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Περίληψη 
Στην παρούσα διατριβή προτείνονται και αναπτύσσονται αλγόριθµοι βασισµένοι σε 

δίκτυα για την επεξεργασία και ανάλυση βιολογικών/περιβαλλοντικών δεδοµένων µε 

κύριο σκοπό τη διερεύνηση συσχετίσεων σε αυτά. Συγκεκριµένα, οι αλγόριθµοι που 

αναπτύσσονται χρησιµοποιούνται για την ανάλυση και επεξεργασία (i) πρωτεϊνικών 

δεδοµένων µε στόχο την ανάλυση του χώρου των δοµών και ακολουθιών και τη 

συνεισφορά στην αναγνώριση διπλώµατος των πρωτεϊνών, (ii) δεδοµένων που 

προκύπτουν από τη γενετική ταυτότητα ατόµων και περιβαλλοντικές παραµέτρους µε 

σκοπό την αιτιολογική ανάλυση πολυπαραγοντικών φαινοτύπων που σχετίζονται µε 

τις καρδιαγγειακές νόσους.  

Στο πρώτο µέρος της διατριβής χρησιµοποιούνται βασικές αρχές δικτύων για τη 

µελέτη της τοπολογίας δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής και 

ακολουθίας. Σε επίπεδο ακολουθίας τα δίκτυα οµοιότητας κατασκευάζονται µε χρήση 

της απόστασης διανυσµάτων χαρακτηριστικών εξαγόµενων από την ακολουθία, ενώ 

σε επίπεδο δοµής µε χρήση του βαθµού οµοιότητας που προκύπτει από τη δοµική 

τους στοίχιση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δικτύων συνδέονται µε 

εξελικτική πληροφορία των πρωτεϊνών, ενώ αξιολογείται η πληροφορία που 

περιέχουν τα εξαγόµενα από την ακολουθία χαρακτηριστικά σε σχέση µε την 

πρωτεϊνική δοµή. Με βάση το δίκτυο οµοιότητας σε επίπεδο ακολουθίας, 

κατασκευάζεται ταξινοµητής που υπολογίζει τη συγγένεια πρωτεϊνικής ακολουθίας 

µε ακολουθίες γνωστού διπλώµατος και χρησιµοποιείται για την αναγνώριση 

διπλώµατος.  

To δεύτερο µέρος της εργασίας αφορά στον προσδιορισµό παραγόντων (φύλου, 

ηλικίας, γενετικών πολυµορφισµών, κλινικών µετρήσεων και διατροφικών 

συνηθειών) που αλληλεπιδρούν και συνδυαστικά επηρεάζουν την επικινδυνότητα 

ανάπτυξης καρδιαγγειακών νόσων. Αναλύονται δυο διαφορετικά διαθέσιµα σύνολα 

δεδοµένων στα οποία η ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας βασίζεται στους 

φαινοτύπους της µεταγευµατικής λιπαιµίας και της παχυσαρκίας, αντίστοιχα. Η 

µεθοδολογία που αναπτύσσεται βασίζεται στη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

σε συνδυασµό µε τη µέθοδο της όπισθεν επιλογής χαρακτηριστικών και γενετικό 

αλγόριθµο για την επιλογή των σηµαντικών παραγόντων και συνδυασµών τους. Η 

εφαρµογή των υβριδικών µεθόδων οδήγησε στο προσδιορισµό των βέλτιστων 

υποσυνόλων παραγόντων που επηρεάζουν τους υπό µελέτη φαινοτύπους, καθώς και 



Ανάπτυξη υβριδικών αλγόριθµων µε βάση µεθοδολογίες δικτύων για τη διερεύνηση συσχετίσεων σε 
βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδοµένα 

6 

σε αντίστοιχους ταξινοµητές τεχνητού νευρωνικού δικτύου µε ικανοποιητική 

ικανότητα γενίκευσης σε άγνωστα δεδοµένα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: δίκτυο, γράφος, τεχνητό νευρωνικά δίκτυο, γενετικός 

αλγόριθµος, ταξινοµητής, πρωτεϊνική δοµή, πρωτεϊνική ακολουθία, δίκτυο µικρού 

κόσµου, κεντρικότητα διαµεσότητας, κύριος κόµβος, αρχαιότητα πρωτεϊνών, 

αναγνώριση διπλώµατος, πολυπαραγοντικός, καρδιαγγειακές νόσοι, γενετικός 

πολυµορφισµός, διατροφή, µεταγευµατική λιπαιµία, παχυσαρκία  
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  Abstract 
In the present PhD Thesis, network-based algorithms aiming at analyzing and 

revealing interrelations within biological/environmental data are proposed. The 

algorithms are applied here within two different contexts: i) analysis of protein 

sequence and structural space, and fold recognition using networks as simple graphs 

(first part) and ii) analysis of multifactorial disease-related traits using hybrid artificial 

neural network methods (second part).  

In the first part, protein similarity networks are constructed separately for two 

similarity criteria based on sequence derived features and structural alignment. 

Measurements, like network degree, clustering coefficient, characteristic path length 

and vertex centrality are utilized to characterize their overall and local topology. 

Protein similarity networks are classified as small world networks, an architecture that 

can host the similarity transition among proteins during evolution. Furthermore, the 

task of fold recognition on a protein similarity network basis is addressed. A classifier 

that recognizes the fold of a query protein sequence by calculating its affinities to 

sequences-vertices of the protein sequence network is, thus, constructed and 

compared with popular classifiers. The classifier is then optimized by employing a 

genetic algorithm which selects the subset of sequence-derived features yielding a 

protein sequence network that is most similar to the corresponding protein structure 

network.  

In the second part, two artificial neural network based methods have been 

designed and developed towards the analysis of multifactorial traits that have been 

related to cardiovascular diseases. The proposed methods combine an artificial neural 

network with either a parameter decreasing algorithm or a genetic algorithm that 

optimizes the training process and the input features set fed to the network. Both 

methods were used to determine the most important factors (among sex, age, genetic 

polymorphisms, clinical measurements and measurements that describe average 

nutrition habits) that affect postprandial lipemia and human weight. The artificial 

neural network based methods were successful in classifying subjects into output 

classes derived from the multifactorial traits. 

 

Keywords: network, graph, artificial neural network, genetic algorithm, classifier, 

protein sequence, protein structure, small world network, betweenness centrality, hub, 
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Πρόλογος 
Η δικτυακή δοµή εµφανίζεται σε διάφορες εκφάνσεις της φύσης και της τεχνολογίας, 

όπως στον εγκέφαλο, τη διατροφική αλυσίδα και το διαδίκτυο. Έτσι, τα δίκτυα, ως 

µοντέλα πολύπλοκων συστηµάτων, χρησιµοποιούνται πλέον συχνά για τη µελέτη των 

απαντώµενων συστηµάτων και µελετώνται µε µεθόδους της θεωρίας των γράφων, της 

στατιστικής και της πληροφορικής. Η ενσωµάτωση στη δοµή των δικτύων µονάδων 

επεξεργασίας της πληροφορίας τα µετατρέπει σε σηµαντικά εργαλεία για την 

αναγνώριση προτύπων και την ανακάλυψη νέας γνώσης, γνωστά ως τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα που ανήκουν στο πεδίο της υπολογιστικής νοηµοσύνης. 

Ταυτόχρονα, ο ρυθµός παραγωγής δεδοµένων κατά τη βιολογική έρευνα τα τελευταία 

χρόνια έχει αυξηθεί µε αποτέλεσµα να έχει συλλεχθεί ένας µεγάλος όγκος δεδοµένων 

προς επεξεργασία και ερµηνεία, που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ακολουθίες και 

δοµές µακροµορίων, αλληλεπιδράσεις µακροµορίων, επίπεδα έκφρασης γονιδίων, 

γονότυπους και φαινοτύπους ασθενειών. Η ανάπτυξη εργαλείων για την επεξεργασία 

και ερµηνεία των δεδοµένων που συσσωρεύονται εντάσσεται στο πλαίσιο της 

Βιοπληροφορικής, µια σχετικά νέας επιστηµονικής περιοχής που βρίσκεται στο 

σταυροδρόµι της Πληροφορικής, της Βιολογίας, της Ιατρικής, των Μαθηµατικών και 

της Στατιστικής. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζονται και προτείνονται υβριδικοί 

αλγόριθµοι βασισµένοι σε δίκτυα, οι οποίοι, εφαρµοζόµενοι στο χώρο της 

Βιοπληροφορικής, στοχεύουν στην ανίχνευση συσχετίσεων σε βιολογικά ή/και 

περιβαλλοντικά δεδοµένα. Αρχικά, αναπτύσσεται µεθοδολογία βασισµένη σε τα 

δίκτυα, στην απλή µορφή των γράφων, που εφαρµόζεται για την ανάλυση του χώρου 

πρωτεϊνικών ακολουθιών και δοµών και επεκτείνεται στην αναγνώριση διπλώµατος 

πρωτεϊνών. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται µεθοδολογία µε βάση τα τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα που στοχεύει στην αιτιολογική ανάλυση πολυπαραγοντικών φαινοτύπων. 

Συγκεκριµένα, µελετώνται φαινότυποι που έχουν συσχετιστεί µε τις καρδιαγγειακές 

ασθένειες και επιδιώκεται ο προσδιορισµός εκείνων των παραγόντων (φύλου, 

ηλικίας, γενετικών πολυµορφισµών, κλινικών µετρήσεων και διατροφικών 

συνηθειών) που επιδρούν σε αυτούς. Η διατριβή διαρθρώνεται σύµφωνα µε τα 

παρακάτω. 

Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί εισαγωγικό κεφάλαιο στο αντικείµενο και τους στόχους 

της διατριβής και παρουσιάζει βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται. Αρχικά, 
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ορίζεται το διεπιστηµονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής και στη συνέχεια εισάγονται 

τα βασικά στοιχεία των µεθοδολογιών που αναπτύσσονται και προτείνονται, δηλαδή 

τα δίκτυα (ή γράφοι), τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και οι γενετικοί αλγόριθµοι. 

Τέλος, παρουσιάζεται ο σκοπός της διατριβής σε επίπεδο i) ανάλυσης πρωτεϊνικών 

ακολουθιών και δοµών (Κεφ. 2-4) και ii) διερεύνησης πολυπαραγοντικών 

φαινοτύπων που σχετίζονται µε τις καρδιαγγειακές ασθένειες (Κεφ. 5-7) .  

Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει τα δίκτυα στην κλασική µορφή των γράφων, τα οποία 

έχουν χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή και ανάλυση φυσικών και τεχνολογικών 

συστηµάτων του πραγµατικού κόσµου. Αναφέρονται σύντοµα βασικές αρχές και 

ορισµοί των δικτύων, περιγράφονται τα δίκτυα πραγµατικού κόσµου και οι ιδιότητές 

τους, καθώς και µοντέλα δικτύων που έχουν αναπτυχθεί. Τέλος, παρουσιάζονται 

πρόσφατες εργασίες της βιβλιογραφίας που µε χρήση δικτύων επεξεργάζονται 

πρωτεϊνικές δοµές και ακολουθίες.  

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η ανάπτυξη µεθοδολογίας δικτύων µε σκοπό την 

ανάλυση του χώρου πρωτεϊνικών δοµών και ακολουθιών ως συστηµάτων 

πραγµατικού κόσµου. Προτείνεται και εφαρµόζεται η χρήση δικτύων οµοιότητας για 

την παράλληλη ανάλυση του χώρου πρωτεϊνικών δοµών και ακολουθιών. Η 

πρωτεϊνική οµοιότητα ποσοτικοποιείται, σε επίπεδο ακολουθίας, µε χρήση 

χαρακτηριστικών που εξάγονται από την ακολουθία (π.χ. υδροφοβικότητα και 

πόλωση των καταλοίπων), και σε επίπεδο δοµής, µε χρήση της δοµικής στοίχισης. 

Μελετάται η τοπολογία των δικτύων που κατασκευάστηκαν και αναλύεται η 

διασυνδεσιµότητα των κορυφών των δικτύων µέσω της κεντρικότητας διαµεσότητας. 

Παράλληλα, αξιολογείται η πληροφορία που περιέχεται σε χαρακτηριστικά 

εξαγόµενα από την ακολουθία σε σχέση µε την πρωτεϊνική δοµή µέσω σύγκρισης 

των αντίστοιχων δικτύων που κατασκευάστηκαν.  

Στο Κεφάλαιο 4 προτείνεται και αναπτύσσεται µεθοδολογία που βασίζεται στη 

χρήση δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας για την αναγνώριση 

του διπλώµατος πρωτεϊνών, δηλαδή την ταξινόµηση πρωτεϊνικών ακολουθιών σε  

αντιπροσωπευτικά διπλώµατα. Τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών κατασκευάζονται µε 

βάση την οµοιότητα διανυσµάτων χαρακτηριστικών εξαγόµενων από την ακολουθία 

και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό συγγένειας µεταξύ της υπό µελέτη 

πρωτεϊνικής ακολουθίας και πρωτεϊνικών ακολουθιών γνωστού διπλώµατος. O 

ταξινοµητής που προτείνεται, συνδυάζεται κατάλληλα µε γενετικό αλγόριθµο για την 

επιλογή των πιο εύρωστων χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσµατα ταξινόµησης 
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συγκρίνονται µε αυτά που εξάγονται από γνωστούς ταξινοµητές προσαρµοσµένους 

στο µελετώµενο πρόβληµα ταξινόµησης.  

Το Κεφάλαιο 5 αποτελεί εισαγωγική ενότητα στις πολυπαραγοντικές νόσους, οι 

οποίες εµφανίζονται ως αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης γενετικών ή/και 

περιβαλλοντικών παραγόντων, και στις οποίες ανήκουν οι περισσότερες σύγχρονες 

ασθένειες. Αρχικά, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των πολυπαραγοντικών 

νόσων και αναφέρονται συγκεκριµένα παραδείγµατα αλληλεπιδράσεων γενετικών 

ή/και περιβαλλοντικών παραγόντων που συµβάλλουν στην εµφάνιση τους. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται στατιστικές και υπολογιστικές µέθοδοι, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στις µεθόδους τεχνητών νευρωνικών δικτύων, που έχουν προταθεί στη 

βιβλιογραφία για την αιτιολογική ανάλυση των πολυπαραγοντικών νόσων. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται µεθοδολογία πολυπαραγοντικής ανάλυσης της 

µεταγευµατικής λιπαιµίας, η οποία σχετίζεται µε τις καρδιαγγειακές νόσους. Στο 

πλαίσιο της µελέτης που διεξάγεται, χρησιµοποιούνται δεδοµένα υγιών ατόµων 

(φύλο, ηλικία, πολυµορφισµοί γονιδίων και κλινικές µετρήσεις) που συµµετείχαν σε 

κατάλληλο γευµατικό πρωτόκολλο. Εφαρµόζονται απλές στατιστικές µέθοδοι, η 

µέθοδος της µείωσης πολυπαραγοντικής διάστασης, αλλά και υβριδικές µέθοδοι 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων που προτείνονται στο πλαίσιο της διατριβής. Οι 

υβριδικές µέθοδοι τεχνητών νευρωνικών δικτύων που προτείνονται συνδυάζουν 

κατάλληλα ένα πολυστρωµατικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης 

µε τη µέθοδο της όπισθεν επιλογής χαρακτηριστικών ή µε γενετικό αλγόριθµο για τη 

βελτιστοποίηση της δοµής και εκπαίδευσης του τεχνητού νευρωνικού δικτύου.   

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η εφαρµογή των υβριδικών µεθόδων τεχνητού 

νευρωνικού δικτύου που παρουσιάστηκαν στο 6ο Κεφάλαιο στην πολυπαραγοντική 

ανάλυση του φαινοτύπου της παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα 

επικινδυνότητας των καρδιαγγειακών ασθενειών. Γίνεται χρήση δεδοµένων 2300 

ατόµων, τα οποία περιλαµβάνουν το φύλο, πολυµορφισµούς γονιδίων, µεταβλητές 

που περιγράφουν την ακολουθούµενη διατροφή, καθώς και το δείκτη µάζας σώµατος 

που χρησιµοποιείται ως µέτρο του ανθρώπινου βάρους. Η αρχιτεκτονική τεχνητού 

νευρωνικού δικτύου που επιλέγεται για την πρόβλεψη του δείκτη µάζας σώµατος από 

τις τρέχοντες διατροφικές συνήθειες και τη γενετική ταυτότητα του ατόµου 

ενσωµατώνεται πιλοτικά σε εµπορικό λογισµικό παροχής προσωποποιηµένων 

συµβουλών.  
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Η διατριβή ολοκληρώνεται στο Κεφάλαιο 8 µε παράθεση συνολικών 

συµπερασµάτων και συζήτηση για τις κατευθύνσεις µελλοντικής έρευνας. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στη µονάδα Βιοϊατρικών 

Προσοµοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) του Ε.Μ.Π. την περίοδο 

2003-2009. Η εκπόνηση της διατριβής έγινε υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας 

Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνας Νικήτα, την οποία ευχαριστώ για την ευκαιρία που µου έδωσε 

για ένα ταξίδι έρευνας και επιστηµονικών ανησυχιών µε αποτέλεσµα την παρούσα 

διατριβή. Την ευχαριστώ θερµά για την επιστηµονική της καθοδήγηση, τις συµβουλές 

της και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής. Επίσης, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τη επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου της 

Βέρνης Σταυρούλα Μουγιακάκου για την συνεχή επιστηµονική της βοήθεια και την 

ηθική της υποστήριξη κατά το διάστηµα που εργαζόταν ως µετα-διδακτορική 

ερευνήτρια στη µονάδα BIOSIM αλλά και αργότερα. Ακόµη, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον ∆ρ. Γιώργο Σπύρου, ερευνητή Α΄ στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών 

Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, για την επιστηµονική του βοήθεια, τις καρποφόρες 

συζητήσεις που είχαµε και τη συµπαράσταση του. Ακόµα, τον ∆ρ. Keith Grimaldi, 

συνεργάτη της εταιρείας Sciona (Η.Π.Α), για τη συνεργασία που είχαµε µε στόχο τη 

µελέτη των πολυπαραγοντικών καρδιαγγειακών νόσων. Τέλος, ευχαριστώ τα µέλη 

της συµβουλευτικής επιτροπής κο ∆. Κουτσούρη και κο Ν. Ουζούνογλου, καθηγητές 

της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., 

για τις χρήσιµες παρατηρήσεις και συµβουλές τους. 

Η υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.ΚΥ.) την περίοδο 

Νοέµβριος 2005 - Απρίλιος 2009 υπήρξε σηµαντικό βοήθηµα κατά την εκπόνηση της 

διατριβής.  

Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και συναδέλφους από 

τη µονάδα BIOSIM που µε στόχο την επιστηµονική έρευνα συµπορευτήκαµε σε µια 

πορεία µε αντιξοότητες, αλλά και στιγµές χαράς και αισιοδοξίας. Το κλίµα 

αλληλεγγύης και συνεργασίας που δηµιούργησαν υπήρξε πολύτιµο βοήθηµα για 

εµένα. Ιδιαίτερα, εκφράζω τις ευχαριστίες µου στους Γιάννη Στοίτση, Γιώργο 

Τσιρογιάννη, Λάγια Πολυχρονάκη, Μαρία Χριστοπούλου, Γιώργο Γιαννακάκη, Νίκο 

Τσιαπάρα, Κωνσταντία Ζαρκογιάννη και Σεβαστιανό Χατζηστέργο και τους εύχοµαι 

καλή σταδιοδροµία και καλή ζωή. 

Η υποστήριξη και η ενθάρρυνση καλών φίλων µε βοήθησαν σε αυτή µου την 

πορεία και τους ευχαριστώ πολύ.   
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 Με αίσθηµα ευγνωµοσύνης, ευχαριστώ τους γονείς µου, Κλεάνθη και Μαρία, για 

την πολύπλευρη υποστήριξη τους από την έναρξη των προπτυχιακών µου σπουδών 

έως και σήµερα. ∆ίχως την υποστήριξη τους δε θα ήταν δυνατό το σηµερινό 

αποτέλεσµα. Ευχαριστώ, επίσης, τα αδέρφια µου, Παρασκευή και Κωστή, για την 

ψυχολογική τους υποστήριξη και την αγάπη µου έδειξαν.  

Τέλος, η σύντροφος µου, ∆ήµητρα, υπήρξε σηµαντικός αρωγός σε όλη τη 

προσπάθεια µου τα τελευταία χρόνια και την ευχαριστώ θερµά για την υποµονή και 

τη συµπαράσταση της.   
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο τοποθετείται, αρχικά, το γενικό πλαίσιο της διατριβής και 

γίνεται µια σύντοµη εισαγωγή στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στα επόµενα 

κεφάλαια. Ορίζεται, έτσι, το πεδίο της Βιοπληροφορικής στο οποίο υπάγεται η 

παρούσα ερευνητική εργασία και εισάγονται οι βασικές αρχές των µεθοδολογιών που 

αναπτύσσονται και προτείνονται, οι οποίες περιλαµβάνουν τα δίκτυα (ή γράφους), τα 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και τους γενετικούς αλγορίθµους. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των στόχων της διατριβής. 

1.1 Το ∆ιεπιστηµονικό Πεδίο της Βιοπληροφορικής  

Τα τελευταία χρόνια ο ρυθµός παραγωγής δεδοµένων κατά τη βιολογική έρευνα έχει 

αυξηθεί µε αποτέλεσµα να έχει συλλεχθεί ένας τεράστιος όγκος δεδοµένων προς 

επεξεργασία και ερµηνεία (Reichhardt, 1999). Ειδικά για τις βάσεις ακολουθιών 

DNA και πρωτεϊνών, υπολογίζεται ότι ο όγκος των δεδοµένων διπλασιάζεται κατά 

µέσο όρο κάθε 15 µήνες (Luscombe et al., 2001). Συγκεκριµένα, µέχρι και το 

Νοέµβριο 2009 στη βάση Swiss-Prot (http://au.expasy.org/sprot/, Release 57.1; 

Bairoch and Apweiler, 2000) είχαν κατατεθεί 512.205 ακολουθίες πρωτεϊνών, ενώ 

στη βάση Protein Data Bank (http://www.pdb.org/pdb/home/home.do; Berman et al., 

2000) υπήρχαν 61.418 πειραµατικές δοµές µακροµορίων και συµπλόκων τους. Αν 

ληφθούν υπόψη και τα δεδοµένα που προκύπτουν κατά τη µελέτη των επιπέδων 
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έκφρασης των γονιδίων και τη µελέτη των αλληλεπιδράσεων γονιδίων και 

µακροµορίων γίνεται κατανοητό ότι η πληροφορία αποτελεί κύριο συστατικό της 

σύγχρονης βιολογίας. 

Το διεπιστηµονικό πεδίο της βιοπληροφορικής αποτελεί το αποτέλεσµα της 

συνέργειας της επιστήµη της πληροφορικής µε τη σύγχρονη βιολογία µε σκοπό την 

αποθήκευση, τη διαχείριση, την επεξεργασία και την ερµηνεία της βιολογικής 

πληροφορίας που συλλέγεται. Στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης (Oxford English 

Dictionary, http://www.oed.com) ορίζεται ότι η Βιοπληροφορική αντιλαµβάνεται τη 

Βιολογία σε επίπεδο µορίων (όµοια µε τη φυσικοχηµεία) και εφαρµόζει τεχνικές 

πληροφορικής (εφαρµοσµένα µαθηµατικά, επιστήµη των υπολογιστών, στατιστική) µε 

στόχο την κατανόηση και οργάνωση της πληροφορίας που σχετίζεται µε τα µόρια, σε 

µακρο-κλίµακα1, ενώ οι Luscombe και συνεργάτες (2001) περιγράφουν το σκοπό της 

βιοπληροφορικής ως τριπλό: 

• Οργάνωση των δεδοµένων ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση των 

ερευνητών σε αυτά και να επιτρέπεται η καταχώρηση νέων δεδοµένων καθώς 

παράγονται.  

• Ανάπτυξη εργαλείων και πόρων για την ανάλυση των δεδοµένων.  

• Χρήση των εργαλείων για την ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων µε τρόπο 

χρήσιµο για τη Βιολογία.  

Αρχικά, το πεδίο της βιοπληροφορικής περιελάµβανε την ανάλυση ακολουθιών 

νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA) και πρωτεϊνών, καθώς και την ανάλυση των 

αντίστοιχων δοµών µακροµορίων. Στην (Pal et al., 2006) αναφέρονται τα εξής 

παραδοσιακά αντικείµενα της: 

• Στοίχιση και σύγκριση ακολουθιών DNA, RNA και πρωτεϊνών. 

• Εύρεση γονιδίων σε ακολουθίες DNA και χαρτογράφησή τους στα 

χρωµοσώµατα. 

• Πρόβλεψη δοµής DNA και RNA 

• Κατηγοριοποίηση και πρόβλεψη δοµής πρωτεϊνών 

• Πρόβλεψη λειτουργίας πρωτεϊνών 

                                                 
1 Ορισµός της Βιοπληροφορικής στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης (http://www.oed.com): 
“(Molecular) bio – informatics: bioinformatics is conceptualizing biology in terms of molecules (in the 
sense of physical chemistry) and applying “informatics techniques” (derived from disciplines such as 
applied maths, computer science and statistics) to understand and organize the information associated 
with these molecules, on a large scale. In short, bioinformatics is a management information system for 
molecular biology and has many practical applications” 
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• Σχεδιασµός µορίων και πρόσδεση  

Σήµερα, ωστόσο, η βιοπληροφορική περιλαµβάνεται επιπλέον τη χρήση µεθόδων 

πληροφορικής στη γονιδιωµατική (αφορά την ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώµατος 

ενός οργανισµού) και την πρωτεωµική (αφορά την ανάλυση σε µεγάλη κλίµακα όλων 

των πρωτεϊνών ενός οργανισµού), στη συστηµική, την πληθυσµιακή και 

περιβαλλοντική βιολογία αλλά και την ιατρική. Ειδικότερα, µετά και την 

αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος το 2003 µέσα από το «Human 

Genome Project», η χρήση µεθόδων βιοπληροφορικής ανοίγει νέο δρόµο στην 

ιατρική επιστήµη µε προορισµό την προσωποποιηµένη ιατρική επιστήµη. Είναι, 

λοιπόν, πλέον γνωστά γονίδια που εµπλέκονται στην εµφάνιση ασθενειών 

µεµονωµένα στην περίπτωση των µονογονιδιακών2 ασθενειών ή σε συνέργεια µε 

άλλα γονίδια ή/και περιβαλλοντικούς παράγοντες στη περίπτωση των 

πολυπαραγοντικών νόσων, όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι και ο διαβήτης τύπου 2. 

Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα προσδιορισµού της εκδοχής, µεταξύ 

διαφόρων δυνατών εκδοχών, µε την οποία ένα άτοµο φέρει γονίδια ενδιαφέροντος 

που εµπλέκονται στην εµφάνιση ασθενειών. ∆ίνεται, έτσι, η δυνατότητα ανάπτυξης 

µεθόδων βιοπληροφορικης που αναλύουν τα νέα δεδοµένα καθώς γίνονται διαθέσιµα 

µε στόχο την πρώιµη διάγνωση ασθενειών και εύρεση προσωποποιηµένων 

θεραπειών. 

1.2 ∆ίκτυα, Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα και Γενετικοί Αλγόριθµοι   

Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια σύντοµη εισαγωγή στα βασικά στοιχεία των 

µεθοδολογιών που αναπτύσσονται και προτείνονται στη παρούσα διατριβή, δηλαδή 

τα δίκτυα στην απλή µορφή των γράφων, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και τους 

γενετικούς αλγορίθµους. Αναφέρονται, επίσης, περιοχές εφαρµογής τους στο πεδίο 

της βιοπληροφορικής. Οι έννοιες που αναφέρονται εδώ περιγράφονται εκτενώς σε 

επόµενα κεφάλαια όπου και χρησιµοποιούνται. 

1.2.1 ∆ίκτυα (ή Γράφοι) 

Ο όρος «δίκτυα» (networks) χρησιµοποιείται εδώ για να περιγράψει τους γνωστούς, 

από την επιστήµη των µαθηµατικών, γράφους που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και 

                                                 
2 Όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, µονογονιδιακή (monogenic) ασθένεια είναι µια ασθένεια που η 
εµφάνισή της οφείλεται στη µετάλλαξη ενός γονιδίου (π.χ. κυστική ίνωση). 
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µε τον όρο «γραφήµατα». Ο όρος «δίκτυα» συναντάται κυρίως κατά την περιγραφή 

µεθοδολογιών βασισµένων σε γράφους στο χώρο της µηχανικής και γενικά τις 

εφαρµοσµένες επιστήµες. 

Ένα δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο κορυφών ή κόµβων (vertices, nodes) και 

ένα σύνολο ακµών ή πλευρών (edges). Οι κορυφές είναι οντότητες του συστήµατος 

που µελετάται µε τη χρήση του δικτύου, ενώ οι ακµές µεταξύ κορυφών 

χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν τη σχέση µεταξύ των οντοτήτων του 

συστήµατος. Η σχέση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε τη χρήση βαρών στις ακµές ή 

χωρίς βάρη στη περίπτωση µη βαθµωτής σχέσης. Στη δεύτερη περίπτωση η σχέση 

υποδηλώνεται µε την ύπαρξη (ή όχι) ακµής µεταξύ των κορυφών. Επίσης, η ακµή σε 

ένα δίκτυο µπορεί να είναι προσανατολισµένη (κατευθυνόµενο δίκτυο) ή όχι (µη 

κατευθυνόµενο δίκτυο). Στο Σχήµα 1.1 παρουσιάζεται το παράδειγµα ενός µη 

κατευθυνόµενου δικτύου 6 κορυφών χωρίς βάρη.  

 

Σχήµα 1.1 Παράδειγµα µη κατευθυνόµενου δικτύου χωρίς βάρη µε 6 κορυφές 

Τα δίκτυα αποτελούν σηµαντικά εργαλεία των εφαρµοσµένων επιστηµών και 

συντελούν στην επίλυση πρακτικών προβληµάτων. Έτσι µπορούν και αναπαριστούν 

πολύπλοκα συστήµατα που απαντώνται στο φυσικό και τεχνολογικό κόσµο και 

εµφανίζουν δικτυακή δοµή. Παραδείγµατα αποτελούν τα βιολογικά και χηµικά 

δίκτυα, η διατροφική αλυσίδα, τα δίκτυα υπολογιστών και το διαδίκτυο, αλλά και τα 

κοινωνιολογικά δίκτυα (Bar-Yam, 1997). Η χρήση των δικτύων στη µελέτη 

πολύπλοκων συστηµάτων επιτρέπει την εφαρµογή αλγορίθµων της θεωρίας γράφων 

µε σκοπό την επίλυση πρακτικών προβληµάτων, π.χ. την εφαρµογή αλγορίθµου για 

την εύρεση του πιο σύντοµου µονοπατιού ανάµεσα σε δυο κορυφές. Παράλληλα, 

δίνεται η δυνατότητα εκτίµησης της συνδεσιµότητας που υπάρχει καθολικά στο 

µελετώµενο σύστηµα και της επικινδυνότητας κατάρρευσης του συστήµατος σε 

περίπτωση επιθέσεων σε αυτό, δηλαδή αφαίρεσης των κορυφών του αντίστοιχου 

δικτύου. Τελευταία, δε, έχουν αναπτυχθεί διάφορα θεωρητικά µοντέλα δικτύων, όπως 

τα δίκτυα µικρού κόσµου, τα τυχαία δίκτυα και τα ανεξάρτητα κλίµακας δίκτυα, που 
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µοντελοποιούν τα συστήµατα δικτυακής δοµής που απαντώνται στον πραγµατικό 

κόσµο (Albert and Barabasi, 2002).  

Τα δίκτυα αποτελούν πλέον σηµαντικό εργαλείο και στο πεδίο της 

βιοπληροφορικής. Η εφαρµογή τους περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα δίκτυα γονιδίων 

και πρωτεϊνών (Goldberg et al., 2007), τη χρήση δικτύων µε µορφή δένδρων για τη 

µελέτη της εξέλιξης (Huson and Bryant, 2006), τη µελέτη πρωτεϊνικών δοµών 

(Amitai et al., 2004) και τη στοίχιση ακολουθιών (Zhang and Waterman, 2003). 

1.2.2 Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks) (Haykin, 1999) ανήκουν 

στο πεδίο της υπολογιστικής νοηµοσύνης (computational intelligence) το οποίο 

περιλαµβάνει, επίσης, την ασαφή λογική (fuzzy logic) και τον εξελικτικό υπολογισµό 

(evolutionary computing). Αποτελούν συστήµατα παράλληλης σύνδεσης ενός 

αριθµού απλών επεξεργαστών και µιµούνται τον ανθρώπινο εγκέφαλο µε σκοπό την 

επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων. Κάθε επεξεργαστής αντιστοιχεί σε ένα τεχνητό 

νευρώνα, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στις αρχές του βιολογικού νευρώνα του 

νευρικού συστήµατος. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν την ιδιότητα να 

εκπαιδεύονται µαθαίνοντας από την εµπειρία και να ταξινοµούν τα εφαρµοζόµενα 

στην είσοδο τους δεδοµένα ή να προβλέπουν την τιµή µιας συνεχής µεταβλητής 

εξόδου.  

