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∆ήλωση Συγγραφέα
∆ηλώνω ότι είμαι η μοναδική συγγραφέας της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. Το
παρόν είναι ένα αυθεντικό αντίγραφο της μεταπτυχιακής εργασίας συμπεριλαμβανομένου των
απαιτούμενων διορθώσεων όπως καθορίστηκαν από τους επιβλέποντες καθηγητές.

Περίληψη
Πάνω από ένα τρίτο του συνολικού πρωτεϊνώματος των οργανισμών εκκρίνεται από το
κυτταρόπλασμα μέσω πρωτεϊνικών καναλιών τις μεταθετάσες. Η ύπαρξη πεπτιδίων-σημάτων,
μια αμινοξική προέκταση των εκκρινόμενων πρωτεϊνών, είναι γνωστή εδώ και 30 χρόνια
(Halegoua, et al. 1977; Inouye, et al. 1977; Sekizawa, et al. 1977). Στα βακτήρια η πλειονότητα
των πρωτεϊνών εκκρίνεται μέσα από το SecYEG κανάλι. Ο ρόλος του πεπτιδίων-σημάτων είναι
η στόχευση των πρωτεϊνών στο SecYEG κανάλι. Πρόσφατα πειράματα έδειξαν ότι ρόλο
στόχευσης επιτελεί και το ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών (Gouridis, et al. 2009) .
Πειράματα που γίνονται στο εργαστήριο έδειξαν ότι ο συνδυασμός ώριμου τμήματος και
πεπτιδίου-σήματος είναι αυτός που καθορίζει το ποσό της έκκρισης. Η συμβολή του ώριμου
τμήματος στο στάδιο της στόχευσης εισάγει μια νέα παράμετρο στην κατανόηση του
μηχανισμού έκκρισης των πρωτεϊνών. Μεγάλος αριθμός βιοπληροφορικών εργαλείων
(Bendtsen, et al. 2005; Emanuelsson, et al. 2007; Juncker, et al. 2003) έχει αναπτυχθεί για την
πρόβλεψη ύπαρξης πεπτιδίου-σήματος και του υποκυτταρικόυ εντοπισμού των πρωτεϊνών
(TargetP, PSort) (Emanuelsson, et al. 2007; Gardy, et al. 2003; Nakai and Kanehisa 1991). Σε
κανένα από αυτά τα εργαλεία πρόβλεψης δεν λαμβάνεται

υπόψη η συμβολή του ώριμου

τμήματος.
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκε το σύνολο των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών του Gram αρνητικού βακτηρίου E. coli. Το σύνολο των εκκρινόμενων πρωτεϊνών
καθορίστηκε από μια εκ νέου ανάλυση τοπολογικού χαρακτηρισμού. Μέσω της ανάλυσης
αυτής υποκατηγορίες υποκυτταρικού εντοπισμού πρωτεϊνών εμπλουτίστηκαν. Η ανάλυση των
χαρακτηριστικών του ώριμου τμήματος ανέδειξε συντηρημένα αμινοξέα και ιδιότητες. Στην
συνέχεια διαχωρίστηκαν οι εκκρινόμενες από τις κυτταροπλαματικές πρωτεΐνες μέσω μεθόδων
μηχανικής μάθησης (Statnikov, et al. 2004; Statnikov, et al. 2005). Η διαχωρισμός του ώριμου
τμήματος από τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες έδειξε ότι το ώριμο τμήμα έχει διακριτά
χαρακτηριστικά. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά βρίσκονται πάνω στο πρώιμο τμήμα (20-40
πρώτα αμινοξέα του ώριμου τμήματος). Προέκυψαν χαρακτηριστικά τα οποία ευνοούνται και
άλλα τα οποία αποφεύγονται στο σύνολο των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Η σύγκριση με άλλα
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διαθέσιμα μοντέλα πρόβλεψης καθώς η επαλήθευση με πειραματικά δεδομένα ανέδειξε το
μοντέλο διαχωρισμού των προ-πρωτεϊνών από τις κυτταροπλασματικές στο οποίο καταλήξαμε
το καλύτερο σε απόδοση πάνω σε πραγματικά δεδομένα σε σύγκριση με τρία αντίστοιχα
μοντέλα πρόβλεψης SignalP HMM, SignalP Neural Networks και LipoP.
Τέλος πραγματοποιήσαμε in silico πείραμα συνδυασμού όλων των πεπτιδίων-σημάτων
με όλα τα ώριμα τμήματα αλλά και με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Το πείραμα αυτό είναι
σε συμφωνία με πειραματικές ενδείξεις ότι ο συνδυασμός πεπτιδίου-σήματος και ώριμου
τμήματος είναι αυτός που καθορίζει το ποσό της έκκρισης.
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Abstract
More than one third of the total proteome of all organisms is secreted from the cytoplasm
through protein channels. The existence of signal peptides which are an amino acid extension at
the amino terminal of secretory proteins, is known for over 30 years. (Halegoua, et al. 1977;
Inouye, et al. 1977; Sekizawa, et al. 1977). Most of the bacterial proteome is getting secreted or
inserted in the inner membrane through SecYEG channel. The role of signal peptides is protein
targeting to the channel. Recently it was proven by experiments that the mature region of the
secretory proteins contributes also to targeting of the proteins (Gouridis, et al. 2009). Experiments
that are in progress in economou laboratory suggest that the secretion is determined by the
combination of the mature domain and the signal peptide. The contribution of the mature
domain in the secretion process casts a new parameter in understanding completely the secretion
mechanism. Many bioinformatic tools have been developed through years in order to predict the
existence of signal peptides and the subcellular location of the proteins (Bendtsen, et al. 2005;
Emanuelsson, et al. 2007; Gardy, et al. 2005; Gardy, et al. 2003; Juncker, et al. 2003). None of
these prediction tools takes into account the contribution of the mature domain.
We present an analysis of the secretory proteins of the Gram negative bacterium E. coli
Secretome of E. coli was defined though an analysis of the whole proteome subcellular location
that we performed. Through this analysis a new categorization of the proteins emerged where
new categories were defined and enriched.
A conservation analysis of the mature domain indicates that there are conserved features
in the early mature domain, more specifically negatively charge residues in the first 2 positions.
Then secreted proteins were separated from cytoplasmic ones though machine learning methods
(Statnikov, et al. 2004; Statnikov, et al. 2005). The separation of the mature domain of secreted
proteins from cytoplasmic proteins proved that the mature domain has unique and discernable
primary amino acid sequene. The most important features are on the first 20 to 40 amino acids of
amino acid sequence, some preferred and others disfavored in the early mature region. A
comparison with other similar tools (SignalP HMM, SignalP Neural Networks και LipoP) and a
validation through experimental data renders our separation models best in performance.
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Finally we performed an in silico experiment were we combined all signal peptides with
mature domains and cytoplasmic proteins. What this experiment suggests is in agreement with
experimental indications that the combination of signal peptide and mature domain determines
the secretion efficiency.
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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή
1.1 Ιστορική Αναδρομή
Η διακίνηση και η σωστή διανομή των πρωτεϊνών μέσα σε ένα κύτταρο είναι μια πολύ
βασική προεργασία. Μέσω αυτής της προεργασίας οι πρωτεΐνες μετακινούνται στο αντίστοιχο
υποκυτταρικό διαμέρισμα (κυτταρόπλασμα, περίπλασμα, μεμβράνες, κ.α.) στο οποίο και
δρουν. Περισσότερο από το 30% του συνόλου των πρωτεϊνών που παράγονται σε ένα κύτταρο
μετακινούνται εκτός του κυτταροπλασματικού χώρου όπου και συντέθηκαν. Στις διεργασίες
που επιτελούν συμπεριλαμβάνονται: βιοσύνθεση κυτταρικών τοιχωμάτων, προσρόφηση και
εγκλωβισμός θρεπτικών συστατικών, μετακίνηση κυττάρου και παθογένεια.
Αρχικά ανακαλύφθηκαν πεπτίδια-σήματα μπροστά από εκκρινόμενες πρωτεΐνες
(Halegoua, et al. 1977; Inouye, et al. 1977; Sekizawa, et al. 1977). Αργότερα ανακαλύφθηκε η
ύπαρξη καναλιών-μεταθετών στις μεμβράνες μέσα από τα οποία εξέρχονται οι πρωτεΐνες. Ένα
πολύ σημαντικό τεχνικό βήμα ήταν και η in vitro μετατόπιση πρωτεϊνών (Hanada, et al. 1994;
Schiebel, et al. 1991; Tai, et al. 1985) η οποία αποκάλυψε ποια είναι τα ελάχιστα συστατικά που
απαιτούνται για την έκκριση.
Ακολούθησε η λύση των τρισδιάστατων δομών: α) του συμπλόκου του πεπτιδίουσήματος με το περιπλασμικό τμήμα της πεπτιδάσης (Paetzel, et al. 1998), β) της μοριακής
συνοδού SecB (Dekker, et al. 2003; Xu, et al. 2000), γ) του ετεροσυμπλόκου SecYEG μου
αποτελεί τον μοριακό δίαυλο (Van den Berg, et al. 2004), δ) της ΑΤΡ-άσης SecA (Ding, et al.
2003; Osborne, et al. 2004; Papanikolau, et al. 2007; Sharma, et al. 2003; Zimmer, et al. 2006), ε)
του συμπλόκου της SecA με το πεπτίδιο-σήμα (Gelis, et al. 2007) και στ) του συμπλόκου της
SecA με το κανάλι SecYEG (μεταθετάση) (Zimmer, et al. 2008).
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1.2 Εκκριτικά μονοπάτια πρωτεϊνών
Η διαδικασία της έκκρισης πρωτεϊνών είναι κοινή και στις τρεις επικράτειες της ζωής:
αρχαία, βακτήρια και ευκαρυώτες. Οι μηχανισμοί έκκρισης που έχουν αναπτύξει οι οργανισμοί
από κάθε επικράτεια παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες.

Στα βακτήρια είναι γνωστά 16

συστήματα έκκρισης και (Economou, et al. 2006). Από όλα τα συστήματα έκκρισης το
μεγαλύτερο μέρος των πρωτεϊνών εκκρίνονται μέσω της Sec μετατοπάσης. Τα υπόλοιπα
συστήματα διαχειρίζονται συγκεκριμένες πρωτεΐνες.

Σχήμα 1.1 Εκκριτικά μονοπάτια στο E. Coli. από (Papanikou, et al. 2007)
Το σχήμα αυτό αναπαριστάνει τα μέχρι τώρα γνωστά συστήματα μεταφοράς και ενσωμάτωσης των πρωτεϊνών στις
μεμβράνες. Άλλες πρωτεΐνες οι οποίες συμμετέχουν σε κάποια στάδια των εκκριτικών μονοπατιών όπως πεπτιδάσες
του πεπτιδίου-σήματος, κυτταροπλασματικές σαπερόνες και συστήματα αναδίπλωσης δεν αναπαριστάνονται. Το
εκκριτικό σύστημα τύπου IV (T4SS) μπορεί να μεταφέρει και DNA. Το εκκριτικό σύστημα τύπου VI (T6SS) έχει
ανακαλυφθεί προσφάτως και δεν είναι ακόμα γνωστό πως χρησιμοποιείται. Bam (beta-barrel assembly machine); CU
(chaperone-usher pathway); Esx(εξειδικευμένο εκκριτικό σύστημα των Gram-θετικών βακτηρίων); Fla (flagellum); HM
(host cell membrane); LOL (lipoprotein outer-membrane localization); OM (outer membrane); Omp85 (outer
membrane protein 85); Per (periplasm); PM (Plasma Membrane); Sort (sortase); TPS (two partner secretion); T2S (type
II secretion); T3S (type III secretion); T4P (type IV pili); T4S (type IV secretion); T5S (type V secretion), T5S (type VI
secretion).

Οι πρωτεΐνες των βακτηρίων κατά την έκκριση τους από το κυτταρόπλασμα στον
εξωκυττάριο χώρο συναντάνε το πολύ τρία σύνορα: α) την εσωτερική μεμβράνη, β) την
εξωτερική μεμβράνη και γ) μεμβράνη του κύτταρου ξενιστή. Κατά συνέπεια η έκκριση μπορεί
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να χωριστεί σε τρία στάδια ένα για κάθε σύνορο που συναντάνε οι πρωτεΐνες στην πορεία τους
προς τον εξωκυττάριο χώρο. Σχεδόν όλες οι πρωτεΐνες στο πρώτο στάδιο, (διάσχιση ή
ενσωμάτωση στην εσωτερική μεμβράνη) χρησιμοποιούν τo εκκριτικό μονοπάτι Sec. Όσες
πρωτεΐνες ακολουθούν αυτό το μονοπάτι διατηρούνται σε ανεπτυγμένη μορφή (unfolded).
Όσες πρωτεΐνες πρέπει να περάσουν την μεμβράνη σε αναδιπλωμένη μορφή (folded) (π.χ.
φέρουν μαζί τους κάποιους συμπαράγοντες) χρησιμοποιούν το Tat σύστημα (Rose, et al. 2002).
Κάποιες από αυτές χρησιμοποιούν εναλλακτικά ένα από τα δύο συστήματα,

1.3 Εκκριτικό μονοπάτι Sec
Μεγάλο μέρος των πρωτεϊνών ενός προκαρυωτικού οργανισμού καλείται να
ενσωματωθεί στην εσωτερική μεμβράνη ή να την διασχίσει. Η διαλογή αυτή γίνεται μέσω
πεπτιδίων-σημάτων τα οποία ενεργοποιούν αντίστοιχα κανάλια που βρίσκονται στην
εσωτερική μεμβράνη (Papanikou, et al. 2007). Το βασικό εκκριτικό κανάλι των προκαρυωτικών
οργανισμών είναι το SecΥEG ένα ετεροτριμερές σύμπλοκο. Για την μετακίνηση των πρωτεϊνών
επιστρατεύεται μια άλλη πρωτεΐνη η SecA η οποία παράγει κίνηση με κατανάλωση ATP
(πρωτεΐνη κινητήρας).
Υπάρχουν δύο μηχανισμοί στόχευσης των πρωτεϊνών, ο συμμεταφραστικός και ο μεταμεταφραστικός. Στον συμμεταφραστικό μηχανισμό η στόχευση γίνεται πριν συντεθεί πλήρως η
πρωτεΐνη (Mitra and Frank 2006; Mitra, et al. 2006; Papanikolau, et al. 2007). Στον μεταμεταφραστικό μηχανισμό η πρωτεΐνη αφού συντεθεί οδηγείται στην μεμβράνη (Papanikolau, et
al. 2007).
∆ιαλυτές και μη διαλυτές πρωτεΐνες διασχίζουν την εσωτερική μεμβράνη μέσω του
SecYEG καναλιού. Οι διαλυτές διασχίζουν συνήθως πλήρως την μεμβράνη. Οι μη διαλυτές
πρωτεΐνες αποτελούμενες από διαλυτά και διαμεμβρανικά τμήματα εισχωρούν στην μεμβράνη
μέσω πλευρικής οδού του καναλιού SecYEG.
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1.3.1 Εκκριτικό
Εκκριτικό κανάλι SecYEG
Το σύμπλοκο SecYEG στα βακτήρια αποτελείται από την υπομονάδα-α (SecY) και δύο
μικρότερες υπομονάδες-β και -γ (SecG και SecE) (Σχήμα 1.2). Οι υπομονάδες-α και -γ είναι
απαραίτητες για την βιωσιμότητα των κυττάρων και είναι συντηρημένες. Ομόλογα τους
βρίσκονται σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς και αρχαία.
Η υπομονάδα-α σχηματίζει τον πόρο-δαχτυλίδι του καναλιού. Ηλεκτροφυσιολογικά
πειράματα έδειξαν ότι το εσωτερικό του καναλιού περιέχει νερό (Simon and Blobel 1991). Η
υπομονάδα-α χωρίζεται σε δύο μισά οποία ενώνονται με έναν βρόγχο (μεμβρανικά τμήματα 15 και 6-10). Ο βρόγχος αυτός βοηθάει στον ανασχηματισμό της υπομονάδας-α ώστε να ανοίξει
το πλευρικό κανάλι. Η υπομονάδα-γ ενώνει τα δύο μισά της υπομονάδας-α από την πίσω
μεριά, λειτουργώντας ως σκαλωσιά. Στην είσοδο και στην έξοδο του καναλιού υπάρχουν
προεκτάσεις-χωνιά. Το εξωτερικό χωνί φράζεται από μια μικρή έλικα που λειτουργεί ως
επιστόμιο.

Σχήμα 1.2 Εκκριτικό κανάλι Sec Y. από (Rapoport 2007)
Κρυσταλλική δομή του σύμπλοκου SecY του οργανισμού Methanococcus jannaschii. Η υπομονάδα-α αποτελείται
από δύο μισά, (μεμβρανικά τμήματα κόκκινο και μπλέ). Τα τμήματα αυτά μπορούν να ανοίξουν ένα πλευρικό
κανάλι για την εισχώρηση μεμβρανικών πρωτεϊνών μέσα στην μεμβράνη. Οι υπομονάδες β και γ αναπαριστώνται με
γκρί χρώμα. Με κίτρινο αναπαριστάται το επιστόμιο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της υπομονάδας-α όταν το
κανάλι είναι κλειστό. Το δακτυλίδι – πόρος αναπαριστάται με πράσινο.
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1.3.2 Μέθοδοι έκκρισης
Το εκκριτικό κανάλι Sec είναι η δίοδος μέσω της οποίας επικοινωνεί ελεγχόμενα το
κυτταρόπλασμα με το περίπλασμα. Για να λάβει χώρα όμως η έκκριση χρειάζεται πρώτον να
μεταφερθούν οι πρωτεΐνες κοντά στο κανάλι και δεύτερον μια κινητήρια δύναμη. Η κινητήρια
δύναμη στην περίπτωση των βακτηρίων είναι η κυτταροπλασματική ATP-άση SecA η οποία
αλληλεπιδρά με το κανάλι. Βελτιστοποίηση του ρυθμού έκκρισης προσφέρει και η
ηλεκτρονιεργετική δύναμη (proton motive force)
Για την μεταφορά των πρωτεϊνών στην μεμβράνη έχουμε δύο μεθόδους την
συμμεταφραστική και την μετα-μεταφραστική μετατόπιση. Στην συμμεταφραστική μετατόπιση
έχουμε την παρουσία του ριβοσώματος. Στην περίπτωση αυτή οι πρωτεΐνες στοχεύονται στο
κανάλι μέσω του πεπτιδίου-σήματος ή μέσω διαμεμβρανικών τμημάτων που αναγνωρίζονται
από σωματίδιο αναγνώρισης σημάτων (SRP- Signal Recognition Particle). Το σύμπλοκο
ριβοσώμα-πρωτεΐνη- SRP αναγνωρίζεται από τον υποδοχέα του SRP που βρίσκεται στην
μεμβράνη (Luirink and Sinning 2004). Στην συνέχεια το ριβόσωμα αλληλεπιδρά με το κανάλι
(Bostina, et al. 2005; Luirink and Sinning 2004). Το αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης εξέρχεται
από το δίαυλο εξόδου του ριβοσώματος και μεταφέρεται στο κανάλι SecYEG από το οποίο και
αρχίζει να μετατοπίζεται ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η μετάφραση της υπόλοιπης
πρωτεΐνης. Η κινητήρια δύναμη του καναλιού είναι ανεξάρτητη από την διαδικασία της
μετάφρασης η οποία απαιτεί υδρόλυση GTP και όχι ATP (Connolly and Gilmore 1986). Μέσω
της συμμεταφραστικής μεθόδου έκκρισης μεταφέρονται κυρίως διαμεμβρανικές πρωτεΐνες.
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Σχήμα 1.3 Συμμεταφραστική μέθοδος έκκρισης. από (Rapoport 2007)

Κυρίως διαλυτές πρωτεΐνες εκκρίνονται μέσω της μετα-μεταφραστικής μεθόδου όπου
αφού συντεθούν οδηγούνται στο κανάλι. Οι πρωτεΐνες αυτές φέρουν πεπτίδια-σήματα λιγότερο
υδρόφοβα από αυτά των μεμβρανικών πρωτεϊνών και έτσι δεν αναγνωρίζονται από το SRP
(Huber, et al. 2005; Ng, et al. 1996). Στην περίπτωση αυτή οι πρωτεΐνες προσδένονται πάνω σε
δύο περιοχές αναγνώρισης πεπτιδίων (protein binding domain) της πρωτεΐνης κινητήρα SecA
(Papanikou, et al. 2007). Το πεπτίδιο-πρωτεΐνη προσδένεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές
(μοχλούς) οι οποίοι μετακινούν την πρωτεΐνη μέσω επαναλαμβανόμενων κύκλων υδρόλυσης
ATP. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρωτεϊνών η έκκριση εξαρτάται από μια κυτταροπλασματική
μοριακή συνοδό την SecB (Randall, et al. 2004; Randall, et al. 1997; Ullers, et al. 2004). Η SecB
αλληλεπιδρά με την προ-πρωτεΐνη και την μεταφέρει στην SecA (Musial-Siwek, et al. 2007).

Σχήμα 1.4 Μετα-μεταφραστική μέθοδος έκκρισης. από (Rapoport 2007)
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1.3.3 ΠεπτίδιοΠεπτίδιο-Σήμα
Πριν εκκριθούν οι πρωτεΐνες βρίσκονται στην προ-μορφή τους, φέρουν δηλαδή μια
αμινοξική προέκταση που είναι γνωστή ως πεπτίδιο-σήμα (Mullins, et al. 1996). Η αναγνώριση
του πεπτιδίου-σήματος και η εξακρίβωση της σημασίας του στην υποκυτταρική στόχευση
επιβραβεύτηκε με βραβείο νόμπελ του 1998 στον Gunter Blobel. Το πεπτίδιο-σήμα είναι αυτό
που αναγνωρίζεται από τα τμήματα του μηχανισμού έκκρισης και τους μηχανισμούς
στόχευσης (SecA, SecB, SRP) (Musial-Siwek, et al. 2007; Neumann-Haefelin, et al. 2000; Randall,
et al. 2004; Randall, et al. 1997; Ullers, et al. 2004). Οι περισσότερες πρωτεΐνες
απελευθερώνονται στο περίπλασμα αφού μετατοπιστούν πλήρως και αποκοπεί από το άκρο
τους το πεπτίδιο-σήμα. Η αφαίρεση του πεπτιδίου-σήματος γίνεται από ειδικευμένες
πεπτιδάσες (Heijne 1994) την πεπτιδάση τύπου Ι και την πεπτιδάση τύπου ΙΙ. Η πεπτιδάση
τύπου ΙΙ ειδικεύεται στην αποκοπή του πεπτιδίου-σήματος των λιποπρωτεϊνών. Το τμήμα που
έπεται του πεπτιδίου σήματος ονομάζεται ώριμο τμήμα.
Το πεπτίδιο-σήμα στην περίπτωση των διαλυτών πρωτεϊνών οι οποίες εκκρίνονται
πλήρως από το κυτταρόπλασμα μπορεί να χωριστεί σε τρία λειτουργικά τμήματα το τμήμα-n,
τμήμα-h και τμήμα-c (von Heijne 1990) (Σχήμα 1.7). Το τμήμα-n φέρει θετικά φορτισμένα
κατάλοιπα τα οποία είναι απαραίτητα για την έκκριση των πρωτεϊνών (Iino, et al. 1987; Inouye,
et al. 1982), το τμήμα-h έχει κυρίως υδρόφοβα κατάλοιπα και το τμήμα-c περιέχει αμινοξέα
όπως κυστεϊνες, σερίνες. και θρεονίνες. Πειράματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR)
με το σύμπλοκο SecA-πεπτιδίου (Chupin, et al. 1995; Gelis, et al. 2007) έδειξαν ότι το τμήμα-h
αποκτά δομή α-έλικας όταν το πεπτίδιο προσδένεται στην SecA. Τμήμα της καρβοξυτελικής
περιοχής του πεπτιδίου παρουσιάζει έλλειψη δευτεροταγούς δομής. Στο τμήμα-c υπάρχουν
συντηρημένα αμινοξέα σε συγκεκριμένες θέσεις τα οποία αναγνωρίζονται από τις δύο
ειδικευμένες πεπτιδάσες του πεπτιδίου-σήματος. Στις πρωτείνες όπου το πεπτίδιο-σήμα
αναγνωρίζεται και αποκόπτεται από την πεπτιδάση τύπου Ι, συντηρημένες είναι οι θέσεις P1
και P3, (ένα και τρία αμινοξέα αντίστοιχα πριν από το σημείο αποκοπής του πεπτιδίου-
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σήματος)(Nilsson and von Heijne 1992). Στα σημεία αυτά αμινοξέα όπως A, G, S, C, T είναι
συντηρημένα (Klenotic, et al. 2000). Σε πρόσφατα λυμένη δομή της πεπτιδάσης τύπου Ι με
τμήμα υποστρώματος (DsbA) βρέθηκε ότι σημεία πάνω στο ώριμο τμήμα αλληλεπιδρούν με την
πεπτιδάση (Choo, et al. 2008).

Σχήμα 1.5 Συντηρημένα αμινοξέα στο σημείο αποκοπής του πεπτιδίου-σήματος από (Choo, et al. 2008)
Ανάλυση 107 αμινοξικών ακολουθιών του E. coli με logo (Crooks, et al. 2004): τα χρώματα αντιστοιχούν σε μεγέθη
των κατάλοιπων (μικρό: πράσινο, μεσαίο: μπλε, μεγάλο: κόκκινο). Αριστερά είναι οι συντηρημένες θέσεις στο
πεπτίδιο-σήμα ακριβώς πριν το σημείο όπου αποκόπτεται από την πεπτιδάση τύπου Ι. ∆εξιά οι συντηρημένες θέσεις
στο αμινοτελικό άκρο του ώριμου τμήματος.

Οι λιποπρωτεΐνες είναι μια υποκατηγορία εκκρινόμενων πρωτεϊνών στις οποίες το
πεπτίδιο-σήμα αποκόπτεται από την πεπτιδάση τύπου ΙΙ. Το τμήμα-c του πεπτιδίου-σήματος
είναι απαραίτητο για την αναγνώριση της προ-πρωτεΐνης από την πεπτιδάση ΙΙ (von Heijne
1990). Αρχικά ένα λιπίδιο προσαρτάται πάνω σε κυστείνη που έπεται του πεπτιδίου-σήματος.
Μέσω αυτού του λιπιδίου οι λιποπρωτεΐνες αγκυροβολούν στην μεμβράνη. Έπειτα οι πρωτεΐνες
αναγνωρίζονται από την πεπτιδάση ΙΙ η οποία κόβει το πεπτίδιο-σήμα. Η αναγνώριση γίνεται
μέσω συντηρημένων μοτίβων (L)-(S,A)-(G,A)-(S-λιπίδιο)-C στις θέσεις -4 μέχρι +1 (τρείς θέσεις
πριν το τέλος του πεπτιδίου-σήματος μέχρι την πρώτη θέση του ώριμου τμήματος) (Hayashi and
Wu 1990; Sankaran and Wu 1995). Στην συνέχεια οι λιποπρωτείνες ενσωματώνονται στην
εσωτερική ή εξωτερική μεμβράνη του κυττάρου. Η ταξινόμηση των λιποπρωτεϊνών σε αυτό το
στάδιο γίνεται από το μηχανισμό στόχευσης LOL ο οποίος αναγνωρίζει συγκεκριμένες
συντηρημένες θέσεις στο ώριμο τμήμα των λιπορωτεινών (Narita and Tokuda 2010; Tokuda and
Matsuyama 2004). Συγκεκριμένα μια λιποπρωτεΐνη για να παραμείνει αγκυροβολημένη στην
εσωτερική μεμβράνη έχει στην θέση +2 ασπαρτικό οξύ (D) και στην θέση +3 μπορεί εναλλακτικά
να έχει ένα από τα αμινοξέα D/E/Q/S (Narita and Tokuda 2010; Tokuda and Matsuyama 2004).
Εναλλακτικά μια λιποπρωτεΐνη για να αγκυροβολήσει στην εξωτερική μεμβράνη φέρει
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ασπαρτικό οξύ (D) στην θέση +2 και στην θέση +3 λυσίνη (K) (Narita and Tokuda 2010; Tokuda
and Matsuyama 2004).

Σχήμα 1.6 Βιοσύνθεση Λιποπρωτεϊνών.
Τα λιπίδια προσαρτώνται στην κυστείνη που έπεται του πεπτιδίου-σήματος. Αριστερά παρουσιάζονται τα πεπτίδιασήματα. Υπάρχουν βέλη τα οποία υποδεικνύουν τη σειρά της βιοσύνθεσης μιας λιπορωτεΐνης. Στα δεξιά κάθε βέλου;
αναγράφεται το όνομα του ενζύμου παρουσία του οποίου πραγματοποιείται η αντίστοιχη μετατροπή.

