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Πρόλογος 

Το θέµα το οποίο πραγµατεύεται η παρούσα διπλωµατική εργασία είναι η ανακάλυψη 

γνώσης σε βιολογικά δεδοµένα και συγκεκριµένα σε microRNAs. Πιο συγκεκριµένα, 

στόχος της εργασίας είναι τόσο η µελέτη των ευρύτερων επιστηµονικών πεδίων πάνω 

στα οποία κινείται η εφαρµογή µεθόδων ανακάλυψης γνώσης σε βιολογικές βάσεις 

δεδοµένων αλλά και η εφαρµογή των µεθόδων αυτών πάνω σ’ ένα σύνολο δεδοµένων. 

Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε συστηµατική µελέτη και έρευνα όσον αφορά θέµατα 

που σχετίζονται µε την επιστήµη της Μοριακής Βιολογίας, προκειµένου να 

κατανοηθούν έννοιες σχετικά µε τα microRNAs.  

Η εκπόνηση της εργασίας έγινε στο εργαστήριο Γλωσσών Προγραµµατισµού 

και Τεχνολογίας Λογισµικού (Programming Languages and Software Engineering  

Laboratory – PLaSE Laboratory) του Τµήµατος Πληροφορικής του Α.Π.Θ., σε 

συνεργασία µε την οµάδα Μηχανικής Μάθησης και Ανακάλυψης Γνώσης (Machine 

Learning and Knowdledge Discovery Group – MLKD Group. 

 Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα καθηγητή 

µου Ιωάννη Βλαχάβα για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε, αναθέτοντάς µου την 

εκπόνηση της συγκεκριµένης εργασίας και για το ευχάριστο κλίµα συνεργασίας που 

φρόντισε να επικρατήσει κατά τη διάρκεια της εκπόνησης. 

Επίσης, αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα 

Γιώργο Τζανή για την άριστη συνεργασία του, τα εποικοδοµητικά του σχόλια και τις 

πολύτιµες συµβουλές του.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου και τους φίλους µου για 

την υποµονή και την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της 

διπλωµατικής εργασίας. 
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1 Εισαγωγή 

 

Ο όγκος των δεδοµένων που γίνεται διαθέσιµος αυξάνεται διαρκώς. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα, να εµφανιστεί η ανάγκη για την χρήση κάποιων τεχνικών ανάλυσης, 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η επεξεργασία και συνάµα η αξιολόγηση αυτών των 

δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, σκοπός είναι η εύρεση γνώσης που υπάρχει πίσω από 

αυτά. Οι κλασικές τεχνικές ανάλυσης συχνά δεν µπορούν να διαχειριστούν τα δεδοµένα 

µε αποδοτικό τρόπο, λόγω του τεράστιου όγκου τους καθώς βέβαια και των 

ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζουν. Η λύση στο πρόβληµα αυτό επέρχεται µε την χρήση 

των τεχνικών ανακάλυψης γνώσης. 

Η επιστήµη της Βιολογίας είναι µια από τις περιοχές όπου απαιτείται η χρήση 

των την τεχνικών ανακάλυψης γνώσης. Σκοπός της Βιολογίας είναι η µελέτη του 

φαινοµένου της ζωής. Μεγάλο µέρος των προσπαθειών καταναλώνεται στη µελέτη των 

βιολογικών µορίων τα οποία είναι απαραίτητα για την ύπαρξη των ζωντανών 

οργανισµών. Η εφαρµογή των τεχνικών ανακάλυψης γνώσης σε βιολογικά δεδοµένα, 

είχε ιδιαίτερα σηµαντικά αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, µε την  χρήση των 

µεθόδων αυτών καθώς και άλλων τεχνολογιών, πραγµατοποιήθηκε η 

αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το 

έναυσµα για την µελέτη πολλών άλλων φαινόµενων που σχετίζονται µε την ανθρώπινη 

ζωή. Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε και πάλι, ότι όγκος των δεδοµένων που πρέπει 

να διαχειριστούµε κάθε φόρα είναι τεράστιος. Συνεπώς, η ανάγκη διαχείρισης και 

ανάλυσης των δεδοµένων αυτών οδήγησε στην ανάπτυξη µιας νέας επιστηµονικής 

περιοχής, της Βιοπληροφορικής. 

 

∆οµή του Κειµένου 

Το παρόν κείµενο είναι χωρισµένο σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο από αυτά είναι η 

Εισαγωγή. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, µε τίτλο Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις ∆εδοµένων, 

παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο της επιστηµονικής περιοχής στην οποία ανήκει η 
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εργασία. Πιο συγκεκριµένα, δίνεται µια περιγραφή της διαδικασίας ανακάλυψης 

γνώσης σε βάσεις δεδοµένων, καθώς επίσης παρουσιάζονται οι έννοιες της µηχανικής 

µάθησης και της εξόρυξης δεδοµένων. Ακόµα, περιγράφονται τα προβλήµατα που 

εµφανίζονται κατά την εφαρµογή των τεχνικών ανακάλυψης γνώσης, τα είδη των 

προτύπων που προκύπτουν από την εφαρµογή αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων, τα 

είδη των δεδοµένων στα οποία εφαρµόζονται συνήθως, καθώς και οι τοµείς στους 

οποίους βρίσκει εφαρµογή η ανακάλυψη γνώσης.. 

Το τρίτο κεφάλαιο, µε τίτλο Μοριακή Βιολογία & Βιοπληροφορική , αρχικά 

περιγράφει ένα σύνολο βασικών εννοιών και διαδικασιών που σχετίζονται µε τη 

επιστήµη της Μοριακής Βιολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη 

κατανόηση του τοµέα αυτού και στην συνέχεια της επεξεργασίας των βιολογικών 

δεδοµένων. Το δεύτερο τµήµα του κεφαλαίου, παρουσιάζει την επιστηµονική περιοχή 

της Βιοπληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα, στην αρχή δίνεται ο ορισµός και ο γενικός 

στόχος της περιοχής αυτής και στην συνέχεια, περιγράφονται οι βασικοί τοµείς 

έρευνας.   

Το τέταρτο κεφάλαιο, µε τίτλο Ανακάλυψη Γνώσης από ∆εδοµένα microRNA, 

παρουσιάζει την επιστηµονική περιοχή της Μοριακής Βιολογίας, και συγκεκριµένα τον 

τοµέα που ασχολείται µε τα microRNAs. Περιγράφεται, η δοµή, ο ρόλος, τα 

χαρακτηριστικά των microRNAs καθώς και η σχέση τους µε κάποιες ασθένειες οι 

οποίες οφείλονται σ’ αυτά. Τέλος, δίνονται και πληροφορίες για συγκεκριµένα 

microRNA όπου ο ύπαρξή τους είναι καθοριστική. 

Το πέµπτο κεφάλαιο, µε τίτλο Υλοποίηση - Εφαρµογή Τεχνικών Ανακάλυψης 

Γνώσης, παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η αναζήτηση καθώς και η προ – 

επεξεργασία των δεδοµένων. Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος επεξεργασίας 

των δεδοµένων και πώς έχουν παραχθεί οι κανόνες συσχέτισης, που είναι βέβαια και ο 

στόχος της εργασίας. Για την καλύτερη κατανόηση, παρατίθενται Screen Shots, καθώς 

και τµήµατα σχολιασµένου κώδικα. 

Τέλος, το έκτο κεφάλαιο, µε τίτλο Συµπεράσµατα, αποτελεί τον επίλογο του 

κειµένου και παρουσιάζει συµπεράσµατα και σχόλια σχετικά την διεκπεραίωση της 

εργασίας.
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2 Ανακάλυψη Γνώσης Σε 
Βάσεις ∆εδοµένων 

Ο άνθρωπος έχει έµφυτη την ανάγκη εξερεύνησης και αναζήτησης νέων πραγµάτων, 

νέας γνώσης. Προκειµένου λοιπόν, να ικανοποιήσει αυτή του την ανάγκη έχει 

αναπτύξει µια πληθώρα τεχνολογιών όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

δορυφόροι και άλλες µέσω των οποίων είναι δυνατή η συλλογή πληροφοριών. Με 

κατάλληλη επεξεργασία των δεδοµένων µπορούν να εξαχθούν σηµαντικές και χρήσιµες 

πληροφορίες, όµως δεδοµένου του τεράστιου όγκου των δεδοµένων γίνεται ιδιαίτερα  

δύσκολο και πολλές φορές ανέφικτη η εξαγωγή πληροφοριών. Έτσι προέκυψε η 

ανάγκη για την εύρεση ισχυρών εργαλείων τα οποία θα βοηθήσουν στην εξαγωγή 

πληροφοριών από τα δεδοµένα. Η διαδικασία της εξαγωγής πληροφοριών από τα 

δεδοµένα καλείται Εξόρυξη σε ∆εδοµένα και η οποία έχει λάβει στοιχεία από διάφορες 

επιστηµονικές περιοχές όπως είναι η στατιστική, οι βάσεις δεδοµένων κ.τ.λ. Είναι 

σηµαντικό  να επισηµάνουµε ότι η έννοια της Εξόρυξης σε ∆εδοµένα είχε αρχικά 

ταυτιστεί µε την έννοια της Ανακάλυψης Γνώσης σε Βάσεις ∆εδοµένων, στην συνέχεια 

όµως οι δυο αυτές έννοιες διαφοροποιήθηκαν, µε την πρώτη να θεωρείται ως ένα 

στάδιο της διαδικασίας της ανακάλυψης γνώσης.  

Η ανακάλυψη γνώσης αξίζει να σηµειώσουµε ότι εφαρµόζεται σε διάφορα 

επιστηµονικά πεδία, ένα από αυτά  είναι και ο τοµέας της Βιολογίας, µε τον οποίο θα 

ασχοληθούµε.  

 

2.1 Μηχανική Μάθηση 

Αρχικά θα ήταν καλό να ορίσουµε την έννοια της µάθησης, έτσι µε τον όρο αυτό 

εννοούµε  το άθροισµα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσµατος – 

αντίδρασης, εναλλακτικά  µπορεί να οριστεί ως η διαδικασία ανάπτυξης νέων 

διαισθήσεων και ικανοτήτων που προέρχονται από την ανασύνθεση µιας προηγούµενης 

κατάστασης. Ο άνθρωπος προσπαθεί να κατανοήσει το περιβάλλον του παρατηρώντας 

το και δηµιουργώντας µια απλοποιηµένη εκδοχή του που καλείται µοντέλο (model). 
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Η δηµιουργία ενός τέτοιου µοντέλου, ονοµάζεται επαγωγική µάθηση (inductive 

learning) ενώ η διαδικασία γενικότερα ονοµάζεται επαγωγή (induction). 

Επιπλέον ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να οργανώνει και να συσχετίζει τις εµπειρίες 

και τις παραστάσεις του δηµιουργώντας νέες δοµές που ονοµάζονται πρότυπα 

(patterns). Η δηµιουργία µοντέλων ή προτύπων από ένα σύνολο δεδοµένων, από ένα 

υπολογιστικό σύστηµα, ονοµάζεται µηχανική µάθηση (machine learning). Τα δύο 

βασικά είδη µηχανικής µάθησης είναι: 

 

• Μάθηση µε επίβλεψη ή µάθηση µε παραδείγµατα: το σύστηµα καλείται να 

‘µάθει΄ µια έννοια ή µια συνάρτηση από ένα σύνολο δεδοµένων  

• Μάθηση χωρίς επίβλεψη ή µάθηση από παρατήρηση:  το σύστηµα πρέπει µόνο 

του να ανακαλύψει συσχετίσεις ή οµάδες σε ένα σύνολο δεδοµένων [1] 

 

 

2.2 Εξόρυξη ∆εδοµένων 

Ένας ορισµός της έννοιας εξόρυξης σε δεδοµένα (Data Mining) είναι: Η 

ντετερµινιστική διαδικασία αναγνώρισης έγκυρων, καινοτόµων, ενδεχοµένως χρήσιµων 

και εν τέλει κατανοητών προτύπων στα δεδοµένα. Μια παρατήρηση που θα ήταν καλό 

να επισηµανθεί είναι ότι ο όρος Ανακάλυψη Γνώσης από ∆εδοµένα περιγράφει 

καλύτερα αυτό που εννοούµε όταν λέµε Εξόρυξη σε ∆εδοµένα. Στο σηµείο αυτό είναι 

καλό να επισηµάνουµε την διαφορά ανάµεσα στις έννοιες της Ανακάλυψης  γνώσης σε 

βάσεις δεδοµένων από την Εξόρυξη ∆εδοµένων. Πιο συγκεκριµένα: Ανακάλυψη 

Γνώσης σε Βάσεις ∆εδοµένων (KDD) είναι η διαδικασία εύρεσης χρήσιµων 

πληροφοριών και προτύπων στα δεδοµένα Η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα είναι η 

χρήση αλγορίθµων για την εξαγωγή των πληροφοριών και προτύπων που παράγονται 

µε τη διαδικασία KDD. 

Τα βασικά βήµατα τα οποία περιλαµβάνει  η διαδικασία της Εξόρυξης ∆εδοµένων 

είναι:  

– Συλλογή των ∆εδοµένων (Data Warehousing, Web Crawling, …) 

– Καθαρισµός ∆εδοµένων (Data Cleansing) 

– Επεξεργασία – εµπλουτισµός των δεδοµένων 

– Feature Extraction: Επιλογή των σηµαντικών χαρακτηριστικών  

– Εφαρµογή Μοντέλων /Αλγορίθµων Εξόρυξης ∆εδοµένων  
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– Απεικόνιση /αξιολόγηση των αποτελεσµάτων [2] 

  

2.3 Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις ∆εδοµένων 

Η ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεδοµένων (Knowledge Discovery in Databases- 

KDD) είναι µια σύνθετη διαδικασία προκειµένου να προσδιορίσουµε έγκυρες, χρήσιµες 

,κατανοητές και φυσικά νέες σχέσεις-προτύπων ανάµεσα στα δεδοµένα.  

Η διαδικασία της ανακάλυψης γνώσης είναι µια ολοκληρωµένη διαδικασία η 

οποία περιλαµβάνει τρία βασικά στάδια, το πρώτο στάδιο αφορά την επεξεργασία των 

δεδοµένων, στη συνέχεια γίνεται η εφαρµογή των αλγορίθµων ανακάλυψης γνώσης και 

στο τέλος το σηµαντικότερο ίσως σηµείο της διαδικασίας αυτής είναι η ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων. Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι για την διεκπεραίωση αυτής της 

διαδικασίας χρησιµοποιούνται τεχνικές  όπως είναι η στατιστική, η µηχανική µάθηση, η 

αναγνώριση προτύπων, οι βάσεις δεδοµένων κ.τ.λ.   

Σε µια βάση δεδοµένων, ένα σύστηµα ανακάλυψης γνώσης προσπαθεί να ανακαλύψει 

σχέσεις- πρότυπα καθώς και να δηµιουργήσει µοντέλα που περιγράφουν τα δεδοµένα 

τα οποία βρίσκονται αποθηκευµένα στη βάση. Τα πρότυπα καθώς και τα µοντέλα στην 

συνέχεια αξιολογούνται από ένα σύνολο ποιοτικών κριτηρίων µε σκοπό να διαπιστωθεί 

πόσο καλά περιγράφουν τα δεδοµένα καθώς και τις σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται 

ανάµεσά τους. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ένα πρόβληµα το οποίο 

ανακύπτει και αφορά το γεγονός ότι η δηµιουργία όλων των δυνατών περιγραφών είναι 

υπολογιστικά αδύνατη, ουσιαστικά η διαδικασία της ανακάλυψης γνώσης είναι ένα 

πρόβληµα αναζήτησης, εύρεσης δηλαδή της καλύτερης περιγραφής ανάµεσα σε ένα 

σύνολο δυνατών περιγραφών. Βέβαια, προκύπτει το θέµα του κατά πόσο αυτά τα οποία 

έχουν βρεθεί ισχύουν στο πραγµατικό κόσµο, αφού όπως ειπώθηκε είναι αδύνατος ο 

χειρισµός όλων των δυνατών περιγραφών των δεδοµένων. 

Η ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεδοµένων απαιτεί σχεδόν πάντα τη βοήθεια ενός 

ειδικού του τοµέα της γνώσης, που θα εφαρµόσει τη διαδικασία . Πρόκειται για µια 

αλληλεπιδραστική και επαναληπτική διαδικασία, στη διάρκεια των σταδίων της οποίας 

ο ειδικός στα θέµατα ανακάλυψης γνώσης πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Είναι 

καλό να αναφέρουµε ότι οι τεχνικές ανακάλυψης της γνώσης χρησιµοποιούνται ευρέως 

σε διάφορους τοµείς της επιστήµης, όπως είναι η ιατρική, η οικονοµία, το µάρκετινγκ 

κ.τ.λ.   
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 Στο σηµείο αυτό θα αναλύσουµε τα στάδια από τα οποία απαρτίζεται η 

διαδικασία ανακάλυψης γνώσης σε βάσεις δεδοµένων.[3] 

 

 

2.4 Τα Στάδια της Ανακάλυψης Γνώσης 

Η διαδικασία της ανακάλυψης γνώσης ξεκινά πάντα µε την κατανόηση του τοµέα στο 

οποίο θα εφαρµοστεί και στην συνέχεια ακολουθεί ο προσδιορισµός των στόχων. Ο 

ειδικός στον τοµέα της ανακάλυψης γνώσης θα πρέπει να συνεργαστεί µε τον ειδικό 

του τοµέα της εφαρµογής έτσι ώστε το πρόβληµα να καθοριστεί µε ακρίβεια, να είναι 

επιλύσιµο ,τα αποτελέσµατα να είναι µετρήσιµα καθώς και να είναι δυνατή η εφαρµογή 

της, για παράδειγµα µέσα σε αποδεκτά χρονικά όρια. Τα επιµέρους στάδια 

απεικονίζονται στο διάγραµµα 2.1 : 

 
∆ιάγραµµα 2.1: Τα βασικά στάδια ανακάλυψης Γνώσης 

 

 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τις περισσότερες φορές µερικά από τα βήµατα αυτά 

επαναλαµβάνονται καθώς είναι δυνατόν να προκύψουν προβλήµατα στην πορεία 

εφαρµογής της διαδικασίας. Έτσι έχουµε, τα εξής στάδια: 

 

 

Κατανόηση 

προβλήµατος 

Επιλογή  και 

διαµόρφωση 

δεδοµένων 
Μάθηση 

Παρουσίαση και 

αξιολόγηση 

αποτελεσµάτων 
Εφαρµογή 

τεχνικός  

κύκλος

κύκλος 

εφαρµογής
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Επιλογή 

Στο στάδιο της επιλογής δηµιουργείται το σύνολο των δεδοµένων στο οποίο θα 

εφαρµοστούν οι αλγόριθµοι ανακάλυψης γνώσης. Είναι καλό να τονίσουµε ότι τα 

δεδοµένα είναι µε τέτοια µορφή οργανωµένα που δεν βοηθούν στην εφαρµογή των 

αλγορίθµων, όπως για παράδειγµα οι πολλαπλοί πίνακες οι οποίοι θα πρέπει να 

οργανωθούν σε απλούστερες δοµές Προκείµενου, να επιλυθεί αυτό το εµπόδιο στην 

διαδικασία ανακάλυψης γνώσης χρησιµοποιούνται τα Συστήµατα Αποθήκευσης 

∆εδοµένων (Data Warehouse) τα οποία παρέχουν στους αλγορίθµους ανακάλυψης 

γνώσης µια ευκολότερη προσβάσιµη όψη των δεδοµένων.  

 

 

Προεπεξεργασία  

Στο στάδιο αυτό αντιµετωπίζονται προβλήµατα σχετικά µε  τα δεδοµένα όπως είναι 

ελλιπή δεδοµένα, πεδία µε τιµές που υπονοούν κάτι άλλο, πεδία µε κενές τιµές κ.τ.λ. Το 

στάδιο αυτό λόγω της λειτουργίας του καλείται και στάδιο καθαρισµού των δεδοµένων 

(data cleaning).  

   

 

Μετασχηµατισµός  

Στο στάδιο µετασχηµατισµού τα δεδοµένα µετασχηµατίζονται έτσι ώστε να 

διευκολύνουν την ανακάλυψη γνώσης. Τέτοιοι µετασχηµατισµοί µπορεί να είναι η 

οµοιόµορφη κωδικοποίηση της ποιοτικά ίδιας πληροφορίας, η µείωση του αριθµού των 

υπό εξέταση χαρακτηριστικών, η διακριτοποίηση κ.τ.λ. 

Η επιλογή των χαρακτηριστικών είναι µια απαραίτητη διαδικασία, διότι τα δεδοµένα 

περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά τα οποία είτε είναι περιττά είτε κάποιες φορές και 

ακατάλληλα. Η µείωση αυτή των διαστάσεων των δεδοµένων , µπορεί να βελτιώσει 

σηµαντικά την απόδοση των αλγορίθµων τόσο από την πλευρά της ταχύτητάς τους όσο 

και από την πλευρά της ποιότητας της εξαγόµενης γνώσης αφού εστιάζει στα 

σηµαντικότερα χαρακτηριστικά. 
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Επιλογή του Αλγορίθµου και Εφαρµογή του 

Στο στάδιο αυτό καθορίζεται το είδος της γνώσης που θα αναζητηθεί και έµµεσα ο 

αλγόριθµος που θα εφαρµοστεί. Η εφαρµογή του αλγορίθµου είναι µια καθαρά 

υπολογιστική διαδικασία η οποία καλείται και εξόρυξη σε δεδοµένα (data mining). 

Υπάρχουν δύο είδη γνώσης που είναι δυνατόν να προκύψουν ως αποτελέσµατα µιας 

διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης: τα µοντέλα πρόβλεψης (predictive models) και τα 

πρότυπα πρόβλεψης(informative patterns). Τις περισσότερες φορές επιλέγονται να 

χρησιµοποιηθούν αλγόριθµοι οποίοι δίνουν ισχυρά πρότυπα πληροφόρησης, αν και 

έχουν χειρότερη  δυνατότητα πρόβλεψης, για το λόγο ότι γίνονται πιο εύκολα 

κατανοητά από τον ειδικό του τοµέα. Οι αλγόριθµοι οι οποίοι χρησιµοποιούνται 

ιδιαίτερα προέρχονται από τον τοµέα της Μηχανικής Μάθησης. 

 

 

Ερµηνεία και Αξιολόγηση 

Στο στάδιο αυτό γίνεται η ερµηνεία και η αξιολόγηση της γνώσης που έχει προκύψει 

έπειτα από το πέρας της διαδικασίας, µε την χρήση πολλές φορές γραφικών 

απεικονίσεων των δεδοµένων που περιγράφονται. Ένα αξιόλογο σηµείο το οποίο θα 

πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η γνώση η οποία παράγεται είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθεί σε ένα σύστηµα γνώσης. 

 Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι τα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν µετά από 

ένα κύκλο εφαρµογής δίνουν το έναυσµα για νέες αναζητήσεις, που σηµαίνει την 

επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας µε στόχο την ανακάλυψη νέας γνώσης .[2] 

 

 

2.5 Προβλήµατα στην Ανακάλυψη Γνώσης 

Τα συστήµατα ανακάλυψης γνώσης στηρίζονται στην παροχή δεδοµένων εισόδου από 

βάσεις δεδοµένων οι οποίες συνήθως είναι δυναµικές, µεγάλου µεγέθους, µε ελλιπή 

δεδοµένα καθώς και κάποιες φορές µε εσφαλµένα δεδοµένα. Επίσης, προκύπτει και το 

θέµα το κατά πόσο σχετικές και επαρκείς είναι οι πληροφορίες που βρίσκονται 

αποθηκευµένες στην βάση δεδοµένων. Έτσι εµφανίζονται µια σειρά από προβλήµατα, 

τα σηµαντικότερα από τα οποία τα διαπραγµατευόµαστε παρακάτω. 
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Ακατάλληλα ∆εδοµένα 

Οι βάσεις δεδοµένων τις περισσότερες φορές δεν είναι σχεδιασµένες κατάλληλα για την 

ανακάλυψη γνώσης, πεδία τα οποία είναι απαραίτητα για σηµαντικές ανακαλύψεις όχι 

µόνο λείπουν αλλά και υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αδύνατον να συλλεχθούν από 

τον χρήστη. 