Ο τεχνητός νευρώνας (Σχήµα 1.2) αποτελεί τη θεµελιώδη µονάδα επεξεργασίας 

πληροφορίας στο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο και αποτελείται από τρία στοιχεία: ένα 

σύνολο n κλάδων διασύνδεσης (συνάψεις), έναν κόµβο άθροισης και µια συνάρτηση 

ενεργοποίησης (Τζαφέστας, 2002). 

 

Σχήµα 1.2 Τεχνητός Νευρώνας 

Κάθε κλάδος διασύνδεσης έχει ένα βάρος wi, ενώ ο κόµβος άθροισης αθροίζει τα 

σήµατα εισόδου xi,x2,..,xn πολλαπλασιαζόµενα µε τα αντίστοιχα βάρη των συνάψεων. 
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Στη συνάρτηση ενεργοποίησης εφαρµόζεται εξωτερικά µια πόλωση b που 

προστίθεται στην είσοδο της. Η συνάρτηση ενεργοποίησης περιορίζει το 

επιτρεπόµενο πλάτος του σήµατος εξόδου του τεχνητού νευρώνα σε κάποιο 

διάστηµα, π.χ. [0,1] ή [-1,1], και προσθέτει µη γραµµικότητα στην έξοδο του. Τελικά, 

η έξοδος του τεχνητού νευρώνα δίνεται από τη σχέση: 

)(
1

bixiwfy
n

i
+= ∑

=
                                                            (1) 

Ανάλογα µε την αρχιτεκτονική διασύνδεσης των τεχνητών νευρώνων 

διακρίνονται διάφορα είδη τεχνητών νευρωνικών δικτύων, όπως τα πολυστρωµατικά 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης (multilayer feed-forward neural 

networks) και τα αναδροµικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (recursive neural networks).  

Τα πολυστρωµατικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης 

αποτελούν την πιο συνήθη και απλούστερη µορφή. Αποτελούνται από νευρώνες 

οργανωµένους σε επίπεδα: το επίπεδο εισόδου στο οποίο εφαρµόζεται το διάνυσµα 

εισόδου, ένα ή περισσότερα ενδιάµεσα (ή κρυµµένα) επίπεδα µε νευρώνες που 

παρεµβαίνουν µεταξύ του επιπέδου εισόδου και του επιπέδου εξόδου, και το επίπεδο 

εξόδου που δίνει τη συνολική απόκριση του δικτύου στο διάνυσµα εισόδου. Η ροή 

του σήµατος εισόδου γίνεται από το επίπεδο εισόδου προς το επίπεδο εξόδου. 

Παράδειγµα ενός τέτοιου δικτύου µε ένα ενδιάµεσο επίπεδο παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 1.3. Ας σηµειωθεί εδώ ότι µπορεί κάποιος να φανταστεί απλοϊκά ένα 

πολυστρωµατικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης ως ένα 

κατευθυνόµενο δίκτυο, όπως αυτό που περιγράφηκε στη προηγούµενη παράγραφο. 

 

Σχήµα 1.3 Παράδειγµα ενός πολυστρωµατικού τεχνητού νευρωνικού δικτύου πρόσθιας τροφοδότησης 
µε ένα ενδιάµεσο επίπεδο 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται ώστε να 

αποκτούν µια επιθυµητή συµπεριφορά στο υπό µελέτη πρόβληµα. Ανάλογα µε το 

περιβάλλον εργασίας και τα διαθέσιµα δεδοµένα διακρίνονται οι εξής τρόποι 

εκπαίδευσης: η επιβλεπόµενη, η ενισχυτική και η µη επιβλεπόµενη εκπαίδευση. Η 

επιβλεπόµενη εκπαίδευση είναι ο πιο συνήθης τρόπος εκπαίδευσης και χρησιµοποιεί 

δεδοµένα για τα οποία είναι γνωστές οι είσοδοι αλλά και η επιθυµητή έξοδος. Κατά 

της διαδικασία εκπαίδευσης γίνεται χρήση των δεδοµένων του λεγόµενου συνόλου 

εκπαίδευσης και κατάλληλου αλγόριθµου εκπαίδευσης (ή εκµάθησης), ώστε να 

επιτευχθεί η προσαρµογή των µεταβλητών παραµέτρων (π.χ. βάρη των συνάψεων και 

τιµές πόλωσης) ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου στο µελετώµενο πρόβληµα. Ως 

αποτέλεσµα, το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο αποκτά την ικανότητα γενίκευσης, δηλαδή 

µπορεί και εκτιµά την τιµή της µεταβλητής εξόδου (συνεχής ή κατηγορική) καθώς 

παρουσιάζονται νέα διανύσµατα εισόδου, άγνωστα σε αυτό. Η ικανότητα γενίκευσης 

ελέγχεται σε ένα διαφορετικό σύνολο δεδοµένων από το σύνολο εκπαίδευσης που 

συνήθως ονοµάζεται σύνολο ελέγχου.  

Για το συχνά απαντώµενο πολυστρωµατικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας 

τροφοδότησης διάσηµος αλγόριθµος εκπαίδευσης είναι ο αλγόριθµος όπισθεν 

διάδοσης σφάλµατος (error backpropagation) (Haykin, 1999). Ο συγκεκριµένος 

αλγόριθµος είναι αλγόριθµος επιβλεπόµενης εκπαίδευσης που προσαρµόζει τα βάρη 

των συνάψεων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα µεταξύ 

των επιθυµητών και πραγµατικών αποκρίσεων του τεχνητού νευρωνικού δικτύου στο 

σύνολο εκπαίδευσης. Η προσαρµογή των βαρών γίνεται ανά επίπεδο νευρώνων µε 

κατεύθυνση από το επίπεδο εξόδου προς το επίπεδο εισόδου. Η επαναληπτική 

διαδικασία εκπαίδευσης συνήθως τελειώνει µε την ολοκλήρωση ενός 

προκαθορισµένου αριθµού «εποχών», κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχεί στη χρήση 

για φορά του συνόλου εκπαίδευσης από τον αλγόριθµο και κατάλληλη προσαρµογή 

µε βάση αυτό των βαρών των συνάψεων.  

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα απαντώνται συχνά στο πεδίο της βιοπληροφορικής 

και χρησιµοποιούνται µεταξύ άλλων στη πρόγνωση δευτεροταγούς δοµής πρωτεϊνών 

(Pollastri et al., 2002), την ανάλυση έκφρασης γονιδίων (Herrero et al., 2001), την 

ανάλυση και ταξινόµηση νουκλεοτιδικών και πρωτεϊνικών ακολουθιών (Allex et al., 

1999; Wu and McLarty, 2000) και τη συσχέτιση γονιδίων µε την εµφάνιση ασθενειών 

(McKinney et al., 2006).  
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1.2.3 Γενετικοί Αλγόριθµοι 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι (genetic algorithms) ανήκουν στη περιοχή του εξελικτικού 

υπολογισµού και συγκεκριµένα των εξελικτικών αλγορίθµων (evolutionary 

algorithms) όπου ανήκουν και οι µέθοδοι του γενετικού προγραµµατισµού (genetic 

programming), του εξελικτικού προγραµµατισµού (evolutionary programming) και 

της εξελικτικής στρατηγικής (evolutionary strategy) (Bäck, 1996). Χρησιµοποιούνται 

για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων βελτιστοποίησης, όπως για παράδειγµα 

στην επιλογή χαρακτηριστικών σε ένα πρόβληµα ταξινόµησης,  χωρίς τη χρήση των 

παραγώγων συνάρτησης. Εναλλακτικά, οδηγούν στη βέλτιστη λύση ενός 

προβλήµατος υπακούοντας στην αρχή της φυσικής επιλογής του ∆αρβίνου σύµφωνα 

µε την οποία επιβιώνει ο ισχυρότερος.  

Μέσω των γενετικών αλγορίθµων έννοιες από το χώρο της βιολογίας 

µεταφέρονται στο χώρο επιστηµονικών και τεχνολογικών προβληµάτων διατηρώντας 

µια αναλογία στις ιδιότητες τους. Έτσι, η έννοια του πληθυσµού αναφέρεται στο 

σύνολο των υποψήφιων λύσεων του προβλήµατος βελτιστοποίησης. Το χρωµόσωµα, 

που στη βιολογία αντιστοιχεί σε τµήµα της αλυσίδας του DNA ενός οργανισµού, 

αναφέρεται σε µία υποψήφια λύση του προβλήµατος, η οποία κωδικοποιείται µε µία 

ακολουθία δυαδικών ψηφίων. Σε κάθε χρωµόσωµα αποδίδεται η τιµή µια 

συνάρτησης ποιότητας (fitness function) που δείχνει πόσο καλά αποδίδει η 

αντίστοιχη υποψήφια λύση στο µελετώµενο πρόβληµα. Μέσω της γενετικής εξέλιξης 

που προσοµοιώνουν οι γενετικοί αλγόριθµοι, το «καλό» χρωµόσωµα τείνει να 

παράγει υψηλής ποιότητας απόγονο που αντιστοιχεί σε καλύτερη λύση στο 

πρόβληµα.  

Η εξελικτική διαδικασία ξεκινά από ένα αρχικό τυχαίο πληθυσµό 

χρωµοσωµάτων, υποψήφιων λύσεων δηλαδή, στον οποίο εφαρµόζονται οι γενετικοί 

τελεστές της επιλογής, διασταύρωσης και µετάλλαξης. Ο τελεστής της επιλογής 

επιλέγει χρωµοσώµατα του πληθυσµού προς αναπαραγωγή. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

τιµής της συνάρτησης ποιότητας του χρωµοσώµατος, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα 

του να επιλεγεί περισσότερες φορές προς αναπαραγωγή. Ο τελεστής της 

διασταύρωσης είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία της αναπαραγωγής και, 

συγκεκριµένα, αναφέρεται στην ανταλλαγή τµηµάτων µεταξύ των υποψήφιων 

λύσεων που τα αντίστοιχα χρωµοσώµατα έχουν επιλεγεί από τον τελεστή της 

επιλογής. Η µετάλλαξη, τέλος, συνίσταται στην αλλαγή του δυαδικού ψηφίου µιας 
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θέσης σε ένα χρωµόσωµα. Από τα άτοµα του πληθυσµού, τα οποία διασταυρώνονται 

µεταξύ τους και µεταλλάσσονται, προκύπτουν οι απόγονοι, δηλαδή ένας νέος 

πληθυσµός. Τα χρωµοσώµατα του νέου πληθυσµού συµµετέχουν σε νέες 

διασταυρώσεις, υπόκεινται σε νέες µεταλλάξεις και δίνουν νέους απογόνους. Η 

επαναληπτική διαδικασία συνεχίζεται µέχρι και την ικανοποίηση ενός κριτηρίου 

τερµατισµού, για παράδειγµα την ολοκλήρωση ενός προκαθορισµένου αριθµού 

γενεών και τη δηµιουργία ισάριθµου συνόλου πληθυσµών. Τελικά, ο τελευταίος 

πληθυσµός περιέχει χρωµοσώµατα µε καλύτερη τιµή συνάρτησης ποιότητας από τους 

προηγούµενους πληθυσµούς και από αυτόν επιλέγεται η βέλτιστη λύση στο 

πρόβληµα.  

Η επίλυση ενός προβλήµατος µε βιολογικό και όχι µαθηµατικό τρόπο δίνει στους 

γενετικούς αλγορίθµους ενδογενή ευελιξία και τους έχει καταστήσει σηµαντικά 

εργαλεία και στο χώρο της βιοπληροφορικής (Pal et al., 2006). Αναφέρεται εδώ η 

εφαρµογή τους στη στοίχιση ακολουθιών (Notredame and Higgins, 1996), τη 

κατασκευή φυλογενετικών δένδρων (Matsuda, 1996), τη πρόγνωση δοµής πρωτεϊνών 

(Unger and Moult, 1993) και την εύρεση γονιδίων σε ακολουθίες DNA (Levitsky and 

Katokhin, 2003)  

1.3 Ερευνητικό Πλαίσιο και Σκοπός της ∆ιατριβής 

Στην παρούσα διατριβή προτείνονται και αναπτύσσονται αλγόριθµοι που 

χρησιµοποιούν ως βασικά στοιχεία δίκτυα, στην απλή µορφή τους ως γράφους, και 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, και εφαρµόζονται στο πεδίο της βιοπληροφορικής. Τα 

δίκτυα ως γράφοι και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα συνδυάζονται µε την τεχνική των 

γενετικών αλγορίθµων µε στόχο τη βελτιστοποίηση των αλγορίθµων που 

αναπτύσσονται. Σκοπός της διατριβής είναι να συµπληρώσει ήδη υπάρχουσες 

µεθοδολογίες ή να προτείνει υβριδικές εκδοχές τους για τη διερεύνηση συσχετίσεων 

σε βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδοµένα σε δύο διαφορετικά επίπεδα: i) το επίπεδο 

πρωτεϊνικών ακολουθιών και δοµών κάνοντας χρήση µεθόδων µε βασικό στοιχείο τα 

δίκτυα (Κεφ. 2-4) και ii) το επίπεδο πολυπαραγοντικών νόσων χρησιµοποιώντας 

δεδοµένα σχετικά µε τη γενετική ταυτότητα ατόµων και το περιβάλλον µε βασικό 

στοιχείο µεθοδολογίας τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Κεφ. 5-7) .  

Στο επίπεδο πρωτεϊνικών ακολουθιών και δοµών, εφαρµόζεται αρχικά η χρήση  

δικτύων και αρχών τους για τη µελέτη του χώρου πρωτεϊνικών ακολουθιών και 
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δοµών µέσω κατάλληλων δικτύων οµοιότητας που κατασκευάζονται και αναλύονται. 

Μέσω της παράλληλης ανάλυσης των δυο χώρων πρωτεϊνικής πληροφορίας, 

ακολουθίας και δοµής, επιδιώκεται i) η σύνδεση των αποτελεσµάτων τοπολογίας των 

δικτύων µε εξελικτική πληροφορία σχετικά µε τις υπό µελέτη πρωτεΐνες και ii) η 

αξιολόγηση της πληροφορίας που περιέχουν εξαγόµενα από την ακολουθία 

χαρακτηριστικά σε σχέση µε την πρωτεϊνική δοµή. Στη συνέχεια προσεγγίζεται το 

πρόβληµα της αναγνώρισης διπλώµατος πρωτεϊνών (fold recognition), δηλαδή της 

κατηγοριοποίησης µιας πρωτεϊνικής ακολουθίας σε κατάλληλη δοµική κατηγορία, µε 

βάση χαρακτηριστικά εξαγόµενα από την ακολουθία. Επιδιώκεται, έτσι, η συµβολή 

στο χώρο της πρόβλεψης πρωτεϊνικής δοµής από την ακολουθία. Συγκεκριµένα, 

προτείνεται και αναπτύσσεται κατάλληλος ταξινοµητής βασισµένος στα δίκτυα 

οµοιότητας πρωτεϊνών, καθώς και ο συνδυασµός του µε γενετικό αλγόριθµο για την 

επιλογή των πιο σηµαντικών χαρακτηριστικών. 

Στο επίπεδο πολυπαραγοντικών νόσων, προτείνονται υβριδικές µέθοδοι 

πολυστρωµατικού τεχνητού νευρωνικού δικτύου πρόσθιας τροφοδότησης και 

γενετικού αλγορίθµου για τον προσδιορισµό παραγόντων (γενετικών 

πολυµορφισµών, κλινικών µετρήσεων, φύλου, ηλικίας και διατροφικών συνηθειών) 

που αλληλεπιδρούν και συνδυαστικά επηρεάζουν την επικινδυνότητα εµφάνισης των 

νόσων. O προσδιορισµός των παραγόντων και του τρόπου που επιδρούν στην 

εµφάνιση ή όχι πολυπαραγοντικών νόσων συνιστούν την αιτιολογική τους ανάλυση. 

Συγκεκριµένα, οι υβριδικές µέθοδοι που αναπτύσσονται χρησιµοποιούνται για την 

ανάλυση δεδοµένων σχετικών µε i) τη µεταγευµατική λιπαιµία και ii) την 

παχυσαρκία, που αποτελούν πολυπαραγοντικούς φαινοτύπους και έχουν συσχετιστεί 

µε την επικινδυνότητα εµφάνισης καρδιαγγειακών νόσων. Οι µέθοδοι που 

αναπτύσσονται εδώ αναµένεται να αποτελέσουν χρήσιµες τεχνικές υπολογιστικής 

ανάλυσης και άλλων ασθενειών που ανήκουν στο σύνολο των, πλέον συχνά 

εµφανιζόµενων, πολυπαραγοντικών νόσων.   
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Κεφάλαιο 2 – ∆ίκτυα και Εφαρµογές τους στην 
Ανάλυση Πρωτεϊνικών ∆οµών και Ακολουθιών 

Τα δίκτυα στην κλασική µορφή των γράφων έχουν τελευταία χρησιµοποιηθεί συχνά 

για την περιγραφή και ανάλυση φυσικών και τεχνολογικών συστηµάτων που 

απαντώνται στον πραγµατικό κόσµο, ώστε πλέον να έχει καθιερωθεί η ονοµασία 

«δίκτυα πραγµατικού κόσµου» (real-world networks). Τα δίκτυα αυτά αποτελούν και 

αντικείµενο θεωρητικής µελέτης, ενώ ερευνητές προσπαθούν να µοντελοποιήσουν µε 

µαθηµατικό τρόπο τη δηµιουργία τους. Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται σύντοµα 

αρχές και ορισµοί δικτύων, περιγράφονται τα δίκτυα πραγµατικού κόσµου και οι 

ιδιότητες τους καθώς και µοντέλα δικτύων που έχουν αναπτυχθεί. Tέλος, γίνεται µια 

σύντοµη επισκόπηση πρόσφατων εργασιών που µε χρήση δικτύων επεξεργάζονται 

πρωτεϊνικές δοµές και ακολουθίες.  

2.1 Αρχές και Ορισµοί ∆ικτύων 

Ήδη έχει αναφερθεί ότι τα δίκτυα αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την  περιγραφή 

πολύπλοκων συστηµάτων και την επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε αυτά. Η 

αντίστοιχη θεωρία, γνωστή περισσότερο ως θεωρία γράφων (graph theory), θεωρείται 

ότι ξεκίνησε στις αρχές του 18ου αιώνα από τον Leonhard Euler. Ο Euler διατύπωσε 

τότε το γνωστό πλέον ως πρόβληµα των εφτά γεφυρών στο Κένιγκσµπεργκ (“On 

Seven Bridges of Königsberg”). Στην εργασία του (Euler, 1741), ο Euler απεικόνισε 
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την τοπολογία εφτά γεφυρών στην πόλη Κένιγκσµπεργκ χρησιµοποιώντας κατάλληλο 

δίκτυο (Εικόνα 2.1) και διατύπωσε το πρόβληµα εύρεσης µονοπατιού που διατρέχει 

ολόκληρη την πόλη αλλά διασχίζει ακριβώς µια φορά την κάθε γέφυρα.  

 

Εικόνα 2.1 Απεικόνιση της τοπολογίας των 7 γεφυρών στην πόλη Κενιγκσµπεργκ από τον Leonard 
Euler µε χρήση δικτύου. 

Σήµερα, τα δίκτυα χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση περισσότερο πολύπλοκων 

συστηµάτων όπως ένα σύστηµα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, το σύστηµα 

δροµολογίων αεροπορικών εταιρειών ή το µεταβολικό σύστηµα ενός οργανισµού.  

Ένα δίκτυο ή γράφος G = (V, E)  αποτελείται από ένα σύνολο κορυφών (vertices) 

και ένα σύνολο ακµών  (edges) (Diestel, 2000) όπου:  

 V ={1,..,N} είναι το σύνολο των Ν κορυφών (Ν=|V|, αναφέρεται και ως τάξη του 

δικτύου)  

VVE ×⊆ είναι το σύνολο των ακµών, έστω Κ σε αριθµό (Κ=|Ε|,  αναφέρεται    και 

ως  µέγεθος του δικτύου) 

Συµβολίζουµε ως  e = (u,v) E∈  µια ακµή στο δίκτυο ανάµεσα στις κορυφές u και v.  

Συνήθως οι κορυφές έχουν ετικέτες (labels) ώστε να αντιστοιχίζονται µε το 

περιεχόµενο τους σε σχέση µε το πρόβληµα που περιγράφεται µε τη χρήση του 

δικτύου. Κάθε ακµή του δικτύου µπορεί να περιέχει την έννοια  της κατεύθυνσης 

(κατευθυνόµενη ακµή, directed edge) ή όχι (µη κατευθυνόµενη ακµή, undirected 

edge). Μια κατευθυνόµενη ακµή αποτελείται από ένα διατεταγµένο ζεύγος κορυφών 

(u,v), ενώ δεν υπάρχει διάταξη στην περιγραφή µιας µη κατευθυνόµενης ακµής. Ένα 

δίκτυο ονοµάζεται κατευθυνόµενο όταν οι ακµές του είναι κατευθυνόµενες και µη 

κατευθυνόµενο σε διαφορετική περίπτωση. Το παράδειγµα ενός δικτύου G = (V,E) µε 

V={1,2,3,4} και Ε={(1,2),(1,3),(2,3),(2,4)} σε κατευθυνόµενη και µη κατευθυνόµενη 

µορφή παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.2. Σε ένα δίκτυο κάθε ακµή µπορεί να έχει ένα 

βάρος (weight) που καθορίζει το βαθµό συσχέτισης των κορυφών που ενώνονται µε 
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Εικόνα 2.2 Το δίκτυο  G = (V, E) µε V={1,2,3,4} και Ε={(1,2),(1,3),(2,3),(2,4) } σε µη κατευθυνόµενη 
(αριστερά) και κατευθυνόµενη µορφή (δεξιά). 

ακµή οπότε το δίκτυο ονοµάζεται δίκτυο µε βάρη (weighted network). ∆ιαφορετικά 

πρόκειται  για ένα δίκτυο χωρίς βάρη (unweighted network). 

Συνήθως µπορεί να υπάρχει µια µόνο ακµή ανάµεσα σε δυο κορυφές και το 

σύνολο όλων δυνατών ακµών είναι 
2

)1(
2 

−
=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ NNN . Ένα δίκτυο που περιέχει όλες 

τις δυνατές ακµές ονοµάζεται πλήρες (complete). ∆ύο κορυφές ονοµάζονται 

γειτονικές (adjacent) όταν υπάρχει ακµή ανάµεσα τους, ενώ γειτονιά µιας κορυφής u 

ονοµάζεται το σύνολο των γειτονικών κορυφών της και συµβολίζεται ως 

Γ(u)={o|{u,o} E∈ } (Γ(u) V⊆ ). Στη γειτονιά Γ(u) δε συµπεριλαµβάνεται η κορυφή u. 

Βαθµός (degree) της κορυφής u ονοµάζεται ο αριθµός k(u) των γειτονικών κορυφών 

της (k(u)=|Γ(u)|). Στη περίπτωση των κατευθυνόµενων δικτύων ορίζεται ο έσω-

βαθµός (in-degree) της κορυφής ως ο αριθµός των εισερχοµένων ακµών, ενώ 

αντίστοιχα ορίζεται και ο έξω-βαθµός (out-degree). Ως βαθµός k  του δικτύου 

ορίζεται ο µέσος βαθµός όλων των κορυφών του. Η κατανοµή βαθµού (degree 

distribution) είναι η συνάρτηση P(k) που εκφράζει την πιθανότητα µια τυχαία κορυφή 

να έχει βαθµό k (k =0,1,..,Ν). Ως πυκνότητα D (density) ορίζεται το ποσοστό  όλων 

των δυνατών ακµών που υπάρχουν στο δίκτυο. Ως αραιό χαρακτηρίζεται ένα δίκτυο 

στο οποίο υπάρχουν σχετικά λίγες ακµές (Κ=Θ(Ν)), ενώ ως πυκνό ένα δίκτυο στο 

οποίο απουσιάζουν σχετικά λίγες ακµές (Κ=Θ(Ν2)). Μονοπάτι (path) µεταξύ δύο 

κορυφών ονοµάζεται µια αλληλουχία γειτονικών κορυφών που ξεκινά από τη µια 

κορυφή και τελειώνει στην άλλη, ενώ µήκος µονοπατιού ονοµάζεται ο αριθµός των 

διαδοχικών ακµών µέσα σε αυτό. Το δίκτυο ονοµάζεται συνδεδεµένο ή συνεκτικό 

(connected) όταν οι κορυφές για όλα τα δυνατά ζεύγη κορυφών συνδέονται µέσω 

ενός µονοπατιού. 

Συνήθης και εύκολος τρόπος αναπαράστασης ενός δικτύου είναι ο πίνακας 

γειτνίασης (adjacency matrix) A διαστάσεων ΝxΝ. Για το δίκτυο µε σύνολο κορυφών 
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V={u1, u2, .., uN} και σύνολο ακµών Ε, το αij  στοιχείο του πίνακα Α είναι ίσο µε 1 αν 

(ui, uj) E∈  και ίσο µε 0 διαφορετικά.  

2.2 ∆ίκτυα Πραγµατικού Κόσµου και Μοντέλα ∆ικτύων 

Τα δίκτυα έχουν χρησιµοποιηθεί συχνά για την περιγραφή συστηµάτων που 

απαντώνται στον πραγµατικό κόσµο και τα δίκτυα πραγµατικού κόσµου αποτελούν 

αντικείµενο εµπειρικής και θεωρητικής µελέτης (Albert and Barabasi, 2002; Strogatz, 

2001). Στα δίκτυα πραγµατικού κόσµου κορυφές αποτελούν οντότητες από τον 

πραγµατικό κόσµο και η ύπαρξη συσχέτισης στο υπό µελέτη σύστηµα υποδεικνύει 

την ύπαρξη ακµής ανάµεσα στις δυο κορυφές. Κύριο σκοπό της ερευνητικής 

εργασίας στα δίκτυα πραγµατικού κόσµου αποτελεί η µελέτη της δοµής τους κυρίως 

όσον αφορά την καθολική και τοπική συσχέτιση των οντοτήτων του δικτύου.  

Ήδη από τη δεκαετία του 1960, ο Stanley Milgram µελέτησε κατάλληλο δίκτυο 

κοινωνικών γνωριµιών και κατέληξε σε συµπεράσµατα για την υπάρχουσα καθολική 

διασυνδεσιµότητα στο δίκτυο (Milgram, 1967). Συγκεκριµένα, στο πείραµα του 

Milgram δόθηκαν σε εθελοντές 60 γράµµατα µε αποστολείς και παραλήπτες στις δυο 

ακτές των Η.Π.Α. Οι εθελοντές έπρεπε να το προωθήσουν σε άτοµα που πίστευαν ότι 

µπορούν να το παραδώσουν στους παραλήπτες ή να το φέρουν πιο κοντά σε αυτούς.  

Ο Milgram κατέληξε ότι η αλυσίδα γνωριµίας αποτελείται από 6 µόνο ενδιάµεσα 

βήµατα πράγµα που έµεινε γνωστό ως “six degrees of separation” και ως το 

φαινόµενο του µικρού κόσµου. Το µικρό µήκος αλυσίδας γνωριµίας αντιστοιχεί σε 

µικρό µήκους µονοπατιού ανάµεσα στις κορυφές «αποστολέας» και «παραλήπτης» 

στο δίκτυο κοινωνικών γνωριµιών που µελέτησε ο ερευνητής. Παράλληλα, είναι 

γνωστό στο χώρο της κοινωνιολογίας ότι σε ένα κοινωνικό δίκτυο δύο άνθρωποι που 

γνωρίζονται µε κάποιον τρίτο είναι πιο πιθανό να γνωρίζονται και µεταξύ τους απ’ 

ότι δύο τυχαίοι άνθρωποι. Έτσι οι άνθρωποι σε ένα κοινωνικό δίκτυο σχηµατίζουν  

οµάδες ή αλλιώς συσσωµατώµατα ή συστάδες (clusters).  

Τα δύο χαρακτηριστικά του κοινωνικού δικτύου που µελέτησε ο Milgram, δηλαδή 

το µικρό µήκος αλυσίδας που συνδέει τις κορυφές του δικτύου και οι συστάδες, 

αποτελούν χαρακτηριστικά των περισσότερων δικτύων πραγµατικού κόσµου και 

ποσοτικοποιούνται µε τη χρήση δύο µετρικών της δοµής ενός δικτύου, αντίστοιχα: 

• Το χαρακτηριστικό µήκος µονοπατιού (characteristic path length) L που είναι 

ίσο µε το µέσο όρο των µηκών των ελάχιστων µονοπατιών που πρέπει να 
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διανυθούν για να ενωθούν οι κορυφές κάθε δυνατού ζεύγους κορυφών στο 

δίκτυο (Το L είναι µη πεπερασµένο για ένα µη συνδεδεµένο δίκτυο).  

• Το µέσο συντελεστή οµαδοποίησης (clustering coefficient1) C όλων των 

κορυφών του δικτύου. Ο συντελεστής οµαδοποίησης µιας κορυφής u είναι το 

ποσοστό των δυνατών ακµών που υπάρχουν ανάµεσα στις γειτονικές 

κορυφές της u και στην ουσία είναι η πυκνότητα του υπο-δικτύου µε κορυφές 

τη γειτονιά Γ(u).  

Ένα κοινωνικό δίκτυο όπως αυτό του πειράµατος του Milgram χαρακτηρίζεται 

από µικρή τιµή για την παράµετρο L και µεγάλη τιµή για την παράµετρο C και 

χαρακτηρίζεται ως δίκτυο µικρού κόσµου (small-world network). To τυχαίο (random) 

και κανονικό (regular) δίκτυο αποτελούν τις δύο ακραίες περιπτώσεις δοµής δικτύων 

ανάµεσα στις οποίες τοποθετείται η δοµή ενός δικτύου µικρού κόσµου. Έτσι στο 

τυχαίο δίκτυο υπάρχει τυχαία σύνδεση των κορυφών και παρατηρούνται αρκετά 

µικρές τιµές για τα L και C, ενώ στο κανονικό δίκτυο υπάρχει έντονη τοπική σύνδεση 

και το δίκτυο χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές για τα L και C. Μπορεί να φανταστεί 

κάποιος ότι το δίκτυο µικρού κόσµου είναι το αποτέλεσµα προσθήκης λίγων τυχαίων 

ακµών σε ένα κανονικό δίκτυο που ήδη έχει υψηλό C. Οι λίγες τυχαίες ακµές που 

προστίθενται καθιστούν µικρό το µονοπάτι που συνδέει τις κορυφές (λειτουργούν ως 

«shortcuts») και καθιστούν τελικά µικρή την τιµή του L.  

Τα κριτήρια L  Lrandom και C>>Crandom χρησιµοποιούνται για να χαρακτηριστεί ένα 

δίκτυο ως δίκτυο µικρού κόσµου (Albert and Barabasi, 2002; Watts and Strogatz, 

1998). Τα Lrandom και Crandom υπολογίζονται για το τυχαίο δίκτυο που έχει τον ίδιο 

αριθµό κορυφών και ίση πυκνότητα µε το υπό µελέτη δίκτυο. Στην εργασία (Watts 

and Strogatz, 1998), οι συγγραφείς µελέτησαν το δίκτυο συνεργατικότητας ηθοποιών 

χρησιµοποιώντας δεδοµένα από κατάλληλη βάση δεδοµένων (Ιnternet Movie 

Database - IMDB), το δίκτυο διανοµής ενέργειας (power grid) των δυτικών Η.Π.Α. 

και το δίκτυο του νευρικού συστήµατος του νηµατοειδούς οργανισµού C. Elegans 

(Caenorhabditis elegans). Μέσω µετρήσεων για τα L, Lrandom, C και Crandom κατέληξαν 

ότι πρόκειται για δίκτυα µικρού κόσµου (Πίνακας 2.1). 

Η συχνή εµφάνιση των δικτύων µε τη δοµή µικρού κόσµου έχει κερδίσει το 

θεωρητικό ενδιαφέρον ερευνητών που επιδιώκουν τη µοντελοποίηση τους. Πρώτοι οι  

Watt και Strogatz (Watts and Strogatz, 1998) µοντελοποίησαν το δίκτυο µικρού 

                                                 
1 Αποδίδεται στα ελληνικά και ως συντελεστής συσσωµάτωσης.  
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κόσµου ξεκινώντας από ένα κανονικό δίκτυο και προσθέτοντας τυχαιότητα σε αυτό. 

Συγκεκριµένα, ξεκίνησαν από ένα δίκτυο σε µορφή κυκλικού γράφου που 

αποτελείται από Ν κορυφές καθεµιά από τις οποίες είναι βαθµού k και συνδέεται µε 

τις k/2 κορυφές δεξιά της και k/2 κορυφές αριστερά της πάνω στο δίκτυο. Λόγω του 

συγκεκριµένου τρόπου σύνδεσης των κορυφών το αρχικό δίκτυο αποτελεί ένα 

κανονικό δίκτυο και χαρακτηρίζεται από υψηλή τιµή για το συντελεστή 

οµαδοποίησης C. Οι ερευνητές µέσα από κατάλληλη επαναληπτική διαδικασία 

επανασύνδεσαν µε πιθανότητα p κάθε ακµή όλων των κορυφών στο κυκλικό γράφο 

σε κορυφή που επιλέγεται τυχαία. Για p=0 το δίκτυο παραµένει αµετάβλητο, ενώ για 

p=1 µετατρέπεται σε τυχαίο δίκτυο. Για ενδιάµεσες τιµές του p και ήδη από p=0.01 οι 

τυχαίες ακµές που έχουν προστεθεί στο κανονικό δίκτυο καθιστούν χαµηλό το 

χαρακτηριστικό µήκος µονοπατιού L και µετατρέπουν το δίκτυο σε δίκτυο µικρού 

κόσµου (Εικόνα 2.3).  