Ειδική κατηγορία πρωτεϊνών είναι αυτές που χρησιμοποιούν το κανάλι Tat (29 γνωστές
πειραματικά στο E.Coli (Natale, et al. 2008)). Οι πρωτεΐνες αυτές φέρουν πεπτίδια-σήματα τα
οποία περιέχουν ένα μοτίβο από αργινίνες, μεταξύ του τμήματος n και h. Το συντηρημένο
μοτίβο στην περίπτωση των βακτηρίων ακολουθεί τον κανόνα

Z-R-R-x-Φ-Φ, όπου το Z

παριστάνει οποιοδήποτε πολικό κατάλοιπο και το Φ ένα υδρόφοβο κατάλοιπο (Berks 1996)
(Σχήμα 1.7).

10

Σχήμα 1.7 Σχηματική απεικόνιση πεπτιδίου-σήματος από (Natale, et al. 2008)
Το Sec πεπτίδιο-σήμα μπορεί να χωριστεί σε τρία λειτουργικά τμήματα τμήμα-n, τμήμα-h και τμήμα-c (Mullins, et al.
1996). Το τμήμα-n έχει θετικό φορτίο, το τμήμα-h έχει κυρίως υδρόφοβα κατάλοιπα και το τμήμα-c περιέχει το οποίο
φέρει τα σημεία αναγνώρισης από με την πεπτιδάση τύπου Ι. Το πεπτίδιο-σήμα τύπου Tat μπορεί να χωριστεί στα
ίδια τμήματα ως το πεπτίδιο-σήμα τύπου Sec με την διαφορά ότι ανάμεσα στο τμήμα-n και στο τμήμα-h
παρεμβάλλεται ένα επιπλέον μοτίβων δύο συνεχόμενων κατάλοιπων αργινίνης.

Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των μεμβρανικών πρωτεϊνών οι οποίες ακολουθούν την
συμμεταφραστική μέθοδο έκκρισης και ως επί το πλείστον εισάγονται στην εσωτερική
μεμβράνη. Το πεπτίδιο-σήμα σε αυτή την κατηγορία πρωτεϊνών είναι ιδιαίτερο. Συγκεκριμένα
στο αμινοτελικό άκρο των προ-πρωτεϊνών υπάρχει μια ακολουθία η οποία μοιάζει με πεπτίδιοσήμα με την διαφορά ότι αποτελείται από εκτεταμένες περιοχές υδρόφοβων αμινοξέων. Αυτά
τα πεπτίδια-σήματα σπάνια αποκόπτονται (Broome-Smith, et al. 1994) Οι υδρόφοβες περιοχές
του πεπτιδίου-σήματος αναγνωρίζονται από το μηχανισμό στόχευσης SRP (Signal Recognition
Particle) μέσω του οποίου οδηγούνται στην μεμβράνη, στο κανάλι Sec (Luirink and Sinning
2004; Papanikou, et al. 2007; Rapoport 2007).
Ο ακριβής ρόλος του πεπτιδίου-σήματος στην στόχευση και στην μετακίνηση της
πρωτεΐνης αλλά και τα σημεία στα οποία προσδένονται οι πεπτιδάσες έχει αποτελέσει
αντικείμενο μελέτης. Ερωτήματα όπως ποιές ιδιότητες του πεπτιδίου-σήματος συμμετέχουν και
σε ποια στάδια της έκκρισης παραμένουν αναπάντητα. Από πρόσφατη μελέτη (Gouridis, et al.
2009) ένας νέος πέρα από την στόχευση ρόλος του πεπτιδίου-σήματος είναι η αλλοστερική
ενεργοποίηση της Sec μετατοπάσης. Αφού προσδεθούν σε συγκεκριμένο κοίλωμα πάνω στην
SecA, τα πεπτίδια-σήματα ενεργοποιούν τρία διαδοχικά στάδια: 1) την «ενεργοποίηση»
(triggering) όπου μειώνεται η ενέργεια ενεργοποίησης του Sec συμπλόκου, 2) την «παγίδευση»
(trapping) όπου παγιδεύεται το ώριμο τμήμα της προ-πρωτεΐνης με μεγάλη συγγένεια μέσα στην
εκκριτικό μηχανισμό και 3) την «έκκριση» μια διαδικασία όπου το παγιδευμένο ώριμο τμήμα της
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πρωτεΐνης μέσω ενός αριθμού από κύκλους μετατόπισης μεταφέρεται έξω από ή εισέρχεται
μέσα στην μεμβράνη.

1.3.4 Ώριμο τμήμα
Η αμινοξική ακολουθία που απομένει όταν αφαιρεθεί το πεπτίδιο-σήμα ονομάζεται
ώριμο τμήμα (ώριμη μορφή) της εκκρινόμενης πρωτεΐνης. Το ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών μελετήθηκε και αυτό αλλά όχι στον ίδιο βαθμό και τόσο συστηματικά όπως το
πεπτίδιο-σήμα. Συγκεκριμένα το αμινοτελικό άκρο του ώριμου τμήματος της ProOmpA είναι
υπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό για την ATP υδρόλυση σε in vitro πειράματα μετατόπισης
(Bassilana, et al. 1992). Θετικά φορτία στο ώριμο τμήμα αμέσως μετά το πεπτίδιο-σήμα είναι
ιδιαίτερα προβληματικά για την έκκριση (Kato, et al. 1992; Li, et al. 1988; Yamane and
Mizushima 1988). Συγκεκριμένα θετικά φορτία στις πρώτες 30 θέσεις του ώριμου
παρεμποδίζουν το μηχανισμό της έκκρισης και ενσωμάτωσης των πρωτεϊνών στη μεμβράνη
(Andersson and von Heijne 1991; Laws and Dalbey 1989). Επίσης συγχωνεύσεις
κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών με πεπτίδια-σήματα που ήταν προβληματικές σε έκκριση
διορθώθηκαν με αφαίρεση θετικών φορτίων από πρώιμο ώριμο τμημάτων (Kato, et al. 1992;
Laws and Dalbey 1989; Li, et al. 1988; Summers, et al. 1989; Tian and Bernstein 2009; Yamane
and Mizushima 1988). Τέλος πειράματα έχουν δείξει ότι τα πρώτα 28-33 αμινοξέα του ώριμου
τμήματος είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική έκκριση των πρωτεϊνών (Andersson and
von Heijne 1991; Barkocy-Gallagher, et al. 1994; Rasmussen and Silhavy 1987).
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1.4 Πρόβλεψη Εκκρινόμενων Πρωτεϊνών
Ο υποκυτταρικός εντοπισμός των πρωτεϊνών είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία η
οποία σχετίζεται με την λειτουργία και την περιοχή δράσης μιας πρωτεΐνης. Η εκ των προτέρων
γνώση του αν μια τυχαία πρωτεΐνη μπορεί να εκκριθεί ή όχι βρίσκει εφαρμογή και στον τομέα
της έρευνας αλλά και στην βιομηχανία όπου πολλές ετερόλογες πρωτεΐνες παράγονται και
εκκρίνονται μέσω βακτηρίων σε μεγάλη κλίμακα σε.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες πειραματικές μέθοδοι για τον
καθορισμό του υποκυτταρικού εντοπισμού των πρωτεϊνών. Μια από τις πρώτες μεγάλης
κλίμακας μεθόδους είναι η χρήση της φθορίζουσας πρωτεΐνης GFP (green fluorescent protein) ή
παρόμοιων πρωτεϊνών ως επίτοποι για την σήμανση των πρωτεϊνών. Το μειονέκτημα αυτής της
μεθόδου είναι ότι μπορεί η πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται ως επίτοπος να επηρεάζει δομικά τα
σήματα της στόχευσης της προς ανίχνευση πρωτεΐνης (Kumar, et al. 2002; Sawin and Nurse
1996). Μια εναλλακτική μέθοδος είναι με ομογενοποίηση και κλασματοποίηση των κυττάρων
και με Ανάλυση Φασματομετρίας μάζας (Mass Spectrometry Analysis) των διαφορετικών
κλασμάτων που προκύπτουν. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου ότι τα βήματα
κλασματοποίησης κυττάρου και καθαρισμού πρέπει να είναι τέλεια. Αυτό γιατί ένα δείγμα που
αφορά το σύνολο των πρωτεϊνών ενός συγκεκριμένου υποκυτταρικού διαμερίσματος πρέπει να
είναι όσον το δυνατόν πιο καθαρά. Επιπλέον συνδυάζοντας την Ανάλυση Φασματομετρίας
Μάζας με σήμανση των πρωτεϊνών με ισότοπα μπορεί να γίνει εκτός από αναγνώριση και
ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών (Ishihama, et al. 2008). Τέλος μια τρίτη προσέγγιση είναι η
ανίχνευση των πρωτεϊνών με χρήση ειδικευμένων σε αυτές αντισώματα και τον εντοπισμό των
πρωτεϊνών αυτών στα υποκυτταρικά διαμερίσματα.
Το βασικό μειονέκτημα των πειραματικών τεχνικών μεγάλης κλίμακας είναι ότι
παράγουν

μεγάλο

αριθμό

από

εσφαλμένες

κατηγοριοποιήσεις

πρωτεϊνών

(false

positives/negatives). Για το λόγο η συμπληρωματική χρήση πειραματικής και βιοπληροφορικής
προσέγγισης

του

ερωτήματος

μπορεί

να

μειώσει

το

ποσοστό

των

εσφαλμένων

κατηγοριοποιήσεων. Η οργάνωση της πληροφορίας των πειραματικών αποτελεσμάτων σε
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ευρέως διαθέσιμες βάσεις δεδομένων επέτρεψε να γίνει μαζική ανάλυση και επεξεργασία αυτών
μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων. Πολύ σημαντική συνεισφορά στην βιολογική έρευνα είναι
ένα σύνολο από βιοπληροφορικά εργαλεία τα οποία μπορούν να προσομοιώσουν διαδικασίες
του κυττάρου και να προβλέψουν το αποτέλεσμα ενός πειράματος πριν αυτό πραγματοποιηθεί.
Μέχρι σήμερα έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο οπλοστάσιο από βιοπληροφορικά εργαλεία
τα οποία μπορούν να προβλέψουν την έκκριση ή τον υποκυτταρικό εντοπισμό μιας πρωτεΐνης.
Στις ενότητες που ακολουθούν αναφέρουμε κάποια από αυτά τα βιοπληροφορικά εργαλεία και
τα διακρίνουμε σε αυτά που κάνουν πρόβλεψη ύπαρξης πεπτιδίων-σημάτων και σε αυτά που
προβλέπουν υποκυτταρικό εντοπισμό πρωτεϊνών.

1.4.1 Πρόβλεψη Υποκυτταρικού Εντοπισμού Πρωτεϊνών
Οι πρωτεΐνες οι οποίες εκκρίνονται εμπεριέχουν μοτίβα στόχευσης όπως τα πεπτίδιασήματα και αμινοξικά μοτίβα που αναγνωρίζονται από τους εκκριτικούς μηχανισμούς των
κυττάρων. Η πληροφορία για την κωδικοποίηση των σημάτων αυτών βρίσκεται πάνω στην
νέο-συντιθέμενη πρωτεΐνη. Συνεπώς μοντέλα πρόβλεψης μπορούν να εντοπίσουν αυτά να
μοτίβα και να προβλέψουν τον προορισμό μιας αμινοξικής ακολουθίας.
Ο υποκυτταρικός εντοπισμός μιας πρωτεΐνης σχετίζεται με την λειτουργία της. Συνεπώς
η πρόβλεψη της στόχευσης μιας πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό των βιολογικών
πειραμάτων. Οι πρώτες προσπάθειες πρόβλεψης υποκυτταρικού εντοπισμού περιορίζονταν
στην πρόβλεψη πεπτιδίων-σημάτων τύπου Ι (McGeoch 1985; von Heijne 1986) και
διαμεμβρανικών α-ελίκων (Eisenberg, et al. 1984; Kyte and Doolittle 1982; von Heijne 1992).
Η πρώτη μέθοδος με ενσωματωμένη πρόβλεψη πολλαπλών τύπων πεπτιδίων-σήματος
για βακτήρια ήταν το PSORT I

(Nakai and Kanehisa 1991). Το συγκεκριμένο εργαλέιο

πρόβλεψης αντιστοιχεί κάθε αμινοξική ακολουθία σε ένα ή περισσότερα υποκυτταρικά
διαμερίσματα. Βασίζεται στην πρόβλεψη διάφορων πρωτεϊνικών χαρακτηριστικών όπως
σύσταση αμινοξέων, αμινοξικά μοτίβα, πεπτίδια-σήματα και α-έλικες. Η τελική ανάθεση στα
υποκυτταρικά διαμερίσματα γίνεται μέσω ενός συνόλου κανόνων. Το βήμα αυτό
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αντικαταστάθηκε αργότερα από ταξινόμηση Αλγόριθμου Πλησιέστερων Γειτόνων (KNN: kNearest Neighbor). Μια νέα έκδοση PSORTb έγινε δημόσια διαθέσιμη το 2003 (Gardy, et al.
2005; Gardy, et al. 2003). Στην νέα του έκδοση PSORT αποτελείται από διακριτές υπομονάδες
(modules) η κάθε μια εξειδικευμένη στην πρόβλεψη ενός μόνο χαρακτηριστικού-μοτίβου. Στις
υπομονάδες αυτές συμπεριλαμβάνονται εργαλεία για την πρόβλεψη: ομολογίας (μέσω blast),
μεμβρανικών α-ελίκων, πεπτιδίου σήματος, αμινοξικών μοτίβων.
Πολλά αντίστοιχα εργαλεία αναπτύχθηκαν και τα οποία πρόσφεραν κάποια βελτίωση
στην απόδοση σε σχέση με το PSORT. Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία βασίζονται σε
Μηχανές ∆ιανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines). Μερικά αυτά συνοψίζονται
στο Σχήμα 1.8: SubLoc (Hua and Sun 2001), CELLO (Yu, et al. 2006; Yu, et al. 2004), PSLpred
(Bhasin, et al. 2005; Garg, et al. 2005), LOCtree (Nair and Rost 2005), P-CLASSIFIER (Wang, et
al. 2005).

Σχήμα 1.8 Συγκεντρωτικός πίνακας προβλεπτικών εργαλείων υποκυτταρικού εντοπισμού από (Gardy and Brinkman
2006)

Πρόσφατα ένα νέο εργαλείο πρόβλεψης υποκυτταρικού εντοπισμού σε βακτήρια έγινε
διαθέσιμο (Imai, et al. 2008). Το SOSUI για την πρόβλεψη χρησιμοποιεί φυσικοχημικές ιδιότητες
των τμημάτων n και c και της συνολικής ακολουθίας. Προβλέπει με μεγάλη επιτυχία αν μια
πρωτεΐνη είναι περιπλασμική, εξωκυτταρική, μεμβρανική της εσωτερικής και εξωτερικής
μεμβράνης. Κάνει την παραδοχή ότι οι πρωτεΐνες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτές
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που εξαρτώνται από το κανάλι Sec και αυτές που είναι ανεξάρτητες. ∆ομείται από ένα σύνολο
από επίπεδα τα οποία αντιστοιχούν εκκριτικά μονοπάτια των βακτηρίων.
Τέλος μια πολύ πρόσφατη μελέτη (Yang and Lu 2010) εισάγει έναν νέο ταξινομητή ο
οποίος εστιάζει την πολλαπλό υποκυτταρικό εντοπισμό μιας πρωτεΐνης. Μια πρωτεΐνη μπορεί
να συμμετέχει σε διάφορες διαδικασίες και να βρίσκεται σε περισσότερα από ένα διαμερίσματα
μέσα στο κύτταρο. Ο ταξινομητής αυτός βασίζεται σε ελαχίστου-μεγίστου αρθρωτές Μηχανές
∆ιανυσμάτων Υποστήριξης (M3-SVMs min-max modular support vector machines)

1.4.2 Πρόβλεψη ύπαρξης πεπτιδίουπεπτιδίου-σήματος και σημείου αποκοπής
Τα

περισσότερα

μοντέλα

πρόβλεψης

υποκυτταρικού

εντοπισμού

εμπεριέχουν

αλγόριθμους πρόβλεψης ύπαρξης πεπτιδίου-σήματος. Παρολαυτά ειδικευμένα εργαλεία για
κάθε τύπο κυττάρου έχουν αναπτυχθεί για την πρόβλεψη των διαφορετικών τύπων πεπτιδίωνσημάτων. Κάποιες από τις κατηγορίες πεπτιδίων-σημάτων που προβλέπονται είναι Tat,
πεπτίδια-σήματα τύπου Ι και τύπου ΙΙ, και πεπτίδια που αναγνωρίζονται από το τύπου ΙΙΙ
εκκριτικό μονοπάτι (T3S – Type II secretion system).
Πολύ λίγες πρωτεΐνες που χρησιμοποιούν το εκκριτικό κανάλι Tat για την έκκριση τους
είναι πειραματικά γνωστές. Η ανακάλυψη νέων πρωτεϊνών αυτής της κατηγορίας είναι μια
χρονοβόρα πειραματική διαδικασία. Συνεπώς η πρόβλεψη πεπτιδίων – σημάτων τύπου Tat είναι
πολύ σημαντική για την πραγματοποίηση στοχευόμενων πειραμάτων ελέγχου. Τα πιο κοινώς
χρησιμοποιούμενα μοντέλα πρόβλεψης πεπτιδίων-σημάτων τύπου Tat είναι: TatFIND (Rose, et
al. 2002), TatP (Bendtsen, et al. 2005), TATPred(Taylor, et al. 2006). Το TatP βασίζεται σε
συνδυασμό δύο νευρωνικών δικτύων. Παρέχει επιπλέον την δυνατότητα αναζήτησης
συγκριμένων κανονικών εκφράσεων (regular expressions). To TATPred βασίζεται σε Μπεϊσιανά
∆ίκτυα (Naïve Bayesian networks).
Μια άλλη κατηγορία πρωτεϊνών είναι οι λιποπρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αυτές έχουν
πεπτίδιο-σήμα τύπου II καθώς κόβονται από την πεπτιδάση ΙΙ. Το μοτίβο που αναγνωρίζεται
από την πεπτιδάση ΙΙ είναι συντηρημένο και αφορά αμινοξικές θέσεις πάνω στο πεπτίδιο-σήμα
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και στο ώριμο τμήμα των λιποπρωτεϊνών. Ένα τέτοιο προβλεπτικό εργαλείο με ειδίκευση στα
Gram-αρνητικά βακτήρια είναι το LipoP (Juncker, et al. 2003). Βασίζεται σε Μοντέλα Κρυφών
Μαρκοβιανών Αλυσίδων (HMMs – Hidden Marcov Models) και ανιχνεύει μοτίβα τέτοιου είδους.
Τέλος έχουμε εργαλεία προβλεψης για πεπτίδια-σήματα τύπου Ι: SignalP (Emanuelsson,
et al. 2007), SIGCLEAVE (http://bioweb2.pasteur.fr). To SIGCLEAVE βασίζεται σε μέθοδο που
αναπτύχθηκε πριν από 20 χρόνια από τον von Heijne (1986,1987). Περιέχει δύο μοντέλα
πρόβλεψης ένα το οποίο βασίζεται σε Μοντέλα Κρυφών Αλυσίδων Μαρκοφ (HMMs – Hidden
Marcov Models) και ένα που βασίζεται σε Νευρωνικά ∆ίκτυα (NN – Neural Networks).

1.5 Σκοπός
Η ύπαρξη πεπτιδίων-σημάτων σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς
είναι γνωστή εδώ και 30 χρόνια (Halegoua, et al. 1977; Inouye, et al. 1977; Sekizawa, et al. 1977).
Είναι γνωστό ότι η πληροφορία που φέρει ένα πεπτίδιο-σήμα σχετίζεται με την στόχευση των πρωτεϊνών. Μεταλλάξεις στο πεπτίδιο-σήμα αποδεικνύουν ότι η πληροφορία αυτή σχετίζεται
και με το ποσό αλλά και την ταχύτητα της έκκρισης. Πως όμως σχετίζονται τα επί μέρους
χαρακτηριστικά του πεπτιδίου-σήματος με την αποτελεσματικότητα της έκκρισης δεν είναι
πλήρως κατανοητό.
Πρόσφατα προστέθηκε ένας νέος, πέρα από την στόχευση, ρόλος του πεπτιδίουσήματος: η αλλοστερική ενεργοποίηση της Sec μετατοπάσης (Gouridis, et al. 2009). Επιπλέον
αποδείχτηκε ότι στην στόχευση των πρωτεϊνών συμβάλλει, εκτός από το πεπτίδιο-σήμα και το
ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών (Gouridis, et al. 2009). Συγκεκριμένα το σημείο
πρόσδεσης του πεπτιδίου-σήματος πάνω στη μεταθετάση είναι διαφορετικό από το σημείο
πρόσδεσης του ώριμου τμήματος (Gouridis, et al. 2009).
Παρόλο που το σημείο πρόσδεσης του πεπτιδίου-σήματος είναι καθορισμένο υπάρχει
μια μεγάλη ποικιλία από πεπτίδια-σήματα (πάνω από 400 στο E.coli). Οι ιδιότητες των
πεπτιδίων-σημάτων παρουσιάζουν σημαντικές ποσοτικές διαφορές. Σε πειράματα που γίνονται
στο εργαστήριο, ο συνδυασμός του ώριμου τμήματος της αλκαλικής φωσφατάσης με τριάντα
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διαφορετικά πεπτίδια-σήματα παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στο ποσό της έκκρισης.
Συνεπώς η ύπαρξη πεπτιδίου-σήματος δεν είναι μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για την
έναρξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκκρισης. Είναι επίσης γνωστό ότι μεταλλάξεις
στο πεπτίδιο-σήμα είναι δυνατόν να διορθώσουν προβληματικές μεταλλάξεις στο ώριμο τμήμα
(Kato, et al. 1992; Laws and Dalbey 1989; Li, et al. 1988; Summers, et al. 1989; Tian and Bernstein
2009; Yamane and Mizushima 1988). Η παρατήρηση αυτή υπαινίσσεται ότι υπάρχει κάποια
συνεργατική συμβολή του πεπτιδίου-σήματος και του ώριμου τμήματος των πρωτεϊνών στην
ρύθμιση στης έκκρισης.
Η απόδειξη ότι το ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών φέρει πληροφορία η
οποία επηρεάζει την απόδοση της έκκρισης προσθέτει άλλη μια παράμετρο στην κατανόηση
του μηχανισμού έκκρισης. Στόχοι της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι:


Η εύρεση τυχόντων σημάτων πάνω στο ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών, τα οποία σχετίζονται με την έκκριση.



Αν υπάρχουν εκκριτικά σήματα πάνω στο ώριμο τμήμα τότε πώς αυτά
σχετίζονται με τα σήματα του πεπτιδίου-σήματος.

Στην προσπάθεια μας να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά του ώριμου τμήματος
χρειάστηκε να ορίσουμε το σύνολο των εκκρινόμενων μέσω Sec πρωτεϊνών. Η διαθέσιμες
βάσεις δεδομένων είναι ελλιπής όσον αφορά υποκυτταρικό χαρακτηρισμό του πρωτεϊνώματος
του E.coli και περιέχουν πολλά σφάλματα και ασυνέπειες. Για το λόγο αυτό προβήκαμε σε μια
διαδικασία τοπολογικής ταξινόμησης του πρωτεϊνώματος του E.coli. Μέσω αυτής της
ανάλυσης

καταλήξαμε

σε

ένα

εμπεριστατωμένο

σύνολο

εκκρινόμενων

και

κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών.
Η παρούσα διατριβή δομείται ως εξής:


Κεφάλαιο 1: Σύντομη περιγραφή εκκριτικών μεθόδων στους προκαρυωτικούς
οργανισμούς.

Περιγραφή

εκκριτικού

συστήματος

Sec.

Περιγραφή

των

χαρακτηριστικών των πεπτιδίων-σημάτων και του ώριμου τμήματος. Σύνοψη
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χαρακτηριστικών αντίστοιχων εργαλείων πρόβλεψης του υποκυτταρικού
εντοπισμού των πρωτεϊνών.


Κεφάλαιο 2: Ανάλυση και σύνοψη των χαρακτηριστικών του πεπτιδίουσήματος. Ανάλυση συντηρημένων αμινοξέων στο πεπτίδιο-σήμα και στο ώριμο
τμήμα

των

εκκρινόμενων

πρωτεϊνών.

∆ιαχωρισμός

εκκρινόμενων

και

κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών μέσω μεθόδων Μηχανικής Μάθησης.


Κεφάλαιο 3: Επαλήθευση μοντέλων διαχωρισμού όπως αυτά προέκυψαν από
τις μεθόδους Μηχανικής Μάθησης. Σύγκριση με άλλα μοντέλα πρόβλεψης.



Κεφάλαιο 4: IN SILICO πείραμα έκκρισης πρωτεϊνών οι οποίες προέκυψαν από
συνδυασμό πεπτιδίων-σημάτων με ώριμα τμήματα και κυτταροπλασματικές
πρωτεΐνες.



