονάδες ίσως 

δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική βιολογική ομάδα.  Για το λόγο αυτό 

εφαρμόζεται ένα βήμα επέκτασης.  Έτσι, για την προσθήκη γονιδίων σε μια 

υπομονάδα που έχει προσδιοριστεί επανεκτιμώνται τα δεδομένα δέσμευσης από 

τα γονίδια που έχουν απομείνει και εντοπίζονται τα γονίδια εκείνα με προφίλ 

έκφρασης παρόμοιο με αυτό της αρχικής  υπομονάδας, που προσδένονται όμως 

με ένα πιο χαλαρό κριτήριο δέσμευσης.  Ένα συνδυαστικό p-value βασισμένο 

στα μεμονωμένα p-values όλων των ρυθμιστών των υπομονάδων υπολογίζεται 

τώρα για κάθε ένα από τα υποψήφια γονίδια και αν το συνδυασμένο αυτό p-

value είναι αρκετά χαμηλότερο, τότε το γονίδιο προστίθεται στην αντίστοιχη 

υπομονάδα.  Οι ερευνητές εφάρμοσαν τον αλγόριθμο GRAM σε δεδομένα 

δέσμευσης [31] και ένα σύνολο από 500 πειράματα γονιδιακής έκφρασης.  

Προσδιόρισαν έτσι 106 υπομονάδες γονιδίων στις οποίες περιέχονται συνολικά 
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655 γονίδια που ρυθμίζονται από 68 μεταγραφικούς παράγοντες.  Με την 

οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών, με κατευθυνόμενα βέλη λαμβάνεται 

το δίκτυο των αλληλεπιδράσεων.  Ο αλγόριθμος επίσης συσχετίζει το προφίλ 

έκφρασης των ρυθμιστών μιας υπομονάδας με τα γονίδια-μέλη της υπομονάδας 

αυτής, για να εξαχθεί η φορά της αλληλεπίδρασης, αν δρα δηλαδή ως θετικός ή 

αρνητικός ρυθμιστής.  Συγκρίνοντας τις υπομονάδες που προσδιορίζονται από 

τον αλγόριθμο με πειραματικά αποτελέσματα, οι ερευνητές μπόρεσαν να 

επιβεβαιώσουν τη βιολογική σημασία των λειτουργικών υπομονάδων. 

 

 

 

Εικόνα I-14.  Σχηματική αναπαράσταση που περιγράφει τον αλγόριθμο GRAM.  Τα δεδομένα 

γονιδιακής έκφρασης και DNA δέσμευσης παρουσιάζονται με τη μορφή πλήθους γονιδιακών 

προφίλ και πίνακα p-value αντίστοιχα.  Τα p-value που είναι μικρότερα από ένα κατώφλι 

εικονίζονται κόκκινα.  Αρχικά επιλέγεται μια βασική ομάδα γονιδίων με κοινό σετ ρυθμιστών 

που δεσμεύονται και παρόμοιο προφίλ έκφρασης.  Στο παράδειγμα αυτό, η βασική ομάδα 

αποτελείται από τα γονίδια a, b, c, d και e αλλά όχι τα f και g καθώς το p-value των αντίστοιχων 

ρυθμιστών είναι μεγαλύτερο.  Στη συνέχεια υπολογίζεται μια κεντρική τιμή έκφρασης για τα 

πέντε αυτά γονίδια και μια συνδυασμένη τιμή p-value για κάθε γονίδιο.  Τέλος ένα νέο γονίδιο 
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προστίθεται στη βασική ομάδα εφόσον το προφίλ έκφρασης ομοιάζει με το κεντρικό προφίλ της 

ομάδας και το συνδυασμένο p-value είναι μικρότερο από το κατώφλι [124]. 

 

Έχοντας ως κίνητρο τον προσδιορισμό βιολογικά σημαντικών υπομονάδων, 

οι μέθοδοι που περιγράφηκαν παραπάνω έχουν εφαρμοστεί σε διαθέσιμα 

δεδομένα γονιδιακής έκφρασης κυρίως σε μαγιά, συγκεράζοντας, ανάλογα με 

τις ιδιαιτερότητες κάθε μελέτης, δεδομένα ανοσοκατακρήμνησης πρωτεΐνης, 

κυρίως αυτά των Lee και των συνεργατών του [31] αλλά και των Harbison και 

των συνεργατών του [4] καθώς και δεδομένα μοτίβων [125], δεδομένα 

πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων [126] και διάφορα διαθέσιμα δεδομένα 

γονιδιακής έκφρασης.  Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι κάθε μία από αυτές τις 

μεθόδους είναι σε θέση να προσδιορίσει αρκετές από τις υπομονάδες και τα 

ρυθμιστικά προγράμματα που είναι ήδη γνωστά στη μαγιά και στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου διαφορετικοί αλγόριθμοι στοχεύουν στον προσδιορισμό 

υπομονάδων από το σύνολο του γονιδιώματος και εφαρμόζονται στο ίδιο σετ 

δεδομένων, φαίνεται να υπάρχει αρκετή αλληλοεπικάλυψη των αποτελεσμάτων 

τους [66].   

 

Παρά την αλληλοεπικάλυψη όμως, ο τελικός αριθμός των υπομονάδων που 

έχουν προσδιοριστεί αλλά και το περιεχόμενο των υπομονάδων διαφέρει μεταξύ 

των μελετών.  Πολλά από τα στοιχεία που προσδιορίζονται εξαρτώνται από τα 

χαρακτηριστικά κάθε αλγόριθμου αλλά και από την επιλογή των κατάλληλων 

παραμέτρων που προσφέρει κάθε αλγόριθμος.  Γενικά, φαίνεται ότι ο 

αλγόριθμος GRAM έχει ομοιότητες όσον αφορά στα αποτελέσματα, με τον 

αλγόριθμο GeneXpress, τον SAMBA και τον MA-networker [66, 127, 128].  Η 

ομοιότητα μεταξύ μεθόδων σίγουρα δεν αποτελεί τεκμήριο βιολογικής ορθότητας 

των αποτελεσμάτων καθώς δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ένας βέλτιστος 

ορισμός μιας βιολογικής υπομονάδας,  αποτελεί ωστόσο μια ένδειξη ότι με τους 

αλγόριθμους αυτούς εντοπίζονται παρόμοιες πλευρές των ρυθμιστικών 

μηχανισμών ενός κυττάρου.   
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Έτσι, η αναφορά αντίστοιχων στοιχείων σε περισσότερες μελέτες, αλλά και η 

ευκολία (user friendliness) του αλγόριθμου GRAM στο χειρισμό και την επιλογή 

παραμέτρων έκανε τον αλγόριθμο αυτό τον αλγόριθμο επιλογής για την 

παρούσα διατριβή, ως το στάδιο για την εύρεση ενός πρώτου επιπέδου 

αλληλεπιδράσεων.  Για περαιτέρω πληροφορίες πάντως, ένας συγκεντρωτικός 

πίνακας με τα χαρακτηριστικά των αλγόριθμων που περιγράφηκαν δίνεται στον 

Πίνακας I-3.            

   

 

 

Πίνακας I-3 Συγκεντρωτικός πίνακας με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά αλγόριθμων 

ομαδοποίησης [66] 
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vi. Saccharomyces cerevisiae – ένας οργανισμός, μοντέλο! 

A model is useful if it allows us to get use out of it – Edward De Bono 

 

 
Η ‘διορατική’ Πυθία 

 

Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν παραπάνω απαιτούν ως παραμέτρους 

εισόδου δεδομένα από πειράματα ευρείας κλίμακας.  Ο πιο καλά μελετημένος 

οργανισμός, για τον οποίο πληθώρα πειραματικών δεδομένων είναι διαθέσιμα, 

είναι εκείνος του ζαχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae, ενός στελέχους 

μαγιάς με ευρεία βιοτεχνολογική και επιστημονική αξία (Εικόνα I-15).  

 

Η μαγιά είναι ένας γενικός όρος για να περιγράψει μονοκύτταρους μύκητες 

που κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των κυττάρων τους, 

των ασκοσπορίων τους και των αποικιών που σχηματίζουν.  Τα budding yeasts 

είναι ένα είδος μυκήτων της συνομοταξίας των Ascomycetes της τάξης των 

Saccharomycetes που πολλαπλασιάζονται με εκβλάστηση.  Ο πιο δημοφιλής 

εκπρόσωπός τους είναι ο Saccharomyces cerevisiae, που χρησιμοποιείται ευρέως 

βιομηχανικά για τη ζύμωση των σακχάρων από ρύζι, αλεύρι, κριθάρι, και 

καλαμπόκι για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών καθώς και στη βιομηχανία 

ψωμιού. 

 

Η ισχυρή δύναμη του μύκητα αυτού στη γενετική έγκειται στη δυνατότητα να 

αναπαράγεται εύκολα, γρήγορα και με μικρό κόστος σε εργαστηριακές 

συνθήκες καθώς και να υπόκειται εύκολα σε γενετικές μετατροπές.  Παρόλη την 

απλότητά του όμως, αποτελεί έναν πολύ καλό οργανισμό-μοντέλο για τη μελέτη 
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και κατανόηση λειτουργιών των ανθρώπινων γονιδίων καθώς για το 1/3 περίπου 

του γονιδιώματός της μαγιάς υπάρχει σαφής ομολογία με ανθρώπινα γονίδια, 

ενώ για τα 2/3 έχει βρεθεί τουλάχιστον μία περιοχή με ομόλογη αλληλουχία [129].  

Το γονιδίωμα της μαγιάς είναι περίπου 12 εκατομμύρια ζεύγη βάσεων και 

περιέχει κάτι περισσότερο από 6000 γονίδια.  Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι 

περίπου 20% των ανθρώπινων γονιδίων που έχουν σχετιστεί με ασθένειες έχουν 

αντίστοιχα γονίδια στη μαγιά.  Δείχνει δηλαδή αυτό ότι η μαγιά δύναται να 

αξιοποιηθεί για να εξεταστούν οι λειτουργικές αλληλεπιδράσεις που αφορούν τα 

γονίδια αυτά και να δοκιμαστούν νέα φάρμακα.  Μια μετάλλαξη σε ένα γονίδιο 

μαγιάς που έχει χάσει το λειτουργικό αντίστοιχο ενός ανθρώπινου γονιδίου που 

έχει βρεθεί να σχετίζεται με κάποια ασθένεια μπορεί να εξεταστεί ενδελεχώς με 

χιλιάδες πιθανά φάρμακα με σκοπό να προσδιοριστούν οι ουσίες που τελικά θα 

αποκαταστήσουν τη λειτουργία του γονιδίου αυτού στα κύτταρα της μαγιάς.  Οι 

ουσίες αυτές μπορεί να φανούν χρήσιμες στην καταπολέμηση των αντίστοιχων 

ανθρώπινων ασθενειών.  Πράγματι, ένα άριστο παράδειγμα της χρησιμότητας 

της μαγιάς ως οργανισμού-μοντέλο αφορά στα ανθρώπινα γονίδια που 

σχετίζονται με ασθένειες και τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί γενετικά και 

κλωνοποιηθεί, αλλά ουσιαστικά η γνώση μας για αυτά είναι περιορισμένη, εκτός 

βέβαια από το ότι η κληροδότησή τους οδηγεί στην ανάπτυξη της ασθένειας.  Η 

εύρεση της αλληλουχίας ενός γονιδίου γενικά δίνει το πρώτο στοιχείο για τη 

λειτουργία του, κυρίως μέσω της διαδικασίας εύρεσης ομόλογων γνωστών 

γονιδίων σε άλλους οργανισμούς.  Από τα γονίδια με την πλησιέστερη ομολογία 

είναι εκείνα που προκαλούν κληρονομικό καρκίνο του παχέος εντέρου, τύπου 

nonpolyposis (σύνδρομο του Lynch), όπου τα αντίστοιχα ομόλογα γονίδια στη 

μαγιά είναι τα MSH2 και  MLH1, εκείνα που προκαλούν νευρινωμάτωση τύπου-

1 και έχουν το αντίστοιχο IRA2 στη μαγιά, τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για 

την ataxia telangiectasia με τα αντίστοιχα TEL1 στη μαγιά και εκείνα που 

προκαλούν το σύνδρομο Werner και έχουν το αντίστοιχο ομόλογο γονίδιο SGS1 

στη μαγιά [129].  
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Εικόνα I-15.  Το στέλεχος Saccharomyces cerevisiae σε διάφορες πόζες 

 

Η ύπαρξη τέτοιων ομόλογων γονιδίων σημαίνει επίσης ότι η βάση των 

ασθενειών αυτών είναι αποτέλεσμα της διατάραξης βασικών κυτταρικών 

λειτουργιών, όπως είναι η επιδιόρθωση του DNA, η κυτταρική διαίρεση και ο 

έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης.  Η επιδιόρθωση του DNA είναι απαραίτητη 

μετά την επίδραση παραγόντων που το καταστρέφουν όπως η ακτινοβολία και 

οι ενεργές ρίζες οξυγόνου (ROS), καθώς επίσης κατά τη διάρκεια της αντιγραφής 

του DNA, όπου είναι απαραίτητο να διορθώνονται τα ‘λάθη’ που 

πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία αυτή [130].  Η κυτταρική διαίρεση είναι 

η αφετηρία της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής των οργανισμών, ενώ η 

ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης αποτελεί κομβικό σημείο για τη διατήρηση της 

κυτταρικής ομοιόστασης και επομένως της φυσιολογικής λειτουργίας του 

οργανισμού.  Η κατανόηση των διεργασιών αυτών, έστω και υπό το πρίσμα 

ενός καταφανώς απλούστερου οργανισμού, δίνει σημαντικές ενδείξεις για τη 

μελέτη περισσότερο πολύπλοκων συστημάτων.  Ιδιαίτερα η κατανόηση του 

τρόπου ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

καθώς αυτή αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το ‘ρυθμιστικό κέντρο’ της δομής και 

της λειτουργίας ολόκληρου του κυττάρου.  Είναι γνωστό ότι η ρύθμιση της 

γονιδιακής έκφρασης συμβαίνει κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου [97] 

και γονίδια η έκφραση των οποίων αλλάζει περιοδικά είναι ήδη γνωστά από το 
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1981, όταν παρατηρήθηκε διακύμανση των mRNAs ιστονών κατά την κυτταρική 

διαίρεση [131].  Συμβαίνει επίσης κατά τη διαδικασία προσαρμογής του 

κυττάρου στο περιβάλλον του.   Κατά την αλληλεπίδραση του κυττάρου με ένα -

μοιραία - δυναμικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να αναπτύξει μηχανισμούς 

άμυνας, ώστε να προσαρμοστεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.  Ένας 

από τους βασικούς μηχανισμούς της προσαρμογής είναι η ανακατανομή της 

γονιδιακής έκφρασης με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφραστούν γονίδια των οποίων 

τα προϊόντα είναι απαραίτητα για το νέο περιβάλλον.  Ένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον είναι ένα στρεσογόνο περιβάλλον και η ανακατανομή της γονιδιακής 

έκφρασης είναι η γενομική απόκριση στο στρες.  Είναι μάλιστα τόσο βασικός ο 

μηχανισμός αυτός διατήρησης της ομοιόστασης που πιθανή δυσλειτουργία του 

είναι επίφοβη για την επιβίωση του κυττάρου.          