Πίνακας 2.1 Μετρήσεις σε τρία δίκτυα πραγµατικού κόσµου που χαρακτηρίζονται ως δίκτυα µικρού 
κόσµου  

∆ίκτυο N k  L Lrandom C Crandom 

Ηθοποιοί 225226 61 3.65 2.99 0.79 0.00027 

∆ιανοµή 
Ενέργειας 4941 2.67 18.7 12.4 0.08 0.005 

C. Elegans 282 14 2.65 2.25 0.28 0.05 

Στο δίκτυο των ηθοποιών υπάρχει ακµή ανάµεσα σε δυο κορυφές  όταν οι αντίστοιχοι ηθοποιοί έχουν 

συµµετάσχει σε ίδια ταινία. Στο δίκτυο διανοµής ενέργειας κορυφές αποτελούν γεννήτριες, 

µετασχηµατιστές και υποσταθµοί και ακµή ανάµεσα στις κορυφές αντιστοιχεί σε γραµµή µεταφοράς 

υψηλής τάσης. Στο δίκτυο του οργανισµού C. Elegans οι νευρώνες του οργανισµού αποτελούν τις 

κορυφές και υπάρχει ακµή µεταξύ τους όταν υπάρχει σύναψη (synapse) ή διάκενη σύνδεση (gap 

junction) µεταξύ τους. Για τα  τρία δίκτυα πραγµατικού κόσµου αναφέρονται o αριθµός των κορυφών Ν, 

ο µέσος βαθµός k  και οι ποσότητες  L, Lrandom, C και Crandom. Η ικανοποίηση των κριτηρίων L  Lrandom 

και C>>Crandom ταξινοµεί τα τρία δίκτυα στη κατηγορία των δικτύων µικρού κόσµου (Watts and Strogatz, 

1998). 

Οι Watt και Strogatz υπολόγισαν θεωρητικά τις τιµές των παραµέτρων L και C σε 

συνάρτηση µε το p (L(p) και C(p)) και η µεταβολή των ποσοτήτων L(p)/L(0) και 

C(p)/C(0) παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.1. Κατέληξαν ότι L(p)~Ν/2 k  και C(p)~3/4 

καθώς p → 0, ενώ L(p)~ln(Ν)/ln( k ) και C(p)~ k /N καθώς p → 1. ∆ιαπίστωσαν ότι για 

ενδιάµεσες τιµές του p (π.χ. p=0.01) η παράµετρος L(p) είναι περίπου ίδια µε αυτή 
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του τυχαίου δικτύου, L(1), και άρα αρκετά χαµηλή (η L(p) µεταβάλλεται λογαριθµικά 

µε το Ν καθώς p → 1). Παράλληλα, η παράµετρος C(p) διατηρείται σε υψηλά επίπεδα 

για τις ίδιες τιµές του p και έτσι το δίκτυο έχει συνολικά τα χαρακτηριστικά ενός 

δικτύου µικρού κόσµου. 

 

 

 

Εικόνα 2.3 Το µοντέλο επανασύνδεσης ακµών µε πιθανότητα p σε ένα κανονικό δίκτυο των Watt και 
Strogatz (Watts and Strogatz, 1998). Για διάφορες τιµές του p λαµβάνονται οι 3 κατηγορίες δικτύων: 
κανονικό, µικρού κόσµου και τυχαίο.  

 

Σχήµα 2.1 Μεταβολή των ποσοτήτων L(p) / L(0) και C(p) / C(0) ως συνάρτηση της πιθανότητας p για 
τα δίκτυα που παράγονται µε το µοντέλο των Watt και Strogatz (Watts and Strogatz, 1998). Οι  τιµές 
L(0) και C(0) αντιστοιχούν σε ένα κανονικό δίκτυο.   
 
Επεκτάσεις του µοντέλου των Watt και Strogatz αποτελούν η εργασία των Newman 

και συνεργατών (Newman et al., 2000) οπού δε γίνεται επανασύνδεση των ακµών 

αλλά προστίθενται τυχαίες ακµές, και το µοντέλο του Kleinberg που προσθέτει 

αλγόριθµο ο οποίος, χρησιµοποιώντας τοπική πληροφορία για τις κορυφές του 

δικτύου, εντοπίζει τα σύντοµα µονοπάτια ανάµεσα σε αυτές (Kleinberg, 2000). 

Τα ανεξάρτητα κλίµακας δίκτυα (scale-free networks) εµφανίστηκαν ύστερα από 

την παρατήρηση ότι στα δίκτυα πραγµατικού κόσµου υπάρχουν µερικές κορυφές που 

λόγω της συχνής σύνδεσης τους µε άλλες συνεισφέρουν περισσότερο στη 

Κανονικό               Μικρού Κόσµου             Τυχαίο 

p=0                                                                 p=1 
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διασυνδεσιµότητα που υπάρχει µέσα στο δίκτυο, πράγµα που δε συµβαίνει στις 

υπόλοιπες κορυφές. Αυτό δε µπορεί να φιλοξενηθεί στο µοντέλο µικρού κόσµου των 

Watt και Strogatz όπου η κατανοµή βαθµού ακολουθεί εκθετική µείωση. Αντίθετα 

στον πραγµατικό κόσµο η κατανοµή βαθµού ακολουθεί συνήθως το νόµο δύναµης 

και είναι της µορφής P(k)~k-γ. Αυτό έχει διαπιστωθεί για τα περισσότερα δίκτυα του 

πραγµατικού κόσµου, π.χ. το Internet (Faloutsos et al., 1999). 

Οι Albert και Barabasi (Albert et al.; 2000, Barabasi, 2003) µοντελοποίησαν τα 

ανεξάρτητα κλίµακας δίκτυα και το νόµο δύναµης που ακολουθεί η κατανοµή 

βαθµού χρησιµοποιώντας δύο αρχές: i) την ανάπτυξη (growth)  σύµφωνα µε την 

οποία το δίκτυο ξεκινάει από ένα αριθµό κορυφών mo και σε κάθε χρονικό βήµα 

προστίθεται µια νέα κορυφή που συνδέεται µε m κορυφές (m≤mo) και ii) την 

προνοµιακή προσάρτηση (preferential attachment) σύµφωνα µε την οποία κάθε νέα 

κορυφή είναι πιο πιθανό να συνδεθεί σε µια προϋπάρχουσα κορυφή µεγάλου βαθµού. 

Μετά από t χρονικά βήµατα το δίκτυο έχει Ν= mo + t κορυφές και mt ακµές. Σύµφωνα 

µε την αρχή της ανάπτυξης το µέγεθος ενός δικτύου δεν είναι σταθερό αλλά 

µεγαλώνει όπως αρκετές φορές συµβαίνει στα δίκτυα πραγµατικού κόσµου. Για 

παράδειγµα, στο δίκτυο του Internet όλο και νέες ιστοσελίδες προστίθενται που 

λειτουργούν ως κορυφές. Στο Σχήµα 2.2 παρουσιάζεται η κατανοµή βαθµού σε 

δίκτυα µε αριθµό κορυφών Ν= mo + t = 300000 για mo=1,3,5,7 που κατασκευάστηκαν 

µε το µοντέλο των Albert και Barabasi.  

Η ύπαρξη κορυφών µεγάλου βαθµού που ονοµάζονται κύριοι κόµβοι (hubs) 

καθιστά τα ανεξάρτητα κλίµακας δίκτυα κλίµακας εύρωστα σε τυχαία επίθεση 

(random attacks) δηλαδή σε τυχαία αφαίρεση κορυφών. Ωστόσο, η δοµή τους µπορεί 

να καταρρεύσει σε περίπτωση εσκεµµένης επίθεσης (directed attack), δηλαδή 

αφαίρεσης των κορυφών µεγάλου βαθµού. Οι κύριοι κόµβοι προσδιορίζονται 

συνήθως µε βάση την κεντρικότητα βαθµού (degree centrality) η οποία είναι ίση µε 

το βαθµό κάθε κορυφής και δείχνει πόσο συµβάλει η κορυφή στη συνολική 

διασυνδεσιµότητα του δικτύου και άρα πόση σηµαντική είναι για αυτό. Άλλα µέτρα 

κεντρικότητας σε ένα δίκτυο αποτελούν η κεντρικότητα εγγύτητας (closeness) και η 

κεντρικότητα διαµεσότητας (betweenness) (Freeman, 1977) που συνήθως είναι 

θετικά συσχετισµένες µε την κεντρικότητα βαθµού.  

Στα ανεξάρτητα κλίµακας δίκτυα, σύµφωνα µε την (Albert and Barabasi, 2002), η 

παράµετρος L αυξάνει λογαριθµικά µε τον αριθµό Ν των κορυφών (είναι ακόµα πιο 
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µικρή από τα τυχαία δίκτυα). H παράµετρος C είναι αρκετά πιο µεγάλη από αυτή του 

τυχαίου δικτύου και µειώνει προσεγγιστικά κατά το νόµο δύναµης µε το Ν (γ=0.75). 

 

 

Σχήµα 2.2 Κατανοµή του βαθµού k σε ανεξάρτητα κλίµακας δίκτυα που κατασκευάστηκαν µε το 
µοντέλο των Albert και Barabasi µε αριθµό κορυφών Ν=mo+t=300000 για mo=1,3,5,7 (γράφηµα 
κύκλων, τετραγώνων, ρόµβων και τριγώνων, αντίστοιχα) σε λογαριθµική κλίµακα. Η κλίση της 
διακεκοµµένης ευθείας προσεγγίζει την τιµή του γ στο νόµο δύναµης που ακολουθούν οι κατανοµές 
βαθµού (γ=2.9) (Albert and Barabasi, 2002). 

2.3 Εφαρµογές ∆ικτύων στη Μελέτη Πρωτεϊνικών ∆οµών και 
Ακολουθιών 

Οι πρωτεΐνες αποτελούν συστήµατα του πραγµατικού κόσµου και υπάρχουν αρκετές 

εργασίες στη βιβλιογραφία που περιγράφουν και αναλύουν µεµονωµένες πρωτεΐνες ή 

σύνολα τους µε χρήση δικτύων. Αρκετοί ερευνητές εξάγουν συµπεράσµατα για τη 

δοµή των δικτύων που κατασκευάζουν και συνδέουν τα συµπεράσµατα τους µε το 

βιολογικό περιεχόµενο των πρωτεϊνών. Παρακάτω, παρουσιάζονται πρόσφατες 

επιλεγµένες εργασίες που επεξεργάζονται πρωτεϊνικά δεδοµένα σε επίπεδο 

πρωτεϊνικής δοµής ή ακολουθίας µε χρήση δικτύων  

Στις εργασίες (Vendruscolo et al., 2002; Greene and Higman, 2003; Atilgan et al., 

2004) περιγράφεται η κατασκευή δικτύων από αντιπροσωπευτικά σύνολα πρωτεϊνών 

µε βάση τη δοµή τους. Κάθε πρωτεΐνη µετασχηµατίζεται σε δίκτυο στο οποίο 

κορυφές αποτελούν τα κατάλοιπα της, ενώ εµφανίζεται ακµή µεταξύ των κορυφών 

όταν τα άτοµα Cα (ως Cα εννοούνται εδώ τα άτοµα των α άνθρακων της πρωτεΐνης) 
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των αντίστοιχων καταλοίπων βρίσκονται στην πρωτεϊνική δοµή σε απόσταση 

µικρότερη από ένα κατώφλι απόστασης (8.5Å ή 5Å). Οι συγγραφείς καταλήγουν 

µέσω µετρήσεων για τις παραµέτρους L και C ότι τα δίκτυα που κατασκευάζουν είναι 

δίκτυα µικρού κόσµου και συνδέουν την ευρωστία που παρουσιάζει αυτή η 

κατηγορία δικτύων µε την ευρωστία της πρωτεϊνικής δοµής. Τα αποτελέσµατα της 

εργασίας (Vendruscolo et al., 2002) παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήµα 2.3.  

 

Σχήµα 2.3 Μέση τιµή και απόκλιση για τις παραµέτρους L και C των δικτύων 978 αντιπροσωπευτικών 
πρωτεϊνικών δοµών (proteins) και των αντίστοιχων τυχαίων (random) και κανονικών (regular) δικτύων 
που κατασκευάστηκαν στην εργασία (Vendruscolo et al., 2002). Τα δίκτυα των πρωτεϊνικών δοµών 
προέκυψαν να έχουν ελάχιστο και µέγιστο αριθµό κορυφών Nmin = 50 και Nmax = 1051, αντίστοιχα. Η 
σύγκριση των τιµών των παραµέτρων L και C µε αυτές των αντίστοιχων τυχαίων και κανονικών 
δικτύων ίδιας πυκνότητας τα κατέταξε στην κατηγορία των δικτύων µικρού κόσµου. 

Στη δοµή ενός δικτύου µικρού κόσµου και για τα πρωτεϊνικά συµπλέγµατα δυο 

πρωτεϊνών κατέληξαν οι Sol και O’Meara (2005) που κατασκεύασαν δίκτυα 

καταλοίπων µε κριτήριο την απόσταση τους στις υπό µελέτη δοµές. Οι Sol και 

O’Meara ανέλυσαν, µάλιστα, και τη διασυνδεσιµότητα του δικτύου στην οποία 

συµβάλει ξεχωριστά κάθε κατάλοιπο (κορυφή του δικτύου) και διαπίστωσαν ότι τα 

κατάλοιπα µε µεγάλη τιµή στη κεντρικότητα διαµεσότητας διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη διεπιφάνεια των πρωτεϊνών των συµπλεγµάτων. Σε παρόµοιο 

πλαίσιο εργασίας, οι τιµές της κεντρικότητας διαµεσότητας στα δίκτυα πρωτεϊνικών 

δοµών στην (Vendruscolo et al., 2002) ταυτοποιούν τα κατάλοιπα που ανήκουν στο 

πυρήνα αναδίπλωσης πρωτεϊνών (folding nucleus), ενώ οι Dokholyan και συνεργάτες 

(Dokholyan et al., 2002a) έδειξαν ότι η χαµηλή τιµή του χαρακτηριστικού µήκος 

µονοπατιού L (το ονοµάζουν µέση συνδεσιµότητα: average connectivity) αποτελεί 

διακριτικό χαρακτηριστικό των σχηµατισµών (conformations) που είναι δυνατό να 
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εξελιχθούν σε αναδιπλωµένη πρωτεΐνη. Oι Amitai και συνεργάτες (2004), τέλος, µε 

βάση τις δια-ατοµικές αποστάσεις σε κατάλοιπα πρωτεϊνικής δοµής κατασκεύασαν  

γράφους αλληλεπίδρασης των καταλοίπων (RIGs: Residue Interaction Graphs) και 

έδειξαν ότι η κεντρικότητα εγγύτητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 

προσδιορισµό των ενεργών κέντρων της 

πρωτεΐνης, τις θέσεις πρόσδεσης µορίων 

και περιοχές υψηλά διατηρηµένων 

κατάλοιπων (Εικόνα 2.4).  

Όσον αφορά τη µελέτη συνόλου 

πρωτεϊνικών δοµών, στις εργασίες 

(Dokholyan et al., 2002b) και (Sun et 

al., 2006) κατασκευάζονται δίκτυα στα 

οποία κορυφές αποτελούν υπο-µονάδες 

δοµών (protein domains) και δοµές 

αντιπροσωπευτικών διπλωµάτων, 

αντίστοιχα, ενώ οι κορυφές ενώνονται 

µε ακµή σε περίπτωση δοµικής 

οµοιότητας που ξεπερνά ένα κατώφλι. 

Οι Dokholyan και συνεργάτες διαπίστωσαν ότι η κατανοµή βαθµού στο δίκτυο που 

κατασκευάσαν ακολουθεί το νόµο δύναµης και το χαρακτήρισαν ως ανεξάρτητο 

κλίµακας δίκτυο. Οι Sun και συνεργάτες κατέταξαν το δίκτυο που κατασκεύασαν (το 

ονόµασαν δίκτυο οµοιότητας διπλωµάτων - Fold Similarity Network: FSN) στη 

κατηγορία των δικτύων µικρού κόσµου µε βάση τις τιµές των παραµέτρων L και C 

και παράλληλα διαπίστωσαν ότι η κατανοµή βαθµού ακολουθεί το νόµο δύναµης για 

µικρές τιµές του βαθµού k (Σχήµα 2.4). Οι συγγραφείς και των δύο εργασιών 

συσχετίζουν τη δοµή του δικτύων που κατασκεύασαν µε την εξέλιξη δοµών και, 

µάλιστα, οι Dokholyan και συνεργάτες παρατηρούν ότι στην υποθετική περίπτωση 

που κάθε πρωτεϊνική δοµή εµφανιζόταν και εξελίσσονταν ανεξάρτητα από τις 

υπόλοιπες το δίκτυο που θα προέκυπτε θα ήταν τυχαίο. Ωστόσο και στις δυο εργασίες 

δεν αναλύεται η διασυνδεσιµότητα που κάθε κορυφή προσφέρει στα δίκτυα που 

κατασκευάζονται (π.χ. µέσω της κεντρικότητας των κορυφών) και οι συγγραφείς 

περιορίζονται στην κατάταξη των δικτύων στις κατηγορίες που προαναφέρθησαν.  

Εικόνα 2.4 Μόριο κινάσης (χρησιµοποιείται 
αναπαράσταση επιφανείας) στο οποίο κατάλοιπα 
µε υψηλές τιµές κεντρικότητας εγγύτητας 
(closeness) αντιστοιχούν στο ενεργό κέντρο 
(active site) και την περιοχή πρόσδεσης 
αναστολέα (ATP - Mg2+ binding) (Amitai et al., 
2004). 
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Σχήµα 2.4 Η κατανοµή βαθµού για το δίκτυο οµοιότητας διπλωµάτων (FSN) και τυχαίο δίκτυο ίδιας 
πυκνότητας (Random network) που κατασκευάστηκαν στην (Sun et al., 2006). Στο δίκτυο οµοιότητας 
διπλωµάτων η κατανοµή βαθµού ακολουθεί το νόµο δύναµης για µικρές τιµές του k: P(k) ≈ 0.3(k + 
2.2)−1.1.  
 
Σε επίπεδο πρωτεϊνικής ακολουθίας, στις εργασίες (Bastolla et al., 1999; Bornberg-

Bauer, 1997) ο χώρος των πρωτεϊνικών ακολουθιών περιγράφεται µε τη χρήση 

δικτύων που οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν ως ουδέτερα δίκτυα (neutral nets). Στα 

δίκτυα αυτά υπάρχουν µονοπάτια που συνδέουν ακολουθίες που διαφέρουν µεταξύ 

τους λόγων µεταλλαγών αλλά έχουν την ίδια πρωτεϊνική δοµή. Οι συγγραφείς 

συνδέουν την παρατήρηση αυτή µε την εξέλιξη των ακολουθιών η οποία αποκλίνει 

από την εξέλιξη των δοµών. Οι Yοna και συνεργάτες (Yona et al.,1999) 

κατασκεύασαν κατευθυνόµενα δίκτυα οµοιότητας ακολουθιών µε βάρη για να 

περιγράψουν τα χώρο των ακολουθιών. Χωρίς να αναλύουν τη συνολική συσχέτιση 

των ακολουθιών στο δίκτυο, διαπίστωσαν την ύπαρξη συστάδων που αντιστοιχούν σε 

ιεραρχικές τάξεις των ακολουθιών (οικογένειες, υπερ-οικογένειες) εφαρµόζοντας 

επαναληπτικό αλγόριθµο οµαδοποίησης (clustering).  

Στις (Weston et al., 2004) και  (Camoglu et al., 2006) κατασκευάζονται, επίσης, 

δίκτυα οµοιότητας ακολουθιών µε βάρη χρησιµοποιώντας δηµοφιλή εργαλεία 

σύγκρισης ακολουθιών (π.χ. BLAST). Οι συγγραφείς εφαρµόζουν κατάλληλο 

αλγόριθµο κατάταξης (ranking) που βασίζεται στην τεχνική των τυχαίων διαδροµών 

(random walks) στα δίκτυα (Lovasz, 1993) και τον υπολογισµό του βαθµού 

συγγένειας µιας νέας ακολουθίας µε τις ακολουθίες που αποτελούν κορυφές των 

δικτύων. Καταλήγουν στη διαπίστωση ότι η χρήση της συνολικής δοµής των δικτύων 

µε σκοπό την κατάταξη και την τελική κατηγοριοποίηση ακολουθιών σε οικογένειες, 
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υπερ-οικογένειες ή διπλώµατα παρέχει καλύτερα αποτελέσµατα από µεθόδους 

ζευγαρωτής σύγκρισης  (π.χ. ταξινοµητή κοντινότερου γείτονα). 
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Κεφάλαιο 3 – Παράλληλη Ανάλυση του Χώρου 
Πρωτεϊνικών ∆οµών και Ακολουθιών                         

µε Χρήση ∆ικτύων  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρήση δικτύων, στη µορφή γράφων, για την 

παράλληλη ανάλυση των χώρων των πρωτεϊνικών ακολουθιών και πρωτεϊνικών 

δοµών ως συστηµάτων που απαντώνται στον πραγµατικό κόσµο. Οι χώροι 

πρωτεϊνικών ακολουθιών και δοµών περιγράφονται µε τη χρήση κατάλληλων 

δικτύων οµοιότητας και µελετάται η τοπολογία και η διασυνδεσιµότητα που αυτά 

εµφανίζουν. Αρχικά γίνεται µια εισαγωγή στην παρούσα µελέτη και στη συνέχεια 

περιγράφονται τα πρωτεϊνικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται και η µεθοδολογία που 

αναπτύσσεται. Κατόπιν παρουσιάζονται και συζητώνται τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν και, τέλος, παρατίθενται τα συνολικά συµπεράσµατα.  

3.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν διάφορες εργασίες που έχουν σκοπό 

την ανάλυση µεµονωµένων πρωτεϊνών ή συνόλων τους. Οι περισσότερες από αυτές 

αναφέρονται στο επίπεδο πρωτεϊνικής δοµής, ενώ δεν έχει µελετηθεί παράλληλα ο 

χώρος ακολουθιών και δοµών χρησιµοποιώντας ένα κοινό σύνολο πρωτεϊνών. Στην 

παρούσα διατριβή µελετήθηκαν, µε µεθοδολογία δικτύων, παράλληλα ο χώρος 

πρωτεϊνικών ακολουθιών και δοµών χρησιµοποιώντας ένα σύνολο 311 πρωτεϊνών 

που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί στη βιβλιογραφία.  
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Έτσι, κατασκευάστηκαν και αναλύθηκαν δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών σε 

επίπεδο ακολουθίας και δοµής στα οποία κορυφές αποτελούν οι πρωτεϊνικές 

ακολουθίες ή δοµές, ενώ εµφανίζεται ακµή ανάµεσα σε δυο κορυφές όταν 

ικανοποιείται κατάλληλο κριτήριο οµοιότητας σε επίπεδο ακολουθίας ή δοµής. Η 

κατασκευή των δικτύων ξεκίνησε από ένα σύνολο 125 χαρακτηριστικών εξαγόµενων 

από την ακολουθία (sequence-derived features) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανάλυση οµοιότητας µεταξύ ακολουθιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι διαθέσιµα 

για το σύνολο των 311 πρωτεϊνών που είναι οργανωµένο σε δύο ιεραρχικά επίπεδα: 

δοµικής κλάσης (structural class) και διπλώµατος (fold). Η κατασκευή των δικτύων 

επεκτάθηκε στη χρήση των αντίστοιχων δοµών που εντοπίστηκαν σε κατάλληλη 

βάση, ενώ κατασκευάστηκαν ανάλογα δίκτυα µε κορυφές τα διπλώµατα ώστε να 

µελετηθούν ο χώρος ακολουθιών και δοµών σε ένα πιο υψηλό επίπεδο.  

Η ανάλυση των δικτύων αφορά στη µελέτη της συνολικής τοπολογίας τους και 

της διασυνδεσιµότητας στην οποία συµβάλλει κάθε κορυφή των δικτύων, ενώ κύριο 

σκοπό αποτελεί η κατάταξή τους σε µια από τις κατηγορίες δικτύων: τυχαίων, 

κανονικών ή δικτύων µικρού κόσµου. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συνδέονται µε 

εξελικτική πληροφορία γύρω από τις χρησιµοποιούµενες πρωτεΐνες, ενώ αξιολογείται 

η πληροφορία που περιέχουν τα εξαγόµενα από την ακολουθία χαρακτηριστικά σε 

σχέση µε τη δοµή µιας πρωτεΐνης. 

3.2 Πρωτεϊνικά ∆εδοµένα 

3.2.1 Γενικά 

Το σύνολο πρωτεϊνικών δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη έχει 

προκύψει από ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο πρωτεϊνών που έχουν χρησιµοποιηθεί 

από ερευνητικές οµάδες µε σκοπό την κατασκευή και αξιολόγηση µεθόδων 

αναγνώρισης διπλώµατος από χαρακτηριστικά εξαγόµενα από την ακολουθία. Έτσι, 

οι 311 πρωτεϊνικές ακολουθίες του συνόλου που χρησιµοποιείται εδώ έχουν 

αποτελέσει το σύνολο εκπαίδευσης για την ανάπτυξη µεθόδων αναγνώρισης 

διπλώµατος στις εργασίες (Ding and Dubchak, 2001; Marsolo et al. 2005; Suganthan 

et al., 2004). 

Το χρησιµοποιούµενο σύνολο πρωτεϊνών έχει προέλθει από τα σύνολα PDB 

SELECTS που περιέχουν αντιπροσωπευτικές πρωτεϊνικές αλυσίδες για διάφορα 

κατώφλια οµοιότητας (Hobohm and Sander, 1994; http://swift.cmbi.kun. 



Κεφάλαιο 3 - Παράλληλη Ανάλυση του Χώρου Πρωτεϊνικών ∆οµών και Ακολουθιών µε Χρήση ∆ικτύων 

53 
 

nl/swift/pdbsel). Περιέχει πρωτεΐνες που ανήκουν στις τέσσερις δοµικές κλάσεις α, β, 

α/β, α+β και σε 27 διπλώµατα σύµφωνα µε την ιεραρχική βάση ταξινόµησης SCOP 

(Murzin et al., 1995) που ταξινοµεί πρωτεΐνες σύµφωνα µε τα δοµικά τους 

χαρακτηριστικά.  

Σηµειώνεται εδώ ότι η ταξινόµηση στις τέσσερις κλάσεις εξαρτάται από το είδος 

κύριων στοιχείων δευτεροταγούς δοµής1 (major secondary structure elements) που 

περιέχει η δοµή της πρωτεΐνης, δηλαδή α-έλικες (α-helix) ή β-κλώνους (β-strands). 

Έτσι, η κλάση α περιέχει κυρίως α-έλικες, η β κλάση περιέχει κυρίως β-κλώνους, η 

α/β κλάση περιέχει εναλλάξ α και β δοµικά στοιχεία ενώ η α+β κλάση περιέχει 

ξεχωριστές οµάδες α και β στοιχείων σε διαφορετικές θέσεις της πρωτεϊνικής δοµής. 

Στην Εικόνα 3.1 παρουσιάζεται µια α/β πρωτεΐνη στην οποία είναι φανερά τα 

στοιχεία δευτεροταγούς δοµής που αντιστοιχούν σε α-ελίκες και β-κλώνους.  

Ο διαχωρισµός των πρωτεϊνικών δοµών 

σε διπλώµατα αποτελεί µια πιο λεπτοµερή 

ταξινόµηση. Συγκεκριµένα, η SCOP ορίζει 

ως δίπλωµα ένα σύνολο στοιχείων 

δευτεροταγούς δοµής µε συγκεκριµένη 

διάταξη και τοπολογική σύνδεση στο χώρο. 

3.2.2 Πρωτεϊνικές Ακολουθίες και 
Χαρακτηριστικά Ακολουθίας 

Οι 311 πρωτεϊνικές ακολουθίες του 

συνόλου πρωτεϊνών χαρακτηρίζονται µε 

οµοιότητα µικρότερη ή ίση του 35% κατά τη 

στοίχιση τους. Κάθε ακολουθία 

χαρακτηρίζεται από ένα διάνυσµα 125 

χαρακτηριστικών αντιπροσωπευτικό i) του 

ποσοστού εµφάνισης κάθε αµινοξέος σε αυτή 

ii) τεσσάρων φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των 

καταλοίπων της πρωτεΐνης: της 

                                                 
1 Η α-έλικα και οι β-κλώνοι αποτελούν τα πιο σηµαντικά στοιχεία δευτεροταγούς δοµής και αυτά  
σχηµατίζουν τους πιο καίριους σχηµατισµούς στη δοµή µιας πρωτεΐνης, π.χ. δέµα α-ελίκων (α-helix 
bundle) ή β-πτυχωτές επιφάνειες (β-sheets). Για λόγους πληρότητας αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το 
εργαλείο πρόγνωσης δευτεροταγούς δοµής DSSP (Kabsch et al., 1983) διακρίνονται συνολικά τα εξής 
στοιχεία δευτεροταγούς δοµής (αναφέρονται µε τη αγγλική ορολογία): α-helix, 310-helix, π-helix, β-
strand, residue in isolated β-bridge, turn, bend.  

 
Εικόνα 3.1 Παράδειγµα α/β πρωτεΐνης 
όπου είναι φανερά τα στοιχεία 
δευτεροταγούς δοµής α-ελίκων (α1,..,α4) 
και β-κλώνων (β1,..β8). Τα δοµικά στοιχεία 
αριθµούνται καθώς η πρωτεΐνη διατρέχεται 
από το αµινοτελικό άκρο (N-terminal) προς 
το καρβοξυτελικό άκρο (C-terminal). Ζεύγη 
αντιπαράλληλων β-κλώνων (β2 και β3, β5 
και β6, β7 και β8) δηµιουργούν β-πτυχωτές 
επιφάνειες 

.  
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υδροφοβικότητας (hydrophobicity), της πόλωσης (polarity, αναφέρεται και ως 

πολικότητα), της πολωσιµότητας (polarizability, αναφέρεται και ως επιδεκτικότητα 

πόλωσης) και του όγκου Van der Waals και iii) της προβλεπόµενης δευτεροταγούς 

δοµής από την ακολουθία της πρωτεΐνης. Οι Ding και Dubchak (2001) υπολόγισαν το 

σύνολο τιµών των 125 χαρακτηριστικών για τις πρωτεϊνικές ακολουθίες που 

χρησιµοποιείται στην παρούσα µελέτη και το διέθεσαν στο διαδίκτυο 

(http://ranger.uta.edu/~chqding/ bioinfo.html). 

Στο διάνυσµα των 125 χαρακτηριστικών ακολουθίας, τα πρώτα 20 

χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στα ποσοστά εµφάνισης (%) κάθε αµινοξέος (από τα 

20) στην ακολουθία. Τα επόµενα 105 χαρακτηριστικά αναφέρονται στις υπόλοιπες 

πέντε ιδιότητες των καταλοίπων της ακολουθίας: υδροφοβικότητα, πόλωση, 

πολωσιµότητα, όγκο Van der Waals, και προβλεπόµενη δευτεροταγής δοµή.  

Πίνακας 3.1 Κατανοµή των αµινοξέων σε τρεις κατηγορίες για τις τέσσερις φυσικο-χηµικές ιδιότητες 
υδροφοβικότητας, όγκου Van der Waals,  πόλωσης και πολωσιµότητας 

Ιδιότητα 1η Κατηγορία 2η Κατηγορία 3η Κατηγορία 

Υδροφοβικότητα 
Πολικά  

R,K,E,D,Q,N 

Ουδέτερα 

G,A,S,T,P,H,Y 

Υδρόφοβα 

C,V,L,I,M,F,W 

Όγκος Van der Waals 
0-2.78  

G,A,S,C,T,P,D 

2.95-4.00    

N,V,E,Q,I,L 

4.43-8.08  

M,H,K,F,R,Y,W 

Πόλωση 
4.9-6.2 

L,I,F,W,C,M,V,Y 

8.0-9.2              

P,A,T,G,S 

10.4-13.0 

H,Q,R,K,N,E,D 

Πολωσιµότητα 
0-0.108        

G,A,S,D,T 

0.128-0.186 

C,P,N,V,E,Q,I,L 

0.219-0.409 

K,M,H,F,R,Y,W 

Τα αµινοξέα αναφέρονται µε τον κωδικό ενός γράµµατος. Για τις ιδιότητες του όγκου Van der Waals,  

πόλωσης και πολωσιµότητας παρουσιάζονται τα διαστήµατα τιµών της ιδιότητας για κάθε κατηγορία 

(Dubchak et al., 1999). 