 

Ελλιπή ∆εδοµένα 

Πολλές φορές οι τιµές κάποιων πεδίων απουσιάζουν. Για τον χειρισµό τέτοιων 

δεδοµένων έχουν αναπτυχθεί µια πληθώρα από µεθοδολογίες. 

 

Θόρυβος  

Οι βάσεις δεδοµένων πολλές φορές εµφανίζουν λάθη. Πιο συγκεκριµένα πεδία των 

οποίων οι τιµές προέρχονται από µετρήσεις, από υποκειµενικές κρίσεις και απόψεις 

ενδέχεται να εµφανίζουν σφάλµατα µε αποτέλεσµα να προκαλούν λάθη, όπως είναι για 

παράδειγµα η εσφαλµένη ταξινόµηση ορισµένων περιπτώσεων. Τα λάθη που υπάρχουν 

στις τιµές των πεδίων καλούνται θόρυβος και θα πρέπει να αποβάλλεται διαφορετικά 

θα επηρεάσει την ακρίβεια της παραγόµενης γνώσης. 

 

Αραιά ∆εδοµένα 

Στην ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεδοµένων ο χώρος αναζήτησης ορίζεται ως το 

δυναµοσύνολο των συνόλων στα οποία ορίζονται τα πεδία. Όµως υπάρχουν 

περιπτώσεις που τα δεδοµένα καλύπτουν ένα πολύ µικρό τµήµα του χώρου αναζήτησης 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στην διαδικασία της ανακάλυψης 

γνώσης.  

 

Μέγεθος Βάσης ∆εδοµένων 

Ο τεράστιος όγκος πληροφορίας ο οποίος βρίσκεται αποθηκευµένος στις βάσεις 

δεδοµένων κάνει την εκτέλεση του αλγορίθµου ανακάλυψης γνώσης ιδιαίτερα 

χρονοβόρα καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας της γνώσης που προκύπτει. Ένα ακόµα 

σηµαντικό στοιχείο είναι ο µεγάλος αριθµός των πεδίων των εγγραφών, ενώ αρχικά 

θεωρείται πλεονέκτηµα προκαλεί προβλήµατα στην ακρίβεια της παραγόµενης γνώσης 

καθώς βέβαια µειώνει σηµαντικά την απόδοση των αλγορίθµων αναζήτησης στις 

περιπτώσεις που περιλαµβάνονται περιττά πεδία. Και τέλος είναι δυνατόν να 
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δηµιουργηθούν πολύπλοκες περιγραφές των δεδοµένων που φυσικά δεν είναι 

επιθυµητό.    

 

 Πρόσφατα ∆εδοµένα 

Όπως έχουµε ήδη αναφερθεί οι βάσεις δεδοµένων στις οποίες γίνεται η αναζήτηση 

είναι δυναµικές, έτσι προκύπτει το πρόβληµα κατά πόσο η γνώση η οποία είχε παραχθεί 

µπορεί να ανταποκρίνεται στην πρόσφατη και ενηµερωµένη έκδοση της βάσης 

δεδοµένων. Για αυτόν τον λόγο είναι καλό να γίνεται ένας περιοδικός έλεγχος για την 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για την ύπαρξη αλγορίθµων 

σταδιακής εξόρυξης δεδοµένων, που θα λαµβάνουν υπόψη τους τις νέες εγγραφές και 

τις ενηµερώσεις στις ήδη υπάρχουσες δίχως να απαιτείται η εφαρµογή της διαδικασίας 

από την αρχή. 

 

∆είγµατα 

Η διαδικασία της δειγµατοληψίας απαιτείται λόγω του τεράστιου όγκου πληροφορίας 

που βρίσκεται αποθηκευµένη µέσα στις βάσεις δεδοµένων. Η λήψη των δειγµάτων θα 

πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και εφαρµογή στατιστικών µεθόδων ώστε να 

αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά την αρχική βάση δεδοµένων, χωρίς να αλλοιώνει τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα δεδοµένα καθώς βέβαια και στα ίδια τα 

δεδοµένα. [2] 

   

 

2.6 Πρότυπα Πληροφόρησης 

Τα πρότυπα γενικά έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή το καθένα περιγράφει ένα µέρος 

των δεδοµένων και χαρακτηρίζονται πρότυπα πληροφόρησης επειδή περιγράφουν 

συσχετίσεις µεταξύ των δεδοµένων. Κάποια από τα πιο γνωστά πρότυπα 

πληροφόρησης είναι οι κανόνες συσχετίσεις (association rules), τα σειριακά πρότυπα 

(sequential patterns),καθώς και οι οµάδες (clusters).[2] 

 

2.6.1 Κανόνες Συσχέτισης  

Οι κανόνες συσχέτισης είναι προτάσεις της µορφής { X1,…Xn}�{Y1,…,Yn} που 

σηµαίνει ότι αν ισχύουν όλα τα Χ1,…,Χn τότε πιθανόν να ισχύουν και το Y1,…Yn. 
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Βέβαια, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι µια απλή αναφορά ενός τέτοιου κανόνα δεν 

έχει και µεγάλη αξία αν δεν συνοδεύεται από κάποια ποσοτικά µεγέθη τα οποία 

µετρούν την ποιότητα των κανόνων συσχέτισης που έχουν βρεθεί. Τέτοια µεγέθη είναι 

η Εµπιστοσύνη (Confidence) και η Υποστήριξη (Support). Ένα από τα πιο γνωστά 

προβλήµατα στα οποία χρησιµοποιούνται οι κανόνες συσχέτισης είναι το ‘Καλάθι 

Αγορών’ έτσι στηριζόµενοι στο παράδειγµα αυτό θα προχωρήσουµε στον ορισµό των 

µεγεθών της Εµπιστοσύνης και της Υποστήριξης. Συνεπώς :  

 

• Εµπιστοσύνη (Confidence) ή ακρίβεια: εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το 

Y1,…Yn στο καλάθι που περιέχει τα {Χ1,…Χn} και ισούται µε το λόγο των 

εγγραφών που περιλαµβάνουν το {Χ1,…Χn, Y1,…Yn } προς το σύνολο των 

εγγραφών που περιλαµβάνουν τα Χi.  

• Υποστήριξη (Support) ή κάλυψη: εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το καλάθι 

{Χ1,…Χn, Y1,…Yn } στη βάση δεδοµένων και ισούται µε το λόγο των 

εγγραφών που περιλαµβάνουν το {Χ1,…Χn, Y1,…Yn } προς το σύνολο των 

εγγραφών που βρίσκονται µέσα στην βάση δεδοµένων. 

 

Στο σηµείο αυτό είναι καλό να επισηµάνουµε ότι η δυσκολία στην ανακάλυψη 

κανόνων συσχέτισης έγκειται στον µεγάλο αριθµό τέτοιων κανόνων που θεωρητικά 

είναι δυνατόν να υπάρχουν µέσα στην βάση δεδοµένων και η επιλογή εκείνων που 

έχουν κάποια πρακτική αξία. Αυτό συνήθως πραγµατοποιείται θέτοντας κάποιο κάτω 

όριο στις τιµές που παίρνουν τα µεγέθη της εµπιστοσύνης και της υποστήριξης. 

2.6.2 Σειριακά Πρότυπα 

Η ανακάλυψη σειριακών προτύπων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα είδη µάθησης 

από ακολουθιακά δεδοµένα, δηλαδή δεδοµένα τα οποία βρίσκονται σε κάποια διάταξη, 

όπως για παράδειγµα χρονική. Έτσι όταν η ακολουθία η οποία εµφανίζεται είναι 

χρονική τα αντικείµενα ονοµάζονται γεγονότα, ενώ οι χρονικοί κανόνες συσχέτισης 

είναι ένα είδος σειριακών προτύπων. Τα σειριακά πρότυπα, τα οποία πολλές φορές 

ονοµάζονται και ακολουθιακά πρότυπα συσχετίζουν γεγονότα τα οποία συµβαίνουν 

στην ίδια εγγραφή ή συναλλαγή ή σε µια οµάδα συνεχόµενων εγγραφών. 

 Μια άλλη µορφή κανόνων συσχέτισης που εκµεταλλεύονται την διάταξη των 

δεδοµένων είναι οι δια-συναλλακτικοί κανόνες συσχέτισης. Σ’ αυτούς υπάρχει η 

δυνατότητα να συσχετιστούν αντικείµενα από διαφορετικές συναλλαγές και όχι µόνο 
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της ίδιας συναλλαγής, όπως συµβαίνει µε τους ενδο-συναλλακτικούς κανόνες 

συσχέτισης   

 Γενικά τα ακολουθιακά πρότυπα είναι ένα τµήµα του ευρύτερου πεδίου της 

µάθησης από χρονικά δεδοµένα, η οποία βέβαια περιλαµβάνει και άλλα πεδία όπως 

είναι για παράδειγµα την µάθηση από ρεύµατα δεδοµένων. 

 

2.6.3 Οµάδες  

Οι οµάδες είναι πρότυπα πληροφόρησης τα οποία προκύπτουν από οµαδοποίηση 

(clustering) δηλαδή διαχωρισµό ενός συνόλου δεδοµένων σε οµάδες έτσι ώστε τα 

στοιχεία τα οποία ανήκουν στην ίδια οµάδα να µοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

µεταξύ τους και αντίστοιχα στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες να 

διαφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Για την δηµιουργία αυτών των οµάδων 

υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες αλγορίθµων οµαδοποίησης, που είναι : 

 

• Αλγόριθµοι βασισµένοι σε διαχωρισµούς (partition based): Οι οποίοι 

προσπαθούν να βρουν τον καλύτερο διαχωρισµό ενός συνόλου δεδοµένων σε 

ένα συγκεκριµένο αριθµό οµάδων. 

• Ιεραρχικοί Αλγόριθµοι (hierarchical) : Οι οποίοι προσπαθούν µε ιεραρχικό 

τρόπο να βρουν τον αριθµό καθώς βέβαια και την δοµή των οµάδων. 

• Πιθανοκρατικοί (probabilistic) Αλγόριθµοι: Οι οποίοι βασίζονται σε µοντέλα 

πιθανοτήτων προκειµένου να εφαρµόσουν την διαδικασία της οµαδοποίησης. 

 

2.7 Πρότυπα Πρόβλεψης 

Τα πρότυπα πρόβλεψης (predictive patterns) προβλέπουν την τιµή ενός πεδίου µιας 

εγγραφής µε βάση τις τιµές των υπόλοιπων πεδίων. ∆ύο από τις πιο σηµαντικές και 

µεθόδους εύρεσης προτύπων πρόβλεψης είναι η ταξινόµηση(classification) καθώς και 

διαδικασία εντοπισµού εµπειρικών σχέσεων σε µεταβλητές (regression). 

 

2.7.1 Κατηγοριοποίηση 

Η  ταξινόµηση(classification) είναι ο προσδιορισµός της κατηγορίας στην οποία ανήκει 

ένα αντικείµενο, πρότυπο, φαινόµενο, µέτρηση κ.τ.λ.. Πιο συγκεκριµένα η 
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κατηγοριοποίηση είναι µέθοδος αναζήτησης προτύπων πρόβλεψης, το βασικό 

χαρακτηριστικό της είναι ότι η τιµή του χαρακτηριστικού που πρέπει να προβλεφθεί 

δεν είναι αριθµητική αλλά κατηγορική κάτι το οποίο δεν ισχύει στην διαδικασία 

εντοπισµού εµπειρικών σχέσεων σε µεταβλητές.  

  Οι πιο γνωστές µέθοδοι ταξινόµησης είναι η Μάθηση Εννοιών, τα ∆έντρα 

Ταξινόµησης ,η Μάθηση µε βάση τα παραδείγµατα και η Μάθηση µε βάση την θεωρία 

του Bayes.  

 

 

Μάθηση Εννοιών 

 Αρχικά θα ήταν καλό να δώσουµε ένα σύντοµο ορισµό για τον όρο Έννοια, 

έτσι: Έννοια (concept) είναι ένα υποσύνολο αντικειµένων που ορίζονται σε σχέση µε 

ένα µεγαλύτερο σύνολο. 

 Η Μάθηση Εννοιών είναι ένα κλασικό παράδειγµα Επαγωγικής Μάθησης κατά 

την οποία το σύστηµα παίρνει ως είσοδο παραδείγµατα που ανήκουν ή δεν ανήκουν σε 

κάποια έννοια. Στην συνέχεια, µε βάση αυτά δηµιουργείται ένα µοντέλο, έτσι ώστε να 

µπορεί έπειτα να αποφασίσει αν µια άγνωστη περίπτωση ανήκει σε µια έννοια. Ο πιο 

γνωστός αλγόριθµος µάθησης εννοιών είναι ο αλγόριθµος Απαλοιφής Υποψηφίων. 

    

 

∆έντρα Ταξινόµησης  

 Οι αλγόριθµοι µάθησης ή επαγωγής δέντρων ταξινόµησης/ απόφασης είναι από 

τους πιο γνωστούς αλγορίθµους µάθησης και οι οποίοι έχουν εφαρµοστεί µε µεγάλη 

επιτυχία σε διάφορους τοµείς. Τα δέντρα ταξινόµησης προσεγγίζουν συναρτήσεις- 

στόχους που δίνουν ως έξοδο διακριτές τιµές. 

 Τα δέντρα ταξινόµησης αποτελούνται από ένα πλήθος κόµβων και κλαδιών που 

συνδέουν τους κόµβους που σχετίζονται µεταξύ τους. Ο κάθε κόµβος αντιπροσωπεύει 

µια  συνθήκη ελέγχου της τιµής κάποιου  χαρακτηριστικού των περιπτώσεων, και κάθε 

κλαδί που φεύγει απ’ αυτόν αντιστοιχεί σε µια διαφορετική διακριτή τιµή του 

χαρακτηριστικού αυτού. Μια περίπτωση ταξινοµείται αρχίζοντας από την ρίζα και 

ακολουθώντας τα κλαδιά του δέντρου προς κάποιο φύλλο, το οποίο περιέχει και µια 

διακριτή τιµή της κατηγορίας. Σε κάθε κόµβο ελέγχεται η τιµή της περίπτωσης για το 

χαρακτηριστικό του κόµβου και ακολουθείται το αντίστοιχο κλαδί. 
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Οι πιο γνωστοί αλγόριθµοι κατασκευής δέντρων ταξινόµησης είναι: 

• Ο αλγόριθµος ID3 

• Ο αλγόριθµος  CART (Classification and Regression Trees) 

• Ο αλγόριθµος C4.5, ο οποίος αποτελεί βελτίωση του ID3. 

• Ο CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction detection) 

 Τα δέντρα ταξινόµησης χρησιµοποιούνται προκειµένου να προβλέψουν µε 

κάποιο βαθµό ακρίβειας την τιµή της µεταβλητής που µοντελοποιούν µε βάση τις τιµές 

των θεωρούµενων ανεξάρτητων χαρακτηριστικών. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που 

παρουσιάζουν τα δέντρα ταξινόµησης είναι η ευκολία µε την οποία ερµηνεύονται.  

 

 

Μάθηση µε Βάση τα Παραδείγµατα 

 Στη µάθηση µε βάση τα παραδείγµατα ή Μάθηση κατά Περίπτωση όπως αλλιώς 

λέγεται τα δεδοµένα εκπαίδευσης χρησιµοποιούνται αυτούσια. Η διαδικασία της 

εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα απλή αφού είναι ουσιαστικά αποθήκευση των 

παραδειγµάτων εκπαίδευσης, όπου η γενίκευση αναβάλλεται µέχρι να ζητηθεί 

πρόβλεψη για µια περίπτωση. Έτσι, για την πρόβλεψη µιας νέας περίπτωσης ανακτάται 

ένα σύνολο από «παρόµοια» παραδείγµατα µε βάση τα οποία θα πάρει µια απόφαση. 

 Ένας από τους πιο γνωστούς αλγορίθµους αυτής της κατηγορίας της µάθησης 

είναι ο αλγόριθµος των Κ Πλησιέστερων Γειτόνων (K Nearest Neighbors –kNN) , ενώ 

µια πιο βελτιωµένη εκδοχή αυτού του αλγορίθµου αποτελεί και ο αλγόριθµος 

Πλησιέστερων Γειτόνων Σταθµισµένης Απόστασης. Οι αλγόριθµοι αυτοί βασίζονται 

στην έννοια της απόστασης ανάµεσα στη νέα περίπτωση και τα παραδείγµατα 

εκπαίδευσης, µε τον δεύτερο να χρησιµοποιεί σταθµισµένη απόσταση µε αποτέλεσµα 

να είναι πιο αποδοτικός αφού δίνει το ανάλογο βάρος σε κάθε µια από τις περιπτώσεις. 

 

Μάθηση µε Βάση τον Bayes  

 Η συλλογιστική του Bayes είναι δυνατόν να συνεισφέρει στο πρόβληµα της 

Μηχανικής Μάθησης αφού παρέχει µια ποσοτική µεθοδολογία για την αξιολόγηση των 

διάφορων ενδείξεων που υποστηρίζουν οι εναλλακτικές υποθέσεις και την µάθηση. 

 Στη Μάθηση κατά Bayes, κάθε παράδειγµα εκπαίδευσης µπορεί σταδιακά να 

µειώσει είτε να αυξήσει την πιθανότητα να είναι σωστή µια υπόθεση. Αυτό δίνει 

σηµαντική ευελιξία στους σχετικούς αλγορίθµους αφού δεν απορρίπτουν αµέσως µια 
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υπόθεση όταν προκύπτει ότι δεν είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τα παραδείγµατα 

εκπαίδευσης . Εκτός από το στάδιο της εκπαίδευσης, η Μάθηση κατά Bayes δίνει 

ευελιξία και στο στάδιο της εφαρµογής της γνώσης που προκύπτει. 

 Βέβαια µια πρακτική δυσκολία που εµφανίζει η εφαρµογή της Μάθησης κατά 

Bayes είναι η απαίτηση για τη γνώση πολλών τιµών πιθανοτήτων. Όταν οι τιµές αυτές 

δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν επακριβώς, τότε υπολογίζονται κατ’ εκτίµηση από 

παλαιότερες υποθέσεις, εµπειρική γνώση κ.τ.λ. Η δυσκολία αυτή εφαρµογής έχει δώσει 

ιδιαίτερα µεγάλη πρακτική αξία σε µια απλούστερη εκδοχή της µάθησης κατά Bayes 

που είναι ο Απλός Ταξινοµητής Bayes, στον οποίο υπάρχει η παραδοχή ότι τα 

χαρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους.  

 

 

2.7.2 Εµπειρική Σχέση Μεταβλητών 

Η εµπειρική σχέση µεταβλητών (regression) σχετίζεται µε την αναζήτηση προτύπων 

πρόβλεψης, όπου το χαρακτηριστικό που προβλέπεται απαιτείται να έχει αριθµητική 

τιµή. Υπάρχουν δυο πιο γνωστές µέθοδοι που είναι οι παρακάτω: 

 

• Παρεµβολή ή Παλινδρόµηση: είναι η διαδικασία προσδιορισµού της σχέσης µιας 

µεταβλητής y µε µια ή περισσότερες άλλες µεταβλητές x1,x2,x3,…xn. Σκοπός 

της παρεµβολής είναι η πρόβλεψη της τιµής της εξόδου όταν είναι γνωστές οι 

είσοδοι. Η πιο απλή και συχνά χρησιµοποιούµενη µέθοδος παρεµβολή είναι η 

Γραµµική Παρεµβολή, επειδή η αναµενόµενη τιµή της εξόδου µοντελοποιείται 

µε µια γραµµική συνάρτηση. 

 

• Νευρωνικά ∆ίκτυα : Παρέχουν έναν εύκολο τρόπο για την εκµάθηση 

αριθµητικών και διανυσµατικών συναρτήσεων ορισµένων µε συνεχή ή διακριτά 

µεγέθη.   

 

 

2.8 Εφαρµογές της Ανακάλυψης Γνώσης  

Η διαδικασία της ανακάλυψης γνώσης χρησιµοποιείται σε µια πληθώρα εφαρµογών µε 

κυριότερο σκοπό την λήψη αποφάσεων.  Μια από τις πιο γνωστές εφαρµογές της 
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ανακάλυψης γνώσης είναι από επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν µέσω αυτής της 

διαδικασίας να αυξήσουν τους πελάτες της επιχείρησης και φυσικά τα κέρδη τους. Ένα 

ακόµα στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η ανακάλυψη γνώσης από 

οργανισµούς και επιχειρήσεις προκειµένου να προσδιορίσουν αν κάποιος πελάτης είναι 

καλός ή όχι, δηλαδή αν είναι σωστός στις υποχρεώσεις του απέναντι στην  επιχείρηση. 

Έτσι µε τη σκιαγράφηση των καλών πελατών, η επιχείρηση µπορεί να εφαρµόσει τις 

διαφηµιστικές εκστρατείες της µε βάση αυτά τα χαρακτηριστικά.  

 Ένας ακόµα τοµέας στον οποίο εφαρµόζεται η διαδικασία της ανακάλυψης 

γνώσης είναι οικονοµικός. Οι ασφαλιστικές εταιρίες δείχνουν σηµαντικό ενδιαφέρον µε 

σκοπό την µείωση των περιπτώσεων απάτης. Επίσης, οι επιχειρήσεις επιθυµούν να 

καθορίσουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς καθώς και τις τάσεις που εµφανίζονται. 

 Ακόµη, οι εταιρίες πιστωτικών καρτών και γενικότερα των τραπεζών καθώς και 

οι τηλεπικοινωνίες χρησιµοποιούν κατά κόρον την ανακάλυψη γνώσης µε σκοπό να 

ανιχνεύσουν τυχόν παράνοµη χρήση των υπηρεσιών τους  

 Μια επιστηµονική περιοχή στην οποία η εφαρµογή της ανακάλυψης γνώσης 

γίνεται µε ιδιαίτερη επιτυχία είναι η Ιατρική. Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία αυτή 

χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη των αποτελεσµάτων των ιατρικών εξετάσεων ή των 

φαρµάκων. Καθώς επίσης, οι φαρµακευτικές εταιρίες κάνουν εξόρυξη δεδοµένων σε 

τεράστιες βάσεις δεδοµένων χηµικών ουσιών προκειµένου να βρουν κάποια ουσία η 

οποία ενδέχεται να βοηθήσει στην θεραπεία κάποιας ασθένειας. 

Τέλος, ένας ακόµη τοµέας στον οποίο γίνεται η εφαρµογή της ανακάλυψης γνώσης 

είναι η Βιοπληροφορική, η οποία ασχολείται µε την ανακάλυψη γνώσης σε βιολογικά 

δεδοµένα, όπως είναι οι αλληλουχίες του DNA, RNA ,πρωτεϊνών, MicroRNA κ.τ.λ. 