Κεφάλαιο

5:

Περιγραφή

μεθόδων,

υπολογιστικών

εργαλείων

που

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των δεδομένων. Περιγραφή παραμέτρων που
χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία Μηχανικής Μάθησης.
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Κεφάλαιο 2 – Αποτελέσματα
Πεπτίδια-σήματα είναι γνωστό ότι υπάρχουν σε όλα τα βακτήρια αλλά και στους
ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Τα χαρακτηριστικά όμως των πεπτιδίων-σημάτων των
διαφορετικών τύπων κυττάρων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές (Choo and Ranganathan
2008). Για παράδειγμα τα Gram- βακτήρια και οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί έχουν παρόμοιες
κατανομές μήκους πεπτιδίου-σήματος, ενώ τα Gram+ βακτήρια έχουν γενικά μεγαλύτερα
πεπτίδια-σήματα. Επίσης το συνολικό φορτίο του πεπτιδίου-σήματος είναι σχεδόν πάντα
θετικό στα Gram- βακτήρια ενώ στο ~50% των ευκαρυωτικών οργανισμών είναι αρνητικό ή
ουδέτερο (Choo and Ranganathan 2008).
Κατά συνέπεια τα χαρακτηριστικά του πεπτιδίου-σήματος ποικίλουν ανάμεσα στους
οργανισμούς. Μια ενιαία ανάλυση πεπτιδίων-σημάτων όλων των οργανισμών είναι πιθανό να
μην αναδείξει τα επιμέρους χαρακτηριστικά των πεπτιδίων-σημάτων και του ώριμου τμήματος
κάθε κατηγορίας. Επίσης ο όγκος των δειγμάτων σε μια τέτοια ανάλυση είναι πολύ
μεγαλύτερος και απαιτεί δειγματοληψία για την σωστή αντιπροσώπευση όλων των
κατηγοριών.
Για τους λόγους αυτούς επιλέξαμε να εστιάσουμε την ανάλυση μας σε ένα μόνο
οργανισμό, το Gram αρνητικό βακτήριο E. coli. Το βακτήριο E. coli είναι ένας από τους
πρώτους οργανισμούς μοντέλα ο οποίος έχει μελετηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα
βακτήρια. Το πρωτεΐνωμα του E.coli είναι σχεδόν πλήρως χαρακτηρισμένο και η λειτουργία
>70% των πρωτεϊνών του είναι γνωστή. Επιπλέον το συγκεκριμένο βακτήριο χρησιμοποιείται
ευρέως στην βιομηχανία, στην έκφραση ετερόλογων πρωτεϊνών κυρίως για θεραπευτικούς
σκοπούς. Τέλος η κατανόηση του εκκριτικού μηχανισμού ενός απλού μοντέλου όπως το E. coli,
είναι μια προαπαιτούμενη διαδικασία για την κατανόηση των εκκριτικών μονοπατιών πιο
πολύπλοκων οργανισμών-κυττάρων.
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2.1 Τοπολογική ταξινόμηση πρωτεϊνώματος
Το πρωτεΐνωμα του E. coli είναι σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρισμένο όσον αφορά τις
λειτουργίες και τις κυτταρικές διαδικασίες που συμμετέχει κάθε πρωτεΐνη. Για ένα μικρό σύνολο
πρωτεϊνών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί πειραματικά η λειτουργία τους. Επίσης δεν έχει πλήρως
«χαρτογραφηθεί» το δίκτυο των λειτουργικών μονοπατιών που επιτελούνται στο κύτταρο και
ποιες πρωτεΐνες συμμετέχουν σε αυτά. Σε ακόμα πιο πρώιμο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή
ενός δικτύου αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτεϊνών. Τέλος παρότι το E. coli είναι σε μεγάλο
βαθμό χαρακτηρισμένο υπάρχουν ακόμα πολλά κενά όσον αφόρα την ταξινόμηση των
πρωτεϊνών με βάση τον υποκυτταρικό τους εντοπισμό. Παρόλο που έχουν γίνει κάποιες
σημαντικές προσπάθειες (Uniprot 2010; Horler, et al. 2009) για την ταξινόμηση αυτή,
παραμένουν πολλές αντιφάσεις, ανακρίβειες και κενά όσον αφορά αυτού του τύπου την
πληροφορία. Η συλλογή συνεπώς ενός αντιπροσωπευτικού συνόλου δεδομένων από
εκκρινόμενες και κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αρχικά
αντιμετωπίσαμε. Για το λόγο αυτό προβήκαμε σε μια εξ’ αρχής τοπολογική ταξινόμηση όλου
του πρωτεϊνώματος του E. coli. Συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν η εξής:
Συλλέξαμε από αξιόπιστες βάσεις δεδομένων (Uniprot 2010; Horler, et al. 2009) το
σύνολο των πρωτεϊνών του στελέχους K12 του E. coli. Παρότι η βάση δεδομένων του Uniprot
είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένη και αξιόπιστη υπάρχουν ασάφειες και αντιφάσεις ως προς
τον υποκυτταρικό εντοπισμό πολλών των πρωτεϊνών. Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε μια δεύτερη
βάση δεδομένων το EchoLOCATION (Horler, et al. 2009). Η βάση αυτή ειδικεύεται στην
ταξινόμηση των πρωτεϊνών με βάση την τοποθέτηση τους μέσα στο κύτταρο. Η συγκεκριμένη
προσπάθεια ταξινόμησης των πρωτεϊνών είναι διασταυρωμένη μέσα από την βιβλιογραφία
αλλά και μέσω προβλεπτικών υπολογιστικών εργαλείων. Όμως το EchoLOCATION
ενημερώθηκε την τελευταία φορά το 2007.
Συνδυάζοντας λοιπόν την πληροφορία από αυτές τις δύο βάσεις δεδομένων
καταλήξαμε σε μια αρχική ταξινόμηση του 85% περίπου του συνόλου των πρωτεϊνών. Στην
συνέχεια συνδυάσαμε εκτιμήσεις διάφορων μοντέλων πρόβλεψης (LipoP, SignalP, TMHMM
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,BOMB) (Berven, et al. 2004; Emanuelsson, et al. 2007; Juncker, et al. 2003; Krogh, et al. 2001)
αλλά και θεωρητικά και πειραματικά σύνολα πρωτεϊνών από την βιβλιογραφία (Gonnet, et al.
2004; Hemm, et al. 2008; Lopez-Campistrous, et al. 2005; Neumann, et al. 2009; Riley, et al. 2006;
Weiner and Li 2008; Zhang, et al. 2006) καταλήξαμε σε μια νέα διορθωμένη ταξινόμηση του
πρωτεϊνώματος. Για το 15% του πρωτεϊνώματος που ήταν αχαρακτήριστο ως προς τον
υποκυτταρικό εντοπισμό αναζητήσαμε επιπλέον ενδείξεις από πειραματικές μελέτες τις οποίες
συνδυάσαμε με τις προβλέψεις από τα διαφορετικά βιοπληροφορικά εργαλεία. Η διαδικασία
που ακολουθήθηκε θα περιγραφεί παρακάτω κατά στάδια.

Σχήμα 2.1 Υποκυτταρικός εντοπισμός πρωτεϊνώματος E. coli από (Horler, et al. 2009)
Αριστερά έχουμε την εικόνα από το EchoLOCATION (Horler, et al. 2009) στην οποία βασίστηκε η δική μας
τοπολογική ταξινόμηση των πρωτεϊνών (δεξιά). Στις δύο παραπάνω εικόνες απεικονίζεται η εσωτερική και
εξωτερική μεμβράνη των Gram αρνητικών βακτηρίων, οι δύο υποκυτταρικοί χώροι που δημιουργούνται,
κυτταρόπλασμα και περίπλασμα καθώς και ο εξωκυττάριος χώρος. ∆ιατηρήσαμε την ταξινόμηση και την
ονοματολογία του EchoLOCATION (αριστερά). Κάναμε όμως δύο αλλαγές. Πρώτον η κατηγορία F (περιφερικές
πρωτεΐνες) χωρίστηκε σε 4 υποκατηγορίες (F
F1, F2, F3, F4) και δεύτερον οι κατηγορίες C και D ενσωματώθηκαν στην
κατηγορία B. Στην δική μας ταξινόμηση (δεξιά) έχουμε 10 κατηγορίες πρωτεϊνών με βάση τον υποκυτταρικό τους
εντοπισμό και σε κάθε μια αντιστοιχεί ένα λατινικό γράμμα. Με την σειρά ξεκινώντας από το κυτταρόπλασμα και
προχωρώντας προς τον εξωκυττάριο χώρο έχουμε: (Α) Κυτταροπλασματικές (F1) Περιφερικές πρωτεΐνες οι οποίες
σχετίζονται με εσωτερική μεμβράνη από την πλευρά του κυτταροπλάσματος χωρίς να την διαπερνούν (B) Πρωτεΐνες
ενσωματωμένες στην εσωτερική μεμβράνη. Η πρωτεΐνες στην κατηγορία αυτή εισχωρούν στην εσωτερική μεμβράνη
μέσω του καναλιού Sec (F2) ομοίως με F1, μόνο που αυτή η κατηγορία εκκρίνεται από την εσωτερική μεμβράνη και
σχετίζεται μαζί της από την πλευρά του περιπλάσματος, (E) Λιποπρωτεΐνες εσωτερικής μεμβράνης. Είναι γενικά
κοντές πρωτεΐνες και το πεπτίδιο-σήμα τους κόβεται από την πεπτιδάση ΙΙ. Αγκυροβολούν στην εσωτερική μεμβράνη
από την μεριά του περιπλάσματος μέσω λιπιδίου που τους προσαρτάται, (G) Περιπλασμικές, πρωτεΐνες οι οποίες
εκκρίνονται από το κυτταρόπλασμα και αναδιπλώνονται στο περίπλασμα, (F3) περιφερικές πρωτεΐνες που
σχετίζονται με την εξωτερική μεμβράνη αντικρίζοντας το περίπλασμα, (Ι) Λιποπρωτεΐνες εξωτερικής μεμβράνης.
Εισέρχονται στην εξωτερική μεμβράνη μέσω λιπιδίου που τους προσαρτάται. Το πεπτίδιο-σήμα τους κόβεται από
την πεπτιδάση ΙΙ,. (H) πρωτεΐνες τις εξωτερικής μεμβράνης. Σε αυτές ανήκουν οι πορίνες και οι autotransporters (F4)
περιφερικές πρωτεΐνες που σχετίζονται με την εξωτερική μεμβράνη αντικρίζοντας τον εξωκυττάριο χώρο. (J)
Έξωκυτταρικές πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες στην κατηγορία αυτή εκκρίνονται στον εξωκυτταρικό χώρο ή σε κάποιο
κύτταρο ξενιστή όπου και δρουν.
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A.

Σε πρώτο στάδιο συγκεντρώσουμε όλες τις πρωτεϊνικές ακολουθίες και τις

περιγραφές όλου του πρωτεϊνώματος του E. coli από το Uniprot σε μορφή FASTA. Στη
συνέχεια υπολογίσαμε χαρακτηριστικά όπως μήκη και μοριακά βάρη όλων των πρωτεϊνών.
Αρχικά

καθορίσαμε

τα

διαφορετικά

υποκυτταρικά

διαμερισμάτων

/

στόχους.

Χρησιμοποιήσαμε ως πρότυπο τις κατηγορίες και την ονοματολογία του EchoLOCATION
(Horler, et al. 2009) με δύο διαφοροποιήσεις. Πρώτον η κατηγορία F που αναφερόταν στις
περιφερικές πρωτεΐνες χωρίστηκε σε τρείς υποκατηγορίες F1, F2, F3, F4. Οι περιφερικές πρωτεΐνες
είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία πρωτεϊνών οι οποίες σχετίζονται είτε με την εσωτερική είτε με την
εξωτερική μεμβράνη του βακτηρίου. Η αλληλεπίδραση με την μεμβράνη γίνεται είτε μέσω άλλων
πρωτεϊνών / συμπλόκων είτε απ’ ευθείας με επιφανειακές αλληλεπιδράσεις ή με μικρά
υδρόφοβα τμήματα που εισέρχονται στην μεμβράνη χωρίς να την διασχίζουν. Οι
υποκατηγορίες F1, F2, F3, F4 δημιουργήθηκαν ώστε να γίνει διάκριση των περιφερικών πρωτεϊνών
με βάση τη μεμβράνη με την οποία σχετίζονται και το υποκυτταρικό διαμέρισμα το οποίο
αντικρίζουν (κυτταρόπλασμα / περίπλασμα) Σχήμα 2.1. ∆εύτερον οι κατηγορίες C και D
(εγγενώς μεμβρανικές πρωτείνες όπου τμήματα της αυτών εξέχουν από την πλευρά του
κυτταροπλάσματος ή του περιπλάσματος αντίστοιχα) ενσωματώθηκαν στην κατηγορία των
εγγενώς μεμβρανικών πρωτεϊνών Β.
B.

Αφού καθορίσαμε και ονομάσαμε τις κατηγορίες υποκυτταρικών στόχων /

διαμερισμάτων προχωρήσαμε σε μια αρχική ταξινόμηση όλου του πρωτεϊνώματος. Η ανάθεση
των πρωτεϊνών στις κατηγορίες A, F, G, I, E, H, X, Η (Σχήμα 1.1) έγινε με βάση το
EchoLOCATION. Για τις περιφερικές πρωτεΐνες (F) βασιστήκαμε αρχικά το Uniprot.
Χρησιμοποιώντας ως φίλτρο το πεδίο «υποκυτταρικός εντοπισμός» (subcellular location =
peripheral) συγκεντρώσαμε ένα αρχικό σύνολο από 142 πρωτείνες περιφερικές πρωτείνες. Από
αυτές 12 ήταν περιφερικές που σχετίζονται με την εσωτερική μεμβράνη από την πλευρά του
περιπλάσματος (F2), 2 περιφερικές που σχετίζονται με την εξωτερική μεμβράνη από την πλευρά
του περιπλάσματος (F3) και 128 περιφερικές που σχετίζονται με την εσωτερική μεμβράνη από
την πλευρά του κυτταροπλάσματος. Οι τρείς αυτές κατηγορίες εμπλουτίστηκαν στην συνέχεια
με μια διαδικασία αναζήτησης άρθρων από την βιβλιογραφία. Η κατηγορία των περιφερικών
πρωτεϊνών F4 καθορίστηκε με βάση το σύνολο των εξωκυτταρικών πρωτεϊνών που είχε το
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EchoLOCATION. Εν τέλει 13 πρωτείνες οι οποίες σχετίζονται με τα μαστίγια του κυττάρου
ανατέθηκαν

στην

κατηγορία

των

περιφερικών

πρωτεϊνών

από

την

πλευρά

του

κυτταροπλάσματος (F4) ενώ οι υπόλοιπες καταχωρήθηκαν ως εξωκυτταρικές (J). Τέλος για την
κατηγορία των εγγενώς μεμβρανικών πρωτεϊνών (Integral inner membrane proteins) (Β)
βασιστήκαμε στο θεωρητικό σύνολο 1133 εγγενώς μεμβρανικών πρωτεϊνών από συγκεκριμένο
άρθρο (Bernsel and Daley 2009). Εντέλει το σύνολο αυτό τροποποιήθηκε και η δική μας τελική
θεωρητική εκτίμηση είναι ένα σύνολο από 1171 μεμβρανικές πρωτεΐνες. Από αυτές 1104
πρωτεΐνες είναι κοινές με το αρχικό θεωρητικό σύνολο, 28 πρωτεΐνες προστέθηκαν από την
ανάλυση μας και 67 τοποθετήθηκαν σε άλλες κατηγορίες (κυρίως F1 αλλά και Α, Ι, Ε και Η).
C.

Η κατηγοριοποίηση στην οποία καταλήξαμε σε πρώτο στάδιο ελέγχτηκε σε ένα

δεύτερο στάδιο με την βοήθεια μοντέλων πρόβλεψης. Η πρόβλεψη ύπαρξης πεπτιδίου-σήματος
τύπου Ι και τύπου ΙΙ έγινε με το βοήθεια δύο μοντέλων πρόβλεψης, του SignalP (Emanuelsson, et
al. 2007) και του LipoP (Juncker, et al. 2003) αντίστοιχα. Άλλα μοντέλα πρόβλεψης που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν το TatP (Bendtsen, et al. 2005) για Tat εκκρινόμενες πρωτεΐνες,
TMHMM για την πρόβλεψη α-ελίκων που ενσωματώνονται στην μεμβράνη (Krogh, et al. 2001),
το ΒΟΜΒ για πρόβλεψη b-barrels (Berven, et al. 2004) και το Phobius για διαμεμβρανικές αέλικες και ύπαρξη πεπτιδίου-σήματος (Kall, et al. 2007). Συγκεκριμένα έγινε πρόβλεψη για το
σύνολο του πρωτεϊνώματος από όλα τα παραπάνω εργαλεία (εκτός του BOMB που
χρησιμοποιήθηκε επιλεκτικά σε ορισμένες περιπτώσεις πρωτεϊνών). Τα αποτελέσματα των
προβλέψεων, για παράδειγμα σημείο κοπής πεπτιδίου-σήματος (από SignalP, LipoP, TatP),
πιθανότητες (score) πρόβλεψης (από SignalP, LipoP, TatP), αριθμός πιθανών διαμεμβρανικών
τμημάτων (TMHMM) συμπεριλήφθηκαν στην βάση δεδομένων μας σε ξεχωριστές στήλες
(Παράρτημα A).
Με βάση τις προβλέψεις των παραπάνω βιπληροφορικών εργαλείων τοποθετήθηκαν
διάφορα κριτήρια ώστε να εντοπιστούν τυχούσες αντιφάσεις ανάμεσα στις προβλέψεις και
στην ταξινόμηση των πρωτεϊνών όπως αυτή προέκυψε από το προηγούμενο στάδιο.
Συγκεκριμένα αναζητήσαμε τριών τύπων ασυνέπειες: α) κυταροπλασματικές πρωτεΐνες με
πρόβλεψη πεπτιδίου-σήματος, β) εκκρινόμενες πρωτεΐνες (κατηγορίες I,E,X,G,H) με χαμηλή
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πιθανότητα ύπαρξης πεπτιδίου-σήματος, γ) μεμβρανικές πρωτεΐνες (Β) πρωτεΐνες με καθόλου
πρόβλεψη διαμεμβρανικών τμημάτων και δ) ασυμφωνία στις προβλέψεις μεταξύ των εργαλείων.
Ένα παράδειγμα ασυμφωνίας μεταξύ των βιοπληροφορικών εργαλείων ήταν πρωτεΐνες οι
οποίες από κάποια εργαλεία χαρακτηρίζονταν κυτταροπλασματικές ενώ από άλλα υπήρχε
πρόβλεψη ύπαρξης πεπτιδίου-σήματος. Εν τέλει σύμφωνα με τις προβλέψεις των εργαλείων
πολλές πρωτείνες επαναταξινομήθηκαν και προέκυψε μια δεύτερη έκδοση της βάσης
δεδομένων μας.
D.

Στην περίπτωση όπου τα βιοπληροφορικά εργαλεία δεν συμφωνούσαν

χρησιμοποιήθηκε επιπλέον πληροφορία από την βιβλιογραφία. Αναζητήθηκαν δηλαδή σχετικά
άρθρα με πειραματική επιβεβαίωση ή ένδειξη για την λειτουργία και την περιοχή δράσης των
πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα για πάνω από 40 πρωτείνες έγινε επιπλέον αναζήτηση σε άρθα.
E.

Στην συνέχεια κάποιες υποκατηγορίες πρωτεϊνών καθορίστηκαν μέσω

στοίχισης αμινοξικών ακολουθιών και εύρεση ομόλογων (blasting). Συγκεκριμένα μια
οικογένεια πρωτεϊνών που ανήκει στην υποκατηγορία των πρωτεϊνών της εξωτερικής
μεμβράνης (Η), οι αυτομετατοπιζόμενες πρωτεΐνες (autotransporters) καθορίστηκε με εύρεση
ομόλογων γνωστών αυτομεταοπιζόμενων πρωτεϊνών στο σύνολο του πρωτεϊνώματος του
E.Coli. Οι αυτομετατοπιζόμενες πρωτεΐνες είναι εγγενώς μεμβρανικές πρωτεΐνες της εξωτερικής
μεμβράνης οι οποίες εμπεριέχουν στην δομή τους ένα δομικό στοιχείο (domain) το οποίο
προσομοιάζει με πορίνη. Μέσω αυτού του δομικού τμήματος εισέρχονται στην εξωτερική
μεμβράνη.
Μέσω αναζήτησης ομολόγων (blasting) εμπλουτίστηκαν και τα υποσύνολα των
περιφερικών πρωτεϊνών F1, F2, F3, F4. Μεγάλο σύνολο πρωτεϊνών οι οποίες ήταν ταξινομημένες
στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας ως κυτταροπλασματικές βρέθηκε ότι αλληλεπιδρούν με την
μεμβράνη. Οι πρωτεΐνες αυτές παρόλο που βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα επειδή
αλληλεπιδρούν με την εσωτερική μεμβράνη του κυττάρου ανήκουν στην κατηγορία F1
(περιφερικές πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με την εσωτερική μεμβράνη από την πλευρά του
κυτταροπλάσματος). Η ανάλυση αυτή μας βοήθησε να ορίσουμε εξαρχής το σύνολο των
περιφερικών πρωτεϊνών F1 το οποίο φαίνεται να συνδέει βιολογικές διαδικασίες που
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διαδραματίζονται στο κυτταρόπλασμα με την μεμβράνη. Για το λόγο αυτό είναι πολύ
σημαντικό και ενδιαφέρον να καθοριστεί και να χαρακτηριστεί πλήρως το σύνολο των
περιφερικών πρωτεϊνών F1. Ο εντοπισμός του συνόλου των πρωτεϊνών με τις οποίες
αλληλεπιδρά το σύνολο F1 πιθανώς θα αναδείξει βιολογικά μονοπάτια και πως αυτά
συνδέονται με την μεμβράνη. Στην κατηγορία αυτή η βάση EchoLOCATION είχε μόνο 10
πρωτεΐνες ενώ το Uniprot 128. Εν τέλει το σύνολο των περιφερικών πρωτεϊνών F1 όπως
προέκυψε από την ανάλυση μας αποτελείται από 212 πρωτεΐνες. Πολύ περισσότερες δηλαδή
απ’ όσες εκτιμούν οι ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Ο αριθμός αυτός πιστεύουμε ότι στην
πραγματικότητα ίσως να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο λόγος είναι ότι αυτές οι πρωτείνες μάλλον
είναι «ενδιάμεσοι κρίκοι» για την σύνδεση πολλών βιολογικών μονοπατιών με την εσωτερική
μεμβράνη του κυττάρου. Κατά συνέπεια καθορισμός αυτού του συνόλου των πρωτεϊνών σε
συνδυασμό με μια τον καθορισμό των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών με τις οποίες αυτές
αλληλεπιδράνε ίσως μας δώσει πολλές πληροφορίες για τα βιολογικά μονοπάτια στα οποία
συμμετέχουν.
F.

Στη συνέχεια από τη βιβλιογραφία συγκεντρώσαμε θεωρητικά αλλά και

πειραματικά σύνολα περιπλασμικών πρωτεϊνών (G), πρωτεϊνών της εσωτερικής μεμβράνης (B)
και εξωτερικής μεμβράνης (Η) (Gonnet, et al. 2004; Hemm, et al. 2008; Lopez-Campistrous, et al.
2005; Neumann, et al. 2009; Riley, et al. 2006; Weiner and Li 2008; Zhang, et al. 2006). Τα
θεωρητικά αλλά και πειραματικά σύνολα πρωτεϊνών από την βιβλιογραφία διασταυρώθηκαν
με την δική μας βάση δεδομένων όπως προέκυψε από την προηγούμενη ανάλυση. Κάποιες
περιπλασμικές πρωτεΐνες και πρωτεΐνες τις εσωτερικής μεμβράνης βρέθηκαν να μην
συμφωνούν με την δική μας ταξινόμηση και/ή με τις προβλέψεις των υπολογιστικών μοντέλων
που χρησιμοποιήσαμε. Από την σύγκριση αυτή προέκυψαν αντιφάσεις, για παράδειγμα
πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης από την πειραματική λίστα του Weiner ήταν
τοποθετημένες σε κάποιο άλλο υποκυτταρικό διαμέρισμά σύμφωνα με την δική μας
ταξινόμηση. Σε αυτές της περιπτώσεις αναζητήσαμε και πάλι στην βιβλιογραφία πειραματικές
ενδείξεις για τον τοπολογικό εντοπισμό των αντίστοιχων πρωτεϊνών.
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G.

Τέλος ταξινομήσαμε τις πρωτεΐνες ανάλογα με το ποιό σύστημα εκκρίνονται

από το κυτταρόπλασμα και διαπερνούν την εσωτερική μεμβράνη (SEC, TAT, Type II / Type III
secretion system, flagella) και με το σύστημα που τις βοηθάει στο να τοποθετηθούν σωστά σε
δεύτερο στάδιο σε επιμέρους διαμερίσματα του κυτταρικού φακέλου (Lol-secretion pathway,
Chaperone-Usher, BAM, Type II secretion system, Type V).
Αρχικά οι πρωτεΐνες ταξινομήθηκαν με βάση με τα συστήματα έκκρισης ή
ενσωμάτωσης στην εσωτερική μεμβράνη. Στην περίπτωση των πρωτεϊνών τύπου Tat
βασιστήκαμε σε πειραματικά σύνολα πρωτεϊνών .(Natale, et al. 2008; Rose, et al. 2002; TullmanErcek, et al. 2007). Από τις συνολικά 29 πρωτεΐνες σύμφωνα με την βιβλιογραφία, 19
χρησιμοποιούν εναλλακτικά ένα από τα δύο συστήματα Tat ή Sec. Ιδιαίτερη κατηγορία
αποτελούν 4 πρωτεΐνες οι οποίες παρόλο που δεν έχουν πεπτίδιο-σήμα τύπου Tat βγαίνουν
μέσω του συγκεκριμένου εκκριτικού συστήματος ως σύμπλοκα με κάποια πρωτεΐνη τύπου Tat.
Ως τύπου Sec πρωτεΐνες ταξινομήθηκαν όλες οι περιπλασμικές πρωτεΐνες (G) (που δεν είναι
τύπου Tat), οι λιποπρωτεΐνες της εξωτερικής και εσωτερικής μεμβράνης, ο περιφερικές F2 και F3
(που δεν είναι τύπου Tat), κάποιες περιφερικές F4 και οι πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης.
Επίσης όλες οι πρωτείνες οι οποίες εισχωρούν στην εσωτερική μεμβράνη (Β) αποτελούν
πρωτεΐνες τύπου Sec. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι πρωτεΐνες για τον σχηματισμό του
μαστιγίου οι οποίες βρέθηκαν μέσω βιβλιογραφίας ότι εξέρχονται μέσω ενός ειδικευμένου
μηχανισμού (Flagellum που είναι συγγενής με το μηχανισμό T3S).
Στη συνέχεια οι πρωτεΐνες ταξινομήθηκαν με βάση πιο σύστημα στόχευσης
ταξινομούνται αφού εκκριθούν στο περίπλασμα. Όλες οι πρωτεΐνες της εσωτερικής και
εξωτερικής μεμβράνης (I,E) ταξινομούνται σε δεύτερο στάδιο από το σύστημα LOL. Οι
αυτομετατοπιζόμενες πρωτεΐνες (autotransporters) που ανήκουν στην κατηγορία των
πρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης (H), εισέρχονται στην εξωτερική μεμβράνη μέσω του
συστήματος Τύπου 5 (Type V – T5S). Οι υπόλοιπες πρωτείνες εισέρχονται στην εξωτερική
μεμβράνη μέσω του συστήματος BAM. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι πρωτείνες που
συμμετέχουν στο σχηματισμό των τριχομονάδων (pilus) οι οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα
CU (for Chaperone-Usher (Waksman and Hultgren 2009))
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Στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζουμε την κατανομή των πρωτεϊνών στα υποκυτταρικά
διαμερίσματα μέσω γραφήματος σε μορφή πίτας. Παρατηρούμε ότι οι μισές περίπου πρωτεΐνες
βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα και οι άλλες μισές αποτελούν μέρος του λεγόμενου κυτταρικού
φακέλου (cell envelope).
Πρωτείνες της εξωτερικής µεµβράνης (65)
Περιφερικές F4 (13)
Εξωκυτταρικές (2)
Κυτταροπλασµατικές (2332)

Λιποπρωτείνεςεξωτερικής µεµβράνης (98)
Περιφερικές F3 (3)
Λιπορωτείνες εσωτερικής Μεµβράνης (25)
Περιπλασµικές (348)

8%
53%

Περιφερικές F2 (17)

27%
5%

Εγγενώς Μεµβρανικές
εσωτερικής µεµβράνης (1171)

Περιφερικές F1 (212)
Μετάφραση (121)

Σχήμα 2.2 Κατανομή πρωτεϊνών στα υποκυτταρικά διαμερίσματα.
Παρουσιάζουμε ένα γράφημα σε μορφή πίτας για την κατανομή των πρωτεϊνών στα υποκυτταρικά διαμερίσματα.
Παρατηρούμε ότι περίπου οι μισές πρωτεΐνες βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα ενώ σχεδόν το 30% των πρωτεϊνών
είναι εγγενώς μεμβρανικές. Μόνο το 8% των πρωτεϊνών βρίσκονται στο περίπλασμα, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό
πρωτεϊνών (1,5%) βρίσκεται ενσωματωμένο στην εξωτερική μεμβράνη.

2.2 Ανάλυση των Χαρακτηριστικών
Χαρακτηριστικών των Αμινοξικών Ακολουθιών
Από την παραπάνω διαδικασία τοπολογικού χαρακτηρισμού του πρωτεϊνώματος
προέκυψε το σύνολο των εκκρινόμενων πρωτεϊνών E.coli (Παράρτημα B) από τις κατηγορίες
I,E,H,G και το σύνολο των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών από την κατηγορία Α. Οι
πρωτεΐνες της εσωτερικής μεμβράνης (Β) εξαιρέθηκαν από την περαιτέρω ανάλυση καθότι σ’
αυτήν την κατηγορία το πεπτίδιο-σήμα είναι λίγο ιδιαίτερο. Συγκεκριμένα στο αμινοτελικό άκρο
του έχει μια ακολουθία η οποία μοιάζει με πεπτίδιο-σήμα με την διαφορά ότι αποτελείται από
εκτεταμένες περιοχές υδρόφοβων αμινοξέων. Τα πεπτίδια αυτά σπάνια αποκόπτονται
(Broome-Smith, et al. 1994). Οι περιοχές αυτές αναγνωρίζονται από το μηχανισμό στόχευσης
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SRP (Signal Recognition Particle) μέσω του οποίου οδηγούνται στην μεμβράνη, στο κανάλι Sec
(Luirink and Sinning 2004; Papanikou, et al. 2007; Rapoport 2007). Από τις εξωκυτταρικές
πρωτεΐνες (Χ) μόνο η πρωτεΐνη YebF συμπεριλήφθηκε στο σύνολο των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι οι πρωτεΐνες του μαστιγίου από τις οποίες όσες δεν
έχουν πεπτίδιο-σήμα εκκρίνονται με το T3S σύστημα του ίδιου υο μαστιγίου. Τέλος οι πρωτεΐνες
που εκκρίνονται μέσω του συστήματος Tat δεν συμπεριλήφθηκαν στο σύνολο των
εκκρινόμενων πρωτεϊνών παρότι έχουν πεπτίδια-σήματα πολύ όμοια με αυτά που
αναγνωρίζονται από το εκκριτικό μονοπάτι Sec (ενότητα 1.3). Παρά της ομοιότητας αυτής τα
πεπτίδια-σήματα Tat δεν αναγνωρίζονται από το μονοπάτι Sec. Παραθέτουμε τον κατάλογο
των εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών στο Παράρτημα B.
Ακολούθησε ανάλυση των χαρακτηριστικών των δύο κατηγοριών. Συγκεκριμένα έγινε
ανάλυση α) μήκους του πεπτιδίου-σήματος και του ώριμου τμήματος των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών β) μήκους των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών και γ) ιδιοτήτων των τριών
τμημάτων (n,h,c) του πεπτιδίου-σήματος. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε σε MATLAB
όπου και χρησιμοποιήθηκαν στατιστικοί αλγόριθμοι για την σύγκριση των κατανομών (Mann
Whitney, t-test,one way ANOVA,Kruskal Wallis).