 

vii.  Περιβαλλοντικό στρες.  Πότε στρεσάρονται τα κύτταρα; 

In times of stress, be bold and valiant – Horace 

 

 
Λεπτομέρεια από την πύλη  

Ishtar της Βαβυλώνας 

 

Η ύπαρξη της έννοιας του ‘στρες’ χρονολογείται από τον 14ο αιώνα όπου 

χρησιμοποιούνταν ως ένας ημι-ψυχολογικός όρος που σχετιζόταν με την 

υποβολή ενός οργανισμού σε ταλαιπωρία και εξαναγκασμό.  Στη φυσική 

χρησιμοποιείται για αιώνες ευρέως για να περιγράψει την εσωτερική κατανομή 

μιας δύναμης που ασκείται σε ένα υλικό σώμα και επιφέρει πίεση.  Στις αρχές 

του προηγούμενου αιώνα, στις δεκαετίες 1920-1930, χρησιμοποιούνταν στους 
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τότε ψυχολογικούς κύκλους ως αναφορά σε μια διανοητική πίεση ή δυσάρεστο 

συμβάν, αλλά και από υπέρμαχους της ολιστικής ιατρικής, όταν ήθελαν να 

περιγράψουν ένα επιζήμιο περιβαλλοντικό παράγοντα που μπορούσε να 

προκαλέσει ασθένεια.  Ο αμερικανός ψυχολόγος Walter Cannon, διευθυντής του 

τμήματος ψυχολογίας του πανεπιστημίου του Harvard χρησιμοποίησε τον όρο το 

1934 για να αναφερθεί σε εξωτερικούς παράγοντες που διαταράσσουν αυτό που 

καλούμε ‘ομοιόσταση’.  Πράγματι, η διατήρηση της ομοιόστασης, μιας σταθερής 

δηλαδή εσωτερικής κατάστασης, αποτελεί θεμελιώδη και ζωτικής σημασίας 

ιδιότητα όλων των ζωντανών οργανισμών.  Η ικανότητα προσαρμογής σε 

αλλαγές στις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες είναι μια καθολική αναγκαία 

προϋπόθεση για την επιβίωση και ανάπτυξη οποιουδήποτε οργανισμού.  Η 

ύπαρξη μοριακών μηχανισμών απόκρισης, επιδιόρθωσης και προσαρμογής, 

πολλοί από τους οποίους είναι ισχυρά διατηρημένοι στη φύση, έχουν προικίσει 

το κύτταρο με την πλαστικότητα που απαιτείται για να προσαρμόζεται σε ένα 

περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενο.  Υπό αυτό το πρίσμα μελετάται το στρες 

και στη μαγιά.  Μελετώνται δηλαδή οι εξωτερικοί παράγοντες (θερμοκρασία, 

υγρασία, οξειδωτικά μέσα, ανόργανα συστατικά) που διαταράσσουν την 

ομοιόσταση καθώς και η απόκριση των κυττάρων προκειμένου να διατηρήσουν 

την ομοιόσταση τους [132].   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις βιομηχανικές χρήσεις της μαγιάς, κυρίως στη 

βιομηχανία ψωμιού και στη ζυθοποιεία, είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί κανείς 

στις συνθήκες εκείνες που διαφοροποιούνται από τις βέλτιστες και συνεπάγονται 

την απόκλιση στην παραγωγή δραστικής βιομάζας.  Στη βιομηχανία οι 

φυσιολογικές συνθήκες περιλαμβάνουν επώαση με ανάδευση σε πλήρες 

θρεπτικό μέσο που είναι συνήθως γλυκόζη, φρουκτόζη ή μαννόζη, σε pH 

περίπου 5 και θερμοκρασία γύρω στους 25o C.  Σε αυτές τις συνθήκες τα κύτταρα 

αναπτύσσονται γρήγορα, παρουσιάζοντας μηδαμινή απόκριση στο στρες, αν 

και πρακτικά σχεδόν ποτέ δεν επιτυγχάνεται το βέλτιστο αυτό περιβάλλον 
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ανάπτυξης [133].  Έτσι, σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες η μαγιά 

αναπτύσσεται αεροβικά χρησιμοποιώντας ως πηγή θρεπτικών συστατικών 

κυρίως τη μελάσα που έχει όμως κυμαινόμενη ποσότητα σακχάρων και είναι 

αμφίβολης ποιότητας καθώς μπορεί να περιέχει οργανικές ενώσεις που δρουν ως 

μεταβολιζόμενοι και μη-μεταβολιζόμενοι αναστολείς που επισωρευμένοι δρουν 

καταστρεπτικά για το κύτταρο.  Επιπλέον, η ίδια η μαγιά παράγει κατά την 

ανάπτυξή της δευτερεύοντες μεταβολίτες, κυρίως οργανικά οξέα και αλκοόλη 

που δρουν τοξικά όταν υπερβούν κάποια συγκέντρωση.  Επιπρόσθετα, σε 

εργοστασιακές μονάδες, η μαγιά αναπτύσσεται συνήθως σε θερμοκρασίες 

υψηλότερες από τις βέλτιστες και προστίθενται διάφορα άλατα, ενώ εξαιτίας της 

περιορισμένης χωρητικότητας του επωαστή η παροχή οξυγόνου είναι 

μετριασμένη.  Όλα τα παραπάνω αποτελούν πηγή μιας πληθώρας στρεσογόνων 

παραγόντων για τα κύτταρα, που περιλαμβάνουν οξειδωτικό στρες εξαιτίας των 

οξειδωτικών παραγόντων στο θρεπτικό μέσο και των παραγόντων του αερόβιου 

μεταβολισμού των κυττάρων, υπεροσμωτικό στρες που προκαλείται από την 

ύπαρξη αλάτων, ασιτία εξαιτίας του περιορισμού των θρεπτικών μέσων μετά 

από κάποιο στάδιο ανάπτυξης και στρες θερμοκρασίας.  Σαν να μην τέλειωσαν 

τα βάσανα, η συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας της μαγιάς περιλαμβάνει 

περισσότερο στρες.  Αφού αναπτυχθούν, τα κύτταρα συλλέγονται και είτε 

ψύχονται απευθείας, είτε αφαιρείται ποσότητα εξωκυτταρικής υγρασίας με 

θέρμανση και ψύχονται στη συνέχεια, είτε ξεραίνονται και φυλάσσονται υπό 

κενό σε θερμοκρασία δωματίου.  Έτσι η μαγιά έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον 

ασιτία, καθώς η παροχή θρεπτικών συστατικών είναι μηδενική, επιπλέον στρες 

θερμοκρασίας λόγω ψύξης/θέρμανσης και αυξημένο υπο-οσμωτικό στρες 

προκαλούμενο από τις διαδικασίες ξήρανσης [133]. 

 

Πολλές από τις παραπάνω δριμείες αποκλίσεις από τις βέλτιστες 

συνθήκες αλληλεπικαλύπτονται με φυσιολογικές καταστάσεις όπου 

παρατηρείται διαφοροποίηση στις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως για 
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παράδειγμα κατά τη μετάβαση από τη γλυκόζη σε άλλες πηγές άνθρακα, όπως 

η αιθανόλη, ως θρεπτικού μέσου ή αλλαγές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  

Σε όλες τις περιπτώσεις όμως το κύτταρο είναι αναγκασμένο να προσαρμοστεί 

προκειμένου να επιβιώσει.  Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει κοινός τόπος στην 

απόκριση των κυττάρων σε αρκετά είδη στρες και στη βλάβη που αυτά 

προκαλούν [133, 134] υπονοώντας την ύπαρξη ενός κοινού μηχανισμού 

προστασίας και επιδιόρθωσης για ένα εύρος περιβαλλοντικών αποκλίσεων 

[134].  Μη-θνησιγενή είδη στρες μπορούν να δράσουν προστατευτικά σε 

μεταγενέστερη θανατηφόρα έκθεση στο ίδιο είτε σε διαφορετικά είδη στρες [133, 

134] καθώς η εφαρμογή ενός ήπιου στρεσογόνου παράγοντα αναγκάζει το 

κύτταρο να αναπτύξει μηχανισμούς προστασίας που διατηρούνται, όταν 

συμβούν οξύτερες μεταβολές, μια ικανότητα που καλείται ‘διασταυρούμενη 

προστασία’ και είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιβίωση των κυττάρων.  

Είναι το μηχανικό ανάλογο της ενεργοποίησης μιας ‘μπαταρίας’ ρυθμιστικών 

παραγόντων οι οποίοι προσφέρουν προστασία έναντι διαφόρων πολλαπλών 

καταστάσεων στρες [135].  Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η λειτουργία της 

‘μπαταρίας’ αυτής σχετίζεται άμεσα με δυο παράγοντες-κλειδιά στην απόκριση 

στο στρες: τους μεταγραφικούς παράγοντες Msn2/Msn4, η ύπαρξη των οποίων 

φαίνεται να είναι απαραίτητη για την μεταγραφή της πλειονότητας των γονιδίων 

που εμπλέκονται στην απόκριση στο στρες.  Οι παράγοντες αυτοί προσδένονται 

επιλεκτικά σε θέσεις γνωστές ως STREs (Stress Responsive Elements) στο 

γονιδίωμα και επάγουν τη μεταγραφή των γονιδίων που επηρεάζουν με τρόπο 

που εξαρτάται από την εκάστοτε συνθήκη [108, 136]. 

 

 Κατά τη διάρκεια περιβαλλοντικών αλλαγών όπως ασιτία ή αλλαγές στο 

είδος των θρεπτικών συστατικών, αλλαγές στη θερμοκρασία, αλλαγές στην 

οξειδωτική κατάσταση του μέσου ανάπτυξης (ύπαρξη οξειδωτικών ή 

αναγωγικών παραγόντων), οσμωτικοί παράγοντες, έκθεση σε τοξικές ουσίες 

όπως βαρέα μέταλλα ή παράγοντες που καταστρέφουν το DNA, έκθεση σε 
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ακτινοβολία, ξήρανση κτλ [108, 133], τα κύτταρα αντιδρούν με μια προσωρινή 

αλλά καθολική αναδιοργάνωση των εσωτερικών τους λειτουργιών [134].  Για 

παράδειγμα, σε συνθήκες οσμωτικού στρες, πρωτεΐνες στην επιφάνεια του 

κυττάρου δρουν ως ανιχνευτές σήματος, κυτταρικά μονοπάτια ενεργοποιούνται 

σε διαφορετικές περιοχές αλλάζοντας την φωσφορυλιωτική κατάσταση και τον 

εντοπισμό συγκεκριμένων πρωτεϊνών οδηγώντας τελικά σε αλλαγές στη 

γονιδιακή έκφραση και στη συγκέντρωση παραγόντων που δρουν 

προστατευτικά για τις συνθήκες αυτές [137].  Για παράδειγμα, σε κατάσταση 

υπερ-οσμωτικού σοκ η φυσιολογική κυτταρική ανάπτυξη αναστέλλεται και 

συγκεντρώνεται ενδοκυτταρικά γλυκερόλη κλείνοντας το μονοπάτι Fps1p, με 

αποτέλεσμα την πυροδότηση του μονοπατιού γλυκερόλης υψηλής όσμωσης 

ρυθμίζοντας έτσι τη γονιδιακή έκφραση [138].  Αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της 

κυτταρικής οργάνωσης, από την ανίχνευση του σήματος μέχρι αλλαγές στη 

γονιδιακή έκφραση και στην παραγωγή πρωτεϊνών, είναι απαραίτητες για να 

υπάρξει μια συγκροτημένη απόκριση στις μεταβαλλόμενες αυτές εξωτερικές 

συνθήκες. 

 

Μια πληθώρα επιστημονικών μελετών που αφορούν στη γονιδιακή 

έκφραση κυττάρων που αποκρίνονται σε διαφόρου τύπου περιβαλλοντικές 

αλλαγές (Πίνακας I-4.), είναι σήμερα διαθέσιμες.  Η μελέτη των γονιδιακών 

αλλαγών που συμβαίνουν εξαιτίας ενός στρεσογόνου παράγοντα δίνουν μια 

εικόνα συρρυθμιζόμενων στοιχείων που πιθανά δρουν εξίσου οργανωμένα υπό 

φυσιολογικές συνθήκες ή αποτελούν τμήμα ενός κοινού βιολογικού μονοπατιού.  

Με τον τρόπο αυτό, άγνωστης λειτουργίας γονίδια μπορούν να τοποθετηθούν σε 

ένα κοινό πλαίσιο, ώστε να γίνει πρόβλεψη της λειτουργίας τους συγκρινόμενα 

με άλλα που παρουσιάζουν αντίστοιχη απόκριση σε αλλαγές.     

 

Από τις μελέτες αυτές του περιβαλλοντικού στρες γίνεται σαφές ότι κατά 

τη διάρκεια αλλαγών στο περιβάλλον τους, τα κύτταρα αντιδρούν με μια ταχεία 
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αναδιοργάνωση του γενετικού τους υλικού, γεγονός που υποδεικνύει την 

προσαρμοστικότητα της γενετικής έκφρασης στις νέες συνθήκες, σε ένα μεγάλο 

ποσοστό του γονιδιώματος [136].  Συγκρίνοντας την απόκριση μεταξύ 

διαφόρων ειδών στρες φαίνεται ότι ορισμένα γονίδια αντιδρούν με τον ίδιο 

τρόπο ανεξάρτητα από τον εφαρμοζόμενο παράγοντα, ενώ υπάρχει επίσης 

μοναδικότητα απόκρισης για ορισμένα άλλα γονίδια.  Ο λόγος γι’ αυτό γίνεται 

ορατός αν αναλύσουμε το είδος των γονιδίων που εμπλέκονται σε αυτές τις δύο 

κατηγορίες.   

 

Αρχικά, μετά την εφαρμογή μιας αλλαγής στο περιβάλλον, τα κύτταρα 

αντιδρούν, με πρώτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της ενέργειας με σκοπό να 

εξασφαλιστεί η επιβίωσή τους σε συνθήκες που πιθανώς να αποβούν μη ιδανικές 

για αυτά.  Στη συνέχεια η απόκριση συγκεκριμενοποιείται περισσότερο και 

τίθενται σε εφαρμογή μηχανισμοί εξειδικευμένοι για το συγκεκριμένο στρες που 

υφίστανται τα κύτταρα τη δεδομένη στιγμή [134].  Έτσι, μελέτες με 

μικροσυστοιχίες DNA [139] σε διάφορα είδη στρες [108, 136] έχουν δείξει ότι 10-

14% του γονιδιώματος μεταγράφεται ανεξάρτητα από την πηγή του στρες 

(εξαρτάται μόνο από την ένταση του ερεθίσματος) και αποτελεί τη Γενική 

απόκριση στο στρες, ενώ τα υπόλοιπα γονίδια μεταγράφονται επιλεκτικά 

ανάλογα με το ερέθισμα και αποτελούν την Ειδική απόκριση στο στρες. 
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Πίνακας I-4. Μελέτες που σχετίζονται με την απόκριση του ζαχαρομύκητα σε διάφορες 

συνθήκες στρες. 

 

 

 
 

 

Γενική απόκριση στο στρες 

Τα γονίδια που καταστέλλονται με όμοιο τρόπο σε όλες τις στρεσογόνες 

συνθήκες εμπλέκονται κυρίως σε λειτουργίες που σχετίζονται με μετάφραση και 

πρωτεϊνοσύνθεση και περιλαμβάνουν γονίδια απαραίτητα για 

κυτταροπλασματικές ριβοσωμικές πρωτεΐνες, μεταγραφή των τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

RNA πολυμερασών, συνθετάσες tRNA καθώς και παράγοντες έναρξης της 

μετάφρασης.  Αρκετά ακόμα γονίδια που φαίνεται να παρουσιάζουν μειωμένη 
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μεταγραφή έχουν άγνωστες λειτουργίες αλλά είναι πολύ πιθανό ο ρόλος τους να 

σχετίζεται με παράγοντες πρωτεϊνικής μετάφρασης.  Η καταστολή γονιδίων που 

εμπλέκονται σε ριβοσωμικές πρωτεΐνες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 

διαφύλαξης ενέργειας για το κύτταρο καθώς μεγάλο μέρος των ενεργειακών 

αποθεμάτων των κυττάρων καταναλώνεται στη διαδικασία αυτή [140].  Παρόλα 

αυτά, στα περισσότερα είδη στρες, μετά από μια περίοδο καταστολής της 

πρωτεϊνοσύνθεσης, παρατηρείται ξανά επαγωγή των διαδικασιών αυτών σε 

αλληλουχία και κινητική πλήρως ελεγχόμενη από τις εκάστοτε συνθήκες, ώστε 

να παραχθούν συγκεκριμένες πρωτεΐνες-στρες ικανές να προσφέρουν 

προστασία στο κύτταρο κάτω από αυτές τις μη κατάλληλες συνθήκες [136].  

 

Τα περισσότερα από τα γονίδια που αναστέλλονται σε στρεσσογόνες 

συνθήκες κωδικοποιούν πρωτεΐνες προορισμένες να διατηρούν την ακεραιότητα 

του κυττάρου στις επιφερόμενες αλλαγές.  Σε πολλές περιπτώσεις στρες και 

κυρίως σε συνθήκες διατάραξης θερμοκρασίας, πολλές πρωτεΐνες 

αποδιατάσσονται και έτσι βασικό μέλημα μιας απόκρισης είναι η διατήρηση της 

λειτουργικότητας των πρωτεϊνών αυτών αλλά και η απομάκρυνση πρωτεϊνών 

που έχουν καταστεί πλέον ανενεργές.  Επιπλέον τα κύτταρα ενδιαφέρονται για 

την άμεση παραγωγή ενέργειας την οποία θα χρειαστούν για να 

προσαρμοστούν και να αντεπεξέλθουν στις νέες αλλαγές.  Έτσι, γονίδια 

πρωτεϊνών που εξασφαλίζουν την πρωτεϊνική αναδίπλωση, σχετίζονται με 

μεταβολισμό υδατανθράκων και γλυκόλυση, κυτταροσκελετική αναδιάταξη, 

επιδιόρθωση DNA, αυτοφαγία, προστασία από οξειδοαναγωγικούς 

παράγοντες, ενδοκυτταρική σηματοδότηση και πρωτεϊνική διάσπαση, 

εμφανίζουν αυξημένη έκφραση [108, 134, 136]. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που η γενική απόκριση στο στρες είναι κοινή 

για όλα τα είδη στρες ενός κυττάρου, φαίνεται ότι η ρύθμιση της απόκρισης 

αυτής διαφοροποιείται στις εκάστοτε συνθήκες.  Αυτό γίνεται εμφανές με την 
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ύπαρξη υπο-ομάδων γονιδίων με ελαφρά διαφορετική έκφραση αλλά και 

διαφορετικούς ρυθμιστές στις υπό εξέταση συνθήκες [108].   