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι τα βιολογικά δεδοµένα εµφανίζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και αποτελούν ένα από τους συνεχείς αναπτυσσόµενους ερευνητικούς 

κλάδους της επιστήµης.  
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3 Μοριακή Βιολογία & 
Βιοπληροφορική  

Η βιολογία είναι η επιστήµη  της ζωής και προέρχεται από τις  λέξεις βίος = ζωή και 

λόγος = διήγηση, εξήγηση, λογική. Ασχολείται µε τα γνωρίσµατα και τη συµπεριφορά 

των οργανισµών,  εξετάζει πώς δηµιουργούνται τα είδη και τα µεµονωµένα µέλη τους, 

µελετά δε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους και µε το περιβάλλον.  Η Βιολογία 

περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα επιµέρους επιστηµονικών πεδίων που συχνά θεωρούνται 

ως ανεξάρτητες ειδικεύσεις. Στο σύνολό τους εξετάζουν το φαινόµενο της ζωής σε 

ευρεία κλίµακα. Η ζωή εξετάζεται σε ατοµικό και µοριακό επίπεδο από τη Μοριακή 

Βιολογία και τη Βιοχηµεία. Στο επίπεδο του κυττάρου, µελετάται στη Βιολογία 

Κυττάρου, και στη Μικροβιολογία, και σε πολυκυτταρική µορφή ερευνάται από τη 

Φυσιολογία, την Ανατοµία, και την Ιστολογία. Η Αναπτυξιακή Βιολογία µελετάει τη ζωή 

στο επίπεδο της ανάπτυξης (οντογένησης) ενός οργανισµού. Περνώντας σε κλίµακα 

µελέτης περισσότερων οργανισµών η Μοριακή Βιολογία ερευνά πώς η κληρονοµικότητα 

δρα µεταξύ γονέα και απογόνου. Τα τελευταία εκατό χρόνια αναπτύχθηκε ραγδαία αφού 

αναγνωρίστηκε το DNA ως γενετικό υλικό και οι ερευνητές Κρικ (Crick) και Γουότσον 

(Watson) ανακάλυψαν τη δοµή του, ανακάλυψη που ο ρόλος της ήταν καταλυτικός στην 

κατανόηση της λειτουργίας του. Η ραγδαία ανάπτυξη της Βιολογίας συνετέλεσε στην 

δηµιουργία ενός νέου επιστηµονικού κλάδου που καλείται Βιοπληροφορική 

(bioinformatics). Ο νέος αυτός επιστηµονικός κλάδος προέκυψε από τη συνεργασία των 

επιστηµών της Βιολογίας και της Πληροφορικής. Θεωρώντας τα βιολογικά δεδοµένα 

(DNA, RNA, πρωτεΐνες) ως ψηφιακή πληροφορία, εφαρµόζει αλγορίθµους για την 

επεξεργασία τους και την παραγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων µε γρήγορο τρόπο. Τα 

βιολογικά µόρια, όπως το DNA, το RNA και οι πρωτεΐνες µπορούν να θεωρηθούν ως 

ακολουθίες συµβόλων, δηλαδή συµβολοσειρές. Για παράδειγµα το DNA µπορεί να 

θεωρηθεί ως µια ακολουθία χιλιάδων νουκλεοτιδίων ή βάσεων. Υπάρχουν τέσσερα είδη 

βάσεων και αντίστοιχα τέσσερα είδη νουκλεοτιδίων: η αδενίνη, η θυµίνη, η γουανίνη και 
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η κυτοσίνη. Αντιστοιχίζοντας σε καθεµία απ' αυτές ένα σύµβολο, π.χ. "Α" για την 

αδενίνη, "Τ" για τη θυµίνη, "G" για τη γουανίνη και "C" για την κυτοσίνη, µπορούµε να 

κατασκευάσουµε τέτοιες συµβολοσειρές (π.χ. "...AAGATCGGTAC..."). Αυτού του 

είδους η αναπαράσταση είναι ιδιαίτερα βολική για επεξεργασία σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και µπορεί να µας δώσει χρήσιµα αποτελέσµατα. 

 

3.1 Οργανισµοί και Κύτταρο 

Με τον όρο κύτταρο εννοείται µια συστηµατικά οργανωµένη οµάδα µορίων, που 

βρίσκονται σε δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Το κύτταρο διαθέτει µορφολογική, 

φυσική και χηµική οργάνωση και την ικανότητα της αφοµοίωσης, της ανάπτυξης και της 

αναπαραγωγής. Είναι µια µονάδα της ζωής ανεξάρτητη ως προς την αυτορρύθµιση και 

την προσαρµοστικότητά του σε σχέση µε το περιβάλλον. Μια τυπική αναπαράσταση 

ενός κυττάρου φαίνεται στην Εικόνα 3.1.      

 Τα κύτταρα παρουσιάζουν µεγίστη ποικιλία µεγεθών και διαστάσεων, 

αντιπροσωπευτικών της ικανότητάς τους για εξελικτική προσαρµογή σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα και της διαφοροποίησής τους. Η διάµετρός τους ποικίλει από δέκατα του 

µm, (βακτήρια, έως µερικά εκατοστά (θαλάσσια φύκη, αυγά πτηνών).  

 Ως οργανισµός το κύτταρο διαθέτει την ικανότητα να ζει ακόµη και χωρίς την 

ύπαρξη άλλων κυττάρων. Η ιδιότητα αυτή προϋποθέτει της ύπαρξης µιας µεταβολικής 

µηχανής που µπορεί να αντλήσει ενέργεια από το περιβάλλον και να τη χρησιµοποιήσει 

σε ουσιώδεις βιοχηµικές διεργασίες, που περιλαµβάνουν την κίνηση ουσιών, την 

εκλεκτική µεταφορά µορίων µέσα και έξω από το κύτταρο και την ικανότητα αλλαγής 

και διαµόρφωσής τους, δηλαδή της προσαρµογής τους στις περιβάλλουσες φυσικές και 

χηµικές συνθήκες. Εκτός από τη µεταβολική µηχανή του το κύτταρο διαθέτει οµάδες 

γονιδίων που καθορίζουν τη σύνθεση ουσιών και µια διακριτή δοµή την κυτταρική ή 

πλασµατική µεµβράνη που τα αποµονώνει από το εξωτερικό περιβάλλον.  

 Τα υπαρκτά σήµερα κύτταρα χωρίζονται σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά 

κύτταρα. Σε αυτή την ταξινόµηση εξαίρεση αποτελούν οι ιοί, και οι φάγοι, µια ιδιαίτερη 

κατηγορία «οργανισµών» µε δυνατότητα παρέµβασης στις κυτταρικές λειτουργίες. Άλλη 
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ιδιόµορφη κατηγορία ύλης είναι τα µυκοπλάσµατα (PPLO), µια ενδιάµεση µορφή ζωής 

ανάµεσα στους ιούς και τα βακτήρια.Τα ζωντανά κύτταρα αποτελούνται από 

περιορισµένο αριθµό χηµικών στοιχείων. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει ο Άνθρακας (C), το 

Υδρογόνο (H), το Οξυγόνο (Ο), το Άζωτο(N) και το Θείο (S) που αποτελούν και το 99% 

περίπου του βάρους του. Τα χηµικά συστατικά του είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν σε 

ανόργανα (Νερό (H2O) + µεταλλικά ιόντα) και οργανικά πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη 

και πυρηνικά οξέα. Ένα ζωικό ή φυτικό κύτταρο αποτελείται κατά προσέγγιση από Νερό 

75-85%, Πρωτεΐνες 10-20%, Λιπίδια 2-3%, Υδατάνθρακες 1% και ανόργανα υλικά 1% 

 

 

 

Ζωικό κύτταρο - 1. Πυρηνίσκος 2. Πυρήνας 3. Ριβόσωµα 4. Κυστίδιο 5. Αδρό ενδοπλασµατικό 

δίκτυο 6. Σωµάτιο Golgi 7. Κυτταρικός σκελετός 8. Λείο ενδοπλασµατικό δίκτυο 9. Μιτοχόνδριο 

10. Κενοτόπιο 11. Κυτταρόπλασµα 12. Λυσόσωµα 13. Κεντρύλλιο 

Εικόνα 3.1: Τυπική Μορφή Κυττάρου 

 

3.2 Οι Μοριακές ∆οµικές Μονάδες  

Τα µόρια τα οποία σχετίζονται µε το φαινόµενο της ζωής καλούνται βιοµόρια. Τα 

βιοµόρια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες που είναι τα µικρά µόρια (small 

molecules) και τα µακροµόρια (macromolecules). Στην συνέχεια γίνεται µια εκτενής 

αναφορά για κάθε µια από αυτές τις κατηγορίες. 
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3.2.1 Μικρά Μόρια 

Τα µικρά µόρια µπορούν να εµφανίζονται µε δυο βασικές µορφές, είτε ως δοµικές 

µονάδες των µακροµορίων είτε να έχουν ανεξάρτητους ρόλους, όπως για παράδειγµα την 

µετάδοση σηµάτων, να είναι υλικό ενός κυττάρου καθώς και να αποτελούν πηγή 

ενέργειας. Κάποια από τα πιο σηµαντικά και ταυτόχρονα γνωστά µικρά µόρια είναι τα 

λιπαρά οξέα (fatty acids), τα αµινοξέα (amino acids) και τα νουκλεοτίδια (nucleotides) 

 

Νουκλεοτίδια 

Τα νουκλεοτίδια είναι χηµικές ενώσεις που αποτελούνται από 3 µέρη: µία ετεροκυκλική 

βάση, ένα σάκχαρο και µία ή περισσότερες φωσφορικές οµάδες. Στα πιο συχνά 

απαντώµενα νουκλεοτίδια η βάση είναι ένα παράγωγο είτε της πουρίνης ή της 

πυριµιδίνης και το σάκχαρο είναι µία πεντόζη, ένα σακχαρο µε 5 άτοµα άνθρακα 

δεοξυριβόζη ή ριβόζη. Τα νουκλεοτίδια αποτελούν τα µονοµερή, δοµικές µονάδες των 

νουκλεϊκών οξέων DNA και RNA, όταν 3 ή περισσότερα ενώνονται µεταξύ τους για να 

σχηµατίσουν ένα νουκλεϊκό οξύ. Τα νουκλεϊκά οξέα που έχουν ως βάση τη δεοξυριβόζη 

ονοµάζονται DNA και αυτά µε τη ριβόζη RNA. Στο σχηµατισµό των νουκλεϊκών οξέων 

λαµβάνουν µέρος και άλλοι παράγοντες όπως το συνένζυµο-Α, το FAD και το 

(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate). Στη βιολογία τα νουκλεοτίδια έχουν 

πολύ σηµαντικό ρόλο στον µεταβολισµό και στην κυτταρική επικοινωνία. Στην Εικόνα 

3.2 δίνονται εποπτικά τα δοµικά µέρη ενός νουκλεοτιδίου, καθώς και στην Εικόνα 3.3 

φαίνονται κάποια είδη των νουκλεοτιδιών.  
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Εικόνα 3.2: Τα δοµικά συστατικά των πιο κοινών νουκλεοτιδίων 

 

 

 

Μονοφωσφορική αδενοσίνη 

AMP 

 

∆ιφωσφορική αδενοσίνη 

ADP 

 

Τριφωσφορική αδενοσίνη 

ATP 

 

Μονοφωσφορική γουανοσίνη 

GMP 

 

∆ιφωσφορική γουανοσίνη 

GDP 

 

Τριφωσφορική γουανοσίνη 

GTP 

 

 

Εικόνα 3.3: Είδη Νουκλεοτιδιών 
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Αµινοξέα 

Τα αµινοξέα είναι µόρια αποτελούµενα από ένα κεντρικό άτοµο άνθρακα, που 

ονοµάζεται α-άνθρακας, ενωµένο µε µια αµινοµάδα (ΝΗ3
+
), µια καρβοξυλοµάδα (COO

-
) 

και µια πλευρική οµάδα η οποία είναι διαφορετική για κάθε αµινοξύ, συµβολίζεται µε R 

και προσδίδει στο κάθε αµινοξύ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στα κύτταρα 

απαντώνται 20 είδη αµινοξέων τα οποία αποτελούν τους δοµικούς  

λίθους των πρωτεϊνών ενώ ελεύθερα στη φύση υπάρχουν κι άλλα αµινοξέα.   Η 

ισοµορφή που συναντάται στα κύτταρα είναι αυτή των L-αµινοξέων και αντιστοιχεί σε S 

διαµόρφωση για τα περισσότερα αµινοξέα. Εξαίρεση αποτελούν η γλυκίνη (η οποία δεν 

είναι χειρόµορφη και δεν διαθέτει κατοπτρικό είδωλο) και η κυστεΐνη (που έχει 

διαµόρφωση R). Εντούτοις, και αυτά τα δύο αµινοξέα είναι L-αµινοξέα. Στην Εικόνα 3.4 

δίνεται µια απεικόνιση ενός αµνοξέος. 

Τα 20 αµινοξέα που απαντώνται στα κύτταρα των ζώντων οργανισµών είναι: 

• Αλανίνη                  

• Αργινίνη 

• Ασπαραγίνη 

• Ασπαραγινικό οξύ 

• Βαλίνη 

• Γλουταµίνη                                              Εικόνα 3.4:   Παράδειγµα Αµινοξέος           

• Γλουταµινικό οξύ 

• Γλυκίνη                                                                

• Θρεονίνη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Θρυπτοφάνη                                                              

• Ισολευκίνη                        

•  Ιστιδίνη                                                                 

• Κυστεΐνη                                                                                                                                   

• Λευκίνη                                                                          

• Λυσίνη 

• Μεθειονίνη 

• Προλίνη 
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• Σερίνη 

• Τυροσίνη 

• Φαινυλαλανίνη 

Τα αµινοξέα είναι δυνατόν να οµαδοποιηθούν σύµφωνα µε τις ιδιότητες των 

πλευρικών αλυσίδων τους, έτσι χωρίζονται στις παρακάτω δύο οµάδες. 

• Αµινοξέα µε αλειφατικές, µη πολικές πλευρικές αλυσίδες: Αλανίνη, Βαλίνη, 

Γλυκίνη, Ισολευκίνη, Λευκίνη, Μεθειονίνη, Προλίνη. 

• Αµινοξέα µε αλειφατικές, πολικές πλευρικές αλυσίδες : Θρεονίνη, Σερίνη, 

Κυστεΐνη. 

 

3.2.2 Πρωτεΐνες 

Οι πρωτεΐνες είναι µεγάλα οργανικά µόρια, αποτελούµενα από αµινοξέα, τα οποία 

σχηµατίζουν µια γραµµική αλυσίδα και ενώνονται µεταξύ τους µε πεπτιδικούς δεσµούς. 

Η ακολουθία αµινοξέων σε µια πρωτεΐνη καθορίζεται από ένα γονίδιο και 

κωδικοποιείται κατά τον γενετικό κώδικα. Παρόλο που ο γενετικός κώδικας κωδικοποιεί 

20 αµινοξέα, τα αµινοξέα που συνιστούν την πρωτεΐνη συχνά υφίστανται χηµικές 

αλλαγές κατά τη µετα-µεταφραστική τροποποίηση: είτε προτού να µπορέσει η πρωτεΐνη 

να λειτουργήσει στο κύτταρο, είτε ως τµήµα των µηχανισµών ελέγχου. Περισσότερες 

από µια πρωτεΐνες συχνά λειτουργούν µαζί για να επιτύχουν κάποια συγκεκριµένη 

λειτουργία, ή µπορεί ακόµα και να συσσωµατωθούν για να διαµορφώσουν τα σταθερά 

σύµπλοκα.          

 Όπως άλλα βιολογικά µακροµόρια (πολυσακχαρίτες, λιπίδια, και νουκλεϊκά οξέα) 

οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για όλους τους ζωντανούς οργανισµούς και συµµετέχουν 

σε κάθε διαδικασία µέσα στα κύτταρα. Πολλές πρωτεΐνες δρουν ως ένζυµα που 

καταλύουν τις βιοχηµικές αντιδράσεις, και είναι ζωτικής σηµασίας στο µεταβολισµό. 

Άλλες πρωτεΐνες έχουν δοµικές ή µηχανικές λειτουργίες, όπως οι πρωτεΐνες του 

κυτταρικού σκελετού, οι οποίες συµβάλλουν στη διατήρηση της µορφής των κυττάρων. 

Οι πρωτεΐνες είναι επίσης σηµαντικές στη διακυτταρική επικοινωνία, τη δράση του 
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ανοσοποιητικού συστήµατος, τον σχηµατισµό κυτταρικών ιστών, και τον κυτταρικό 

κύκλο. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητα συστατικά στη διατροφή µας, δεδοµένου ότι τα 

ζώα δεν µπορούν να συνθέσουν όλα τα αµινοξέα, αλλά πρέπει να τα λάβουν από τα 

τρόφιµα. Μέσω της διαδικασίας της πέψης, τα ζώα αποικοδοµούν την πρωτεΐνη στα 

ελεύθερα αµινοξέα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρωτεϊνική σύνθεση. Στην 

Εικόνα 3.5 έχουµε την αναπαράσταση της τρισδιάστατης δοµής της µυογλοβίνης, που 

παρουσιάζεται µε χρωµατισµένες τις άλφα έλικες. Αυτή ήταν η πρώτη πρωτεΐνη, η δοµή 

της οποίας προσδιορίστηκε µε κρυσταλλογραφία ακτίνων X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5: ∆οµή της Πρωτείνης µυογλοβίνης, 

 

 

Επίπεδα Οργάνωσης Πρωτεϊνών 

 

Στα πρωτεϊνικά µόρια µπορούµε να διακρίνουµε διάφορα επίπεδα οργάνωσης, πιο 

συγκεκριµένα έχουµε την πρωτοταγή, την  δευτεροταγή, την τριτοταγή και την 

τεταρτοταγή δοµή. Τα επίπεδα οργάνωσης πρωτεινών φαίνονται στην Εικόνα 3.7. 

Πρωτοταγής δοµή: η αλληλουχία των αµινοξέων στην πολυπεπτιδική αλυσίδα αποτελεί 

την πρωτοταγή δοµή και καθορίζεται από εντολές που δίνει το γενετικό υλικό. Οι 

επιστήµονες κάνοντας χρήση αναλυτικών µεθόδων µπορούν σήµερα µε ευκολία να 
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προσδιορίσουν την ακριβή σειρά τοποθέτησης των αµινοξέων σε µια πολυπεπτιδική µε 

κρυσταλλογραφία ακτινών Χ. 

∆ευτεροταγής δοµή: Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες δε συσπειρώνονται τυχαία, αλλά µε 

συγκεκριµένο τρόπο, ώστε να αποκτήσουν µια ειδική τρισδιάστατη δοµή. Η 

δευτεροταγής δοµή των πρωτεϊνικών µορίων προυποθέτει την περιέλιξη της 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας σε µια ελικοειδή µορφή ή σε κάποιο άλλο κανονικό 

σχηµατισµό. Ανάλογα µε την αλληλουχία των αµινοξέων δηµιουργείται α-έλικα, ή β-

πτυχωτή επιφάνεια. Η δοµή αυτή σταθεροποιείται µε την δηµιουργία δεσµών υδρογόνου, 

χωρίς όµως την συµµετοχή των πλευρικών οµάδων των αµινοξέων. 

Τριτοταγής δοµή: Η τριτοταγής δοµή της πρωτεΐνης είναι η δοµή που αναφέρεται στην 

αναδίπλωση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας πάνω στον εαυτό της, στην Εικόνα 3.6 

φαίνεται η τριτογενής πρωτεϊνική δοµή. Αυτή η τρισδιάστατη διάταξη καθορίζεται από 

τέσσερις κύριους παράγοντες που δηµιουργούν οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

πλευρικών οµάδων R: 

• Υδρογονικοί δεσµοί των πλευρικών οµάδων των αµινοξέων σε γειτονικές 

περιελίξεις της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

• Ιοντικές έλξεις µεταξύ θετικά και αρνητικά φορτισµένων οµάδων (δεσµοί 

άλατος) 

• Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις που είναι αποτέλεσµα της τάσης των µη πολικών 

πλευρικών οµάδων να βρίσκονται στο εσωτερικό της πρωτεϊνικής δοµής µακριά 

από υδάτινο περιβάλλον. 

• Οµοιοπολικοί δεσµοί γνωστοί ως δισουλφιδικοί δεσµοί (S-S) ,που συνενώνουν 

άτοµα θείου δυο αµινοξέων τα οποία βρίσκονται είτε στην ίδια αλυσίδα είτε σε 

διαφορετικές.  
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Εικόνα 3.6: Τριτοταγής Πρωτεινική ∆οµή 

 

      

Εικόνα 3.7: Επίπεδα Οργάνωσης Πρωτεϊνών 
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3.3 DNA 

Το δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κό οξύ (Deoxyribonucleic acid - DNA) είναι ένα 

νουκλεϊκό οξύ που περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική 

ανάπτυξη όλων των κυτταρικών µορφών ζωής και των περισσοτέρων ιών. Το DNA 

συνήθως έχει τη µορφή διπλής έλικας, στην Εικόνα 3.8 φαίνεται η τρισδιάστατη 

απεικόνιση της δοµής ενός τµήµατος DNA.      

 Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για µια µεγαλοµοριακή ένωση που συγκροτείται 

από αζωτούχες-πρωτεϊνικές βάσεις, φωσφορικές ρίζες και ένα σάκχαρο µε πέντε άτοµα 

άνθρακα (πεντόζη). Βρίσκεται συγκεντρωµένο κυρίως µέσα στον πυρήνα του κυττάρου 

αλλά και σε µερικά άλλα όργανίδια, όπως τα µιτοχόνδρια και τα πλαστίδια, επιτρέποντάς 

τους να αναπαράγονται αυτόνοµα (ηµιαυτόνοµα οργανίδια). Είναι ο φορέας των 

γενετικών πληροφοριών του κυττάρου, όχι µόνον µε την έννοια της µεταβίβασης 

χαρακτηριστικών, αλλά και της ρύθµισης της φυσιογνωµίας εξειδίκευσης κάθε κυττάρου 

για την επιτέλεση των ιδιαίτερων λειτουργιών του.      

 Η διαµόρφωση των µεγάλων µορίων του DNA στο χώρο έχει τη µορφή δύο 

επιµηκών αλύσεων, οι οποίες συστρέφονται ελικοειδώς µεταξύ τους. Οι πρωτεϊνικές 

βάσεις του είναι τέσσερις: 

• κυτοσίνη C 

• γουανίνη G 

• θυµίνη T 

• αδενίνη A 

Οι πρωτεϊνικές βάσεις, ανάλογα µε την σειρά αλληλουχίας τους σε τριάδες, 

κωδικοποιούν το µήνυµα για τη µεταφορά των αµινοξέων του κυττάρου στα 

ριβοσώµατα. Εκεί τα αµινοξέα συνθέτουν, µε τη σειρά κατά την οποία µεταφέρθηκαν 

στο ριβόσωµα τις διαφορετικές πρωτεΐνες. 
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Εικόνα 3.8: Τρισδιάστατη Απεικόνιση ∆οµής DNA 

 

 

Αντιγραφή DNA 

Η διαδικασία της αντιγραφής ,όπως υποδηλώνεται από την δοµή της διπλής έλικας και 

τον ηµισυντηρητικό µηχανισµό, φαίνεται απλή. Όµως ,ύστερα από πολύχρονη 

ερευνητική µελέτη, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία στην πραγµατικότητα είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκη. Τα κύτταρα διαθέτουν ένα σηµαντικό “οπλοστάσιο” εξειδικευµένων 

ενζύµων και άλλων πρωτεϊνών, που λειτουργούν ταυτόχρονα και καταλύουν τις χηµικές 

αντιδράσεις της αντιγραφής µε µεγάλη ταχύτητα και εκπληκτική ακρίβεια. 