Για κάθε ιδιότητα από τις: υδροφοβικότητα, πόλωση, πολωσιµότητα, όγκο Van der 

Waals, και προβλεπόµενη δευτεροταγή δοµή, εξάγονται 21 χαρακτηριστικά 

χρησιµοποιώντας την κατηγοριοποίηση των αµινοξέων σε τρεις κατηγορίες και τρεις 

ολικούς περιγραφείς (global descriptors) της ακολουθίας (Dubchak et al., 1995; 

Dubchak et al., 1999). Η κατανοµή των αµινοξέων σε τρεις κατηγορίες για τις 

ιδιότητες υδροφοβικότητας, πόλωσης, πολωσιµότητας και όγκου Van der Waals 
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παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. Κάθε κατάλοιπο περιλαµβάνεται, επίσης, σε µια από 

της κατηγορίες: έλικα (helix), β δοµικό στοιχείο (beta) και ακανόνιστη δοµή (coil),  

σύµφωνα µε την προβλεπόµενη δευτεροταγή δοµή της ακολουθίας µε τη µέθοδο των 

Qian και Sejnowski (1988). 

Πίνακας 3.2 Σύνολο πρωτεϊνικών ακολουθιών και δοµών και ο καταµερισµός τους στις τέσσερις 
δοµικές κλάσεις και τα 27 διπλώµατα 

       ∆ίπλωµα2 Nακολ.. Nδοµών 

       α κλάση   
 1    Globin-like    13 13 
 2    Cytochrome c  7 6 
 3    DNA-binding 3- helical bundle 12 12 
 4    4-helical up-and-down bundle 7 7 
 5    4-helical cytokines 9 7 

 6    Alpha;EF-hand 6 6 

       β κλάση   
 7    Immunoglobin-like β-sandwich 30 27 
 8    Cupredoxins 9 9 
 9    Viral coat and capsid protein 16 16 
10   ConA-like lectins/glucanases 7 6 
11   SH3-like barrel 8 8 
12   OB-fold 13 13 
13   Trefoil 8 7 
14   Trypsin-like proteases 9 8 
15   Lipocalines 9 9 

       α/β κλάση    

16   (TIM)-barrel 29 28 

17    FAD (also NAD)-binding motif 11 11 
18    Flavodoxin-like 11 11 
19    NAD(P)-binding Rossman-fold 13 13 
20    P-loop containing nucleotide 10 9 
21   Thioredoxin-like 9 9 
22    Ribonuclease H-like motif 10 9 
23   Hydrolases 11 11 
24   Periplasmic binding protein-like 11 11 

       α+β κλάση   
25    β-grasp 7 7 
26   Ferredoxin-like 13 11 
27   Small inhibitors, toxins, lectins 13 12 

Nακολ. και  Nδοµών  είναι ο αριθµός των ακολουθιών και δοµών σε κάθε δίπλωµα, αντίστοιχα. Κάθε 

δίπλωµα αναφέρεται παρακάτω µέσω της αρίθµησης 1..27. 

                                                 
2 Τα διπλώµατα αναφέρονται µε την αγγλική τους ονοµασία όπως αποδίδονται στη βάση πρωτεϊνικών 
δοµών PDB και στην (Ding and Dubchak, 2001). 
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Οι περιγραφείς που χρησιµοποιήθηκαν είναι αυτοί της «σύνθεσης», «µετάβασης» 

και «κατανοµής». Ας θεωρήσουµε την περίπτωση της ιδιότητας της υδροφοβικότητας 

όπου τα κατάλοιπα χαρακτηρίζονται ως υδρόφοβα, πολικά και ουδέτερα, ώστε να 

γίνει φανερός ο τρόπος εξαγωγής χαρακτηριστικών για κάθε ιδιότητα. Ο 

περιγραφητής «σύνθεσης» εξάγει τρία χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στις 

αναλογίες εµφάνισης (%) υδρόφοβων, πολικών και ουδέτερων καταλοίπων στην 

ακολουθία.  

Ο περιγραφέας «µετάβασης» εξάγει, επίσης, τρία χαρακτηριστικά που 

αντιστοιχούν στις συχνότητες (%) µε τις οποίες παρατηρούνται κατά µήκος της 

ακολουθίας οι εξής µεταβάσεις: i) πολικό σε ουδέτερο και αντίστροφα, ii) πολικό σε 

υδρόφοβο και αντίστροφα και iii) υδρόφοβο σε ουδέτερο και αντίστροφα.  

Ο περιγραφέας «κατανοµής» εξάγει 15 χαρακτηριστικά και συγκεκριµένα πέντε 

χαρακτηριστικά για καθεµιά από τις κατηγορίες υδρόφοβα, πολικά και ουδέτερα 

αµινοξέα. Για παράδειγµα, τα πέντε χαρακτηριστικά για την κατηγορία των 

υδρόφοβων αµινοξέων, αντιστοιχούν στο ποσοστό της ακολουθίας στο οποίο 

εµφανίζεται το πρώτο υδρόφοβο κατάλοιπο, και τα 25%, 50%, 75% και 100% των 

υδρόφοβων καταλοίπων στην ακολουθία.  

Εξάγονται συνολικά 21 χαρακτηριστικά για την ιδιότητα της υδροφοβικότητας, 

ενώ µε αντίστοιχο τρόπο εξάγονται ισάριθµα χαρακτηριστικά µε βάση τις ιδιότητες 

όγκου Van der Waals, πόλωσης, πολωσιµότητας και την προβλεπόµενη δευτεροταγή 

δοµή της ακολουθίας. 

3.2.3 Πρωτεϊνικές ∆οµές 

Οι αντίστοιχες δοµές των πρωτεϊνών αναζητήθηκαν στη δηµόσια βάση δοµών Protein 

Data Bank (PDB) (Berman et al., 2000). Η έλλειψη επαρκούς πληροφορίας σε όλες 

τις δοµές (π.χ. δεν υπήρχαν οι συντεταγµένες όλων των Cα ατόµων) οδήγησε στη 

συλλογή τελικά 296 δοµών (από τις 311 πρωτεΐνες µε διαθέσιµη την ακολουθία 

τους). Ο Πίνακας 3.2 παρουσιάζει των καταµερισµό των διαθέσιµων ακολουθιών και 

δοµών στις τέσσερις οικογένειες διπλώµατος και τα 27 διπλώµατα. 

3.3 Μεθοδολογία 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

της διατριβής για την παράλληλη ανάλυση του χώρου πρωτεϊνικών δοµών και 
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ακολουθιών µέσω δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών και διπλωµάτων. Παρουσιάζονται 

τα κριτήρια οµοιότητας ακολουθιών και δοµών και ο τρόπος κατασκευής των 

δικτύων οµοιότητας (§3.3.1), καθώς και  οι µέθοδοι για την ανάλυση (§3.3.2) και 

οπτικοποίηση τους (§3.3.3) 

3.3.1 Κατασκευή ∆ικτύων Οµοιότητας Πρωτεϊνών και ∆ιπλωµάτων 

Τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών και διπλωµάτων κατασκευάστηκαν ξεχωριστά σε 

επίπεδο ακολουθίας και επίπεδο δοµής. Οι πρωτεΐνες (ακολουθίες ή δοµές) 

αποτέλεσαν για τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών τις κορυφές των δικτύων, ενώ ακµή 

εµφανίζεται ανάµεσα σε δύο πρωτεΐνες όταν αυτές ικανοποιούν κατάλληλο κριτήριο 

οµοιότητας (ακολουθίας ή δοµής). Στα δίκτυα οµοιότητας διπλωµάτων, τα διπλώµατα 

αποτελούν τις κορυφές και ακµή εµφανίζεται ανάµεσα σε διπλώµατα όταν 

ικανοποιείται κατάλληλο κριτήριο οµοιότητας (ακολουθίας ή δοµής) τουλάχιστον για 

δύο πρωτεΐνες των δύο διπλωµάτων. Παρακάτω, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος 

κατασκευής των δικτύων στα δυο επίπεδα πληροφορίας των πρωτεϊνών.  

3.3.1.1 ∆ίκτυα Οµοιότητας Πρωτεϊνών σε Επίπεδο ∆οµής 

Η οµοιότητα που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή δικτύων οµοιότητας 

πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής εξάγεται µέσα από τη δοµική στοίχιση των δοµών. Η 

δοµική στοίχιση έχει ως σκοπό τη βέλτιστη υπέρθεση δοµών (Εικόνα 3.2) ώστε να 

µεγιστοποιείται κατάλληλο µέτρο που συγκρίνει τις σχετικές θέσεις χαρακτηριστικών 

ατόµων των δοµών (π.χ. άτοµα Cα). Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η 

εφαρµογή DaliLite (Holm and Park, 2000) σε περιβάλλον Linux που καθιστά δυνατή 

τη χρήση του αλγορίθµου DALI (Distance-matrix ALignment) (Holm and Sander, 

1994).  

Ο αλγόριθµος DALI δέχεται ως είσοδο τις συντεταγµένες των ατόµων Cα δυο 

πρωτεϊνικών δοµών και τις στοιχίζει δοµικά χρησιµοποιώντας δισδιάστατους πίνακες 

ενδο-ατοµικών αποστάσεων για τα άτοµα Cα και τη µέθοδο βελτιστοποίησης 

διακλάδωσης και φραγµού (branch and bound). Τελικά, εξάγει µια βαθµολογία 

(score) Ζ για την οµοιότητα των δυο δοµών, η οποία εξαρτάται από τις αποστάσεις 

των ατόµων Cα που έχουν αντιστοιχιστεί κατά τη δοµική στοίχιση και το µέγεθος των 

δοµών που στοιχίζονται. Ο αλγόριθµος εξάγει Ζ>0 σε περίπτωση δοµικής οµοιότητας 

ή κατάλληλο λεκτικό µήνυµα όταν δεν υπάρχει οµοιότητα. Μεγαλύτερη βαθµολογία 

Ζ που εξάγει ο αλγόριθµος DALI υποδεικνύει µεγαλύτερη δοµική οµοιότητα 
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ανάµεσα στις δοµές που στοιχίζονται. Ο αλγόριθµος DALI χρησιµοποιήθηκε για τη 

δοµική στοίχιση όλων των δυνατών ζευγών δοµών και έτσι εκτελέστηκε ένα σύνολο 

296x295/2 δοµικών στοιχίσεων για τις 296 διαθέσιµες δοµές. 

 

Εικόνα 3.2 Υπέρθεση δυο δοµών (πράσινη και µπλε αλυσίδα) στο 3-διάστατο χώρο ως αποτέλεσµα 
της δοµικής τους στοίχισης.  

Κάθε δίκτυο οµοιότητας δοµών αποτελείται από 296 κορυφές, ισάριθµες των 

διαθέσιµων δοµών, ενώ εµφανίζεται ακµή ανάµεσα σε δυο κορυφές όταν η 

βαθµολογία Ζ είναι µεγαλύτερη ή ίση από ένα κατώφλι Ζmin (Z≥ Ζmin). Το κριτήριο 

Z≥2 εξασφαλίζει σηµαντική δοµική οµοιότητα και έχει ήδη εφαρµοστεί σε εργασίες 

που χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο DALI (Getz et al., 2004; Sun et al., 2006, 

Dietmann et al., 2001) για τη µελέτη δοµικής οµοιότητας πρωτεϊνών. Στην παρούσα 

εργασία, τα δίκτυα οµοιότητας δοµών κατασκευάστηκαν χρησιµοποιώντας το 

κριτήριο Z≥2, αλλά και τα κριτήρια Z≥1 και Z>0 ώστε να γίνει προοδευτικά η 

κατασκευή και η µελέτη των δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής.  

3.3.1.2 ∆ίκτυα οµοιότητας Πρωτεϊνών σε Επίπεδο Ακολουθίας 

Το κριτήριο οµοιότητας ακολουθιών που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή 

δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας βασίζεται στη χρήση των 125 

χαρακτηριστικών που εξάγονται από την ακολουθία και, όπως προαναφέρθηκε, είναι 

διαθέσιµα για το χρησιµοποιούµενο σύνολο πρωτεϊνών.  

Οι τιµές των 125 χαρακτηριστικών για τις διαθέσιµες 311 ακολουθίες 

χρησιµοποιήθηκαν ώστε να εξαχθεί η ευκλείδεια απόσταση (distance: dist) των 

διανυσµάτων χαρακτηριστικών για κάθε δυνατό ζεύγος ακολουθιών ως µέτρο 

έκφρασης της απόστασης τους. Μικρότερη τιµή της ευκλείδειας απόστασης 

υποδεικνύει µεγαλύτερη οµοιότητα ανάµεσα σε δυο ακολουθίες. Πριν τον 

υπολογισµό της ευκλείδειας απόστασης για κάθε δυνατό ζεύγος ακολουθιών, οι τιµές 
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των 125 χαρακτηριστικών κανονικοποιήθηκαν στο διάστηµα [0,1]. Υπολογίστηκε  

ένα σύνολο (311*310)/2 ευκλείδειων αποστάσεων και προέκυψε το εξής σύνολο 

χαρακτηριστικών τιµών: [ελάχιστη τιµή  µέση τιµή  µέγιστη τιµή]=[0.75 2.45 5.39]. 

Ένα δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας αποτελείται από 311 

κορυφές, ισάριθµες των διαθέσιµων ακολουθιών, ενώ εµφανίζεται ακµή ανάµεσα σε 

δυο από αυτές όταν η ευκλείδεια απόσταση των διανυσµάτων χαρακτηριστικών που 

περιγράφουν τις αντίστοιχες ακολουθίες είναι µικρότερη ή ίση ενός κατωφλίου τ 

(dist≤τ). Μια και δεν υπάρχουν πληροφορίες για την σηµαντικότητα της οµοιότητας 

που υποδεικνύει ένα κατώφλι τ, χρησιµοποιήθηκαν διάφορα κατώφλια ξεκινώντας 

από τη µέση τιµή (τ=2.45) ως και το κατώφλι τ=1.6. Το συγκεκριµένο κατώφλι 

οδήγησε στην κατασκευή δικτύου οµοιότητας ακολουθιών περίπου ίδιας πυκνότητας 

µε το δίκτυο οµοιότητας δοµών µε κριτήριο Z≥2 που εξασφαλίζει σηµαντική δοµική 

οµοιότητα.  

3.3.1.3 ∆ίκτυα Οµοιότητας ∆ιπλωµάτων 

Πέρα από τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών κατασκευάστηκαν και δίκτυα οµοιότητας 

διπλωµάτων τόσο σε επίπεδο ακολουθίας όσο και σε επίπεδο δοµών. Σε αυτά 

κορυφές αποτελούν τα 27 διπλώµατα (Πίνακας 3.2), ενώ υπάρχει ακµή ανάµεσα σε 

κάθε ζεύγος διπλωµάτων όταν το κριτήριο οµοιότητας ακολουθίας/δοµής που 

περιγράφηκε παραπάνω ικανοποιείται τουλάχιστον για δυο πρωτεΐνες που ανήκουν 

στα διπλώµατα του ζεύγους.  

Σε επίπεδο δοµής χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο Z≥2 που υποδεικνύει σηµαντική 

δοµική οµοιότητα, ενώ σε επίπεδο ακολουθίας χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο dist≤1.6 

που έδωσε το ίδιο πυκνό δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνικών ακολουθιών µε το δίκτυο 

οµοιότητας πρωτεϊνικών δοµών µε κριτήριο Z≥2. Τα δίκτυα οµοιότητας διπλωµάτων 

κατασκευάστηκαν µε σκοπό τη µελέτη της οργάνωσης της πληροφορίας για 

πρωτεϊνική οµοιότητα σε ένα πιο υψηλό επίπεδο από αυτό που παρουσιάζουν τα 

δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών και την αποκάλυψη εν δυνάµει διπλωµάτων µεγάλης 

κεντρικότητας. 

3.3.2 Ανάλυση των ∆ικτύων Οµοιότητας Πρωτεϊνών και ∆ιπλωµάτων 

Οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη για την ανάλυση των 

δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών και διπλωµάτων που κατασκευάστηκαν έχουν 

χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη τοπολογίας δικτύων (γράφων) και την ταξινόµηση 



Ανάπτυξη υβριδικών αλγόριθµων µε βάση µεθοδολογίες δικτύων για τη διερεύνηση συσχετίσεων σε 
βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδοµένα 

60 

δικτύων στις κατηγορίες των κανονικών, τυχαίων δικτύων ή δικτύων µικρού κόσµου. 

Οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν την τοπολογία ενός 

δικτύου G µε Ν κορυφές και Κ ακµές,  όπως αυτό ορίστηκε στην  §2.1, είναι οι εξής: 

1)  H πυκνότητα D δικτύου που είναι ίση µε το ποσοστό όλων τον δυνατών ακµών 

που υπάρχουν σε ένα δίκτυο:  

)1(
2

−
=

NN
KD          (1) 

2) Ο βαθµός του δικτύου k που είναι ίσος µε το  µέσο αριθµό γειτόνων των κορυφών: 

N
Kk 2

=           (2) 

3) Το Ποσοστό των Πεπερασµένων Μονοπατιών (Π.Π.Μ.) στο δίκτυο (%). Για τον 

υπολογισµό του Π.Π.Μ. ταυτοποιείται για κάθε ζεύγος κορυφών (i,j) (1≤i,j≤N, i≠j) το 

µήκος λij του ελάχιστου µονοπατιού που πρέπει να διατρέξει κανείς για να φτάσει από 

την κορυφή i στη κορυφή j. Για την ταυτοποίηση του µονοπατιού µεταξύ των 

κορυφών (i,j) έγινε χρήση του αλγόριθµου Dijkstra (Dijkstra, 1979) ο οποίος 

επιστρέφει το ελάχιστο µονοπάτι ως µια αλληλουχία κορυφών µε αρχή την i και 

τέλος την j. Ισχύει ότι λij= λji.. Είναι δυνατό οι κορυφές ενός ζεύγους κορυφών (i,j) να 

ενώνονται µε µονοπάτι µη πεπερασµένου µήκους (λij=∞), π.χ. όταν µια κορυφή δε 

συνδέεται µε καµιά άλλη οπότε και δεν υπάρχει αντίστοιχο πεπερασµένο µονοπάτι 

που να την ενώνει µε τις υπόλοιπες. Ένα τέτοιο ζεύγος δε συνεισφέρει βέβαια στην 

τιµή Π.Π.Μ.  Αντίθετα, το Π.Π.Μ. ισούται µε 100% για ένα συνδεδεµένο δίκτυο.  

4) Το χαρακτηριστικό µήκος µονοπατιού L που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί 

το µέσο ελάχιστο µήκος µονοπατιού που πρέπει να διατρέξει κανείς για να ενώσει τις 

κορυφές κάθε ζεύγους κορυφών (i,j) (1≤i,j≤N, j>i). Είναι αρκετό να συµπεριληφθούν 

στον υπολογισµό του L τα ζεύγη κορυφών (i,j) για τα οποία j>i µια και ισχύει ότι λij= 

λji. Χρησιµοποιούνται οι τιµές λij όπως προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθµου 

Dijkstra σύµφωνα µε όσα περιγράφθηκαν για τον υπολογισµό του Π.Π.Μ.. Η 

παράµετρος L υπολογίζεται τελικά από τη σχέση: 

∑
>−

=
ij

ijNN
L λ

)1(
2

         (3) 

Όπως και στην εργασία των Vendruscolo και συνεργατών (2002), η τιµή του L που 

προκύπτει για το υπό µελέτη δίκτυο συγκρίνεται µε τις τιµές του L που έχει ένα 
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τυχαίο (random) ή κανονικό (regular) δίκτυο ίδιας πυκνότητας (είναι δηλαδή δίκτυο 

Ν κορυφών και Κ ακµών):  

Lrandom = ln(N) / ln ( k )        (4) 

Lregular=N(N+ k -2) / [2 k (N-1)]        (5) 

όπου k  είναι ο βαθµός του δικτύου όπως ορίστηκε στη (2). 

5) Ο µέσος συντελεστής οµαδοποίησης C του δικτύου. Η παράµετρος C προκύπτει 

από τις τιµές Ci (1≤i≤N) που αποτελούν µέτρο τοπικής συνδεσιµότητας στις περιοχές 

των κορυφών του δικτύου. Συγκεκριµένα, ο συντελεστής οµαδοποίησης Ci της 

κορυφής i ισούται µε το λόγο των πραγµατικών ακµών, Κi σε αριθµό, που υπάρχουν 

µεταξύ των Νi κορυφών που είναι γειτονικές µε την κορυφή i προς τον αριθµό όλων 

των δυνατών ακµών. Ας σηµειωθεί ότι στη περίπτωση Ci = 1 το αντίστοιχο υπο-

δίκτυο των γειτονικών κορυφών αποτελεί µια κλίκα. Στην Εικόνα 3.3 παρουσιάζονται 

τρία παραδείγµατα κορυφών δικτύου και ο υπολογισµός του συντελεστής 

οµαδοποίησης τους.  

 

Εικόνα 3.3 Υπολογισµός του συντελεστή οµαδοποίησης Ci = c της κορυφής i (µπλε κορυφή). Οι 
σκούρες γραµµές δείχνουν τις πραγµατικές ακµές µεταξύ των γειτονικών κορυφών της i (λευκές 
κορυφές) και οι κόκκινες διάστικτες γραµµές τις υπόλοιπες δυνατές ακµές. 

Η παράµετρος C υπολογίζεται τελικά ως εξής: 

∑∑ −
==

i ii

i

i
i NN

K
N

C
N

C
2/)1(

11
       (6) 

Οµοίως µε το L, οι τιµή του C που προκύπτει µπορεί να συγκριθεί µε τις τιµή C που  

θα είχε το ίδιο δίκτυο αν ήταν τυχαίο ή κανονικό (Vendruscolo et al., 2002): 

Crandom= k  / N             (7) 

Cregular=3( k -2) / [4( k -1)]          (8) 

6) H κεντρικότητα διαµεσότητας (betweeness centrality) Bi για κάθε κορυφή i 

(1≤i≤N). Η παράµετρος Bi είναι το ποσοστό των ελάχιστων µονοπατιών που ενώνουν 
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όλα τα δυνατά ζεύγη κορυφών (εξαιρούνται τα ζεύγη στα οποία ανήκει η κορυφή i) 

που περνάνε από την κορυφή i:  

)2)(1(

)(

−−
=

∑
≠
≠≠

NN

i

B ts
tis

st

i

σ

          (9) 

όπου σst(i) = 1 εάν το ελάχιστο µονοπάτι που ενώνει τις κορυφές s,t περνάει από την 

κορυφή i αλλιώς σst(i) = 0.  

Άλλα συχνά χρησιµοποιούµενα µέτρα κεντρικότητας είναι η κεντρικότητα 

βαθµού (degree centrality, ίση µε τον αριθµό γειτόνων της κορυφής) και η 

κεντρικότητα εγγύτητας (closeness centrality, ίση µε το αντίστροφο της µέσης 

απόστασης της κορυφής από τις υπόλοιπες λαµβάνοντας υπόψη τα ελάχιστα 

µονοπάτια) (Freeman, 1977). Εδώ χρησιµοποιήθηκε η κεντρικότητα διαµεσότητας 

που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία των Υυ και συνεργατών (Yu et al., 2007) για τη 

µελέτη βιολογικών δικτύων. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν εξάλλου ότι η κεντρικότητα 

διαµεσότητας είναι σηµαντικά συσχετισµένη µε τη κεντρικότητα βαθµού. 

Παράλληλα αναφέρουν ότι υψηλές τιµές στην κεντρικότητα διαµεσότητας 

χαρακτηρίζουν κορυφές που αποτελούν κύριους κόµβους (hubs) στο δίκτυο, δηλαδή 

κορυφές µε µεγάλο αριθµό γειτόνων, αλλά και εκείνες που λειτουργούν ως γέφυρες 

(bottlenecks) και συνδέουν αποµακρυσµένες οµάδες κορυφών στο δίκτυο (Εικόνα 

3.4.).  

 

Εικόνα 3.4. Παραδείγµατα κορυφών που λειτουργούν ως κύριοι κόµβοι (hubs) ή γέφυρες (bottlenecks) 
που συνδέουν αποµακρυσµένες οµάδες κορυφών στο δίκτυο. Φαίνονται, επίσης, κορυφές που έχουν 
ένα ή κανένα από τους δυο ρόλους (Yu et al., 2007).  
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Εδώ η κεντρικότητα διαµεσότητας χρησιµοποιείται για να ποσοτικοποιήσει γενικά τη 

διασυνδεσιµότητα (interconnectivity) που προσφέρει µια κορυφή στο δίκτυο είτε 

λόγω του υψηλού αριθµού γειτόνων στο δίκτυο ή λόγω καίριας θέσης στο δίκτυο 

ώστε να µεσολαβεί για τη σύνδεση αποµακρυσµένων κορυφών σε αυτό. Ας 

σηµειωθεί ότι η υψηλή διασυνδεσιµότητα αντικατοπτρίζεται στη χαµηλή τιµή της 

παραµέτρου L ενός δικτύου και ο όρος χρησιµοποιείται διαφορετικά από τον όρο 

συνδεσιµότητα (connectivity). Ο δεύτερος αναφέρεται στην άµεση σύνδεση κορυφών 

και ο βαθµός της συνδεσιµότητας για το δίκτυο συνολικά χαρακτηρίζεται από τις 

παραµέτρους D και k . 

7) Ο βαθµός συνδεσιµότητας µεταξύ συγκεκριµένων οµάδων κορυφών στο δίκτυο, 

δηλαδή µεταξύ οµάδων κορυφών που αντιστοιχούν σε δυο διπλώµατα ή κλάσεις. Ως 

τέτοιο βαθµό ορίζουµε το Ποσοστό των Ακµών που υπάρχουν  Ανάµεσα στις κορυφές  

δύο Οµάδων έναντι όλων των δυνατών ακµών (Π.Α.Α.Ο.). Ο βαθµός αυτός  ορίζεται  

για τα διπλώµατα ως εξής: 

διπλωµ_jδιπλωµ_i

διπλωµ_jδιπλωµ_i

NN
E

jiΠ.Α.Α.Ο.
*

),(   ,
. =διπλωµ ,1≤i,j≤27                             (10) 

όπου Eδιπλωµ_i,,διπλωµ_j  είναι ο αριθµός των ακµών από κορυφές του διπλώµατος i σε 

κορυφές του διπλώµατος j και Νδιπλωµ_i , Νδιπλωµ_j είναι ο αριθµός των κορυφών που 

ανήκουν στο δίπλωµα i και j, αντίστοιχα. Στην περίπτωση i = j οι τιµές της 

παραµέτρου Π.Α.Α.Ο. φανερώνουν βαθµό αυτό-συσχέτισης για ένα δίπλωµα. Σε 

διαφορετική περίπτωση φανερώνουν βαθµό ετερο-συσχέτισης για δυο  διαφορετικά 

διπλώµατα. Αντίστοιχα, ορίζουµε το βαθµό συνδεσιµότητας µεταξύ κλάσεων: 

κλασ_jκλασ_i

κλασ_jκλασ_i

NN
E

jiΠ.Α.Α.Ο.
*

),(  ,
. =κλασ ,1≤i,j≤4                                (11) 

Όπως θα συζητηθεί και παρακάτω, η σύγκριση του βαθµού συνδεσιµότητας 

µεταξύ διπλωµάτων και κλάσεων σε επίπεδο ακολουθίας και δοµής µπορεί και 

αξιολογεί το πληροφοριακό περιεχόµενο των εξαγόµενων από την ακολουθία 

χαρακτηριστικών σε σχέση µε τη πρωτεϊνική δοµή.  

Σηµειώνεται εδώ ότι η για την αναπαράσταση στον υπολογιστή των δικτύων 

οµοιότητας που κατασκευάζονται χρησιµοποιείται ο πίνακας γειτνίασης που έχει 

περιγραφεί στην §2.1. Επίσης, η µεθοδολογία κατασκευής και ανάλυσης των δικτύων 

υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Matlab 7.0 (Mathworks, Inc.).  
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3.3.3 Οπτικοποίηση των ∆ικτύων Οµοιότητας Πρωτεϊνών και ∆ιπλωµάτων 

Για την κατάλληλη απεικόνιση στο 2-διάστατο χώρο των δικτύων οµοιότητας που 

κατασκευάζονται έγινε χρήση του λογισµικού Graphviz (Graph Visualization 

Software: http://www.graphviz.org, Gasner and North, 2000) που αποτελεί ένα 

ανοιχτού κώδικα λογισµικό για την οπτικοποίηση δικτύων διαφόρων ειδών.  

Το λογισµικό Graphviz δέχεται ως είσοδο ένα αρχείο κειµένου (.txt) το οποίο σε 

προκαθορισµένη µορφή της γλώσσας DOT (http://www.graphviz.org/doc/info 

/lang.html) περιέχει πληροφορία για τις κορυφές και τις ακµές του δικτύου το οποίο 

παρουσιάζεται στο αρχείο κειµένου ως δοµή µε στοιχεία κορυφές και ακµές. 

Χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες λέξεις-κλειδιά όπως node, edge, graph. Το 

πρόγραµµα επιστρέφει αρχείο εικόνας (π.χ. .png αρχείο) που αναπαριστά την 

πληροφορία για τη συνδεσιµότητα ανάµεσα στις κορυφές του δικτύου πολύ πιο 

εύκολα αντιληπτή από τον τρόπο που περιέχεται στον πίνακα γειτνίασης. Για 

παράδειγµα, τοποθετούνται στο ίδιο µέρος του 2-διάστατου χώρου κορυφές µε υψηλή 

συνδεσιµότητα µεταξύ τους δηµιουργώντας έτσι συστάδες.  

 

 

Εικόνα 3.5 Χρήση της ρουτίνας ΝΕΑΤΟ του λογισµικού Graphviz σε παράδειγµα µη κατευθυνόµενου 
δικτύου. Αριστερά: Η περιγραφή του δικτύου στη γλώσσα DOT (το σύµβολο - - υποδηλώνει ύπαρξη 
ακµής ανάµεσα σε δυο κορυφές). ∆εξιά: Η απεικόνιση του δικτύου από τη ρουτίνα ΝΕΑΤΟ. 

 
Εδώ χρησιµοποιήθηκε η ρουτίνα ΝΕΑΤΟ του λογισµικού Graphviz που είναι 

κατάλληλη για την οπτικοποίηση µη κατευθυνόµενων δικτύων, όπως είναι τα δίκτυα 



Κεφάλαιο 3 - Παράλληλη Ανάλυση του Χώρου Πρωτεϊνικών ∆οµών και Ακολουθιών µε Χρήση ∆ικτύων 

65 
 

που κατασκευάζονται στην παρούσα µελέτη. Η ρουτίνα ΝΕΑΤΟ χρησιµοποιεί 

επαναληπτικό αλγόριθµο για την εύρεση σχηµατισµού χαµηλής ενέργειας (low-

energy configurations) για το δίκτυο (Kamada and Kawai, 1989). Στην ουσία ο 

αλγόριθµος που χρησιµοποιείται τοποθετεί τις κορυφές του δικτύου σε τέτοιες 

γεωµετρικές θέσεις που απέχουν απόσταση ανάλογη του µήκους του ελάχιστου 

µονοπατιού που τις συνδέει µέσα στο δίκτυο Το παράδειγµα σύνταξης ενός γράφου 

στη γλώσσα DOT και οπτικοποίησης του από τη ρουτίνα NEATO παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 3.5.  

3.4 Αποτελέσµατα 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης των δικτύων 

οµοιότητας οµοιότητας πρωτεϊνών και διπλωµάτων που κατασκευάστηκαν.  

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα τοπολογίας που σχετίζονται µε τις 

παραµέτρους D, k  και Π.Π.Μ. για τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών που 

κατασκευάστηκαν, ώστε να γίνει φανερή και να συγκριθεί η συνολική τοπολογία που 

παρουσιάζουν σε επίπεδο ακολουθίας και δοµής (§3.4.1).  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται και σχολιάζονται απεικονίσεις των δικτύων 

οµοιότητας πρωτεϊνών και διπλωµάτων στο 2-διάστατο χώρο που περιλαµβάνουν τη 

γραφική απεικόνιση των πινάκων γειτνίασης και την οπτικοποίηση των δικτύων µέσω 

του Graphviz (§3.4.2). Η οπτική πληροφορία που παρέχεται επιβεβαιώνει ή 

συµπληρώνει τη πληροφορία που παρέχουν τα αριθµητικά αποτελέσµατα της §3.4.1.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για τις παραµέτρους L και C των 

δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών για συγκεκριµένα κατώφλια οµοιότητας δοµής (Z≥2) 

και ακολουθίας (dist≤1.6) και εξετάζεται η κατηγορία δικτύων (τυχαία, κανονικά ή 

δίκτυα µικρού κόσµου) στην οποία ανήκουν (§3.4.3).  

Κατόπιν, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την κεντρικότητα διαµεσότητας 

στα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών και διπλωµάτων (Z≥2, dist≤1.6), ώστε να 

προσδιοριστούν κορυφές που τυχόν συµβάλουν περισσότερο στη διασυνδεσιµότητα 

των δικτύων (§3.4.4).  