2.2.1 Μήκος ΠεπτιδίουΠεπτιδίου-Σήματος
Αρχικά πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση μήκους του πεπτιδίου-σήματος. Η κατανομή
που προέκυψε είναι σε συμφωνία με προηγούμενες αναλύσεις του μήκους του πεπτιδίουσήματος των Gram- βακτηρίων σε σχέση με τα Gram+ και τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
(Ranganathan 2008). Ο μέσος όρος μήκους πεπτιδίου-σήματος είναι 23 κατάλοιπα (Σχήμα 2.3).
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Σχήμα 2.3 Μήκος πεπτιδίου-σήματος εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Η κατανομή βασίζεται σε 441 εκκρινόμενες πρωτεΐνες (παράρτημα Β). Τα σημεία αποκοπής των πεπτιδίων-σημάτων
από τις πεπτιδάσες τύπου Ι και ΙΙ, προβλέφθηκε με βάση τα υπολογιστικά εργαλεία SignalP και LipoP αντίστοιχα.
Στο οριζόντιο άξονα έχουμε το μήκος σε αμινοξέα του πεπτιδίου-σήματος και στον κατακόρυφο έχουμε το ποσοστό
των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Ο μέσος όρος μήκους πεπτιδίου-σήματος είναι 23 αμινοξέα.

Στην

συνέχεια

υπολογίσαμε

τις

κατανομές

μήκους

πεπτιδίου-σήματος

ανά

υποκατηγορία εκκρινόμενων πρωτεϊνών: Περιπλασμικές πρωτεΐνες (G), Λιποπρωτεΐνες της
εξωτερικής και εσωτερικής μεμβράνης (I,E) και πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης (H)
(Σχήμα 2.4). Παρατηρούμε ότι οι περιπλασμικές πρωτεΐνες ακολουθούν πιο την γενική
κατανομή μήκους πεπτιδίου-σήματος με μέσο όρο μήκους πεπτιδίου-σήματος 23 αμινοξέα
(Σχήμα 2.3), ενώ οι λιποπρωτεΐνες έχουν μικρότερο μέσο όρο πεπτιδίου-σήματος (19 αμινοξέα)
(Σχήμα 2.3). Οι πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης έχουν αντιθέτως μεγαλύτερο μέσο όρο
μήκους πεπτιδίου-σήματος, συγκεκριμένα 25 αμινοξέα (σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται τα πιο
επιμήκη πεπτίδια-σήματα όπως η ag43 η οποία έχει πεπτίδιο-σήμα μήκους 52 αμινοξέων). Στις
πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης εμπεριέχεται η οικογένεια των αυτομετατοπιζόμενων
πρωτεϊνών (autotransporters). Οι πρωτεΐνες αυτές αυτοεισέρχονται στην εξωτερική μεμβράνη
μέσω ενός δομικού τομέα στο καρβοξυτελικό άκρο ο οποίος μοιάζει με πορίνη (Henderson, et
al. 2004). Αυτή η οικογένεια πρωτεϊνών έχει γενικά πολύ μεγάλα πεπτίδια-σήματα όπου
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σύμφωνα με πρόσφατη βιοπληροφορική ανάλυση (Hiss, et al. 2008; Hiss and Schneider 2009)
μάλλον χωρίζονται σε δύο τμήματα που ενώνονται μέσω ενός συνδετικού βρόγχου (loop). Οι
συγγραφείς του άρθρου (Hiss, et al. 2008; Hiss and Schneider 2009) ονομάζουν το τμήμα στο
αμινοτελικό άκρο

του συνδετικού

βρόγχου

τμήμα-N

των

πεπτιδίων-σημάτων

των

αυτομετατοπιζόμενων πρωτεϊνών. Η αμινοξική ακολουθία που έπεται του συνδετικού βρόγχου
αποτελεί ένα τυπικό πεπτίδιο-σήμα. Η Σχήμα 2.5 παρουσιάζει μια σύνοψη της προτεινόμενης
δομής αυτών των πεπτιδίων σημάτων.
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Σχήμα 2.4 Μήκος πεπτιδίου-σήματος τριών υποκατηγοριών εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Ομοίως με Σχήμα 2.3. Οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες χωρίζονται σε τρείς υποκατηγορίες: περιπλασμικές(G),
λιποπρωτεΐνες της εξωτερικής και εσωτερικής μεμβράνης (I,E), πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης (H). Στο
οριζόντιο άξονα έχουμε το μήκος σε αμινοξέα του πεπτιδίου-σήματος και στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το
ποσοστό των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Παρατηρούμε ότι οι περιπλασμικές πρωτεΐνες έχουν παρόμοια κατανομή με
την συνολική κατανομή της εικόνας 2.2. Οι κατανομές μήκους πεπτιδίου-σήματος των λιποπρωτεϊνών και των
πρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης είναι μετατοπισμένες αριστερά και δεξιά της συνολικής κατανομής αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τους δύο στατιστικούς ελέγχους, Kruskal Wallis και ANOVA, οι τρείς κατανομές έχουν μεταξύ τους
διαφορετικές μεσαίες τιμές και μέσες τιμές αντίστοιχα.
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Σχήμα 2.5 Μοντέλο πεπτιδίου-σήματος αυτομετατοπιζόμενων πρωτεϊνών (autotransporters).
Ειδική κατηγορία αποτελούν οι πρωτεΐνες οι οποίες αυτοεισέρχονται στην εξωτερική μεμβράνη (autotransporters) οι
οποίες έχουν μεγαλύτερα πεπτίδια-σήματα. Το N-AT στο σχήμα είναι το αμινοτελικό τμήμα-Ν των
αυτόεκκρινόμενων πρωτεϊνών Με διακεκομμένη γραμμή είναι μια μεταβατική περιοχή η οποία είναι προαιρετική και
συνδέει αυτό το τμήμα-Ν (N-AT) με το υπόλοιπο πεπτίδιο-σήμα το οποίο έχει την μορφή ενός κοινού πεπτιδίου
σήματος (Hiss, et al. 2008; Hiss and Schneider 2009).

2.2.2 Σύνοψη Χαρακτηριστικών ΠεπτιδίουΠεπτιδίου-Σήματος
Πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση των επί μέρους χαρακτηριστικών των τριών
τμημάτων στα οποία μπορεί να χωριστεί το πεπτίδιο-σήμα του Sec μονοπατιού. Για τον
καθορισμό των ορίων των τμημάτων n,h,c χρησιμοποιήσαμε το Μοντέλο Κρυφών Αλυσίδων

Μαρκόβ (ΗΜΜ- Hidden Markov Models) του SignalP για την περίπτωση των Gram- βακτηρίων
(Emanuelsson, et al. 2007). Το συγκεκριμένο μοντέλο πρόβλεψης βασίζεται σε αυτήν ακριβώς τη
λογική: ψάχνει να βρει τα όρια των τμημάτων υπολογίζοντας πιθανότητες κάθε αμινοξέος να
ανήκει σε κάθε ένα από τα τρία τμήματα. Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν κατανομές
μήκους (αριθμός αμινοξέων) του κάθε ενός από τα τρία τμήματα (Σχήμα 2.6).
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Σχήμα 2.6 Ανάλυση μήκους επιμέρους τμημάτων του πεπτιδίου-σήματος.
Οι κατανομές μήκους (αριθμός αμινοξέων) του κάθε ενός από τα τρία τμήματα στα οποία μπορεί να χωριστεί το
πεπτίδιο-σήμα (τμήμα-n, τμήμα-h, τμήμα-c, Σχήμα 2.5).. Τα όρια των τμημάτων καθορίστηκαν με το HMM
προβλεπτικό μοντέλο του SignalP (Emanuelsson, et al. 2007). Στο οριζόντιο άξονα έχουμε το μήκος σε αμινοξέα του
πεπτιδίου-σήματος και στον κατακόρυφο έχουμε το ποσοστό των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Σύμφωνα με μη
παραμετρικό στατιστικό έλεγχο Kruskal Wallis και οι τρείς κατανομές έχουν διαφορετικές μεσαίες τιμές.

Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε ανάλυση των επί μέρους χαρακτηριστικών των
τμημάτων n και h. Υπολογίσαμε αριθμό θετικά φορτισμένων αμινοξέων (K,R) στο τμήμα-n και
αριθμό υδρόφοβων αμινοξέων στο τμήμα-h (A,G,L,M,F,I,V) (Σχήμα 2.7). Τέλος υπολογίσαμε
συνολική υδροφοβικότητα του κάθε τμήματος αλλά και την υδροφοβικότητα ανά κατάλοιπο με
βάση την υδροφοβική κλίμακα του Kyte & Doolittle (Kyte J. 1982) (Σχήμα 2.8).
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Σχήμα 2.7 Ανάλυση ιδιοτήτων των τμημάτων n και h του πεπτιδίου-σήματος.
Υπολογίσαμε τα χαρακτηριστικά των τμημάτων-n και –c τα οποία είναι γνωστό ότι σχετίζονται με την έκκριση.
Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το συνολικό αριθμό των θετικά φορτισμένων κατάλοιπων στην περιοχή του τμήματος-n
(R,K) και των συνολικό αριθμό των υδρόφοβων κατάλοιπων στο τμήμα-h (A, G, L, M, F, I, V). Στο οριζόντιο άξονα
έχουμε τον αριθμό κατάλοιπων και στον κατακόρυφο έχουμε το ποσοστό των εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
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Σχήμα 2.8 Ανάλυση υδροφοβικότητας των τμημάτων n,h,c.
Υπολογίσαμε την συνολική υδροφοβικότητα και η υδροφοβικότητα ανά κατάλοιπο με βάση την κλίμακα του Kyte &
Doolittle (Kyte J. 1982) στα τρία τμήματα του πεπτιδίου-σήματος. Α: Κατανομή συνολικής υδροφοβικότητας για
κάθε τμήμα. Στο οριζόντιο άξονα έχουμε συνολική υδροφοβικότητα (Kyte & Doolittle) και στον κατακόρυφο έχουμε
το ποσοστό των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Πάνω δεξιά έχουμε την τιμή p-value του στατιστικού ελέγχου ANOVA. Ο
αλγόριθμος ANOVA κάνει την παραδοχή ότι οι κατανομές είναι κανονικές με ίδιους μέσους όρους και άγνωστες
διασπορές. Τιμή μηδέν σημαίνει κάποια από τις τρείς κατανομές διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με στατιστικό έλεγχο ανά ζεύγος κατανομών και οι τρεις κατανομές έχουν μεταξύ τους
διαφορετικούς μέσους όρους. Β: Υδροφοβικοτητα ανά κατάλοιπο. Αντίστοιχες κατανομές με το σχήμα A με την
διαφορά ότι η συνολική υδροφοβικότητα είναι κανονικοποιημένη με βάση το μήκος του αντίστοιχου τμήματος. Στο
οριζόντιο άξονα έχουμε συνολική υδροφοβικότητα ανά κατάλοιπο και στον κατακόρυφο έχουμε το ποσοστό των
εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Μη παραμετρικός στατιστικός έλεγχος σε ανά ζεύγος κατανομών κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι τρείς κατανομές διαφέρουν μεταξύ του όσον αφορά τον μέσο όρο τους και στην Α και στην Β
περίπτωση.
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Η ανάλυση των επί μέρους χαρακτηριστικών του πεπτιδίου-σήματος δείχνει ότι το
μήκος των τμημάτων n, h, c ποικίλει, αλλά κάθε τμήμα έχει συγκεκριμένες ιδιότητες οι οποίες
είναι συντηρημένες (Σχήμα 2.8). Το τμήμα-n κυμαίνεται από 3 μέχρι 32 κατάλοιπα σε μήκος. Η
πληροφορία που είναι γνωστό ότι σχετίζεται την έκκριση των πρωτεϊνών βρίσκεται συνολικό
αριθμό θετικά φορτισμένων κατάλοιπων. Παρατηρούμε ότι ~90% των πεπτιδίων-σημάτων έχει
1 με 3 θετικά φορτισμένα κατάλοιπα. Ομοίως το τμήμα-h εκτείνεται από 6 μέχρι 18 κατάλοιπα
και το 90% των εκκρινόμενων πρωτεϊνών φέρει 4-16 υδρόφοβα κατάλοιπα. (Σχήμα 2.7).
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Σχήμα 2.9 Σύνοψη χαρακτηριστικών πεπτιδίου-σήματος.
Ομοίως με Σχήμα 2.5 με επιπλέον σύνοψη των χαρακτηριστικών του πεπτιδίου-σήματος όπως προέκυψε από την
ανάλυση μας. Μέσα στα ορθογώνια πλαίσια αναγράφονται τα εύρη μήκους του κάθε τμήματος και από κάτω από
αυτά μια σύνοψη των ιδιοτήτων (θετικά φορτία για τμήμα-n, υδρόφοβα κατάλοιπα για τμήμα-h).

2.2.3 Ανάλυση Μήκους του Ώριμου Τμήματος των εκκρινόμενων
εκκρινόμενων
πρωτεϊνών
Προχωρήσαμε σε ανάλυση μήκους του ώριμου τμήματος των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών. Ώριμο τμήμα ή αλλιώς ώριμη μορφή των εκκρινόμενων πρωτεϊνών ονομάζουμε την
πρωτοταγή ακολουθία που απομένει όταν αποκοπεί το πεπτίδιο-σήμα από το αμινοτελικό
άκρο της προ-πρωτεΐνης. Οι κατανομές μήκους των ώριμων μορφών των εκκρινόμενων και
κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών παρατίθεται στo Σχήμα 2.10. Παρατηρούμε ότι οι κατανομές
μήκους των δύο κατηγοριών είναι ίδιες και αυτό επιβεβαιώνεται με τον στατιστικό έλεγχο
Kruskal Wallis. Ο στατιστικός έλεγχος Kruskal Wallis είναι ένας μη παραμετρικός έλεγχος,
δηλαδή δεν κάνει παραδοχές για το είδος των κατανομών από τις οποίες προέκυψαν τα
δείγματα (για παράδειγμα ότι είναι κανονικές κατανομές). Οι παραδοχές που κάνει είναι ότι τα
δείγματα κάθε κατηγορίας είναι ανεξάρτητα και προέρχονται από κατανομές με ίδιες μεσαίες
τιμές (medians). Ως αποτέλεσμα δίνει μια τιμή p-value η οποία αποτελεί μέτρο που δείχνει πόσο
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ισχυρές είναι οι ενδείξεις ότι ισχύουν οι παραπάνω παραδοχές. Ορίζουμε πάντα ένα κατώφλι
για να την απόφαση αν οι κατανομές που προκύπτουν από τα δείγματα θεωρούμε έχουν ίδιους
μεσαίους όρους. Αυτό το κατώφλι στην περίπτωση μας είναι για p-value μεγαλύτερο από 0.05
(οι κατανομές είναι όμοιες σε επίπεδο τουλάχιστον 5%)
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Σχήμα 2.10 Ανάλυση μήκος ώριμου τμήματος εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών.
Η κατανομή του μήκους του ώριμου τμήματος των εκκρινόμενων πρωτεϊνών, δηλαδή του μήκους της ώριμης
πρωτεΐνης αφού αποκοπεί από αυτήν το πεπτίδιο-σήμα. Στο οριζόντιο άξονα έχουμε το μήκος σε αμινοξέα του και
στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το ποσοστό των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Πάνω δεξιά είναι παραθέτουμε την τιμή
p-value του στατιστικού ελέγχου Kruskal Wallis. Ο στατιστικός αυτός έλεγχος εξετάζει αν τα δείγματα των δύο
κατηγοριών προέρχονται από κατανομές με ίδιες μεσαίες (median) τιμές. Η τιμή p-value είναι ίση με 0.26 που
σημαίνει ότι οι δύο κατανομές έχουν ίδιους μεσαίους όρους σε επίπεδο 26%.

Αντίστοιχη ανάλυση έγινε με τις υποκατηγορίες των εκκρινόμενων πρωτεϊνών (Σχήμα
2.11). Το σύνολο των εκκρινόμενων πρωτεϊνών χωρισμένο σε τρείς υποκατηγορίες όπως και
στην ανάλυση του μήκους πεπτιδίου-σήματος (Σχήμα 2.4). Παρατηρούμε ότι οι λιποπρωτεΐνες
έχουν μήκος ώριμου τμήματος γενικά μικρό (50-150 αμινοξέα) ενώ οι πρωτεΐνες της εξωτερικής
μεμβράνης έχουν τα πιο μεγάλα μήκη στο σύνολο των εκκρινόμενων πρωτεϊνών αλλά και σε
σύγκριση με τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Αν αντιπαραβάλουμε τις κατανομές του
ώριμου τμήματος και αυτές του πεπτιδίου-σήματος στην Σχήμα 2.4 μοιάζει να ισχύει ένα
μοντέλο όπου μικρές πρωτεΐνες συνοδεύονται από μικρά πεπτίδια-σήματα (λιποπρωτεΐνες) και
το αντίστροφο (πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης). Στην περίπτωση των πρωτεϊνών της
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εξωτερικής μεμβράνης αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτήν την υποκατηγορία
εμπεριέχεται μια οικογένεια πρωτεϊνών οι αυτομετατοπιζόμενες πρωτεΐνες (autotransporters) Οι
αυτομετατοπιζόμενες πρωτεΐνες έχουν μια επιπλέον αμινοξική προέκταση στο αμινοτελικό
άκρο του πεπτιδίου-σήματος (εισαγωγική ενότητα 1.3.3). Στην περίπτωση των λιποπρωτεϊνών
αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα πεπτίδια-σήματα αποκόπτονται από την πεπτιδάση ΙΙ.

30

Λιποπρωτείνες
Περιπλασµικές πρωτείνες
Κυτταροπλασµατικές
Εγγενώς µεµβρανικές πρωτείνες
της εξωτερικής µεµβράνης

25

20

Kruskal wallis p-value: 2.8866e-014

15

10

5

0
100
200
300

0
400
500

1
600

2

700

3

800
900

4
1000

Σχήμα 2.11 Ανάλυση μήκους κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών και ώριμου τμήματος τριών υποκατηγοριών
εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες χωρισμένες σε τρείς υποκατηγορίες (όπως Σχήμα 2.4). Στο σχήμα συμπεριλαμβάνεται και
το σύνολο των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών. Οι λιποπρωτεΐνες έχουν γενικά μικρότερα μήκη ώριμου τμήματος.
Η κατηγορία των πρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης περιέχει τα πιο ακραία μήκη ώριμων τμημάτων και
πεπτιδίων-σημάτων μέσα στο κύτταρο. Πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός στατιστικός έλεγχος Kruskal Wallis, σε
όλα τα πιθανά ζεύγη κατηγοριών. Συμφωνά με αυτόν η κατανομή μήκους ώριμου τμήματος των πρωτεϊνών της
εξωτερικής μεμβράνης έχει μεσαία τιμή που αποκλίνει από τις μεσαίες τιμές των υπόλοιπων κατανομών. Επίσης οι
κατανομές των λιποπρωτεϊνών, περιπλασμικών και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών έχουν ίδιες μεσαίες τιμές.

2.2.4 Πρωτοταγείς ∆ομές Πρωτεϊνών και Συντήρηση Αμινοξέων
Κάθε πρωτεΐνη για να αναγνωριστεί για παράδειγμα από κάποιο μηχανισμό στόχευσης,
από πεπτιδάσες ή από σαπερόνες τότε πρέπει να περιέχει αντίστοιχα αμινοξικά μοτίβα στην
αλληλουχία της. Σε πολλές περιπτώσεις τα μοτίβα αυτά αφορούν συγκεκριμένα αμινοξέα σε
συντηρημένες θέσεις στην αμινοξική αλληλουχία. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε μια
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ανάλυση όπου θα μας αναδείξει τις συντηρημένες θέσεις και τα αμινοξέα στο σύνολο των
κυτταροπλασματικών αλλά και εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Για τον υπολογισμό του πόσο
συντηρημένες είναι θέσεις στις αμινοξικές αλληλουχίες χρησιμοποιήσαμε ένα ειδικευμένο
βιοπληροφορικό εργαλέιο το WebLogo (Crooks, et al. 2004).

Πεπτίδιο--Σήμα και συντηρημένες Θέσεις
2.2.4.1 Πεπτίδιο
Οι αμινοξικές αλληλουχίες των εκκρινόμενων πρωτεϊνών στοιχήθηκαν στο πρώτο
αμινοξύ και υπολογίστηκε η εντροπία κατά μήκος αυτών των ακολουθιών. Ο όρος εντροπία σε
αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρεται στο μέτρο αταξίας μιας πρωτεΐνης αλλά σε έναν όρο που
προέρχεται από την Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων. Με απλά λόγια η εντροπία ενός
συνόλου πρωτεϊνών σε μια συγκεκριμένη θέση είναι ένα μέτρο τυχαιότητας των αμινοξέων που
επιλέγονται σε αυτή τη θέση (Υλικά και μέθοδοι 5.3). Η απεικόνιση και ο υπολογισμός τις
εντροπίας των αμινοξικών ακολουθιών έγινε με τη βοήθεια ενός ειδικευμένου εργαλείου,
WebLogo (Crooks, et al. 2004). Στα διαγράμματα-λογότυπα που προκύπτουν το συνολικό ύψος
κάθε στοίβας γραμμάτων υποδηλώνει πόσο συντηρημένη είναι αυτή η θέση ενώ το ύψος κάθε
γράμματος μέσα στη στοίβα υποδηλώνει την σχετική συχνότητα κάθε γράμματος. Στα
λογότυπα αυτά, τα αμινοξέα είναι χρωματισμένα με βάση τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες.
Συγκεκριμένα με κόκκινο έχουμε τα αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα (D,E), με μπλε τα θετικά
φορτισμένα αμινοξέα (K,R), με ροζ τα μικρού μεγέθους κατάλοιπα (A,G), με πράσινο τα
υδρλοφοβα (I,L,V,M,F), με μωβ τα μεγάλου μεγέθους κατάλοιπα (bulky) (Y,W), με γκρι τα
πολικά (N,Q,H), με πορτοκαλί η προλίνη (P) και με μαύρο τα κατάλοιπα (T,S). Στο Σχήμα 2.12
παρουσιάζουμε τα λογότυπα εντροπίας και συχνότητας των εκκρινόμενων και των
κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών (Παράρτημα B).
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Σχήμα 2.12 Συντηρημένα αμινοξέα στις πρωτοταγείς δομές κυτταροπλασματικών και εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Στα λογότυπα εντροπίας το συνολικό ύψος κάθε στοίβας γραμμάτων υποδηλώνει πόσο συντηρημένη είναι αυτή η
θέση ενώ το ύψος κάθε γράμματος μέσα στη στοίβα υποδηλώνει την σχετική συχνότητα κάθε γράμματος. Επίσης τα
αμινοξέα είναι χρωματισμένα με βάση τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Η αντιστοίχιση των χρωμάτων είναι η εξής:
μπλε:
μπλε: βασικά (basic) (K,R), κόκκινο:
κόκκινο: όξινα (acidic) (D, E), ροζ:
ροζ: μικρά (A,G), πράσινο:
πράσινο: υδρόφοβα (I,L,V,M,F), μωβ:
μεγάλου μεγέθους κατάλοιπα (bulky) (Y,W), γκρι: τα πολικά (N,Q,H), πορτοκαλί:
πορτοκαλί η προλίνη (P) και μαύρο:
μαύρο τα
κατάλοιπα (T,S). Παρουσιάζουμε τα πρώτα 50 αμινοξέα της στοίχισης. A,B: λογότυπα εντροπίας των
κυτταροπλασματικών και των εκκρινόμενων πρωτεϊνών αντίστοιχα. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε την θέση πάνω
στην ακολουθία και στον κατακόρυφο άξονα μονάδες εντροπίας (για την περίπτωση των 20 αμινοξέων το η μέγιστη
τιμή είναι 4bits) C,D: λογότυπα συχνότητας των κυτταροπλασματικών και των εκκρινόμενων πρωτεϊνών αντίστοιχα.
Η σύγκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών δείχνει να κυριαρχεί το μοτίβο του πεπτιδίου-σήματος στην περίπτωση των
εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Υπάρχει ξεκάθαρη διαφορά στην προτίμηση αμινοξέων. Για παράδειγμα παρατηρούμε ότι
οι κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες από την θέση +3 και μετά προτιμούν υδρόφοβα κατάλοιπα (L,G,A,I).
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Σχήμα 2.13 Συντηρημένα αμινοξέα στις πρωτοταγείς δομές τριών υποκατηγοριών εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Ομοίως με Σχήμα 2.12 μονό που εδώ παρουσιάζουμε τρείς υποκατηγορίες εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Α: 277
Περιπλασμικές πρωτεΐνες Β: 91 Λιπορωτείνες C: 61 πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης. Παρατηρούμε ότι στην
περιοχή του πεπτιδίου-σήματος οι κατηγορίες παρουσιάζουν παραλλαγές των συντηρημένων ιδιοτήτων του
πεπτιδίου-σήματος (όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.12). Συγκεκριμένα στην κατηγορία των λιποπρωτεϊνών
παρατηρούμε ότι σε συγκεκριμένες θέσεις στην περιοχή του τμήματος-c υπάρχουν κυστείνες σε μεγαλύτερη
συχνότητα. Το φαινόμενο οφείλεται ύπαρξη συντηρημένου μοτίβου (L)-(S|A)-(A|G)-(S)-(C) το οποίο αναγνωρίζει η
πεπτιδάση ΙΙ (Hayashi and Wu 1990; Sankaran and Wu 1995).
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Η ίδια ανάλυση έγινε και με το ώριμο τμήμα των τριών κατηγοριών εκκρινόμενων
πρωτεϊνών (G, H, I/E - Σχήμα 1.1). Για την πρόβλεψη ύπαρξης πεπτιδίου-σήματος και
αποκοπής τους από τις πεπτιδάσες τύπου Ι και ΙΙ χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικά εργαλεία
SignalP και LipoP (Emanuelsson, et al. 2007; Juncker, et al. 2003). Από το λογότυπο εντροπίας
του ώριμου τμήματος προκύπτει ότι υπάρχουν συντηρημένες θέσεις. Συγκεκριμένα στις 2
πρώτες θέσεις μετά το πεπτίδιο-σήμα υπάρχει «προτίμηση» σε αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα.
Στην περίπτωση των λιποπρωτεϊνών έχουμε 100% κυστείνη (C) στην πρώτη θέση.
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγική ενότητα 1.3.3 όλες οι λιποπρωτεΐνες έχουν κυστείνη στην
πρώτη θέση του ώριμου τμήματος γιατί πάνω σ’ αυτήν προσαρτάται ένα λιπίδιο. Μέσω αυτού
του λιπιδίου οι λιποπρωτεΐνες αγκυροβολούν στην μεμβράνη. Αφού γίνει αυτή προσάρτηση οι
τροποποιημένες λιποπρωτεΐνες αναγνωρίζονται από την πεπτιδάση ΙΙ η οποία κόβει το
πεπτίδιο-σήμα (Hayashi and Wu 1990; Sankaran and Wu 1995). Το τμήμα-c του πεπτιδίουσήματος είναι απαραίτητο για την αναγνώριση της προ-πρωτεΐνης από την πεπτιδάση ΙΙ (von
Heijne 1990). Στην συνέχεια μέσω του μηχανισμού στόχευση LOL, οι λιπορωτείνες
αγκυροβολούν στην εσωτερική ή στην εξωτερική μεμβράνη. Για να μεταφερθούν στην
εξωτερική μεμβράνη πρέπει να έχουν ασπαρτικό οξύ (D) στην θέση +2 και ταυτόχρονα S/D/E/
στην θέση +3. Για να παραμείνει αγκυροβολημένη μια λιποπρωτεΐνη στην εσωτερική μεμβράνη
πρέπει να έχει ασπαρτικό οξύ (D) στην θέση +2 και λυσίνη (K) στην θέση +3 (Narita and Tokuda
2010; Tokuda and Matsuyama 2004). Τα συγκεκριμένα αμινοξέα στις αντίστοιχες θέσεις είναι
συντηρημένα όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.15 Β.
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Σχήμα 2.14 Συντηρημένα αμινοξέα στο ώριμο τμήμα εκκρινόμενων πρωτεϊνών
Ομοίως με Σχήμα 2.12. A,Β: Λογότυπο εντροπίας και συχνότητας του ώριμου τμήματος των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι οι δύο πρώτες θέσεις είναι συντηρημένες με εντροπία (>1 bits). Η ύπαρξη
αρνητικών φορτίων στο πρώιμο ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών έχει παρατηρηθεί και σε άλλες
αναλύσεις (Choo and Ranganathan 2008; Kajava, et al. 2000)
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Σχήμα 2.15 Συντηρημένα αμινοξέα στο ώριμο τμήμα τριών υποκατηγοριών εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Ομοίως με Σχήμα 2.13. A,Β,C
,Β,C: Περιπλασμικές, Λιποπρωτεΐνες, Πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης αντίστοιχα. Για
την περίπτωση των λιποπρωτεϊνών έχουμε 100% κυστείνη στην πρώτη θέση, δηλαδή συντηρημένη στο μέγιστο (4
bits). Ακολουθούν αρνητικά φορτισμένα κατάλοιπα (D, E) και προλίνες (P) οι οποίες φαίνεται ότι ρυθμίζουν το
σημείο όπου κόβει η πεπτιδάση τύπου ΙΙ (von Heijne 1988). Στην περίπτωση των περιπλασμικών πρωτεϊνών και
πρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης παρατηρούμε αρνητικά φορτισμένα κατάλοιπα συντηρημένα στις δύο πρώτες
θέσεις.
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2.2.5 Συζήτηση Αποτελεσμάτων
Η ανάλυση των χαρακτηριστικών του πεπτιδίου-σήματος έδειξε ότι ένα τυπικό πεπτίδιο
σήμα έχει περίπου 19-23 αμινοξέα μήκος. Στην στοίχιση των προ-μορφών των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών το μοτίβο του πεπτιδίου-σήματος είναι αυτό που διακρίνεται περισσότερο (20-25
θέσεις είναι πιο συντηρημένες, Σχήμα 2.12). Σε αυτήν την περιοχή μπορούμε να διακρίνουμε τα
τρία τμήματα στα οποία μπορεί να χωριστεί νοητά το πεπτίδιο-σήμα. Παρατηρούμε ότι τα
τμήματα αυτά δεν έχουν διακριτά όρια και αυτό γιατί η στοίχιση έγινε στο πρώτο αμινοξύ και
τα μήκη των πεπτιδίων-σημάτων ποικίλουν. Αυτό που είναι περισσότερο συντηρημένο δεν είναι
οι θέσεις του πεπτιδίου-σήματος αλλά οι ιδιότητες των τριών τμημάτων. Συγκεκριμένα βασικά
κατάλοιπα κυριαρχούν στις θέσεις 2-4 και υδρόφοβα στις θέσεις 5-17.
Συντηρημένα αρνητικά αμινοξέα παρατηρούνται στις θέσεις 2 και 3 του ώριμου
τμήματος των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Αυτή η παρατήρηση είναι συμβατή με παλαιότερη
στατιστική ανάλυση όπου η κατανομή του συνολικού αρνητικού φορτίου του ώριμου τμήματος
βρέθηκε να έχει την μέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές κατανομές στην περιοχή του
αμινοτελικού άκρου του ώριμου τμήματος (Kajava, et al. 2000). Επίσης οι κυτταροπλασματικές
πρωτεΐνες και το ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών παρουσιάζουν διαφορές σε
αμινοξική σύσταση. Συγκεκριμένα οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες έχουν περισσότερα πολικά και
φορτισμένα αμινοξέα ενώ οι κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες μετά το τρίτο αμινοξύ (θέση +3)
είναι γενικά υδρόφοβες (L,I,A,G).