 Πιο συγκεκριµένα, για να ξεκινήσει η αντιγραφή του DNA είναι απαραίτητο να 

ξετυλιχτούν στις θέσεις έναρξης της αντιγραφής, τα οποία είναι καθορισµένα σηµεία από 

τα οποία ξεκινά η αντιγραφή, οι δύο αλυσίδες. Αυτό επιτυγχάνεται µε την βοήθεια 

ειδικών ενζύµων, που σπάζουν τους υδρογονικούς δεσµούς µεταξύ των δυο αλυσίδων, τα 

ένζυµα αυτά καλούνται DNA ελικάσες. Όταν ανοίξει η διπλή έλικα, δηµιουργείται µια 

“θηλιά”, η οποία αυξάνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Τα κύρια ένζυµα τα οποία 

συµµετέχουν στην διαδικασία της αντιγραφής ονοµάζονται DNA πολυµεράσες. Στην 

Εικόνα 3.10 φαίνεται η αντιγραφή – αυτοδιπλασιαµός του DNA. Επειδή τα ένζυµα αυτά 
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δεν έχουν την ικανότητα να αρχίσουν την αντιγραφή, το κύτταρο έχει ένα ειδικό 

σύµπλοκο που αποτελείται από πολλά ένζυµα, το πριµόσωµα, το οποίο συνθέτει στις 

θέσεις έναρξης της αντιγραφής µικρά τµήµατα DNA, συµπληρωµατικά προς τις µητρικές 

αλυσίδες, τα οποία ονοµάζονται πρωταρχικά τµήµατα DNA. Οι DNA πολυµεράσες 

επιµηκύνουν τα πρωταρχικά τµήµατα DNA, τοποθετώντας συµπληρωµατικά 

δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι στις µητρικές αλυσίδες του DNA. Τα νέα µόρια DNA 

αρχίζουν να σχηµατίζονται, καθώς δηµιουργούνται υδρογονικοί δεσµοί µεταξύ των 

συµπληρωµατικών αζωτούχων βάσεων των δεοξυριβονουκλεοτιδίων. Τέλος, είναι 

σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι οι DNA πολυµεράσες λειτουργούν µόνο προς 

καθορισµένη κατεύθυνση και τοποθετούν τα νουκλεοτίδια στο ελεύθερο 3’ άκρο της 

δεοξυριβόζης του τελευταίου νουκλεοτιδίου κάθε αναπτυσσόµενης αλυσίδας. Έτσι, λέµε 

ότι η αντιγραφή γίνεται µε προσανατολισµό 5’ προς 3’. Κάθε νεοσυντιθέµενη αλυσίδα 

θα έχει προσανατολισµό 5’�3’. Έτσι, σε κάθε διπλή έλικα που παράγεται οι δύο 

αλυσίδες θα είναι ανιπαράλληλες. Για να ακολουθηθεί ο κανόνας αυτός σε κάθε τµήµα 

DNA που γίνεται αντιγραφή, η σύνθεση του DNA είναι συνεχής στη µια αλυσίδα και 

ασυνεχής στην άλλη. Τα κοµµάτια της ασυνεχούς αλυσίδας συνδέονται µεταξύ τους µε 

την βοήθεια ενός ενζύµου, που ονοµάζεται DNA δεσµάση. Το ίδιο ένζυµο συνδέει και 

όλα τα τµήµατα που προκύπτουν από τις διάφορες θέσεις έναρξης αντιγραφής 

.    

 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.9: Η διπλή αλυσίδα του DNA συνδυάζεται µε συγκεκριµένες πρωτεΐνες                   

και συγκροτούν τα χρωµοσώµατα στον πυρήνα των κυττάρων. 
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Εικόνα 3.10 : Αντιγραφή – Αυτοδιπλασιασµός DNA 

 

3.4 RNA 

Το RNA ή Ριβονουκλεικό οξύ είναι ένα πολυµερές νουκλεικό οξύ που αποτελείται από 

µονοµερή νουκλεοτίδια που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της µετάφρασης 

από το δεοξυριβονουκλεικό οξύ (DNA) σε πρωτεινικά προιόντα. Το RNA λειτουργεί σαν 

ο αγγελιοφόρος του DNA και των πρωτεινικών συµπλεγµατων που είναι γνωστά σαν 

ριβοσώµατα στο κυτταρόπλασµα του κυττάρου. Το RNA αποτελεί δοµικό συστατικό 

των ριβοσωµάτων και επίσης αποτελεί σηµαντικό µεταφορέα αµινοξέων που 

προορίζονται για την Πρωτεΐνοσύνθεση. Το RNA έχει δοµή παρόµοια µε το DNA, αλλά 

διαφέρει σε ορισµένα δοµικά στοιχεία: τα µόρια RNA περιέχουν ριβόζη αντί για 

δεοξυριβόζη σαν το κύριο σάκαχαρο και επίσης περιέχει τη βάση ουρακίλη αντί για τη 

θυµίνη που απαντάται στο DNA. Το RNA µεταγράφεται από το DNA µε τη βοήθεια 

κυρίως ενός ενζύµου που ονοµάζεται RNA πολυµεράση και στη συνέχεια επεξεργάζεται 

µε έναν αριθµό άλλων δευτερευόντων ενζύµων. Στην Εικόνα 3.11 φαίνεται στα αριστερά 

το RNA µε τις νιτρογενής του βάσεις και στα δεξιά το DNA µε τις νιτρογενής του 

βάσεις. Στη συνέχεια χρησιµοποιείται σαν την βάση για την µετάφραση των γονιδίων σε 

πρωτείνες, µεταφέρωντας αµινοξέα στα ριβοσώµατα για να δηµιουργηθούν πρωτεΐνες 

(πάντα βάσει της αρχής της συµπληρωµατικότητας). 
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Εικόνα 3.11: RNA µε τις νιτρογενείς βάσεις 

στα αριστερά και το DNA στα δεξιά 

 

 

3.5 Γονίδια & Γονιδίωµα  

Το γονίδιο είναι η µονάδα κληρονοµικότητας στους ζωντανούς οργανισµούς. Τα γονίδια 

συνθέτουν το γονιδίωµα ενός οργανισµού, που αποτελείται από το DNA και το RNA, και 

κατευθύνουν τη φυσική ανάπτυξη και συµπεριφορά του οργανισµού. Τα περισσότερα 

γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες, οι οποίες είναι βιολογικά µακροµόρια που 

αποτελούνται από γραµµικές αλυσίδες των αµινοξέων και επηρεάζουν τις περισσότερες 

από τις χηµικές αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται από τα κύτταρα. Μερικά γονίδια δεν 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες, αλλά τα µόρια του RNA διαδραµατίζουν βασικούς ρόλους 

στην βιοσύνθεση πρωτεϊνών και στον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης. Τα µόρια που 

προκύπτουν από την γονιδιακή έκφραση, είτε RNA είτε πρωτεΐνη, είναι γνωστά ως 

γονιδιακά προϊόντα.         

 Τα περισσότερα γονίδια περιέχουν κάποιες περιοχές που δεν κωδικοποιούν 

γονιδιακά προϊόντα, αλλά συχνά ρυθµίζουν τη γονιδιακή έκφραση. Μια κρίσιµη περιοχή 

µη-κωδικοποίησης είναι το γονίδιο-υποκινητής, µια σύντοµη ακολουθία DNA, 

απαραίτητη για την έναρξη της γονιδιακής έκφρασης. Στα γονίδια ευκαρυωτικών 

οργανισµών περιέχονται συχνά κάποιες περιοχές που αποκαλούνται ιντρόνια ή εσόνια 

και αφαιρούνται από το mRNA σε µια διαδικασία γνωστή ως µάτισµα(splicing). Οι 
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περιοχές που κωδικοποιούν πραγµατικά το προϊόν γονιδίων, το οποίο µπορεί να είναι 

πολύ µικρότερο από τα ιντρόνια, είναι γνωστές ως εξόνια. 

 

 

Εικόνα 3.12: Απεικόνιση ενός γονιδίου σε σχέση µε τη                                                                      

διπλή έλικα του DNA και ένα χρωµόσωµα 

 

3.6 Έκφραση της Γενετικής Πληροφορίας 

Το DNA ενός οργανισµού είναι ο “µοριακός δίσκος “ που περιέχει αποθηκευµένες 

ακριβείς πληροφορίες οι οποίες καθορίζουν τη δοµή και την λειτουργία του οργανισµού. 

Ταυτόχρονα περιέχει την πληροφορία για τον αυτοδιπλασιασµό του, εξασφαλίζοντας 

έτσι την µεταβίβαση των γενετικών οδηγιών από το ένα κύτταρο στα θυγατρικά του και 

από τον έναν οργανισµό στους απογόνους.  

 Το πρώτο βήµα για την έκφραση της πληροφορίας που υπάρχει στο DNA είναι η 

µεταφορά της στο RNA µε την διαδικασία της αντιγραφής. Το RNA µε την σε τη σειρά 

του µέσω της διαδικασίας της µετάφρασης, την πληροφορία στις πρωτεΐνες που είναι 

υπεύθυνες για τη δοµή και λειτουργία των κυττάρων και κατ’ επέκταση και των 

οργανισµών. Η σχέση αυτή συνοψίζεται στο ακόλουθο σχήµα, όπου βέλη δείχνουν την 

κατεύθυνση της µεταφοράς της γενετικής πληροφορίας: 
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                                DNA                RNA              Πρωτεΐνες 

΄ 

Το σχήµα αυτό αποτελεί το κεντρικό δόγµα της Μοριακής Βιολογίας όπως ονοµάστηκε 

από τον F.Crick. Η γενετική πληροφορία είναι η καθορισµένη σειρά των βάσεων, όπως η 

πληροφορία µιας γραπτής φράσης είναι η σειρά των γραµµάτων που την αποτελούν. Η 

πληροφορία η οποία υπάρχει στα τµήµατα του DNA µε συγκεκριµένη ακολουθία, τα 

γονίδια. Αυτά, δια µέσου της µεταγραφής και της µετάφρασης, καθορίζουν τη σειρά των 

αµινοξέων στην πρωτεΐνη. Οι πορείες της µεταγραφής και της µετάφρασης των γονιδίων 

αποτελούν τη γονιδιακή έκφραση. 

 Για αρκετό καιρό οι ερευνητές πίστευαν ότι όλη η ροή της γενετικής 

πληροφορίας γινόταν προς την µια µόνο κατεύθυνση, δηλαδή ότι το DNA 

µεταγράφονταν σε RNA. Σήµερα είναι γνωστό ότι µερικοί ιοί έχουν RNA ως γενετικό 

υλικό. Ένα ένζυµο που υπάρχει στους οργανισµούς είναι η “αντίστροφη µεταγραφάση”, 

χρησιµοποιεί ως πρότυπο το RNA, για να συνθέσει DNA. Επιπλέον, σε ορισµένους ιούς 

το RNA έχει την ικανότητα τα αυτοδιπλασιάζεται. Έτσι σύµφωνα µε τα παραπάνω το 

κεντρικό δόγµα της Μοριακής Βιολογίας διαµορφώνεται ως εξής: 

 

 

 

                                DNA                      RNA                   Πρωτεΐνες ή  

 

 

 

Νουκλεϊκά Οξέα               Πρωτεΐνες 
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Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε ότι η αντιγραφή του DNA διαιωνίζει τη γενετική 

πληροφορία, ενώ η µετάφραση χρησιµοποιεί αυτή την πληροφορία, για να κατασκευάσει 

πολυπεπτίδιο. Η µεταγραφή καθορίζει ποια γονίδια θα εκφραστούν, σε ποιους ιστούς και 

σε ποια στάδια της ανάπτυξης. Όλα τα κύτταρα ενός πολυκυτταρικού οργανισµού 

περιέχουν το ίδιο DNA. Σε κάθε οµάδα κυττάρων όµως εκφράζονται διαφορετικά 

γονίδια. Τα γονίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Στα γονίδια που µεταγράφονται σε mRNA και µεταφράζονται στη συνέχεια σε 

πρωτεΐνες και  

• Στα γονίδια που µεταγράφονται και παράγουν tRNA, rRNA ,snRNA. 

Το απλοειδές ανθρώπινο γονιδίωµα έχει µήκος 3*10
9
 ζεύγη βάσεων. Από αυτό, µικρό 

ποσοστό µεταγράφεται σε RNA, δηλαδή αποτελεί τα γονίδια. 

 Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη µορίων RNA που παράγονται µε 

µεταγραφή: το αγγελιοφόρο RNA (mRNA), το µεταφορικό RNA (tRNA), το ριβοσωµικό 

RNA (rRNA ), το µικρό πυρηνικό RNA (snRNA). Τα τρία πρώτα υπάρχουν και στους 

προκαρυωτικούς αλλά και στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς, ενώ το τέταρτο µόνο 

στους ευκαρυωτικούς. 

• Αγγελιοφόρο RNA: τα µόρια αυτά µεταφέρουν την πληροφορία του DNA για την 

παραγωγή µια πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

• Ριβοσωµικό RNA:Τα µόρια αυτά συνδέονται µε πρωτεΐνες προκειµένου να 

σχηµατίσουν ριβόσωµα, ένα σωµατίδιο απαραίτητο για την πρωτεϊνοσύνθεση. 

• Μεταφορικό RNA: Κάθε µεταφορικό RNA συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο 

αµινοξύ και το µεταφέρει στη θέση της πρωτεϊνοσύνθεσης. 

• Μικρό Πυρηνικό RNA: Είναι µικρά µόρια RNA τα οποία συνδέονται µε 

πρωτεΐνες και σχηµατίζουν µικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωµατίδια. Τα 

σωµατίδια αυτά καταλύουν την “ωρίµανση “ του mRNA.     

 

3.7 Μεταλλάξεις & Πολυµορφισµοί  

Το γενετικό υλικό µπορεί να υποστεί αλλαγές µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι 

αλλαγές στην αλληλουχία του DNA, που ονοµάζονται µεταλλάξεις, δηµιουργούν 
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συνήθως ένα διαφορετικό φαινότυπο, χωρίς βέβαια αυτό να είναι πάντοτε απαραίτητο. 

Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο η αλλαγή επιδρά στο γονιδιακό προϊόν, 

δηλαδή στην πρωτεΐνη. 

 Οι γενετιστές κατατάσσουν τις µεταλλάξεις σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τις 

γονιδιακές και τις χρωµοσωµικές. Ο τυπικός αυτός διαχωρισµός σχετίζεται µε την 

έκταση της αλλαγής. Αν αυτή αφορά µικρό αριθµό βάσεων, στις οποίες συµβαίνει 

αντικατάσταση ,προσθήκη ή έλλειψη, τότε ονοµάζεται γονιδιακή µετάλλαξη. Αν αφορά 

αλλαγές σε µεγαλύτερο τµήµα χρωµοσώµατος, ονοµάζεται χρωµοσωµική ανωµαλία.  

 Οι µεταλλάξεις συµβάλλουν στην δηµιουργία γενετικής ποικιλότητας στον 

πληθυσµό και ευθύνονται για πολλές ασθένειες, καθώς και για πολλές περιπτώσεις 

καρκίνου. Μεταλλάξεις µπορούν να συµβούν σε οποιοδήποτε γενετικό ή σωµατικό 

κύτταρο ενός οργανισµού. Μόνο όµως οι µεταλλάξεις των γενετικών κυττάρων µπορεί 

να µεταβιβαστούν από τη µια γενιά στην επόµενη. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι οι 

σωµατικές µεταλλάξεις δεν είναι σηµαντικές για την υγεία. Στην πραγµατικότητα 

αποτελούν την πλειονότητα των µεταλλάξεων, δεδοµένου ότι ένας ενήλικας οργανισµός 

αποτελείται από 10
13 
περίπου σωµατικά κύτταρα. 

 Όπως βέβαια γίνεται αντιληπτό υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων που προκαλούν 

τις µεταλλάξεις. Πιο συγκεκριµένα, οι µεταλλάξεις οι οποίες εµφανίζονται αιφνίδια µέσα 

στον πληθυσµό καλούνται αυτόµατες και θεωρείται ότι προέρχονται από λάθη που 

γίνονται κατά την αντιγραφή του DNA ή κατά τον διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων. 

 Όλες οι µεταλλάξεις δεν δηµιουργούνται αυτόµατα. Πολλοί τύποι µεταλλάξεων 

µπορεί να προκληθούν από παράγοντες του περιβάλλοντος, που ονοµάζονται 

µεταλλαξογόνοι. Σ’ αυτούς περιλαµβάνονται διάφορες χηµικές ουσίες, καθώς και 

διάφοροι τύποι ακτινοβολιών ,όπως είναι ακτίνες Χ και η γ-ακτινοβολία, καθώς και η 

κοσµική και υπεριώδης ακτινοβολία. Μερικές χηµικές ουσίες που έχουν µεταλλαξογόνο 

δράση είναι η φορµαλδεΰδη, ορισµένες χρωστικές, αρωµατικοί κύκλοι 

υδρογονανθράκων ακόµη και η καφεΐνη. Πολλές φορές από αυτές τις ουσίες βρίσκονται 

σε γεωργικά, βιοχηµικά και φαρµακευτικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται ευρύτατα.  

 Μεγάλος αριθµός ασθενειών στον άνθρωπο είναι αποτέλεσµα µεταλλάξεων. 

Τέτοιες ασθένειες είναι η θαλασσαιµία, η οποία προκύπτει από γενετικές µεταλλάξεις 
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στις αιµοσφαιρίνες του ανθρώπου. Επίσης µεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν 

ένζυµα δηµιουργούν διαταραχές του µεταβολισµού, όπως είναι η ασθένεια της 

φαινυλκετονουρίας (PKU=Phenyl Keton Urea) η οποία προκαλείται από την έλλειψη του 

ενζύµου που στα φυσιολογικά άτοµα µετατρέπει το αµινοξύ φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη, 

µε αποτέλεσµα της συσσώρευσης της φαινυλαλανίνης. Καθώς και ο αλφισµός µια 

ασθένεια η οποία οφείλεται στην έλλειψη ενός ενζύµου, το οποίο είναι απαραίτητο για το 

σχηµατισµό της χρωστικής µελανίνης. Στην Εικόνα 3.13 φαίνεται ένα ενδιαφέρον 

διάγραµµα που µας δίνει την εξέλιξη του DNA στα θηλαστικά.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  3.13: ∆ιάγραµµα εξέλιξης DNA στα θηλαστικά 

 

3.8 Ορισµός & Γενικός Στόχος Βιοπληροφορικής  

Η Βιοπληροφορική µπορεί να οριστεί ως: "η εφαρµογή υπολογιστικών τεχνικών και 

µεθόδων στην προσπάθεια κατανόησης και οργάνωσης των δεδοµένων και πληροφοριών 

που σχετίζονται µε τα βιολογικά µακροµόρια".      

 Ο όγκος των σηµερινών δεδοµένων που παράγονται στο χώρο της Μοριακής 



 

  -39- 

Βιολογίας και πρέπει να αναλυθούν και να επεξεργαστούν, καθιστά απαραίτητη τη 

συνεργασία, σε πολλούς τοµείς, µε την επιστήµη της Πληροφορικής. Ο επιστηµονικός 

χώρος της ένωσης αυτών των πεδίων ονοµάζεται διεθνώς Βιοπληροφορική 

(Bioinformatics). Η συνεργασία των επιστηµών της Βιολογίας και της Πληροφορικής 

βασίζεται στο γεγονός ότι η ίδια η ζωή αποτελεί µια τεχνολογία πληροφοριών. Η 

φυσιολογία των ζωντανών οργανισµών καθορίζεται από τα γονίδιά τους τα οποία 

µπορούν να θεωρηθούν ως "ψηφιακή πληροφορία". Η ανάλυση ακολουθιών του DNA, η 

µοριακή µοντελοποίηση βιολογικών µορίων, ο σχεδιασµός φαρµάκων µε τη βοήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, η πρόβλεψη των πρωτεϊνικών δοµών, οι ταχύτερες µέθοδοι 

αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάκτησης βιολογικών πληροφοριών είναι ορισµένοι από 

τους τοµείς ενδιαφέροντος στην επιστήµη της Βιοπληροφορικής.    

 Τα βασικά βήµατα για να εφαρµοστεί η Βιοπληροφορική είναι αρχικά η 

αποδοτική οργάνωση των δεδοµένων ώστε να είναι δυνατή:  

• η αποθήκευση,  

• η ανάκτηση και  

• η ενηµέρωσή τους.  

Κατά δεύτερον, να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που να επιτρέπουν την ανάλυση 

των βιολογικών δεδοµένων (για παράδειγµα, η ακολουθία µιας πρωτεΐνης, να µπορεί να 

συγκριθεί µε ήδη ταυτοποιηµένες ακολουθίες). Τέλος, να υπάρχουν εργαλεία που να 

επιτρέπουν την ερµηνεία των αποτελεσµάτων βιολογικής σηµασίας. 

 Συνεχίζοντας, ένας βασικός τοµέας της Βιοπληροφορικής είναι η χρήση των 

υπολογιστών για την τέλεση πειραµάτων και την εξαγωγή αποτελεσµάτων από αυτά. 

Σήµερα, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας των γραφικών και επειδή υπάρχουν 

πανάκριβα µηχανήµατα, κυρίως Μοριακής Βιολογίας, είναι δυνατή, η απεικόνιση των 

διαµορφώσεων της δοµής των βιολογικών µορίων στην οθόνη του υπολογιστή. Τέτοια 

µηχανήµατα είναι και αυτά µε τα οποία έγινε η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώµατος 

και η αποκρυπτογράφηση του DNA. Η χαρτογράφηση του γονιδιώµατος του ανθρώπου 

έχει συµβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της βιολογικής µας αυτογνωσίας µε 

σηµαντικότατες εφαρµογές στο επίπεδο της υγείας, αλλά και στην κατανόηση της 

εξέλιξής µας.           
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 Η αποκάλυψη ποικίλων γονιδιακών παραλλαγών, πολλές από τις οποίες 

εµπλέκονται στην εκδήλωση ασθενειών, σε συνδυασµό µε την προσοµοιωτική µε Η/Υ 

µεθοδολογία, θα συµβάλλει στην εφαρµογή της προσωπικής – εξατοµικευµένης ιατρικής 

καθώς και στην ταυτοποίηση γονιδίων που εµπλέκονται στην αποτελεσµατικότητα των 

φαρµάκων και των παρενεργειών τους (Computer-aided Drug Design). Σε πιο πρακτικό 

επίπεδο ίσως δε θα είναι µακριά η δυνατότητα σύνδεσης ενός υπολογιστή µε τον ασθενή 

εγκέφαλο για να διορθώνεται η σκέψη, όπως π.χ. γίνεται σε ανάλογο τρόπο µε το τεχνητό 

νεφρό. Στο µέλλον µπορεί να δηµιουργηθεί στον Η/Υ ένας εικονικός οργανισµός, µια 

βιοχηµική αντίδραση στην αρχή, ένα κύτταρο αργότερα και στο τέλος ένας οργανισµός 

που θα ζει στην οθόνη µας. Έτσι θα µπορούν να γίνονται προσοµοιώσεις µιας ασθένειας 

µε υψηλές ταχύτητες για να µπορέσουµε να καταλάβουµε περισσότερα και να 

επιδράσουµε µε νέα φάρµακα.        

 Ένας άλλος µεγάλος τοµέας της Βιοπληροφορικής είναι οι βάσεις δεδοµένων. Με 

την αποκωδικοποίηση του DNA και των πρωτεϊνών του ανθρώπου αλλά και πάρα 

πολλών άλλων οργανισµών δηµιουργήθηκαν µεγάλες βάσεις δεδοµένων για την 

καταγραφή τους. Χαρακτηριστικός είναι ο αριθµός των βάσεων που είναι 

καταχωρηµένες στις τρεις µεγάλες βάσεις δεδοµένων που αφορούν το DNA (Genbank, 

EMBL, DDBJ) o οποίος ξεπερνάει αυτήν την στιγµή τα 20 τρισεκατοµµύρια! Άµεση 

βέβαια είναι η ανάγκη για εργαλεία-λογισµικά πληροφορικής τα οποία θα χειριστούν και 

ταξινοµήσουν την πληροφορία αυτή και ταυτόχρονα θα εξάγουν περισσότερα 

συµπεράσµατα. Να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό ότι η πληροφορία που καταγράφεται 

αυξάνει µέρα µε τη µέρα και δεν έχει τελειώσει µε την αποκρυπτογράφηση του DNA του 

ανθρώπου καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι οργανισµοί που δεν έχουν 

αποκρυπτογραφηθεί αλλά και πολλά γονίδια που πρέπει να ερευνηθούν από 

διαφορετικούς ανθρώπους για να έχουµε συµπεράσµατα για διάφορες ασθένειες. Έτσι 

γίνεται κατανοητό πως ο µεγάλος αριθµός δεδοµένων που µεταφράζονται στην επιστήµη 

της µοριακής βιολογίας και ειδικότερα στον τοµέα της αλληλούχησης του γονιδιώµατος 

(δηλαδή της αλληλουχίας του DNA), αποτελεί µεγάλη πρόκληση για τους επιστήµονες 

του σχεδιασµού και της ανάλυσης αλγορίθµων.      