Τέλος, παρουσιάζονται οι τιµές συνδεσιµότητας ανάµεσα σε κλάσεις και 

διπλώµατα που προέκυψαν στα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών ακολουθίας (dist≤1.6) 

και δοµής (Z≥2) µε σκοπό την σύγκριση της περιεχόµενης πληροφορίας στα δυο 

δίκτυα (§3.4.5). 
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3.4.1 Παράµετροι Τοπολογίας των ∆ικτύων Οµοιότητας Πρωτεϊνών 

Τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας κατασκευάστηκαν για 

κατώφλι οµοιότητας τ ξεκινώντας από τ=2.45 (αντιστοιχεί στη µέση τιµή όλων των 

ευκλείδειων αποστάσεων µεταξύ των διανυσµάτων χαρακτηριστικών εξαγόµενων 

από την ακολουθία) και µέχρι και τ=1.6 (οδήγησε στην κατασκευή δικτύου 

οµοιότητας ακολουθιών περίπου ίδιας πυκνότητας µε το δίκτυο οµοιότητας δοµών 

για το κριτήριο Z≥Ζmin=2 που εξασφαλίζει σηµαντική δοµική οµοιότητα). Οι 

ενδιάµεσες τιµές τ=2.1 και τ=1.9 χρησιµοποιήθηκαν, επίσης. Το κριτήριο οµοιότητας 

ανάµεσα σε ακολουθίες γίνεται πιο αυστηρό και τα προκύπτοντα δίκτυα οµοιότητας 

λιγότερα πυκνά καθώς µικραίνει η τιµή του κατωφλίου τ. Τα δίκτυα που 

κατασκευάστηκαν αρχικά προέκυψαν να µην είναι συνδεδεµένα. Έτσι, µερικές 

κορυφές βρέθηκαν µεµονωµένες και πλήρως αποµονωµένες από το υπόλοιπο δίκτυο 

(χαρακτηρίζονται ως ορφανές - orphan vertices), ενώ κάποιες άλλες βρέθηκαν να 

συµµετέχουν σε οµάδες κορυφών που συνδέονται µεταξύ τους αλλά όχι µε το 

υπόλοιπο δίκτυο. Για κάθε χρησιµοποιούµενη τιµή του κατωφλίου τ οι αποµονωµένες 

κορυφές αφαιρέθηκαν από το σύνολο των κορυφών και η τοπολογία του δικτύου 

(πλέον συνδεδεµένου) µελετήθηκε ξανά.  

Τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµών κατασκευάστηκαν για 

κριτήρια οµοιότητας Z≥Ζmin (Ζmin=1, Ζmin=2) και Ζ>Ζmin (Ζmin=0). Το κριτήριο 

οµοιότητας γίνεται λιγότερο αυστηρό και τα προκύπτοντα δίκτυα πιο πυκνά καθώς 

µικραίνει η τιµή του κατωφλίου Ζmin. Και εδώ οι αποµονωµένες κορυφές των δικτύων 

που αρχικά προέκυψαν αφαιρέθηκαν και οι παράµετροι τοπολογίας 

επαναπροσδιορίστηκαν για τις συνδεδεµένες εκδόσεις των δικτύων.  

Στον Πίνακα 3.3 παρουσιάζονται για όλα τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών που 

κατασκευάστηκαν ο αριθµός των κορυφών N, οι τιµές των παραµέτρων D, k  και 

Π.Π.Μ. καθώς και ο αριθµός των αποµονωµένων κορυφών και πως αυτές 

εµφανίζονται µέσα στο δίκτυο (ως ορφανές ή σε αποµονωµένες οµάδες κορυφών). 

Στις περιπτώσεις των συνδεδεµένων δικτύων (δεξιό µέρος του Πίνακα 3.3) ισχύει, 

βέβαια, ότι Π.Π.Μ = 100%, ενώ παρουσιάζεται µηδενικός αριθµός αποµονωµένων 

κορυφών. Όπως είναι αναµενόµενο, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι καθώς το κριτήριο 

οµοιότητας σε επίπεδο ακολουθίας ή δοµής γίνεται πιο αυστηρό τα αντίστοιχα δίκτυα 

(συνδεδεµένα ή όχι) γίνονται λιγότερο πυκνά και εµφανίζεται µεγαλύτερος αριθµός 

αποµονωµένων κορυφών.  
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Πίνακας 3.3 Αποτελέσµατα για την τοπολογία των δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας και δοµής. 

∆ίκτυο 
Οµοιότητας 
Πρωτεϊνών  

N Αποµονωµένες κορυφές  D (%) k  Π.Π.Μ. (%) N* Αποµονωµένες 
κορυφές*  D (%)* k * Π.Π.Μ. (%)* 

 
 

Ακολου- 
θίες 

 

dist≤2.45 311 19 (ορφανές) 54.6 169.3 88.1 292 0 62 180.4 100 

dist≤2.1 311 34 (ορφανές) 34 105.4 79.3 277 0 42.9 118.3 100 

dist≤1.9 311 47 (ορφανές) 22.5 69.8 72 264 0 31.3 82.3 100 

dist≤1.6 311 97 (93 ορφανές  και 2 
αποµονωµένα ζεύγη) 9. 3 28.9 47.3 214 0 19.7 41.9 100 

∆οµές 

Z>0 296 2 (ορφανές) 36.3 107 98.7 294 0 36.8 107.8 100 

Z≥1 296 
9 (4 ορφανές και µια 
αποµονωµένη οµάδα 5 

κορυφών) 
16.3 48.1 94.7 287 0 17.3 49.6 100 

Z≥2 296 

38 (13 ορφανές και 25 
κορυφές σε 

αποµονωµένες οµάδες 
µέχρι και 13 κορυφών) 

8.4 24.9 76.2 258 0 10.9 28.0 100 

Παρουσιάζονται οι τιµές για τις παραµέτρους τοπολογίας D, k  και Π.Π.Μ.. Αναφέρεται, επίσης, ο αριθµός Ν των κορυφών του κάθε δικτύου και ο αριθµός και το είδος των 

αποµονωµένων κορυφών. Με * συµβολίζονται οι τιµές που προέκυψαν για τα συνδεδεµένα δίκτυα που προέκυψαν µετά την αφαίρεση των αποµονωµένων κορυφών.  

 



Ανάπτυξη υβριδικών αλγόριθµων µε βάση µεθοδολογίες δικτύων για τη διερεύνηση συσχετίσεων σε 
βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδοµένα 

68 

Τα λιγότερο πυκνά δίκτυα (Z≥2 για δοµές, dist≤1.6 για ακολουθίες) είναι περίπου 

ίδιας πυκνότητας στη µη συνδεδεµένη µορφή τους (D≈8%-9%) και έχουν περίπου 

ίδιο µέσο αριθµό γειτόνων k  (στο διάστηµα 24-30 σε ένα σύνολο περίπου 300 

κορυφών). Στη συνδεδεµένη µορφή τους το δίκτυο των δοµών (Z≥2) είναι λιγότερο 

πυκνό κατά 10% σε τιµές πυκνότητας D από αυτό των ακολουθιών (dist≤1.6) και έχει 

αρκετά µικρότερη τιµή k  παρά το γεγονός ότι αποτελείται από µεγαλύτερο αριθµό 

κορυφών. Ωστόσο, διατηρεί και µε αυτά τα επίπεδα συνδεσιµότητας στο 100% τη 

παράµετρο Π.Π.Μ. Γενικά, η ύπαρξη ακµών ανάµεσα στις κορυφές που αντιστοιχεί 

σε οµοιότητα ανάµεσα σε δοµές/ακολουθίες διατήρησε στις περισσότερες 

περιπτώσεις τις τιµές Π.Π.Μ. υψηλές και στα µη συνδεδεµένα δίκτυα  ακόµα και 

όταν είναι χαµηλές οι τιµές k  και D (Π.Π.Μ. > 70%, εκτός από την περίπτωση του 

δικτύου ακολουθιών dist≤1.6). Αυτό είναι περισσότερο εµφανές στο δίκτυο 

οµοιότητας δοµών µε κριτήριο Z≥2.  

Κατά τη χρήση του κριτήριου Z≥2 που υποδεικνύει σηµαντική δοµική οµοιότητα 

(Getz et al., 2004; Sun et al., 2006, Dietmann et al., 2001), η διαδοχική ύπαρξη 

ακµών ανάµεσα στις κορυφές που εµφανίζεται λόγω της οµοιότητας µεταξύ των 

δοµών προσδίδει στο δίκτυο µία συνολική διασυνδεσιµότητα που καθιστά υψηλή την 

τιµή της παραµέτρου Π.Π.Μ.. Έτσι, το συγκεκριµένο δίκτυο χαρακτηρίζεται από 

D=8.4% και k =24.9 στη µη συνδεδεµένη του µορφή και όµως χαρακτηρίζεται από 

Π.Π.Μ = 76.2%, ενώ µόνο 38 από τις 296 δοµές παρουσιάζονται ως αποµονωµένες. 

Στο µη συνδεδεµένο δίκτυο ακολουθιών ίδιας περίπου πυκνότητας (dist≤1.6) 

παρατηρήθηκε Π.Π.Μ = 47.3% ενώ έπρεπε να αφαιρεθούν 97 από τις 311 κορυφές 

που παρουσιάζονται ως αποµονωµένες για να ληφθεί ένα συνδεδεµένο δίκτυο. Αυτό 

δείχνει ότι στο επίπεδο ακολουθίας παρατηρείται, επίσης, διασυνδεσιµότητα λόγω 

διαδοχικής οµοιότητας ακολουθιών άρα και διαδοχικών ακµών ανάµεσα στις 

κορυφές, η οποία είναι όµως µικρότερη από αυτή στο επίπεδο δοµών.  

3.4.2 Γραφική Απεικόνιση των Πινάκων Γειτνίασης και Οπτικοποίηση των 
∆ικτύων Οµοιότητας Πρωτεϊνών και ∆ιπλωµάτων 

Το Σχήµα 3.1 παρουσιάζει γραφική απεικόνιση των πινάκων γειτνίασης του δικτύου 

οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας (dist≤1.6) (Σχήµα 3.1α) και σε επίπεδο 

δοµής (Z≥2) (Σχήµα 3.1β) πριν την αφαίρεση των αποµονωµένων κορυφών. Η κάθε 

απεικόνιση αποτελεί µια συµµετρική διάταξη µεγέθους ΝxN, όπου Ν ο αριθµός των 
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κορυφών σε κάθε δίκτυο (Ν=311 για τα δίκτυα ακολουθιών και Ν=296 για τα δίκτυα 

δοµών). Η ύπαρξη τελείας (.) στο σηµείο (i, j) (1≤i,j≤N) υποδεικνύει την ύπαρξη 

ακµής ανάµεσα στις κορυφές i και j. Η αρίθµηση των αξόνων x και y ακολουθεί την 

εµφάνιση των ακολουθιών και δοµών κατά διπλώµατα και δοµικές κλάσεις. Έτσι, 

σηµεία σε διαδοχικά τµήµατα του άξονα x ή y να αντιστοιχούν σε κορυφές 

διαδοχικών διπλωµάτων ή διαδοχικών δοµικών κλάσεων (βλ. Πίνακα 3.2). 

Παρατηρείται στο Σχήµα 3.1 ότι οι πίνακες γειτνίασης είναι πιο πυκνοί σε 

περιοχές κοντά στη διαγώνιο πράγµα που υποδηλώνει την οµαδοποίηση των 

πρωτεϊνών σε διπλώµατα και δοµικές κλάσεις µέσα στο δίκτυα. Αυτό είναι πιο 

εµφανές στο δίκτυο οµοιότητας δοµών µια και η ταξινόµηση των πρωτεϊνών σε 

διπλώµατα και δοµικές οικογένειες εξαρτάται από δοµικά χαρακτηριστικά. Στην 

απεικόνιση του αντίστοιχου πίνακα γειτνίασης παρατηρούνται πυκνά ορθογώνια κατά 

µήκος της διαγωνίου που αντιστοιχούν στα διπλώµατα. Ο πίνακας γειτνίασης του 

δίκτυο ακολουθιών δείχνει οµαδοποίηση των πρωτεϊνών της κλάσης α/β 

(164≤i,j≤278) αλλά γενικά η οµαδοποίηση είναι µικρότερου βαθµού από αυτή στο 

επίπεδο δοµής. Παράλληλα, το Σχήµα 3.1 επιβεβαιώνει την ύπαρξη ορφανών 

κορυφών στα δίκτυα οι οποίες συµµετέχουν στην απεικόνιση των  πινάκων 

γειτνίασης µόνο σε τελείες πάνω στη διαγώνιο. Ο αριθµός τέτοιων κορυφών φαίνεται 

στην παρούσα απεικόνιση να είναι αρκετά µεγαλύτερος στο επίπεδο ακολουθίας απ’ 

ότι στο επίπεδο δοµής, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. 

Η οπτικοποίηση των δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας 

(dist≤1.6) και σε επίπεδο δοµής (Z≥2) µε χρήση του λογισµικού Graphviz φαίνεται 

στις Εικόνες 3.6ακαι 3.6β, αντίστοιχα. Φαίνεται γραφικά η οµαδοποίηση των 

πρωτεϊνών καθώς και ο βαθµός συνδεσιµότητας και διασυνδεσιµότητα που λαµβάνει 

χώρα µέσα στα δίκτυα. Η οµαδοποίηση σε επίπεδο δοµής είναι πιο έντονη και σχεδόν 

όλα τα διπλώµατα σχηµατίζουν συστάδες κορυφών (Εικόνα 3.6β). Η οµαδοποίηση 

αυτή υπάρχει και σε επίπεδο κλάσης πρωτεϊνών. Ακόµα και αποµονωµένες κορυφές 

σχηµατίζουν συστάδες που αντιστοιχούν σε δοµές µε κοινό δίπλωµα, ενώ οι δοµές 

των διπλωµάτων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23 και 24 σχηµατίζουν 

υπο-δίκτυα που είναι πλήρως συνδεδεµένα. Μεγαλύτερη συνδεσιµότητα εµφανίζεται 

ανάµεσα σε κορυφές της κλάσεις α/β, ενώ συνδεσιµότητα παρατηρείται ανάµεσα σε 

διπλώµατα της ίδιας κλάσης (δίπλωµα 1 προς 5, 7 προς 9, 11 προς 14, 12 προς 15) ή 

διαφορετικής κλάσης δίπλωµα 1 προς 17, 15 προς 17 and 15 προς 26). Γενικά, η 

κλάση α/β φαίνεται να είναι αυτή που προσφέρει έντονο  
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 Σχήµα 3.1 Γραφική απεικόνιση των πινάκων γειτνίασης του δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας (dist≤1.6) (α) και σε επίπεδο δοµής (Z≥2) (β)        
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Εικόνα 3.6 Γραφική αναπαράσταση των δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας (dist≤1.6) (α) και σε επίπεδο δοµής (Z≥2) (β) µε χρήση του προγράµµατος 
Graphviz. Οι κορυφές χρώµατος ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι, µαύρο και άσπρο αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες των κλάσεων α, β, α/β και α+β. Η αρίθµηση τους αντιστοιχεί στην 
αρίθµηση των διπλωµάτων στα οποία ανήκουν. 
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βαθµό συνδεσιµότητας στο δίκτυο. Έµµεση σύνδεση ανάµεσα σε διπλώµατα 

προκύπτει λόγω της δράσης διασυνδεσιµότητας που έχουν οι κορυφές κάποιων 

διπλωµάτων και κυρίως της α/β κλάσης (π.χ. το δίπλωµα 17 µεσολαβεί στη 

διασύνδεση των διπλωµατών 9 και 26 και των διπλωµάτων 4 και 15). Η δράση 

τέτοιας διασυνδεσιµότητας επιτυγχάνεται λόγω της ύπαρξης ακµών ανάµεσα σε 

συστάδες κορυφών που µπορούν να χαρακτηριστούν ως τυχαίες ακµές στο δίκτυο 

δοµών. Οι ακµές αυτές αντιστοιχούν σε τελείες στην απεικόνιση του πίνακα 

γειτνίασης του δικτύου που είναι αποµακρυσµένες από τη διαγώνιο (Σχήµα 3.1β).  

Και στο επίπεδο ακολουθίας παρατηρείται έντονη συνδεσιµότητα µέσα στην α/β 

κλάση αλλά και από κορυφές αυτής την κλάσης προς κορυφές άλλων κλάσεων. Η 

οµαδοποίηση σε κορυφές λόγω συνδεσιµότητας είναι έντονη στην α/β κλάση ενώ 

διακρίνεται λιγότερο στις κλάσεις α, β και α+β (Εικόνα 3.6α). Και εδώ οι κορυφές 

της κλάσης α/β που αποτελούν σηµείο έναρξης/τέλους τυχαίων ακµών φαίνεται να 

µεσολαβούν στη διασύνδεση ακολουθιών διαφορετικών διπλωµάτων ή κλάσεων. Για 

παράδειγµα η διασύνδεση των ακολουθιών του διπλώµατος 1 (α κλάση) και 

διπλώµατος 15 (β κλάση) επιτυγχάνεται µέσω διαδοχικών ακµών στις οποίες 

συµµετέχουν κορυφές του διπλώµατος 16 (α/β κλάση). Είναι, επίσης, εµφανής ο 

µεγάλος αριθµός των ορφανών κορυφών στο δίκτυο που αντιστοιχούν σε ακολουθίες 

των κλάσεων α,β, α+β. Ας σηµειωθεί εδώ ότι µεγάλη συνδεσιµότητα µέσα στην 

κλάση α/β υποδηλώνει πιθανή δυσκολία ταξινόµησης των πρωτεϊνών αυτής της 

κλάσης σε διπλώµατα χρησιµοποιώντας τα χαρακτηριστικά ακολουθίας και 

ταξινοµητή βασισµένο σε ευκλείδεια απόσταση. Αντίθετα, θα είναι πιθανώς πιο 

εύκολη η ταξινόµηση σε διπλώµατα που οι κορυφές τους στο δίκτυο σχηµατίζουν 

υπο-δίκτυα που διαχωρίζονται από το µεγάλο πυρήνα κορυφών της α/β κλάσης.  

Το λογισµικό Graphviz χρησιµοποιήθηκε και για την οπτικοποίηση των δικτύων 

οµοιότητας διπλωµάτων σε επίπεδο ακολουθίας (dist≤1.6) και δοµής (Z≥2). Τα 

αντίστοιχα γραφήµατα παρουσιάζονται στις Εικόνες 3.7α και 3.7β. Παρατηρείται ότι 

το δίκτυο µε κριτήριο οµοιότητας δοµής περιέχει µεγαλύτερη οµαδοποίηση σε 

καθεµία από τις τέσσερις κλάσεις και καλύτερο διαχωρισµό τους σε σχέση µε το 

δίκτυο µε κριτήριο οµοιότητας ακολουθίας. Το δίκτυο µε κριτήριο οµοιότητας δοµής 

προέκυψε λιγότερο πυκνό (N=27, D=23.4%, k =6.1) από το δίκτυο µε κριτήριο 

οµοιότητας ακολουθίας (N=27, D=50.4 %, k =13.1). Μπορούν να παρατηρηθούν 

πάντως και στα δύο δίκτυα τα εξής: i) µεγάλη συνδεσιµότητα µέσα στην α/β κλάση 
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και από αυτή την κλάση προς άλλες ii)  η α/β κλάση διαµεσολαβεί για τη σύνδεση 

διαφορετικών διπλωµάτων και iii) κοινές αποµονωµένες κορυφές-διπλωµάτα 

(διπλώµατα 11 και 27). 

 

Εικόνα 3.7 Γραφική αναπαράσταση των δικτύων οµοιότητας διπλωµάτων σε επίπεδο ακολουθίας 
(dist≤1.6) (α) και σε επίπεδο δοµής (Z≥2) (β) µε χρήση του προγράµµατος Graphviz. Οι κορυφές 
χρώµατος ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι, µαύρο και άσπρο αντιστοιχούν σε διπλώµατα των κλάσεων α, β, 
α/β και α+β. Η αρίθµηση κάθε κορυφής αντιστοιχεί στην αρίθµηση του αντίστοιχου διπλώµατος. 

3.4.3 ∆ίκτυα Οµοιότητας Πρωτεϊνών: Αποτελούν ∆ίκτυα Μικρού Κόσµου? 

Ήδη έχουν αναδειχθεί η οµαδοποίηση λόγω της συνδεσιµότητας των πρωτεϊνών και η 

διασυνδεσιµότητα λόγω τυχαίων ακµών στα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών σε 

επίπεδο δοµής (Z≥2) και ακολουθίας (dist≤1.6). Τα χαρακτηριστικά αυτά θυµίζουν τη 

δοµή των δικτύων µικρού κόσµου. Για να επιβεβαιωθεί αυτή η παρατήρηση, 

επιλέχθηκε να υπολογιστούν οι τιµές των παραµέτρων L και C για τα αντίστοιχα 

συνδεδεµένα δίκτυα και οι προκύπτουσες τιµές να συγκριθούν µε τις τιµές των 

παραµέτρων για κανονικά και τυχαία δίκτυα ίδιου αριθµού κορυφών και ίδιας 

πυκνότητας. Η χρησιµοποίηση των συνδεδεµένων δικτύων ήταν απαραίτητη µια και 

γνωρίζουµε ότι L = ∞ για τις αρχικές εκδόσεις των δικτύων που περιέχουν 

αποµονωµένες κορυφές. Με άλλα λόγια, η διερεύνηση για το αν τα δίκτυα 

οµοιότητας πρωτεϊνών αποτελούν δίκτυα µικρού κόσµου ξεκινά µε ένα κόστος 

αφαίρεσης των αποµονωµένων κορυφών (38 για το επίπεδο δοµής και 97 για το 

επίπεδο ακολουθίας). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δυο δικτύων οµοιότητας 

πρωτεϊνών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4. 

Η σύγκριση των τιµών L και C για τα δύο δίκτυα µε τις αντίστοιχες τιµές για τα 

κανονικά και τυχαία δίκτυα δείχνει ότι χαρακτηρίζονται από χαµηλές έως µέτριες 
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τιµές L (L Lrandom) και υψηλές τιµές C (C >>Crandom) και άρα µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως δίκτυα µικρού κόσµου. 

Πίνακας 3.4. Τιµές των παραµέτρων L και C για τα συνδεδεµένα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών σε 
επίπεδο ακολουθίας (dist≤1.6) και σε επίπεδο δοµής (Z≥2) και τα κανονικά (regular) και τυχαία 

(random) δίκτυα ίδιας πυκνότητας και ίδιου αριθµού κορυφών  

∆ίκτυο 
Οµοιότητας 
Πρωτεϊνών 

L C Lrandom Crandom Lregular Cregular 

dist≤1.6 2.414 72.6 1.446 19.6 3.045 73.2 

Z≥2 3.339 72.6 1.685 10.9 5.089 72.2 

3.4.4 Κεντρικότητα Κορυφών στα ∆ίκτυα Οµοιότητας Πρωτεϊνών και 
∆ιπλωµάτων 

Η διαπίστωση της δοµής δικτύου µικρού κόσµου στα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών 

(Z≥2, dist≤1.6) και µικρών τιµών στο χαρακτηριστικό µήκος µονοπατιού L οδηγεί 

στο εξής εύλογο ερώτηµα: υπάρχουν κάποιες κορυφές, λίγες σε αριθµό, που 

λειτουργούν ως κύριοι κόµβοι στα δίκτυα ή/και αποτελούν κορυφές διαµεσολαβητές για 

την έµµεση σύνδεση αποµακρυσµένων κορυφών στα δίκτυα που καθιστούν χαµηλή την 

τιµή του L; Για την απάντηση αυτού του ερωτήµατος υπολογίστηκαν οι τιµές 

κεντρικότητας διαµεσότητας Bi για όλες τις κορυφές των δικτύων οµοιότητας 

πρωτεϊνών (1≤i≤311 για το δίκτυo ακολουθιών και 1≤i≤296 για το δίκτυο δοµών). Οι 

τιµές που προέκυψαν για το σύνολο κορυφών κάθε δικτύου καταταχτήκαν σε 

φθίνουσα σειρά και παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.2. 

Οι τιµές κεντρικότητας διαµεσότητας που προέκυψαν δείχνουν ότι σε επίπεδο 

ακολουθίας και δοµής λίγες είναι εκείνες οι κορυφές που αποτελούν ενδιάµεσα 

στάδια µετάβασης από µία κορυφή σε µια άλλη όταν ακολουθείται το µονοπάτι 

ελάχιστου µήκους. Μάλιστα 157 από τις 296 δοµές έχουν µηδενική τιµή 

κεντρικότητας στο δίκτυο οµοιότητας δοµών, ενώ το ίδιο συµβαίνει για τις 188 από 

τις 311 ακολουθίες στο αντίστοιχο δίκτυο.  

Σε συµφωνία µε την εργασία των Yu και συνεργατών (Yu et al., 2007) όπου ως 

κύριοι κόµβοι σε βιολογικά δίκτυα χαρακτηρίζονται το 20% των κορυφών µε το 

µεγαλύτερο βαθµό στην κεντρικότητα βαθµού, βρέθηκε σε ποιο δίπλωµα ανήκουν το 

20%3 των κορυφών στα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών µε τη µεγαλύτερη 

κεντρικότητα διαµεσότητας. Παράλληλα υπολογίστηκαν οι τιµές κεντρικότητας 
                                                 
 3Μια και είναι διαθέσιµες 296 δοµές και 311 ακολουθίες επιλέχθηκε να ληφθούν υπόψη οι 60 κορυφές 
(≈20% δοµών και ακολουθιών) µε τις µεγαλύτερες τιµές κεντρικότητας 
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διαµεσότητας όλων των διπλωµάτων όταν αυτά αποτελούν κορυφές στα δίκτυα 

οµοιότητας διπλωµάτων και τα συνολικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.5. 

 

Σχήµα 3.2 Τιµές κεντρικότητας διαµεσότητας Bi για όλες τις κορυφές των δικτύων οµοιότητας 
πρωτεϊνών (1≤i≤311 για το επίπεδο ακολουθίας  (dist≤1.6, διακεκοµµένη γραµµή) και 1≤i≤296 για το 
επίπεδο δοµής (Z≥2, συνεχής γραµµή). 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι σε επίπεδο δοµής τα διπλώµατα 1, 7, 16, 17 και 26 

περιέχουν τις πρωτεΐνες κορυφές που λειτουργούν ως διαµεσολαβητές στα δίκτυα 

οµοιότητας πρωτεϊνών ενώ η α/β κλάση φαίνεται να περιέχει περισσότερο τέτοιες 

κορυφές από τις υπόλοιπες κλάσεις. Στο δίκτυο οµοιότητας διπλωµάτων τα ίδια 

διπλώµατα φαίνεται να συγκαταλέγονται σε αυτά µε υψηλές τιµές κεντρικότητας. Σε 

επίπεδο ακολουθίας, κυρίως το δίπλωµα 16 και λιγότερο τα διπλώµατα 1, 7, 9 και 17 

περιέχουν τις περισσότερες κορυφές µε υψηλότερη τιµή κεντρικότητας στο δίκτυα 

οµοιότητας πρωτεϊνών. Στo αντίστοιχο δίκτυο οµοιότητας διπλώµατος τα ίδια 

διπλώµατα χαρακτηρίζονται, επίσης, από µη µηδενικές τιµές κεντρικότητας και άρα 

συνεισφέρουν στη διασυνδεσιµότητα µέσα στο δίκτυο.  

Γενικά οι τιµές κεντρικότητας διαµεσότητας που προέκυψαν δείχνουν ότι τα 

διπλώµατα 1, 7 και 16 και επίσης η κλάση α/β συµµετέχουν ιδιαίτερα στη διασύνδεση 

που υφίσταται στα δίκτυα οµοιότητας που κατασκευάστηκαν µε αυτό να συµβαίνει 

λίγο πιο έντονα στο επίπεδο δοµής των πρωτεϊνών. 

 



Ανάπτυξη υβριδικών αλγόριθµων µε βάση µεθοδολογίες δικτύων για τη διερεύνηση συσχετίσεων σε 
βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδοµένα 

76 

Πίνακας 3.5 Αποτελέσµατα ανάλυσης κεντρικότητας διαµεσότητας στα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών 
και διπλωµάτων σε επίπεδο ακολουθίας (dist≤1.6) και δοµής  (Z≥2) 

∆ίπλωµα 
Κεντρικότητα 
διπλώµατος 4 

(%) 

Εµφάνιση του 
διπλώµατος  
στο 20% των 
πρωτεϊνών µε 
τη µεγαλύτερη 

τιµή 
κεντρικότητας 5 

Κεντρικότητα 
διπλώµατος4  

(%) 

Εµφάνιση του 
διπλώµατος 
στο 20% των 
πρωτεϊνών µε 
τη µεγαλύτερη 

τιµή 
κεντρικότητας5 

 Επίπεδο Ακολουθίας Επίπεδο ∆οµής 
       α κλάση     
 1    Globin-like    7.38 5 13.85 5 
 2    Cytochrome c  0 0 0 1 
 3    DNA-binding 3- helical bundle 0 0 0 4 
 4    4-helical up-and-down bundle 5.85 1 0.92 2 
 5    4-helical cytokines 8.62 2 0 2 
 6    Alpha;EF-hand 0.62 0 0 2 

       β κλάση     
 7    Immunoglobin-like β-sandwich 7.38 7 10.46 5 
 8    Cupredoxins 3.08 1 0 0 
 9    Viral coat and capsid protein 10.46 9 0 1 
10   ConA-like lectins/glucanases 0 4 0 1 
11   SH3-like barrel 0 0 0 0 
12   OB-fold 0 2 1.23 4 
13   Trefoil 0 0 0 0 
14   Trypsin-like proteases 0 0 0 0 
15   Lipocalines 0 2 11.08 4 

       α/β κλάση     
16   (TIM)-barrel 0.62 16 15.39 7 
17   FAD (also NAD)-binding motif 0 0 11.39 6 
18   Flavodoxin-like 0 0 0 3 
19   NAD(P)-binding Rossman-fold 0 3 0 1 
20   P-loop containing nucleotide 0 1 0.62 0 
21   Thioredoxin-like 0 1 0 0 
22   Ribonuclease H-like motif 0 2 4.92 2 
23   Hydrolases 0 1 1.54 3 
24   Periplasmic binding protein-like 0 2 0 1 

       α+β κλάση     
25   β-grasp 0 0 0 1 
26   Ferredoxin-like 0 1 1.23 5 
27   Small inhibitors, toxins, lectins 0 0 0 0 

                                                 
 4 Αναφέρεται στην κεντρικότητα διαµεσότητας του διπλώµατος στο δίκτυο οµοιότητας διπλωµάτων 
σε επίπεδο ακολουθίας ή δοµής 
 5 Αναφέρεται στον αριθµό των πρωτεϊνών του διπλώµατος που ανήκουν στο 20% των κορυφών µε τη 
µεγαλύτερη τιµή κεντρικότητα διαµεσότητας στο δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας 
ή δοµής  
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3.4.5 Συνδεσιµότητα Κλάσεων και ∆ιπλωµάτων στα ∆ίκτυα Οµοιότητας 
Πρωτεϊνών 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται η συνδεσιµότητα που υπάρχει µεταξύ 

διπλωµάτων και κλάσεων στα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο 

ακολουθίαςκαι δοµής. Η σύγκριση της συνδεσιµότητας στα δύο επίπεδα δίνει τη 

δυνατότητα αξιολόγησης της πληροφορίας που περιέχουν τα εξαγόµενα από την 

ακολουθία χαρακτηριστικά σχετικά µε τη δοµή της πρωτεΐνης. Η µελέτη της 

συνδεσιµότητας γίνεται στα µη συνδεδεµένα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών µε 

κριτήριο dist≤1.6 σε επίπεδο ακολουθίας και Z≥2 σε επίπεδο δοµής τα οποία είναι 

περίπου ίδιας πυκνότητας (D≈8%-9%). Η συνδεσιµότητα µετριέται µε χρήση των 

παραµέτρων Π.Α.Α.Ο.διπλωµ.(i,j) (1≤i,j≤27) και Π.Α.Α.Ο.κλασ.(i,j) (1≤i,j≤4) (βλ. §3.3.2) 

και τα αποτελέσµατα σε επίπεδο ακολουθίας και δοµής παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 3.6 και 3.7 αντίστοιχα. Οι τιµές των παραµέτρων Π.Α.Α.Ο.διπλωµ. και  

Π.Α.Α.Ο.κλασ. στην ουσία ποσοτικοποιούν τις ακµές που εµφανίζονται µέσα σε ένα 

δίπλωµα ή µια κλάση καθώς και µεταξύ διπλωµάτων ή κλάσεων όπως αυτές 

απεικονίζονται στις απεικονίσεις των δικτύων στις Εικόνες 3.6α και 3.6β.   

Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 3.7α δείχνουν ότι σε επίπεδο δοµής τα διπλώµατα 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό αυτό-συσχέτισης: οι περισσότερες τιµές 

Π.Α.Α.Ο.διπλωµ.(i,i) είναι τουλάχιστον 75%. Το ίδιο συµβαίνει και για τις κλάσεις στο 

επίπεδο της δοµής αλλά σε µικρότερο βαθµό: οι τιµές Π.Α.Α.Ο.κλασ.(i,i) κυµαίνονται 

από 14.2% έως 37.9% και η µεγαλύτερη τιµή εµφανίζεται για την κλάση α/β 

(Πίνακας 3.7β). Η µικρότερη αυτό-συσχέτιση των κλάσεων από τα διπλώµατα στο 

επίπεδο δοµής είναι αναµενόµενη µια και η ταξινόµηση πρωτεϊνών σε κλάσεις 

εξαρτάται µεν από τα δοµικά της χαρακτηριστικά αλλά σε ένα πιο αφηρηµένο 

επίπεδο από την ταξινόµηση σε διπλώµατα. Οι χαµηλές τιµές ετερο-συσχέτισης των 

κλάσεων στο επίπεδο δοµής (Πίνακας 3.7β, τιµές Π.Α.Α.Ο.κλασ.(i,j) (i≠j)) δείχνουν ότι 

γενικά υπάρχει µικρή δοµική οµοιότητα ανάµεσα σε δοµές διαφορετικών κλάσεων 

και κυρίως από την α/β κλάση προς άλλες κλάσεις. Οι αντίστοιχες ακµές στο δίκτυο 

οµοιότητας πρωτεϊνών αποτελούν τυχαίες ακµές που ενώνουν κορυφές διαφορετικών 

κλάσεων.  