2.3 ∆ιαχωρισμός Πρωτεϊνών μέσω μεθόδων Μηχανικής
Μηχανικής Μάθησης
Μάθησης
2.3.1 Επιλογή
Επιλογή παραμέτρων εισόδου
Στόχος μας είναι να διαχωρίσουμε τις κυτταροπλασματικές από τις εκκρινόμενες
πρωτεΐνες και να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά που τις διακρίνουν. Ως μέσο για αυτήν την
ανάλυση χρησιμοποιήσαμε εργαλεία Μηχανικής Μάθησης ώστε να αναπτύξουμε μοντέλα
διαχωρισμού κυταροπλασματικών και εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
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Πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός των χαρακτηριστικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν
για την εκπαίδευση και εκμάθηση με βάση τα δείγματα. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε
μόνο την πρωτοταγή δομή των πρωτεϊνών και καθορίσαμε το επιθυμητό μήκος των αμινοξικών
ακολουθιών γι’ αυτήν την ανάλυση. Εξετάσαμε βιοχημικά αλλά και εξελικτικά στοιχεία.
Πειραματικές μελέτες όπου το ώριμο τμήμα πρωτεϊνών περικόπηκε σε διάφορα μήκη
προτείνουν ότι τα πρώτα 50 περίπου κατάλοιπα του ώριμου τμήματος φέρουν την απαραίτητη
πληροφορία για έκκριση (Bassilana; Henning, Masashi Kato (Bassilana, et al. 1992; Hemm, et al.
2008; Kato, et al. 1992). Επιπλέον ανάλυση του ώριμου τμήματος τις δικής μας βάσης
δεδομένων εκκρινόμενων πρωτεϊνών έδειξε ότι 23 μόνο πρωτεΐνες έχουν μήκος ώριμου
τμήματος μικρότερο από 70 κατάλοιπα (Παράρτημα C). Οι πιο μικρού μήκους ώριμου
τμήματος ακολουθίες είναι των λιπορωτεινών ecnA και ecnB που είναι 23 και 27 αμινοξέα
αντίστοιχα. Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση επιλέξαμε

να συμπεριλάβουμε στην

εκπαίδευση μια αμινοτελική έκταση 100 αμινοξέων. Αυτό το μήκος αντιστοιχεί σε μήκος
ώριμου τμήματος περίπου 65-80 κατάλοιπων.

2.3.2 Αναπαράσταση
Αναπαράσταση Παραμέτρων εισόδου
Τα 100 πρώτα αμινοξέα επιλέχθηκαν ως χαρακτηριστικά εισόδου για το στάδιο της
μηχανικής μάθησης. Το ίδιο μήκος χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση των προ – μορφών αλλά
και των ώριμων μορφών των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Αρχικά αριθμήσαμε τα αμινοξέα από
το 1 μέχρι το 20 και αντιστοιχήσαμε τους αριθμούς αυτούς σε μια δυαδική αναπαράσταση των
20 bits. Στην συνέχεια μετατρέψαμε την αλφαριθμητική αμινοξική ακολουθία εισόδου σε
δυαδική μέσω της αντιστοίχησης των αμινοξέων στην δυαδική τους αναπαράσταση (Πίνακας
2.1). Αυτή η μετατροπή έγινε για ώστε οι μεταβλητές εισόδου να παίρνουν δυαδικές τιμές
(1=υπάρχει το συγκεκριμένο αμινοξύ, 0=δεν υπάρχει).
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Όνομα

Κώδικας ενός γράμματος

Αριθμητική Αντιστοίχιση

∆υαδική Αναπαράσταση
Αναπαράσταση

Methionine

M

1

Alanine

A

2

01000000000000000000

Valine

V

3

00100000000000000000

Leucine

L

4

00010000000000000000

Isoleucine

I

5

00001000000000000000

Proline

P

6

Hydrophobic/NonPolar
10000000000000000000

00000100000000000000
00000010000000000000

Phenylalanine

F

7

Tryptophan

W

8

Glycine

G

9

00000000100000000000

Serine

S

10

00000000010000000000

Cysteine

C

11

00000000001000000000

Asparagine

N

12

00000000000100000000

Glutamine

Q

13

00000000000010000000

Tyrosine

Y

14

00000000000001000000

Threonine

T

15

00000000000000100000

00000001000000000000

Hydrophobic/Polar

Polar/positive/Basic
Lysine

K

16

00000000000000010000

Arginine

R

17

00000000000000001000

Histidine

H

18

00000000000000000100

Polar/negative/acidic
Aspartic Acid

D

19

00000000000000000010

Glutamic Acid

E

20

00000000000000000001

Πίνακας 2.1 ∆υαδική αναπαράσταση αμινοξέων.
Η πρώτη στήλη αναφέρεται στο όνομα του αμινοξέος και η δεύτερη στη κωδικοποίηση με ένα γράμμα των
αμινοξέων. Στην τρίτη και τέταρτη στήλη είναι η δεκαδική και η δυαδική αντιστοίχιση που έγινε από εμάς για λόγους
αναπαράστασης των χαρακτηριστικών εισόδου. Τα αμινοξέα τοποθετήθηκαν όχι με τυχαία σειρά αλλά βάση
ιδιοτήτων (polar, non polar etc). Η δυαδική αναπαράσταση έγινε χρησιμοποιώντας 20 bits όπου στην αντίστοιχη
θέση έχουμε το ψηφίο ‘1’.

∆οκιμάσαμε επίσης να ομαδοποιήσουμε τα αμινοξέα ανάλογα με τις ιδιότητες τους και
δημιουργήσαμε κατηγορίες χαρακτηριστικών τις οποίες αριθμήσαμε και αντιστοιχίσαμε και
πάλι σε δυαδικούς αριθμούς. ∆οκιμάσαμε 2 διαφορετικές ομαδοποιήσεις (Πίνακας 2.2 και
Πίνακας 2.3). Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν ομάδες αμινοξέων για την εκπαίδευση
των μοντέλων η αναπαράσταση έγινε ως εξής: η κάθε αμινοξική ακολουθία μετατράπηκε
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ταυτόχρονα και στις τρείς αναπαραστάσεις (Πίνακας 2.1 - Πίνακας 2.3) και οι
αναπαραστάσεις αυτές τοποθετήθηκαν στη σειρά σαν ξεχωριστά χαρακτηριστικά της
ακολουθίας. Με αυτόν τον τρόπο ο αλγόριθμος επιλογής των χαρακτηριστικών είχε την
δυνατότητα να επιλέξει συγκεκριμένο αμινοξύ ή την ιδιότητα ενός αμινοξέος ανά θέση στην
ακολουθία.
Κωδικοποίηση
ομάδας
με ένα γράμμα
Acidic
@
Basic
+
Small
s
Polar uncharged
o
Hydrophobic
h
Bulky
b
Proline
p
Polar
q
Cysteine
C
Ιδιότητα
Αμινοξέος

Αμινοξέα
ομάδας

Αριθμός
Ομάδας

∆υαδική
Αναπαράσταση

D,E
K,R
A,G
T,S
I,L,V,M
F,Y,W
P
N,Q,H
C

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

100000000
010000000
001000000
000100000
000010000
000001000
000000100
000000010
000000001

Πίνακας 2.2 Ομαδοποίηση αμινοξέων σε εννέα κατηγορίες και αντίστοιχη δυαδική αναπαράσταση.
Η πρώτη στήλη αναφέρεται στο όνομα της κατηγορίας και η δεύτερη σε μια δική μας κωδικοποίηση με ένα γράμμα.
Στην τρίτη στήλη είναι τα αμινοξέα που ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία. Στην τέταρτη και πέμπτη στήλη είναι η
δεκαδική και η δυαδική αντιστοίχιση που έγινε από εμάς για λόγους αναπαράστασης των χαρακτηριστικών
εισόδου. Τα αμινοξέα ομαδοποιήθηκαν με βάση ιδιοτήτων τους (polar, non polar etc). Η δυαδική αναπαράσταση
έγινε χρησιμοποιώντας 9 bits όπου στην αντίστοιχη θέση έχουμε το ψηφίο ‘1’.
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Ιδιότητα
Αμινοξέος
Hydrophobic
Small
R
K
D
E
Hydroxyl
Polar
H
M
W

Κωδικοποίηση
ομάδας
με ένα γράμμα
Pho
sm
R
K
D
E
X
Pol
H
M
W

Αμινοξέα
ομάδας

Αριθμός
Ομάδας

∆υαδική
Αναπαράσταση

L,I,F
V,G,A,P
R
K
D
E
Y,T,S
N,Q,C
H
M
W

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

10000000000
01000000000
00100000000
00010000000
00001000000
00000100000
00000010000
00000001000
00000000100
00000000010
00000000001

Πίνακας 2.3 Εναλλακτική ομαδοποίηση αμινοξέων σε έντεκα κατηγορίες και αντίστοιχη δυαδική αναπαράσταση.
Η πρώτη στήλη αναφέρεται στο όνομα της κατηγορίας και η δεύτερη σε μια δική μας κωδικοποίηση με ένα με τρια
γράμματα για να διακρίνεται από την ομαδοποίηση σε εννέα ομάδες (Πίνακας 2.3). Στην τρίτη στήλη είναι τα
αμινοξέα που ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία. Στην τέταρτη και πέμπτη στήλη είναι η δεκαδική και η δυαδική
αντιστοίχιση που έγινε από εμάς για λόγους αναπαράστασης των χαρακτηριστικών εισόδου. Τα αμινοξέα
ομαδοποιήθηκαν με βάση ιδιοτήτων τους (polar, non polar etc). Η δυαδική αναπαράσταση έγινε χρησιμοποιώντας
11 bits όπου στην αντίστοιχη θέση έχουμε το ψηφίο ‘1’.

Έχοντας κωδικοποιήσει τα χαρακτηριστικά εισόδου προχωρήσαμε σε ανάπτυξη
μοντέλων διαχωρισμού του συνόλου των κυτταροπλασματικών ακολουθιών από το σύνολο
των προ-μορφών αλλά και των ώριμων τμημάτων των εκκρινόμενων πρωτεϊνών
χρησιμοποιώντας Μηχανές ∆ιανυσμάτων Υποστήριξης (SVMs) αλλά και δέντρα απόφασης
(Decision Trees).

2.3.3 Μηχανές ∆ιανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines)
Machines)
Ως πρώτη προσέγγιση στο πρόβλημα διαχωρισμού των εκκρινόμενων πρωτεϊνών από
τις μη εκκρινόμενες πρωτεΐνες χρησιμοποιήσαμε ένα ελεύθερο λογισμικό το GEMS (Gene
Expression Model Selector)), το οποίο αναπτύχθηκε για την κατηγοριοποίηση δεδομένων
έκφρασης από μικροσυστοιχίες. Βασίζεται σε Μηχανές ∆ιανυσμάτων Υποστήριξης (SVMs) και
ενσωματώνει αλγορίθμους για επιλογή χαρακτηριστικών και εκτίμησης της απόδοσης των
παραγόμενων μοντέλων (cross validation) (Statnikov, et al. 2004; Statnikov, et al. 2005).
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2.3.3.1 Εκπαίδευση Μοντέλων ∆ιαχωρισμού

Μέσω του εργαλείου μηχανικής μάθησης (GEMS) εκπαιδεύσαμε μοντέλα διαχωρισμού
των προ-μορφών και των ώριμων τμημάτων των εκκρινόμενων πρωτεϊνών από

με τις

κυτταροπλασματικές (Σχήμα 2.16 και Σχήμα 2.17). Εκπαιδεύσαμε επίσης μοντέλα για τον
διαχωρισμό κάθε μιας από τις τρείς υποκατηγορίες εκκρινόμενων πρωτεϊνών (Περιπλασμικές,
Λιποπρωτεΐνες,

πρωτεΐνες

της

εξωτερικής

μεμβράνης)

από

την

κατηγορία

των

κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών. ∆οκιμάσαμε κανονικό (Gaussian) και πολυωνυμικό πυρήνα
(kernel) ως παράμετρο για τις Μηχανές ∆ιανυσμάτων Υποστήριξης (SVMS). Για τον
υπολογισμό του γενικού σφάλματος (cross validation, bootstrapping, (Weiss and Kulikowski
1991; Efron and Tibshirani 1993; Hjorth 1994; Plutowski, Sakata, and White 1994; Shao and Tu
1995))

δοκιμάσαμε

cross

validation

5-20

fold.

Για

την

επιλογή

χαρακτηριστικών

χρησιμοποιήσαμε Signal to Noise Ration One versus Rest και HITON-PC (5.1). Εν τέλει όλα τα
μοντέλα στα οποία καταλήξαμε είναι με 10-fold CV cross validation, με πολυωνυμικό kernel και
με τον HITON-PC ως αλγόριθμο επιλογής χαρακτηριστικών.
Προέκυψαν 6 μοντέλα:
1. Κυτταροπλασματικές έναντι προ-μορφών εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
2. Κυτταροπλασματικές

έναντι

προ-μορφών

εκκρινόμενων

πρωτεϊνών

με

ομαδοποίηση αμινοξέων.
3. Κυτταροπλασματικές έναντι ώριμών τμημάτων εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
4. Κυτταροπλασματικές έναντι ώριμών τμημάτων περιπλασμικών πρωτεϊνών.
5. Κυτταροπλασματικές έναντι ώριμών τμημάτων λιποπρωτεϊνών πρωτεϊνών.
6. Κυτταροπλασματικές έναντι ώριμών τμημάτων πρωτεϊνών της εξωτερικής
μεμβράνης.
Η διαφορά μεταξύ των μοντέλων 1 και 2 είναι ότι στην πρώτη περίπτωση
χρησιμοποιήθηκαν ως χαρακτηριστικά εισόδου τα 100 πρώτα αμινοξέα σε δυαδική
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αναπαράσταση ενώ στη δεύτερη χρησιμοποιήθηκαν ομαδοποιήσεις των αμινοξέων όπως
εξηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα.
Σε όλες τις περιπτώσεις προέκυψαν μοντέλα πολυωνυμικά πρώτου βαθμού, δηλαδή
έχουμε επίπεδα απόφασης όπου κάθε χαρακτηριστικό συνεισφέρει ανεξάρτητα από τα
υπόλοιπα με κάποιο συντελεστή βάρους. Η εξίσωση απόφασης είναι δηλαδή ένας γραμμικός
συνδυασμός των χαρακτηριστικών που επιλέγονται:

f ( F1 , F2 ,...Fn ) = w1 ⋅ F1 + w2 ⋅ F2 + .... + wn ⋅ Fn

Fi ∈ {0,1} 0 ≤ i ≤ n Τύπος 1

όπου Fi το χαρακτηριστικό i και wi ο αντίστοιχος συντελεστής βάρους. Τα
χαρακτηριστικά όπως εξηγήσαμε παίρνουν δυαδικές τιμές. Αν σε μια ακολουθία υπάρχει το
χαρακτηριστικό i τότε το Fi είναι ίσο με 1 αλλιώς 0.
Ο κανόνας απόφασης για το αν μια πρωτεΐνη είναι εκκρινόμενη ή όχι είναι ο εξής:

αν y > 0 τοτε εκκρινόµενη

y = sign( f ( F1 , F2 ,...Fn ) ) 

αν y < 0 τοτε Μ η εκκρινόµενη 

2.3.3.2 Αναπαράσταση επιλεγμένων Χαρακτηριστικών

Όπως εξηγήσαμε όλα τα μοντέλα διαχωρισμού προέκυψαν να είναι πολυωνυμικά
πρώτης τάξη. Η εξίσωση διαχωρισμού είναι δηλαδή ένας γραμμικός συνδυασμός των
χαρακτηριστικών που επιλέγονται. Κάθε ένα από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά συνεισφέρει
στην εξίσωση με ένα συντελεστή βάρους.
Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζουμε μια οπτική αναπαράσταση των
χαρακτηριστικών που επιλέχθηκαν σε κάθε μοντέλο διαχωρισμού (Σχήμα 2.16 - Σχήμα 2.18).
Στα σχήματα αυτά αναπαριστούμε την αμινοξική ακολουθία των 100 θέσεων όπου σε κάθε
θέση έχουμε αντιστοιχίσει όλα τα αμινοξέα που επιλέγονται. Τα αμινοξέα αναπαριστώνται με
τον κώδικα ενός γράμματος (one letter code Πίνακας 2.1) και είναι χρωματισμένα με βάση τις
φυσικοχημικές ιδιότητες τους, όπως και στην περίπτωση των λογότυπων εντροπίας (Σχήμα
2.12). Τα αμινοξέα είναι τοποθετημένα στον κατακόρυφο άξονα με βάση την τιμή του
συντελεστή βάρους τους. Χαρακτηριστικά με θετικούς συντελεστές βάρους προτιμώνται από τις
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εκκρινόμενες

πρωτεΐνες

ενώ

αντίθετα

χαρακτηριστικά

με

αρνητικούς

συντελεστές

αποφεύγονται από τις εκκρινόμενες πρωτείνες και είναι πιο κοινά στις κυτταροπλασματικές.
Κατά συνέπεια πάνω από τον άξονα των μηδέν έχουμε τα χαρακτηριστικά των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών και κάτω από το μηδέν τα χαρακτηριστικά των κυτταροπλασματικών. Το μέγεθος
των γραμμάτων αντιστοιχεί σε μια απεικόνιση τις σχετικής συχνότητας των αμινοξέων στις
εκκρινόμενες (χαρακτηριστικά

πάνω από το μηδέν)

και

στις κυτταροπλασματικές

(χαρακτηριστικά κάτω από το μηδέν). Τέλος για κάθε μοντέλο διαχωρισμού υπολογίστηκε το
απόλυτο άθροισμα των συντελεστών βάρους ανά κάθε θέση. Οι τιμές αυτές αναπαριστώνται με
ένα ιστόγραμμα σε άσπρο χρώμα πίσω από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά. Το ιστόγραμμα
αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο σημαντική είναι η κάθε θέση της αμινοξικής ακολουθίας.
Αρχικά παραθέτουμε την απεικόνιση των μοντέλων διαχωρισμού του συνόλου των
προ-πρωτεϊνών (προ-μορφών) από τις κυτταροπλασματικές πρωτείνες (Σχήμα 2.16). Στην
περίπτωση

αυτή

χρησιμοποιήθηκαν

οι

προ-μορφές

των

εκκρινόμενων

πρωτεϊνών,

συμπεριλαμβάνεται δηλαδή και το πεπτίδιο-σήμα. Στο Σχήμα 2.16 υπάρχουν δύο μοντέλα
διαχωρισμού των προ-πρωτεϊνών από τις κυτταροπλασματικές. Το πρώτο μοντέλο
διαχωρισμού εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας ως χαρακτηριστικά μόνο οι αμινοξικές
αλληλουχίες των πρωτεϊνών. Το μοντέλο αυτό το ονομάσαμε μοντέλο πρόδρομης μορφής. Στο
δεύτερο μοντέλο στην διαδικασία της εκπαίδευσης εισάγαμε μια επιπλέον πληροφορία που
αφορά τις φυσικοχημικές ιδιότητες των αμινοξέων (ομαδοποίηση αμινοξέων με βάση τις
φυσικοχημικές τους ιδιότητες Πίνακας 2.2 και Πίνακας 2.3). Για παράδειγμα έχουμε με «+» τα
θετικά φορτισμένα αμινοξέα και με «@» τα αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα. Τα δύο αυτά
μοντέλα διαχωρισμού περίπου το ίδιο ποσοστό επιτυχίας (Πίνακας 2.4) παρόλο που στο
δεύτερο μοντέλο τα χαρακτηριστικά που επιλέγονται είναι λιγότερα (169 έναντι 131
χαρακτηριστικά) Παρατηρούμε ότι και στα δύο αυτά μοντέλα διαχωρισμού τα περισσότερα
χαρακτηριστικά που επιλέγονται βρίσκονται στην περιοχή του πεπτιδίου-σήματος (πρώτες 2024 θέσεις), αλλά υπάρχουν εξίσου σημαντικά χαρακτηριστικά στην περιοχή του ώριμου
τμήματος.
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Προ-µορφές VS Κυτταροπλασµατικές
A
Μοντέλο 1
(Μοντέλο Προ-µορφών)

Προ-µορφές VS Κυτταροπλασµατικές (ιδιότητες αµινοξέων)
B
Μοντέλο 2

Θέση

Σχήμα 2.16 Χαρακτηριστικά διαχωρισμού εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών.
Αναπαράσταση των επιλεγμένων χαρακτηριστικών και των βαρών τους σύμφωνα με τις επίπεδα απόφασης. Στον
οριζόντιο άξονα έχουμε την θέση πάνω στην ακολουθία ξεκινώντας από το αμινοτελικό άκρο. Υπάρχει επίσης ένα
ιστόγραμμα με το απόλυτο άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των χαρακτηριστικών που έχουν επιλεχθεί
ανά θέση. Στον κατακόρυφο άξονα το ύψος που βρίσκεται κάθε γράμμα αντιστοιχεί στον συντελεστή βαρύτητας
του αντίστοιχου χαρακτηριστικού. Θετικός συντελεστής σημαίνει ότι οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες προτιμούν το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στην συγκεκριμένη θέση στην αμινοξική ακολουθία. Αρνητικό βάρος σημαίνει ότι οι
κυτταροπλασματικές το προτιμούν ενώ οι εκκρινόμενες όχι. Το μέγεθος κάθε γράμματος αντιστοιχεί σε μια
απεικόνιση του ποσοστού των εκκρινόμενων πρωτεϊνών που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό (στη περίπτωση
θετικού συντελεστή) του ποσοστού των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό
(αρνητικό βάρος). A: Κυτταροπλασματικές σε σύγκριση με προ-μορφή εκκρινόμενων πρωτεϊνών .B
B:
Κυτταροπλασματικές σε σύγκριση με προ-μορφή εκκρινόμενων πρωτεϊνών με τη διαφορά ότι η εκπαίδευση έγινε με
επιπλέον πληροφορία για τις ιδιότητες των αμινοξέων (Πίνακας 2.1 - Πίνακας 2.3). Το δεύτερο μοντέλο διαχωρισμού
έχει την ίδια περίπου απόδοση με το πρώτο παρόλο που τα χαρακτηριστικά που επιλέγονται είναι λιγότερα (Πίνακας
2.4).
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Στη συνέχεια δοκιμάσαμε αν μπορούμε να διαχωρίσουμε τις εκκρινόμενες από τις
κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες χρησιμοποιώντας μόνο τα ώριμα τμήματα. Το μοντέλο
διαχωρισμού που προέκυψε το ονομάζουμε μοντέλο ώριμης μορφής (Σχήμα 2.17).
Παρατηρούμε ότι σε αυτήν την περίπτωση τα χαρακτηριστικά που επιλέχτηκαν δεν το ίδιο
σημαντικά όπως στην περίπτωση του πεπτιδίου-σήματος (Σχήμα 2.16) και είναι περισσότερο
διάσπαρτα. Παρατηρούμε ότι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά βρίσκονται στις δύο πρώτες
θέσεις και ότι υπάρχουν εξίσου σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία αποφεύγονται από τις
εκκρινόμενες πρωτεΐνες. Συγκεκριμένα στις πρώτες 20 θέσεις αποφεύγονται υδρόφοβα
αμινοξέα και στις πρώτες 30-40 θέσεις αποφεύγεται η αργινίνη (R). Η παρατήρηση αυτή
έρχεται σε συμφωνία με πειραματικά δεδομένα όπου συνεχή κατάλοιπα αργινίνης σε αυτήν την
περιοχή παρεμποδίζουν την διαδικασία της έκκρισης (Kato, et al. 1992; Laws and Dalbey 1989;
Li, et al. 1988; Summers, et al. 1989; Tian and Bernstein 2009; Yamane and Mizushima 1988).
Ώριµες Μορφές VS Κυτταροπλασµατικές

Μοντέλο 3
(Μοντέλο Ώριµων Μορφών)

Σχήμα 2.17 ∆ιαχωρισμός ώριμων τμημάτων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών
Ομοίως με Σχήμα 2.16. Κυτταροπλασματικές σε σύγκριση με ώριμη μορφή εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Ο διαχωρισμός
των ώριμων τμημάτων από τις κυτταροπλασματικές είναι κοντά στο 92%. Κατά συνέπεια τα ώριμα τμήματα έχουν
διακριτές αμινοξικές ακολουθίες. Παρατηρούμε ότι σε σχέση με τα μοντέλα διαχωρισμού των προ-μορφών από τις
κυτταροπλασματικές (Σχήμα 2.16) τα χαρακτηριστικά που επιλέγονται σε αυτό το μοντέλο είναι διάσπαρτα σε όλο
το μήκος της ακολουθίας. Επίσης υπάρχουν αμινοξέα τα οποία αποφεύγονται, όπως υδρόφοβα (L, I) και βασικά (R,
K) αμινοξέα στις πρώτες 20 θέσεις. Τέλος υπάρχουν και αμινοξέα τα οποία ευνοούνται όπως αρνητικά φορτία στις
θέσεις 2-3.
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Τέλος εκπαιδεύσαμε μοντέλα διαχωρισμού των προ-μορφών τριών υποκατηγοριών των
εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα των λιποπρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης (Ι,Ε),
των περιπλασμικών (G) πρωτεϊνών και των πρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης (H).
Παρατηρούμε και στις τρείς περιπτώσεις τα περισσότερα χαρακτηριστικά που
επιλέγονται

βρίσκονται

στην

περιοχή

του

πεπτιδίου-σήματος.