 Ένας άλλος τοµέας της Βιοπληροφορικής είναι η ∆οµική Βιολογία ή αλλιώς η 

παρουσίαση των δοµών διάφορων βιολογικών µακροµορίων. Να διευκρινίσουµε ότι η 
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γνώση της δοµής στο χώρο των µακροµορίων αυτών είναι αυτή που θα δώσει την 

απάντηση σε πάρα πολλές ασθένειες καθώς οι περισσότερες οφείλονται σε 

προβληµατική λειτουργία των πρωτεϊνών που σχετίζονται µε αυτές. Η Βιοπληροφορική 

ασχολείται τόσο µε την απεικόνιση της τρισδιάστατης δοµής που έχει προκύψει από 

πειραµατικά δεδοµένα όσο και µε την πρόβλεψή της µε διάφορους αλγόριθµους που έχει 

υποτεθεί ότι ισχύουν για τις δοµές των πρωτεϊνών. Στην περίπτωση των τρισδιάστατων 

δοµών χρειάζονται εξαιρετικά ισχυροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και είναι ένας τοµέας 

που οδηγεί τους κατασκευαστές των υπολογιστών σε όλο και πιο νέες και πιο δυνατές 

τεχνολογίες.          

 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε πως οι εφαρµογές 

της Βιοπληροφορικής συνοψίζονται στην ανεύρεση της λειτουργίας των πρωτεϊνών, 

οµαδοποίηση πρωτεϊνών σε λειτουργικές οµάδες, ανεύρεση αλληλεπιδράσεων των 

πρωτεϊνών µεταξύ τους και κατανόηση της πολυπλοκότητας των βιολογικών 

συστηµάτων, στη σύγκριση του γονιδιώµατος διαφόρων ειδών, και στην εύρεση των 

εξελικτικών σχέσεων των οργανισµών µεταξύ τους, στην απόκτηση γνώσης για το ρόλο 

των µη κωδικοποιηµένων περιοχών του DNA στη µορφολογία και έκφραση των 

γονιδίων, στην προσπάθεια αντιµετώπισης διαφόρων ασθενειών µε την ανάπτυξη νέων 

διαγνωστικών µέτρων και θεραπευτικών µεθόδων, στην παραγωγή πιο αποτελεσµατικών 

φαρµακευτικών προϊόντων µε όλο και περισσότερες εφαρµογές τα επόµενα έτη στην 

Βιολογία και στην Ιατρική.         

 Οι µελλοντικές επιδιώξεις εστιάζονται στο υπάρχον έλλειµµα υπολογιστικής 

ισχύος που δεν καλύπτει τη βιολογική πολυπλοκότητα. Γι’ αυτό «επιστρατεύεται» η 

Βιοχηµεία για το σχεδιασµό βιοχηµικών δικτύων και η Φυσικοχηµεία για την καλύτερη 

κατανόηση των µικρών διαστάσεων του κυττάρου και των οργανιδίων του. Ένας νέος 

λοιπόν συντονισµός, βιολόγων, φυσικών, χηµικών και πληροφορικών ίσως οδηγήσει σε 

µια νέα επιστηµονική σύνθεση. Το µέλλον θα προχωρήσει µε τη δηµιουργία λογισµικών 

που θα απεικονίζουν τη λειτουργία των πρωτεϊνών και την αποκαλούµενη «έκφραση των 

γονιδίων» (ασθένειες), κατασκευή υπολογιστών στους οποίους θα έχει αντικατασταθεί η 

µνήµη µε ζωντανά νευρικά κύτταρα, κάτι που θα πλαισιωθεί µε τη δηµιουργία νέων 

ειδικοτήτων, όπως αυτή του βιολόγου-λογισµικού, του ιατρού-προγραµµατιστή, του 

δικτυακού-οικονοµολόγου. 
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3.9 Βασικοί Τοµείς Έρευνας 

3.9.1 Ανάλυση Αλληλουχίας(Sequence Analysis) 

Oι αλληλουχίες του DNA εκατοντάδων οργανισµών έχουν κωδικοποιηθεί και 

αποθηκευτεί σε τεράστιες βάσεις δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά αναλύονται 

προκειµένου να προσδιορίσουν τα γονίδια τα οποία κωδικοποιούνται για πρωτεΐνες 

καθώς και σε κανονιστικές ακολουθίες. Μια σύγκριση των γονιδίων αυτών για ένα είδος 

ή µεταξύ διαφορετικών ειδών µπορούν να αποδείξουν οµοιότητες µεταξύ των 

πρωτεϊνικών λειτουργιών ή σχέσεις µεταξύ των ειδών (η χρήση της µοριακής 

συστηµατικότητας για την κατασκευή φυλογενετικών δέντρων).     

Η πρώτη εύρεση αλληλουχίας ενός πλήρους γονιδιώµατος βακτηρίου έγινε το 1995, ενώ 

η αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος ολοκληρώθηκε µόλις  το 2003. Η 

εύρεση αλληλουχίας DNA σε σχετικά µικρά βακτηριακά γονιδιώµατα είναι εύκολη, 

όµως εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διαδικασία αυτή σε 

πολύπλοκους οργανισµούς, για παράδειγµα για το ανθρώπινο γονιδίωµα χρειάστηκαν 

πολλοί µήνες του χρόνου της CPU προκειµένου να έχουµε την αποκρυπτογράφησή του. 

3.9.2 Επισηµείωση Γονιδιώµατος(Genome Annotation)  

Στο πλαίσιο της γονιδιωµατικής, η επισηµείωση γωνιδιώµατος είναι η διαδικασία 

συµπλήρωσης σήµανσης και άλλων βιολογικών χαρακτηριστικών σε µια ακολουθία 

DNA. Το πρώτο λογισµικό για την επισηµείωση γωνιδιώµατος, σχεδιάστηκε το 1995 

από τον Dr. Owen White. Το λογισµικό αυτό βρίσκει τα γονίδια και συγκεκριµένα που 

βρίσκονται τοποθετηµένα σε µια ακολουθία DNA καθώς βέβαια και ένα άλλο σύνολο 

σχετικών βιολογικών χαρακτηριστικών. 

3.9.3 Συγκριτική Γονιδιωµατική  

Ο πυρήνας της Συγκριτικής Γονιδιωµατικής είναι η συγκριτική ανάλυση των 

γονιδιωµάτων µέσω της ‘επικοινωνίας’ µεταξύ των γονιδίων (orthology analysis) ή 

άλλων γονιδιακών χαρακτηριστικών σε διάφορους οργανισµούς. Πιο συγκεκριµένα είναι 
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χάρτες (Intergenomic Maps) που καθιστούν δυνατό τον εντοπισµό των εξελικτικών 

διαδικασιών που είναι υπεύθυνες για την απόκλιση δυο γονιδιωµάτων. Είναι δυνατόν να 

διαχωρίσουµε την διαδικασία εξέλιξης του γονιδιώµατος σε διάφορα επίπεδα. Έτσι στο 

χαµηλότερο επίπεδο, τα σηµεία µετάλλαξης επηρεάζουν τα επιµέρους νουκλεοτίδια.. 

Ενώ στο υψηλότερο επίπεδο, µεγάλα τµήµατα χρωµοσωµικών ακολουθιών υφίστανται 

αλληλεπικαλύψεις, πλευρική µεταφορά, αναστροφή, µεταφορά, διαγραφή. Τελικά, όλα 

τα  γονιδιώµατα συµµετέχουν στις διαδικασίες της υβριδοποίησης, του polyploidization 

και του endosymbiosis, που συχνά οδηγούν σε ταχεία ειδοπλασία.   

 Η πολυπλοκότητα του γονιδιώµατος και η συνεχής εξέλιξή του δηµιουργεί 

πολλές προκλήσεις για τους προγραµµατιστές των µαθηµατικών µοντέλων και 

αλγορίθµων, οι οποίοι προσφεύγουν σε διάφορα είδη αλγορίθµων, στατιστικές και 

µαθηµατικές τεχνικές, που κυµαίνονται στην ακρίβεια, τέτοιες είναι οι ευριστικοί 

µέθοδοι, οι µέθοδοι σταθερής παραµέτρου και προσεγγιστικών αλγορίθµων για 

προβλήµατα που βασίζονται σε parsimony µοντέλα , Markov Chain Monte Carlo 

αλγορίθµους για την ανάλυση των προβληµάτων Bayesian που βασίζεται στα 

πιθανοκρατικά µοντέλα.   

 

3.10  Ανάλυση Έκφρασης των Γονιδίων 

Η έκφραση πολλών γονιδίων µπορεί να καθορίζεται µε τη µέτρηση των mRNA επιπέδων 

µε πολλαπλές τεχνικές, όπως είναι οι µικροσυστοιχίες, το εκφρασµένο cDNA 

αλληλουχία των ετικετών (EST) της αλληλουχίας, σειριακή ανάλυση της γονιδιακής 

έκφρασης (SAGE) ετικέτας αλληλουχίας, µαζικά παράλληλη υπογραφή της αλληλουχίας 

(MPSS), ή διάφορες εφαρµογές της πολύπλευρης υβριδοποίησης. Όλες αυτές οι τεχνικές 

είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στο θόρυβο και  υπόκεινται σε µεροληψία στην βιολογική 

µέτρηση.           

  Ένα σηµαντικό ερευνητικό πεδίο της υπολογιστικής βιολογίας για την ανάπτυξη 

στατιστικών εργαλείων είναι ο διαχωρισµός  του σήµατος από το θόρυβο υψηλής 

απόδοσης µελετών γονιδιακής έκφρασης. Οι µελέτες αυτές συχνά χρησιµοποιούνται για 

τον προσδιορισµό των γονιδίων που εµπλέκονταν σε µια διαταραχή: θα µπορούσε 
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κάποιος να συγκρίνει τα δεδοµένα µικροσυστοιχιών από επιθηλιακά καρκινικών 

κύτταρων µε δεδοµένα από µη καρκινικά κύτταρα για να καθορίσει τα transcripts τα 

οποία έχουν ρυθµιστεί και αυτά που δεν έχουν ρυθµιστεί,  µε ένα σύνολο συγκεκριµένων 

πληθυσµιακών καρκινικών κυττάρων .  

 

3.11 Ανάλυση Έκφρασης Πρωτεϊνών(Analysis of 
Protein Expression)   

Οι Μικροσυστοιχίες πρωτεΐνης και η υψηλής απόδοσης (HT) φασµατοµετρία µάζας 

(MS) µπορούν να παρέχουν ένα στιγµιότυπο των πρωτεϊνών που υπάρχει σε ένα 

βιολογικό δείγµα. Η Βιοπληροφορική ασχολείται ιδιαίτερα µε την αίσθηση της 

πρωτεΐνης µικροσυστοιχιών και HT MS δεδοµένα, η πρώτη προσέγγιση αντιµετωπίζει 

παρόµοια προβλήµατα όπως µε τις µικροσυστοιχίες που απευθύνονται σε mRNA.Ενώ το 

τελευταίο αφορά το πρόβληµα της αντιστοίχισης µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων από 

την προβλεπόµενη µάζα σε µάζες των πρωτεϊνικών   αλληλουχιών βάσεων δεδοµένων. 

Ακόµα η φασµατοµετρία µάζας (MS) χρησιµοποιείται και για την περίπλοκη στατιστική 

ανάλυση των δειγµάτων όπου πολλαπλές, αλλά ατελή πεπτίδια από κάθε πρωτεΐνη 

ανιχνεύονται.  

 

3.12  Πρόβλεψη ∆οµής Πρωτεϊνών 

Η πρόβλεψη της δοµής της πρωτεΐνης είναι  µια άλλη σηµαντική εφαρµογή της 

βιοπληροφορικής. Η αλληλουχία των αµινοξέων της πρωτεΐνης, η λεγόµενη πρωτοταγής 

δοµή, µπορεί εύκολα να προσδιοριστεί από τη γονιδιακή ακολουθία. Στη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτή η πρωτογενής δοµή προσδιορίζει µοναδικά µια δοµή 

στο αρχικό της περιβάλλον. (Φυσικά, υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως η σπογγώδης 

εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών).Η γνώση της πρωτογενής δοµής είναι ζωτικής σηµασίας 

για την κατανόηση της λειτουργίας των πρωτεϊνών. Προκειµένου έχουµε περισσότερες 

διαθέσιµες πληροφορίες, συνήθως οι πρωτεΐνες κατατάσσονται στις επόµενες δοµές που 
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είναι η δευτεροταγής , τριτοταγής και τεταρτοταγής δοµή. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε 

ότι µια βιώσιµη γενική λύση σε τέτοιες προβλέψεις παραµένει ένα ανοιχτό ζήτηµα. 

Σήµερα, οι περισσότερες προσπάθειες κατευθύνονται προς τις ευριστικές µεθόδους 

εργασίας.          

 Μια από τις βασικές ιδέες στην βιοπληροφορική είναι η έννοια της ‘οµοιότητας ‘. 

Στο γονιδιακό τοµέα της βιοπληροφορικής, οι  οµοιότητες χρησιµοποιούνται για να 

προβλεφθεί η λειτουργία ενός γονιδίου: αν η ακολουθία του γονιδίου Α, ο ρόλος των 

οποίων είναι γνωστός , είναι οµόλογη µε την ακολουθία του γονιδίου Β, των οποίων η 

λειτουργία είναι άγνωστη, τότε από το Α θα µπορούσε να συµπεράνει ότι το Β µπορεί να 

έχει την ίδια λειτουργία µ’ αυτό. Στο τοµέα της βιοπληροφορικής που ασχολείται µε την 

δοµή των πρωτεϊνών , η έννοια της ‘οµοιότητας’ χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει 

ποια µέρη µιας πρωτεΐνης είναι σηµαντικά σε δοµή-σχηµατισµό και στην αλληλεπίδραση 

µε άλλες πρωτεΐνες. Κάποιες από τις πιο γνωστές τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούνται 

είναι η ‘Homology Modeling’ και η ‘de novo Physics-based Modeling’.   

 

3.13  Εργαλεία Βιοπληροφορικής  

Η πρώτη γενιά εργαλείων Βιοπληροφορικής αποτελείτο από εφαρµογές, συνήθως µε ένα 

κείµενο που βασίζονταν στην διεπαφή(text-based interface), η οποία πραγµατοποιούσε 

µια συγκεκριµένη εργασία. Η υπολογιστική βιολογία, εργαλείο πιο γνωστό µεταξύ των 

βιολόγων είναι πιθανότατα το BLASΤ, ένας αλγόριθµος µε την χρήση του οποίου 

ψάχνουν για µεγάλες βάσεις δεδοµένων πρωτεϊνών και DNA αλληλουχίες. Επίσης, η 

NCBI είναι µια ιδιαίτερα δηµοφιλής υλοποίηση βασισµένη στον παγκόσµιο ιστό, µέσω 

της οποίας γίνεται µαζική αναζήτηση βάσεων δεδοµένων. Επιπρόσθετα, γλώσσες 

προγραµµατισµού που έχουν χρησιµοποιηθεί ιδιαίτερα στον τοµέα της βιοπληροφορικής 

, είναι η Perl και η Python οι οποίες χρησιµοποιούνται συχνά για τη διασύνδεση µε 

βιολογικές βάσεις δεδοµένων και στην ανάλυση της εξόδου από προγράµµατα 

βιοπληροφορικής γραµµένα σε γλώσσες όπως η C ή C + +. Στο σηµείο αυτό είναι 

σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι οι επιστήµονες της βιοπληροφορικής έχουν αναπτύξει 

κοινότητες ανοικτού λογισµικού µέσω των οποίων µπορούν να αναπτύξουν, να 
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διανέµουν τα εργαλεία και τις λειτουργικές µονάδες τις οποίες παράγουν.   

 Καθώς  οι πηγές δεδοµένων επεκτείνονται και διαφοροποιούνται, τόσο ως προς 

το περιεχόµενο όσο και ως προς την δοµή τους , µηχανές αναζήτησης µεταδεδοµένων 

της βιοπληροφορικής  αναπτύσσονται, όπως είναι τα Sequence Profiling Tools, που 

εµφανίστηκαν για να βοηθήσουν στην εύρεση σχετικών πληροφοριών από διάφορες 

βάσεις δεδοµένων. Οι µηχανές αυτές αναζήτησης µπορούν να δεικτοδοτήσουν δεδοµένα 

από ένα τοπικό διακοµιστή ή ακόµη και από ένα σύνολο άλλων διακοµιστών.  

 Ένα από τα πιο πρόσφατα εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα και 

χρησιµοποιείται ευρέως είναι το SOAP το οποίο βασίζεται στις διεπαφές (SOAP-based 

interface). Το SOAP έχει αναπτυχθεί για µια τεράστια ποικιλία εφαρµογών 

βιοπληροφορικής, πιο συγκεκριµένα επιτρέπει σε µια εφαρµογή που εκτελείται σε έναν 

υπολογιστή σε ένα µέρος του κόσµου να χρησιµοποιεί αλγορίθµους, δεδοµένα και 

υπολογιστικούς πόρους διακοµιστών σε άλλα µέρη του κόσµου. Οι πολλές δυνατότητες 

των SOAP µαζί µε τις συλλογές ανοικτού κώδικα βιοπληροφορικής έχει οδηγήσει στην 

εποµένη γενιά των εργαλείων βιοπληροφορικής: τα Integrated Bioinformatics Platform. 

Τα εργαλεία αυτά αποτελούν µια συλλογή από µεµονωµένα εργαλεία  µε κοινή µορφή 

των δεδοµένων που βασίζονται στην διεπαφή (web-based interface).  
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4 Ανακάλυψη Γνώσης από 
∆εδοµένα microRNA  

Το θέµα το οποίο πραγµατεύεται η εργασία είναι η ανακάλυψη γνώσης από βιολογικά 

δεδοµένα και συγκεκριµένα από τα microRNAs(miRNAs). Στην συνέχεια ,ακολουθεί µια 

περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και των λειτουργιών των miRNAs. 

4.1 Ορισµός microRNA 

Τα µικρο-RNAs (micro-RNAs – mirs) είναι ριβονουκλεοτίδια 21-24 bp, που προκαλούν 

µετα-µεταγραφική σίγηση γονιδίων, η οποία ονοµάζεται PTGS (post transcriptional gene 

silencing) στα φυτά και RNAi (RNA interference) στα ζώα. Στους ζωικούς οργανισµούς 

οι περιοχές πρόσδεσής τους (binding sites), στις οποίες προσδένονται µε ατελή 

συµπληρωµατικότητα, εντοπίζονται στο 3’ UTR των γονιδίων. Τα µικρο-RNAs έχουν 

συσχετιστεί τα τελευταία χρόνια µε διάφορες µορφές καρκίνου, ενώ έχει βρεθεί ότι 

κάποια ογκογονίδια, όπως το RAS, ρυθµίζονται από αυτά. Συγκεκριµένα, στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων Χρόνιας Λεµφοκυτταρικής Λευχαιµίας (Chronic 

Lymphocytic Leukemia-CLL) που οφείλεται σε έλλειψη στη χρωµοσωµική περιοχή 

13q14, υπάρχει µειωµένη ποσότητα των mir15 και mir16. 

 

4.1.1 Χαρακτηρισµός & Λειτουργία  

Ο µηχανισµός της σίγησης (silencing) χρησιµοποιείται για να εµποδίσει την έκφραση 

γονιδίων. ∆ιακρίνεται στη µεταγραφική σίγηση (transcriptional gene silencing – TGS), 

κατά την οποία εµποδίζεται η µεταγραφή κάποιας αλληλουχίας µέσω µιας διαδικασίας 

που, σε κάποιες περιπτώσεις, περιλαµβάνει µικρά παρεµβαλλόµενα RNA (short 
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interfering RNAs-siRNAs), και στη µετα-µεταγραφική σίγηση (post transcriptional gene 

silencing - PTGS) στα φυτά ή παρεµπόδιση µέσω RNA (RNA interference - RNAi) σε 

ζωικούς οργανισµούς, όπου εµποδίζεται η µετάφραση του µεταγράφου (Almeida, R and 

Allshire, M.C. 2005, Filipowicz, W. et al 2005). H µετα-µεταγραφική σίγηση είναι 

δυνατόν να συµβαίνει µε δύο τρόπους: είτε µέσω siRNAs είτε µέσω µικρο-RNA 

(microRNAs - miRNA).  

     Τα µικρο-RNAs είναι µόρια περίπου 22 νουκλεοτιδίων τα οποία δεν περιέχουν 

κάποια κωδικοποιηµένη πληροφορία (non-coding), απαντώνται σε όλα τα µετάζωα που 

έχουν µελετηθεί µέχρι στιγµής και προκύπτουν από γονίδια του ίδιου του οργανισµού 

(Ambros , V. 2004). Ανάλογα µε τον οργανισµό o αριθµός των γονιδίων που 

κωδικοποιούν µικρο-RNA κυµαίνεται περίπου στα 300. Eίναι δυνατόν να είναι 

πολυκυστρωνικά, να προέρχονται από ένα γονίδιο ή να εντοπίζονται στο ιντρόνιο 

κάποιου άλλου γονιδίου του οργανισµού (Αmbros, V. 2004, Χu, P. et al 2004).  

               Στην Εικόνα 4.1 απεικονίζεται η διαδικασία σχηµατισµού των µικρο-RNAs 

στους ζωικούς οργανισµούς. Αρχικά προκύπτει ένα πρώιµο µετάγραφο miRNA (primary 

RNA- pri-miRNA) το οποίο µετατρέπεται µέσα στον πυρήνα σε pre-miRNA από ένα 

ένζυµο τύπου RNAse III, τη Drosha (Lee, Y. et al 2003). H Drosha συνεργάζεται µε µια 

πρωτεϊνη που δεσµεύεται σε δίκλωνο RNA και η οποία ονοµάζεται Pasha στις µύγες και 

DGCR8 στους ανθρώπους (Tomari, Y. and Zamore, P.D. 2005). To pre-miRNA έχει 

µορφή φουρκέτας-θηλιάς µε µέγεθος περίπου 70-100 νουκλεοτιδίων που αναδιπλώνεται 

σε µια δοµή µε πολλαπλές προεκβολές (buldges) και εµφανίζει ατελή 

συµπληρωµατικότητα (mismatch) σε πολλά σηµεία. Το pre-miRNA µεταφέρεται στο 

κυτταρόπλασµα µέσω της εξπορτίνης 5 (exportin 5) και η µεταφορά του εξαρτάται από 

τη Ran-GTP (Nakahara, K. and Carthew, R.W. 2004), που ανήκει στις Ras-GTPάσες και 

συµµετέχει µεταξύ άλλων στις µεταφορές µορίων µέσα και έξω από την πυρηνική 

µεµβράνη.  

         Στο κυτταρόπλασµα µετατρέπεται σε miRNA µεγέθους 21-24 νουκλεοτιδίων από 

το ένζυµο Dicer (Lee, Y. et al 2003). Αρχικά η Dicer δηµιουργεί ένα δίκλωνο µόριο, ο 

ένας κλώνος του οποίου αποτελεί το miRNA. Ακολούθως το miRNA ενσωµατώνεται σε 

ένα ριβονουκλεοπρωτεϊνικό σύµπλοκο, το miRNP, το οποίο µοιάζει ή είναι ίδιο µε το 

σύµπλοκο RISC, στο οποίο ενσωµατώνονται τα siRNAs (Hutvagner, G. and Zamore, 
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P.D. 2002). Kύρια συστατικά τoυ συµπλόκου RISC είναι οι πρωτεϊνες ARGONAUTE 

(Meister, G. et al 2004, Sonthheimer, E.G. 2005)  

 

 

 

 

                          Εικόνα 4.1 Ο µηχανισµός της σίγησης  

 

 

 

  Σε κάποιους οργανισµούς, όπως στον C.elegans και στον άνθρωπο, η ίδια Dicer 

που δηµιουργεί τα siRNAs δηµιουργεί και τα miRNAs. Στα φυτά και στις µύγες 

διαφορετικά παράλογα (paralogs) της Dicer δηµιουργούν τα siRNAs και τα miRNAs 

(Tomari Y. and Zamore P.D. 2005, Lee, Y.S. et al 2004, Xie, Z. et al 2004). Στα φυτά 

κάποια πυρηνική Dicer ενδέχεται να έχει διττό ρόλο δρώντας ως Drosha και Dicer 

ταυτόχρονα (Finnegan, E.J. et al 2003, Papp, I. et al 2003)  

         Τα µικρο-RNAs δρουν προκειµένου να καταστείλουν τη µεταγραφή. Αυτό 

πραγµατοποιείται µε το να προσδένονται στο mRNA του υπό καταστολή γονιδίου. Η 

πρόσδεση είναι δυνατόν να συµβαίνει µε σχεδόν τέλεια συµπληρωµατικότητα, όπως 

συµβαίνει στα φυτά, µε απoτέλεσµα να αποικοδοµείται το µετάγραφο mRNA (Τang, G. 

et al 2003). Στους ζωικούς οργανισµούς, ωστόσο το µικρο-RNA δεν προσδένεται µε 

τέλεια συµπληρωµατικότητα στο mRNA του γονιδίου στόχου, µε αποτέλεσµα να 
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δηµιουργείται µια προεκβολή που εµποδίζει την περαιτέρω µετάφραση του mRNA σε 

πρωτεϊνη. Η αλληλεπίδραση αυτή λαµβάνει χώρα στην 3΄ µη µεταφραζόµενη περιοχή 

(3΄UTR) του mRNA του γονιδίου, στους ζωικούς οργανισµούς, ενώ στα φυτά 

ενδεχοµένως να συµβαίνει και στο ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης. Ο ακριβής µηχανισµός  

µε τον οποίο εµποδίζεται η µετάφραση είναι άγνωστος. 