     

Ειδική απόκριση στο στρες 

Με σκοπό την ακριβή και αποτελεσματική απόκριση στις περιβαλλοντικές 

αλλαγές, η διαδικασία της εξέλιξης έχει αναπτύξει εξειδικευμένους μηχανισμούς 

ελέγχου των κυτταρικών ρυθμίσεων.  Σε κάθε αλλαγή, συγκεκριμένα μονοπάτια 

ενεργοποιούνται και έχουν σαν σκοπό την παραγωγή συγκεκριμένων 

αποτελεσματικών αποκρίσεων.  Αλλαγές στην απόκριση αυτή, παρατηρούνται 

τόσο όσον αφορά το είδος του μονοπατιού που εμπλέκεται όσο και την κινητική 

της αλλαγής αυτής.  Μεταβολές που πραγματοποιούνται άμεσα, απότομα και 

έχουν μικρή διάρκεια εικάζεται ότι αφορούν προσπάθειες προσαρμογής στις 

νέες συνθήκες, ενώ μεταβολές που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 

αφορούν μονοπάτια απαραίτητα για την επιβίωση του οργανισμού στις 

συνθήκες αυτές [136].  Από τα πιο μελετημένα είδη στρες είναι αυτό της 

απόκρισης σε μεταβολές θερμοκρασίας, που επιφέρει γρήγορες και απότομες 

αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση.  Σε υψηλές θερμοκρασίες ενδοκυτταρικές 

πρωτεΐνες αλλοιώνονται και αυτό σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του 

μηχανισμού απόκρισης.  Σύμφωνα με το μηχανισμό αυτό ενεργοποιείται η 

παραγωγή σταθεροποιητικών πρωτεϊνών, ενώ ένζυμα που εμπλέκονται σε 

μεταβολικά μονοπάτια, όπως αυτά της γλυκόλυσης αλλά και της αναπνοής 

εμφανίζονται διεγερμένα [108, 141].  Έκθεση σε οσμωτικό στρες ενεργοποιεί 

μονοπάτια που σχετίζονται με διατήρηση του κυτταρικού μεγέθους και της 

μεμβρανικής πίεσης αλλά και με τη ρύθμιση οσμολυτικών μηχανισμών [108, 141], 

παράγοντες που καταστρέφουν το DNA οδηγούν στη διέγερση μονοπατιών που 

οδηγούν στη διόρθωση του γονιδιώματος [134], έλλειψη ιχνοστοιχείων όπως 

ψευδάργυρος, χαλκός ή φώσφορος από το θρεπτικό μέσο ενεργοποιεί γονίδια 

που ακινητοποιούν τα στοιχεία αυτά μέσα στο κύτταρο και γονίδια για 

πρωτεΐνες εξειδικευμένες να ανιχνεύουν τα στοιχεία αυτά στο εξωτερικό 
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περιβάλλον.  Από την άλλη μεριά, έλλειψη αμινοξέων ενεργοποιεί βιοσυνθετικά 

μονοπάτια και γενικούς παράγοντες μεταφοράς συστατικών [134].  Η κυτταρική 

απόκριση σε οξειδοαναγωγικό στρες λαμβάνει χώρα σχετικά αργότερα από 

άλλα είδη στρες και περιλαμβάνει έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με 

αποτοξικοποίηση των οξειδοαναγωγικών παραγόντων [108, 136]. 

   

Γενικά, η προσαρμογή των κυττάρων μετά την εφαρμογή ενός στρεσογόνου 

παράγοντα εξαρτάται από τη σοβαρότητα και το είδος του στρες.  Είναι φανερό 

ότι η απόκριση στο στρες είναι βασική ικανότητα για την επιβίωση και ανάπτυξή 

τους καθώς ένα κύτταρο λαμβάνει συνεχώς δυναμικά σήματα από το 

περιβάλλον, τα οποία καλείται να ερμηνεύσει.  Η τοποθέτηση του κυττάρου σε 

ένα δυναμικό περιβαλλοντικό πλαίσιο είναι κεντρική ιδέα της συστημικής 

βιολογίας η οποία μελετά το συνολικό ρυθμιστικό δίκτυο των γενετικών 

μεταβολών που συμβαίνουν κατά την αλληλεπίδραση αυτή.  Γονιδιακές 

οντότητες που βρίσκονται στην κορυφή ενός ρυθμιστικού μονοπατιού 

διαβιβάζουν το λαμβανόμενο σήμα στα στοιχεία που βρίσκονται μεταγενέστερα 

μέσω γενετικών αλληλεπιδράσεων και/ή χημικών μετατροπών.   

 

Στην παρούσα εργασία μοντελοποιούμε ένα τέτοιο στρωματοποιημένο 

μονοπάτι μιας αλληλουχίας γεγονότων με μια γνωστή τεχνική μηχανικής 

μάθησης, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ).  Αν και τα ΤΝΔ έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη μοντελοποίηση βιολογικών 

αλληλεπιδράσεων, η χρήση τους περιορίστηκε σε αλληλουχίες ενός μόνο 

επιπέδου, χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα [142].  Είναι η πρώτη φορά που 

επιχειρείται, σύμφωνα με τις γνώσεις μας, χρήση ΤΝΔ για τη μοντελοποίηση ενός 

βιολογικού μονοπατιού, ενός δικτύου δηλαδή που εκτείνεται σε περισσότερα 

από ένα επίπεδα.             
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viii. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

Information is a pretty thin stuff unless mixed with experience - Clarence Day, 

‘The Crow's Nest’ 

 

 
Το σήμα των Ναϊτών ιπποτών.   

Δύο ιππότες μοιράζονται ένα άλογο 

 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σε θέση να δέχεται μια πληθώρα 

πληροφοριών κάθε στιγμή και να εξαγάγει συμπεράσματα ανάλογα με τις 

πληροφορίες αυτές.  Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται βασιζόμενη σε 

πρότερη γνώση που αποκτάται μέσω της εμπειρίας και η οποία έχει σαν 

αποτέλεσμα την αναδιάταξη ανάμεσα στις συνδέσεις των βασικών λειτουργικών 

μονάδων του εγκεφάλου που είναι οι νευρώνες.  Η ιδέα αυτή αλληλένδετων 

υπομονάδων, οι συνδέσεις των οποίων είναι σε θέση να διαμορφώνονται 

ανάλογα με ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον, χρησιμοποιήθηκε για 

τη δημιουργία μιας ισχυρής υπολογιστικής μεθόδου γνωστής ως Τεχνητά 

Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ).  Όπως και το νευρωνικό δίκτυο του εγκεφάλου, ένα 

ΤΝΔ αποτελείται από απλές δομικές μονάδες επεξεργασίας, τους νευρώνες, 

συνδεδεμένους σε ένα ενιαίο δίκτυο.  Η δομή αυτή έχει την ιδιότητα να 

αποθηκεύει εμπειρική γνώση και να την κάνει ικανή για χρήση.  Η γνώση αυτή 

αποκτάται μέσω μιας αρχικής διαδικασίας εκμάθησης και στη συνέχεια 

αποθηκεύεται με τη μορφή διανευρωνικών συνδετικών βαρών, γνωστά ως 

συναπτικά βάρη.  Στο Σχήμα I-7 εικονίζεται το μοντέλο ενός νευρώνα, η 

απλούστερη οντότητα σε ένα ΤΝΔ.   
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Σχήμα I-7.  Μοντέλο ενός τεχνητού νευρώνα, που αποτελεί τη βασική δομική μονάδα για το 

σχεδιασμό ΤΝΔ.  Οι συνάψεις, δηλαδή οι σύνδεσμοι, χαρακτηρίζονται από τα συναπτικά τους 

βάρη (wi).  Κάθε σήμα εισόδου xi πολλαπλασιάζεται με το συναπτικό βάρος που του αντιστοιχεί 

και στη συνέχεια υπολογίζεται ο γραμμικός (τις περισσότερες φορές) συνδυασμός όλων των 

αποτελεσμάτων στον προσθετικό σύνδεσμο.  Η συνάρτηση ενεργοποίησης χρησιμοποιείται για 

να περιορίσει το εύρος των τιμών της εξόδου ενός νευρώνα.   

 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ΤΝΔ είναι ο τρόπος με τον οποίο οι 

νευρώνες συνδέονται μεταξύ τους για να δώσουν το συνολικό δίκτυο.  Σε ένα 

διαστρωματοποιημένο νευρωνικό δίκτυο οι νευρώνες οργανώνονται σε 

στρώματα.  Η απλούστερη μορφή αυτού του δικτύου είναι αυτό με ένα στρώμα 

εισόδου και ένα στρώμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί και 

καλείται στρώμα εξόδου.  Η πιο συνηθισμένη μορφή νευρωνικών δικτύων είναι 

όμως αυτή των δικτύων πολλαπλών στρωμάτων, όπου ανάμεσα στο στρώμα 

εισόδου και το στρώμα εξόδου παρεμβάλλονται ένα ή περισσότερα κρυφά 

στρώματα.  Τα επιπλέον αυτά στρώματα προσφέρουν υψηλότερου επιπέδου 
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μαθηματικούς μετασχηματισμούς εξαιτίας των υπολογισμών που υπάρχουν σε 

αυτά.  Ένα ΤΝΔ δύο επιπέδων φαίνεται στο Σχήμα I-8.   

 

 

 

 

Σχήμα I-8.  Τεχνητό νευρωνικό δίκτυο δύο επιπέδων με ένα κρυφό στρώμα και ένα στρώμα 

εξόδου 

 

 Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η σημαντικότερη ιδιότητα ενός νευρωνικού 

δικτύου είναι η ικανότητά του να μαθαίνει.  Αυτό γίνεται μέσω συγκεκριμένων 

κανόνων, τους αλγόριθμους εκμάθησης.  Σε κάθε περίπτωση, επιλέγεται ο 

βέλτιστος αλγόριθμος εκμάθησης και σύμφωνα με αυτόν το νευρωνικό δίκτυο 

προσαρμόζει τις παραμέτρους του με μια επαναληπτική διαδικασία, ώστε να 

είναι σε θέση να αναπαράγει επιτυχώς τα δεδομένα που του δίνονται.  Μετά τη 

διαδικασία αυτή το δίκτυο είναι σε θέση να προβλέπει αποκρίσεις για δεδομένα 

εισόδου που δεν έχουν δοθεί κατά την εκμάθηση.   

 

Η δυνατότητα αυτή της πρόβλεψης αποκρίσεων έχει κάνει τα ΤΝΔ ισχυρά 

εργαλεία για αρκετές εφαρμογές στη βιοπληροφορική όπως για την πρόγνωση 

του τύπου μιας άγνωστης πρωτεΐνης [143] αλλά και για τον εντοπισμό 

διαμεμβρανικών περιοχών [144].  
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II.  Δεδομένα και Μέθοδοι 

i. Συλλογή δεδομένων και επεξεργασία 

 

 
Ένα νόμισμα για τη Fontana di Trevi, 

Ρώμη 

 

Δεδομένα γονιδιακής έκφρασης 

Τo σετ δεδομένων για την έκφραση γονιδίων σε συνθήκες στρες που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό της A. Gasch και των συνεργατών της [108].  Η 

ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε μικροσυστοιχίες DNA για να ερευνήσει τις 

αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση που συμβαίνουν σε κύτταρα μαγιάς του 

στελέχους Saccharomyces cerevisiae μετά την έκθεσή τους σε μια πλειάδα 

στρεσογόνων παραγόντων.  Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται 

συνθήκες αλλαγής θερμοκρασίας, αλλαγές στο pH, στη συγκέντρωση αλάτων 

και θρεπτικών συστατικών, αλλαγές στην όσμωση καθώς και συνδυασμός των 

παραγόντων αυτών.  Συγκεκριμένα, 6152 γονίδια μαγιάς μελετήθηκαν στις 

παρακάτω 19 διαφορετικές συνθήκες για 173 συνολικά στιγμιότυπα:  1) 

μεταβολές θερμοκρασίας από 250C σε 370C, 2) μεταβολές θερμοκρασίας από 

διάφορες θερμοκρασίες στους 370C, 3) δυναμική ισορροπία σε συνθήκες 

σταθερής θερμοκρασίας, 4) μεταβολές θερμοκρασίας από 370C σε 250C, 5) ήπιες 

μεταβολές θερμοκρασίας σε μεταβαλλόμενη όσμωση, 6) απόκριση 

μεταλλαγμένων κυττάρων σε αλλαγές θερμοκρασίας, 7) απόκριση σε επίδραση 

Η2Ο2, 8) απόκριση μεταλλαγμένων κυττάρων σε επίδραση Η2Ο2, 9) έκθεση σε 
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μεναδιόνη, 10) έκθεση σε διαμίδιο, 11) έκθεση σε DTT, 12) υπερ-οσμωτικό σοκ, 

13) υπο-οσμωτικό σοκ, 14) ασιτία αμινοξέων, 15) εξάντληση αποθεμάτων 

αζώτου, 16) φάση σταθερότητας, 17) ανάπτυξη δυναμικής ισορροπίας σε 

εναλλακτικές πηγές άνθρακα, 18) μελέτες υπερ-έκφρασης και 19) πειράματα 

εξάλειψης για επιμέρους χρονικές στιγμές. 

 

Προκειμένου να γίνει μια περισσότερο επικεντρωμένη μελέτη της απόκρισης 

του ζαχαρομύκητα στο στρες αποκλείσαμε από τα δεδομένα μας τα πειράματα 

υπερέκφρασης και εξάλειψης και χωρίσαμε τις υπόλοιπες συνθήκες σε 4 κύριες 

κατηγορίες, όπως φαίνεται στον Πίνακας II-1.  

(1) Συνθήκες που αφορούν διαφοροποιήσεις θερμοκρασίας 

(2) Συνθήκες που αφορούν καταστάσεις ασιτίας 

(3) Συνθήκες που αφορούν οξειδοαναγωγικούς παράγοντες 

(4) Συνθήκες που αφορούν οξειδοαναγωγικούς παράγοντες και οσμωτικό 

στρες 

 

Πολλά από τα παραπάνω πειράματα πραγματοποιήθηκαν για δύο ή 

περισσότερες επαναλήψεις.  Στην περίπτωση αυτή θεωρήσαμε τη μέση τιμή 

έκφρασης από τις πολλαπλές επαναλήψεις. 
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Πίνακας II-1.  Οι συνθήκες στρες που μελετήθηκαν και ο διαχωρισμός τους σε τέσσερεις 

κατηγορίες 

 

 

 

Δεδομένα πρόσδεσης πρωτεΐνης-DNA 

Πειραματικά δεδομένα για την πρόσδεση πρωτεϊνών στις αντίστοιχες θέσεις 

δέσμευσης στο DNA πάρθηκαν από μελέτες ανοσοκατακρύμνησης χρωματίνης 

για 106 μεταγραφικούς παράγοντες [31].  Στην εργασία αυτή από τον Lee και 

τους συνεργάτες του υπολογίστηκε η βεβαιότητα δέσμευσης p-value για κάθε μια 

από τις πρωτεΐνες που μελετήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά σφάλματα 

που υπεισέρχονται σε βιολογικές μετρήσεις (πληθυσμοί κυττάρων, παράγοντες 

που μπορούν να προσδένονται σε ειδικές και μη-ειδικές θέσεις δέσμευσης, 

πειραματικός θόρυβος).  Έτσι, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή 

πίνακα (Πίνακας II-2) με μία τιμή πιθανότητας δέσμευσης για κάθε μεταγραφικό 

παράγοντα για 6269 γονίδια του Saccharomyces cerevisiae. 
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Πίνακας II-2.  Τα δεδομένα δέσμευσης παρουσιάζονται με τη μορφή πίνακα για κάθε 

μεταγραφικό παράγοντα που μελετήθηκε και κάθε γονίδιο του Saccharomyces cerevisiae. 

 
 

 
 

 

Δεδομένα ρυθμιστών των μεταγραφικών παραγόντων 

Δεδομένα για τις πρωτεΐνες που δρουν ως ρυθμιστές της έκφρασης των 

μεταγραφικών παραγόντων βρέθηκαν από τη βάση δεδομένων YEASTRACT 

[145].  Για κάθε μεταγραφικό παράγοντα θεωρήθηκαν ως ρυθμιστές εκείνοι που 

αναφέρονται από την ιστοσελίδα ως εξακριβωμένοι για το συγκεκριμένο γονίδιο.  

Για ένα επιπλέον περιορισμό, απαιτήθηκε κάθε ρυθμιστής να έχει τουλάχιστον 

μία θέση δέσμευσης 600 ζεύγη βάσεων ανωφορικά στο γονίδιο που αναφέρεται 

ότι ρυθμίζει.  Οι θέσεις δέσμευσης και οι ανωφορικές αλληλουχίες για κάθε 

γονίδιο βρέθηκαν επίσης από τη βάση δεδομένων YEASTRACT [145]. 

 

Δεδομένα αδρανοποίησης γονιδίων 

Στη μελέτη της A. Gasch και των συνεργατών της [108] διάφορα γονίδια του 

Saccharomyces cerevisiae αδρανοποιήθηκαν σε μεμονωμένες συνθήκες στρες και 

μελετήθηκε η απόκριση των υπόλοιπων γονιδίων κάτω από αυτές τις συνθήκες 

με χρήση τεχνολογίας μικροσυστοιχιών.   
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Δεδομένα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών 

Τα δεδομένα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων λήφθηκαν από ένα μεγάλης 

κλίμακας δίκτυο αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-πρωτεΐνης [146], για τη 

δημιουργία του οποίου κάθε αλληλεπίδραση επιβεβαιώθηκε από δύο 

τουλάχιστον ανεξάρτητες δημοσιεύσεις σύμφωνα με τη βάση δεδομένων 

BIOGRID [147]. 

 

ii. Εύρεση δομής ρυθμιστικών δικτύων 

‘If you want to understand function, study structure’, Francis Crick 

 

 
Το κάστρο της Χαϊδελβέργης,  

Γερμανία 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εύρεση της δομής των 

ρυθμιστικών δικτύων χωρίζεται σε δύο στάδια (α) εύρεση των λειτουργικών 

ομάδων και των ρυθμιστών τους και (β) εύρεση του ρυθμιστικού δικτύου που 

περιλαμβάνει τις υπομονάδες αυτές.   