Στην

περιοχή

αυτή

αναδεικνύονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά των πεπτιδίων-σημάτων κάθε κατηγορίας.
Συγκεκριμένα οι περιπλασμικές πρωτεΐνες στο τμήμα-c (θέσεις 15 με 30) κυριαρχεί η αλανίνη η
οποία η συντηρημένη (στις θέσεις -3 και -1 του πεπτιδίου-σήματος) στο μοτίβο αναγνώρισης
από την πεπτιδάση τύπου Ι. Επίσης στην περίπτωση των λιποπρωτεϊνών στο τμήμα-c
επιλέγονται κυστεΐνες και σερίνες οι οποίες αποτελούν μέρος ενός μοτίβου που αναγνωρίζεται
από την πεπτιδάση τύπου ΙΙ (το μοτίβο είναι [L]-[S,A]-[G,A]-[S-λιπίδιο]-[C] στις θέσεις -4 μέχρι
+1). Επίσης στην περιοχή αμέσως μετά το πεπτίδιο-σήμα (θέσεις 25-45) επιλέγονται προλίνες
(P) οι οποίες φαίνεται ότι ρυθμίζουν το σημείο όπου κόβει η πεπτιδάση τύπου ΙΙ (von Heijne
1988)
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Περιπλασµικές VS Κυτταροπλασµατικές

Μοντέλο 4

Λιποπρωτείνης VS Κυτταροπλασµατικές

Μοντέλο 5

Πρωτείνες της Εξωτερικής Μεµβράνης VS Κυτταροπλασµατικές

Μοντέλο 6

Σχήμα 2.18 Χαρακτηριστικά διαχωρισμού των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών από τρεις υποκατηγορίες
εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Ομοίως με Σχήμα 2.16. A: Κυτταροπλασματικές σε σύγκριση με περιπλασμικές. B: Κυτταροπλασματικές σε σύγκριση
με το λιποπρωτεΐνες. C: Κυτταροπλασματικές σε σύγκριση με πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης. Παρατηρούμε
ότι οι θέσεις που έχουμε επιλεγμένα χαρακτηριστικά είναι σε συμφωνία με τις συντηρημένες θέσεις όπως προέκυψε
από την ανάλυση μας (Σχήμα 2.13). Επίσης τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά συμφωνούν με τα συγκεκριμένα
συντηρημένα αμινοξέα.
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2.3.3.3 Απόδοση Μοντέλων ∆ιαχωρισμού

Στους πίνακες που ακολουθούν παραθέτουμε όλα τα μοντέλα διαχωρισμού που
προέκυψαν από την σύγκριση εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών. Ο Πίνακας
2.4 περιέχει δύο μοντέλα διαχωρισμού προ-μορφών από κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες
καθώς και το μοντέλο ώριμης μορφής από. Τα δύο πρώτα μοντέλα έχουν απόδοση σχεδόν
100%. Καταφέραμε δηλαδή να διαχωρίσουμε σχεδόν πλήρως τις εκκρινόμενες από της μη
εκκρινόμενες πρωτεΐνες με μόνη πληροφορία τις πρωτοταγή αμινοξική ακολουθία. Το πρώτο
μοντέλο εκπαιδεύτηκε με την αμινοξική πληροφορία των ακολουθιών ενώ το δεύτερο
εκπαιδεύτηκε με επιπλέον πληροφορία τις ιδιότητες των αμινοξέων. Παρατηρούμε ότι έχουν
σχεδόν ίδια απόδοση παρόλο που στο δεύτερο μοντέλο έχουν επιλεχτεί λιγότερα
χαρακτηριστικά (131 σε σύγκριση με τα 169). Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι τα περισσότερα χαρακτηριστικά και στα δύο μοντέλα βρίσκονται στην περιοχή του
πεπτιδίου-σήματος (Σχήμα 2.16) μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πληροφορία του πεπτιδίουσήματος δεν αφορά συγκεκριμένα αμινοξέα αλλά μπορεί να συνοψιστεί στις ιδιότητες αυτών.
Στον ίδιο πίνακα παραθέτεται και το μοντέλο διαχωρισμού των ώριμων μορφών από
τις κυτταροπλασματικές (μοντέλο ώριμης μορφής). Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει επίσης πολύ
υψηλή απόδοση κοντά στο 95%. Ο πολύ καλός διαχωρισμός των αμινοξικών αλληλουχιών των
ώριμων τμημάτων από τις κυτταροπλασματικές αποδεικνύει ότι τα ώριμα τμήματα έχουν
διακριτές πρωτοταγείς δομές. Επίσης από τα χαρακτηριστικά που επιλέχτηκαν (Σχήμα 2.17)
παρατηρούμε ότι υπάρχουν αμινοξέα τα οποία αποφεύγονται στα πρώτα 20-30 αμινοξέα.
Συγκεκριμένα υδρόφοβα αμινοξέα (L, I) στα πρώτα 20 αμινοξέα και βασικά αμινοξέα (R, K)
στα πρώτα 30 αμινοξέα. Επίσης αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα που κυριαρχούν στις θέσεις
+1και +2 των ώριμων τμημάτων (D, E). Στις ίδιες θέσεις εναλλακτικά έχουμε μικρά σε μέγεθος
αμινοξέα όπως αλανίνη (A) και γλυκίνη (G). Η κυστείνη στην θέση +1 αφορά τις λιποπρωτεΐνες
οι οποίες όπως έχουμε ήδη εξηγήσει έχουν όλες το συγκεκριμένο αμινοξύ στην πρώτη θέση του
ώριμου τμήματος.
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Τέλος παρατηρούμε ότι και τα τρία μοντέλα είναι πολυωνυμικά πρώτου βαθμού. Αυτό
σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά που επιλέχτηκαν συνεισφέρουν ανεξάρτητα το ένα από το
άλλο στο διαχωρισμό των δύο κατηγοριών.

Μοντέλο

Περιοχή της

Συνολικά

Προ-µορφής

αµινοξέα

Πεπτίδιο

Ώριµο

Σήµα

Τµήµα

1

+

+

100

2

+

+

100

3

-

+

100

Οµαδοποίηση

Οµαδοποίηση

Αλγόριθµος

Αριθµός

αµινοξέων

αµινοξέων

Επιλογής

Επιλεγ.

1

2

Χαρακτ.

Χαρακτ.

-

-

+

+

AUC

No Featur Sel
169

99.79

131

99.24

85

92.46

HITON_PC
No Featur Sel
HITON_PC
No Featur Sel

-

HITON_PC

Πίνακας 2.4 Συγκεντρωτικός πίνακας μοντέλων διαχωρισμού κυτταροπλασματικών και εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Αριστερά αριθμούνται τα μοντέλα διαχωρισμού. Πολυωνυμικός πυρήνας (kernel) επιλέχτηκε σε όλες τις
περιπτώσεις. Για υπολογισμό του γενικού σφάλματος επιλέχθηκε 10-fold CV. Για την επιλογή χαρακτηριστικών
δοκιμάστηκαν, HITON-PC , S2N_OVR (signal to noise ratio one versus rest) και καμιά επιλογή χαρακτηριστικών. Η
έβδομη στήλη περιέχει τους αλγόριθμους επιλογής χαρακτηριστικών που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση. Με
έντονα γράμματα είναι η επιλογή χαρακτηριστικών με την μεγαλύτερη απόδοση. Οι στήλες 2-4 περιγράφουν το
μήκος ακολουθίας που χρησιμοποιήθηκε και από ποιο τμήμα των εκκρινόμενων προτείνων. Η στήλες 5-6
περιγράφουν αν χρησιμοποιήθηκαν ομαδοποιήσεις αμινοξέα και ποιές (Πίνακας 2.2 και Πίνακας 2.3). Στην όγδοη
στήλη παραθέτουμε τον αριθμό των χαρακτηριστικών που επιλέχτηκαν . Στην τελευταία στήλη διαχωρισμού έχουμε
την απόδοση του μοντέλου AUC (Area under the curve: απεικονίζει την σχετική αναλογία ανάμεσα στις αληθινά
σωστές (true positives - benefits) και στα εσφαλμένα θετικά (false positive -costs)). Όλα τα μοντέλα είναι
πολυωνυμικά πρώτου βαθμού.
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Μοντέλο

Περιοχή της

Συνολικά

Προ-µορφής

αµινοξέα

Οµαδοποίηση

Οµαδοποίηση

αµινοξέων

αµινοξέων

1

2

Κυτταρο/κές
VS

Αλγόριθµος

Πολυω/κός

Επιλογής

Βαθµός

Χαρακτ.

µοντέλου

125

1

99.38

AUC

Πεπτίδιο

Ώριµο

Σήµα

Τµήµα

4

+

+

100

-

-

Περιπλασµικές

5

+

+

100

-

-

Λιποπρωτεΐνες

72

2

99.70

7

+

+

100

-

-

ΠΕΜ

125

1

98.29

Πίνακας 2.5 Συγκεντρωτικός πίνακας μοντέλων διαχωρισμού κυτταροπλασματικών από τρείς υποκατηγορίες
εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Ομοίως με Πίνακα 2.4 Στην έβδομη στήλη αναγράφεται η υποκατηγορία από την οποία διαχωρίστηκαν οι
κυτταροπλασματικές. Οι στήλες 2-6 περιγράφουν το μήκος ακολουθίας που χρησιμοποιήθηκε και από ποιο τμήμα
των εκκρινόμενων προτείνων και εάν ομαδοποιήθηκαν τα αμινοξέα ή όχι (Πίνακας 2.2) Στην όγδοη παραθέτουμε
τον αριθμό των χαρακτηριστικών που επιλέχτηκαν. Τέλος στην στήλη 9 και 10 έχουμε το βαθμό πολυωνυμικού
μοντέλου και την απόδοση του μοντέλου (Area under the curve) αντίστοιχα.

Ο Πίνακας 2.5 παρουσιάζει τα μοντέλα διαχωρισμού των κυτταροπλασματικών
πρωτεϊνών

από

τις

τρείς

υποκατηγορίες

εκκρινόμενων

πρωτεϊνών

(λιποπρωτεΐνες,

περιπλασμικές και πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης-ΠΕΜ). Από τα τρία μοντέλα
διαχωρισμού παρατηρούμε ότι μόνο ο διαχωρισμός λιποπρωτεϊνών από κυτταροπλασματικές
προέκυψε να είναι πολυωνυμικός δευτέρου βαθμού. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός
ότι στο ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών υπάρχουν μοτίβα τα οποία αναγνωρίζονται
από τον μηχανισμό στόχευσης LOL. Μέσω αυτού του μηχανισμού οι πρωτεΐνες ταξινομούνται
στην εξωτερική ή στην εσωτερική μεμβράνη. Τα μοτίβα αυτά αποτελούνται από αμινοξικές
θέσεις όπου που εξαρτώνται μεταξύ τους. Για παράδειγμα έχοντας ασπαρτικό οξύ (E) στην
θέση +2 και αργινίνη (R) στην θέση +3 μια λιποπρωτεΐνη οδηγείται στην εξωτερική μεμβράνη.

2.3.3.4 Συζήτηση Αποτελεσμάτων

Στην

περίπτωση

διαχωρισμού

των

εκκρινόμενων

πρωτεϊνών

από

τις

κυτταροπλασματικές ο όγκος των χαρακτηριστικών που επιλέγονται βρίσκεται πάνω στην
περιοχή του πεπτιδίου-σήματος (όπως υποδεικνύει το ιστόγραμμα αθροιστικού βάρους ανά
θέση). Αυτό αποδεικνύει ότι η βασική πληροφορία έκκρισης βρίσκεται στα πεπτίδια-σήματα,
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παρόλο που υπάρχουν επιλεγμένα χαρακτηριστικά και στην περιοχή όπου βρίσκεται το ώριμο
τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Η ομαδοποίηση των αμινοξέων με βάση της ιδιότητες τους και η εκπαίδευση του
αντίστοιχου μοντέλου διαχωρισμού (Σχήμα 2.16 C) αποδεικνύει ότι στην περιοχή του
πεπτιδίου-σήματος η πληροφορία μπορεί να συνοψιστεί σε ιδιότητες αμινοξέων. Συγκεκριμένα
τα χαρακτηριστικά αυτά όπως προκύπτουν από τις ομαδοποιήσεις αμινοξέων που
δοκιμάσαμε, είναι υδρόφοβα αμινοξέα (L, I, V, F) στην περιοχή του τμήματος-h, θετικά
φορτισμένα κατάλοιπα (R, K) στην περιοχή του τμήματος-n και μικρά ή πολικά κατάλοιπα (V,
G, A, P, T, S,) στην περιοχή του τμήματος-c. Παρατηρούμε επίσης ότι με τον ίδιο τρόπο
μπορούν να συνοψιστούν και τα χαρακτηριστικά τα οποία αποφεύγονται στο πεπτίδιο-σήμα.
Συγκεκριμένα αρνητικά φορτισμένα κατάλοιπα (@
@ = D or E) σε όλο το μήκος του πεπτιδίουσήματος και θετικά φορτισμένα κατάλοιπα (+
+ = K or R) στην περιοχή όπου βρίσκονται τα
τμήματα-h και –c. Επιπλέον το συγκεκριμένο μοντέλο διαχωρισμού έχει παρόμοια απόδοση
από το πρώτο μοντέλο (Πίνακας 2.4) παρόλο που τα χαρακτηριστικά που επιλέγονται είναι
πολύ λιγότερα (169 έναντι 131).
Παρόλο όμως που το βασικό μοτίβο των εκκρινόμενων πρωτεϊνών βρίσκεται στο
πεπτίδιο-σήμα, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά πάνω στο ώριμο τμήμα με μεγάλους
συντελεστές βάρους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον πολύ καλό διαχωρισμό (>90%)
του ώριμου τμήματος από τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες (Σχήμα 2.16 Β) οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι το ώριμο τμήμα έχει μοναδικά και διακριτά χαρακτηριστικά. Τα
χαρακτηριστικά αυτά με την παρούσα ανάλυση και χωρίς πειραματική επιβεβαίωση δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε αν και πως σχετίζονται με την διαδικασία της έκκρισης. Συγκριμένα
τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά βρίσκονται στις θέσεις +1 και +2 όπου έχουμε κυρίως
αρνητικά φορτία, κυστείνη ή μικρά αμινοξέα όπως αλανίνη και γλυκίνη (A, G). Επίσης
παρατηρούμε ότι στις πρώτες 20-30 θέσεις του ώριμου τμήματος υπάρχουν αμινοξέα τα οποία
αποφεύγονται σε αυτήν την περιοχή. Στα πρώτα 20 αμινοξέα αποφεύγονται υδρόφοβα
αμινοξέα όπως λευκίνη και ισολευκίνη (L,I), ενώ στα πρώτα αμινοξέα και στις θέσεις +10 με +30
αποφεύγονται θετικά φορτισμένα κατάλοιπα (R, K) αλλά κυρίως η αργινίνη (R).
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2.3.4 Ανάλυση Χαρακτηριστικών Ώριμου Τμήματος των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών
Στην προσπάθεια μας να περιγράψουμε την «εκκριτική» πληροφορία που φέρει το ώριμο
τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών πραγματοποιήσαμε κάποιες συμπληρωματικές αναλύσεις.
Συγκεκριμένα αναλύσαμε α) την σύσταση σε αμινοξέα, β) την αταξία και γ) την
υδροφοβικότητα του ώριμου τμήματος των εκκρινόμενων πρωτεϊνών.

Ανάλυση
2.3.4.1 Ανά
λυση Συχνότητας αμινοξέων
Για την παρούσα ανάλυση υπολογίστηκε η σχετική συχνότητα κάθε αμινοξέος ανά
θέση για τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες και για το ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων
πρωτεϊνών. Στη συνέχεια ορίστηκε ένα μέτρο σύγκρισης (παρακάτω) της σχετικής συχνότητας
ανά θέση μεταξύ των δύο κατηγοριών. Το μέτρο αυτό υπολογίστηκε για κάθε αμινοξύ
ξεχωριστά. Οι κατανομές που προέκυψαν προσεγγίστηκαν από πολυώνυμα έβδομου τάξης
ώστε να ομαλοποιηθούν. Στα ιστογράμματα που ακολουθούν ο κατακόρυφος άξονας
αντιστοιχεί στο λόγο ανάμεσα στις σχετικές συχνότητες των κυτταροπλασματικών και
εκκρινόμενων πρωτεϊνών που προκύπτει από τον τύπο (σχετική αβεβαιότητα δύο κατανομών):

 Pi , pos (sec reted ) 
 i one of the 20 aas
Ratioi ( pos ) = log 2
 P (cytoplasmic ) 
 i , pos


Τύπος 2

Pi,pos (secreted) σχετική συχνότητα του αμινοξέος i στην θέση pos
Όταν ο παραπάνω τύπος δώσει θετική τιμή σημαίνει ότι το αντίστοιχο αμινοξύ είναι πιο
συχνό στα ώριμα τμήματα και αρνητική τιμή πιο συχνό στις κυτταροπλασματικές. Η μέγιστη
τιμή είναι ίση με 4 στην περίπτωση της κυστεΐνης (Σχήμα 2.21). Παρατηρούμε ότι αρνητικά
φορτισμένα κατάλοιπα είναι πιο συχνά στις πρώτες 5 θέσεις γεγονός που είναι σε συμφωνία με
τα χαρακτηριστικά που επιλέγονται στο μοντέλο ώριμης μορφής (Σχήμα 2.17). Ομοίως θετικά
φορτισμένα (R,K) και υδρόφοβα κατάλοιπα (L,I) στις 30 πρώτες θέσεις είναι πιο συχνά στις
κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Επίσης η προλίνη είναι πιο συχνή στις θέσεις 3 με 8 των
ώριμων τμημάτων. Τέλος παρατηρούμε ότι στις 8 πρώτες θέσεις αποφεύγεται η φαινυλαλανινη
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(F) και η ασπαραγίνη (Ν) (Σχήμα 2.20 και Σχήμα 2.21) χαρακτηριστικά τα οποία δεν
προκύπτουν από το μοντέλο ώριμης μορφής.
4

L 20
-2
5

10

15

20

25

30

35

40

5

10

15

20

25

30

35

40

5

10

15

20

25

30

35

40

5

10

15

20

25

30

35

40

5

10

15

20

25

30

35

40

5

10

15

20

25

30

35

40

5

10

15

20

25

30

35

40

4
I 2
0
-2
4
K2
0
-2
4
R 20
-2
4
H 20
-2

D 42
0
-2
4
E2
0
-2

Θέση στην αµινοξική ακολουθία
Σχήμα 2.19 Σύγκριση σύστασης σε αμινοξέα εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών (Αμινοξέα L, I, K,
R, H, D, E).
Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε λόγο σχετικής αβεβαιότητας των αμινοξικών αλληλουχιών των ώριμων μορφών
και των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών (Τύπος 1). Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι υπάρχουν αμινοξέα που
προτιμώνται στο ώριμο τμήμα και σε μεγαλύτερο βαθμό πάνω στο πρώιμο ώριμο τμήμα (πρώτα 10-20 αμινοξέα).
Συγκεκριμένα έχουμε μια προτίμηση σε αρνητικά φορτία γεγονός που συμφωνεί με το μοντέλο ώριμης μορφής.
Ακόμα πιο έντονή είναι η αρνητική προτίμηση σε θετικά φορτία (R,K) και σε υδρόφοβα κατάλοιπα (L,I).
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Θέση στην αµινοξική ακολουθία
Σχήμα 2.20 Σύγκριση σύστασης σε αμινοξέα εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών (Αμινοξέα M, A, V,
P, F, W).
Ομοίως με Σχήμα 2.19, συνέχεια παράθεσης αμινοξέων. Παρατηρούμε επίσης διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών
οι οποίες προέκυψαν στο μοντέλο ώριμης μορφής (Σχήμα 2.17), για παράδειγμα η συχνότητα σε φαινυλαλανίνη στα
πρώτα 10 αμινοξέα είναι μεγαλύτερη στις κυτταροπλασματικές.
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Θέση στην αµινοξική ακολουθία
Σχήμα 2.21 Σύγκριση σύστασης σε αμινοξέα εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών (Αμινοξέα G, S, C,
N, Q, Y, T).
Ομοίως με Σχήμα 2.19, συνέχεια παράθεσης αμινοξέων.

2.3.4.2 Ανάλυση Αταξίας
Μια πρωτεΐνη για να εκτελέσει την βιολογική διαδικασία για την οποία προορίζεται,
πρέπει να είναι σε μια σταθερή και σε πλήρως αναδιπλωμένη μορφή (τεταρτοταγής δομή). Η
τεταρτοταγής δομή προκύπτει όταν στοιχεία δευτεροταγούς δομής όπως α-έλικες, β-πτυχωτές,
βρόγχοι «συναρμολογούνται» μεταξύ τους. Παρόλαυτά σε κάποιες περιπτώσεις τμήματα
πρωτεϊνών ή ακόμα και ολόκληρες πρωτεΐνες δεν είναι σε τάξη δηλαδή δεν αποκτούν
δευτεροταγή δομή και δεν οδηγούν την πρωτεΐνη σε μια μοναδική τεταρτοταγή δομή. Αυτές οι
περιοχές αταξίας χαρακτηρίζονται από απουσία σταθερής δευτεροταγούς δομής και από
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μεγάλο βαθμό κινητικότητας. Οι περιοχές αταξίας (disordered areas) δεν είναι απαραίτητα μη
λειτουργικές, μπορεί να έχουν ρόλους όπως σύνδεση/αποσύνδεση δύο πρωτεϊνικών τμημάτων
ή μονάδων πρωτεϊνικών συμπλοκών ή πρόσβαση σε σημεία πρωτεόλυσης
Στην παρούσα εργασία στόχος μας ήταν να εξετάσουμε αν η πρώιμη ακολουθία του
ώριμου τμήματος δεν έχει συγκεκριμένη δευτεροταγή δομή αλλά βρίσκεται σε μεγάλη
κινητικότητα-αταξία στις περισσότερες εκκρινόμενες πρωτεΐνες. Το ερώτημα αυτό προκύπτει
από το μοντέλο των εκκρινόμενων πρωτεϊνών οι οποίες πρέπει να είναι ξεδιπλωμένες στο
αμινοτελικό άκρο του ώριμου τμήματος ώστε να μπορούν να διέλθουν από το εκκριτικό κανάλι
Sec. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα χρησιμοποιήσαμε ένα βιοπληροφορικό εργαλείο,
DisEMPL (Linding, et al. 2003a; Linding, et al. 2004) το οποίο προβλέπει αταξία και έλλειψη
δευτεροταγούς δομής στο εσωτερικό αμινοξικών ακολουθιών. Συγκεκριμένα κάνει πρόβλεψη
τριών δευτεροταγών δομών: Βρόγχοι/Σπείρες (Loops/
Loops/Coils)
Coils): δεν είναι απαραίτητα δομές σε
αταξία. Όμως άτακτες αμινοξικές ακολουθίες βρίσκονται μόνο μέσα σε βρόγχους και σπείρες,
«Θερμοί» βρόγχοι (Hot Loops)
Loops): υποσύνολο της προηγούμενης κατηγορίας καθώς είναι βρόγχοι
με μεγάλη κινητικότητα όπως αυτή καθορίζεται από τους Ca παράγοντες θερμοκρασίας (B
factors), Απουσία συντεταγμένων σε X-Ray δομές: Καταχωρήσεις σε δομές X-ray που
αντιστοιχούν σε ηλεκτρονιακά νέφη στα οποία δεν έχουν εκχωρηθεί συντεταγμένες θέσης και
συχνά αποτελούν ένδειξη εσωτερικής αταξίας.
Χρησιμοποιήσαμε επίσης άλλο ένα βιοπληροφορικό εργαλείο, GlobpPlot (Linding, et al.

2003b) το οποίο εξετάζει την ύπαρξη δομημένων και άτακτων περιοχών κατά μήκος
αμινοξικών ακολουθιών. Βασίζεται στις πιθανότητες - τάσεις των αμινοξέων να είναι σε
κατάσταση αταξίας ή συγκεκριμένης δευτεροταγούς δομής (P
P=RCRC-SS όπου RC: πιθανότητα
αταξίας, SS: πιθανότητα σφαιρικής δομής (globular domain)).
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Σχήμα 2.22 Πρόβλεψης αταξίας στο ώριμο τμήμα εκκρινόμενων πρωτεϊνών
Α: βρόγχοι B: «θερμοί» βρόγχοι C: Απουσία συντεταγμένων σε X-Ray δομές D: Εσωτερική αταξία και σφαιρικές
δομές (globular domains). Σε κάθε περίπτωση συγκρίνουμε τις κυταροπλασματικές με τις προ –μορφές και τις ώριμες
μορφές των εκκρινόμενων, στην τελευταία περίπτωση η στοίχιση έγινε με βάση τα σημεία στα οποία κόβουν οι
πεπτιδάσες. Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε την σχετική συχνότητα (ποσοστό πρωτεϊνών που έχουν την
αντίστοιχου τύπου πρόβλεψη στην συγκεκριμένη θέση) και στον οριζόντιο άξονα έχουμε την θέση πάνω στην
αμινοξική ακολουθία (παρουσιάζουμε μόνο τις πρώτες 60 θέσεις)

Σαν είσοδο στα δύο βιοπληροφορικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ολόκληρες οι
ακολουθίες των πρωτεϊνών (όπως προτείνεται από τους δημιουργούς του εργαλείου ώστε να
έχουμε καλύτερη πρόβλεψη). Στις εκκρινόμενες πρωτεΐνες συμπεριλάβαμε όλες τις πρωτεΐνες
της εξωτερικής μεμβράνης, Λιπορωτείνες της εξωτερικής μεμβράνης Λιπορωτείνες της
εσωτερικής μεμβράνης και περιπλασμικές πρωτεΐνες. Από τις περιοχές στις οποίες υπήρχαν
προβλέψεις ύπαρξης εσωτερικής αταξίας / βρόγχου / «θερμού» βρόγχου / σφαιρικής δομής
(globular domain) αλλά και απουσία συντεταγμένων σε X-ray δομές, κρατήσαμε μόνο τις
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προβλέψεις που αφορούν τα πρώτα 60 κατάλοιπα. Επιπλέον χρησιμοποιήσαμε στατιστικούς
ελέγχους (Kruskal Wallis) για να εξετάσουμε την ομοιότητα των κατανομών.
Οι κατανομές στo Σχήμα 2.22 προέκυψαν με στοίχιση των προβλέψεων ανά θέση στην
ακολουθία. Για κάθε θέση υπολογίστηκε σχετική συχνότητα ύπαρξης συγκεκριμένου τύπου
πρόβλεψης (βρόγχος, «θερμός» βρόγχος, απουσία x-ray συντεταγμένων, εσωτερική αταξία,
σφαιρικές δομές). Σε κάθε περίπτωση συγκρίνουμε τις κυτταροπλασματικές με τις προ –μορφές
και τις ώριμες μορφές των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε τη
σχετική συχνότητα (ποσοστό πρωτεϊνών που έχουν την αντίστοιχου τύπου πρόβλεψη στην
συγκεκριμένη θέση) και στον οριζόντιο άξονα έχουμε την θέση πάνω στην αμινοξική
ακολουθία.
Η ανάλυση αταξίας των ώριμων-μορφών των εκκρινόμενων πρωτεϊνών έδειξε ότι πολύ
μικρό ποσοστό (<20%) εκκρινόμενων πρωτεϊνών έχουν πρόβλεψη για ύπαρξη αταξίας. Κατά
συνέπεια το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι κοινό στο σύνολο των εκκρινόμενων πρωτεϊνών
αλλά αφορά ίσως κάποια υποκατηγορία πρωτεϊνών και ίσως σχετίζεται με κάποιο μηχανισμό
στόχευσης. Παρατηρούμε επίσης στην περιοχή του ώριμου τμήματος μεγάλο ποσοστό
εκκρινόμενων πρωτεϊνών έχουν πρόβλεψη βρόγχου (loop).