 

4.2 Ο Αναπτυξιακός Ρόλος των µικρο-RNA 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε αυξηµένο ενδιαφέρον για την αποσαφήνιση του ρόλου που 

διαδραµατίζουν τα µικρο-RNA. Όπως προκύπτει, είναι σηµαντικά για τη ρύθµιση 

διαφόρων λειτουργιών του κυττάρου.  

Στον οργανισµό C. elegans то mir let7 φαίνεται να ρυθµίζει την ανάπτυξή του 

καθώς τα µεταλλάγµατα, από τα οποία λείπει το let7, αποτυγχάνουν να περάσουν από το 

στάδιο της προνύµφης (larva) στο στάδιο του ενηλίκου ατόµου (adult) (Reinhart et al 

2000). O ρόλος του let7 είναι να καταστέλλει µετα-µεταγραφικά το γονίδιο lin-41 (Slack, 

F.J. et al 2000). Επίσης αναπτυξιακό ρόλο κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη έχει το µικρο-

RNA lin4, του οποίου στόχοι είναι τα γονίδια lin14 (Lee, R.C. et al 1993) και lin28 

(Moss, E.G. et al 1997).  

Σηµαντικός είναι ο ρόλος των µικρο-RNAs κατά τον προγραµµατισµένο 

κυτταρικό θάνατο. Το 2003 οι Brennecke και συνεργάτες ανακάλυψαν ένα γονίδιο στη 

δροσοφιλα, το bantam, το οποίο δεν κωδικοποιούσε καµία πρωτεϊνη αλλά, όπως 

αποδείχθηκε ακολούθως, ένα µικρο-RNA του οποίου στόχος ήταν το προ-αποπτωτικό 

γονίδιο hid (head involution defective) (Βrennecke, J. et al 2003). Άλλο µικρο-RNA που 

φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην απόπτωση είναι το mir14, που επίσης 

ανακαλύφθηκε στη δροσόφιλα από τους Xu και συνεργάτες το 2003. Το mir14 

καταστέλλει τον κυτταρικό θάνατο, ωστόσο δεν έχει βρεθεί το πιθανό γονίδιο ή τα 

πιθανά γονίδια στόχοι του. Επίσης, απαιτείται για το φυσιολογικό µεταβολισµό των 

λιπών (Xu, P. et al 2003). Ακόµη κατά την ένεση antisense νουκλεοτιδίων για τα mir-2 

και mir-13 σε έµβρυα δροσόφιλας, που είχε ως αποτέλεσµα την απενεργοποίηση της 

δράσης τους, παρατηρήθηκαν αναπτυξιακές ανωµαλίες (Boutla, A. et al 2003). Ιn silico, 
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пιθανоί στόχοι του mir-2 αποτελούν τα προαποπτωτικά γονίδια reaper και grim (Stark, 

A.etal2003).  

 

           

  

Εικόνα 4.2     Εικόνα 4.3 

 

 

  ∆ηµιουργία των miRNAs στους ζωϊκούς οργανισµούς. Α. Η µεταφορά τους από 

τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα. Β. Η Drosha στον πυρήνα δηµιουργεί ένα δίκλωνο 

µόριο το οποίο αποτελεί υπόστρωµα για την Dicer στο κυτταρόπλασµα. Το µόριο 

miRNA - miR* ξεδιπλώνεται και το miRNA θα ενσωµατωθεί στο miRNP (Tomari Y. 

and Zamore P.D. 2005)  
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4.3 Προσπάθεια Αναγνώρισης Νέων Στόχων 

Ο αριθµός των miRNAs που έχουν ανακαλυφθεί µε τις περιπτώσεις αναγνώρισης   των 

στόχων τους και αποκάλυψης της λειτουργίας τους.Προς την κατεύθυνση της αυτή 

γίνονται διάφορες προσπάθειες που βασίζονται σε υπολογιστικές µεθόδους και 

αλγόριθµους που αναζητούν σε mRNAs ή 3΄UTR συµπληρωµατικές προς τα miRNAs 

αλληλουχίες, τόσο σε ζωικούς όσο και φυτικούς οργανισµούς (Stark et al., 2003; 

Rajewsky και Socci, 2004 Jones-Rhoades και Bartel, 

2004). 

Με δεδοµένο ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ miRNA και στόχου στη Drosophila 

γίνεται µε ατελώς συµπληρωµατικό τρόπο, η αναγνώριση πιθανών στόχων γίνεται 

δύσκολη. Όµως από τις µέχρι τώρα αναγνωρισµένες αλληλεπιδράσεις στη Drosophila 

και το C. elegans, προκύπτει ότι τα πρώτα 6-8 πιο κοντινά στο 5΄άκρο νουκλεοτίδια 

ενός miRNA, υβριδίζουν µε σχεδόν απόλυτη συµπληρωµατικότητα στο στόχο (Lai, 

2002). Μια αρκετά επιτυχηµένη υπολογιστική µέθοδος βασίστηκε στην παραπάνω 

αρχή, την αναζήτηση δηλαδή αλληλουχιών στο µεταγραφόσωµα συµπληρωµατικών 

προς τα 6-8 πρώτα νουκλεοτίδια γνωστών miRNAs. Από τα δεδοµένα που 

προέκυψαν, επελέγησαν οι αλληλουχίες που παρέχουν θέση δέσµευσης για ολόκληρο 

το miRNA. Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα αυτά πέρασαν από δυο κατηγορίες 

φίλτρων. Πρώτον αναγνωρίστηκαν ως πραγµατικοί στόχοι, οι περιπτώσεις όπου η 

αλληλεπιδρούσα περιοχή του 3΄UTR είναι συντηρηµένη σε συγγενικά είδη 

(Drosophila pseudoobscura). ∆εύτερον θεωρήθηκαν πιο πιθανές οι περιπτώσεις 

εύρεσης περισσότερων της µιας αλληλεπιδρούσες περιοχές µεταξύ miRNA και 

3΄UTR (Stark et al., 2003). Παρόλο που τα κριτήρια διαχωρισµού των δεδοµένων 

µπορούν να κρύβουν τον κίνδυνο της απαλοιφής κάποιων θετικών αποτελεσµάτων, η 

µέθοδος αυτή αποδείχτηκε αρκετά προσοδοφόρα, παρέχοντας νέα ζευγάρια 

αλληλεπίδρασης miRNAs και γονιδίων στόχων. Κάποια από αυτά αποδείχθηκαν και 

πειραµατικά ενώ τα περισσότερα αναµένουν ανάλογη τεκµηρίωση. 
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4.3.1 Η Οικογένεια των K-box miRNAs στη Drosophila  

Λίγο πριν την ανακάλυψη των miRNAs και την καθιέρωση τους ως ρυθµιστές 

της γονιδιακής έκφρασης, ανεξάρτητες µελέτες στη Drosophila  αποκάλυψαν διάφορες 

µικρές αλληλουχίες στο 3΄UTR µετα-αλληλουχίες στο 3΄UTR µετα-γράφων υπεύθυνες 

για αρνητική ρύθµιση στο µετα-µεταγραφικό επίπεδο.  Πρόκειται για τα µοτίβα: 

cUGUGAUa, AGCUUUA, και uGUCUUCC τα οποία ονοµάστηκαν αντιστοίχως, K-

box, Brd box και GY box.  

 

 

                             

Εικόνα 4.4 

 

Τα µοτίβα αυτά, βρέθηκαν πρώτα σε γονίδια που επάγονται από το µονοπάτι του Notch 

και ανήκουν στις οµάδες γονιδίων E(spl) και Brd (Lai et al., 1998). Η µετέπειτα 

ανακάλυψη miRNAs όπου τα πρώτα 6-8 νουκλεοτίδια του 5΄άκρου τους, ήταν 

πλήρως συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω µοτίβα αιτιολογεί ικανοποιητικά τη 

λειτουργία της αρνητικής ρύθµισης. Κατάλληλα miRNAs προσδένονται µε τέλεια 

συµπληρωµατικότητα προς το µοτίβο και µε λιγότερο καλό ταίριασµα στα 

νουκλεοτίδια που προηγούνται αυτό. Έτσι επάγεται παρεµπόδιση της µετάφρασης 

στο µετάγραφο (Lai, 1998).  

 



 

  -54- 

4.3.2  Η υποοικογένεια miR-2/miR-13 K-box στη Drosophila  

Τα µέλη 2 και 13 και τα παράλογα τους, της οικογένειας των K-box miRNAs, 

εµπίπτουν σε µια ξεχωριστή οµάδα miRNAs γνωστή ως υποοικογένεια miR-2/miR- 

13 K-box (Lai, 2002). Τα µέλη της, µοιράζονται οµολογία πέραν του K-box, σε 

βαθµό που είναι πανοµοιότυπα, µε διαφορές σε  1 ή 2 νουκλεοτίδια. Τα γονίδιά τους 

εντοπίζονται σε 4 περιοχές του γενώµατος της Drosophila και 3 διαφορετικούς 

χρωµοσωµικούς βραχίονες. Έξι µέλη µοιράζονται σε 2 συστοιχίες και δύο γονίδια είναι 

µονήρη. Αντίθετα στο γένωµα του Anopheles. 

 

Πίνακας 4.1: Τα 8 µέλη της υποοικογένειας miR-2/miR-13 K-box 

και οι νουκλεοτιδικές διαφορές τους. 

miR-2a-1 UAUCACAGCCAGCUUUGAUGAGCU 

miR-2a-2 UAUCACAGCGAGCUUUGAUGAGCU 

miR-2b-1 UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG 

miR-2b-2 UAUCACAGCCAGCUUUGAGGAGCG 

miR-2c UAUCACAGCCAGCUUUGAUGGGC 

miR-13a UAUCACAGCCAU_UUUGAUGAGU 

miR-13b-1 UAUCACAGCCAU_UUUGACGAGU 

miR-13b-2 UAUCACAGCCAU_UUUGACGAGU 

 

 

Αντίθετα στο γένωµα του Anopheles gambiae βρίσκονται πέντε ορθόλογα µέλη τα οποία 

εντοπίζονται στην ίδια συστοιχία.Παρατηρείται λοιπόν εξελικτική απόκλιση µεταξύ 

Drosophila και Anopheles ως προς τα µέλη της υποοικογένειας miR-2/miR-13 K-box. 

Συγκεκριµένα τα αντίστοιχα γονίδια στη Drosophila έχουν υποστεί διπλασιασµό και 

διασπορά εντός του γενώµατος το οποίο είναι αναµενόµενο µε δεδοµένο τον ταχύ 

εξελικτικό ρυθµό που χαρακτηρίζει οργανισµούς µε µικρό κύκλο ζωής και πολλές γενεές 

(Lai et al., 2003;Aravin et al., 2003). Οι νουκλεοτιδικές διαφορές των 8 µελών καθώς και 
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η διασπορά τους στο γένωµα φαίνονται στον Πίνακα 4.1 και στην Εικόνα 4.4, 

αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 4.5:  Τα γονίδια των µελών της υποοικογένειας miR-2/miR-13 K-box και η διασποράτους 

στο γένωµα της Drosophila (Lai et al., 2003) 

 

Η τοπική και η χρονική έκφραση των µελών της υποοικογένειας miR-2/miR-13 K-box 

αποκαλύφθηκε από προσπάθειες κλωνοποίησης µικρών µορίων RNA από διάφορα 

αναπτυξιακά στάδια της Drosophila και από την κυτταρική σειρά S2 (Lagos-Quintana et 

al.,2001; Aravin et al., 2003). Κάποια από τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών 

φαίνονται στουςΠίνακες 2 και 3. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν µπορεί να υπάρχει απόλυτη 

συσχέτιση µεταξύ της συχνότητας κλωνοποίησης ενός miRNA και της in vivo 

συγκέντρωσης του. Αυτό είναι ένα µειονέκτηµα της διαδικασίας κλωνοποίησης. 

Επιπλέον πάντα αναζητείται τεκµηρίωση των κλωνοποποιηµένων miRNAs µε µια 

Northern ανάλυση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.6. Για τα µέλη της συγκεκριµένης 

υποοικογένειας όµως, ένας ανιχνευτής ειδικός για το miR-2 προσδένεται σίγουρα και στο 

miR-13 δηµιουργώντας σύγχυση στα αποτελέσµατα. 
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Εικόνα 4.6: Προφίλ έκφρασης του miR-2a όπως αποκαλύπτεται από ανάλυση Northern 

 

 

 

Πίνακας 4.2: Συχνότητα κλωνοποίησης των µελών της υποοικογένειας miR-2/miR- 13 K-box 

στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια και στα κύτταρα S2, σύµφωνα µε Lagos- Quintana et al. 

miRNA Έµβρυο Προνύµφη Νύµφη Ενήλικα S2 

 

 0-3 0-6 1+2       3    

miR-2b ++    ++ ++ +++ ++ + +++ 

miR-13a +++ +++ +++ +++ + +++ +++ 

 

 

4.4 Χρησιµότητα των miRNAs 

Η απήχηση που έχει ο miRNA-εξαρτώµενος έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης 

µπορεί να ποικίλει. Τα miRNAs µπορούν να δρουν είτε ως βασικοί διακόπτες διακοπής 

της παραγωγής πρωτεϊνών είτε ως λεπτοί ρυθµιστές προγραµµατισµένοι να 

κρατούν το επίπεδο των πρωτεϊνών κάτω από µια µέγιστη τιµή (Bartel, 2004). Η 

ρύθµιση που επιτελούν τα miRNAs συνιστά ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπιδράσεων 
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το οποίο βασίζεται στην αρχή: ένα miRNA προσδένεται σε διαφορετικά mRNA και 

αντίστοιχα ένα συγκεκριµένο mRNA αποτελεί πολλαπλό στόχο για το ίδιο ή 

διαφορετικά miRNAs. Αν σε αυτό προστεθεί και ο µεταγραφικός έλεγχος στον οποίο 

υπόκεινται τόσο τα miRNAs όσο και τα µετάγραφα στόχοι, τότε συντίθεται το 

απαιτούµενο πρόγραµµα ελέγχου που θα συντονίσει µε ακρίβεια τις κυτταρικές 

λειτουργίες. 

 

4.5 miRNAs & Ασθένειες  

4.5.1 Μικρο-RNA & Καρκίνος  

Εκτός από τις παραπάνω λειτουργίες τα µικρο-RNA φαίνεται να διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στον καρκίνο. Προφίλ έκφρασης των µικρο-RNA που σκιαγραφούνται 

µέσω µικροσυ-στοιχειών (microarrays) αποδεικνύουν ότι γενικά εµφανίζεται 

απορύθµιση της έκφρασης των µικρο-RNAs σε καρκινικούς ιστούς (Lu, J. et al Nature 

2005) και ότι κάθε είδος καρκίνου χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο προφίλ 

έκφρασης µικρο-RNA (Calin, G.A. et al 2004, Lu, J. et al Nature 2005). Η παραπάνω 

ανακάλυψη ενισχύεται από απoτελέσµατα προγενέστερων ερευνών, που η απορύθµιση 

κάποιου ή κάποιων µικρο-RNA συνδέεται µε ένα είδος καρκίνου.   

 Έτσι, παρατηρείται συσσώρευση του mir155 και του BIC RNA στα ανθρώπινα  

λεµφώµατα των Β-λεµφοκυττάρων, όπως για παράδειγµα στα παιδιά µε λέµφωµα του 

Burkitt (Metzler, M. et al 2004). Το BIC αποτελεί γονίδιο το οποίο δεν κωδικοποιεί 

κάποια πληροφορία  αλλά το mir155 (Εis, P.S. et al 2005). Kατά την νεοπλασία στο 

κόλον (colorectal neoplasia) παρατηρείται µειωµένη άθροιση κάποιων άλλων µικρο-

RNA, των mir143 και mir145 (Michael, M.Z. et al 2003). Εκτός αυτού έχει παρατηρηθεί 

αύξηση της έκφρασης της οικογένειας των miRNAs της περιοχής 13q31-13q32 στα 

κακοήθη λεµφώµατα (Ota, A. et al 2004) και µειωµένη έκφραση του let7 στον καρκίνο 

του πνεύµονα (Takamizawa, J. et al 2004). Τέλος, ανακαλύφθηκε πολύ πρόσφατα ότι το 

ογκογονίδιο RAS ρυθµίζεται από µέλη της οικογένειας των µικρο-RNAs let-7 (Johnson, 

S.M. et al 2005).  
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4.5.2 Ο Ρόλος των Mir15 και Mir16 στη Χρόνια Λεµφοκυτταρική 
Λευχαιµία  

To 2002 οι G.A. Calin και συνεργάτες ανακάλυψαν ότι στη Xρόνια Λεµφοκυτταρική 

Λευχαιµία (Chronic Lymphocytic Leukemia - CLL), που αποτελεί την πιο συχνή 

λευχαιµία στο δυτικό κόσµο (Dohner, H. et al 2000), η έκφραση των mir15 και mir16 

είναι µειωµένη (Calin,G.A. et al 2002). H χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία 

χαρακτηρίζεται από αυξηµένη συγκέντρωση µονοκλωνικών CD5
+ 

Β-λεµφοκυττάρων, τα 

οποία συσσωρεύονται στο αίµα, στον µυελό των οστών και στα περιφερικά λεµφοειδή 

όργανα.  

Στο 50% και πάνω των ατόµων που πάσχουν από CLL εµφανίζεται οµόζυγη ή 

ηµίζυγη έλλειψη στη χρωµοσωµική περιοχή 13q14, που αποτελεί και την πιο συχνή 

χρωµοσωµική ανωµαλία στα άτοµα µε CLL. Ελλείψεις στην περιοχή 13q14 

εµφανίζονται και σε άλλες µορφές καρκίνων, συγκεκριµένα στο 60% των περιπτώσεων 

του καρκίνου του προστάτη, στο 50% του λεµφώµατος του µανδύα του κυττάρου 

(mantle cell lymphoma), στο 16-40% του πολλαπλού µυελώµατος (multiple myelinoma) 

(Dong, J.T. et al 2001), καταδεικνύοντας αυτόν τον χρωµοσωµικό τόπο ως πολύ 

σηµαντικό για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων και ως πιθανή κωδική περιοχή 

ογκογονιδίων. Κατόπιν τούτου αλληλουχήθηκε περίπου 1Μb περιοχής και βρέθηκαν 

διάφορα υποψήφια γονίδια. Ωστόσο κανένα από αυτά δε φαίνεται να εµπλέκεται στη 

δηµιουργία CLL (Liu, Y. et al 1997, Bullrich,F. et al 2001, Migliazza, A. et al 2001, 

Mabuchi, H. et al 2001, Rondeau, G. et al 2001, Wolf, S. et al 2001, Mertens, D. et al 

2002, Rowntree, C. et al 2002).  

Στην προσπάθειά τους να χαρακτηρίσουν τη µικρότερη περιοχή έλλειψης στο 

13q14 που ευθύνεται για τη CLL, οι G. A. Calin και συνεργάτες εντόπισαν µέσω 

γενετικών πειραµάτων µια περιοχή 29kb µεταξύ των εξωνίων 2 και 5 του γονιδίου 

LEU2, το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή του 1Mb που αναφέρθηκε παραπάνω. Στην 

περιοχή των 29kb, ωστόσο εντοπίζονται τα γονίδια miR15 και miR16. Με στύπωµα κατά 

Northern (Northern blot) σε φυσιολογικά και σε καρκινικά CD5
+ 

Β-λεµφοκύτταρα από 

CLL βρέθηκε ότι στα τελευταία τα επίπεδα των mir15 και mir16 ήταν µειωµένα, πράγµα 
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που τα συνδέει µε τη CLL. Βρέθηκε ότι στο 68% των ασθενών τα επίπεδα των mir15 και 

mir16 ήταν σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε τα υγιή άτοµα. Εκτός από τα mir15 και 

mir16 του χρωµοσώµατος 13q14 (mir15a, mir16-1) υπάρχει ένα ακόµη ζεύγος αυτών 

των µικρο-RNA στο χρωµόσωµα 3 (mir15b, mir16-2). Μέσω πειραµάτων υβριδοποίησης 

και απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH-loss of heterozygocity) αποδείχθηκε ότι η µείωση 

στα επίπεδα των mir15 και mir16 οφείλεται αποκλειστικά στην παραπάνω έλλειψη στον 

τόπο 13q14. Πιθανόν ο ρόλος των mir15 και mir16 να είναι η ρύθµιση της φυσιολογικής  

λειτουργίας κάποιων γονιδίων στόχων κατά την ανάπτυξη των CD5
+ 

Β-λεµφοκυττάρων. 
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5 Υλοποίηση-Εφαρµογή 
Τεχνικών Ανακάλυψης 
Γνώσης  

Για την ανακάλυψη γνώσης σε βιολογικά δεδοµένα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 

µια πληθώρα από τεχνικές και αντίστοιχα εργαλεία. Υπάρχουν τα εργαλεία τα οποία 

χρησιµοποιούνται γενικά για ανακάλυψη γνώσης, όπως ο SAS Enterprise Miner, το 

SPSS, ο S-Plus, ο IBM Intelligent Miner, ο Microsoft SQL Server το SGI MineSet, ο 

Inxight VizServer, και το Clementine, αλλά και εργαλεία που είναι εξειδικευµένα στην 

ανακάλυψη γνώσης σε βιολογικά δεδοµένα. Μερικά από αυτά τα εργαλεία είναι τα 

παρακάτω: το GeneSpring, το Spot Fire, το VectorNTI, το COMPASS, το Statistics for 

Microarray Analysis και το Affymetrix Data Mining Tool.  

Στην συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφεται µε αναλυτικό τρόπο η αναζήτηση, η 

επεξεργασία των δεδοµένων καθώς βέβαια και η τεχνική της ανακάλυψης γνώσης που 

εφαρµόστηκε. Πιο συγκεκριµένα, έγινε η εφαρµογή της τεχνικής των κανόνων 

συσχέτισης σε ένα πολύ µεγάλο σύνολο βιολογικών δεδοµένων από microRNA, χωρίς 

όµως την χρήση κάποιου από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν. Η υλοποίηση της µεθόδου 

έγινε αποκλειστικά και µόνο µε τον προγραµµατισµό κατάλληλων αλγορίθµων στην 

γλώσσα προγραµµατισµού JAVA. 