 

(α) Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος GRAM (Genetic 

RegulΑtory Modules) [73] για να βρεθούν οι λειτουργικές υπομονάδες που 

σχετίζονται με την απόκριση σε στρες.  Ο αλγόριθμος αυτός συνδυάζει (i) 

δεδομένα που αφορούν γονιδιακή έκφραση μεγάλης κλίμακας από πειράματα με 

μικροσυστοιχίες DNA και (ii) δεδομένα πρόσδεσης πρωτεϊνών (μεταγραφικών 

παραγόντων) στο DNA από πειράματα ανοσοκατακρήμνυσης με χρωματίνη και 



 93

στη συνέχεια με μια μέθοδο αυτοδιδαχής ομαδοποιεί γονίδια που παρουσιάζουν 

παρόμοια έκφραση στις υπό εξέταση συνθήκες και προσδένονται από τους 

ίδιους μεταγραφικούς παράγοντες με πιθανότητα (p) κάτω από ένα 

προκαθορισμένο όριο.  Κάθε τέτοια ομάδα γονιδίων αποτελεί μια λειτουργική 

υπομονάδα (functional module) και οι μεταγραφικοί παράγοντες που 

προσδένονται στα γονίδια που συμπεριλαμβάνει αποτελούν τους ρυθμιστές της.   

 

(β) Το επόμενο στάδιο είναι η προσθήκη ενός ακόμα επιπέδου ρύθμισης, 

ώστε να σχηματιστεί το αντίστοιχο ρυθμιστικό δίκτυο.  Καθώς οι μεταγραφικοί 

παράγοντες είναι πρωτεΐνες και ως εκ τούτου μεταγραφικά ρυθμιζόμενοι, πολλοί 

από τους ρυθμιστές τους έχουν προσδιοριστεί πειραματικά.  Αναζητήθηκαν έτσι 

βιβλιογραφικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων YEASTRACT για 

μεταγραφικούς παράγοντες (καλούνται εδώ μεταγραφικοί παράγοντες δευτέρου 

επιπέδου) οι οποίοι ρυθμίζουν την έκφραση των αρχικών μεταγραφικών 

παραγόντων (πρώτου επιπέδου) που έχουν βρεθεί.  Για αυτούς τους 

μεταγραφικούς παράγοντες δευτέρου επιπέδου, προσθέσαμε τον επιπλέον 

περιορισμό να διαθέτουν τουλάχιστον μία θέση δέσμευσης στην περιοχή εύρους 

600 ζευγών βάσεων ανωφορικά της έναρξης του γονιδίου, ώστε να κάνουμε την 

πληροφορία αυτή περισσότερο αξιόπιστη.  Υπομονάδες για τις οποίες οι 

πληροφορίες για τους ρυθμιστές του πάνω επιπέδου ήταν ανεπαρκείς (για 

παράδειγμα οι ρυθμιστές ήταν άγνωστοι είτε δεν είχαν μια θέση δέσμευσης στην 

περιοχή του προμότορα) είτε είχαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ρυθμιστών (>10) για 

κάθε μεταγραφικό παράγοντα, αυτές αποκλείστηκαν από την ανάλυσή μας.   Το 

αποτέλεσμα ήταν ο σχηματισμός ρυθμιστικών δικτύων τριών επιπέδων για κάθε 

υπομονάδα, όπως εικονίζεται σχηματικά στο Σχήμα II-1.   
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Σχήμα II-1:  Τρία επίπεδα γονιδιακής ρύθμισης όπως προσδιορίστηκαν από τον αλγόριθμο 

GRAM και βιβλιογραφικά δεδομένα.  Το επίπεδο γονιδίων υπομονάδας περιλαμβάνει τα γονίδια 

που περιέχονται σε μια λειτουργική υπομονάδα και το 1ο επίπεδο μεταγραφικών παραγόντων 

περιλαμβάνει τους κοινούς ρυθμιστές των γονιδίων αυτών, όπως προσδιορίζονται από τον 

αλγόριθμο GRAM.  Από βάσεις δεδομένων προσδιορίζονται οι ρυθμιστές και του δευτέρου 

επιπέδου (2ο επίπεδο μεταγραφικών παραγόντων) 

 

iii. Μοντελοποίηση και ποσοτική πρόβλεψη γονιδιακής έκφρασης 

The only relevant test of the validity of a hypothesis is comparison of prediction 

with experience”, Milton Friedman 

 

 

 
Ηλιοβασίλεμα στην Πάφο, 

 Κύπρος 

 

Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιήσαμε Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) για να 

προβλέψουμε την έκφραση ενός γονιδίου σε μια υπομονάδα, εφόσον είναι 
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γνωστή η έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες του δευτέρου 

επιπέδου ρυθμιστών.  Τα ΤΝΔ που αναπτύξαμε έχουν δομή αντίστοιχη με εκείνη 

του βιολογικού δικτύου, αποτελούνται δηλαδή από τρία επίπεδα (Σχήμα II-2).  

Το επίπεδο εισόδου, με τόσους νευρώνες όσοι οι ρυθμιστές δευτέρου επιπέδου, 

το ενδιάμεσο (κρυφό επίπεδο) με αριθμό νευρώνων όσοι και οι ρυθμιστές που 

βρίσκουμε από το GRAM και τέλος το τρίτο επίπεδο (επίπεδο εξόδου), που 

αποτελείται από ένα νευρώνα και αντιστοιχεί στην έκφραση ενός γονιδίου από 

τη λειτουργική ομάδα που μελετάμε κάθε φορά.   Από όλα τα βιολογικά δίκτυα 

που βρέθηκαν στο στάδιο II-ii, μελετήσαμε εκείνα στα οποία το μεσαίο (κρυφό) 

επίπεδο αποτελείται από τουλάχιστον δύο ρυθμιστές.   

 

 

 

Σχήμα II-2.  Σχηματική αναπαράσταση ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου που 

χρησιμοποιήθηκε.  Από κάτω προς τα πάνω:  Το γονίδιο την έκφραση του οποίου μελετάμε 

ρυθμίζεται από τους τρεις μεταγραφικούς παράγοντες (TF1x) του μεσαίου επιπέδου, οι οποίοι με 

τη σειρά τους ρυθμίζονται από τους μεταγραφικούς παράγοντες (TF2x) του άνω επιπέδου.   

 

Τα μοντέλα πολυστρωματικών δικτύων που δημιουργήθηκαν με αυτόν τον 

τρόπο (Multi-Layer Perceptron, MLP) εκπαιδεύτηκαν με την επιβλεπόμενη 

μέθοδο της ανάστροφης διάδοσης (back propagation) για διάφορους 

συνδυασμούς συναρτήσεων ενεργοποίησης.  Σκοπός της μεθόδου είναι το κάθε 

νευρωνικό δίκτυο να ‘μάθει’, να προσαρμόσει δηλαδή τις παραμέτρους (βάρη) 
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του με τέτοιο τρόπο, ώστε, λαμβάνοντας ως είσοδο την έκφραση των 

μεταγραφικών παραγόντων του δευτέρου επιπέδου, να παράγει ως επιθυμητή 

έξοδο την έκφραση του γονιδίου-στόχου.  Οι ρυθμιστές του ενδιάμεσου επιπέδου 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο για να καθορίσουν τον τρόπο σύνδεσης των 

συστατικών του δικτύου, αποτελούν δηλαδή ‘κρυφούς’ νευρώνες και η έκφρασή 

τους δεν χρησιμοποιείται στο μοντέλο.  Ως κριτήριο του κατά πόσο η εκμάθηση 

επιτεύχθηκε σε κάθε δίκτυο που μελετήσαμε, θεωρούμε τον Συντελεστή 

Συσχέτισης ΣΣ (Correlation Coefficient, r) μεταξύ των τιμών έκφρασης που δίνει 

το δίκτυο μετά τη διαδικασία της εκμάθησης και των πραγματικών τιμών 

έκφρασης των γονιδίων από τα πειράματα μικροσυστοιχιών (Εξίσωση II-1).  Ο 

συντελεστής αυτός θεωρούμε ότι είναι ‘καλός’ εφόσον είναι ΣΣ (CC) > 0.7 

 

Εξίσωση II-1.  Ο Συντελεστής Συσχέτισης για δύο τιμές tx  και t kx +  
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Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων χρησιμοποιήσαμε το υπολογιστικό 

πακέτο «Neural Networks Toolbox» του Matlab.  Για κάθε μοντέλο, η εκπαίδευση 

έγινε χρησιμοποιώντας το 50% των πειραματικών συνθηκών και το υπόλοιπο 

50% χρησιμοποιήθηκε για επαλήθευση και δοκιμή.  Η επαλήθευση έγινε κατά την 

διάρκεια της εκπαίδευσης ώστε να αποφευχθεί η υπερ-προσαρμογή (over-

fitting) του δικτύου στα δεδομένα, χρησιμοποιώντας το 25% των δεδομένων, 

ενώ το υπόλοιπο 25% χρησιμοποιήθηκε ως σετ δοκιμής.  Η διαδικασία αυτή 

επαναλήφθηκε 100 φορές και τα δεδομένα εκπαίδευσης/επαλήθευσης/δοκιμής 

επιλέχθηκαν τυχαία για κάθε επανάληψη.  Ο συντελεστής συσχέτισης (ΣΣ, CC) 

μεταξύ των προβλέψεων του μοντέλου και της επιθυμητής εξόδου του συνόλου 

δεδομένων υπολογίστηκε για κάθε επανάληψη και η επίδοση του μοντέλου 
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υπολογίστηκε ως ο μέσος συντελεστής συσχέτισης για τις 100 επαναλήψεις.  Οι 

διάφοροι συνδυασμοί συναρτήσεων που δοκιμάστηκαν στα δύο επίπεδα του 

δικτύου φαίνονται στον Πίνακας II-3 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας II-3  Οι συνδυασμοί συναρτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα δύο επίπεδα του 

μοντελοποιημένου δικτύου 

 

 

Φαίνεται ότι ο βέλτιστος συνδυασμός συναρτήσεων είναι 

Σιγμοειδής/Λογαριθμική για το δεύτερο επίπεδο και Γραμμική για το πρώτο 

επίπεδο και είναι αυτός ο συνδυασμός που θα χρησιμοποιείται εφεξής στα 

πειράματά μας. 

 

iv. Χρονο-εξαρτώμενες ρυθμίσεις 

Time makes more converts than reason, Thomas Paine 

 

 

Νησάκι Hvar,  

Κροατία 

 

Για να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις χρονικής καθυστέρησης και 

διαφορετικής ενεργότητας των ρυθμιστών του δευτέρου επιπέδου και του 

γονιδίου στόχου, χρησιμοποιήθηκαν τα πειράματα χρονοσειρών των δεδομένων 

έκφρασης για όλες τις κατηγορίες στρες.  Κάθε μεταγραφικός παράγοντας σε 
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ένα δεδομένο δίκτυο θεωρείται ότι έχει τη δική του ενεργότητα σε σχέση με τους 

υπόλοιπους και στο στάδιο αυτό καλούμαστε να εξετάσουμε το/ους 

συνδυασμό/ους των ενεργοτήτων για τους μεταγραφικούς παράγοντες του 

δευτέρου επιπέδου για τους οποίους η έκφραση του γονιδίου-στόχου μπορεί να 

προβλεφθεί με ένα ικανοποιητικό Συντελεστή Συσχέτισης (ΣΣ, CC).  Για το σκοπό 

αυτό το προφίλ κάθε μεταγραφικού παράγοντα i στο σετ δεδομένων 

μετατοπίζεται ki - χρονικές στιγμές πίσω, όπου το ki κυμαίνεται από 0 έως n-1 

(όπου n είναι ο συνολικός αριθμός χρονικών στιγμών για τη συνθήκη με τον 

μικρότερο αριθμό χρονικών στιγμών στην κατηγορία αυτή).  Για παράδειγμα, για 

μια κατηγορία στρες με 7 συνθήκες και 5 χρονικές στιγμές για τη συνθήκη με το 

μικρότερο αριθμό χρονικών στιγμών στην κατηγορία αυτή, θεωρούμε ένα ΤΝΔ 

με 3 συνολικά μεταγραφικούς παράγοντες στο δεύτερο επίπεδο.  Στο δίκτυο 

αυτό δοκιμάσαμε όλους τους 125 (53) συνδυασμούς των πιθανών χρονικών 

μετατοπίσεων, θεωρώντας κάθε τέτοιο συνδυασμό ως ένα ‘ανεξάρτητο’ 

ρυθμιστικό δίκτυο.  Έτσι, στο συνδυασμό (4, 3, 2), η έκφραση του πρώτου, 

δεύτερου και τρίτου μεταγραφικού παράγοντα στη χρονική στιγμή 0 

συνδυάζεται με την έκφραση του γονιδίου-στόχου στις χρονικές στιγμές 4, 3 και 

2 αντίστοιχα.  Με άλλα λόγια, η ρυθμιστική επίδραση του πρώτου, δεύτερου και 

τρίτου μεταγραφικού παράγοντα φαίνεται μετά από 4, 3 και 2 χρονικές στιγμές, 

αντίστοιχα.  Τα ΤΝΔ που βρέθηκαν με αυτόν τον τρόπο 

εκπαιδεύτηκαν/επαληθεύτηκαν και δοκιμάστηκαν με τις μετατοπισμένες 

χρονικές στιγμές, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο στάδιο ΙΙ – iii.  Ο στόχος των 

πειραμάτων αυτών ήταν να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός των χρονικών 

μετατοπίσεων για τους μεταγραφικούς παράγοντες του πάνω επιπέδου για τους 

οποίους το δίκτυο είχε την καλύτερη επίδοση.      
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v. Μοντελοποίηση βιολογικών δικτύων που περιλαμβάνουν πιθανά διμερή 

πρωτεϊνών και γνωστά βιολογικά δεδομένα 

 

 
Η φωτισμένη Πύλη του Βραδεμβούργου, 

Βερολίνο 

 

Στο στάδιο ΙΙ – iii μοντελοποιήθηκαν βιολογικά δίκτυα που περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον δύο ρυθμιστές στο μεσαίο επίπεδο, αποκλείοντας εκείνα με ένα 

μοναδικό ρυθμιστή.  Στο παρόν στάδιο, η δομή των δικτύων αυτών 

επανεξετάζεται με βάση πειραματικά δεδομένα για την ύπαρξη διμερών 

πρωτεϊνών.  Συγκεκριμένα, για κάθε ρυθμιστή στο μεσαίο επίπεδο για τον οποίο 

υπάρχουν πειραματικά δεδομένα αλληλεπίδρασης με κάποια άλλη πρωτεΐνη 

σχηματίζοντας διμερές, η πρωτεΐνη αυτή προστίθεται ως επιπλέον κόμβος στο 

δίκτυο αυτό, εφόσον πληροί τα εξής κριτήρια:  (α) αλληλεπιδρά με την ήδη 

υπάρχουσα πρωτεΐνη του βιολογικού δικτύου όπως αποδεικνύεται από 

πειραματικά δεδομένα [146, 148], (β) η έκφραση του υποψήφιου ρυθμιστή δεν 

αλλάζει σημαντικά στην πλειονότητα των καταστάσεων στρες στην κατηγορία 

που εξετάζεται.  Η έκφραση του γονιδίου θεωρήσαμε ότι δεν αλλάζει σημαντικά 

εφόσον για τουλάχιστον 95% από το σύνολο των συνθηκών σε μια δεδομένη 

κατηγορία στρες αυτή μεταβάλλεται λιγότερο από το διπλάσιο (two-fold change) 

(γ) ο υποψήφιος ρυθμιστής ανήκει στους μεταγραφικούς παράγοντες που 

περιγράφονται στη μελέτη των δεδομένων πρόσδεσης από τον Lee και τους 

συνεργάτες του [31].  Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται στο στάδιο II - ii, 

αναζητούνται οι ρυθμιστές του επιπέδου αυτού βιβλιογραφικά και σχηματίζεται 

η τελική μορφή του δικτύου τριών επιπέδων.   
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Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήσαμε για τους μεταγραφικούς παράγοντες 

MSN2 και MSN4, ρυθμιστές που είναι τεκμηριωμένο ότι εμπλέκονται σε 

καταστάσεις στρες και ρυθμίζουν την έκφραση μιας πληθώρας γονιδίων [149, 

150].  Στο στάδιο II - ii βρέθηκαν, για τις τέσσερεις κατηγορίες στρες που 

εξετάζονται, λειτουργικές υπομονάδες που ρυθμίζονται από τον μεταγραφικό 

παράγοντα MSN4.  Είναι γνωστό ότι η έκφραση του MSN4 ρυθμίζεται από 

παράγοντες που σχετίζονται με την απόκριση στο στρες, ενώ το MSN2 

εκφράζεται σταθερά και η ρυθμιστική του δράση καθορίζεται κυρίως μετα-

μεταγραφικά [151].  Έτσι, καθώς η έκφραση του MSN2 δε φαίνεται να σχετίζεται 

με το στρες, το GRAM δεν τον λαμβάνει υπόψη του ως ρυθμιστή.  Για να 

διορθωθεί αυτή η παράλειψη θεωρήσαμε τον MSN2 ως δεύτερο ρυθμιστή στις 

υπομονάδες που ήδη έχουν βρεθεί ότι ρυθμίζονται από τον MSN4.  Στη συνέχεια, 

με τη γνωστή διαδικασία που περιγράφηκε στο κεφάλαιο II - ii βρέθηκαν 

βιβλιογραφικά οι μεταγραφικοί παράγοντες που ρυθμίζουν τους δύο ρυθμιστές 

και κτίστηκαν έτσι τα μεταγραφικά δίκτυα τριών επιπέδων για τις διάφορες 

συνθήκες στρες.  Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στην ανάλυσή μας 