νησίδες--περιοχές
2.3.4.3 Τοπική Υδροφοβικότητα και υδρόφοβες νησίδες

Από πειράματα που έχουν γίνει στο εργαστήριο παρατηρήθηκε ότι μια αλληλουχία από
5 υδρόφοβα αμινοξέα στις θέσεις 67 με 71 της αλκαλικής φωσφατάσης, η οποία συμβάλει
σημαντικά στην πρόσδεση τις πρωτεΐνης στο κανάλι. Για το λόγο αυτό εξετάσαμε την ύπαρξη
παρόμοιων υδρόφοβων περιοχών-νησίδων στο ώριμο τμήμα.
Για

τον

υπολογισμό

της

υδροφοβικότητας

χρησιμοποιήσουμε

την

κλίμακα

υδροφοβικότητας Kyte & Doolittle (Kyte J. 1982) όπου τα υδρόφοβα αμινοξέα έχουν θετικές
τιμές και τα υδρόφιλα αρνητικές. Σε κάθε ακολουθία αντιστοιχήθηκε η υδροφοβικότητα κάθε
αμινοξέος και έπειτα υπολογίστηκε η τοπική υδροφοβικότητα σε κάθε θέση μέσω μιας
αθροιστική μάσκα μήκους εννέα κατάλοιπων-θέσεων. Η μάσκα αναφέρεται στο εύρος
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αμινοξέων (γειτονιά) που συνυπολογίζονται στον υπολογισμό της ανά θέση τοπική
υδροφοβικότητας. Κάθε γειτονικό αμινοξύ συνεισφέρει στον υπολογισμό της τοπικής
υδροφοβικότητας με ένα συντελεστή βάρους (weight). Η τοπική υδροφοβικότητα σε μια θέση i
( LocalPhoi ) στην αμινοξική αλληλουχία υπολογίζεται ως γραμμικός συνδυασμός της
υδροφοβικότητας των γειτονικών αμινοξέων:


LocalPhoi = ∑ wn ⋅ Phon Τύπος 3
n =1

Όπου i μια θέση στην αμινοξική ακολουθία, Ν ο αριθμός των γειτονικών αμινοξέων της
θέσης i, wn ο συντελεστής βάρους του γειτονικού αμινοξέος n και Phon η υδροφοβικότητα κατά
Kyte & Doolittle του αμινοξέος n.
Οι συντελεστές βάρους ακολουθούν κανονική κατανομή (Σχήμα 2.24 Α). ∆οκιμάσαμε
γειτονιές περιττού μήκους , δηλαδή για τον υπολογισμό της τοπικής υδροφοβικότητας σε κάθε
θέση συνυπολογίζονται ίσου αριθμού αμινοξέα δεξιά και αριστερά από την θέση αυτή. Το
κεντρικό αμινοξύ μέσα στην γειτονιά μετράει περισσότερο από τα υπόλοιπα στο υπολογισμό
του αθροίσματος υδροφοβικότητας. Ο υπολογισμός τις υδροφοβικότητας σε κάθε θέση δίνει το
υδροφοβικό πρότυπο της πρωτεΐνης. Στην συνέχεια υπολογίστηκε το μήκος αλλά και η θέση
των υδρόφοβων νησίδων. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο χαλαρή εξ ορισμού και δεν απαιτεί
συνεχόμενα υδρόφοβα αμινοξέα αλλά ένα γενικό υδρόφοβο προφίλ.
Η ανάλυση τοπικής υδροφοβικότητας και η αναζήτηση κοντών υδρόφοβων νησίδων
έδειξε ότι ~80% των εκκρινόμενων πρωτεϊνών έχουν υδρόφοβες νησίδες μήκους 7-15
αμινοξέων, στα πρώτα 120 αμινοξέα του ώριμου τμήματος. Αντίστοιχα ~90% των
κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών έχουν υδρόφοβες νησίδες. Οι δύο κατηγορίες δεν
παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά και στο ποσοστό των πρωτεϊνών που έχουν υδρόφοβες
νησίδες αλλά ούτε στον αριθμό και στον μήκος αυτών.
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Σχήμα 2.23 Συνεισφορά γειτονικών αμινοξέων στον υπολογισμό της τοπικής υδροφοβικότητας.
Κάθε θέση στην γειτονική περιοχή ενός αμινοξέος μετράει διαφορετικά στον υπολογισμό της τοπικής
υδροφοβικότητας. Ως γειτονικά αμινοξέα σε μια θέση στην ακολουθία ορίσαμε ακολουθίες ίσου μήκους δεξιά και
αριστερά της αντίστοιχης θέσης. ∆οκιμάσαμε γειτονιές με περιττό αριθμό αμινοξέων. Η εκάστοτε θέση υπολογισμού
της τοπικής υδροφοβικότητας βρίσκεται στο κέντρο της γειτονιά και μετράει περισσότερο από όλες τις άλλες θέσεις.
Το πόσο συνεισφέρει κάθε θέση μέσα στην γειτονιά ορίζεται από κανονική κατανομή (όσο απομακρυνόμαστε από
το κέντρο της γειτονιάς έχουμε μικρότερη συνεισφορά). Στη συνέχεια υδρόφοβες περιοχές- νησίδες μήκους 7-15
αμινοξέων αναζητήθηκαν στο ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών και στις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες.
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Σχήμα 2.24 Ανάλυση ύπαρξης υδρόφοβων νησίδων στις εκκρινόμενες και στις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες.
Υδρόφοβες περιοχές- νησίδες μήκους 7-15 αμινοξέων αναζητήθηκαν στο ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών
και στις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Α: Κατανομή του μήκους των υδρόφοβων περιοχών – νησίδων. Β:
Κατανομή του αριθμού των υδρόφοβων περιοχών – νησίδων. C: Υδροφοβικότητα ανά θέση στην ακολουθία. D:
Κατανομή της θέσης εκκίνησης των υδρόφοβων περιοχών - νησίδων Στον κατακόρυφο άξονα σε κάθε κατανομή
έχουμε το ποσοστό των προτείνων (σχετική συχνότητα). Η ανάλυση έγινε στα πρώτα 120 αμινοξέα των αμινοξικών
ακολουθιών. ∆ίπλα στο όνομα κάθε κατηγορίας αναγράφεται το ποσοστό στο σύνολο των πρωτεϊνών που έχουν
έστω και μια υδρόφοβη νησίδα. Στις κατανομές C και D οι οριζόντιες γραμμές αντιστοιχούν στους μέσους όρους των
κατανομών.

2.3.4.4 Συζήτηση αποτελεσμάτων

Στον υπολογισμό της τοπικής υδροφοβικότητας και στην αναζήτηση υδρόφοβων
νησίδων πάνω στο ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών εντοπίσαμε μικρές διαφορές
από την αντίστοιχη ανάλυση στις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Υδρόφοβες νησίδες μήκους
7-15 αμινοξέων έχει το 83% των εκκρινόμενων πρωτεϊνών σε αντιπαράθεση με το 93% των
κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών. Επίσης η κατανομή υδροφοβικότητας ανά θέση (Σχήμα 2.24
C) δείχνει ότι μικρότερο ποσοστό εκκρινόμενων πρωτεϊνών έχουν υδρόφοβες νησίδες στα
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πρώτα 20 αμινοξέα του ώριμου τμήματος. Η εικόνα αυτή είναι συμβατή με το μοντέλο
διαχωρισμού των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών από το ώριμο τμήμα, όπου στην περιοχή
αυτή δεν ευνοούνται υδρόφοβα αμινοξέα (L, I). Η κατανομή της θέσης έναρξης των
υδρόφοβων νησίδων είναι σχεδόν ομοιόμορφή (uniform). Συνεπώς η πιθανότητα μιας
υδρόφοβης νησίδας να ξεκινάει από κάποια θέση στην αμινοξική ακολουθία είναι η ίδια για
όλες τις θέσεις.
Η ανάλυση αταξίας που βασίστηκε σε μοντέλα πρόβλεψης αταξίας, έδειξε ότι πολύ
μικρό ποσοστό εκκρινόμενων πρωτεϊνών παρουσιάζουν αταξία στο πρώιμο ώριμο τμήμα τους
(~20%). Στην περίπτωση των πρό-μορφών των εκκρινόμενων πρωτεϊνών παρατηρείται σχεδόν
μηδενική πρόβλεψη για αταξία στις θέσεις 10-20 εκεί όπου βρίσκονται τα τμήματα n,h. Επίσης
περίπου στο 70% των ώριμων τμημάτων υπάρχει πρόβλεψη ύπαρξης βρόγχου.
Τέλος η ανάλυση της συχνότητας των αμινοξέων ανά θέση, δείχνει ότι υπάρχουν
διαφορές στις προτιμήσεις αμινοξέων ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Μεγαλύτερες διαφορές
παρατηρούνται στο αμινοτελικό άκρο. Επιπλέον τα πιο σημαντικά αμινοξέα στο ώριμο τμήμα ,
όπως προκύπτουν από τα μοντέλα διαχωρισμού, συμφωνούν με τις σχετικές συχνότητες των
αντίστοιχων αμινοξέων. Τέλος αναδεικνύονται νέες διαφορές σε σύσταση αμινοξέων ανάμεσα
στις κυτταροπλασματικές και εκκρινόμενες πρωτεΐνες. Οι πιο σημαντικές διαφορές
εντοπίζονται στο αμινοτελικό άκρο του ώριμου τμήματος στα πρώτα 10-40. Συγκεκριμένα
βασικά και υδρόφοβα αμινοξέα (K, R, I) αποφεύγονται στις πρώτες 10 θέσεις του ώριμου
τμήματος. Οι λευκίνες (L) έχουν μικρότερη συχνότητα σε μεγαλύτερο εύρος, στα πρώτα 40
αμινοξέα του ώριμου τμήματος. Αντίθετα αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα (D,E) και η αλανίνη
συναντώνται σε μεγαλύτερη συχνότητα στα πρώτα 8 αμινοξέα. Μια καινούργια διαφορά η
οποία εντοπίζεται με την ανάλυση της αμινοξικής σύστασης είναι ότι στα πρώτα 10 αμινοξέα
αποφεύγεται η φαινυλαλανίνη (F).
Οι διαφορές στην αμινοξική σχετίζονται απαραίτητα με την στόχευση και την έκκριση
των πρωτεϊνών. Πολλές από αυτές τις διαφορές οφείλονται στην μετέπειτα στόχευση και
λειτουργία των πρωτεϊνών. Για παράδειγμα οφείλονται σε μοτίβα αναγνώρισης από πετιδάσες
και μηχανισμούς στόχευσης (όπως LOL για λιποπρωτεΐνες, ενότητα 1.3.3). Επίσης μπορεί να
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προκύπτουν από το γεγονός ότι οι κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες είναι γενικά περισσότερο
υδρόφοβες (εμπεριέχουν περισσότερες και πιο εκτενείς υδρόφοφοβες περιοχές) καθώς είναι
επιτακτική η ανάγκη τους να αναδιπλωθούν στο κυτταρόπλασμα. Αντίθετα οι πρωτεΐνες οι
οποίες εκκρίνονται και δρουν στο περίπλασμα είναι περισσότερο υδρόφιλες και συνήθως
αναδιπλώνονται αφού αλληλεπιδράσουν με διάφορους συμπαράγοντες όπως ιόντα μετάλλων.

2.3.5 ∆έντρα απόφασης
Μέσω της μηχανικής μάθησης με Μηχανές ∆ιανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector
Machines) και σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο επιλογής χαρακτηριστικών HITON-PC
καταλήξαμε σε σύνολα χαρακτηριστικών διαχωρισμού. Με την οπτική απεικόνιση αυτών των
χαρακτηριστικών (Σχήμα 2.16 και Σχήμα 2.18) αποκτήσαμε μια συνολική εικόνα των ιδιοτήτων
των εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών. Στη συνέχεια με στόχο να
περιγράψουμε με απλούς κανόνες τον διαχωρισμό των δύο κατηγοριών χρησιμοποιήσαμε
δέντρα απόφασης και με κόστος κάποια απώλεια στην απόδοση (σε σύγκριση με τα SVMs
μοντέλα διαχωρισμού) καταλήξαμε σε απλούς κανόνες διαχωρισμού. Τα δέντρα απόφασης
ταξινομούν τα χαρακτηριστικά εισόδου με βάση την ποσοτική και ποιοτική ικανότητα
διαχωρισμού τους. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τοποθετούνται σε υψηλότερα επίπεδα
στο δέντρο. Αυτή η κατάταξη των χαρακτηριστικών είναι πιο πρακτική στην περίπτωση που
πειραματικά

θέλουμε

να

εξετάσουμε

την

πραγματική

συσχέτιση

των

επιλεγμένων

χαρακτηριστικών-αμινοξέων με την έκκριση (σχεδιασμός και κατασκευή μεταλλαγμένων
μορφών εκκρινόμενων πρωτεϊνών). Τα δέντρα απόφασης για τον διαχωρισμό εκκρινόμενων
(προ-μορφές και ώριμο τμήμα) πρωτεϊνών από τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες
εκπαιδεύτηκαν με το ελεύθερο λογισμικό RapidMiner (Υλικά και μέθοδοι 5.5). Ως
χαρακτηριστικά εισόδου χρησιμοποιήσαμε μόνο τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά που
προέκυψαν από την διαδικασία μηχανικής μάθησης μέσω Μηχανών ∆ιανυσμάτων
Υποστήριξης (Support Vector Machines). Η απόδοση των δέντρων απόφασης που προέκυψαν
παραθέτονται στην ενότητα 3.1 (Πίνακας 3.1)
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Σχήμα 2.25 ∆έντρα απόφασης
Α: Κυταροπλασματικές σε σύγκριση με Εκκρινόμενες πρωτεΐνες Β: Κυταροπλασματικές σε σύγκριση με Ώριμο τμήμα
εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Με απαλό γκρι οβάλ παριστάνονται οι κόμβοι απόφασης και οι συνθήκη που ελέγχεται
στον αντίστοιχο κόμβο αναγράφεται μέσα στον κόμβο. Αν η συνθήκη ισχύει τότε κινούμαστε δεξιά στο δέντρο
αλλιώς αριστερά. Για παράδειγμα C_1 σημαίνει κυστείνη στην πρώτη θέση. Με σκούρα γκρι ορθογώνια
αναπαριστώνται οι τελικοί κόμβοι (φύλλα του δέντρου ) στα οποία έχουμε την τελική απόφαση – ταξινόμηση. SECR
για εκκρινόμενη και CYTO για κυτταροπλασματική.

Από τα δέντρα απόφασης που προκύπτουν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για
την διαχωριστική ικανότητα και σημασία των επιλεγμένων από το GEMS χαρακτηριστικών.
Στο δέντρο απόφασης για τον διαχωρισμό των προ-μορφών από τις κυτταροπλασματικές
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πρωτεΐνες παρατηρούμε ότι το πρώτο χαρακτηριστικό (ρίζα του δέντρου) αφορά την ύπαρξη
λυσίνης (K) στην πρώτη θέση. Αν μάλιστα υπάρχει λυσίνη στην πρώτη θέση και λευκίνη στις
θέσεις 8 και 9 η πρωτεΐνη καταλήγει αμέσως να είναι εκκρινόμενη πρωτεΐνη. Εναλλακτικά μια
πρωτεΐνη για να εκκριθεί πρέπει να έχει λυσίνη στις δύο πρώτες θέσεις και λευκίνη στην θέση 11.
Παρατηρούμε επίσης ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά που βρίσκονται στην περιοχή του ώριμου
τμήματος. Συγκεκριμένα R-30, F-45, W-56, από τα οποία η αργινίνη στην θέση 30 είναι σε
χαμηλό βάθος στο δέντρο απόφασης. Για παράδειγμα αν μια πρωτεΐνη έχει λυσίνη (Κ) στην
θέση 1 και λευκίνη (L) στην θέση 9 αλλά παρόλαυτά έχει αργινίνη (R) στην θέση 30, τότε δεν
εκκρίνεται.
Το δεύτερο απόφασης αφορά το ώριμο τμήμα των εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Στην ρίζα
του δέντρου έχουμε το χαρακτηριστικό της κυστείνης στην πρώτη θέση (C_1) το οποίο αφορά
τις λιποπρωτεΐνες. Ακολουθούν χαρακτηριστικά όπως αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα και
σερίνη στην πρώτη θέση (E_1, D_1, S_1). Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι η ύπαρξη
ασπαραγίνης (N) στη θέση 62 αρκεί για να εξισορροπήσει την απουσία κυστείνης ή αρνητικών
φορτίων στην θέση 1.
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Κεφάλαιο 3 - Επαλήθευση Μοντέλων ∆ιαχωρισμού
∆ιαχωρισμού
- Σύγκριση με Αντίστοιχα Μοντέλα Πρόβλεψης
Περιγράψαμε πως χρησιμοποιώντας μεθόδους Μηχανικής Μάθησης διαχωρίσαμε τις
εκκρινόμενες πρωτεΐνες από τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Παραθέσαμε επίσης την
απόδοση των μοντέλων διαχωρισμού στα οποία καταλήξαμε (Πίνακας 2.4 και Πίνακας 2.5).
Έχοντας στην διάθεση μας δύο μοντέλα το μοντέλο πρόδρομης μορφής και το μοντέλο ώριμης
μορφής θέλαμε να συγκρίνουμε την απόδοση τους με αντίστοιχα και ευρέως χρησιμοποιούμενα
προβλεπτικών εργαλείων. Επαληθεύσαμε επίσης τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιώντας
πειραματικά δεδομένα που συλλέξαμε από την βιβλιογραφία. Τα πειραματικά δεδομένα αυτά
αφορούν ένα σύνολο από διαφορετικού είδους μεταλλάξεις εκκρινόμενων πρωτεϊνών.

3.1 Σύγκριση
Σύγκριση με Αντίστοιχα Μοντέλα Πρόβλεψης
Ένα μεγάλο σύνολο από βιοπληροφορικά εργαλεία για την πρόβλεψη πεπτιδίωνσημάτων είναι ήδη διαθέσιμα στην βιβλιογραφία. Κάποια υπολογίζουν σημείο αποκοπής των
πεπτιδίων - σημάτων και άλλα έχουν αναπτυχθεί για την πρόβλεψη υποκυτταρικού εντοπισμού
των πρωτεϊνών. Για την παρούσα σύγκριση επιλέξαμε τα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα
μοντέλα πρόβλεψης. Συγκεκριμένα: α) SignalP – νευρωνικά δίκτυα (ΝΝ) (Emanuelsson, et al.
2007), β) SignalP Μοντέλο Κρυφών Μαρκοβιανών Αλυσίδων (HMM) και γ) LipoP (Juncker, et
al. 2003). Τα δύο πρώτα βιοπληροφορικά εργαλεία προβλέπουν το σημείο αποκοπής του των
πεπτιδίων-σημάτων από την πεπτιδάση Ι και υπολογίζουν την πιθανότητα ύπαρξης πεπτιδίουσήματος. Το τρίτο είναι ένα πιο πλήρες βιοπληροφορικό εργαλείο το οποίο προβλέπει
υποκυτταρικό εντοπισμό πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα προβλέπει ύπαρξη πεπτιδίων-σημάτων τα
οποία κόβονται από την Ι ή την ΙΙ πεπτιδάση. Εκτιμάει επίσης αν μια πρωτεΐνη είναι
κυτταροπλασματική ή μεμβρανική (ύπαρξη διαμεμβρανικών α-ελίκων). Τα τρία αυτά
βιοπληροφορικά εργαλεία χρησιμοποιούν πληροφορία μόνο από την περιοχή του πεπτιδίουσήματος.

75

Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να συνδυάσουμε το μοντέλο προ-μορφών και το μοντέλο
ώριμων μορφών (μοντέλα 1 και 3, Πίνακας 3.1) ώστε να έχουμε επιπλέον πληροφορία που έχει
να κάνει με την στοίχιση των ώριμων τμημάτων. Το συνδυαστικό μοντέλο προέκυψε από
γραμμικό συνδυασμό των εξισώσεων απόφασης του μοντέλου πρόδρομης και ώριμης μορφής
(τα δύο βάρη αθροίζουν στην μονάδα). ∆οκιμάσαμε όλους τους γραμμικούς συνδυασμούς και
καταλήξαμε στα βάρη του Τύπου 4 όπου το συνδυαστικό μοντέλο απέδιδε καλύτερα στο
σύνολο εκπαίδευσης:

fσυνδυαστικό = 0.45 ⋅ f προ −µορφων + 0.55 ⋅ f ώριµων −µορφών Τύπος 4
Με αυτόν τον τρόπο συνδυάσαμε το μοντέλο που διαχωρίζει τις προ-μορφές των
εκκρινόμενων από τις κυτταροπλασματικές με το μοντέλο που χρησιμοποιεί τις ώριμες μορφές
των εκκρινόμενων πρωτεϊνών.
Για την σύγκριση των μοντέλων διαχωρισμού επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το δικό
μας σύνολο εκτίμησης (test set). Το σύνολο εκτίμησης προέκυψε από τυχαία επιλογή του 20%
του συνόλου των δειγμάτων. Το σύνολο αυτό είναι άγνωστο στα μοντέλα διαχωρισμού που
.προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση.

Μοντέλο

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Ι∆ΕΥΣΗΣ
ΕΚΠΑ
(train set)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
(test set)

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Προ-μορφών

0,998

0,933

0,986

0,738

Ώριμων μορφών

0,920

0,726

0,82
0,79

0,825
0,78
0,77

0,924

∆έντρο Προ-μορφών
∆έντρο Ώριμων-μορφών
Συνδυαστικό

0,99
0,991
991

0,954

0,991

0,785

SignalP HMM

0,998

0,999

0,998

0,663

SignalP NN

0,998

0,999

0,998

0,481

LipoP

0,999

0,997

0,999

0,425

Πίνακας 3.1 Σύγκριση προβλεπτικών μοντέλων.
Απόδοση μοντέλων σε 4 σύνολα δειγμάτων. Σύνολο εκπαίδευσης: 80% του συνόλου δειγμάτων (Υλικά και Μέθοδοι
ενότητα 5.4), Σύνολο εκτίμησης: το υπόλοιπο 20% του συνόλου δειγμάτων το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την
εκπαίδευση, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ: ένα σύνολο από μεταλλάξεις πρωτεϊνών που συγκεντρώθηκαν από την βιβλιογραφία
μαζί με την πληροφορία του ποσού έκκρισης (Παράρτημα D). Επίσης παραθέτουμε τα αντίστοιχα δέντρα απόφασης
προ-μορφών και ώριμων μορφών (ενότητα 2.3.5). Οι τιμές απόδοσης αναφέρονται στην περιοχή κάτω από την
Καμπύλη, AUC (Area under the curve).
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3.2 Απόδοση μοντέλου πάνω σε πειραματικές μετρήσεις
Τέλος εξετάσαμε την απόδοση των μοντέλων πρόβλεψης στα οποία καταλήξαμε, πάνω
σε πραγματικά δεδομένα που προέκυψαν από πειραματικές μετρήσεις πάνω σε μεταλλάγματα
εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Συγκεντρώσαμε συνεπώς ένα σύνολο από μεταλλάγματα, αλκαλικής
φωσφατάσης, παράγωγα μαλτοπορίνης (lamB), βήτα-λακταμάσης (ampC) και πρωτεΐνης
πρόσδεσης μαλτόζης (malE) με κυμαινόμενους βαθμούς δυσλειτουργίας της έκκρισης
(Παράρτημα D) (Bankaitis, et al. 1984; Kajava, et al. 2000; Kajava, et al. 2002; Karamyshev, et al.
1998; Kim, et al. 2000; Laforet, et al. 1989; Li, et al. 1988; Nesmeyanova, et al. 1997; Summers
R.G. 1989). Συγκεκριμένα 37 μεταλλάγματα πάνω στο πεπτίδιο σήμα , 111 και στο ώριμο τμήμα
των πρωτεϊνών και 10 πάνω και στα δύο τμήματα. Η απόδοση των μοντέλων μας (Area Under
the Curve / accuracy) πάνω στα πειραματικά δεδομένα παραθέτονται στον Πίνακα 3.1. Ως
κυτταροπλασματικές θεωρήθηκαν όσες είχαν εκκριτική ικανότητα κάτω από 10% της αγρίου
τύπου πρωτεΐνης ενώ οι υπόλοιπες θεωρήθηκαν εκκρινόμενες.

3.3 Συζήτηση αποτελεσμάτων
Τα μοντέλα διαχωρισμού που αναπτύξαμε έχουν παρόμοια απόδοση στο σύνολο
εκτίμησης (test set) από τα άλλα εργαλεία πρόβλεψης (Πίνακας 3.1). Το συνδυαστικό μοντέλο
αποδίδει μάλιστα καλύτερα από τα μοντέλα πρόδρομης και ώριμης μορφής σε όλα τα σύνολα
πρωτεϊνών. Επίσης και τα τρία μοντέλα αποδίδουν πολύ καλύτερα στο σύνολο των
πειραματικών δεδομένων και αυτό γιατί χρησιμοποιούν πληροφορία και από την περιοχή του
ώριμου τμήματος.
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Κεφάλαιο 4 - In Silico πείραμα συνδυασμού
πεπτιδίωνπεπτιδίων-σημάτων με ώριμα
ώριμα τμήματα και
κυτταροπλασματικές
κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες
Έπειτα από την παραπάνω ανάλυση έχουμε στην διάθεση μας ένα μοντέλο το οποίο
διακρίνει τις προ-πρωτεΐνες από τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, το μοντέλο πρόδρομης
μορφής. Η εξίσωση απόφασης του μοντέλου είναι ένα πολυώνυμο πρώτης τάξης από το οποίο
προκύπτουν τιμές αξιολόγησης των αμινοξικών ακολουθιών (scores). Η τιμές αυτές αν είναι
θετικές τότε η πρωτεΐνη είναι εκκρινόμενη αν είναι αρνητικές τότε είναι κυτταροπλασματική. Το
επίπεδο - εξίσωση απόφασης έχει την μορφή του Τύπου 1 και σύμφωνα με αυτήν μπορούμε να
προβλέψουμε αν μια τυχαία πρωτεΐνη μπορεί να εκκριθεί ή όχι.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν λοιπόν είναι δύο. Πρώτον αν η ύπαρξη πεπτιδίουσήματος στο αμινοτελικό άκρο μπορεί να οδηγήσει μια οποιαδήποτε πρωτεΐνη σε έκκριση και
δεύτερον αν κάθε πεπτίδιο-σήμα μπορεί να οδηγήσει σε έκκριση οποιοδήποτε ώριμο τμήμα. Για
το λόγο αυτό προβήκαμε σε in silico πείραμα πρόβλεψης έκκρισης όλων των συνδυασμων
πεπτιδίων-σημάτων με ώριμα τμήματα και κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες.

4.1 Συγχώνευση όλων των πεπτιδίωνπεπτιδίων-σημάτων με ώριμα τμήματα

και κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες
Το Σχήμα 4.3 Α παρουσιάζουμε μια σχηματική απεικόνιση όλων των αμινοξικών
συνδυασμών που πραγματοποιήσαμε. Έχουμε τρία είδη συνδυασμών, όλους τους
συνδυασμούς πεπτιδίων-σημάτων και ώριμων τμημάτων, τους αγρίου τύπου συνδυασμούς
(wild type) που αποτελούν τις πραγματικές εκκρινόμενες πρωτεΐνες και όλους τους
συνδυασμούς πεπτιδίων-σημάτων με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Στο Σχήμα 4.3 Β
παρουσιάζουμε το ποσοστό των πρωτεϊνών που προβλέπεται ότι εκκρίνονται. Παρατηρούμε
ότι και στις τρείς περιπτώσεις οι περισσότεροι συνδυασμοί εκκρίνονται. Επίσης στην περίπτωση
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των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών το ποσοστό συνδυασμών δεν οδηγεί σε μη έκκριση είναι
λίγο μεγαλύτερο από τις άλλες δύο περιπτώσεις.
A

Cytoplasmic

Signal
Peptides

Mature
Domains

B
100

80

60

40

20

0

Αγρίου Τύπου

Ώριµα τµήµατα

Κυτταροπλασµατικές

Σχήμα 4.1 Πρόβλεψη έκκρισης συνδυασμών
Α: σχηματική απεικόνιση των συνδυασμών που έγιναν. Ο αριθμός Ν αναφέρεται στα 425 διαφορετικά πεπτίδιασήματα και ώριμα τμήματα που συγκεντρώσαμε και ο αριθμός Κ αφορά τις 2303 κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Β:
Ποσοστό πρωτεϊνών που προβλέπεται από το μοντέλο πρόδρομης μορφής ότι εκκρίνονται. Έχουμε τρεις κατανομές,
η πρώτη αφορά τις αμινοξικές αλληλουχίες που προκύπτουν αν συνδυάσουμε όλα τα πεπτίδια-σήματα με όλες τις
κυτταροπλασματικές. Η δεύτερη αφορά τους αγρίου τύπου συνδυασμούς (wild type fusions) πεπτιδίων-σημάτων με
ώριμα τμήματα. Τέλος έχουμε τους συνδυασμούς πεπτιδίων-σημάτων με όλα τα ώριμα τμήματα.