 

5.1 Γενικά – ∆ιαδικασία Παραγωγής Κανόνων 
Συσχέτισης 

Η εξόρυξη κανόνων συσχέτισης αναφέρεται στη εύρεση συσχετίσεων µεταξύ 

αντικειµένων. Θεωρούµε ένα σύνολο Ι={i1,i2,…im} αντικειµένων. Κάθε φορά που ένα 

υποσύνολο X={ij1,i2,…ijk}  αντικειµένων του Ι εµφανίζονται µαζί, αυτά απαρτίζουν 

µια εγγραφή σε µια συλλογή D µε µέγεθος n τέτοιες εγγραφές. Κάθε εγγραφή περιέχει 

τα αντικείµενα των οποίων δηλώνει την κοινή εµφάνιση, χωρίς να καταγράφεται άλλη 

ιδιότητα. Έτσι δεδοµένης µιας συλλογής εγγράφων D, ορίζουµε το πρόβληµα εύρεσης 
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όλων των δυνατών κανόνων συσχέτισης µε υποστήριξη(support)  µεγαλύτερη ή ίση από 

µια τιµή κατωφλίου S και εµπιστοσύνης(confidence) µεγαλύτερη ή ίση από µια τιµή 

κατωφλίου (C). 

 Πιο συγκεκριµένα, η χρήση του κατωφλίου S βοηθά στην εύρεση σηµαντικών 

κανόνων, εφόσον ένας κανόνας µε χαµηλή τιµή υποστήριξης δεν παρουσιάζει 

ενδιαφέρον καθώς αναφέρεται σε αντικείµενα που περιέχονται σε λίγες εγγραφές. Η 

χρήση του κατωφλίου C βοηθά στην εύρεση κανόνων που είναι ακριβείς, επειδή η τιµή 

της εµπιστοσύνης ενός κανόνα X�Y εκφράζει την υπό συνθήκη πιθανότητα να 

εµφανιστούν τα αντικείµενα του Y δοθέντος ότι έχουν εµφανιστεί τα αντικείµενα του 

X.           

 Συνεχίζοντας, πρέπει να τονίσουµε ότι, δεδοµένου ενός συνόλου I µε m 

αντικείµενα, ο αριθµός όλων των πιθανών κανόνων συσχέτισης, οι οποίοι πρέπει να 

ελεγχθούν ως προς την τιµή  υποστήριξης και εµπιστοσύνης τους είναι ιδιαίτερα 

µεγάλος. Έτσι προκύπτει η ανάγκη διαχωρισµού του προβλήµατος σε δύο 

υποπροβλήµατα: 

1. Εύρεση όλων των συνόλων αντικειµένων µε υποστήριξη µεγαλύτερη ή 

ίση από την τιµή κατωφλίου S. 

2. Παραγωγή όλων των κανόνων συσχέτισης που προκύπτουν από τα 

σύνολα του πρώτου βήµατος και έχουν εµπιστοσύνη µεγαλύτερη ή ίση 

από την τιµή κατωφλίου C. 

 

Τα παραπάνω βήµατα αναλύονται διεξοδικά στις επόµενες παραγράφους. Για την 

διεκπεραίωση του πρώτου βήµατος έχει χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος FP-Growth, ενώ 

για το δεύτερο βήµα ακολουθήθηκε η βασική µέθοδος παραγωγής κανόνων, 

υλοποιηµένη µε κώδικα στην γλώσσα προγραµµατισµού JAVA.  

 

5.2 Αναζήτηση – Περιγραφή ∆εδοµένων 

Η εφαρµογή των τεχνικών ανακάλυψης γνώσης έγινε σε βιολογικά δεδοµένα και 

συγκεκριµένα σε miRNAs. Τα δεδοµένα έχουν έρθει στο φως µετά από πολλές έρευνες 

των επιστηµόνων της µοριακής βιολογίας τα τελευταία χρόνια και αποτελούν ένα πολύ 

ενδιαφέρον τµήµα της επιστήµης της βιολογίας, που δεν έχει µελετηθεί ακόµα 

διεξοδικά. Τα δεδοµένα αυτά είναι σχετικά δύσκολο να εντοπιστούν, βρίσκονται 
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διαθέσιµα στο διαδίκτυο αλλά είτε είναι ένα τµήµα µόνο από το σύνολο των miRNAs 

που έχουν βρεθεί στο ανθρώπινο είδος, είτε γίνονται διαθέσιµα έπειτα από µια 

διαδικασία καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερόµενου. Έπειτα από 

προσεχτική αναζήτηση, τα δεδοµένα αντλήθηκαν από µια διαδικτυακή βάση δεδοµένων 

η οποία περιελάµβανε αποκλειστικά και µόνο miRNAs, για ένα πλήθος οργανισµών. Ο 

ιστότοπος στον οποίο βρίσκεται είναι http://microrna.sanger.ac.uk/. Η βάση αυτή έχει 

διαθέσιµα το σύνολο όλων των miRNAs που υπάρχουν στο ανθρώπινο είδος και 

ανέρχονται στις 687213 εγγραφές. Συνεχίζοντας, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα 

δεδοµένα δίνονται στον ιστότοπο µέσω ενός  διαδραστικού περιβάλλοντος, , όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5.1. 

 

 

Εικόνα 5.1:Μορφή ∆εδοµένων στην ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδοµένων των miRNAs 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αντλήσει τα δεδοµένα σε µορφή απλού κειµένου, 

δηλαδή σε ένα αρχείο κειµένου (.txt), όπου κάθε γραµµή αυτού αντιστοιχεί  σε µια 

εγγραφή του πίνακα της σχεσιακής βάσης δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, το αρχείο 

είναι χωρισµένο σε έντεκα στήλες, αυτές οι οποίες περιέχουν την πληροφορία που θα 

χρησιµοποιηθεί είναι: η στήλη METHOD, η οποία µας δίνει το όνοµα του miRNA 

καθώς και οι στήλες TRANSCRIPT_ID και EXTERNAL_NAME οι οποίες δίνουν τα 

“targets” του κάθε miRNA. Ακολουθεί ένας πίνακας µε εγγραφές αυτής της µορφής : 
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Πίνακας 5.1: ∆είγµα ∆εδοµένων 

 

 

Συνεχίζοντας θα ήταν καλό να αναφέρουµε ότι τα δεδοµένα όπως φαίνεται κι 

από τον παραπάνω πίνακα, δεν έχουν καµιάς µορφής διάταξη, έτσι ήταν απαραίτητη η 

διαµόρφωση τους προκειµένου να γίνουν κατάλληλα για εισαγωγή στον αλγόριθµο από 

τον οποίο θα προκύψουν οι κανόνες συσχέτισης, που είναι και ο τελικός στόχος της 

εργασίας. Στην επόµενη ενότητα, γίνεται εκτενής περιγραφή σχετικά µε την διαδικασία 

την οποία ακολουθήθηκε προκειµένου να δοθεί στα δεδοµένα η κατάλληλη µορφή. 

 

5.3 Προ- Επεξεργασία ∆εδοµένων 

Η προ-επεξεργασία των δεδοµένων έχει ως στόχο να µετατρέψει τα δεδοµένα σε µια 

µορφή τέτοια ώστε να µπορούν να δοθούν ως είσοδο στον αλγόριθµο που θα 

χρησιµοποιηθεί. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να οργανωθούν τα δεδοµένα και πάλι σε 

ένα σύνολο εγγραφών όπως ήταν αρχικά, αλλά η κάθε εγγραφή τώρα θα πρέπει να 

περιλαµβάνει όλα τα miRNAs τα οποία αντιστοιχούν, δηλαδή έχουν ως στόχο(target), 

ένα Transcript_id. 

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε ταξινόµηση των εγγραφών ως προς την στήλη η 

οποία αντιστοιχεί στo Transcript_id. Η ταξινόµηση έγινε µε απλό τρόπο περνώντας το 

METHOD FEATURE   CHR START END  SCORE PVALUE

_ OG 

TRANSCRIPT 

ID 

EXTERNAL 

NAME 

 

rno-miR-

352 

miRanda 

miRNA_target 

MT 

5106 5128 15.4996 7.336500

e-04 

ENST000003

61390 

NU1M_HUMAN 

hsa-miR-

509 

miRanda 

miRNA_target 

MT 

9615 9640 14.9957 3.953130

e-05 

ENST000003

61851 

ATP8_HUMAN 

hsa-miR-

98 

miRanda 

miRNA_target 

MT 

9453 9474 16.648 2.669660

e-02 

ENST000003

61851 

ATP8_HUMAN 

hsa-let-

7a 

miRand 

amiRNA_target 

MT 

9453 9474 15.6192 9.533780

e-03 

ENST000003

61899 

ATP6_HUMAN 
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σύνολο των δεδοµένων στο πρόγραµµα Excel όπου και χρησιµοποιήθηκε η αντίστοιχη 

δυνατότητα, ταξινόµησης ως προς µια συγκεκριµένη στήλη. Η ταξινόµηση αυτή, είχε 

ως αποτέλεσµα εγγραφές οι οποίες έχουν την ίδια τιµή στο πεδίο Transcript_id να 

βρεθούν οµαδοποιηµένες, η µια κάτω από την άλλη, έτσι απλοποιείται σηµαντικά η 

περαιτέρω  επεξεργασία των δεδοµένων για την µετατροπή στην επιθυµητή µορφή. 

 Στην συνέχεια, µε την συγγραφή και χρήση µιας συνάρτησης τα δεδοµένα 

έφτασαν στην παρακάτω επιθυµητή µορφή: 

� ENST00000361390:  rno-miR-352, mmu-miR-69, mmu-miR-207, hsa-

miR-21, hsa-miR-509,hsa-miR-575 

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι επειδή χρησιµοποιούµε 

τον αλγόριθµο FP-Growth για την παραγωγή των συχνών συνόλων, υπήρξε η ανάγκη, 

να γίνει µια τελική διαµόρφωση των δεδοµένων, έτσι ώστε οι εγγραφές που είχαµε στην 

παραπάνω µορφή να αντικατασταθούν µε ακέραιους αριθµούς, διότι η υλοποίηση του 

FP-Growth που χρησιµοποιήθηκε δέχεται ως είσοδο µόνο εγγραφές µε ακεραίους 

αριθµούς. Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε µια εγγραφή, η οποία αναφέρεται και σε 

διαφορετικό Transcript_ID, αντικαθιστούµε το κάθε miRNA µε έναν ακέραιο αριθµό. 

Η ανάθεση βέβαια των αριθµών αυτών έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να γνωρίζουµε 

ποιος αριθµός αντιστοιχεί σε κάθε miRNA και αντίστροφα. Αυτό ήταν απαραίτητο, 

διότι ο χρήστης στην έξοδο θέλουµε να παίρνει ένα σύνολο από κανόνες µε τα miRNAs 

και όχι µε αριθµούς. 

 

Βασικά Βήµατα Αλγορίθµου 

• Προ-επεξεργασία αρχικών ∆εδοµένων 

Αρχικά το πρόγραµµα µετατρέπει το αρχείο µε τα δεδοµένα σε µια κατάλληλη µορφή 

δηλαδή transcript_id σε ποια miRNAs αντιστοιχούν. 

1. ∆ιαβάζει µια γραµµή του αρχείου του οποίου περιέχει τα δεδοµένα στην µορφή 

που βρίσκονται στον πίνακα 5.1. 

2. Χωρίζουµε την γραµµή µε βάση τον κενό χαρακτήρα.  

3. Όταν βρίσκει την λέξη "Similarity" τότε παίρνει το επόµενο String, το οποίο 

είναι και το αντίστοιχο miRNA της συγκεκριµένης εγγραφής. 

4. Αν δεν υπάρχει αυτό το miRNA µέσα στην λίστα το προσθέτουµε. 
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5. Στην συνέχεια παίρνει το ένατο String κατά σειρά µέσα στην εγγραφή, το οποίο 

αντιστοιχεί στο Transcript_ID, στο οποίο ‘ανήκει’ το miRNA που έχουµε 

καταγράψει στο παραπάνω βήµα. 

6. Αν το Transcript_ID είναι διαφορετικό από αυτό που είχαµε τότε καταγράφει το 

Transcript_ID µε τα αντίστοιχα miRNAs του. 

7. ∆ιαφορετικά βάζει κι αυτό το miRNA στην  σωστή θέση µέσα στην λίστα  του 

Transcript_ID στο οποίο ανήκει.  

8. Επαναλαµβάνουµε όλα τα παραπάνω βήµατα, για όλες τις εγγραφές(=γραµµές) 

του αρχείου. 

 

• Μετατροπή των δεδοµένων στη µορφή που απαιτεί ο FP-Growth 

1. Το αρχείο output.txt  περιέχει τα miRNAs σε µια ταξινοµηµένη σειρά 

(µε βάση τον αριθµό που τους δόθηκε ) που αντιστοιχούν σε κάθε 

Transcript_ID.  

2. Η λίστα Mirna_List περιέχει τα miRNAs οπού η θέση του κάθε miRNA 

µέσα στην λίστα αντιστοιχεί στον αριθµό του που του έχει δοθεί.  

  

5.4 Παραγωγή Συχνών Συνόλων 

Για την παραγωγή των συχνών συνόλων όπως έχει ειπωθεί χρησιµοποιείται ο 

αλγόριθµος FP-Growth. Στις επόµενες παραγράφους, δίνεται µια αναλυτική περιγραφή 

της λειτουργίας του αλγορίθµου αυτού. 

5.4.1 Ο Αλγόριθµος FP-Growth  

Η βασική αρχή λειτουργίας του FP-Growth είναι η εξής. Έστω X ένα σύνολο 

αντικειµένων, το οποίο είναι συχνό στην συλλογή εγγράφων D(δηλαδή έχει 

συχνότητα(=support) µεγαλύτερη ή ίση του κατωφλίου S). Ως D|X συµβολίζουµε τις 

εγγραφές της D που περιέχουν το σύνολο X. Αν Y είναι ένα σύνολο που είναι συχνό 

στην D|X, τότε το σύνολο X ένωση Y είναι συχνό στην D.  

 Για την γρήγορη ανάκτηση των εγγραφών που περιέχουν ένα σύνολο, η 

συλλογή D αναπαρίσταται µε ένα προθεµατικό δέντρο, το οποίο ονοµάζεται FP-tree. 

Αρχικώς, αφαιρούµε από κάθε εγγραφή της D τα αντικείµενα (µονοσύνολα) που δεν 

είναι συχνά. Στην συνέχεια, αναδιατάσσουµε τα εναποµένοντα αντικείµενα σε κάθε 
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εγγραφή σε φθίνουσα διάταξη ως προς την τιµή της υποστήριξης τους. Οι 

αναδιατεταγµένες εγγραφές εισάγονται στο προθεµατικό δέντρο, όπου τα κοινά 

προθέµατα αναπαριστώνται µε το ίδιο µονοπάτι. Σε κάθε κόµβο αντιστοιχούµε τον 

αριθµό των µονοπατιών που καταλήγουν στον κόµβο. Για να γίνει πιο εύκολα, 

κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζεται η διαδικασία αυτή, ακολουθεί ένα 

παράδειγµα. Πιο συγκεκριµένα, στον Πίνακα 5.2, στο αριστερό τµήµα απεικονίζεται η 

συλλογή, ενώ υποθέτουµε ότι η τιµή κατωφλίου της υποστήριξης είναι S=2. Στο σχήµα 

5.1 απεικονίζονται τα αντίστοιχα FP-tree τα οποία δηµιουργούνται, µε το 5.1(γ) να είναι 

το τελικό FP-tree, γι’ αυτήν την συλλογή.  

 

Πίνακας 5.2:Παράδειγµα Εκτέλεσης του FP-Growth 

 

 

 

Σχήµα 5.1: Y.Σ. FP-Tree 

 

5.4.2 Εύρεση Συχνών Συνόλων  

Για την εύρεση των συχνών συνόλων µε την βοήθεια του FP-tree, ο αλγόριθµος FP-

Growth λειτουργεί αναδροµικά. Αρχικώς, εξετάζει ξεχωριστά κάθε αντικείµενο κατά 
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αύξουσα σειρά υποστήριξης, θεωρώντας τα υπό συνθήκη µονοπάτια(conditional paths). 

Από την αντίστοιχη συνδεδεµένη λίστα, βρίσκει τους κόµβους όπου εµφανίζεται το 

αντικείµενο στο FP-tree και ακολουθεί τα µονοπάτια από την ρίζα προς τους κόµβους 

αυτούς. Κάθε τέτοιο µονοπάτι ονοµάζεται υπό συνθήκη (Υ. Σ.) µονοπάτι, στο οποίο 

αναθέτουµε συνολικά µια υποστήριξη ίση µε τον αντίστοιχο αριθµό που έχει ο κόµβος 

στο FP-tree. Στην συνέχεια, θα συνδυάσουµε το υπό εξέταση αντικείµενο, ως επίθεµα, 

µε τα Υ. Σ. µονοπάτια του, ώστε να βρούµε συχνά σύνολα. Συνεχίζοντας το παράδειγµα 

από την παράγραφο 5.4.1, παρατηρούµε στο Πίνακα 5.3, τα υπό συνθήκη µονοπάτια 

που προκύπτουν. 

Πίνακας 5.3: Υ.Σ. Μονοπάτια 

   

 

5.4.3 Βασικά Σηµεία του FP - Growth στον κώδικα 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε κάποια σηµεία του κώδικα, οποίος 

υλοποιεί τον αλγόριθµο FP-Growth και είναι κοµβικής σηµασίας. Πιο συγκεκριµένα 

στην µέθοδο Main, προσδιορίζεται από τον χρήστη η τιµή της υποστήριξης(=support) 

την οποία θα πρέπει να έχουν τα σύνολα των αντικειµένων προκειµένου να θεωρηθούν 

συχνά. Επιπρόσθετα, µέσα από την µέθοδο Main καλείται και η κλάση 

Rule_Generation, η οποία όπως θα δούµε στην συνέχεια υλοποιεί την παραγωγή των 

κανόνων συσχέτισης σύµφωνα βέβαια µε την έξοδο του αλγορίθµου FP-Growth. Η 

κλάση αυτή παίρνει ως όρισµα µια τιµή για το κατώφλι της εµπιστοσύνης που δίνεται 

από τον χρήστη, σύµφωνα µε το οποίο θα προσδιοριστούν οι σηµαντικοί κανόνες.  
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Στο αρχείο input1.txt βρίσκονται τα δεδοµένα στην αρχική τους µορφή, ενώ στο αρχείο 

output1.txt, βρίσκονται αποθηκευµένα τα αποτελέσµατα του αλγορίθµου, δηλαδή τα 

συχνά σύνολα των αντικειµένων. Ένα τµήµα αυτού, φαίνεται στην Εικόνα 5.2. 

 

 

Εικόνα 5.2: Έξοδος Αλγορίθµου-Συχνά Σύνολα 

 

5.5 Παραγωγή Κανόνων Συσχέτισης  

Η παραγωγή των κανόνων συσχέτισης σύµφωνα µε τα συχνά αντικειµενοσύνολα τα 

οποία έχει επιστρέψει ο αλγόριθµος FP-Growth, υλοποιείται στην κλάση 

Rule_Generator, η οποία όπως έχει αναφερθεί στην προηγούµενη παράγραφο, καλείται 

µέσα από την µέθοδο main, της βασικής κλάσης  FPGrowth. Επίσης, βοηθητικά 

χρησιµοποιείται και η κλάση String_struct, η οποία αποθηκεύει τα δύο µέρη των X,Y 

του κάθε κανόνα. 

 Πιο συγκεκριµένα, η κλάση Rule_Generator δέχεται ως είσοδο το διάνυσµα 

Vector() που επιστρέφει ο αλγόριθµος FPGrowth µε τα συχνά σύνολα. Τα βασικά 

βήµατα του αλγορίθµου δίνονται παρακάτω. 

1. Για κάθε Itemset που βρίσκεται µέσα στο διάνυσµα Vector() και έχει παραπάνω 

από ένα στοιχεία, ακολουθούνται τα επόµενα βήµατα. 
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2. ∆ηµιουργούνται οι αρχικοί κανόνες (Χ�Υ) και στην συνέχεια καταχωρούνται 

τα δύο τµήµατά του (Χ,Υ) σε ένα αντικείµενο της κλάσης String_struct. 

3. Επαναλαµβάνεται το βήµα (2) για κάθε αρχικό κανόνα. 

4. Έπειτα υπολογίζεται το support(Χ,Υ), δηλαδή ποία Itemset  περιέχουν την 

ένωση των Χ,Υ. 

5. Οµοίως, υπολογίζουµε το support(X), δηλαδή ποία Itemset  περιέχουν µόνο το  

Χ µέρος του κανόνα. 

6. Αν ο κανόνας ο οποίος έχει προκύψει δεν έχει την κατάλληλη εµπιστοσύνη, την 

οποία την δίνουµε µέσω παραµέτρου στην main του αρχείου FPGrowth .java, ο 

κανόνας διαγράφεται και φυσικά το αντίστοιχο αντικείµενο της κλάσης  

String_struct.  

7. Συνεχίζοντας, υπολογίζονται οι νέοι συνδυασµοί των κανόνων µε την χρήση 

της µεθόδου morfopoihsh (). 

8. Τέλος, δίνονται νέες τιµές στην λίστα που περιέχει τους κανόνες µε το όνοµα  

list() 

 

Στο σηµείο αυτό θα ήταν καλό να δοθούν κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά 

µε την κλάση String_struct καθώς και για την λειτουργία της µεθόδου morfopoihsh (), η 

οποία αναφέρθηκε παραπάνω. Έτσι, η κλάση String_struct, χρησιµοποιείται βοηθητικά 

προκειµένου να αποθηκεύει τα δύο µέρη X,Y του κάθε κανόνα, µε τις συναρτήσεις 

getComen() παίρνουµε το Χ µέρος του κανόνα  ως Itemset ,και µε την getNonComen() 

παίρνουµε το Υ µέρος του κανόνα ως  Itemset. Ενώ, η µέθοδος morfopoihsh (), 

επιστρέφει τα κοινά και µη κοινά στοιχειά των δυο κανόνων οπού τα κοινά στοιχειά θα 

είναι το µέρος X του κανόνα και τα µη κοινά στοιχειά θα είναι το µέρος του κανόνα Y. 

 Στην συνέχεια, παραθέτουµε ένα παράδειγµα εκτέλεσης του προγράµµατος για 

συγκεκριµένα Support και Confidence, τα οποία υποθέτουµε ότι δίνει ο χρήστης. Πιο 

συγκεκριµένα, στο παρακάτω παράδειγµα  η ζητούµενη εµπιστοσύνη προκειµένου να 

εµφανιστεί ένας κανόνας συσχέτισης στα τελικά αποτελέσµατα είναι, C=0.2 και η 

υποστήριξη S=0.02. Στην Εικόνα 5.3 παρουσιάζεται, πώς ο αλγόριθµος ξεκινά 

δηµιουργώντας ένα σύνολο αρχικών κανόνων(βήµα 2), σύµφωνα πάντα µε τα συχνά 

σύνολα που έχουν προκύψει και στην συνέχεια µετρώντας την υποστήριξη και την 

εµπιστοσύνη τους(βήµα 4,5), προχωρά βρίσκοντας από το κάθε συχνό σύνολο, τους 

κανόνες οι οποίοι ικανοποιούν το κατώφλι της εµπιστοσύνης το οποίο έχουµε 
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θέσει(βήµα 7,8). Βέβαια στην Εικόνα 5.3, δίνεται ένα τµήµα της συγκεκριµένης 

εκτέλεσης. 

 

 

Εικόνα 5.3: Εκτέλεση Αλγορίθµου για την παραγωγή κανόνων συσχέτισης (C=0.2) 

 

Στην συνέχεια, στην Εικόνα 5.4 δίνονται οι τελικοί κανόνες συσχέτισης που 

προκύπτουν από την εκτέλεση του αλγορίθµου για C=0.2. Παρατηρούµε ότι, στην 

Εικόνα 5.3 οι κανόνες αναπαρίστανται µε αριθµούς για λόγους που έχουµε αναλύσει σε 

προηγούµενες ενότητες. Στην Εικόνα 5.4 όµως, που αντιστοιχεί στο αρχείο rules.txt το 

οποίο περιέχει τους τελικούς κανόνες, τους οποίους παίρνει ο χρήστης ως έξοδο, 

χρησιµοποιούνται τα ονόµατα των miRNAs, προκειµένου να γίνονται πιο κατανοητά.  
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Εικόνα 5.4: Έξοδος του αλγορίθµου – Τελικοί Κανόνες Συσχέτισης 

 

5.6 Βασικές Λειτουργίες του Προγράµµατος  

Το πρόγραµµα προσφέρει δύο βασικές δυνατότητες στον χρήστη. Πιο συγκεκριµένα, ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να εισάγει τιµές για το κατώφλι υποστήριξης καθώς και 

το κατώφλι εµπιστοσύνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, στην έξοδο ο χρήστης να πάρει 

ένα σύνολο κανόνων συσχέτισης ανάµεσα στα miRNAs, οι οποίοι θα ικανοποιούν τις 

προϋποθέσεις τις οποίες έχει θέσει ο ίδιος. Βέβαια, όπως έχει αναφερθεί και σε 

παραπάνω παραγράφους, οι κανόνες αυτοί δεν περιλαµβάνουν αριθµούς, όπως δηλαδή 

προκύπτουν απ’ ευθείας από τον αλγόριθµο, αλλά γίνεται αντιστοίχηση µε την χρήση 

µιας συνάρτησης, των αριθµών  µε  τα ονόµατα των miRNAs. 