συμπεριλήφθηκαν μόνο οι μεταγραφικοί παράγοντες που αναφέρεται ότι 

ρυθμίζουν άμεσα τους MSN2 και MSN4. 
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vi. Μοντελοποίηση πειραμάτων αδρανοποίησης (knockout) γονιδίων 

 

 
Stare Miasto, η παλιά πόλη  

της Βαρσοβίας 

 

Τα μοντέλα ΤΝΔ που κατασκευάστηκαν με σκοπό να γίνει δυνατή η 

πρόβλεψη της έκφρασης των γονιδίων στόχων εξετάστηκαν για την ικανότητά 

τους να ενσωματώνουν πραγματικά βιολογικά φαινόμενα.  Για το σκοπό αυτό 

επιλέχθησαν δίκτυα με καλό συντελεστή συσχέτισης (ΣΣ, CC > 0.7) στα στατικά 

πειράματα, για τα οποία ήταν διαθέσιμα πειράματα αδρανοποίησης για κάποιον 

από τους μεταγραφικούς παράγοντες δευτέρου επιπέδου.  Διαθέσιμα πειράματα 

δεδομένων αδρανοποίησης βρέθηκαν για τον μεταγραφικό παράγοντα YAP1 για 

δύο συνθήκες (α) μετάβαση στους 370C μετά από 20 λεπτά (μεταβολές 

θερμοκρασίας) και (β) προσθήκη 0.32mM H2O2 μετά από 20 λεπτά (οξειδωτικό 

στρες) [108].   Στα δίκτυα αυτά, τα οποία έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί με τα 

στατικά δεδομένα, η έκφραση του μεταγραφικού αυτού παράγοντα θεωρείται 

μηδενική σε όλες τις συνθήκες, ενώ σε περίπτωση που ο μεταγραφικός 

παράγοντας είναι επίσης ρυθμιστής πρώτου επιπέδου, το βάρος του νευρώνα 

στο ΤΝΔ που αντιστοιχεί στον παράγοντα αυτό θεωρείται μηδέν.  Γίνεται λοιπόν 

μια υπολογιστική εξάλειψη του παράγοντα αυτού στα δίκτυα που λαμβάνει 

μέρος και στη συνέχεια μετράται η τιμή έκφρασης του γονιδίου-στόχου που 

προβλέπει το δίκτυο και αντιπαραβάλλεται με την πραγματική τιμή έκφρασης 

του γονιδίου βρίσκοντας τον Συντελεστή Συσχέτισης. 
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vii.  Στατιστική σημασία  

Για να προσδιοριστεί η στατιστική σημασία της ακρίβειας των μοντέλων, όλα 

τα ΤΝΔ εκπαιδεύτηκαν και δοκιμάστηκαν χρησιμοποιώντας τυχαία 

αναδιαταγμένα δεδομένα στο προφίλ έκφρασης του γονιδίου-στόχου.   
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III. Αποτελέσματα 

i. Εύρεση ρυθμιστικών υπομονάδων με τον αλγόριθμο GRAM 

 
Ο εκπληκτικός Albert Einstein 

 

Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο GRAM, τα γονίδια που εμπλέκονται στις 

τέσσερεις κατηγορίες στρες κατηγοριοποιήθηκαν σε υπομονάδες που 

περιλαμβάνουν συν-εκφραζόμενα και συν-ρυθμιζόμενα γονίδια και 

προσδιορίστηκαν οι ρυθμιστές των υπομονάδων αυτών.  Βρέθηκαν 87-100 

υπομονάδες για κάθε κατηγορία, κάθε μια από τις οποίες ρυθμίζεται από ένα 

κοινό σύνολο μεταγραφικών παραγόντων.  Στις Εικόνα III-1 έως Εικόνα III-4  

φαίνονται σχηματοποιημένες οι υπομονάδες χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 

απεικόνισης Cytoscape [152].  Κάθε υπομονάδα ρυθμίζεται από ένα, δύο είτε 

τρεις ρυθμιστές.    
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Εικόνα III-1α.  Τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης γονιδίων για την Κατηγορία Α.  Οι μπλε 

κύκλοι αντιπροσωπεύουν τους ρυθμιστές (μεταγραφικούς παράγοντες) και τα τετράπλευρα 

αντιστοιχούν στις υπομονάδες, αριθμημένες σύμφωνα με την κωδικοποίηση του αλγόριθμου 

GRAM.  Το μέγεθος κάθε τετράπλευρου είναι ανάλογο του μεγέθους της υπομονάδας και τα 

χρώματα σχετίζονται με τον αριθμό των ρυθμιστών της.  Έτσι, με σκούρο κίτρινο εικονίζονται οι 

υπομονάδες με ένα ρυθμιστή, με σκούρο πράσινο οι υπομονάδες με δύο ρυθμιστές και με μωβ οι 

υπομονάδες με τρεις ρυθμιστές.  Οι υπόλοιπες υπομονάδες της Κατηγορίας Α φαίνονται στην 

Εικόνα ΙΙΙ-1β. 
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Εικόνα III-1β 



 106

 

 

 
Εικόνα III-2α 
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Εικόνα III-2β 
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Εικόνα III-2γ 

 

Εικόνα III-2.  Τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης γονιδίων για την Κατηγορία Β (για την 

κωδικοποίηση των σχημάτων βλέπε Εικόνα III-1α, Κατηγορία Α) 
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Εικόνα III-3α 
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Εικόνα III-3β 
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Εικόνα III-3. Τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης γονιδίων για την Κατηγορία C1 (για την 

κωδικοποίηση των σχημάτων βλέπε Εικόνα III-1α, Κατηγορία Α) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα III-4α 
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Εικόνα III-4β 

 

Εικόνα III-4. Τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης γονιδίων για την Κατηγορία C2 (για την 

κωδικοποίηση των σχημάτων βλέπε Εικόνα III-1α, Κατηγορία Α) 
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Η πλειονότητα των ρυθμιστών ρυθμίζει αποκλειστικά μία υπομονάδα, ενώ 
κάποιοι ρυθμιστές είναι κοινοί σε περισσότερες από μία υπομονάδες.  Στον  
Πίνακας III-1 φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα από την 

κατηγοριοποίηση αυτή καθώς και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις 

υπομονάδες.  Είναι εμφανές ότι οι υπομονάδες με ένα ρυθμιστή αποτελούν την 

πλειοψηφία εκείνων που προσδιορίστηκαν και σε γενικές γραμμές είναι 

πολυπληθέστερες.  Μάλιστα, ο αριθμός των γονιδίων που ανήκουν σε 

υπομονάδες με ένα ρυθμιστή είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο με δύο 

ή τρεις ρυθμιστές.  Αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει, διότι τα γονίδια στις 

πληθέστερες υπομονάδες εμπλέκονται σε περισσότερες από μία ενδοκυτταρικές 

διεργασίες και αφορούν σε περισσότερο γενικές συνθήκες.  Καθώς σκοπός της 

εργασίας αυτής είναι να ερευνήσει κατά πόσο μη γραμμικά ΤΝΔ μπορούν 

ποσοτικά να μοντελοποιήσουν συγκεκριμένα μεταβολικά δίκτυα, η ανάλυσή μας 

περιορίστηκε στις 89 υπομονάδες με τουλάχιστον δύο ρυθμιστές.    

 

 

Πίνακας III-1.  Στατιστικά στοιχεία των υπομονάδων που προσδιορίστηκαν από το GRAM 
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ii. Βιολογικά δίκτυα 

 

 
Leonardo Da Vinci,  

ο ‘μάγος’ του Μεσαίωνα 

 

Για κάθε μεταγραφικό παράγοντα που ρυθμίζει κάποια από τις 89 

υπομονάδες, βρέθηκαν βιβλιογραφικά οι μεταγραφικοί παράγοντες που τον 

ρυθμίζουν.  Αποκλείοντας τις υπομονάδες για τις οποίες ρυθμιστές του δεύτερου 

επιπέδου ήταν (α) άγνωστοι, (β) δεν είχαν μια θέση δέσμευσης στην περιοχή του 

υποκινητή είτε (γ) είχαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ρυθμιστών (>15) για κάθε 

μεταγραφικό παράγοντα, καταλήξαμε να μελετήσουμε 24 συνολικά 

υπομονάδες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για να κατασκευαστούν 

τα μονοπάτια τριών επιπέδων (Εικόνα III-5 έως Εικόνα III-8).  Για κάθε 

υπομονάδα σχηματίζεται ένα δομικό μονοπάτι, αλλά για κάθε γονίδιο σε μια 

υπομονάδα, ένα διαφορετικό ΤΝΔ εκπαιδεύτηκε, επαληθεύτηκε και δοκιμάστηκε 

όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο II των Μεθόδων, καθώς η έκφραση κάθε 

γονιδίου είναι διαφορετική.  Συνολικά, 91 ΤΝΔ με 91 αντίστοιχα γονίδια-στόχους 

εξομοιώθηκαν για τις 24 υπομονάδες που αναλύθηκαν στις τέσσερεις κατηγορίες 

στρες που μελετήθηκαν (Πίνακας III-2 έως Πίνακας III-5).  Στα ΤΝΔ αυτά 

υπολογίστηκε ο Συντελεστής Συσχέτισης και προσδιορίστηκε έτσι η επίδοση κάθε 

δικτύου. 
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Εικόνα III-5.  Τα 7 βιολογικά μονοπάτια που  αναλύθηκαν διεξοδικά για την Κατηγορία Α.  Το 

γονίδιο-στόχος είναι ένα από τα γονίδια της αντίστοιχης υπομονάδας. 
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Εικόνα III-6.  Τα 9 βιολογικά μονοπάτια που αναλύθηκαν διεξοδικά για την Κατηγορία Β.  Το 

γονίδιο-στόχος είναι ένα από τα γονίδια της αντίστοιχης υπομονάδας. 
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Εικόνα III-7.  Τα 5 βιολογικά μονοπάτια που αναλύθηκαν διεξοδικά για την Κατηγορία C1.  Το 

γονίδιο-στόχος είναι ένα από τα γονίδια της αντίστοιχης υπομονάδας. 
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Εικόνα III-8. Τα 5 βιολογικά μονοπάτια που  αναλύθηκαν διεξοδικά για την Κατηγορία C2.  Το 

γονίδιο-στόχος είναι ένα από τα γονίδια της αντίστοιχης υπομονάδας 
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Πίνακας III-2.  Τα γονίδια που εξετάστηκαν στην υπομονάδα Α 

 

 

 

 

Πίνακας III-3.  Τα γονίδια που εξετάστηκαν στην υπομονάδα Β 

 

 

 

Πίνακας III-4. Τα γονίδια που εξετάστηκαν στην υπομονάδα C1 
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Πίνακας III-5.  Τα γονίδια που εξετάστηκαν στην υπομονάδα C2 

 

 

 

iii. Πρόβλεψη γονιδιακής έκφρασης στατικών δικτύων 

Κάθε ένα από τα βιολογικά δίκτυα που περιγράφηκαν παραπάνω αντιστοιχεί σε 

ένα Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο (ΤΝΔ) το οποίο εξετάστηκε για την ικανότητά 

του να προβλέπει την έκφραση του γονιδίου-στόχου.  Τα αποτελέσματα της 

επίδοσης κάθε δικτύου καθώς και η τυπική απόκλισή του φαίνονται στις Εικόνα 

III-9 έως Εικόνα III-12.  Με μαύρο χρώμα εικονίζονται τα δίκτυα με χαμηλό 

Συντελεστή Συσχέτισης (ΣΣ < 0.7) και με μωβ τα δίκτυα με ΣΣ > 0.7 
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Εικόνα III-9.  Επίδοση ΤΝΔ της κατάστασης στρες Α 
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Εικόνα III-10.  Επίδοση ΤΝΔ της κατάστασης στρες Β   

   



 126
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Εικόνα III-11.  Επίδοση ΤΝΔ της κατάστασης στρες C1 
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Εικόνα III-12.  Επίδοση ΤΝΔ της κατάστασης στρες C2 

 

Από τα παραπάνω ΤΝΔ, 17 είχαν συντελεστή συσχέτισης r > 0.7, ενώ 

ανάμεσά τους  τρία είχαν συντελεστή συσχέτισης r > 0.8.   Το όριο εξάλλου του 

0.7 που θέσαμε ως μέτρο αξιοπιστίας της επίδοσης των μοντέλων μας θεωρείται 

αρκετά αυστηρό και χρησιμοποιείται γενικά σε μελέτες βιοπληροφορικής [153, 

154].  Στον Πίνακας III-6 παρουσιάζεται ο αριθμός των δικτύων για 

ομαδοποιημένα ποσοστά Συντελεστών Συσχέτισης (CC).  Βλέπουμε ότι για το 

διάστημα τιμών 0.7 – 0.8 βρέθηκαν 14 δίκτυα ενώ για το διάστημα τιμών 0.8 – 0.9 

βρέθηκαν 3 δίκτυα.  Ο αρκετά μεγάλος αριθμός μη-αξιόπιστων δικτύων χρήζει 

διερεύνησης και είναι αυτό το πρόβλημα που μας απασχολεί στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

Πίνακας III-6.  Ο αριθμός των δικτύων που βρέθηκαν για κάθε μονάδα Συντελεστή Συσχέτισης 

(CC) 
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iv. Πρόβλεψη γονιδιακής έκφρασης δικτύων με χρονική καθυστέρηση 

 

 
Ο υπερ-ρεαλιστής 

 Salvador Dali 

 

Προκειμένου να διαλευκανθεί ο μηχανισμός δραστικότητας κάθε 

μεταγραφικού παράγοντα και η συνεισφορά του στο βιολογικό δίκτυο, τα 

βιολογικά δίκτυα που αναφέρθηκαν παραπάνω εξετάστηκαν για όλους τους 

συνδυασμούς χρονικών καθυστερήσεων των μεταγραφικών παραγόντων του 

δευτέρου επιπέδου.  Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο των II-iii των Μεθόδων, 

για κάθε συνδυασμό εκπαιδεύεται ένα διαφορετικό ΤΝΔ και υπολογίζεται ο 

Συντελεστής Συσχέτισης ανάμεσα στην προβλεπόμενη και την πραγματική τιμή 

έκφρασης του γονιδίου στο επίπεδο εξόδου, όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα.  Οι 

εικόνες που ακολουθούν εικονίζουν τα δίκτυα με τη βέλτιστη επίδοση για κάθε 

υπομονάδα (Εικόνα III-13 έως Εικόνα III-16) και είναι χωρισμένες σε τρία μέρη.  

Στο αριστερό μέρος της εικόνας δίνονται οι Συντελεστές Συσχέτισης για τα 

στατικά μοντέλα (static) και για το μοντέλο από το συνδυασμό των χρονικών 

καθυστερήσεων (dynamic) που είχε τον υψηλότερο Συντελεστή Συσχέτισης.  Στο 

δεξί μέρος της εικόνας δίνονται οι χρονικές καθυστερήσεις για κάθε μεταγραφικό 

παράγοντα δευτέρου επιπέδου του δικτύου (ρόμβοι), καθώς επίσης η μέγιστη 

χρονική καθυστέρηση (μωβ σφαίρα) που μπορεί να παρατηρηθεί στο 

συγκεκριμένο δίκτυο σύμφωνα με το αντίστοιχο σετ δεδομένων.  Τέλος, στο 

κάτω μέρος της εικόνας εικονίζεται μια ‘ράβδος κατάστασης’ που δείχνει 

αναλογικά το σύνολο του συνδυασμού των χρονικών καθυστερήσεων για κάθε 

ΤΝΔ.  Ο αριθμός αυτός αντανακλά τον αριθμό των διαφορετικών ΤΝΔ που 

εκπαιδεύτηκαν, ένα για κάθε συνδυασμό χρονικής καθυστέρησης και εξαρτάται 
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από τον αριθμό των μεταγραφικών παραγόντων του δευτέρου επιπέδου και από 

τον αριθμό δεδομένων που είναι διαθέσιμα για κάθε συνθήκη (βλέπε II-iii, 

Μέθοδοι).  Με μωβ απεικονίζονται τα διαγράμματα για τα οποία το δίκτυο που 

αντιστοιχεί σε ένα συνδυασμό χρονικής καθυστέρησης εμφανίζεται βελτιωμένο 

σε σχέση με το αρχικό και υπερβαίνει το όριο του 0.7 για τον Συντελεστή 

Συσχέτισης.  Στην περίπτωση που το ‘στατικό’ δίκτυο είναι το βέλτιστο και 

υπερβαίνει το όριο του 0.7, το χρώμα των ράβδων είναι επίσης μωβ.  Στις 

περιπτώσεις όπου δεν υπήρξε συνδυασμός ΤΝΔ με Συντελεστή Συσχέτισης > 0.7, 

τα διαγράμματα εικονίζονται με μπλε χρώμα.  Οι Πίνακες δίνουν συνοπτικά την 

επίδοση και τον συνδυασμό ενεργοτήτων για όλα τα γονίδια μιας υπομονάδας. 
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Εικόνα III-13.  Αριστερά, διαγράμματα που δείχνουν το Συντελεστή Συσχέτισης για στατικά 

(Static) δίκτυα και δίκτυα χρονικών καθυστερήσεων (Dynamic) της Κατάστασης Α.  Δεξιά της 

εικόνας φαίνεται στο διάγραμμα ο αριθμός των χρονικών μετατοπίσεων (χρονικής υστέρησης) 

κάθε μεταγραφικού παράγοντα δευτέρου επιπέδου (ρόμβοι) καθώς και ο μέγιστος αριθμός 

χρονικών μετατοπίσεων που είναι δυνατόν να παρατηρηθούν στο συγκεκριμένο δίκτυο εξαιτίας 

του περιορισμού των δεδομένων (μωβ σφαίρα).  Η ράβδος κατάστασης στην κάτω μεριά της 

εικόνας αντιστοιχεί στον αριθμό Ν που εικονίζει το πλήθος των συνδυασμών των χρονικών 

καθυστερήσεων και επομένως τον αριθμό των ΤΝΔ που μοντελοποιήθηκαν.  Οι πίνακες δίνουν 

συνολικά την επίδοση του δικτύου και την τυπική απόκλιση για κάθε γονίδιο που εξετάστηκε. 
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Εικόνα III-14.  Αριστερά, διαγράμματα που δείχνουν το Συντελεστή Συσχέτισης για στατικά 

(Static) δίκτυα και δίκτυα χρονικών καθυστερήσεων (Dynamic) με το μέγιστο Συντελεστή 

Συσχέτισης της Κατάστασης Β.  Δεξιά της εικόνας φαίνεται στο διάγραμμα ο αριθμός των 

χρονικών μετατοπίσεων (χρονικής υστέρησης) κάθε μεταγραφικού παράγοντα δευτέρου 

επιπέδου (ρόμβοι) καθώς και ο μέγιστος αριθμός χρονικών μετατοπίσεων που είναι δυνατόν να 

παρατηρηθούν στο συγκεκριμένο δίκτυο εξαιτίας του περιορισμού των δεδομένων (μωβ σφαίρα).  