Οι τιµές Π.Α.Α.Ο.διπλωµ. στο επίπεδο ακολουθίας (Πίνακας 3.6α) δείχνουν ότι τα 

διπλώµατα έχουν i) µικρότερες τιµές αυτο-συσχέτισης και ii) µεγαλύτερες τιµές 

ετερο-συσχέτισης σε σύγκριση µε το επίπεδο δοµής. Το τελευταίο επιβεβαιώθηκε µε 
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Πίνακας 3.6  Τιµές συνδεσιµότητας Π.Α.Α.Ο.διπλωµ. (α) και Π.Α.Α.Ο.κλασ. (β) για το δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας (dist≤1.6) 

  1 49.1     α)                       

  2 1.1 14.3                            

  3 0.0 0.0 8.3                     α 5.2    β) 
α 4 1.1 2.0 0.0 14.3                    β 0.4 3.9    

  5 6.0 0.0 0.9 0.0 16.0                   α/β 1.6 7.2 47.3   

  6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 16.7                  α+β 0.2 0.5 3.8 3.0 

  7 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.6 4.7                   α  β α/β  α+β 
  8 0.9 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 1.9 18.5                     

  9 1.4 0.0 0.0 8.9 0.7 0.0 6.7 9.0 43.8                    

  10 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.3 4.8 14.3 22.4                   

β 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5                  

  12 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.0 4.3 1.9 0.0 0.0 8.9                 

  13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.8 3.6 0.0 0.0 12.5                

  14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.7 3.2 0.0 0.0 0.0 13.6               

  15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 1.4 7.9 0.0 0.9 0.0 0.0 33.3              

  16 3.7 0.0 0.0 8.9 1.9 2.9 5.2 9.2 34.1 6.9 0.0 9.8 1.7 2.3 3.8 79.1             

  17 0.7 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 3.3 3.0 37.5 7.8 0.0 2.8 1.1 3.0 2.0 60.2 66.9            

  18 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.9 1.0 9.1 5.2 0.0 2.1 0.0 3.0 1.0 38.9 30.6 32.2           

  19 0.6 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 2.6 7.7 20.2 3.3 0.0 3.6 1.9 1.7 0.9 46.9 46.9 23.1 45.6          

α/β 20 0.0 0.0 0.0 1.4 4.4 1.7 4.3 0.0 13.8 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 53.1 39.1 20.0 23.8 72.0         

  21 0.9 0.0 0.0 1.6 1.2 0.0 0.7 1.2 6.9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 18.8 11.1 3.0 9.4 12.2 13.6        

  22 0.8 0.0 0.0 5.7 3.3 1.7 3.7 3.3 17.5 2.9 0.0 8.5 3.8 0.0 2.2 50.7 39.1 29.1 30.0 43.0 12.2 48.0       

  23 2.8 0.0 0.0 10.4 1.0 0.0 7.0 13.1 48.9 14.3 0.0 4.9 1.1 7.1 8.1 66.8 59.5 33.1 42.0 37.3 13.1 39.1 68.6      

  24 2.1 0.0 0.0 11.7 0.0 3.0 8.2 13.1 33.5 7.8 0.0 11.9 2.3 0.0 3.0 86.2 76.0 60.3 59.4 64.5 24.2 57.3 71.1 95.0     

  25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.6 0.0 2.2 2.9 0.0 0.0 2.6 0.0 14.3    

α+β 26 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.5 0.9 5.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.9 13.0 9.8 4.9 5.9 7.7 1.7 6.9 9.1 14.7 0.0 7.7   

  27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
          α             Β                 α/β           α+β   
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Πίνακας 3.7 Τιµές συνδεσιµότητας Π.Α.Α.Ο.διπλωµ. (α) και Π.Α.Α.Ο.κλασ. (β) για το δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής (Z≥2) 

  1 100.0     α)                       

  2 1.3 94.4                           

  3 3.2 0.0 70.8                     α 26.9    β) 
α 4 39.6 0.0 1.2 83.7                    β 0.0 16.7    

  5 51.6 0.0 0.0 77.6 91.8                   α/β 1.5 0.3 37.9   

  6 6.4 0.0 0.0 16.7 0.0 77.8                  α+β 0.0 0.5 0.4 14.2 

  7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.6                  α β α/β α+β 

  8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.9 100.0                     

  9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 2.8 86.7                    

  10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 25.0 88.9                   

β 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.1                  

  12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2                 

  13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0                

  14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 59.4               

  15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 5.6 0.0 0.9 0.0 0.0 85.2              

  16 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 3.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.4             

  17 8.4 0.0 2.3 10.4 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.8 100.0            

  18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2 73.6 83.5           

  19 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 94.4 88.8 100.0          

α/β 20 0.0 0.0 0.0 4.8 6.3 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 28.3 72.7 70.1 77.8         

  21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 18.2 25.3 9.4 6.2 92.6        

  22 7.7 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 6.0 3.0 12.1 21.4 17.3 0.0 87.7       

  23 0.7 0.0 0.0 9.1 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 21.1 15.7 66.1 67.1 42.4 4.0 4.0 88.4      

  24 9.8 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 33.1 61.2 45.5 36.4 33.3 14.1 35.5 95.0     

  25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 59.2    

α+β 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 62.0   

  27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
          α             Β                 α/β           α+β   
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τη µέθοδο ζευγαρωτών συγκρίσεων και δείχθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στις τιµές Π.Α.Α.Ο.διπλωµ (i,j) (i≠j) στα δυο επίπεδα πληροφορίας. Ο 

στατιστικός έλεγχος επέστρεψε p-value p1<<0.001 όταν συµπεριλήφθηκαν οι τιµές 

Π.Α.Α.Ο.διπλωµ ανάµεσα σε διπλώµατα της ίδιας κλάσης και p2<p1<<0.001 όταν οι 

τιµές αυτές δε λήφθηκαν υπόψη στις ζευγαρωτές συγκρίσεις. 

Οι τιµές Π.Α.Α.Ο.κλασ. στο επίπεδο ακολουθίας (Πίνακας 3.6β) δείχνουν ότι οι 

κλάσεις χαρακτηρίζονται από µικρότερη αυτό-συσχέτιση σε σχέση µε το επίπεδο 

δοµής µε εξαίρεση την κλάση α/β που παρουσιάζει πολύ υψηλή αυτό-συσχέτιση 

(47.3%). Επίσης, παρατηρούνται µεγαλύτερα επίπεδα ετερο-συσχέτισης ανάµεσα σε 

κλάσεις σε σχέση µε το επίπεδο δοµής (εξαίρεση αποτελεί το ζεύγος των κλάσεων β 

και α+β όπου η ετερο-συσχέτιση είναι ίση στα δύο επίπεδα). Γενικά, οι µικρότερες 

τιµές αυτό-συσχέτισης όλων των διπλωµάτων και των κλάσεων α, β και α+β και οι 

µεγαλύτερες τιµές ετερο-συσχέτισης διπλωµάτων και κλάσεων στο επίπεδο 

ακολουθίας σε σχέση µε το επίπεδο δοµής υποδηλώνουν την ύπαρξη θορύβου στα 

εξαγόµενα από την ακολουθία χαρακτηριστικά όταν χρησιµοποιούνται για τη 

ταξινόµηση των πρωτεϊνών σε δοµικές κλάσεις και διπλώµατα.  

Ας σηµειωθεί εδώ ότι οι τιµές Π.Α.Α.Ο.διπλωµ. των Πινάκων 3.6α και 3.7α δείχνουν 

ότι το δίπλωµα 27 χαρακτηρίζεται από εσωτερική ανοµοιότητα και ανοµοιότητα προς 

άλλα διπλώµατα σε επίπεδο ακολουθίας και δοµής (οι τιµές  Π.Α.Α.Ο.διπλωµ (i,j) (i≠j) 

στις οποίες συµµετέχει το συγκεκριµένο δίπλωµα είναι µηδενικές). Στην ουσία όλες 

οι κορυφές των δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών που αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες του 

συγκεκριµένου διπλώµατος έπρεπε να αφαιρεθούν για να κατασκευαστούν 

συνδεδεµένα δίκτυα. 

3.5 Συζήτηση 

3.5.1 ∆ίκτυα Οµοιότητας Πρωτεϊνών και ∆ιπλωµάτων σε Επίπεδο ∆οµής 

Σε επίπεδο δοµής, η ανάλυση τοπολογίας των δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών έδειξε 

ότι αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο διασυνδεσιµότητας. Η 

διασυνδεσιµότητα διατήρησε υψηλό το ποσοστό των πεπερασµένων µονοπατιών 

µέσα στα δίκτυα όταν ακόµα αυτό κατασκευάστηκε µε κριτήριο οµοιότητας Z≥2 και 

είχε πυκνότητα περίπου 8%. Παράλληλα έγινε εµφανές το υψηλό επίπεδο 

οµαδοποίησης των κορυφών στο συγκεκριµένο δίκτυο λόγω της συνδεσιµότητας 
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µεταξύ κορυφών ίδιων διπλωµάτων και κλάσεων  6 το οποίο επιβεβαιώθηκε από την 

υψηλή τιµή του συντελεστή οµαδοποίησης C. Επίσης, κάποια από τα διπλώµατα 

οµαδοποιούνται καλά µε άλλα διπλώµατα πάνω στο δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών 

(Z≥2) και αυτό οφείλεται σε κοινά δοµικά τους χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, οι 

πρωτεΐνες των διπλωµάτων 17 (FAD (also NAD)-binding motif) και 19 (NAD(P)-

binding Rossman-fold) έχουν ένα κοινό πυρήνα δοµής που ονοµάζεται Rossmanoid. 

Οι πρωτεΐνες αυτές τοποθετούνται κοντά στο δίκτυο (Εικόνα 3.6β) και τα αντίστοιχα 

διπλώµατα χαρακτηρίζονται από υψηλή τιµή Π.Α.Α.Ο.διπλωµ. (Πίνακας 3.7α). Το ίδιο 

συµβαίνει για τα διπλώµατα 4 (4-helical up-and-down bundle) και 5 (4-helical 

cytokines) που έχουν ένα κοινό δοµικό πυρήνα από δέσµη 4 ελίκων (4-helical bundle 

with a left-handed twist) και τα διπλώµατα 7 (Immunoglobin-like β-sandwich) και 8 

(Cupredoxins) που έχουν ένα κοινό δοµικό πυρήνα που ονοµάζεται β sandwich (7 β-

κλώνοι σε δυο πτυχωτές επιφάνειες που πακετάρονται µαζί).  

Πέρα από την οµαδοποίηση των πρωτεϊνών παρατηρείται και η ύπαρξη τυχαίων 

ακµών στο δίκτυο, ακµών δηλαδή που συνδέουν κορυφές που οµαδοποιούνται σε 

διαφορετικές συστάδες που αντιστοιχούν σε διπλώµατα ή κλάσεις. Στην παρούσα 

µελέτη, οι τυχαίες ακµές ξεκινούν (τελειώνουν) κυρίως από (προς) κορυφές της α/β 

κλάσης όπως δείχνουν η Εικόνα 3.6β και οι τιµές Π.Α.Α.Ο.κλασ. του Πίνακα 3.7β. Αυτό 

είναι σε συµφωνία µε το ότι η α/β κλάση έχει εµφανιστεί πρώτη κατά την εξέλιξη και 

αποτελεί πρόγονο (ancestral) πρωτεϊνών των κλάσεων α, β, α+β. Η προγονική 

ιδιότητα της κλάσης α/β έχει αναφερθεί πρόσφατα από τους Caetano-Anollés και 

Caetano-Anollés (Caetano-Anollés et al., 2003) που χρησιµοποίησαν κλαδιστικές 

µεθόδους για να µελετήσουν συστηµατικά την δοµή πρωτεϊνικών µορίων της βάσης 

SCOP και να ανιχνεύσουν την τα βήµατα της εξέλιξη τους. Επίσης, έχει αναφερθεί 

και στην εργασία (Winstanley et al., 2005) όπου οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν 

δεδοµένα για την εµφάνιση διπλωµάτων σε ολόκληρα γονιδιώµατα και φυλογενετικά 

δένδρα µε σκοπό την εκτίµηση της σχετικής ηλικίας των διπλωµάτων.  

Παράλληλα, µπορεί να ειπωθεί ότι η µεταφορά οµοιότητας που παρουσιάζεται 

µέσω διαδοχικών ακµών στο δίκτυο δείχνει τα ενδιάµεσα βήµατα κατά την εξέλιξη 

των δοµών. Τέτοια ενδιάµεσα βήµατα αποτελούν η εισαγωγή (insertion), η διαγραφή 

(deletion) και η αντικατάσταση (substitution) στοιχειωδών δοµικών στοιχείων όπως η 
                                                 
 6 Χωρίς να παρατίθενται στη παρούσα διατριβή η απεικόνιση των αντίστοιχων δικτύων, ας σηµειωθεί 
ότι η χρήση λιγότερο αυστηρών κριτηρίων οµοιότητας δοµής (Z≥1, Z>0) οδήγησε σε µεγαλύτερο 
βαθµό οµαδοποίησης στο δίκτυο. Αντίθετα, κατά τη χρήση πιο αυστηρών κριτηρίων (Z≥α, α>2) 
παρατηρήθηκαν αποµονωµένες οµάδες κορυφών που αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες ίδιου διπλώµατος 
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α-έλικα και ο β-κλώνος. Αυτές οι αλλαγές εξάλλου αποτελούν κοινά βήµατα κατά 

την µοριακή εξέλιξη (Grishin, 2001). Μάλιστα, είναι απαραίτητες οι αλλαγές που 

αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα βήµατα ώστε να αλλάξει ριζικά η δοµή ενός 

µορίου άρα και να αλλάξει η δοµική κλάση στην οποία ανήκει. Για παράδειγµα, η 

µετάβαση µιας πρωτεΐνης από τη β στην α κλάση µπορεί να γίνει µέσω διαδοχικών 

αντικαταστάσεων και διαγραφών β-κλώνων όπου η α/β κλάση αποτελεί ενδιάµεσο 

σηµείο στη µεταβολή που συντελείται (Εικόνα 3.8). 

Είναι, επίσης, σηµαντικό ότι η συνδεσιµότητα και διασυνδεσιµότητα που 

λαµβάνει χώρα µέσα στο δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής (Z≥2) 

επιτελείται από µικρό αριθµό δοµών που µπορούν να θεωρηθούν ως σηµαντικές 

κορυφές για αυτό. Αυτό επιβεβαιώθηκε µε τη χρήση της κεντρικότητας διαµεσότητας 

και είναι σε είναι σε συµφωνία µε το ότι στα περισσότερα δίκτυα πραγµατικού 

κόσµου η δράση διασυνδεσιµότητας επιτελείται από ένα σηµαντικό αριθµό κορυφών 

ο οποίος είναι όµως µικρός σε σχέση µε το σύνολο των κορυφών των δικτύων. Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι τα διπλώµατα που αναφέρονται ως προγονικά στην εργασία 

(Caetano-Anollés et al., 2003) περιέχουν αυτές τις δοµές ή είναι διπλώµατα που 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη τιµή κεντρικότητας στο δίκτυο οµοιότητας διπλωµατών 

(Z≥2). Τέτοια διπλώµατα είναι τα διπλώµατα 1 (Globin-like), 12 (OB-fold), 16 (TIM-

barrel), 17 (FAD (also NAD)-binding motif) και 26 (ferredoxin-like). Παράλληλα η 

κλάση α/β που χαρακτηρίζεται ως προγονική στις εργασίες (Caetano-Anollés et al., 

2003) και (Winstanley et al., 2005) είναι η κλάση που περισσότερο από τις υπόλοιπες 

περιέχει δοµές µεγάλης κεντρικότητας στο δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών. Έτσι, η 

κεντρικότητα διαµεσότητας που ποσοτικοποιεί τη δράση κορυφών που αντιστοιχούν 

σε δοµές ή διπλώµατα µπορεί να προταθεί ως µέσο µέτρησης της προγονικότητας 

τους.  

∆οµές και διπλώµατα µε µεγάλη τιµή κεντρικότητας στα δίκτυα οµοιότητας που 

κατασκευάστηκαν εδώ έχουν υποθετικά αποτελέσει πρότυπα από τα οποία έχουν 

προκύψει άλλες δοµές και διπλώµατα. Μάλιστα, οι αντίστοιχες κορυφές στα δίκτυα 

είναι αυτές που προσφέρουν ευρωστία (robustness) σε τυχαία επίθεση (random 

attack) δηλαδή σε τυχαία αφαίρεση κορυφών. Αντίθετα, η αφαίρεση των 

συγκεκριµένων κορυφών θα προκαλούσε την κατάρρευση των δικτύων. 

Αντιπροσωπευτικές δοµές των διπλωµάτων µε µεγάλη κεντρικότητα διαµεσότητας 

στο δίκτυο οµοιότητας διπλωµάτων παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.9. 
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Εικόνα 3.8 ∆ιαδοχικές αντικαταστάσεις και διαγραφές β-κλώνων που συντελούνται για τη µεταβολή µιας β πρωτεΐνης σε α πρωτεΐνη και οι ενδιάµεσες καταστάσεις (a,..,h) 
(Grishin, 2001) 

 
Εικόνα 3.9 Αντιπροσωπευτικές δοµές (ribbon models) των διπλωµάτων µε µεγάλη κεντρικότητα διαµεσότητας στο δίκτυο οµοιότητας διπλωµάτων σε επίπεδο δοµής (Z≥2).
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Γενικά, η οµαδοποίηση και οι τυχαίες ακµές έδωσαν στο δίκτυο οµοιότητας 

πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής (Z≥2) την ιδιότητα ενός δίκτυο µικρού κόσµου πράγµα 

που επιβεβαιώθηκε µε τη µέτρηση των παραµέτρων L και C. Η τοπολογία ενός 

τέτοιου δικτύου µπορεί και φιλοξενεί τη µεταφορά οµοιότητας ανάµεσα σε πρωτεΐνες 

και διπλώµατα που συµβαίνει κατά τα εξελικτικά µονοπάτια (evolutionary pathways) 

και περιγράφει την οργάνωση του χώρου των πρωτεϊνικών δοµών. Οι πλήρως 

αποµονωµένες πρωτεϊνικές δοµές του διπλώµατος 27 (small inhibitors, toxins and 

lectins) που έπρεπε να αφαιρεθούν από το σύνολο των 296 δοµών για την κατασκευή 

ενός συνδεδεµένου δικτύου υποθετικά αποτελούν το αποτέλεσµα σοβαρών δοµικών 

αλλαγών κατά την εξέλιξη που δε µπορούν να φιλοξενηθούν στο δίκτυο µε το 

συγκεκριµένο κριτήριο οµοιότητας (Z≥2).  

Ας σηµειωθεί εδώ ότι η συσχέτιση ακµών σε δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνικών 

δεδοµένων σε δοµικό επίπεδο µε τα εξελικτικά µονοπάτια αναφέρεται και στην 

εργασία (Sun et al., 2006). Οι Sun και συνεργάτες αναλύουν την τοπολογία δικτύου 

οµοιότητας 585 διπλωµάτων και χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους L και C 

καταλήγουν ότι πρόκειται για ένα δίκτυο µικρού κόσµου. Ωστόσο δε φωτίζουν τις 

συσχετίσεις ανάµεσα σε διπλώµατα και κλάσεις και δεν καταλήγουν σε σηµαντικές 

για τη δοµή του δικτύου κορυφές και το βιολογικό τους περιεχόµενο.  

3.5.2 ∆ίκτυα Οµοιότητας Πρωτεϊνών και ∆ιπλωµάτων σε Επίπεδο Ακολουθίας 

Σε επίπεδο ακολουθίας, η διασυνδεσιµότητα που υπάρχει στα δίκτυα οµοιότητας 

πρωτεϊνών διατήρησε κυρίως υψηλά τα ποσοστά πεπερασµένων µονοπατιών. Και 

εδώ η συνδεσιµότητα και διασυνδεσιµότητα που υπάρχουν στα δίκτυα φανερώνουν 

την άµεση και έµµεση µεταφορά οµοιότητας στις πρωτεϊνικές ακολουθίες.  

Η οµαδοποίηση σε διπλώµατα και κλάσεις στο δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών µε 

κριτήριο dist≤1.6 είναι φανερή αλλά παρουσιάζεται σε µικρότερο βαθµό από το 

δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής (Z≥2) που είναι της ίδιας 

πυκνότητας. Αυτό ήταν αναµενόµενο µια και η ταξινόµηση σε διπλώµατα και 

κλάσεις εξαρτάται από δοµικά χαρακτηριστικά τα οποία διατηρούνται παρά την 

απώλεια του αντίστοιχου σήµατος στην πρωτεϊνική ακολουθία λόγω µεταλλάξεων 

(mutations), εισαγωγών (insertions) και διαγραφών (deletions) σε αυτή. Έτσι, στο 

δίκτυο ακολουθιών δεν οµαδοποιούνται τα διπλώµατα µε κοινά δοµικά 

χαρακτηριστικά όπως έγινε στο επίπεδο της δοµής, π.χ. τα διπλώµατα 4,5 και τα 

διπλώµατα 7,8. Ωστόσο παρατηρούνται κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε το δίκτυο 
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οµοιότητας δοµών. Υπάρχει, λοιπόν, µεγάλη συνδεσιµότητα µέσα στην α/β κλάση 

καθώς και µεταξύ κορυφών της α/β κλάσης και άλλων κλάσεων.  

Επίσης, συγκεκριµένες κορυφές επιτελούν κατά µεγαλύτερο βαθµό τη δράση 

συνδεσιµότητας και διασυνδεσιµότητας στο δίκτυο και χαρακτηρίζονται από υψηλές 

τιµές στη κεντρικότητα διαµεσότητας. Και εδώ πρωτεΐνες µε υψηλή κεντρικότητα 

ανήκουν σε διπλώµατα που αναφέρονται ως προγονικά στην εργασία (Caetano-

Anollés et al., 2003), όπως τα διπλώµατα 16 (TIM-barrel) και 1 (Globin-like). 

Επιπρόσθετα, αρκετές από τις ορφανές κορυφές στο δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών 

(dist≤1.6) ανήκουν στο δίπλωµα 27 (small inhibitors, toxins and lectins) όπως και στο 

επίπεδο δοµής, ενώ τα ίδια διπλώµατα εµφανίζονται ως αποµονωµένα στο δίκτυο 

οµοιότητας διπλωµάτων (δίπλωµα 11 (SH3-like barrel) και 27).  

Οι τιµές για τις παραµέτρους L και C χαρακτήρισαν το δίκτυο οµοιότητας 

πρωτεϊνών (dist≤1.6) ως δίκτυο µικρού κόσµου αν και 97 (από τις 311) ακολουθίες 

έπρεπε να αφαιρεθούν για την κατασκευή του συνδεδεµένου δικτύου. Με αυτό το 

κόστος η τοπολογία του δικτύου µικρού κόσµου µπόρεσε να φιλοξενήσει τις αλλαγές 

που λαµβάνουν χώρα στις πρωτεϊνικές ακολουθίες κατά την εξέλιξη και να 

περιγράψει την οργάνωση του χώρου των πρωτεϊνικών ακολουθιών. 

3.5.3 Σύγκριση Συνδεσιµότητας µεταξύ Κλάσεων και ∆ιπλωµάτων σε Επίπεδο 
∆οµής και Ακολουθίας 

Η χρήση της παραµέτρου συνδεσιµότητας Π.Α.Α.Ο. µεταξύ κλάσεων και διπλωµάτων 

σε επίπεδο δοµής και ακολουθίας µπορεί και συγκρίνει τους χώρους δοµών και 

ακολουθιών και αξιολογεί τα εξαγόµενα από την ακολουθία χαρακτηριστικά για την 

ταξινόµηση πρωτεϊνικών ακολουθιών σε κλάσεις και διπλώµατα. Η σύγκριση των 

µετρούµενων τιµών Π.Α.Α.Ο.κλασ. και Π.Α.Α.Ο.διπλωµ. των Πινάκων 3.6 και 3.7 δείχνει 

µε βάση µετρικών δικτύων ότι οι δοµές έχουν διατηρηθεί περισσότερο από τις 

ακολουθίες, πράγµα που έχει ήδη έχει αναφερθεί (Flores et al., 1993). Ωστόσο, είναι 

γνωστό ότι η πρωτεϊνική ακολουθία περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία για τη 

δοµή της πρωτεΐνης σύµφωνα µε το θεώρηµα του Anfinsen (Anfisen, 1973). 

Εποµένως, ο µεγάλος βαθµός συσχέτισης πρωτεϊνικών ακολουθιών διαφορετικών 

διπλωµάτων και κλάσεων στο επίπεδο ακολουθίας (βλ. Εικόνα 3.6α και Πίνακα 3.6) 

αποτελεί το αποτέλεσµα θορύβου στις ακολουθίες και δείχνει ότι ο δρόµος της 

εξόρυξης δοµικής πληροφορίας από την πρωτεϊνική ακολουθία και από 

χαρακτηριστικά που εξάγονται από αυτή παραµένει µακρύς. 
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3.6 Συµπεράσµατα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε η ανάπτυξη µεθοδολογίας δικτύων µε σκοπό την 

ανάλυση του χώρου πρωτεϊνικών δοµών και ακολουθιών ως συστηµάτων 

πραγµατικού κόσµου. Συγκεκριµένα, προτάθηκε και εφαρµόστηκε η χρήση δικτύων 

οµοιότητας πρωτεϊνών και διπλωµάτων για την παράλληλη ανάλυση του χώρου 

πρωτεϊνικών δοµών και ακολουθιών µέσω εφαρµογής κατάλληλων κριτηρίων 

πρωτεϊνικής οµοιότητας. Μελετήθηκε η τοπολογία των δικτύων που 

κατασκευάστηκαν, πραγµατοποιήθηκε η οπτικοποίηση τους και αναλύθηκε η 

διασυνδεσιµότητα που οφείλεται στις κορυφές των δικτύων (πρωτεϊνικές δοµές και 

ακολουθίες, διπλώµατα) µέσω της κεντρικότητας διαµεσότητας. 

Τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών προέκυψαν να ανήκουν στην κατηγορία 

δικτύων µικρού κόσµου, των οποίων η τοπολογία µπορεί να φιλοξενήσει την εξέλιξη 

που λαµβάνει χώρα σε επίπεδο δοµής και ακολουθίας. Παράλληλα, ήταν δυνατή η 

αξιολόγηση της πληροφορίας που περιέχουν χαρακτηριστικά εξαγόµενα από την 

ακολουθία σε σχέση µε την πρωτεϊνική δοµή µέσω σύγκρισης των δικτύων που 

κατασκευάστηκαν σε επίπεδο πρωτεϊνικής ακολουθίας και δοµής.   
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Κεφάλαιο 4 – ∆ίκτυα Οµοιότητας Πρωτεϊνών και 
Αναγνώριση ∆ιπλώµατος  

 

 

 

Η αναγνώριση διπλώµατος πρωτεϊνών (fold recognition) αναφέρεται στην 

ταξινόµηση µιας πρωτεϊνικής ακολουθίας σε ένα δίπλωµα (fold), το οποίο εξαρτάται 

από τα δοµικά χαρακτηριστικά της πρωτεΐνης. Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται 

µεθοδολογία ταξινόµησης πρωτεϊνικών ακολουθιών σε 27 αντιπροσωπευτικά 

διπλώµατα κάνοντας χρήση του συνόλου των 311 πρωτεϊνικών ακολουθιών που 

χρησιµοποιήθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η προτεινόµενη µεθοδολογία 

συνίσταται στον υπολογισµό συγγένειας µια πρωτεϊνικής ακολουθίας µε άλλη 

γνωστού διπλώµατος µε βάση χαρακτηριστικά εξαγόµενα από την ακολουθία και µε 

χρήση δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών. Προτείνεται, επίσης, η χρήση γενετικού 

αλγορίθµου για την επιλογή των πιο εύρωστων χαρακτηριστικών ακολουθίας. Τα 

αποτελέσµατα που εξάγονται συγκρίνονται µε αυτά που προκύπτουν από τη χρήση 

γνωστών ταξινοµητών από τη βιβλιογραφία. Αρχικά, γίνεται µια εισαγωγή στην 

αναγνώριση διπλώµατος και την παρούσα µελέτη, και παρουσιάζεται η µεθοδολογία 

που αναπτύχθηκε. Κατόπιν, παρουσιάζονται και συζητώνται τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν. 
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4.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η συσσώρευση ενός µεγάλου όγκου δεδοµένων 

πρωτεϊνικής ακολουθίας που παράγονται πλέον γρήγορα µέσω προγραµµάτων 

γονιδιωµατικής για την αλληλούχιση (sequencing) των πρωτεϊνών του ανθρωπίνου 

και άλλων οργανισµών. Αντίθετα, η πρωτεϊνική δοµή έχει προσδιοριστεί για ένα 

σχετικά µικρό αριθµό πρωτεϊνών µια και οι τεχνικές κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ 

(Χ-ray crystallography) και πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (nuclear magnetic 

resonance) που χρησιµοποιούνται για την πειραµατική επίλυση1 δοµών µακροµορίων 

παραµένουν ακριβές και χρονοβόρες. Είναι ενδεικτικό ότι µέχρι και το Νοέµβριο 

2009 στη βάση Swiss-Prot (http://au.expasy.org/sprot/, Release 57.1; Bairoch and 

Apweiler, 2000) είχαν κατατεθεί 512.205 ακολουθίες πρωτεϊνών, ενώ στη βάση 

Protein Data Bank (http://www.pdb.org/pdb/home/home.do; Berman et al., 2000) 

υπήρχαν 61.418 πειραµατικές δοµές µακροµορίων και συµπλόκων τους.  

∆εδοµένης της µεγάλη σηµασίας που έχει η πρωτεϊνική δοµή για τη λειτουργία 

µιας πρωτεΐνης, µέθοδοι από το πεδίο της βιοπληροφορικής στοχεύουν στην εξαγωγή 

δοµικής πληροφορίας από την πρωτεϊνική ακολουθία. Έχει αναφερθεί ήδη, εξάλλου, 

ότι η πρωτεϊνική ακολουθία περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία για τη δοµή 

της πρωτεΐνης σύµφωνα µε το θεώρηµα του Anfinsen (Anfinsen, 1973).  

Η αναγνώριση διπλώµατος (fold recognition) στοχεύει στην εξαγωγή δοµικής 

πληροφορίας από την πρωτεϊνική ακολουθία και, συγκεκριµένα, επιλύει το πρόβληµα 

ταξινόµησης µιας πρωτεϊνικής ακολουθίας σε ένα δίπλωµα από ένα σύνολο 

διαθέσιµων διπλωµάτων. Υπενθυµίζεται εδώ ότι το δίπλωµα (fold) αποτελεί ένα 

πρότυπο πρωτεϊνικής δοµής που η βάση SCOP (Murzin et al., 1995) ορίζει ως ένα 

σύνολο στοιχείων δευτεροταγούς δοµής (π.χ. α-έλικες και β-κλώνους) µε 

συγκεκριµένη διάταξη και τοπολογική σύνδεση στο χώρο. Αποτελεί, επίσης, ένα από 

τα επίπεδα ταξινόµησης πρωτεϊνικών δοµών στη βάση SCOP στα εξής ιεραρχικά 

επίπεδα: δοµική κλάση (class) (δηλαδή α, β, α/β ή α+β κλάση), δίπλωµα, υπερ-

οικογένεια (superfamily) και οικογένεια (family) (βλ. και §3.2.1). Υπολογίζεται ότι 

στη φύση υπάρχουν περίπου 1000 διπλώµατα πρωτεϊνών (Chothia, 1992), αριθµός 

πολύ µικρότερος του αριθµού των πρωτεϊνικών ακολουθιών που δικαιολογεί την 

ανάπτυξη υπολογιστικών µεθόδων αναγνώρισης διπλώµατος. 

                                                 
1 Ο προσδιορισµός της δοµής ενός µακροµορίου (π.χ. πρωτεΐνες, DNA, RNA) ονοµάζεται και 
«επίλυση» της δοµής του. Ο προσδιορισµένες δοµές ονοµάζονται και «λυµένες» δοµές.   
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Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δυο κατηγορίες υπολογιστικών µεθόδων για την 

αναγνώριση διπλώµατος πρωτεϊνών: οι µέθοδοι στοίχισης (alignment methods) και οι 

µέθοδοι που χρησιµοποιούν χαρακτηριστικά που εξάγονται από την ακολουθία 

(sequence-derived features) σε συνδυασµό µε έναν ταξινοµητή.  