 Επιπρόσθετα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δώσει στο πρόγραµµα ως 

είσοδο, εκτός από τα κατώφλια υποστήριξης και εµπιστοσύνης , µια λίστα από ονόµατα 

των miRNAs που τον ενδιαφέρουν να εµφανίζονται στους κανόνες. Έτσι, στην έξοδο 

θα πάρει ένα υποσύνολο των κανόνων συσχέτισης, οι οποίοι ικανοποιούν τις 

προϋποθέσεις τις οποίες έχει θέσει, και περιλαµβάνουν µόνο τα συγκεκριµένα miRNAs 

Ουσιαστικά, υλοποιείται µιας µορφής φιλτράρισµα στους παραγόµενους κανόνες 

συσχέτισης. Στο σηµείο αυτό θα ήταν καλό, να δώσουµε κάποιες περαιτέρω 

λεπτοµέρειες, που αφορούν την  υλοποίηση της συγκεκριµένης λειτουργίας.    
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Φιλτράρισµα Παραγόµενων Κανόνων Συσχέτισης – Λίστα miRNAs  

Το πρόγραµµα εκτελεί κανονικά το σύνολο όλων των βηµάτων τα οποία έχουν οριστεί 

στις προηγούµενες ενότητες, έτσι ώστε να προκύψουν όλοι οι δυνατοί κανόνες 

συσχέτισης οι οποίοι ικανοποιούν, τις τιµές των κατωφλιών υποστήριξης και 

εµπιστοσύνης. Στην συνέχεια όµως, υπάρχει ένα ενδιάµεσο βήµα προτού οι κανόνες 

δοθούν στην έξοδο και συνεπώς στο χρήστη. Πιο συγκεκριµένα, το σύνολο των 

δυνατών κανόνων συσχέτισης που έχουν προκύψει µε βάση τα κατώφλια, αποθηκεύεται 

σε ένα αρχείο. Στην συνέχεια, πραγµατοποιείται αναζήτηση µέσα στο αρχείο και 

εµφανίζονται στην οθόνη µόνο οι γραµµές του αρχείου στις οποίες υπάρχουν κανόνες 

µε τα συγκεκριµένα miRNA που έδωσε ο χρήστης. Στην Εικόνα 5.5 φαίνεται πως ο 

χρήστης δίνει τις τιµές για κατώφλι Εµπιστοσύνης και Υποστήριξης στην κονσόλα. Στο 

παράδειγµα εκτέλεσης έχουµε, C=0.2 και S=0.02.  

 

 

Εικόνα 5.5: Command Line - Επιλογές που προσφέρει το πρόγραµµα – Τιµές Κατωφλίων(C,S) 

 

Στην Εικόνα 5.6 φαίνεται η εκτέλεση του προγράµµατος στην περίπτωση που έχει 

επιλέξει ο χρήστης να κάνει φιλτράρισµα στους παραγόµενους κανόνες συσχέτισης. 

Όπως φαίνεται, και στην εικόνα ο χρήστης δίνει µια λίστα από miRNAs.  
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Εικόνα 5.6: Εκτέλεση του προγράµµατος – Ο χρήστης δίνει λίστα µε τα ονόµατα των MiRNAs 

 

5.1.1 Εγχειρίδιο Χρήσης – Σηµεία Προσοχής  

Το πρόγραµµα προσφέρει δύο βασικές δυνατότητες στο χρήστη, όπως έχουν 

περιγραφεί στην παραπάνω παράγραφο. Είναι ιδιαίτερα απλό στην χρήση, πιο 

συγκεκριµένα εµφανίζονται οι επιλογές στο χρήστη µε την µορφή ενός Menu, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 5.5.  

 

Χρήση του Μενού – Λειτουργίες 

Οι επιλογές που υπάρχουν είναι τρεις. Αρχικά ο χρήστης προκειµένου να πάρει το 

σύνολο των κανόνων συσχέτισης που τον ενδιαφέρουν θα πρέπει να δώσει τιµές στο 

κατώφλι της Υποστήριξης και της Εµπιστοσύνης. Αυτό πραγµατοποιείται, όταν ο 

χρήστης, δώσει ως επιλογή τον αριθµό 2. ∆ίνοντας αυτήν την επιλογή του εµφανίζονται 

κάποια µηνύµατα, µέσα από τα οποία του ζητείται να δώσει τις τιµές που θέλει στην  

Υποστήριξη και στην Εµπιστοσύνη. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας εµφανίζεται 

στο χρήστη και πάλι το αρχικό µενού. 

 Στην συνέχεια, αν ο χρήστης θέλει να συνεχίσει µε το φιλτράρισµα των 

παραγόµενων κανόνων συσχέτισης, θα δώσει ως είσοδο τον αριθµό 1, που αντιστοιχεί 
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βέβαια στην πρώτη επιλογή του µενού. Ακολούθως, του εµφανίζεται το αντίστοιχο 

µήνυµα προκειµένου να δώσει µια λίστα από miRNAs τα οποία τον ενδιαφέρουν και 

θέλει να εµφανίζονται στους τελικούς κανόνες συσχέτισης, που θα πάρει ως έξοδο. Οι 

κανόνες συσχέτισης που προκύπτουν εµφανίζονται στο command line. Έπειτα, ο 

χρήστης  µπορεί να συνεχίσει µε την εισαγωγή µιας νέας λίστας µε miRNAs είτε να 

επιστρέψει στο αρχικό µενού. Όπως φαίνονται και στην Εικόνα 5.7. δίνοντας την 

επιλογή 1, θέτει και πάλι µια λίστα µε miRNAs ενώ το 2, του εµφανίζεται το αρχικό 

µενού στην περίπτωση που θέλει να συνεχίσει µε την παραγωγή κανόνων συσχέτισης 

µε διαφορετικές τιµές κατωφλίων. Τέλος, ο χρήστης τερµατίζει την λειτουργία του 

προγράµµατος δίνοντας την τιµή 3 στο βασικό µενού. 

 

 

 

Εικόνα 5.7: Περαιτέρω φιλτράρισµα κανόνων – Επιστροφή στο αρχικό µενού 

 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί, ότι το σύνολο των κανόνων συσχέτισης 

που προκύπτουν σύµφωνα βέβαια µε τις τιµές που έχει δώσει ο χρήστης, 

αποθηκεύονται σε ένα αρχείο µε όνοµα rules.txt. Επιλέχθηκε, να µην  εµφανίζονται τα 

αποτελέσµατα αυτά την κονσόλα, για λόγους καλύτερης παρουσίασης, αφού συχνά ο 

αριθµός των  κανόνων είναι αρκετά µεγάλος. Σε αντίθεση, όπως ειπώθηκε και 
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παραπάνω, οι κανόνες που προκύπτουν µετά το φιλτράρισµα εµφανίζονται στην 

κονσόλα, αφού ο αριθµός τους είναι περιορισµένος.  
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6 Συµπεράσµατα  

Η έρευνα στο τοµέα της Βιολογίας, στην σηµερινή εποχή έχει επικεντρωθεί στην 

µελέτη του ανθρώπινου γονιδιώµατος καθώς και σε ό,τι έχει σχέση µε αυτό. Η 

αποκρυπτογράφη του ανθρώπινου γονιδιώµατος, άνοιξε το δρόµο στους επιστήµονες 

να µελετήσουν καθώς και να εξηγήσουν φαινόµενα που µέχρι τότε δεν ήταν εφικτό. 

Πιο συγκεκριµένα, µέσα από την µελέτη του DNA είναι δυνατόν να δωθούν 

απαντήσεις σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε ασθένειες οι οποίες εµφανίζονται στον 

ανθρώπινο οργανισµό. 

 Τα τελευταία χρόνια, η Μοριακή Βιολογία µελετά θέµατα που σχετίζονται µε τα 

miRNAs, ένας σηµαντικός λόγος είναι ότι έχουν συσχετιστεί µε σοβαρές ασθένειες που 

εµφανίζονται στον άνθρωπο όπως είναι ο καρκίνος. Ο  τοµέας αυτός είναι ιδιαίτερα 

νεός και συνεπώς δεν έχει µελετηθεί ακόµα σε βάθος. Η χρήση τεχνικών ανακάλυψης 

γνώσης, µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά. Μέσα από την παρούσα διπλωµατική εργασία 

έγινε µια προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγκεκριµένα, πραγµατοποήθηκε η 

παραγωγή κανόνων συσχέτισης καθώς και επεξεργασία αυτών, έτσι ώστε να 

προκύψουν κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα για τις συσχέτισεις που εµφανίζουν τα 

miRNAs µεταξύ τους. 

 Το εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµο για 

τους επιστήµονες της Μοριακής Βιολογίας, αφού είναι δυνατόν µέσα από την µελέτη 

των αποτελεσµάτων, δηλαδή των κανόνων συσχέτισης ανάµεσα στα miRNAs,να 

προκύψουν ιδιαίτερα χρήσιµα συµπεράσµατα.  

Βέβαια, είναι δυνατόν να γίνουν και κάποιες επιπλέον επεκτάσεις τόσο από την 

πλευρά του εργαλείου το οποίο υλοποιήθηκε αλλά και από την περαιτέρω επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων. Όσον αφορά την πλευρά του εργαλείου, είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί ένα περιβάλλον διάδρασης µε τον χρήστη περισσότερο φιλικό προς αυτόν. 

Επίσης, θα µπορούσαν να υλοποιηθούν περισσότεροι τρόποι επεξεργασίας των 

παραγόµενων κανόνων συχέτισης. Στο τµήµα που αφορά τα αποτελέσµατα, θα 

µπορούσε να γίνει µια προσπάθεια καλύτερης αξιολόγησης των κανόνων που 

προκύπτουν, όπως για παράδειγµα µε την χρήση του µεγέθους της 
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συσχέτισης(Correlation), που θα έδινε ποιοι πραγµατικά από τους κανόνες οι οποίοι 

προκύπτουν είναι σηµαντικοί και αξίζει να µελετηθούν. 

Τέλος, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω την µεγαλύτερη δυσκολία την 

οποία συνάντησα κατά την εκπόνηση της διπλωµατικής µου εργασίας. Η δυσκολία 

αυτή, είχε να κάνει µε την συλλογή, την δηµιουργία ενός κάταλληλου συνόλου 

δεδοµένων(dataset) καθώς και στην προ – επεξεργασία των δεδοµένων.  
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Παράρτηµα 

Κώδικας Παραγωγής Κανόνων Συσχέτισης  

 

package fpgrowth; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.StringTokenizer; 

import java.util.Vector; 

import java.io.*; 

 

 

public class Rule_Generator { 

  

 ArrayList list=new ArrayList(); 

 Vector vec=null; 

  

 FileWriter outputwrite=null; 

     PrintWriter outputwriter=null; 

 String output = "C:\\fpgrowth\\Rule_Generator.txt"; 

  

  

 static String outResultes="C:\\fpgrowth\\rules.txt"; 

 FileWriter outputforResultes=null; 

    PrintWriter outputresultes=null; 

  

  

 

    public Rule_Generator(Vector vec) { 

     this.vec=vec; 

    } 

     

      public void Generation(double confidens , ArrayList Mirna_List){ 

      

           try{ 



 

  -86- 

            

          outputwrite=new FileWriter(output); 

         outputwriter=new PrintWriter(outputwrite); 

            

          }catch(IOException e){ System.out.println("I-O Error 
when reading from file "+output);     }  

            

          //anoigoume to arxeio gia na grapsoume ta apotelesmata 
  

           try{ 

            

          outputforResultes=new FileWriter(outResultes); 

         outputresultes=new PrintWriter(outputforResultes); 

            

          }catch(IOException e){ System.out.println("I-O Error 

when reading from file "+output);     }   

      

      

      boolean flag=true; 

          

   outputwriter.println("To megethos tou vector =  
:"+String.valueOf(vec.size())); 

   outputwriter.println("Ta perixomena tou vector pou mas dinei h 

askhsh einai :");  

      for(int i=0;i<vec.size();i++)   { 

        

       //edw grafoume ta apotelesmata sto arxeio mas  

       StringTokenizer px=new 
StringTokenizer(vec.get(i).toString(),","); 

       String miRAns=""; 

       int TokensCount=px.countTokens(); 

               
  

       for(int index=0;index<TokensCount-1;index++) 

            
miRAns+=((String)Mirna_List.get(Integer.parseInt(px.nextToken())-1))+","; 

                  

  miRAns+=((String)Mirna_List.get(Integer.parseInt(px.nextToken())-1)); 

        

       outputwriter.println("      "+String.valueOf(i)+" -)  "+miRAns);
  

      } 

             //vrisoume ton arxiko kanona tou kathe itemset  
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       for(int i=0;i<vec.size();i++){ 

       

         //pairnoumeta vec pou exoun panw apo 1 stoixeio 

        if(vec.get(i).toString().lastIndexOf(",")!=-1){ 

          

            outputwriter.println(""); 

            

outputwriter.println("============================== o arxikos sindiasmos 
gia to group ( "+String.valueOf(i)+" )============================== ");

   

          

        Itemset item=new Itemset(vec.get(i).toString()); 

           for(int ii=item.size()-1;ii>=0;ii--){ 

          String x=""; 

             String y=""; 

          for(int u=0;u<item.size();u++){ 

           if(ii==u) 
y+=","+String.valueOf(item.get(u)); 

           else 

x+=","+String.valueOf(item.get(u)); 

          } 

          

            x=x.substring(1); 

            y=y.substring(1); 

           list.add(new String_struct(x,y,i)); 

            

           outputwriter.println(x+"   ==>  "+y)
            

             }//for   

   

     //aythn h metavlith einai gia na mas voithish sto na sikgrinoyme 

          //tous itemset 

          Itemset temp=new Itemset(); 

          int lenght=1;  

//kai einai o arithmos ton aparethtwn stoixeiwn sto deksio meros Y 

          outputwriter.println("////////////////////////////    

arxise to sindiasmo kanonwn tou itemset    ////////////////////////////  "); 

          outputwriter.println("                                
zhtoumnh embistoshnh einai "+String.valueOf(confidens));        

    do{ 

       int counter_xy=0; 

       int counter_x=0; 

       flag=false; 
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       lenght++; 

       boolean on=true; 

    // System.out.println("o apetoumenos arithomos gia to Y meros einai  "+lenght+" 

stoixeia "); 

   

        for(int ci=0;ci<list.size();ci++){ 

         counter_xy=0; 

            counter_x=0; 

Itemset 
unionx_y=temp.union(((String_struct)list.get(ci)).getComen(),((String_struct)list.get(ci)

).getNonComen()); 

          

 //to union mas dinei thn enwsh twn dyo omadwn opoy ta stoixeia 

   outputwriter.println("  unionx_y  : "+ unionx_y.toString()); 

    outputwriter.println(" X  : "+ 
((Itemset)((String_struct)list.get(ci)).getComen()).toString());   

           

     for(int j=0;j<vec.size();j++){      

      //gia na mhn metrhsoume ton eauto tou 

                 
  if(j==((String_struct)list.get(ci)).getIndexInvextor())continue; 

       //metrame posa Itemset perexoun auto to sindiasmo twn X_Y 

           
 if(isIn(((Itemset)vec.get(j)),unionx_y)){ 

             

 outputwriter.println("                                   to vec("+String.valueOf(j)+") perexei 
to unionX_Y                                                 vec= "+vec.get(j).toString()+"   unionX_Y = 

"+unionx_y+"   "+String.valueOf(((String_struct)list.get(ci)).getIndexInvextor())); 

             
 counter_xy++; 

            } 

  
 if(isIn(((Itemset)vec.get(j)),((String_struct)list.get(ci)).getComen())){ 

             

             

 outputwriter.println("                                    to vec("+String.valueOf(j)+")  

perexei to           X                                                   vec= "+vec.get(j).toString()+"                  

X= "+((Itemset)((String_struct)list.get(ci)).getComen()).toString());      
          counter_x++;    

           }}//for 

           

          outputwriter.println(" counter_xy = 
"+String.valueOf(counter_xy)+"   counter_x = "+String.valueOf(counter_x)+"    

Confidence= "+String.valueOf(((double )counter_xy/(double )counter_x))); 
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//sthn periptwsh pou enan sindiasmo Itemset apo ta dika mas den perilamvanei to 

apetoumeno confidence tote ton vgazoume apo thn lista  

 if((counter_x==0 )||  (((double )counter_xy/(double )counter_x) < confidens)){ 

             list.remove(ci); 

            
 outputwriter.println("  remove the unionx_y  "+ unionx_y.toString()); 

              

            }    

        } 

         

       ArrayList Temp_list=new ArrayList(); 

//twra prepei na sindiasoume ta apotelesmata pou brikame dld ton sindiasmo twn 
kanwnon pou vrikame 

      if(list.size()>1){ 

        int untill =list.size(); 

        outputwriter.println("nea ektelesh twnsikgiswn "); 
  

         for(int ci=0;ci<untill-1;ci++){ 

       //an bei edw to programma tote prepei na sinexizei thn ektelesh  

         

          for(intj=(ci+1);j<untill;j++){ 

             

    String  unionComen=morfopoihsh((Itemset)((String_struct)list.get(ci)).getComen(), 

      ((Itemset)((String_struct)list.get(j)).getComen())); 

      if(!unionComen.equals("") ) { 

        flag=true;    

        StringTokenizer  

result=new StringTokenizer(unionComen,"/"); 

  

     System.out.println((Itemset)((String_struct)list.get(i)).getNonComen()+" 

+ "+(Itemset)((String_struct)list.get(((j+i+1)% list.size()))).getNonComen()+"   ==>    

"+unionNonComen.toString()+"   "+unionNonComen.size()+"    
"+(counterNonComen+1));   

String x=result.nextToken();  

String y=result.nextToken(); 

 

 

if(on){ 

outputresultes.println(""); 

outputresultes.println("============================ itemset 
"+String.valueOf(i)+"============================ "); 

on=false; 
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}   

//edw grafoume ta apotelesmata sto arxeio mas  

               

 StringTokenizer px=new StringTokenizer(x,",");       
 StringTokenizer py=new StringTokenizer(y,",");        

 String x1="",y1=""; 

int TokensCount=px.countTokens(); 

                

  for(int index=0;index<TokensCount-1;index++)      

         
x1+=((String)Mirna_List.get(Integer.parseInt(px.nextToken())-1))+","; 

              

 x1+=((String)Mirna_List.get(Integer.parseInt(px.nextToken())-1));     
 TokensCount=py.countTokens(); 

               
 for(int index=0;index<TokensCount-1;index++) 

  y1+=((String)Mirna_List.get(Integer.parseInt(py.nextToken())-1))+","; 

  y1+=((String)Mirna_List.get(Integer.parseInt(py.nextToken())-1)); 

  outputwriter.println( x1+"   ==>    "+y1);  

  outputresultes.println(""); 

  outputresultes.println(x1+"   ==>    "+y1); 

                   
 //authn h lista tha perexei tous kainourgious sindiasmous twn kanonon  

Temp_list.add(new String_struct(x,y,((String_struct)list.get(ci)).getIndexInvextor())); 

  }//if 

       }//for j  

               

        }//for i 

         }//if  

           

list.clear(); 

list=Temp_list;        

 }while(flag); 

         

outputwriter.println("////////////////////////////               telos                      ////////////////////////////  

");   

 outputwriter.println(" ============================== telos   gia to group ( 
"+String.valueOf(i)+"  )============================== "); 

 outputwriter.println("");    

      }//if  

             

     }//for  

     outputwriter.close(); 
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     outputresultes.close(); 

        } 

     

    public ArrayList getList(){ return list;    } 

     

    //aythn h methodos dexetai ws orisma ta miRNas pou psaxei o xrhsths (ws String ) 

    //anoigei to arxeio Rules kai epistrefei tous kanones pou perexeoun ena toulaxiston    

apo auta ta miRNas  

 

 public static void getmiRNas(String EntredmiRnas){      

    //anoigoume to arxeio gia na psaxnoume gia ta miRNas pou mas zitaei o xrhsths
  

     FileReader read=null; 

     BufferedReader reader=null; 

     String Line=""; 

           

     try{ 

       read=new FileReader(outResultes); 

       reader=new BufferedReader(read); 

        

       while((Line=reader.readLine())!=null ){ 

    

        //gia na min paroume tis adies grammes kai tis diaxoristikes grammes 

        if(Line.length()>1 &&  

          Line.charAt(0)!='='    ){ 

           boolean flag=false; 

            

         StringTokenizer str1=new StringTokenizer(Line); 

          

          while(str1.hasMoreTokens()){ 

           StringTokenizer  

str2=new StringTokenizer(EntredmiRnas); 

           String mirna=str1.nextToken(); 

            

       //kathe fora trexoume ola ta stoixeia tou erwtimatos  

           while(str2.hasMoreTokens()) 

             if(str2.nextToken().equals(mirna)){ 

              flag=true; 

     break; 

        }//if  

             

         if(flag){ 
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        //emfanisoume thn grammh pou perexei auto to miRNa 

         System.out.println(Line); 

         flag=false; 

         break;   

            }//if       

   }//while 

         

        }//if 

               }//while 

   

        read.close(); 

  reader.close(); 

       

     }catch(IOException e){ System.out.println("I-O Error when reading from file 

"+outResultes);     }   

       

    } 

     

     

    private String morfopoihsh(Itemset s1,Itemset s2){ 

     String comen=""; 

     String Noncomen=""; 

     boolean flag1=false; 

     boolean flag2=false; 

     int j=0; 

     int i=0; 

  for( i=0 , j=0 ;i<s1.size()&& j<s2.size() ;) 

    if(s1.get(i)==s2.get(j)){ 

     comen+=","+String.valueOf(s1.get(i)); 

     i++; 

     j++; 

    } 

    else if(s1.get(i)<s2.get(j)){ 

     Noncomen+=","+String.valueOf(s1.get(i)); 

     i++; 

    } 

    else {   

     Noncomen+=","+String.valueOf(s2.get(j));  

   j++;  

   } 

 //sthn periptwsh pou den exoume parei ola ta stoixeia ths s2    

  if(i!=j) 
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   for(int ii=j;ii<s2.size();ii++) 

    Noncomen+=","+String.valueOf(s2.get(ii));  

    if(!comen.equals("")){ 

     flag1=true; 

     comen=comen.substring(1); 

    } 

      

    if(!Noncomen.equals("")){ 

     flag2=true; 

     Noncomen=Noncomen.substring(1); 

    } 

      

    if(flag1 && flag2) 

     return comen+"/"+Noncomen; 

    else  

     return ""; } 

    

    private boolean  isIn(Itemset s1,Itemset s2){ 

     

     boolean flag1=false; 

     boolean flag2=false; 

      

     if(s1.size()<s2.size()) return false;      

    int j=0; 

     int i=0; 

     int comen=0; 

  for( i=0 ;i<s1.size()&& j<s2.size() ;i++) 

    if(s1.get(i)==s2.get(j)){ 

     j++; 

     comen++; 

    } 

    else if(s1.get(i)> s2.get(j)){ 

     break; 

    }     

 //sthn periptwsh pou den exoume parei ola ta stoixeia ths s2    

    if(comen==s2.size())   

return true; 

    return false; 

} 

} 
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