Η ράβδος κατάστασης στην κάτω μεριά της εικόνας αντιστοιχεί στον αριθμό Ν που εικονίζει το 

πλήθος των συνδυασμών των χρονικών καθυστερήσεων και επομένως τον αριθμό των ΤΝΔ που 

μοντελοποιήθηκαν.  Οι πίνακες δίνουν συνολικά την επίδοση του δικτύου και την τυπική 

απόκλιση για κάθε γονίδιο που εξετάστηκε. 
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Εικόνα III-15.  Αριστερά, διαγράμματα που δείχνουν το Συντελεστή Συσχέτισης για στατικά 

(Static) δίκτυα και δίκτυα χρονικών καθυστερήσεων (Dynamic) με το μέγιστο Συντελεστή 

Συσχέτισης της Κατάστασης C1.  Δεξιά της εικόνας φαίνεται στο διάγραμμα ο αριθμός των 

χρονικών μετατοπίσεων (χρονικής υστέρησης) κάθε μεταγραφικού παράγοντα δευτέρου 

επιπέδου (ρόμβοι) καθώς και ο μέγιστος αριθμός χρονικών μετατοπίσεων που είναι δυνατόν να 

παρατηρηθούν στο συγκεκριμένο δίκτυο εξαιτίας του περιορισμού των δεδομένων (μωβ σφαίρα).  

Η ράβδος κατάστασης στην κάτω μεριά της εικόνας αντιστοιχεί στον αριθμό Ν που εικονίζει το 

πλήθος των συνδυασμών των χρονικών καθυστερήσεων και επομένως τον αριθμό των ΤΝΔ που 

μοντελοποιήθηκαν.  Με μωβ εικονίζονται τα διαγράμματα των δικτύων που παρουσιάζουν 

βελτιωμένο Συντελεστή Συσχέτισης όταν λήφθησαν υπόψη οι χρονικές καθυστερήσεις και 

επιπλέον ο ΣΣ ήταν μεγαλύτερος από 0.7.  Με μπλε εικονίζονται τα διαγράμματα δικτύων με 

χαμηλό (<0.7) ΣΣ.  Οι πίνακες δίνουν συνολικά την επίδοση του δικτύου και την τυπική απόκλιση 

για κάθε γονίδιο που εξετάστηκε. 

 

 



 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα III-16 Αριστερά, διαγράμματα που δείχνουν το Συντελεστή Συσχέτισης για στατικά 

(Static) δίκτυα και δίκτυα χρονικών καθυστερήσεων (Dynamic) με το μέγιστο Συντελεστή 

Συσχέτισης της Κατάστασης C2.  Δεξιά της εικόνας φαίνεται στο διάγραμμα ο αριθμός των 

χρονικών μετατοπίσεων (χρονικής υστέρησης) κάθε μεταγραφικού παράγοντα δευτέρου 
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επιπέδου (ρόμβοι) καθώς και ο μέγιστος αριθμός χρονικών μετατοπίσεων που είναι δυνατόν να 

παρατηρηθούν στο συγκεκριμένο δίκτυο εξαιτίας του περιορισμού των δεδομένων (μωβ σφαίρα).  

Η ράβδος κατάστασης στην κάτω μεριά της εικόνας αντιστοιχεί στον αριθμό Ν που εικονίζει το 

πλήθος των συνδυασμών των χρονικών καθυστερήσεων και επομένως τον αριθμό των ΤΝΔ που 

μοντελοποιήθηκαν. Με μπλε εικονίζονται τα διαγράμματα δικτύων με χαμηλό (<0.7) ΣΣ.  Οι 

πίνακες δίνουν συνολικά την επίδοση του δικτύου και την τυπική απόκλιση για κάθε γονίδιο που 

εξετάστηκε. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν εφικτό να γίνουν πειράματα με χρονικές 

καθυστερήσεις είτε διότι τα δεδομένα ήταν ανεπαρκή (δεν υπήρχαν δεδομένα για 

να γίνουν τα ‘βήματα’ των χρονικών καθυστερήσεων) είτε λόγω 

πολυπλοκότητας του νευρωνικού δικτύου, οπότε αντιμετωπίστηκαν 

προβλήματα στην εφαρμογή του αλγόριθμου.   

 

Συνολικά, 38 ΤΝΔ δοκιμάστηκαν για όλους τους συνδυασμούς χρονικών 

καθυστερήσεων των μεταγραφικών παραγόντων του δευτέρου επιπέδου.  Σε 30 

από αυτά βρέθηκε ένας τουλάχιστον συνδυασμός χρονικών καθυστερήσεων για 

τον οποίο η έκφραση του γονιδίου στόχου μπορούσε να προβλεφθεί με ακρίβεια.   

 

v. Πρόβλεψη γονιδιακής έκφρασης δικτύων με πιθανά διμερή πρωτεϊνών και 

δικτύων που περιλαμβάνουν τους μεταγραφικούς παράγοντες MSN2-MSN4 

Τα δίκτυα που παραβλέφθηκαν αρχικά από την ανάλυσή μας εξαιτίας της 

ύπαρξης ενός μοναδικού κόμβου στο μεσαίο επίπεδο επανεξετάστηκαν στη 

συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα μεταβολής της γονιδιακής έκφρασης 

στις κατηγορίες στρες που εξετάζονται καθώς επίσης και βιβλιογραφικά στοιχεία 

αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών.  Μπορέσαμε έτσι να προσδιορίσουμε τρία επιπλέον 

ζευγάρια μεταγραφικών παραγόντων στα ήδη υπάρχοντα.  Στα ζευγάρια αυτά 

ο ένας μεταγραφικός παράγοντας είχε ήδη προσδιοριστεί από το GRAM ως 

ρυθμιστής ορισμένων υπομονάδων, ενώ ο δεύτερος προστέθηκε ως επιπλέον 

μεταγραφικός παράγοντας, εφόσον είχε αναφερθεί βιβλιογραφικά ότι 
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αλληλεπιδρά με τον πρώτο μεταγραφικό παράγοντα και επιπλέον η έκφρασή 

του δεν μεταβάλλεται σημαντικά κατά την απόκριση στο στρες.  Τα τρία 

ζευγάρια που προσδιορίστηκαν με τον τρόπο αυτόν είναι τα πιθανά διμερή 

πρωτεϊνών (1) BAS1 – PHO2 και (2) HIR2 – HIR1 και (3) το ζεύγος 

μεταγραφικών παραγόντων MSN2 – MSN4.    

 

BAS1-PHO2 

Ο μεταγραφικός παράγοντας BAS1 εμπλέκεται στα μονοπάτια βιοσύνθεσης 

της ιστιδίνης, της πουρίνης και της πυριμιδίνης [155, 156] και έχει βρεθεί ως 

μοναδικός ρυθμιστής για 17 γονίδια στην Κατηγορία Α, 21 γονίδια στην 

Κατηγορία Β, 15 γονίδια στην Κατηγορία C1 και 13 γονίδια στην Κατηγορία C2.  

Ο PHO2 είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά με τον BAS1 [146] και η έκφρασή του 

παραμένει σταθερή στις συνθήκες στρες.  Έτσι, σύμφωνα με τα κριτήρια που 

τέθηκαν παραπάνω, θεωρείται ως επιπλέον ρυθμιστής των υπομονάδων που 

ρυθμίζονται από τον BAS1 (Εικόνα III-17).  
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Εικόνα III-17  Οι υπομονάδες που σύμφωνα με το GRAM βρέθηκαν να ρυθμίζονται από τον 

μεταγραφικό παράγοντα BAS1 και τα γονίδια που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.  Ένας 

δεύτερος μεταγραφικός παράγοντας, ο PHO2 προστίθεται ως επιπλέον ρυθμιστής των 

υπομονάδων.   

 

Στη συνέχεια αναζητούμε βιβλιογραφικά τους μεταγραφικούς παράγοντες του 

δεύτερου επιπέδου και σχηματίζουμε το βιολογικό δίκτυο που φαίνεται στην 

Εικόνα III-18. 
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Εικόνα III-18  Το δίκτυο μεταγραφικής ρύθμισης που περιλαμβάνει τους BAS1 – PHO2 

μεταγραφικούς παράγοντες πρώτου επιπέδου.  Ο BAS1 είχε προσδιοριστεί ως ρυθμιστής των 

υπομονάδων από το GRAM ενώ ο PHO2 προσδιορίστηκε από βιβλιογραφικά δεδομένα και 

δεδομένα έκφρασης.  

 

Το αντίστοιχο ΤΝΔ που προκύπτει εκπαιδεύεται/επαληθεύεται και εξετάζεται για 

την ικανότητά του να αναπαράγει τα βιολογικά δεδομένα.  Τα αποτελέσματα 

εικονίζονται στο κυκλικό διάγραμμα της Εικόνα III-19 όπου φαίνεται ότι η 

μοντελοποίηση του ρυθμιστικού μονοπατιού που περιλαμβάνει τους δύο 

μεταγραφικούς παράγοντες με ΤΝΔ επιτυγχάνει την πρόβλεψη της έκφρασης 

αρκετών γονιδίων – στόχων κυρίως στις Κατηγορίες Α και Β και λιγότερο στις 

Κατηγορίες C1 και C2.  Επίσης, έχουν βρεθεί πειραματικά στοιχεία που 

υποστηρίζουν ότι ο PHO2 αποτελεί αναγκαίο παράγοντα, ώστε να ασκήσει ο 

BAS1 τη ρυθμιστική δράση του [155, 156]. 
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Εικόνα III-19 Κυκλικά διαγράμματα που παρουσιάζουν τους ομαδοποιημένους Συντελεστές 

Συσχέτισης για όλα τα γονίδια σε κάθε Κατηγορία στρες που ρυθμίζονται από το ζεύγος 

μεταγραφικών παραγόντων BAS1-PHO2.  Με μωβ εικονίζεται το ποσοστό των μεταγραφικών 

δικτύων επί του συνόλου των δικτύων της υπομονάδας με Συντελεστή Συσχέτισης CC > 0.7, με 

κόκκινο το ποσοστό με 0.5 < CC < 0.7 και με κίτρινο το ποσοστό των δικτύων με CC <0.5   

 

HIR2 – HIR1 

Αντίστοιχο ζευγάρι μεταγραφικών παραγόντων που προσδιορίστηκαν είναι το 

HIR2 – HIR1.  Ο HIR2 ρυθμίζει 19 γονίδια στην Κατηγορία Α, 21 γονίδια στην 

Κατηγορία Β, 5 γονίδια στην Κατηγορία C1 και 5 γονίδια στην Κατηγορία C2.  Ο 

HIR1 αλληλεπιδρά με τον HIR2 [146] και παρουσιάζει σταθερή έκφραση για 

περισσότερο από 95% των συνθηκών στρες, οπότε θεωρείται ως δεύτερος 

ρυθμιστής στις υπομονάδες που ρυθμίζονται από τον HIR1 και προστίθεται ως 

επιπλέον κόμβος στο δίκτυο (Εικόνα III-20).  Προσδιορίζοντας τους ρυθμιστές 

και των δύο μεταγραφικών παραγόντων σχηματίζεται στη συνέχεια το 

αντίστοιχο βιολογικό δίκτυο (Εικόνα III-21).  Τα κυκλικά διαγράμματα (Εικόνα 

III-22) δείχνουν την επίδοση των ΤΝΔ στην πρόβλεψη της γονιδιακής έκφρασης 

όπου φαίνεται ότι στην Κατηγορία Α το μεγαλύτερο ποσοστό των γονιδίων (17 

από τα 19 συνολικά γονίδια) είναι δυνατόν να προβλεφθεί με καλό Συντελεστή 

Συσχέτισης (> 0.7).  Τα αποτελέσματα της Κατηγορίας Β είναι λιγότερο ακριβή, 

παρόλα αυτά η έκφραση αρκετών γονιδίων μπόρεσε να προβλεφθεί με 

ικανοποιητικό συντελεστή συσχέτισης.  Στις υπόλοιπες κατηγορίες η ακρίβεια 
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της πρόβλεψης μειώθηκε αρκετά γεγονός που είναι πιθανό να αποδοθεί στο ότι η 

ρυθμιστική δράση του HIR2 ως συμπαράγοντα είναι συνθηκο-εξαρτώμενη [14].   

     

 

 

 

Εικόνα III-20 Οι υπομονάδες που σύμφωνα με το GRAM βρέθηκαν να ρυθμίζονται από τον 

μεταγραφικό παράγοντα HIR2 και τα γονίδια που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.  Ένας 

δεύτερος μεταγραφικός παράγοντας, ο PHO2 προστίθεται ως επιπλέον ρυθμιστής των 

υπομονάδων.   

. 

 

 

Εικόνα III-21  Το δίκτυο μεταγραφικής ρύθμισης που περιλαμβάνει τους HIR2 – HIR1 

μεταγραφικούς παράγοντες πρώτου επιπέδου.  Ο HIR2 είχε προσδιοριστεί ως ρυθμιστής των 
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υπομονάδων από το GRAM ενώ ο HIR1 προσδιορίστηκε από βιβλιογραφικά δεδομένα και 

δεδομένα έκφρασης.   

 

 

 

Εικόνα III-22 Κυκλικά διαγράμματα που παρουσιάζουν τους ομαδοποιημένους Συντελεστές 

Συσχέτισης για όλα τα γονίδια σε κάθε Κατηγορία στρες που ρυθμίζονται από το ζεύγος 

μεταγραφικών παραγόντων HIR1-HIR2. Με μωβ εικονίζεται το ποσοστό των μεταγραφικών 

δικτύων επί του συνόλου των δικτύων της υπομονάδας με Συντελεστή Συσχέτισης CC > 0.7, με 

κόκκινο το ποσοστό με 0.5 < CC < 0.7 και με κίτρινο το ποσοστό των δικτύων με CC <0.5     

 

MSN2 –  MSN4 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το ζεύγος μεταγραφικών παραγόντων MSN2 

και MSN4, καθώς οι δύο αυτοί ρυθμιστές είναι τεκμηριωμένο ότι αποτελούν 

βασικούς παράγοντες της απόκρισης της μαγιάς σε όλες τις στρεσογόνες 

συνθήκες [134, 157].  Από την ανάλυση του GRAM, μόνο ο MSN4 

προσδιορίζεται ως ρυθμιστής μιας πληθώρας γονιδίων στο σύνολο των 

τεσσάρων συνθηκών και φαίνεται να ρυθμίζει 24 γονίδια στην Κατηγορία Α, 24 

γονίδια στην Κατηγορία Β, 15 γονίδια στην Κατηγορία C1 και 16 γονίδια στην 

Κατηγορία C2 (Εικόνα III-23).  Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι η έκφραση 

του MSN2 παραμένει σταθερή [151], οπότε είναι αναμενόμενο ότι ο 

μεταγραφικός αυτός παράγοντας δεν προσδιορίζεται ως ρυθμιστής από το 

GRAM.  Έχοντας αυτό υπόψη, ο MSN2 προστέθηκε ως δεύτερος κόμβος 

(ρυθμιστής) στις υπομονάδες που βρέθηκαν να ρυθμίζονται από τον MSN4 και 
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αναζητήθηκαν βιβλιογραφικά οι ρυθμιστές αμφότερων των μεταγραφικών 

παραγόντων προκειμένου να σχεδιαστεί το βιολογικό δίκτυο (Εικόνα III-24).  