Οι µέθοδοι στοίχισης στοιχίζουν (ή αλλιώς ευθυγραµµίζουν) µια νέα πρωτεϊνική 

ακολουθία µε ένα σύνολο ακολουθιών που βρίσκονται σε µια βάση και ανήκουν σε 

γνωστά διπλώµατα. Αποδίδουν, στη συνέχεια, στην πρωτεϊνική ακολουθία το 

δίπλωµα της πρωτεΐνης της βάσης που προκύπτει να είναι η πιο όµοια της κατά τη 

στοίχιση. Σηµειώνεται εδώ ότι η στοίχιση δυο ακολουθιών περιλαµβάνει την 

«τοποθέτηση» των ακολουθιών µια κάτω από την άλλη και την εισαγωγή κενών σε 

κατάλληλες θέσεις σε αυτές ώστε να βρεθούν στοιχισµένες όσο δυνατό περισσότερες 

ταυτόσηµες περιοχές καταλοίπων τους. Κατά τη στοίχιση αποδίδεται µια βαθµολογία 

οµοιότητας στο ζεύγος των ακολουθιών που συγκρίνονται, η οποία εξαρτάται από την 

έκταση των στοιχισµένων τµηµάτων τους αλλά και από τις αλλαγές που εµφανίζονται 

ανάµεσα στις δυο ακολουθίες σε µη ταυτόσηµες περιοχές τους. Πέρα από τη στοίχιση 

ακολουθιών (sequence-sequence alignment) (Needleman and Wunsch, 1970; Vingron 

and Waterman, 1994), κατά την αναγνώριση διπλώµατος µπορεί να εφαρµοστεί η 

στοίχιση ακολουθίας µε ένα πρότυπο (profile) που ακολουθεί η άλλη ακολουθία 

(sequence-profile alignment) (Baldi et al., 1994; Gough et al., 2001), στοίχιση µεταξύ 

δυο προτύπων (profile-profile alignment) (Marti-Renom et al., 2004) και στοίχιση 

ακολουθίας µε πρότυπα δοµών (sequence-structure alignment) (Skolnic and Kihara, 

2001). Η µέθοδος στοίχισης δύο προτύπων αποτελεί την πιο ευαίσθητη µέθοδο 

ανίχνευσης οµοιότητας (<20%) ανάµεσα σε ακολουθίες και αποτελεί καλή λύση 

µεθόδου στοίχισης για την αναγνώριση διπλώµατος (Wallner et al., 2004; Han et al., 

2005).  

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν χαρακτηριστικά εξαγόµενα από την ακολουθία και 

έναν ταξινοµητή αποτελούν λιγότερο δηµοφιλείς µεθόδους από τις µεθόδους 

στοίχισης και κέρδισαν το ενδιαφέρον ύστερα από την εργασία των Craven και 

συνεργατών (1995). Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν χαρακτηριστικά 

ακολουθίας σχετικά µε το µέσο όγκο των καταλοίπων της, το ισοηλεκτρικό τους 

σηµείο, την πόλωση και την υδροφοβικότητα τους, και την προβλεπόµενη 

δευτεροταγή δοµή τους για την εκπαίδευση γνωστών ταξινοµητών (ταξινοµητές k 

κοντινότερων γειτόνων και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) σε ένα πρόβληµα 

ταξινόµησης 16 κατηγοριών που αντιστοιχούν σε διπλώµατα. Οι µέθοδοι αποκτούν 
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µεγαλύτερο αλγοριθµικό ενδιαφέρον όταν περιλαµβάνονται περισσότερες κατηγορίες 

ταξινόµησης. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν χρησιµοποιηθεί τεχνικές ταξινόµησης 

που διασπούν το πρόβληµα σε πολλαπλά δυαδικά προβλήµατα (one versus others, all 

versus all) και συνδυάζουν κατάλληλα τις εξόδους των υποµονάδων ταξινόµησης που 

αποτελούνται από τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ή µηχανές υποστήριξης διανυσµάτων 

(Support Vector Machines) (Dubchak et al., 1999; Ding and Dubchak, 2001). Τέλος. 

οι Marsolo και συνεργάτες (2005) χρησιµοποίησαν χαρακτηριστικά ακολουθίας ως 

εισόδους σε ένα ιεραρχικό σύστηµα ταξινόµησης που ταξινοµεί τις πρωτεϊνικές 

ακολουθίες αρχικά στις τέσσερις δοµικές κλάσεις και, στη συνέχεια, σε διπλώµατα. 

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται µια µεθοδολογία πολλαπλής ταξινόµησης που 

επιλύει, µε διαδικασία ενός βήµατος, το πρόβληµα ταξινόµησης πρωτεϊνικών 

ακολουθιών σε 27 διπλώµατα µε βάση τα 125 χαρακτηριστικά ακολουθίας για το 

σύνολο των 311 πρωτεϊνικών ακολουθιών που χρησιµοποιήθηκαν στο προηγούµενο 

κεφάλαιο. Η µεθοδολογία που προτείνεται συνίσταται στα εξής:  

• Ανάπτυξη ταξινοµητή ο οποίος υπολογίζει τη συγγένεια µιας πρωτεϊνικής 

ακολουθίας µε ακολουθίες γνωστού διπλώµατος µε βάση τα χρησιµοποιούµενα 

χαρακτηριστικά και αποδίδει σε αυτή το δίπλωµα της ακολουθίας µε τη 

µεγαλύτερη συγγένεια σε αυτή. Η συγγένεια της πρωτεϊνικής ακολουθίας προς 

αυτές γνωστού διπλώµατος βασίζεται στη χρήση δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών 

που κατασκευάζονται µε βάση τα χρησιµοποιούµενα χαρακτηριστικά ακολουθίας 

και αλγορίθµου που υπολογίζει τη συγγένεια µεταξύ κορυφών σε δίκτυα 

οµοιότητας (Weston et al., 2004; Camoglu et al., 2006). Ο εν λόγω αλγόριθµος 

για τον υπολογισµό συγγένειας χρησιµοποιεί την τεχνική των τυχαίων διαδροµών 

(random walks) (Lovasz, 1993; Zhu et al., 2003) σε δίκτυα.  

•  Επιλογή των πιο εύρωστων χαρακτηριστικών ακολουθίας µέσω εφαρµογής 

γενετικού αλγορίθµου που επιλέγει εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν 

σε δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας µε όσο το δυνατό 

µεγαλύτερη οµοιότητα προς το αντίστοιχο δίκτυο οµοιότητας σε επίπεδο δοµής.  

Τα αποτελέσµατα που εξάγονται συγκρίνονται µε αυτά που προκύπτουν από τη 

χρήση κατάλληλων τεχνικών πολλαπλής ταξινόµησης οι οποίες βασίζονται σε 

δηµοφιλείς ταξινοµητές. Συγκεκριµένα, συγκρίνονται µε δυο αρχιτεκτονικές 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων, δένδρο ταξινόµησης, µηχανή υποστήριξης 

διανυσµάτων και ταξινοµητή k κοντινότερων γειτόνων. Τα αποτελέσµατα, 
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συγκρίνονται, επίσης, και µε αυτά που εξάγουν οι Ding και Dubchak (2001) που 

διασπούν το πρόβληµα ταξινόµησης σε πολλαπλά δυαδικά προβλήµατα για την 

αναγνώριση διπλώµατος στο ίδιο σύνολο πρωτεϊνικών ακολουθιών. 

4.2 ∆εδοµένα 

Όπως και στο προηγούµενο κεφάλαιο, γίνεται χρήση του συνόλου των 311 

πρωτεϊνικών ακολουθιών που κατανέµονται στις 4 δοµικές κλάσεις (α,β,α/β,α+β) και 

σε 27 δηµοφιλή διπλώµατα (βλ. Πίνακα 3.2) και για τις οποίες οι Ding και Dubchak 

(2001) έχουν διαθέσει στο διαδίκτυο τα 125 χαρακτηριστικά ακολουθίας που 

εξάγονται από αυτές (βλ. §3.2.2). Υπενθυµίζεται εδώ ότι στο διάνυσµα των 125 

χαρακτηριστικών ακολουθίας τα πρώτα 20 χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στα 

ποσοστά εµφάνισης (%) κάθε αµινοξέος (από τα 20) στην ακολουθία. Τα επόµενα 

105 χαρακτηριστικά αναφέρονται στις ιδιότητες υδροφοβικότητα, πόλωση, 

πολωσιµότητα, όγκο Van der Waals, και προβλεπόµενη δευτεροταγή δοµή των 

καταλοίπων και εξάγονται µε βάση την κατηγοριοποίηση τους σε τρεις κατηγορίες 

και τους ολικούς περιγραφητές (global descriptors) της σύνθεσης, µετάβασης και 

κατανοµής.  

Μια και η µεθοδολογία που αναπτύσσεται περιλαµβάνει και την κατασκευή 

δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής, χρησιµοποιούνται οι βαθµολογίες 

δοµικής στοίχισης  (Ζ-scores) για όλα τα δυνατά ζεύγη δοµών για τις 296 από τις 311 

πρωτεΐνες για τις οποίες εντοπίστηκε η δοµή τους στη βάση Protein Data Bank (βλ. 

Πίνακα 3.2 και §3.3.1.1). 

4.3 Μεθοδολογία 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η µεθοδολογία που αναπτύσσεται για την 

επίλυση του προβλήµατος ταξινόµησης πρωτεϊνικών ακολουθιών σε ένα από τα 27 

διπλώµατα του διαθέσιµου συνόλου δεδοµένων χρησιµοποιώντας τα 125 

χαρακτηριστικά ακολουθίας. Τα 125 χαρακτηριστικά ακολουθίας ή υποσύνολο τους 

αποτελούν τις µεταβλητές εισόδου στις µεθόδους ταξινόµησης που αναπτύσσονται, 

ενώ το δίπλωµα αποτελεί την κατηγορική µεταβλητή εξόδου στο µελετώµενο 

πρόβληµα.  

Η µεθοδολογία ταξινόµησης περιλαµβάνει ταξινοµητή που βασίζεται σε δίκτυο 

οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας που κατασκευάζεται µε βάση τα 
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χρησιµοποιούµενα χαρακτηριστικά ακολουθίας (§4.3.1.1), µέθοδο για την επιλογή 

των πιο εύρωστων χαρακτηριστικών εισόδου σε αυτόν (§4.3.1.2), καθώς και 

δηµοφιλείς ταξινοµητές που χρησιµοποιούνται στο παρόν πρόβληµα ταξινόµησης 

(§4.3.2). Παρουσιάζεται, επίσης, η µεθοδολογία που ακολουθείται για την 

αξιολόγηση των ταξινοµητών που αναπτύσσονται και χρησιµοποιούνται (§4.3.3). 

4.3.1 Ταξινοµητής και Επιλογή Χαρακτηριστικών Εισόδου µε Χρήση ∆ικτύων 
Οµοιότητας Πρωτεϊνών 

4.3.1.1 Ταξινοµητής ∆ικτύου Οµοιότητας Πρωτεϊνών σε Επίπεδο Ακολουθίας 

O Ταξινοµητής ∆ικτύου Οµοιότητας Πρωτεϊνών σε Επίπεδο Ακολουθίας 

(Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α.) που προτείνεται στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιεί αλγόριθµο 

υπολογισµού συγγένειας (affinity) µιας νέας πρωτεϊνικής ακολουθίας (query protein 

sequence) προς ένα διαθέσιµο σύνολο πρωτεϊνικών ακολουθιών µε χρήση 

κατάλληλου δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών και την τεχνική τυχαίων διαδροµών 

(random walks) σε αυτό.  

Για το διαθέσιµο σύνολο πρωτεϊνικών ακολουθιών που ονοµάζεται σύνολο 

εκπαίδευσης είναι γνωστή η τιµή της κατηγορικής µεταβλητής εξόδου, δηλαδή του 

διπλώµατος στο οποίο ανήκουν, ενώ αναζητείται η τιµή της ίδιας µεταβλητής για τη 

νέα πρωτεϊνική ακολουθία. Για τη νέα πρωτεϊνική ακολουθία και τις ακολουθίες του 

συνόλου εκπαίδευσης είναι γνωστές οι τιµές των χαρακτηριστικών ακολουθίας, Ν σε 

αριθµό, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του δικτύου οµοιότητας. Οι τιµές 

των Ν χαρακτηριστικών χρησιµοποιούνται µετά την κανονικοποίηση τους στο 

διάστηµα [0 1], όπως έγινε και για την κατασκευή των δικτύων οµοιότητας 

πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας στο προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. §3.3.1.2).  

Ο υπολογισµός της συγγένειας γίνεται χρησιµοποιώντας ένα δίκτυο οµοιότητας 

πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας µε βάρη, το οποίο έχει Μ κορυφές που 

αντιστοιχούν i) στη νέα πρωτεϊνική ακολουθία x1 και ii) στο σύνολο Μ-1 πρωτεϊνικών 

ακολουθιών του συνόλου εκπαίδευσης x2,..,xM. Το βάρος κάθε ακµής υποδηλώνει την 

οµοιότητα µεταξύ των κορυφών που ενώνει η ακµή και είναι ίσο µε το αντίστροφο 

της ευκλείδειας απόστασης των διανυσµάτων των χαρακτηριστικών ακολουθίας των 

αντίστοιχων πρωτεϊνικών ακολουθιών (τα βάρη των ακµών που ενώνουν τις κορυφές 

x2,..,xM  ανά ζεύγη µπορούν να υπολογιστούν a-priori, ενώ τα βάρη των ακµών που 

συνδέουν την κορυφή x1 µε τις x2,..,xM υπολογίζονται κάθε φορά που ο ταξινοµητής 

καλείται να ταξινοµήσει µια νέα πρωτεϊνική ακολουθία x1). Έστω Κ ο ΜxM πίνακας 
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οµοιότητας (similarity matrix)2 του δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών που περιέχει τα 

βάρη των ακµών που ενώνουν όλα τα δυνατά ζεύγη των Μ κορυφών τα οποία έχουν 

κανονικοποιηθεί ώστε 1
2

=∑
=

M

j
ijK  για κάθε i  µε 2≤i≤M.  

Η τεχνική των τυχαίων διαδροµών (Lovasz, 1993; Zhu et al., 2003) που 

χρησιµοποιείται εδώ για τον υπολογισµό των τιµών συγγένειας (affinities) της 

ακολουθίας x1 µε τις x2,..,xM  έχει εφαρµοστεί και στις εργασίες (Weston et al., 2004; 

Camoglu et al., 2006) όπου κατασκευάζονται δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνικών 

ακολουθιών χρησιµοποιώντας την οµοιότητα που προκύπτει από τη στοίχιση 

ακολουθιών.  Για  τον υπολογισµό των τιµών συγγένειας θεωρείται ότι ένας τυχαίος 

περιπατητής (random walker) ξεκινά το χρονικό βήµα t=0 από την κορυφή x1 του 

δικτύου οµοιότητας και µεταφέρεται σε µία από τις κορυφές x2,..,xM µε πιθανότητα 

που εξαρτάται από τα βάρη των ακµών που συνδέουν την x1 µε τις x2,..,xM, Η 

διαδικασία συνεχίζεται και ο περιπατητής συνεχίζει να µεταβαίνει σε κάθε χρονικό 

βήµα t σε µια νέα κορυφή µε βάση τις πιθανότητες που υποδεικνύουν τα βάρη των 

ακµών του δικτύου, ενώ σε κάθε χρονικό βήµα επανέρχεται στην κορυφή x1 µε 

πιθανότητα (restart probability) που ορίζεται από την παράµετρο ]1,0[∈a  του 

αλγορίθµου. Η πιθανότητα yi(t), i=2..Μ, να βρεθεί ο τυχαίος περιπατητής στο χρονικό 

βήµα t στην κορυφή xi, i=2..Μ, δίνεται από τη σχέση: 

∑
=

+=+
M

j
jjiii tyKaKty

2
1 )()1(          (1) 

ενώ οι τιµές yi(t) αρχικοποιούνται ίσες µε το µηδέν για t=0 (yi(0)=0, i=2..Μ).  

Η σχέση (1) συγκλίνει (Weston et al., 2004) στις πιθανότητες *
iy , i=2..Μ, που 

αποτελούν τις τιµές συγγένειας της ακολουθίας x1 προς τις ακολουθίες x2,..,xM 

(αναφέρονται και ως steady state residence probabilities στην εργασία Camoglu et 

al., 2006). Σηµειώνεται ότι ο αλγόριθµος υπολογίζει τις τιµές συγγένειας µε βάση 

µόνο τις ευκλείδειες αποστάσεις των διανυσµάτων χαρακτηριστικών της ακολουθίας 

x1 και των ακολουθιών x2,..,xM (όπως ο ταξινοµητής ενός κοντινότερου γείτονα) όταν 

α = 0, ενώ οι τιµές συγγένειας υπολογίζονται µέσω αναζήτησης σε όλο το δίκτυο 

οµοιότητας όταν α = 1. Για τον έλεγχο της σύγκλισης της (1) εφαρµόστηκε κατώφλι 

ίσο µε 0.000001 για την ευκλείδεια απόσταση των διανυσµάτων 

{ }Mityty i ≤≤+=+ 2 ),1()1(  και { }Mityty i ≤≤= 2 ),()( . 

                                                 
2 Ο πίνακας Κ είναι αντίστοιχος του πίνακα γειτνίασης σε ένα δίκτυο χωρίς βάρη.  
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Στη συνέχεια, ο ταξινοµητής αποδίδει στη νέα πρωτεϊνική ακολουθία x1 το 

δίπλωµα της ακολουθίας που ανήκει στο σύνολο εκπαίδευσης (x2,..,xM) και έχει τη 

µεγαλύτερη τιµή συγγένειας µε τη x1.   

Ο ταξινοµητής Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Matlab 7.0 

(Mathworks, Inc.) 

4.3.1.2 Επιλογή Χαρακτηριστικών µε Χρήση ∆ικτύων Οµοιότητας Πρωτεϊνών και 
Γενετικού Αλγορίθµου 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται µέθοδος η οποία προτείνεται για την 

επιλογή χαρακτηριστικών ακολουθίας από τα διαθέσιµα 125 χαρακτηριστικά 

ακολουθίας η οποία µπορεί να εφαρµοστεί πριν το ταξινοµητή Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. Η 

µέθοδος βασίζεται στη συνδυασµένη χρήση δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών σε 

επίπεδο ακολουθίας και δοµής, και γενετικού αλγορίθµου.  

Τα δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας και δοµής που 

χρησιµοποιούνται εδώ αποτελούν δίκτυα χωρίς βάρη και κατασκευάζονται όπως και 

στο προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. §3.3.1.2 και §3.3.1.2). Με χρήση των 296 πρωτεϊνών 

για τις οποίες είναι διαθέσιµες οι δοµές και ακολουθίες (βλ. Πίνακα 3.2) 

κατασκευάζονται i) ένα δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής µε βάση τις 

βαθµολογίες δοµικής στοίχισης (Ζ-scores) των 296 δοµών και το κριτήριο Z≥2 που 

εξασφαλίζει σηµαντική δοµική οµοιότητα (βλ. Εικόνα 3.6β) και ii) δίκτυα οµοιότητας 

σε επίπεδο ακολουθίας µε βάση τις ευκλείδειες αποστάσεις διάφορων υποσυνόλων 

των 125 χαρακτηριστικών ακολουθίας των 296 ακολουθιών και κατάλληλο κατώφλι 

απόστασης. Τα υποσύνολα των 125 χαρακτηριστικών ακολουθίας που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των δικτύων οµοιότητας σε επίπεδο ακολουθίας 

είναι αυτά που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου που 

χρησιµοποιείται εδώ ως µέθοδος επιλογής χαρακτηριστικών σύµφωνα µε όσα 

περιγράφονται παρακάτω (βλ. και §1.2.3 για εισαγωγή στους γενετικούς 

αλγορίθµους).   

Η εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου έχει σκοπό την επιλογή εκείνων των 

χαρακτηριστικών εισόδου τα οποία οδηγούν σε δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε 

επίπεδο ακολουθίας όσο πιο δυνατό όµοιο µε το µοναδικό δίκτυο οµοιότητας σε 

επίπεδο δοµής το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο. Επιδιώκεται, δηλαδή, ο 

προσδιορισµός εκείνων των χαρακτηριστικών ακολουθίας που καθιστούν το χώρο 

πρωτεϊνικών ακολουθιών που κατασκευάζεται µε βάση τις ευκλείδειες αποστάσεις 
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των χαρακτηριστικών όµοιο µε το χώρο των πρωτεϊνικών δοµών που κατασκευάζεται 

µέσω κριτηρίου οµοιότητας δοµικής στοίχισης. Αναφέρεται εδώ ότι οι γενετικοί 

αλγόριθµοι χρησιµοποιήθηκαν µε σκοπό την επιλογή χαρακτηριστικών πρώτη φορά 

το 1989 (Siedlecki and Sklansky, 1989). Από τότε έχουν εφαρµοστεί για την επιλογή 

χαρακτηριστικών σε ποικίλα προβλήµατα αναγνώρισης προτύπων (Brill et al., 1992; 

Vafaie and De Jong, 1993; Handels et al., 1999; Raymer et al., 2000), ενώ έχουν 

οδηγήσει σε ένα πιο εύρωστο σύνολο χαρακτηριστικών από αυτό στο οποίο οδηγούν 

η σειριακή πρόσθια επιλογή και η floating σειριακή πρόσθια επιλογή στην (Gletsos et 

al., 2003). 

Μια υποψήφια λύση στο πρόβληµα της επιλογής χαρακτηριστικών από το αρχικό 

σύνολο των 125 χαρακτηριστικών κωδικοποιείται σε ένα χρωµόσωµα που αποτελεί 

µια δυαδική µάσκα από 125 δυαδικά ψηφία (0 ή 1). Κάθε χαρακτηριστικό αντιστοιχεί 

σε ένα δυαδικό ψηφίο. Όταν το ψηφίο αυτό είναι 1, το αντίστοιχο χαρακτηριστικό  

συµπεριλαµβάνεται στο αντίστοιχο υποσύνολο χαρακτηριστικών, ενώ όταν είναι 0 δε 

συµπεριλαµβάνεται. Κατά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου, τα 

χρωµοσώµατα αξιολογούνται µέσω σύγκρισης των δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών σε 

επίπεδο ακολουθίας, που κατασκευάζονται µε βάση τα χαρακτηριστικά που 

υποδεικνύουν, και του πρότυπο δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνικών δοµών. Έστω ότι   

ένα χρωµόσωµα κατασκευάζει δίκτυο οµοιότητας µε πίνακα γειτνίασης Α, ενώ το 

δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνικών δοµών έχει πίνακα γειτνίασης Β. Στο χρωµόσωµα 

αποδίδεται η τιµή συνάρτησης κόστους που δείχνει πόσο ανόµοια είναι τα δύο δίκτυα 

(Dissimilarity Cost, DC) και υπολογίζεται ως εξής: 

DC(A,B) = ∑∑
= =

296

1

296

1i j
ijD         (2) 

όπου =ijD 1 εάν A(i,j) ≠ B(i,j) και =ijD  0 σε διαφορετική περίπτωση. Ουσιαστικά η 

τιµή κόστους DC(A,B) είναι ίση µε τον αριθµό των ακµών που υπάρχουν στο δίκτυο 

οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας που κατασκευάζεται µε βάση το 

χρωµόσωµα και δεν υπάρχουν στο πρότυπο δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνικών δοµών ή 

αντίστροφα. Ο γενετικός αλγόριθµος χρησιµοποιείται για την ελαχιστοποίηση της 

τιµής συνάρτησης κόστους και, βέβαια, για τον προσδιορισµό του υποσυνόλου των 

χαρακτηριστικών που κατασκευάζουν το δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο 

ακολουθίας µε την ελάχιστη τιµή συνάρτηση κόστους.  
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Η µέθοδος έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Matlab 7.0 (The Mathworks, Inc.) και 

χρησιµοποιείται η συνάρτηση ga.m αντίστοιχης εργαλειοθήκης του περιβάλλοντος 

Matlab 7.0 για την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου. Τα βήµατα που 

ακολουθούνται παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. ∆ηµιουργία ενός τυχαίου αρχικού πληθυσµού Μ = 100 χρωµοσωµάτων καθένα 

από τα οποία αποτελεί µια δυαδική µάσκα 125 ψηφίων και κωδικοποιεί µια 

υποψήφια λύση στο πρόβληµα της επιλογής χαρακτηριστικών.  

2. Για καθένα από τα Μ χρωµοσώµατα, κατασκευάζεται το αντίστοιχο δίκτυο 

οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας µε χρήση των χαρακτηριστικών 

ακολουθίας που υποδεικνύει το χρωµόσωµα. Κορυφές στο κάθε δίκτυο 

αποτελούν οι 296 ακολουθίες, για τις οποίες είναι διαθέσιµες και οι δοµές, ενώ 

εµφανίζεται ακµή µεταξύ δυο κορυφών όταν η ευκλείδεια απόσταση των 

αντίστοιχων διανυσµάτων των χρησιµοποιούµενων χαρακτηριστικών είναι 

µικρότερη ή ίση από ένα κατώφλι τ (dist≤τ) που προσδιορίζεται για κάθε 

χρωµόσωµα και το αντίστοιχο δίκτυο οµοιότητας ξεχωριστά. Συγκεκριµένα, για 

τον προσδιορισµό του κατωφλίου τ δοκιµάζονται όλες οι τιµές που εµφανίζονται 

στο διάστηµα [0.3, 2.3]3 και απέχουν µεταξύ τους βήµα ίσο µε 0.005. Επιλέγεται 

εκείνη η τιµή τ που ελαχιστοποιεί την τιµή της συνάρτησης κόστους DC, όπως 

αυτή περιγράφθηκε παραπάνω (πρόκειται, δηλαδή, για µια εσωτερική διαδικασία 

ελαχιστοποίησης της τιµής DC για το συγκεκριµένο υποσύνολο χαρακτηριστικών 

που υποδεικνύει το κάθε χρωµόσωµα). Οι ελάχιστες τιµές της συνάρτησης 

κόστους DC που προκύπτουν µε αυτό τον τρόπο για τα Μ χρωµοσώµατα 

αποθηκεύονται.  

3. Στον πληθυσµό των Μ χρωµοσωµάτων εφαρµόζονται οι παρακάτω τελεστές µε τη 

σειρά που εµφανίζονται: 

− Επιλογή των καλύτερων χρωµοσωµάτων (elite chromosomes) µε βάση 

τις τιµές συνάρτησης κόστους. Τα χρωµοσώµατα αυτά, Μelite_chromosomes = 10 

σε αριθµό, µεταφέρονται απευθείας στον πληθυσµό της επόµενης γενιάς.   

− Επιλογή γονέων: Με βάση τις τιµές συνάρτησης κόστους των Μ 

χρωµοσωµάτων επιλέγονται στοχαστικά οι γονείς που θα συµµετέχουν σε 

επόµενα βήµατα στους τελεστές διασταύρωσης και µετάλλαξης. Κάθε 

                                                 
3 Το συγκεκριµένο διάστηµα επιλέχθηκε ύστερα από την παρατήρηση ότι η ελάχιστη και µέγιστη 
απόσταση ευκλείδεια µεταξύ των διανυσµάτων χαρακτηριστικών όταν χρησιµοποιούνται και τα 125 
χαρακτηριστικά είναι ίσες µε 0.75 και 5.39, αντίστοιχα. 
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χρωµόσωµα επιλέγεται ως γονέας µε πιθανότητα που εξαρτάται από την 

τιµή συνάρτησης κόστους, ενώ είναι δυνατό να επιλεχθεί ως γονέας 

περισσότερες από µια φορές (χρησιµοποιείται η µέθοδος επιλογής 

Stochastic Uniform της συνάρτησης ga.m). Επιλέγονται συνολικά Μ- 

Μelite_chromosomes= 90 γονείς. 

− ∆ιασταύρωση: Από τους Μ-Μelite_chromosomes επιλεγµένους γονείς, 

επιλέγονται τυχαία το 80% των γονέων που διασταυρώνονται ανά δυο µε 

διασταύρωση ενός σηµείου. Για κάθε ζεύγος γονέων, δηλαδή, επιλέγεται 

τυχαία µια θέση l και προκύπτουν δυο νέοι απόγονοι ως εξής: ο ένας 

απόγονος παίρνει το τµήµα του ενός γονέα από τη θέση 1 µέχρι τη θέση l 

και το τµήµα του άλλου γονέα από τη θέση l  +1 έως τη θέση 125, ενώ 

προκύπτει και ο έτερος απόγονος κατά αντίστοιχο τρόπο.  

− Μετάλλαξη: Το υπόλοιπο 20% των Μ-Μelite_chromosomes επιλεγµένων 

γονέων υπόκειται σε τυχαία αλλαγή των δυαδικών ψηφίων των µασκών των 

αντίστοιχων χρωµοσωµάτων και προκύπτουν ισάριθµοι απόγονοι.  

Η εφαρµογή των προηγούµενων τελεστών οδηγεί στο πληθυσµό της 

επόµενης γενιάς που αποτελείται από Μ χρωµοσώµατα.  

4. Για το νέο πληθυσµό που προέκυψε επαναλαµβάνονται τα βήµατα 2-3 και η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι την ολοκλήρωση NG=50 γενεών (αντιστοιχεί 

στη δηµιουργία συνολικά NG πληθυσµών). 

Το χρωµόσωµα του τελευταίου πληθυσµού µε την ελάχιστη τιµή στη συνάρτηση 

κόστους DC θεωρείται ότι κωδικοποιεί τη βέλτιστη λύση στο µελετώµενο πρόβληµα 

της επιλογής χαρακτηριστικών.  

Το αντίστοιχο υποσύνολο χαρακτηριστικών ακολουθίας κατασκευάζει το 

βέλτιστα όµοιο δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας µε το πρότυπο 

δίκτυο οµοιότητας σε επίπεδο δοµής και όπως θα φανεί σε επόµενη παράγραφο 

βελτιώνει την απόδοση του Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α.. 

4.3.2 Αναγνώριση ∆ιπλώµατος µε Χρήση Γνωστών Ταξινοµητών 

Εδώ παρουσιάζονται γνωστοί ταξινοµητές που χρησιµοποιούνται στο πρόβληµα 

ταξινόµησης για την αναγνώριση διπλώµατος µε βάση τα 125 χαρακτηριστικά 

ακολουθίας και εφαρµόζονται µε σκοπό τη σύγκριση τους µε τον προτεινόµενο 

ταξινοµητή Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. Οι ταξινοµητές αυτοί περιλαµβάνουν πολυστρωµατικό 

τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης (Multilayer Perceptron Artificial 
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Neural Network, MLP-ANN), πιθανοτικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (Probabalistic 

Artificial Neural Network, P-ANN), µηχανή υποστήριξης διανυσµάτων (Support 

Vectors Machine, SVM), ταξινοµητή k κοντινότερων γειτόνων (k-Nearest Neighbors, 

k-NN) και δένδρο ταξινόµησης (Classification Tree, CT) και περιγράφονται σύντοµα 

στις παραγράφους §4.3.2.1-§4.3.2.5.  

4.3.2.1 Πολυστρωµατικό Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο Πρόσθιας Τροφοδότησης (MLP-
ANN) 

O ταξινοµητής MLP-ANN αποτελεί ένα πολυστρωµατικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο 

πρόσθιας τροφοδότησης µε τρία επίπεδα νευρώνων: ένα επίπεδο εισόδου, ένα 

ενδιάµεσο επίπεδο νευρώνων και ένα επίπεδο εξόδου (Haykin, 1999). Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί ο ταξινοµητής MLP-ANN µπορεί να εκπαιδευθεί χρησιµοποιώντας 

υποσύνολο των διαθέσιµων προτύπων (εδώ των 311 πρωτεϊνικών ακολουθιών) που 

ονοµάζεται σύνολο εκπαίδευσης, ενώ η ικανότητα γενίκευσης του ελέγχεται σε ένα 

σύνολο ελέγχου που περιέχει πρότυπα που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο 

εκπαίδευσης (βλ. και §1.2.2 για εισαγωγή στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα). 

Το επίπεδο εισόδου αποτελείται από νευρώνες ισάριθµους µε τα 125 

χρησιµοποιούµενα χαρακτηριστικά που αποτελούν τις εισόδους στο τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο. Όλες οι είσοδοι χρησιµοποιούνται ύστερα από τη γραµµική  

κανονικοποίηση τους στο διάστηµα [-1,1] µε βάση την ελάχιστη και µέγιστη 

εµφανιζόµενη τιµή τους διανύσµατα χαρακτηριστικών των 311 πρωτεϊνικών 

ακολουθιών.  

Το ενδιάµεσο επίπεδο αποτελείται από µεταβλητό αριθµό νευρώνων (8,16,24,32, 

40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136), οπότε και κατασκευάστηκαν και 

αξιολογήθηκαν όλοι οι αντίστοιχοι ταξινοµητές. Στο επίπεδο αυτό ως συνάρτηση 

ενεργοποίησης χρησιµοποιείται η υπερβολική εφαπτοµένη.  

Το επίπεδο εξόδου αποτελείται από 27 νευρώνες, ισάριθµους των κατηγοριών της 

κατηγορικής µεταβλητής εξόδου, δηλαδή του διπλώµατος των πρωτεϊνικών 

ακολουθιών. Λόγω χρήσης της λογαριθµικής εφαπτοµένης ως συνάρτηση 

ενεργοποίησης σε αυτό το επίπεδο, οι νευρώνες εξόδου δίνουν τιµή εξόδου στο 

διάστηµα [0,1]. Το δίπλωµα που αντιστοιχεί στο νευρώνα µε τη µεγαλύτερη τιµή 

εξόδου αποδίδεται στην πρωτεϊνική ακολουθία της οποίας τα χαρακτηριστικά 

αποτέλεσαν τις τιµές εισόδου. Σηµειώνεται, εδώ, ότι για τα πρότυπα του συνόλου 

εκπαίδευσης η τιµή εξόδου θεωρείται 1 για το νευρώνα εξόδου που αντιστοιχεί στο 
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δίπλωµα που ανήκει η αντίστοιχη πρωτεϊνική ακολουθία και 0 για τους υπόλοιπους 

νευρώνες.  