Τέλος εξετάσαμε τις κατανομές των τιμών αξιολόγησης των συνδυασμών η οποίες
μοιάζουν να ακολουθούν γάμα ή κανονικές κατανομές που βρίσκονται κυρίως στις θετικές
τιμές (Σχήμα 4.2). Βασιζόμενοι σε αυτές τις κατανομές ορίσαμε δύο κατώφλια (thresholds)
πάνω και κάτω από τα οποία ένας συνδυασμός θεωρήθηκε πολύ καλός ή πολύ κακός όσον
αφορά την έκκριση. Οι κατανομές προσεγγίστηκαν ως κανονικές. Ως κάτω και άνω κατώφλια
θεωρήθηκαν αντίστοιχα οι τιμές μ- 2σ και μ+ 2σ, όπου σ η διασπορά της κανονικής κατανομής
και μ ο μέσος όρος.
Εφαρμόζοντας αυτά τα κατώφλια ορίσαμε συνδυασμούς πολύ αποτελεσματικούς και
πολύ προβληματικούς σε έκκριση (Σχήμα 4.4 και Σχήμα 4.4). Το ερώτημα που θέσαμε ήταν
πόσο συχνά ένα πεπτίδιο-σήμα δίνει ως αποτέλεσμα πολύ αποτελεσματική έκκριση και πόσο
συχνά προβληματική. Για κάθε πεπτίδιο-σήμα υπολογίσαμε το ποσοστό των ώριμων τμημάτων
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και των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών που μπορεί να οδηγήσει σε έκκριση (Σχήμα 4.3 και
4.4 αντίστοιχα). Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πεπτίδιο σήμα που να οδηγεί σε πολύ
αποτελεσματική έκκριση όλα τα ώριμα τμήματα και όλες τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες
αντίστοιχα.
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Τιµές αξιολόγησης (scores)
Σχήμα 4.2 Κατανομή Τιμών Αξιολόγησης
Οι τιμές αξιολόγησης που προέκυψαν από τον συνδυασμό πεπτιδίων-σημάτων με ώριμα τμήματα αλλά και με τις
κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Έχουμε τρεις κατανομές, η πρώτη αφορά τις αμινοξικές αλληλουχίες που
προκύπτουν αν συνδυάσουμε όλα τα πεπτίδια-σήματα με όλα τα ώριμα τμήματα ακολουθίες. Η δεύτερη αφορά
τους αγρίου τύπου συνδυασμούς (wild type fusions) πεπτιδίων-σημάτων με ώριμα τμήματα. Τέλος έχουμε τους
συνδυασμούς πεπτιδίων-σημάτων με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Τα γραφήματα αυτά σύμφωνα με στατιστικό
έλεγχο δεν προέρχονται από διαφορετικές κατανομές. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε τιμές αξιολόγησης και στον
κατακόρυφο ποσοστό συνδυασμών (σχετική συχνότητα).
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Σχήμα 4.3 Συνδυασμοί πεπτιδίων-σημάτων με ώριμα τμήματα
Συνδυασμός όλων των πεπτιδίων-σημάτων με όλα τα ώριμα τμήματα (425x425 συνδυασμούς). Με βάση τα
κατώφλια μ- 2σ και μ+ 2σ που ορίστηκαν στις κατανομές των τιμών αξιολόγησης προκύπτουν δύο σύνολα από
συνδυασμούς πεπτιδίων-σημάτων με ώριμα τμήματα. Το ένα σύνολο που «βαθμολογείται» με αρνητικές τιμές
αξιολόγησης («κακές» εκκριτικές αμινοξικές ακολουθίες - συνδυασμούς) και ένα με θετικές τιμές αξιολόγησης
(«καλές» εκκριτικές αμινοξικές ακολουθίες - συνδυασμούς). Στον οριζόντιο άξονα έχουμε τα πεπτίδια-σήματα με τη
σειρά που βρίσκονται στην βάση δεδομένων και στον κατακόρυφο άξονα το ποσοστό των ώριμων τμημάτων που σε
συνδυασμό με το αντίστοιχο πεπτίδιο-σήμα δίνουν «καλούς» (μαύρο) και «κακούς» (γκρι) εκκρίτορες. Με οριζόντιες
μαύρες και γκρι γραμμές δείχνουμε το μέσο ποσοστό συνδυασμών ανά πεπτίδιο-σήμα που δίνουν «καλούς» και
«κακούς» εκκρίτορες. Παρουσιάζουμε τα εφτά πιο συχνά πεπτίδια-σήματα κάθε σύνολο συνδυασμών
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Σχήμα 4.4 Συνδυασμοί πεπτιδίων-σημάτων με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες με πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές
τιμές αξιολόγησης.
Ομοίως με εικόνα 4.2 μόνο που εδώ έχουμε όλους τους συνδυασμούς πεπτιδίων-σημάτων με κυτταροπλασματικές
πρωτεΐνες (2303x425 συνδυασμούς).
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4.2 Συζήτηση Αποτελεσμάτων
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι αμινοξικές αλληλουχίες που
προκύπτουν αν συνδυάσουμε όλα τα πεπτίδια-σήματα με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες δεν
εκκρίνονται σε όλες τις περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με μέχρι τώρα πειράματα
όπου η προσθήκη πεπτιδίου σήματος στην αρχή κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών δεν οδηγεί
πάντα σε έκκριση της πρωτεΐνης. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η ύπαρξη πεπτιδίου σήματος
δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματική έκκριση.
Τέλος από τον συνδυασμό πεπτιδίων-σημάτων με τα ώριμα τμήματα προκύπτει ότι
πολλοί συνδυασμοί δεν εκκρίνονται. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει το τέλειο πεπτίδιο-σήμα το
οποίο να οδηγεί σε έκκριση όλα τα ώριμα τμήματα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο
συνδυασμός πεπτιδίου-σήματος και ώριμου τμήματος είναι αυτός που καθορίζει την έκκριση
(Tian and Bernstein 2009).
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Κεφάλαιο 5 - Υλικά και Μέθοδοι
5.1 Μηχανές ∆ιανυσμάτων Υποστήριξης - Παράμετροι
Για τον διαχωρισμό των κατηγοριών μας χρησιμοποιήσαμε ένα εργαλείο Μηχανικής
Μάθησης το GEMS (Statnikov, et al. 2004; Statnikov, et al. 2005). Το εργαλείο αυτό
αναπτύχθηκε για την κατηγοριοποίηση δεδομένων έκφρασης από πειράματα μικροσυστοιχιών
και βασίζεται σε Support Vector Machines (SVMs) (Ben-Hur and Weston 2010). Είναι ένα
πλήρες εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει αλγορίθμους για επιλογή χαρακτηριστικών, για cross
validation, and και για εκτίμηση της απόδοσης των μοντέλων with με διάφορες μέτρα
απόδοσης όπως accuracy και AUC (area under the curve). Το τελικό μοντέλο διαχωρισμού
προκύπτει από ένα αριθμό επαναλαμβανόμενων βημάτων κατά τα οποία δοκιμάζει μοντέλα
και σύνολα χαρακτηριστικών και εκτιμάει την απόδοση τους. Στην περίπτωση τις δικής μας
ανάλυσης η είσοδος σε κάθε περίπτωση ήταν δεδομένα από δύο κατηγορίες όπου το μέγεθος
των δύο κατηγοριών (αριθμός δειγμάτων) δεν ήταν το ίδιο (κυτταροπλασματικές πολύ
περισσότερες από εκκρινόμενες). Χρησιμοποιήσαμε συνεπώς AUC ως μέτρο απόδοσης των
μοντέλων καθώς δεν εξαρτάται από τις a-priori πιθανότητες κάθε κλάσης.
Αρχικά όπως περιγράφηκε στην ενότητα 2.3.2 αντιστοιχήσαμε δυαδικούς αριθμούς σε
κάθε αμινοξύ και κωδικοποιήσαμε με αυτόν τον τρόπο τις αμινοξικές ακολουθίες εισόδου.
Οπότε με αυτόν τον τρόπο είχαμε δυαδική είσοδο στα SVMs. ∆οκιμάσαμε αλγόριθμους
επιλογής χαρακτηριστικών HITON-PC (Aliferis, et al. 2003) και S2N-OVR (Signal to Noise
Ratio One Versus the rest). Ο αλγόριθμος HITON_PC βασίζεται σε Markov Blankets και έχει
την τάση να επιλέγει λιγότερα χαρακτηριστικά. Ο αλγόριθμος S2N-OVR δίνει μοντέλα με
καλύτερη απόδοση και με περισσότερα χαρακτηριστικά. Καταλήξαμε να χρησιμοποιούμε
HITON-PC σε όλα τα μοντέλα που εκπαιδεύσαμε.
Στην συνέχεια δοκιμάσαμε και τα δύο διαθέσιμα kernels: Gaussian and Polynomial και
προέκυψε ότι όλοι οι συνδυασμοί ανά δύο κατηγορίες που δοκιμάσαμε ήταν διαχωρίσιμοι με
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πολυωνυμικά μοντέλα πρώτου βαθμού (επίπεδα). Γεγονός που σημαίνει κάθε ένα από τα
επιλεγμένα χαρακτηριστικά συνεισφέρει ανεξάρτητα από το υπόλοιπα στην απόφαση .
Τέλος επιλέξαμε αλγόριθμο N-fold cross validation για την εκτίμηση της απόδοσης των
μοντέλων και δοκιμάσαμε N από 5 έως 15. Εν τέλει σε όλα τα μοντέλα που εκπαιδεύσαμε
χρησιμοποιήσαμε 10-fold cross validation. Ο αλγόριθμος του K-fold Cross Validation συνοπτικά
λειτουργεί ως εξής: το σύνολο εκπαίδευσης (training set) χωρίζεται σε Κ υποσύνολα όπου σε
κάθε επανάληψη ένα από τα υποσύνολα χρησιμοποιείται ως σύνολο εκτίμησης (test set) και τα
υπόλοιπα Κ-1 χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του μοντέλου. Εν τέλει υπολογίζεται μια
μέση τιμή απόδοσης. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι όλα τα δείγματα (στη προκειμένη οι
πρωτεΐνες) του συνόλου χρησιμοποιούνται από μια φορά και για εκπαίδευση και για έλεγχο της
απόδοσης. Η ανάλυση και απεικόνιση των χαρακτηριστικών που επιλέχτηκαν καθώς και ο
υπολογισμός των βαρών έγινε μέσω MATLAB.

5.2 Υπολογισμός σημείου αποκοπής πεπτιδίωνπεπτιδίων-σημάτων
Τα σημεία στα οποία κόβει η πεπτιδάση Ι τα πεπτίδια-σήματα, (στην περίπτωση δηλαδή
πρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης και των περιπλασμικών πρωτεϊνών) εκτιμήθηκαν με το
εργαλείο SignalP. Για την περίπτωση των λιποπρωτεϊνών τα οποία αποκόπτονται από την
πεπτιδάση ΙΙ χρησιμοποιήσαμε το προβλεπτικό LipoP (Juncker, et al. 2003). Η περαιτέρω
επεξεργασία έγινε με MATLAB.

5.3 Υπολογισμός Εντροπίας αμινοξικών αλληλουχιών
Στην ενότητα 2.2.4 μελετήσαμε τις συντηρημένες θέσεις στις αμινοξικές ακολουθίες των
εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών. Η εντροπία χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο
του βαθμού που είναι συντηρημένη μια θέση στην αμινοξική ακολουθία ενός συνόλου
πρωτεϊνών. Ο όρος εντροπία σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρεται στο μέτρο αταξίας μιας
πρωτεΐνης αλλά σε έναν όρο που προέρχεται από την Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων. Η
εντροπία ενός συνόλου πρωτεϊνών σε μια συγκεκριμένη θέση αποτελεί ένα μέτρο τυχαιότητας
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των αμινοξέων που έχουν επιλεχθεί από την φύση σε αυτή τη θέση. Η απεικόνιση και ο
υπολογισμός τις εντροπίας των αμινοξικών ακολουθιών έγινε με τη βοήθεια ενός ειδικευμένου
εργαλείου, WebLogo (Crooks, et al. 2004). Στα διαγράμματα-λογότυπα που προκύπτουν το
συνολικό ύψος κάθε στοίβας γραμμάτων υποδηλώνει πόσο συντηρημένη είναι αυτή η θέση ενώ
το ύψος κάθε γράμματος μέσα στη στοίβα υποδηλώνει την σχετική συχνότητα κάθε γράμματος
(π.χ. Σχήμα 1.5).
Πιο συγκεκριμένα η συντήρηση ανά θέση σε μια στοίχιση ενός συνόλου αμινοξικών
ακολουθιών υπολογίζεται από τον τύπο:

 

R seq = S max − S obs = log 2  −  − ∑ p n log 2 p n 
 n =1


Τύπος 5

Όπου Ν είναι ίσο με 20 (αριθμός αμινοξέων) και pn είναι η σχετική συχνότητα του
αμινοξέος n στην θέση αυτή (πιθανότητα δηλαδή να έχουμε το αμινοξύ n στη συγκεκριμένη
θέση). Η τιμή − log 2 p n ορίζεται ως η αβεβαιότητα του αμινοξέος n ενώ το άθροισμα

 

 − ∑ pn log 2 pn  ορίζεται ως η συνολική αβεβαιότητα ή αλλιώς εντροπία στην συγκεκριμένη
 n=1

θέση. Οι μονάδες μέτρησης της εντροπίας είναι τα bits, δηλαδή αριθμός δυαδικών ψηφίων [0 1]
. Τα bits είναι ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων που θα χρειαζόμασταν για να κωδικοποιήσουμε
την πληροφορία για τα αμινοξέα που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη θέση της αμινοξικής
στοίχισης ενός συνόλου πρωτεϊνών. Η μέγιστη εντροπία μιας αμινοξικής ακολουθίας είναι

log 2  όπου Ν=20, δηλαδή περίπου ίση με 4,23 (bits). Σε αυτήν την περίπτωση όλες αμινοξικές
ακολουθίες έχουν το ίδιο αμινοξύ στην συγκεκριμένη θέση (π.χ. λιποπρωτεΐνες στην θέση +1,
Σχήμα 2.15 Β)
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5.4 Σύνολα εκπαίδευσης και εκτίμησης απόδοσης (train
(train and test

set)
set)
Κάθε μοντέλο που εκπαιδεύτηκε είναι σύγκριση μεταξύ δύο κλάσεων. Για κάθε
υποσύνολο δεδομένων (π.χ. λιποπρωτεΐνες, κυτταροπλασματικές, εκκρινόμενες) ορίσαμε ένα
σύνολο εκπαίδευσης και ένα σύνολο εκτίμησης (train και test set). ∆οκιμαστικά εκπαιδεύσαμε
κάποια μοντέλα χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο από 644 κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες
and και 338 εκκρινόμενων πρωτεϊνών οι οποίες αποτελούνταν μόνο από περιπλασμικές και
πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης οι οποίες συγκεντρώθηκαν από το EchoLOCATION. Στην
συνέχεια χρησιμοποιήσαμε τα σύνολα των εκκρινόμενων και κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών
που προέκυψαν από την διαδικασία τοπολογικής ταξινόμησης (ενότητα 2.1). Το 80% κάθε
υποκατηγορίας χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των μοντέλων (train set) και το υπόλοιπο
20% κάθε για την εκτίμηση της απόδοσης των μοντέλων (test set). Τα σύνολα εκπαίδευσης και
εκτίμησης προέκυψαν από τυχαία επιλογή πρωτεϊνών από όλο το σύνολο των πρωτεϊνών.
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5.5 ∆έντρα απόφασης – Παράμετροι
Τα δέντρα απόφασης κατασκευάστηκαν με το ελεύθερο λογισμικό για επεξεργασία
δεδομένων (data mining) Rapidminer (http://rapid-i.com/content/view/181/190/). Η σχηματική
αναπαράσταση των διαδικασιών (processes) που δημιουργήσαμε μέσω του RapidMiner για
ανάπτυξη των δέντρων απόφασης φαίνεται στην εικόνα 6.1 όπου έχουμε δύο σύνολα ένα για
την εκπαίδευση και ένα για τον έλεγχο της απόδοσης (train και test set) όπου το δεύτερο είναι
το 20% των συνολικών δεδομένων-πρωτεϊνών (20% τυχαία επιλεγμένες εκκρινόμενες πρωτεΐνες
συν 20% τυχαία επιλεγμένες κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες). Για την εκτίμηση της απόδοσης
των δέντρων απόφασης χρησιμοποιήσαμε τον τελεστή X-Validation. Το 20% του σύνολο (test
set) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της απόδοσης του μοντέλου. Για την ανάπτυξη των
δέντρων απόφασης δοκιμάσαμε διάφορες τιμές των παραμέτρων των δέντρων απόφασης, για
τα δύο μοντέλα καταλήξαμε σε: min split size: 300, min leaf size: 50, min gain: 0.1 , min depth: 8,
confidence: 0.05, no pre pruning (Σχήμα 2.25 Α) και criterion: information_gain, min split size:
100, min leaf size: 10, min gain: 1 , min depth: 12, confidence: 0.05, no pre pruning (Σχήμα 2.25
Β)

Σχήμα 5.1 Το διάγραμμα ροής που σχεδιάστηκε στο Rapidminer για την εκπαίδευση και δέντρων απόφασης με βάση
τα χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν από το GEMS. Σαν cross validation algorithm τελεστή χρησιμοποιήσαμε Xvalidation. Το σύνολο εξέτασης (test set) όπως εξηγήθηκε παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν για επιπλέον εκτίμηση της
απόδοσης των δέντρων απόφασης.
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5.6 Καθορισμός ορίων των τριών τμημάτων του Πεπτιδίου
Πεπτιδίουιδίου-

Σήματος
Για τον καθορισμό των ορίων των τμημάτων n,h,c χρησιμοποιήσαμε το Hidden Marcov
Prediction Model για τα Gram- βακτήρια του πληροφορικού εργαλείου SignalP (Emanuelsson, et
al. 2007) το οποίο βασίζεται σε αυτήν ακριβώς τη λογική, ψάχνει να βρει τα όρια των τμημάτων.
Για κάθε πρωτεΐνη ακόμα και για την περίπτωση των λιποπρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε το
SignalP το οποίο δίνει ένα πίνακα με πιθανότητες κάθε αμινοξέος να ανήκει σε κάθε ένα από τα
τρία τμήματα.
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Παράρτηµα A - Τοπολογική Ταξινόµηση του πρωτεϊνώµατος του
E.Coli K12
Εµπεριέχεται σε CD.

Παράρτηµα B - Εκκρινόµενες και κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες
Εµπεριέχεται σε CD.

Παράρτηµα C - Ελάχιστο µήκος ώριµου τµήµατος
Εµπεριέχεται σε CD.

Παράρτηµα D – Μεταλλάγµατα από βιβλιογραφία
Εµπεριέχεται σε CD.
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Παράρτηµα E - Στατιστικός Έλεγχος (Hypothesis Testing)

Ο στατιστικός έλεγχος (test of significance) είναι μια στατιστική μέθοδος για την
σύγκριση δύο πληθυσμών (πειραματικών πληθυσμών πειραμάτων, ομάδων, αποτελεσμάτων
κ.λ.π) από ανεξάρτητα δείγματα. Ο στατιστικός έλεγχος εξετάζει εάν οι διαφορές μεταξύ
πληθυσμών δεν είναι τυχαίες αλλά στατιστικά σημαντικές (statistically significant).
Ο στατιστικός έλεγχος βασίζεται σε μια στατιστική υπόθεση πάνω σε μια παράμετρο
του πληθυσμού (πείραμα). Η υπόθεση αυτή μπορεί να ισχύει αλλά και να μην ισχύει. Ο
καλύτερος τρόπος για να καθοριστεί αν ισχύει μια στατιστική υπόθεση για ένα συγκεκριμένο
πληθυσμό, είναι να εξεταστεί το σύνολο του πληθυσμού. ∆εδομένου ότι συχνά αυτό είναι
ανέφικτο, οι ερευνητές συνήθως εξετάζουν ένα τυχαίο δείγμα από τον πληθυσμό. Εάν τα
δεδομένα του δείγματος δεν συμφωνούν με την στατιστική υπόθεση τότε η υπόθεση
απορρίπτεται. Υπάρχουν δύο τύποι στατιστικών υποθέσεων:

Μηδενική υπόθεση
υπόθεση.
θεση. Η μηδενική υπόθεση, που συμβολίζεται με H0, είναι συνήθως η
υπόθεση ότι οι παρατηρήσεις του δείγματος προκύπτουν καθαρά από τύχη.

Εναλλακτική υπόθεση. Η εναλλακτική υπόθεση, που δηλώνεται με H1, είναι η υπόθεση
ότι οι παρατηρήσεις του δείγματος επηρεάζονται από μη τυχαία αίτια.
Ο στατιστικός έλεγχος καθορίζει αν πρέπει να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση ή όχι.

Βήματα Στατιστικού Ελέγχου

Ένας στατιστικός έλεγχος ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Στάδιο υπόθεσης: καθορίζονται οι μηδενική και εναλλακτική υπόθεση έτσι ώστε να
είναι αμοιβαία αποκλειόμενες (mutually exclusive). Η ισχύς της μιας αυτόματα απορρίπτει την
δεύτερη.
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Σχέδιο ανάλυσης: περιγράφει την διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων των
δειγμάτων ώστε να εκτιμηθεί η μηδενική υπόθεση.

Ανάλυση των δεδομένων: υπολογισμός της αξίας του στατιστικού ελέγχου (mean
score, proportion, t-score, z-score, etc.) σύμφωνα με το σχέδιο ανάλυσης.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων: εφαρμογή ενός κανόνα απόφασης όπως περιγράφεται
στο σχέδιο ανάλυσης. Αν η α αξία του στατιστικού ελέγχου έχει μικρή πιθανότητα τότε η
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.

Errors))
Σφάλματα Απόφασης ((Decision
Decision Errors

Υπάρχουν δύο λάθη απόφασης (decision errors) που μπορεί να προκύψουν από ένα
τεστ υπόθεσης:
Σφάλμα τύπου Ι: Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης όταν αυτή στην πραγματικότητα
ισχύει. Η πιθανότητα αυτού του σφάλματος ονομάζεται επίπεδο σημασίας (significance level),
συχνά ονομάζεται άλφα και συμβολίζεται με α.
Σφάλμα τύπου ΙΙ:
ΙΙ Αποτυχία απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης η οποία δεν ισχύει. Η
πιθανότητα αυτού του σφάλματος ονομάζεται επίπεδο Ισχύς (Power), συχνά ονομάζεται βήτα
και συμβολίζεται με β.

Rules))
Κανόνες Απόφασης ((Decision
Decision Rules

Τέλος έχουμε τους κανόνες απόφασης (Decision Rules) όπου καθορίζονται από το
σχέδιο ανάλυσης και στην πράξη περιγράφονται με δύο τρόπους με αναφορά στο p-value ή με
αναφορά σε μια εύρος αποδοχής (region of acceptance).

P-value:
value: Μέτρο του πόσο ισχυρές είναι οι αποδείξεις ότι ισχύει η μηδενική υπόθεση.
Εάν υποθέσουμε ότι η τιμή του στατιστικού ελέγχου είναι S, το P-value είναι η πιθανότητα να
παρατηρηθεί τιμή στατιστικού ελέγχου τόσο ακραία όσο η S, υποθέτοντας ότι η μηδενική
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υπόθεση ισχύει. Αν το P-value είναι μικρότερο από το επίπεδο σημασίας, απορρίπτεται η
μηδενική υπόθεση.

Εύρος Αποδοχής (Region
(Region of acceptance):
acceptance): Είναι ένα εύρος τιμών. Αν το στατιστικό τεστ
πέφτει στα όρια αυτών των τιμών η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται. Το εύρος αυτό
καθορίζεται η πιθανότητα του σφάλματος Ι είναι ίση με το επίπεδο σημασίας. Η περιοχή εκτός
αυτού του εύρους είναι το εύρος απόρριψης, στην περίπτωση που το στατιστικό τεστ πάρει
τιμές σε αυτήν την περιοχή η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. Τότε λέμε ότι η υπόθεση
απορρίφθηκε σε επίπεδο σημασίας α.

one//two
two--tailed test
test)
Test μονής και διπλής κατεύθυνσης (one
one

Όταν σε έναν έλεγχο υπόθεσης η περιοχή - εύρος απόρριψης είναι στην μια πλευρά της
κατανομής του πληθυσμού τότε ονομάζεται μονής κατεύθυνσης (one-tailed test). Όταν ο
έλεγχος υπόθεσης ορίζει περιοχή απόρριψης και στις δύο κατευθύνσεις της κατανομής
ονομάζεται (two-tailed test).

Παραδείγματα Αλγορίθμων
Αλγορίθμων Ελέγχου Υπόθεσης
Mann--Whitney U
U--test
Mann

Είναι διπλής κατεύθυνσης αθροιστικός έλεγχος με μηδενική υπόθεση ότι δύο πειράματα
είναι ανεξάρτητα δείγματα από συνεχείς κατανομές με ίσες μεσαίες τιμές . Η εναλλακτική
υπόθεση είναι ότι τα πειράματα δεν έχουν ίσες μεσαίες τιμές. Τα πειράματα (αριθμός
δειγμάτων) δεν είναι απαραίτητο να είναι ισομήκη. Επιστρέφεται μια τιμή p-value όπου αν
είναι μικρότερη από το επίπεδο σημασίας (από την πιθανότητα να απορριφθεί εσφαλμένα μια
μηδενική υπόθεση) τότε απορρίπτεται

η μηδενική υπόθεση. Τα πειράματα δηλαδή δεν

αποτελούνται από δείγματα ανεξάρτητα τραβηγμένα από κατανομές με ίδια μεσαία τιμή.

Balanced One way ANOVA
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Έλεγχος υπόθεσης μονής κατεύθυνσης με μηδενική υπόθεση ότι δύο ή περισσότερα
πειράματα είναι ανεξάρτητα δείγματα από συνεχείς κατανομές με ίσες μέσες τιμές. Η
εναλλακτική υπόθεση είναι ότι δεν έχουν ίσες μέσες τιμές. Τα πειράματα μπορούν να μην είναι
ισομήκη. Κάνει τις εξής παραδοχές:
Όλα τα δείγματα πληθυσμού - πειράματα ακολουθούν κανονική κατανομή
Όλα τα δείγματα πληθυσμού – πειράματα έχουν ίσες διασπορές.
Όλες οι παρατηρήσεις είναι αμοιβαία ανεξάρτητες
Επιστρέφεται μια τιμή p-value όπου αν είναι κοντά στο μηδέν εκφράζει αμφιβολία ότι
ισχύει η μηδενική υπόθεση και ότι τουλάχιστον ένα από τα πειράματα διαφέρει σημαντικά από
τα υπόλοιπα. Κοινώς χρησιμοποιούμενα επίπεδα σημασίας είναι 0.05 ή 0.01.

Kruskal--Wallis test
Kruskal

Στατιστικός έλεγχος για σύγκριση δύο ή περισσοτέρων δειγμάτων από δύο ή
περισσότερων κλάσεων. Είναι η μη παραμετρική έκδοση του κλασικού ANOVA μονής
κατεύθυνσης. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι τα δείγματα των πειραμάτων είναι ανεξάρτητα
τραβηγμένα από τον ίδια κατανομή με ίδιες μεσαίες τιμές. Επιστρέφει ένα p-value το οποίο αν
είναι μεγαλύτερο του 0,05 οι κατανομές είναι ίδιες σε επίπεδο τουλάχιστον 5%.
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