 

 

 

Εικόνα III-23  Οι υπομονάδες που σύμφωνα με το GRAM βρέθηκαν να ρυθμίζονται από τον 

μεταγραφικό παράγοντα MSN4 και τα γονίδια που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.  Ένας 

δεύτερος μεταγραφικός παράγοντας, ο MSN2 προστίθεται ως επιπλέον ρυθμιστής των 

υπομονάδων.   
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Εικόνα III-24  Το δίκτυο μεταγραφικής ρύθμισης που περιλαμβάνει τους MSN2 – MSN4 

μεταγραφικούς παράγοντες πρώτου επιπέδου.  Ο MSN4 είχε προσδιοριστεί ως ρυθμιστής των 

υπομονάδων από το GRAM ενώ ο MSN2 προστέθηκε ως επιπλέον ρυθμιστής σύμφωνα με 

γνωστά τεκμηριωμένα πειραματικά δεδομένα. 

 

Τα αποτελέσματα της επίδοσης των δικτύων που φαίνονται στα κυκλικά 

διαγράμματα (Εικόνα III-25) δείχνουν ότι για την Κατηγορία Α (θερμικό στρες) 

13 από τα 24 γονίδια μπορούν να προβλεφθούν με ικανοποιητικό συντελεστή 

συσχέτισης πάνω από 0.7 και μάλιστα αυτά έχουν μέσο όρο συσχέτισης 0.85.  

Πράγματι, παρά τον καθολικό ρόλο των παραγόντων MSN2/MSN4 στην 

απόκριση στο στρες, μελέτες έχουν δείξει ότι έχουν ιδιαίτερο ρόλο σε μονοπάτια 

που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκρισης σε μεταβολές 

θερμοκρασίας [158].  Ανάμεσα στα γονίδια με σημαντικό συντελεστή συσχέτισης 

είναι τα IMP3/YHR148W και RPL15A/YLR029C (r = 0.85 και 0.84 αντίστοιχα).  

Τα γονίδια αυτά έχει δειχθεί να παρουσιάζουν διαφορές στην έκφρασή τους σε 

απόκριση μιας πληθώρας στρεσογόνων παραγόντων.  Η έκφρασή τους 

μειώνεται σημαντικά σε συνθήκες όπου η αιθανόλη χρησιμοποιείται τόσο ως 

στρεσογόνος παράγοντας όσο και ως πηγή άνθρακα [159] και εμφανίζουν 

διαφοροποιημένη έκφραση μετά από επίδραση παραγόντων όπως αρσενικό 

[160], οξειδωτικοί παράγοντες [161] και διαφορές θερμοκρασίας [162, 163].         
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Εικόνα III-25 Κυκλικά διαγράμματα που παρουσιάζουν τους ομαδοποιημένους Συντελεστές 

Συσχέτισης για όλα τα γονίδια σε κάθε Κατηγορία στρες που ρυθμίζονται από το ζεύγος 

μεταγραφικών παραγόντων MSN2-MSN4.  Με μωβ εικονίζεται το ποσοστό των μεταγραφικών 

δικτύων επί του συνόλου των δικτύων της υπομονάδας με Συντελεστή Συσχέτισης CC > 0.7 και 

με κόκκινο το ποσοστό με CC < 0.7. 

 

vi. Μοντελοποίηση πειραμάτων αδρανοποίησης (knockout) γονιδίων 

Η επιβεβαίωση των δικτύων που βρέθηκαν και η δυνατότητα εφαρμογής 

της μεθόδου σε πραγματικές βιολογικές διεργασίες έγινε με τα πειράματα 

αδρανοποίησης.  Τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε δίκτυα που 

περιλαμβάνουν τον μεταγραφικό παράγοντα YAP1 για δύο συνθήκες (α) 

μετάβαση στους 370C μετά από 20 λεπτά (μεταβολές θερμοκρασίας) και (β) 

προσθήκη 0.32mM H2O2 μετά από 20 λεπτά (οξειδωτικό στρες), καθώς για τον 

παράγοντα αυτό υπήρχαν διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα.  Βιολογικά δίκτυα 

που περιλαμβάνουν τον YAP1 και επιπλέον είχαν υψηλό συντελεστή συσχέτισης 

για την έκφραση του γονιδίου – στόχου είναι εκείνα στα οποία το γονίδιο στόχος 

ήταν: (1) το YLR180W στην Κατηγορία Α, υπομονάδα 13 (2) το YLR180W στην 

Κατηγορία C2, υπομονάδα 8, (3) το YLR063W στην Κατηγορία C2, υπομονάδα 

8.  Σε όλες τις περιπτώσεις το γονίδιο ρυθμίζεται από τους μεταγραφικούς 

παράγοντες CAD1 και YAP1, οπότε οι μεταγραφικοί παράγοντες του πάνω 

επιπέδου είναι επίσης κοινοί για τα τρία αυτά δίκτυα (Εικόνα III-26(Α) ) 
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Εικόνα III-26  (Α) Δίκτυο μεταγραφικής ρύθμισης στο οποίο το γονίδιο – στόχος ρυθμίζεται από 

τους μεταγραφικούς παράγοντες CAD1 και YAP1 (Β) Υπολογιστική εξάλειψη του YAP1 στο 

μεταγραφικό δίκτυο.  Η έκφραση του μεταγραφικού αυτού παράγοντα θεωρείται μηδέν και το 

βάρος του αντίστοιχου κόμβου θεωρείται επίσης μηδέν.   

 

Μετά την υπολογιστική εξάλειψη του YAP1 (Εικόνα III-26(Β)) υπολογίστηκε η 

έκφραση του γονιδίου – στόχου και συγκρίθηκε με την αντίστοιχη πειραματική.  

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του δικτύου καθώς επίσης και η πραγματική 

τιμή της έκφρασης όπως μετρήθηκε με τα πειραματικά δεδομένα φαίνονται στον 

Πίνακας III-7. 

 

Πίνακας III-7.  Υπολογιστική πρόβλεψη γονιδιακής έκφρασης σε Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

πειραμάτων εξάλειψης γονιδίων 
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IV. Συμπεράσματα 

 

Στην εργασία αυτή προτείναμε μια ημι-δυναμική μέθοδο που μοντελοποιεί τη 

δομή των ρυθμιστικών δικτύων τριών επιπέδων και προβλέπει ποσοτικά την 

έκφραση μεγάλου αριθμού γονιδίων του ζαχαρομύκητα Saccharomyces 

cerevisiae κατά την απόκριση σε στρες.  Το πρώτο βήμα ήταν να 

προσδιοριστούν υπομονάδες γονιδίων με παρόμοιο προφίλ έκφρασης και κοινό 

σύνολο ρυθμιστών (μεταγραφικούς παράγοντες) σε τέσσερεις γενικευμένες 

κατηγορίες στρες: μεταβολών θερμοκρασίας, ασιτίας, οξειδωτικό στρες και 

συνδυασμός οξειδωτικού και οσμωτικού στρες.  Έπειτα χρησιμοποιήθηκε 

προγενέστερη γνώση από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων για να προσδιοριστούν 

μεταγραφικοί παράγοντες που ρυθμίζουν τους ρυθμιστές των υπομονάδων που 

βρέθηκαν, σχηματίζοντας έτσι ρυθμιστικά δίκτυα τριών επιπέδων.  Τα δίκτυα 

εκπαιδεύτηκαν έχοντας ως είσοδο το προφίλ έκφρασης των μεταγραφικών 

παραγόντων του πάνω επιπέδου και ως έξοδο την έκφραση ενός γονιδίου στη 

ρυθμιστική υπομονάδα.  Η ικανότητα του μοντέλου να προβλέπει την έκφραση 

του γονιδίου στόχου κατά μήκος πλήθους χρονικών στιγμών σε διάφορες 

περιβαλλοντικές συνθήκες εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας μια μέθοδο 

διασταυρούμενης αξιολόγησης (cross validation). 

 

Στην εργασία αυτή μοντελοποιούνται δίκτυα δύο επιπέδων και 

ποσοτικοποιούνται χρησιμοποιώντας ΤΝΔ.  Οι άμεσες εξαρτήσεις του πρώτου 

επιπέδου βρίσκονται βασιζόμενες σε δεδομένα πρόσδεσης και δεδομένα 

έκφρασης.  Τέτοιες εξαρτήσεις έχουν μοντελοποιηθεί σε προγενέστερες μελέτες 

όπου είτε σταματούν σε δομικές συσχετίσεις είτε, χρησιμοποιώντας ΤΝΔ έχουν 

μοντελοποιηθεί ποσοτικά [142], [164], χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί αξιόλογα 

αποτελέσματα.  Η καινοτομία της παρούσας διατριβής έγκειται στη 

μοντελοποίηση και την ποσοτική πρόβλεψη έμμεσων αλληλεπιδράσεων, 

αλληλεπιδράσεων δηλαδή μεταξύ ρυθμιστών που δεν έχουν άμεση πρόσδεση 
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στα γονίδια που στοχεύουν, χρησιμοποιώντας πειραματικά δεδομένα που είναι 

σχετικά εύκολο να παραχθούν σε ευρεία κλίμακα (μικροσυστοιχίες) και μια 

υπολογιστική τεχνική (τα ΤΝΔ) ευρέως γνωστή και ευέλικτη, που μπορεί να 

προσαρμοστεί στο εκάστοτε δίκτυο.     

  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου που προτείνεται εδώ είναι η ημι-

δυναμική φύση της.  Οι δυναμικές συσχετίσεις είναι κυρίως στόχος αναλυτικών 

μεθόδων που χρησιμοποιούν διαφορικές εξισώσεις και απαιτούν μετρήσεις 

μεγάλης ακρίβειας και πολλές παραμέτρους για να μοντελοποιηθούν.  Τα ΤΝΔ 

λαμβάνουν υπόψη δεδομένα χρονοσειρών που αντιστοιχούν σε πραγματικούς 

βιολογικούς χρόνους και είναι εύκολα μετρήσιμα και διαθέσιμα.  Γίνεται έτσι 

δυνατόν να εκτιμηθεί το προφίλ έκφρασης των γονιδίων-στόχων όχι μόνο για 

διαφορετικές συνθήκες στρες αλλά, εξίσου σημαντικά, κατά μήκος μιας 

χρονοσειράς.  Τα μοντέλα πλεονεκτούν όχι μόνο ως προς την ποσοτική 

πρόβλεψη της γονιδιακής έκφρασης σε μονοπάτια ενεργοποιούμενα σε συνθήκες 

στρες αλλά επιπλέον η μέθοδος που προτείνεται προσφέρει στοιχεία που 

αφορούν στον πιθανό ρόλο συγκεκριμένων μεταγραφικών παραγόντων που δεν 

έχουν μέχρι τώρα εμπλακεί σε απόκριση σε στρεσογόνες συνθήκες.  Από τους 35 

μεταγραφικούς παράγοντες που περιέχονται στα στατικά ΤΝΔ υψηλής επίδοσης, 

23 είχαν προηγούμενα σχετιστεί με απόκριση στο στρες είτε άμεσα (πειραματικά) 

είτε έμμεσα (υπολογιστικά), 4 μεταγραφικοί παράγοντες έχουν σχετιστεί με 

κυτταρικές διαδικασίες που πιθανά επηρεάζονται από στρεσογόνες 

καταστάσεις, όπως ο κυτταρικός κύκλος, ενώ 8 μεταγραφικοί παράγοντες από 

εκείνους που προσδιορίστηκαν δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα να σχετίζονται με 

στρες ή άλλες σχετιζόμενες καταστάσεις (Εικόνα IV-1).  Δεδομένου ότι όλοι 

αυτοί οι μεταγραφικοί παράγοντες εμπλέκονται σε υψηλής επίδοσης ΤΝΔ είναι 

πιθανό να εικάσουμε ότι οι εναπομείναντες 8 σχετίζονται άμεσα είτε έμμεσα με 

διαδικασίες που σχετίζονται με το στρες.  
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Εικόνα IV-1. Το δίκτυο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των μεταγραφικών παραγόντων 

που συμπεριλαμβάνονται στα 17 στατικά ΤΝΔ με υψηλό Συντελεστή Συσχέτισης.  Τα βέλη 

αντιπροσωπεύουν την κατεύθυνση της ρύθμισης.  Τα πορτοκαλί κουτιά αναπαριστούν 

μεταγραφικούς παράγοντες που εμπλέκονται σε απόκριση του ζαχαρομύκητα σε παράγοντες 

στρες.  Οι μπλε κύκλοι αναπαριστούν μεταγραφικούς παράγοντες η δράση των οποίων 

εμπλέκεται σε διαδικασίες που πιθανά σχετίζονται με στρες, ενώ τα μωβ κουτιά δείχνουν 

μεταγραφικούς παράγοντες η δράση των οποίων δεν έχει σχετιστεί σύμφωνα με τις μέχρι τώρα 

γνώσεις μας, με απόκριση σε στρες.  

 

Τα μοντέλα μελετήθηκαν αρχικά στατικά, θεωρήθηκε δηλαδή ότι κάθε 

μεταγραφικός παράγοντας επηρεάζει την έκφραση του γονιδίου που ρυθμίζει 

την ίδια χρονική στιγμή με τη δική του έκφραση.  Κατά τη θεώρηση αυτή, 

βρέθηκαν 17 δίκτυα των οποίων η έκφραση του γονιδίου μπορούσε να 

προβλεφθεί με αρκετή ακρίβεια, σε ένα σύνολο 91 ΤΝΔ που μελετήθηκαν. 

 

Η αιτία της χαμηλής απόδοσης των 74 ΤΝΔ που απομένουν αποδόθηκε στη 

βιολογική αίσθηση ότι η έκφραση ενός ρυθμιστή και ενός ρυθμιζόμενου γονιδίου 

είναι πολύ πιθανό να απέχουν μεταξύ τους χρονικά και έτσι η αντανάκλαση της 

έκφρασης ενός γονιδίου που βρίσκεται δύο ρυθμιστικά βήματα μεταγενέστερα 

στο βιολογικό μονοπάτι γίνεται εμφανής σε επόμενα χρονικά στάδια μετρήσεων.  



 155

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί αυτή μας η αίσθηση πραγματοποιήσαμε 

πειράματα στα οποία κάθε μεταγραφικός παράγοντας του δευτέρου επιπέδου 

θεωρείται ότι εκφράζεται χρονικά ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους και σε 

διάφορες χρονικές στιγμές πριν τη μεταγραφή του γονιδίου που ρυθμίζει.  

Διερευνώντας όλους τους συνδυασμούς ρύθμισης των γονιδίων καταφέραμε να 

πετύχουμε επιτυχή πρόβλεψη της γονιδιακής έκφρασης στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, συγκεκριμένα σε 30 από τα 38 δίκτυα που εξετάστηκαν.  

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη το συνδυασμό χρονικών μετατοπίσεων που 

αντιστοιχεί στην ακριβέστερη πρόβλεψη, είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον 

πιθανό μηχανισμό της βιολογικής ρύθμισης του γονιδίου – στόχου.  Έτσι, για 

παράδειγμα, με τα μοντέλα ΤΝΔ μπορέσαμε να προσδιορίσουμε αυτό που ήταν 

λίγο έως πολύ γνωστό και πειραματικά, ότι δηλαδή η απόκριση του κυττάρου σε 

θερμικό σοκ (Κατηγορία Α) απαιτεί γρήγορες και άμεσες αποκρίσεις, καθώς οι 

περισσότεροι μεταγραφικοί παράγοντες φαίνεται να εκφράζονται την ίδια ή σε 

κοντινές χρονικές στιγμές με το γονίδιο που ρυθμίζουν.  Η παρατήρηση αυτή 

έρχεται σε άμεση συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα στα οποία έχει βρεθεί 

ότι οι αλλαγές στη θερμοκρασία συνοδεύονται με ταχείες αλλαγές στη γονιδιακή 

έκφραση [108].  Αντίστοιχα, σε στρες ασιτίας (Κατηγορία Β) οι μεταγραφικοί 

παράγοντες φαίνονται να επιδεικνύουν μεγαλύτερο εύρος ρυθμιστικών 

αποκρίσεων και περισσότεροι φαίνεται να εκφράζονται αρκετά χρονικά στάδια 

νωρίτερα σε σχέση με το γονίδιο που θέλουν να ρυθμίσουν.  Πράγματι, σε 

αντιπαραβολή με το θερμικό στρες που αναφέραμε νωρίτερα, όπου απαιτούνται 

άμεσες και γρήγορες αποκρίσεις, η κατάσταση ασιτίας συνοδεύεται από 

περισσότερο αργές μεταβολές, ιδιαίτερα στην περίπτωση της έλλειψης πηγών 

άνθρακα [134].  Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι παρόλο που στα αποτελέσματα 

παρουσιάσαμε μόνο ένα συνδυασμό χρονικών μετατοπίσεων των 

μεταγραφικών παραγόντων με υψηλό Συντελεστή Συσχέτισης (αυτόν που έδινε 

τον υψηλότερο ΣΣ), στην πραγματικότητα για τις περισσότερες περιπτώσεις 

υπάρχουν περισσότεροι από ένας συνδυασμοί για τους οποίους το γονίδιο 
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μπορεί να προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια.  Το γεγονός αυτό δεν αντιβαίνει την 

βιολογική πραγματικότητα, για την ακρίβεια θα έλεγε κανείς ότι είναι 

αναμενόμενη μια τέτοια ευελιξία στη βιολογική ρύθμιση που καθορίζεται από 

τους μεταγραφικούς παράγοντες.   

 

Δίνεται λοιπόν μέσα από την προσέγγιση που προτείνουμε, όχι μόνο ο 

αναλυτικός μηχανισμός της βιολογικής ρύθμισης για κάθε μεταγραφικό 

παράγοντα σε κάθε ρυθμιστικό γονίδιο δίνοντας τη συνεισφορά καθενός στη 

συνολική συμπεριφορά του δικτύου, αλλά επιπλέον καθορίζονται οι παράμετροι 

εκείνες που είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις και να 

διαφοροποιούνται χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα.  

 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε ένα ισχυρό υπολογιστικό εργαλείο, τον 

αλγόριθμο GRAM, προκειμένου να ‘χτίσουμε’ βιολογικά δίκτυα που 

αντιπροσωπεύουν πραγματικά βιολογικά μονοπάτια.  Λάβαμε όμως υπόψη τους 

περιορισμούς του εργαλείου αυτού, κρίνοντας και αξιολογώντας τα δεδομένα 

μας από τη βιολογική σκοπιά.  Μια τέτοια επανεξέταση συνήθως απουσιάζει 

από αλγόριθμους βιοπληροφορικής καθώς οι αξιολογίσεις σταματούν με την 

ανάπτυξη ενός αλγόριθμου και σπάνια προστίθεται νέα πληροφορία στα 

εξαγόμενα αποτελέσματα.  Οι περιορισμοί του GRAM σχετίζονται με την 

αδυναμία του να προσδιορίζει βιολογικές εξαρτήσεις που δεν αντανακλώνται σε 

διαφοροποιήσεις στη γονιδιακή έκφραση.  Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν δεδομένα 

από τη βιβλιογραφία για πιθανές αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών που είχαν ήδη 

προσδιοριστεί από το GRAM, με άλλες των οποίων η έκφραση φαίνεται να 

παραμένει σταθερή στη διάρκεια των πειραματικών συνθηκών που  αναλύουμε. 

Τις πρωτεΐνες αυτές τις θεωρήσαμε ως πιθανούς ρυθμιστές και δημιουργήσαμε 3 

νέα δίκτυα σε κάθε κατηγορία στρες.  Τα γονίδια που εμφανίζονται ως στόχοι 

στα δίκτυα αυτά ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με αρκετή ακρίβεια για κάποιες 

συνθήκες, πιθανά δίνοντας ενδείξεις για το είδος του στρες στο οποίο το 
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συγκεκριμένο μονοπάτι ενεργοποιείται και παίζει σημαντικότερο ρόλο.  Έτσι, για 

παράδειγμα, τα γονίδια που ρυθμίζονται από τους μεταγραφικούς παράγοντες 

MSN2/MSN4 στην Κατηγορία Α (θερμικό στρες) εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές 

τιμές συσχέτισης, 13 από τα 24 δίκτυα έχουν συντελεστή συσχέτισης μεγαλύτερο 

από 0.7, ενώ για τα βέλτιστα αυτά δίκτυα ο μέσος όρος συσχέτισης είναι 0.85.  

Πράγματι, παρά τον καθολικό ρόλο των παραγόντων MSN2/MSN4 στην 

απόκριση στο στρες, μελέτες έχουν δείξει ότι φαίνονται να έχουν ιδιαίτερο ρόλο 

σε μονοπάτια που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκρισης σε 

μεταβολές θερμοκρασίας.   

 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε επίσης τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε 

βιολογικής τεκμηρίωσης που αποτελείται από τα ‘πειράματα εξάλειψης’.  

Μεταγραφικοί παράγοντες για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα πειραματικά 

δεδομένα εξάλειψης σε συνθήκες που ομοιάζουν με εκείνες με τις οποίες τα ΤΝΔ 

είχαν εκπαιδευτεί, εξαλείφθηκαν υπολογιστικά και μετρήθηκε η δυνατότητα του 

μοντέλου να προβλέπει το αποτέλεσμα της εξάλειψης στο γονίδιο στόχο.  

Επικεντρώσαμε την ανάλυσή μας σε δύο βιολογικά μονοπάτια που 

περιλαμβάνουν τον μεταγραφικό παράγοντα YAP1, σε δύο συνθήκες, για τον 

οποίο υπήρχαν πειραματικά δεδομένα.  Σε όλες τις περιπτώσεις που 

αναλύθηκαν, το μοντέλο μας ήταν σε θέση να διακρίνει ποιοτικά την κατεύθυνση 

της μεταβολής της έκφρασης του γονιδίου στόχου ενώ σε δύο περιπτώσεις η 

πρόβλεψη της γονιδιακής έκφρασης ήταν ιδιαίτερα κοντά με την πραγματική.   

 

Βελτιώσεις της μεθόδου θα μπορούσαν να εξεταστούν και να γίνουν στο 

επίπεδο της επίλυσης της πολυπλοκότητας.  Η μέθοδος που προτείνεται εδώ 

περιορίζεται σε δίκτυα στα οποία οι παράγοντες δευτέρου επιπέδου είναι 

λιγότεροι από 20 καθώς σε μεγαλύτερους αριθμούς το υπολογιστικό περιβάλλον 

όπου έχει πραγματοποιηθεί το δίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα σταθερό.  Έτσι, καθώς η 

μέθοδος αυτή έχει δειχθεί ότι είναι αξιόπιστη όσον αφορά τα βιολογικά 
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αποτελέσματα, θα μπορούσε να μεταφερθεί από περιβάλλον Matlab σε μια άλλη 

γλώσσα προγραμματισμού όπως η Java είτε η C++, που προσφέρει ένα συμπαγές 

υπολογιστικό περιβάλλον που μπορεί να χειριστεί περισσότερο απαιτητικά 

δεδομένα.     

 

Συνολικά, φαίνεται ότι η μέθοδος που προτείνουμε είναι δυνατόν να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην εύρεση και ανάλυση βιολογικών 

μονοπατιών.  Στην παρούσα εργασία βρέθηκαν βιολογικά μονοπάτια που 

σχετίζονται με την απόκριση του ζαχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae στο 

στρες χρησιμοποιώντας ως βασική πηγή πειραματικών δεδομένων ένα μεγάλης 

κλίμακας σετ δεδομένων  γονιδιακής έκφρασης που ήταν διαθέσιμο.  Ιδιαίτερα 

χρήσιμη θα ήταν μια αντίστοιχη ανάλυση χρησιμοποιώντας πολλαπλά σετ 

δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικά εργαστήρια σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, ώστε να αποφευχθεί η πέραν του δέοντος στήριξη ενός 

υπολογιστικού εργαλείου σε ένα και μόνο σετ δεδομένων.  Στη συνέχεια, μια 

τέτοια μέθοδος θα μπορούσε να επεκταθεί σε διαφορετικές βιολογικές 

αποκρίσεις του ίδιου οργανισμού και φυσικά να επεκταθεί σε ανώτερα βιολογικά 

συστήματα για τα οποία διαθέσιμα δεδομένα μεγάλης κλίμακας είναι διαρκώς σε 

εξέλιξη.  Επίσης, καθώς η τεχνική είναι ιδιαίτερα ευέλικτη στην ανάπτυξή της, θα 

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η εφαρμογή της σε δεδομένα πέραν αυτών της 

γονιδιακής έκφρασης,  όπως αυτά που σχετίζονται με συγκεντρώσεις πρωτεϊνών 

μετά από διάφορες κυτταρικές αποκρίσεις είτε πρόσδεσης πρωτεϊνών στο DNA.     
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VI. Παράρτημα 

Ψευδοκώδικας ανάπτυξης ΤΝΔ 2 επιπέδων σε Matlab, με δύο μεταγραφικούς 

παράγοντες μεσαίου επιπέδου. 

 
Αναπτύσσουμε ένα ΤΝΔ 2 επιπέδων σε περιβάλλον Matlab (Εικόνα 1-Α).  

Το επίπεδο εισόδου αποτελείται από τους μεταγραφικούς παράγοντες (ΜΠ) 

πάνω επιπέδου, το μεσαίο επίπεδο από τους ΜΠ που ρυθμίζουν μια υπομονάδα 

και το επίπεδο εξόδου από ένα γονίδιο της υπομονάδας.  Θέλουμε να ορίσουμε 

στο δίκτυο το διαχωρισμό των ρυθμιστών, ότι δηλαδή ορισμένοι από τους ΜΠ 

πάνω επιπέδου ρυθμίζουν ένα συγκεκριμένο ρυθμιστή μεσαίου επιπέδου και οι 

υπόλοιποι ρυθμιστές ρυθμίζουν τον δεύτερο ρυθμιστή.   

Για να επιτύχουμε το διαχωρισμό αυτό κατασκευάζουμε ένα ΤΝΔ που 

‘ονομαστικά’ είναι τριών επιπέδων και έχει δύο επίπεδα εισόδου (Εικόνα 1-Β).        

Το 1ο επίπεδο αντιπροσωπεύει τους ΜΠ πάνω επιπέδου που ρυθμίζουν τον 

πρώτο ΜΠ μεσαίου επιπέδου και τα δεδομένα με τα αντίστοιχα δεδομένα 

έκφρασης ως είσοδο. 

Το 2ο επίπεδο αντιπροσωπεύει τους ΜΠ πάνω επιπέδου που ρυθμίζουν τον 

δεύτερο ΜΠ μεσαίου επιπέδου με τα αντίστοιχα δεδομένα έκφρασης ως είσοδο. 

Το 3ο επίπεδο δεν έχει δεδομένα εισόδου αλλά περιλαμβάνει τους ΜΠ μεσαίου 

επιπέδου και το γονίδιο στην υπομονάδα.    
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Εικόνα 2.  Το ΤΝΔ δύο επιπέδων (A) μοντελοποιείται ως ένα δίκτυο τριών επιπέδων στο ‘Neural 
Network Toolbox’ του Matlab (B) 
 
 
% 2 TRANSCRIPTION FACTORS IN THE HIDDEN LAYER 
An Artificial Neural Network (ANN) with 2 inputs, 3 layers, 1 output.  
Input1 is connected to 1st layer, Input2 to 2nd layer. Layer1 and 
Layer2 are connected to 3rd layer.  Layer3 connects to output.   
  
1.  Load data 
% Load matrices with the expressions of the gene of interest and the 
regulatory TFs of the second layer 
 
1.1 Load gene of interest (GI_table) 
% Load a matrix with the expression of the gene of interest 
 
1.2 Load regulatory TF (TF1_table) 
% Load a matrix with the expression of the regulatory TFs that 
regulate the first middle-layer TF 
 
1.3 Load regulatory TF (TF2_table) 
% Load a matrix with the expression of the regulatory TFs that 
regulate the first middle-layer TF 
 
 
2. Separate the whole dataset to the training/validation/test set 
% Separate the data into the training, validation and test sets.  
Training data should be 50% of the entire dataset, validation data 
should be 25% of the dataset and testing data should be 25% of the 
dataset. 
 
 
2.1 Divide the dataset to the Training set (TRAIN_set) 
 
2.1.1 Divide the input dataset to the training set (IN_TRAIN_set) 
% Divide the matrices TF1_table and TF2_table into random 50% (random 
steps that cover the 50% of the data).   
 
2.1.2 Divide the output dataset to the training set (OUT_TRAIN_set) 
% Divide the matrix of GI_table into random 50% (random steps that 
covers the 50% of the data).   
 
ATTENTION: the same steps must be used for the division of the 
GI_table, TF1_table and TF2_table. 
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2.2 Divide the dataset to the Validation set (VALID_set) 
 
2.2.1 Leave out the part of the dataset that was used in the training 
set 
 
2.2.2 Divide the input dataset to the validation set (IN_VALID_set). 
% Divide the matrices TF1_table and TF2_table into random 25% (random 
steps that cover the 25% of the whole data).     
 
2.2.3 Separate the output dataset to the validation set 
(OUT_VALID_set) 
% Divide the matrix of GI_table into random 25% (random steps that 
cover the 25% of the data).   
 
ATTENTION: the same steps must be used for the division of the 
GI_table, TF1_table and TF2_table. 
 
2.3 Divide the dataset to the Test set (TEST_set) 
 
2.3.1 Leave out the part of the dataset that was used in the Training 
and Validation set 
 
2.3.2 Divide the input dataset to the test set (IN_TEST_set). 
% Divide the matrices TF1_table and TF2_table into random 25% (random 
steps that cover the 25% of the whole data).     
 
2.3.3 Separate the output dataset to the validation set 
(OUT_TEST_set) 
% Divide the matrix of GI_table into random 25% (random steps that 
cover the 25% of the data).   
 
ATTENTION: the same steps must be used for the division of the 
GI_table, TF1_table and TF2_table. 
 
     
% 100 iterations 
 
for i=1:100; 
 
3.1 Create the network  
% Create the network (net) and set its parameters, in particular, the 
architecture of the neural network, the properties and the functions 
that will be used to train the network.  Create 100 networks for each 
dataset.  
 
    net = network; 
 
3.2 Set the network structure  
 
3.2.1 Set the number of the network inputs  
 
    net.numInputs = 2; 
 
3.2.2 Set the number of the network layers  
 
    net.numLayers = 3; 
  
3.3 Set the network connections 
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3.3.1 Matrix representing the connections of the input data. 
% The first input connects to the first layer; the second input to 
the second layer and no input goes to the third layer. 
 
    net.inputConnect = [1 0; 0 1; 0 0]; 
 
3.3.2 Matrix representing the connections among the layers. 
% The first and the second layer both connect to the third layer. 
 
    net.layerConnect = [0 0 0; 0 0 0; 1 1 0]; 
  
3.3.3 Matrix representing the connections of the output. 
% Only the third layer connects to the output. 
 
    net.outputConnect = [0 0 1]; 
  
3.3.3 Matrix representing the layers that are connected to the 
targets. 
% Only the third layer connects to the target. 
 
    net.targetConnect = [0 0 1]; 
  
3.4 Set the network properties 
 
3.4.1 Define the bias properties 
 
    net.biasConnect = [1; 1; 0]; 
     
% Define which bias vector will alter during training 
 
    net.biases{1}.learn = 1; 
    net.biases{2}.learn = 1; 
 
3.4.2 Set the input range  
 
    net.inputs{1}.range = minmax(TF1_table); 
    net.inputs{2}.range = minmax(TF2_table); 
 
3.5 Set the network functions 
 
3.5.1 Set the functions for each layer 
% The transfer function of the first and second layer is logarithmic-
sigmoid and is set to ‘logsig’.  The transfer function of the third 
layer is linear and therefore is set to ‘purelin’.   
  
    net.layers{1}.size = 1; 
    net.layers{1}.transferFcn = 'logsig'; 
    net.layers{1}.initFcn = 'initnw'; 
  
    net.layers{2}.size = 1; 
    net.layers{2}.transferFcn = 'logsig'; 
    net.layers{2}.initFcn = 'initnw'; 
  
    net.layers{3}.size = 1; 
    net.layers{3}.transferFcn = 'purelin'; 
    net.layers{3}.initFcn = 'initnw'; 
  
3.5.2 Set the functions of the network 
% In this step the initialization function is set to ‘initlay’, the 
performance function to ‘mse’ (mean squared error) and the training 
function to ‘trainlm’ (Levenberg-Marquardt backpropagation). 
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    net.initFcn = 'initlay'; 
    net.performFcn = 'mse'; 
    net.trainFcn = 'trainlm'; 
  
 
3.5.3 Set the delays of the network 
% Set the network delays to zero 
 
    net.inputWeights{2,1}.delays = [0 0]; 
    net.inputWeights{2,2}.delays = 0; 
  
    net.layerWeights{3,3}.delays = 0; 
  
4. Use the network  
 
4.1 Network initialization 
% First the network is initialized according to the network 
initialization function. 
 
    net = init(net); 
  
4.2 Network training 
% Train the network using training data to alter weights and biases 
and validation data to prevent over-fitting 
  
    [net, tr] = train (net, IN_TRAIN_set, OUT_TRAIN_set, [], 
[],IN_VALID_set, OUT_VALID_set); 
 
4.2 Network simulation with Training data 
    % Simulate after the training with the training data 
 
4.2.1 Simulate the network     

SIM1 = sim (net, IN_TRAIN_set); 
 
4.2.1 Post-process the network 
% Post-process trained network response with linear regression 
 
    [M1, B1, R1] = postreg (SIM1, OUT_TRAIN_set) 
  
4.3 Network simulation with Test data 
% Simulate the network after it is trained, with the test data 
 
4.3.1 Simulate the network 
 
    SIM2 = sim(net, IN_TEST_set); 
 
4.3.2 Post-process the network 
% Post-process trained network response with linear regression 
 
    [M2, B2, R2] = postreg(SIM2, OUT_TEST_set); 
     
5. Calculate the Correlation Coefficient and the Standard Deviation 
% The Correlation Coefficient and the Standard Deviation of the 
simulated and the real output are calculated for every network that 
is created and are placed in a matrix. 
 
endif 
  
5.1 Mean Correlation Coefficient 
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% Calculate the average Correlation Coefficient for the total of 
networks. 
 
5.2 Mean Standard Deviation 
% Calculate the average Standard Deviation for the total of networks. 
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