Για την εκπαίδευση χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος όπισθεν διάδοσης σφάλµατος 

(backpropagation) µε µεταβλητό συντελεστή εκµάθησης (adaptive learning rate) και 

συντελεστή ορµής (momentum) (Haykin, 1999). Η αρχική τιµή του συντελεστή 

εκµάθησης και ο συντελεστής ορµής ορίστηκαν ίσοι µε 0.01 και 0.9, αντίστοιχα. Πριν 

την έναρξη της εκπαίδευσης οι τιµές των βαρών των συνδέσεων καθορίζονται τυχαία, 

ενώ η διαδικασία της εκπαίδευσης ολοκληρώνεται µετά από 5000 εποχές. Η 

διαδικασία εκπαίδευσης και ελέγχου γενίκευσης γίνεται µε χρήση της µεθόδου της 

διασταυρωµένης επικύρωσης από 10 µέρη (10-fold cross validation) η οποία 

εφαρµόζεται σε όλους τους χρησιµοποιούµενους ταξινοµητές για την αναγνώριση 

διπλώµατος και περιγράφεται παρακάτω (βλ. §4.3.3).  

4.3.2.2 Πιθανοτικό Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο (P-ANN) 

Ο ταξινοµητής P-ΑNN (Kadah, 1996) αποτελεί ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο µε τρία 

επίπεδα νευρώνων: ένα επίπεδο εισόδου µε νευρώνες ισάριθµους των εισόδων στον 

ταξινοµητή, ένα ενδιάµεσο επίπεδο που ονοµάζεται επίπεδο άθροισης (summation 

layer) και ένα επίπεδο εξόδου.  

Όταν ένα διάνυσµα εισόδων X, που εδώ αποτελείται από τα χαρακτηριστικά 

ακολουθίας, εφαρµόζεται στο επίπεδο εισόδου ο ταξινοµητής υπολογίζει την 

απόσταση του εφαρµοζόµενου διανύσµατος µε τα διανύσµατα των χαρακτηριστικών 

ακολουθιών των προτύπων του συνόλου εκπαίδευσης. Στο επίπεδο άθροισης 

αθροίζονται οι αποστάσεις των προτύπων του συνόλου εκπαίδευσης που ανήκουν σε 

µια από τις κατηγορίες εξόδου, εδώ τα 27 διπλώµατα, από το εφαρµοζόµενο 

διάνυσµα εισόδου και υπολογίζεται τη πιθανότητα P(X,Ci) αυτό να ανήκει σε µια από 

τις κατηγορίες εξόδου Ci, i=1,..,27. Τέλος, ο νευρώνας εξόδου αποδίδει στο 

εφαρµοζόµενο διάνυσµα εισόδου την κατηγορία εξόδου µε τη µεγαλύτερη τιµή στη 

συνάρτηση P.  Ο αριθµός των προτύπων του συνόλου εκπαίδευσης που λαµβάνονται 

υπόψη κατά την ταξινόµηση ορίζεται από την τιµή τη παραµέτρου S (spread) η οποία 

εδώ ορίστηκε ίση µε S=0.05,0.1,0.2,0.4,0.6,..,1.6 ύστερα από πειράµατα µε τον 

ταξινοµητή P-ANN.  

Οι είσοδοι χρησιµοποιούνται και εδώ κανονικοποιηµένες στο διάστηµα [-1 1]. Για 

την εφαρµογή των ταξινοµητών MLP-ANN και P-ANN χρησιµοποιήθηκε η 
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εργαλειοθήκη τεχνητών νευρωνικών δικτύων (Neural Networks Toolbox) του 

περιβάλλοντος Matlab 7.0 (The Mathworks, Inc.) 

4.3.2.3 Μηχανή Υποστήριξης ∆ιανυσµάτων (SVM) 

Ο ταξινοµητής SVM αποτελεί µια µοντέρνα µέθοδο ταξινόµησης που αρχικά 

προτάθηκε από τον Vapnik για προβλήµατα ταξινόµησης σε δυο κατηγορίες (Vapnik, 

1995). Τα SVMs απεικονίζουν το χώρο εισόδων (input space) σε ένα χώρο µεγάλης 

διάστασης (feature space) όπου και καθορίζουν ένα υπέρ-επίπεδο που διαχωρίζει τα 

πρότυπα των δυο κατηγοριών. Στη υποθετική περίπτωση που το υπέρ-επίπεδο 

ορίζεται από τα W (διάνυσµα) και b (βαθµωτή τιµή), η συνάρτηση απόφασης f που 

ταξινοµεί ένα πρότυπο X σε µια από τις δυο κατηγορίες είναι η:  

 f(X)=W.φ(X)+b                 (3) 

όπου φ είναι η συνάρτηση πυρήνα (kernel function) και ορίζει την απεικόνιση από το 

χώρο εισόδων στο χώρο που ορίζεται το υπέρ-επίπεδο. Κατά την εκπαίδευση  του  

SVM προσδιορίζονται τα W και b που ορίζουν το υπερ-επίπεδο που διαχωρίζει 

καλύτερα τα πρότυπα των δυο κατηγοριών µέσω βελτιστοποίησης τετραγωνικού 

προγραµµατισµού (quadratic programming optimization).  

Στη παρούσα εργασία χρησιµοποιείται ταξινοµητής SVM που έχει προσαρµοστεί 

στην επίλυση προβληµάτων ταξινόµησης σε περισσότερες από δυο κατηγορίες  

(Crammer and Singer, 2001) και χρησιµοποιεί βελτιστοποίηση τέµνοντος αλγορίθµου 

του επιπέδου των λύσεων (cutting plane algorithm) των Tsochantaridis και 

συνεργατών (2004) κατά την εκπαίδευση. Για τη εφαρµογή του ταξινοµητή SVM 

στην αναγνώριση διπλώµατος χρησιµοποιήθηκε η σουίτα Multi-class SVM 

(http://svmlight.joachims.org/svm_multiclass.html) που αποτελεί επέκταση της 

σουίτας SVMlight που χρησιµοποιείται συχνά για προβλήµατα δυαδικής ταξινόµησης. 

Ως συναρτήσεις πυρήνα χρησιµοποιήθηκαν η γραµµική (linear), η σιγµοειδής 

(sigmoid), η πολυωνυµική (polynomial) και η ακτινικής βάσης (radial basis) 

συνάρτηση πυρήνα. Και εδώ τα χαρακτηριστικά ακολουθίας χρησιµοποιούνται 

ύστερα από τη γραµµική  κανονικοποίηση τους στο διάστηµα [-1,1].  

4.3.2.4 Ταξινοµητής k κοντινότερων γειτόνων (k-NN) 

Ο ταξινοµητής k-NN εντοπίζει τα πρότυπα του συνόλου εκπαίδευσης που έχουν τα 

πιο όµοια διανύσµατα χαρακτηριστικών µε το διάνυσµα χαρακτηριστικών µιας 

πρωτεϊνικής ακολουθίας προς ταξινόµηση σε ένα από τα 27 διπλώµατα . Η οµοιότητα 
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µεταξύ των διανυσµάτων χαρακτηριστικών προσδιορίζεται µε βάση την ευκλείδεια 

απόσταση των διανυσµάτων (και εδώ οι τιµές των εισόδων χρησιµοποιούνται ύστερα 

από τη γραµµική  κανονικοποίηση τους στο διάστηµα [-1,1]).  

Στην περίπτωση k=1 ο ταξινοµητής απλά αποδίδει στο διάνυσµα 

χαρακτηριστικών Χ προς ταξινόµηση το δίπλωµα στο οποίο ανήκει η πρωτεϊνική 

ακολουθία του συνόλου εκπαίδευσης µε το πιο όµοιο διάνυσµα χαρακτηριστικών.  

Όταν k>1, ο ταξινοµητής υπολογίζει τα k κοντινότερα στο Χ διανύσµατα, έστω 

Υ1,....,Υk , τα οποία συµµετέχουν στην απόφαση ταξινόµησης µε βάρη που εξαρτώνται 

από την ευκλείδεια απόσταση τους από το διάνυσµα Χ (Wu et al., 2002). Έτσι, για 

καθεµία από τις 27 κατηγορίες εξόδου, Ci (i=1,..,27), υπολογίζεται η ισχύς 

ψηφοφορίας (voting power) pi µε την οποία κάθε κατηγορία διεκδικεί το προς 

ταξινόµηση διάνυσµα Χ ως εξής: 

∑
=

−=
k

j
ijji CYfYXDp

1

1 ),(),( , 27...,,1=i        (4) 

όπου D(X,Y) είναι η ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των διανυσµάτων Χ και Υ, ενώ 

),( ij CYf  είναι ίσο µε 1 ένα το διάνυσµα Υj ανήκει στην κατηγορία Ci και ίσο µε 0 σε 

διαφορετική περίπτωση. Τελικά, το διάνυσµα Χ ταξινοµείται στην κατηγορία µε τη 

µέγιστη τιµή ισχύς ψηφοφορίας.  

Στην παρούσα ανάλυση ο ταξινοµητής k-NN, που αναπτύχθηκε σε περιβάλλον 

Matlab 7.0 (The Mathworks, Inc.)  χρησιµοποιήθηκε και αξιολογήθηκε για  k = 1, 3, 

6, 9, 12, 28, 56 και 84.   

4.3.2.5 ∆ένδρο Ταξινόµησης (CT) 

Το δένδρο ταξινόµησης CT αποτελεί µια µη παραµετρική µέθοδο ταξινόµησης 

(Breiman, et al., 1984) που αναδροµικά χωρίζει τα πρότυπα του συνόλου 

εκπαίδευσης σε υποσύνολα τους χρησιµοποιώντας κάθε φορά µια από τις µεταβλητές 

εισόδου, εδώ τα χαρακτηριστικά ακολουθίας.  

Αρχικά, το σύνολο των προτύπων του συνόλου εκπαίδευσης χωρίζεται σε δυο 

υποσύνολα µε βάση κάθε µεταβλητή εισόδου και διάφορες τιµές κατωφλίου για κάθε 

µεταβλητή. Το κριτήριο Gini (Breiman, et al., 1984) χρησιµοποιείται για την επιλογή 

της βέλτιστης µεταβλητής και του αντίστοιχου κατωφλίου που διαχωρίζουν καλύτερα 

τα δεδοµένα. Η επιλεγµένη µεταβλητή και το αντίστοιχο κατώφλι χρησιµοποιούνται 

στο χαµηλότερο επίπεδο ταξινόµησης που αντιστοιχεί στη ρίζα του δένδρου. Η 

διαδικασία συνεχίζεται και κατασκευάζονται κόµβοι διαχωρισµού στο δένδρο που 
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χρησιµοποιούν τις βέλτιστες µεταβλητές εξόδου και βέλτιστα κατώφλια τιµών για 

αυτές. Το υψηλότερο επίπεδο διαχωρισµού λαµβάνει χώρα στα φύλλα του δένδρου 

και ταξινοµεί ένα διάνυσµα εισόδου που εφαρµόζεται στη ρίζα του δένδρου σε µια 

από κατηγορίες εξόδου, εδώ τα 27 διπλώµατα.   

Για την κατασκευή του δένδρου ταξινόµησης και την ταξινόµηση ενός 

εφαρµοζόµενου διανύσµατος εισόδου χρησιµοποιήθηκαν οι συναρτήσεις treefit.m και 

treeeval.m του περιβάλλοντος Matlab 7.0 (The Mathworks, Inc.), αντίστοιχα. Και εδώ 

τα χαρακτηριστικά ακολουθίας χρησιµοποιήθηκαν ως είσοδοι µετά από την 

κανονικοποίηση τους στο [-1 1].  

4.3.3 Αξιολόγηση Ταξινοµητών 

Η αξιολόγηση των ταξινοµητών Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α., MLP-ANN, P-ANN, SVM, k-NN και 

CT έγινε µέσω της µέσω της διασταυρωµένης επικύρωσης από 10 µέρη (10-fold cross 

validation). Έτσι το διαθέσιµο σύνολο των 311 πρωτεϊνικών ακολουθιών χωρίστηκε 

σε 10 ισοµεγέθη και ξένα µεταξύ τους υποσύνολα. Οι ταξινοµητές κατασκευάστηκαν 

και αξιολογήθηκαν συνολικά 10 φορές. Κάθε φορά χρησιµοποιείται η ένωση των 9 

υποσυνόλων ως σύνολο εκπαίδευσης, ενώ οι ταξινοµητές ελέγχονται (σε άγνωστα 

δεδοµένα σε αυτό) χρησιµοποιώντας το εναποµένον υποσύνολο (σύνολο ελέγχου). Οι 

ταξινοµητές αξιολογούνται σε καθένα από τα σύνολα ελέγχου χρησιµοποιώντας τους 

εξής δείκτες: 

• Την απόδοση (αναφέρεται και ως ακρίβεια, accuracy) που είναι ίση µε το 

ποσοστό των πρωτεϊνικών ακολουθιών του συνόλου ελέγχου που ταξινοµούνται 

από τον ταξινοµητή στο δίπλωµα στο οποίο ανήκουν. 

• Το συντελεστή αµοιβαίας πληροφορίας (mutual information coefficient, MIC) 

που αποτελεί ένα συνολικό µέτρο συµφωνίας των αποτελεσµάτων ταξινόµησης 

στα 27 διπλώµατα τα οποία προκύπτουν και των επιθυµητών αποτελεσµάτων 

ταξινόµησης. Έστω n ο αριθµός των πρωτεϊνικών ακολουθιών του συνόλου 

ελέγχου και  N={ni/n}, i=1,..,27 διάνυσµα που περιέχει τα ποσοστά ακολουθιών 

ανά δίπλωµα στο ίδιο σύνολο, Y={yi/n}, i=1,..,27 διάνυσµα που περιέχει το 

ποσοστό των ακολουθιών που έχουν ταξινοµηθεί σε ένα δίπλωµα, και Z={zij/n}, 

i,j=1,..,27 ο πίνακας αληθείας (consistency table) που προκύπτει από την 

ταξινόµηση (zij είναι ο αριθµός των ακολουθιών που ανήκουν στο δίπλωµα i και 
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έχουν ταξινοµηθεί στο δίπλωµα j).  Ο συντελεστής MIC υπολογίζεται από τη 

σχέση:  

      MIC=(Ε(N)+Ε(Y)-Ε(Z))/Ε(N)                                       (5) 

      όπου Ε(Α) είναι η εντροπία ενός πίνακα ή διανύσµατος Α (Baldi et al., 2000). Ο 

συντελεστής MIC παίρνει τιµές στο διάστηµα [0 1], ενώ ΜIC=1 όταν τα 

αποτελέσµατα ταξινόµησης είναι σε πλήρη συµφωνία µε τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα ταξινόµησης.  

Κατά την παράθεση των αποτελεσµάτων στις επόµενες παραγράφους,  αναφέρονται 

οι µέσες τιµές της απόδοσης και του συντελεστή ΜΙC των ταξινοµητών στα σύνολα 

ελέγχου όπως προέκυψαν κατά τη διασταυρωµένη επικύρωση από 10 µέρη.  

4.4 Αποτελέσµατα – Συζήτηση 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µεθόδων που 

περιγράφθηκαν παραπάνω. Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µεθόδου 

επιλογής χαρακτηριστικών που εφαρµόζονται στον ταξινοµητή Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α., καθώς 

και τα αποτελέσµατα του ταξινοµητή χρησιµοποιώντας ως είσοδο το αρχικό σύνολο 

των 125 χαρακτηριστικών ακολουθίας και το υποσύνολο που επιλέχθηκε (§4.4.1). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ταξινοµητών MLP-ANN, P-

ANN, SVM, k-NN και CT που χρησιµοποιούν ως είσοδο τα 125 χαρακτηριστικά 

ακολουθίας (§4.4.2), και τέλος συγκρίνονται και συζητούνται συνολικά τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν (§4.4.3).   

4.4.1 Ταξινόµηση µε Χρήση ∆ικτύων Οµοιότητας Πρωτεϊνών 

4.4.1.1 Επιλογή Χαρακτηριστικών Ακολουθίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου έχει σκοπό τον 

προσδιορισµό εκείνου του υποσύνολο χαρακτηριστικών ακολουθίας, από το αρχικό 

σύνολο των 125 χαρακτηριστικών, που κατασκευάζει το βέλτιστα όµοιο δίκτυο 

οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας µε το πρότυπο δίκτυο οµοιότητας σε 

επίπεδο δοµής. Η οµοιότητα µεταξύ των δικτύων στα δυο επίπεδα πληροφορίας 

µετράται µέσω της ποσότητας DC.  

Ο γενετικός αλγόριθµος εφαρµόστηκε µε Μ = 100 χρωµοσώµατα ανά πληθυσµό, 

ενώ η διαδικασία βελτιστοποίησης τερµατίστηκε µετά την ολοκλήρωση NG = 50 

γενιών. Για κάθε γενιά υπολογίστηκε η µέση τιµή της ποσότητας DC και τα 
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αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.1. Τα αποτελέσµατα δείχνουν την 

επιθυµητή µείωση της µέσης τιµής της ποσότητας DC από DC=7326 (1η γενιά) σε 

DC=7126 (50η γενιά). 
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Σχήµα 4.1 Μεταβολή της µέσης τιµής της ποσότητας DC ανά γενιά κατά την εξελικτική 
βελτιστοποίηση του γενετικού αλγορίθµου που τερµατίζεται µετά από NG = 50 γενιές. Η έντονη 
γραµµή δείχνει την καµπύλη πολυωνυµικής προσαρµογής των τιµών που προέκυψαν.   

Το χρωµόσωµα της τελευταίας γενιάς µε την ελάχιστη τιµή DC κωδικοποιεί τη 

βέλτιστη λύση στο παρόν πρόβληµα επιλογής χαρακτηριστικών και υπέδειξε 48 από 

τα 125 χαρακτηριστικά ακολουθίας του αρχικού συνόλου χαρακτηριστικών. 

Συγκεκριµένα, υπέδειξε 11 χαρακτηριστικά αµινοξικής σύστασης, 6 χαρακτηριστικά 

σχετικά µε την προβλεπόµενη δευτεροταγή δοµή, 10 χαρακτηριστικά  

υδροφοβικότητας, 9 χαρακτηριστικά σχετικά µε τον όγκο Van der Waals, 3 

χαρακτηριστικα πόλωσης και 9 χαρακτηριστικά πολωσιµότητας. Το κατώφλι 

απόστασης που προσδιορίστηκε µέσω της εξαντλητικής αναζήτησης στο διάστηµα 

[0.3 2.3] και ελαχιστοποιεί την τιµή DC για το επιλεγµένο υποσύνολο τω 48 

χαρακτηριστικών (DC=7026) είναι ίσο µε τ1=0.695. To συγκεκριµένο κατώφλι 

µεγιστοποιεί την οµοιότητα µεταξύ του αντίστοιχου δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών 

σε επίπεδο ακολουθίας και του δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής που 

λειτουργεί ως πρότυπο. Ο αναγνώστης παραπέµπεται στην Εικόνα 3.6β για την 

οπτικοποίηση του πρότυπου δικτύου οµοιότητας δόµων µέσω του προγράµµατος 

Graphviz, ενώ το πρόγραµµα Graphviz περιγράφεται στην §3.3.3. Η οπτικοποίηση 

του δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας µε χρήση των 48 

χαρακτηριστικών µέσω του προγράµµατος Graphviz παρουσιάζεται στην Εικόνα 

4.1α.   

Γενιά 

Μ
έσ
η 
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µή
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C
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Για λόγους σύγκρισης, προσδιορίστηκε µέσω εξαντλητικής αναζήτησης στο 

διάστηµα [0.3 2.3] και το κατώφλι απόστασης που ελαχιστοποιεί την τιµή DC για το 

αρχικό σύνολο των 125 χαρακτηριστικών (DC=7316) και, συνεπώς, µεγιστοποιεί την 

οµοιότητα µεταξύ του αντίστοιχου δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο 

ακολουθίας και του πρότυπου δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής. Το 

κατώφλι αυτό προέκυψε ίσο µε τ2 = 1.04 και η οπτικοποίηση του δικτύου οµοιότητας 

πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας που κατασκευάστηκε παρουσιάζεται Εικόνα 4.1β. 

Η σύγκριση των δικτύων των Εικόνων 4.1α και 4.1β δείχνει ότι το δίκτυο οµοιότητας 

που κατασκευάζεται µε χρήση του επιλεγµένου υποσυνόλου των 48 χαρακτηριστικών 

ακολουθίας περιέχει λιγότερες ορφανές κορυφές από το δίκτυο οµοιότητας που 

κατασκευάζεται µε χρήση του αρχικού συνόλου των 125 χαρακτηριστικών 

ακολουθίας. Επίσης, περιέχει περισσότερες κορυφές ίδιου διπλώµατος που 

δηµιουργούν συστάδες στο δίκτυο (π.χ. κορυφές των διπλωµάτων 1 και 9), 

παρουσιάζει µεγαλύτερη πυκνότητα µεταξύ των κορυφών α/β κλάσης και, γενικά, η 

δοµή του µοιάζει περισσότερο µε αυτή του πρότυπου δικτύου οµοιότητας δοµών 

(Εικόνα 3.6β). Εξάλλου, αυτό αντικατοπτρίζεται και στη µικρότερη τιµή της 

ποσότητας DC που το χαρακτηρίζει σε  σχέση µε το δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών σε 

επίπεδο ακολουθίας που κατασκευάζεται µε χρήση του αρχικού συνόλου των 125 

χαρακτηριστικών ακολουθίας. 

4.4.1.2 Ταξινοµητής Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α.  

Ο ταξινοµητής Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. εφαρµόστηκε στο πρόβληµα της ταξινόµησης των 

πρωτεϊνικών ακολουθιών στα 27 διπλώµατα κάνοντας χρήση i) του αρχικού συνόλου 

των 125 χαρακτηριστικών ακολουθίας και ii) του επιλεγµένου υποσυνόλου των 48 

χαρακτηριστικών.  

Για λόγους σύγκρισης, εφαρµόστηκε ταξινοµητής που βασίζεται στη χρήση 

δικτύου οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο δοµής στο πρόβληµα ταξινόµησης των 

αντίστοιχων πρωτεϊνικών δοµών στα 27 διπλώµατα. Ο ταξινοµητής αυτός ονοµάζεται 

εδώ Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆. σε αντιστοιχία µε τον Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α.. Λειτουργεί όπως και ο
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Εικόνα 4.1 Οπτικοποίηση µέσω του προγράµµατος Graphviz των δικτύων οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας ελάχιστης τιµής DC που κατασκευάζονται µε 
χρήση του επιλεγµένου υποσυνόλου των 48 χαρακτηριστικών ακολουθίας (α) και του αρχικού συνόλου των 125 χαρακτηριστικών ακολουθίας (β). Οι κορυφές χρώµατος 
ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι, µαύρο και άσπρο αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες των κλάσεων α, β, α/β και α+β. Η αρίθµηση τους αντιστοιχεί στην αρίθµηση των διπλωµάτων στα 
οποία ανήκουν. 
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Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. (βλ. §4.3.1.1) αλλά στο δίκτυο οµοιότητας πρωτεϊνών κάθε ακµή 

χαρακτηρίζεται από βάρος ίσο µε τη βαθµολογία (Ζ-score) της δοµικής στοίχισης των 

δύο πρωτεϊνών που ενώνει η ακµή.  Αναµένεται ότι ο Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆. θα ταξινοµήσει 

µε ιδιαίτερη επιτυχία τις δοµές στα 27 διπλώµατα, µια και το δίπλωµα έχει αποδοθεί  

σε µια πρωτεΐνη µε βάση τα δοµικά της χαρακτηριστικά. Εξάλλου, το δίκτυο 

οµοιότητας που αποτελεί τον πυρήνα του Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆. χρησιµοποιήθηκε στην 

έκδοση του χωρίς βάρη (κριτήριο Ζ≥2) ως πρότυπο για την κατασκευή του βέλτιστου 

δικτύου οµοιότητας σε επίπεδο ακολουθίας.        

Ο ταξινοµητής Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. µε χρήση 125 και 48 χαρακτηριστικών ακολουθίας 

ως είσοδο και ο ταξινοµητής Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆. εφαρµόστηκαν για τιµές της παραµέτρου 

α = 0, 0.01,0.02,..,0.09,0.1,0.2,…,0.9. Υπολογίστηκαν οι µέσες τιµές της απόδοσης  

 

 
Σχήµα 4.2 Μέσες τιµές της απόδοσης του ταξινοµητή Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. (χρήση 125 και 48 
χαρακτηριστικών ακολουθίας) και του ταξινοµητή Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆ στα σύνολα ελέγχου. Οι ταξινοµητές 
ελέγχθηκαν για τιµές της παραµέτρου  α = 0, 0.01,0.02,..,0.09,0.1,0.2,…,0.9. 

των ταξινοµητών στα 10 σύνολα ελέγχου της διασταυρωµένης επικύρωσης από 10 

µέρη και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήµα 4.2. 

Τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 4.2 δείχνουν ότι ο Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆. ταξινοµεί τις 

δοµές στα 27 διπλώµατα µε ιδιαίτερα υψηλή απόδοση, το όποιο είναι αναµενόµενο 

όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η χρήση του βέλτιστου συνόλου των 48 χαρακτηριστικών 

ακολουθίας διατηρεί τις τιµές απόδοσης του Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. πιο υψηλές από αυτές του 

ίδιου ταξινοµητή όταν χρησιµοποιεί το αρχικό σύνολο των 125 χαρακτηριστικών. Η 

απόδοση του Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. που χρησιµοποιεί τα 48 χαρακτηριστικά µειώνεται για            

α > 0.4, ενώ και το ίδιο συµβαίνει για πιο µικρές τιµές του α,  α > 0.3, όταν ο 

ταξινοµητής χρησιµοποιεί και τα 125 χαρακτηριστικά. Οι µέγιστες τιµές απόδοσης 

που προέκυψαν για τους Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. και Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆. στα σύνολα ελέγχου και οι 

αντίστοιχες τιµές της παραµέτρου α παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Παρατηρείται 
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ότι η µέση απόδοση του Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. στα σύνολα ελέγχου αυξάνει περίπου κατά 3% 

όταν προηγείται η επιλογή χαρακτηριστικών. Συγκεκριµένα, η επιλογή αυξάνει τη 

µέση απόδοση από 0.316 σε 0.35, ενώ παράλληλα µειώνει από 125 σε 48 τη 

διάσταση του διανύσµατος εισόδου στον ταξινοµητή. Ο ταξινοµητής Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆. 

ταξινοµεί τις δοµές στα 27 διπλώµατα µε µια αναµενόµενα υψηλή µέση απόδοση στα 

σύνολα ελέγχου ίση µε 0.953.  

Πίνακας 4.1 Μέσες τιµές της απόδοσης του ταξινοµητή Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. µε χρήση 125 και 48 
χαρακτηριστικών ακολουθίας και του ταξινοµητή Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆ στα σύνολα ελέγχου,  και οι 

αντίστοιχες τιµές της παραµέτρου α 

4.4.2 Ταξινοµητές MLP-ANN, P-ANN, SVM, k-NN και CT  

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ταξινόµησης των 

πρωτεϊνικών ακολουθιών στα 27 διπλώµατα µε βάση τα 125 χαρακτηριστικά 

ακολουθίας όταν γίνεται χρήση των ταξινοµητών MLP-ANN, P-ANN, SVM, k-NN 

και CT. Οι ταξινοµητές αξιολογούνται µε βάση την απόδοση τους στα 10 σύνολα 

ελέγχου της διασταυρωµένης επικύρωσης από 10 µέρη και παρουσιάζονται οι µέσες 

τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις των τιµών που προέκυψαν.  

Ο ταξινοµητής MLP-ANN εκπαιδεύθηκε για αριθµό νευρώνων ενδιάµεσου 

επιπέδου ίσο µε 8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136. Οι µέσες 

τιµές και αποκλίσεις της απόδοσης για όλους τους ταξινοµητές MLP-ANN που 

προέκυψαν παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήµα 4.3. Παρατηρείται ότι για µικρό 

αριθµό νευρώνων ενδιάµεσου επιπέδου (8,16) η µέση απόδοση βρίσκεται σε χαµηλά 

επίπεδα µια και ένας τέτοιος µικρός αριθµός νευρώνων δε είναι ικανός να απεικονίσει 

το χώρο των 125 χαρακτηριστικών εισόδου στους 27 νευρώνες εξόδου. Η µέγιστη 

µέση τιµή απόδοσης ταξινόµησης του MLP-ANN επιτεύχθηκε κατά τη χρήση 88 

νευρώνων ενδιάµεσου επιπέδου και ίση µε 0.422.  

 

Ταξινοµητής Απόδοση  

Τ.∆.Ο.Π.Ε.∆. 0.953 
(α=0,..,0.4) 

Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. (48 χαρακτηριστικά) 0.350  
(α =0,..,0.03) 

   Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. (125 χαρακτηριστικά) 0.316  
(α =0,..,0.04) 
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Σχήµα 4.3 Μέσες τιµές και αποκλίσεις της απόδοσης του ταξινοµητή MLP-ANN στα σύνολα ελέγχου. 

Τα αποτελέσµατα του ταξινοµητή P-ANN για τιµές της παραµέτρου S (spread) 

S=0.05,0.1,0.2,0.4,0.6,..,1.6 παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.4. Η µέγιστη µέση τιµή 

απόδοσης ταξινόµησης προέκυψε ίση µε 0.322 για S=0.4.  
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0,05 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

Απ
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spread  
Σχήµα 4.4  Μέσες τιµές και αποκλίσεις της απόδοσης του ταξινοµητή P-ANN στα σύνολα ελέγχου. 

Οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις του ταξινοµητή SVM µε γραµµική (linear), 

σιγµοειδής (sigmoid), πολυωνυµική (polynomial) και ακτινικής βάσης (radial basis) 

συνάρτηση πυρήνα παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.5. Η υψηλότερη µέση απόδοση ίση 

µε 0.428 επιτεύχθηκε κατά τη χρήση της πολυωνυµικής συνάρτησης πυρήνα. 

Τα αποτελέσµατα απόδοσης του ταξινοµητή k-NN για  k = 1, 3, 6, 9, 12, 28, 56 

και 84 παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.6. Παρατηρείται έντονη µείωση της απόδοσης 

του ταξινοµητή όταν ο ταξινοµητής λαµβάνει υπόψη k > 12 κοντινότερους γείτονες, 

ενώ η υψηλότερη µέση απόδοση επιτεύχθηκε για k=3 και είναι ίση µε 0.344. 

Τέλος, ο ταξινοµητής CT ταξινόµησε τις πρωτεϊνικές ακολουθίας µε µέση τιµή 

και τυπική απόκλιση απόδοσης ίσες µε 0.344 και 0.081, αντίστοιχα, στα 10 σύνολα 

ελέγχου.    
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Σχήµα 4.5 Μέσες τιµές και αποκλίσεις της απόδοσης του ταξινοµητή SVM στα σύνολα ελέγχου. 
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Σχήµα 4.6 Μέσες τιµές και αποκλίσεις της απόδοσης του ταξινοµητή k-NN στα σύνολα ελέγχου.   

4.4.3 Συγκριτική Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων Ταξινόµησης 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα των 

αρχιτεκτονικών ταξινόµησης που χρησιµοποιήθηκαν στην αναγνώριση διπλώµατος 

των πρωτεϊνικών ακολουθιών και οδήγησαν στις υψηλότερες µέσες αποδόσεις στα 10 

σύνολα ελέγχου. Παρουσιάζονται οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις της 

απόδοσης και του συντελεστή αµοιβαίας πληροφορίας (MIC) του ταξινοµητή 

Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. µε χρήση του συνόλου των 125 χαρακτηριστικών ακολουθίας (α=0.04) 

και του επιλεγµένου υποσύνολου των 48 χαρακτηριστικών (α=0.03), καθώς και των 

ταξινοµητών MLP-ANN (88 νευρώνες ενδιάµεσου επιπέδου), P-ANN (S=0.4), SVM 

(πολυωνυµική συνάρτηση βάσης),  k-NN (k=3) και CT που χρησιµοποιούν ως είσοδο 

τα 125 χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσµατα απόδοσης ταξινόµησης και του 

συντελεστή MIC παρουσιάζονται στα Σχήµατα 4.7 και 4.8, αντίστοιχα.  
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Σχήµα 4.7 Μέσες τιµές και αποκλίσεις της απόδοσης των αρχιτεκτονικών ταξινόµησης µε την 
υψηλότερη µέση τιµή απόδοσης ανά ταξινοµητή.  

 

 
Σχήµα 4.8 Μέσες τιµές και αποκλίσεις του συντελεστή αµοιβαίας πληροφορίας MIC των 
αρχιτεκτονικών ταξινόµησης µε την υψηλότερη µέση τιµή απόδοσης ανά ταξινοµητή. 

Τα αποτελέσµατα µέσης απόδοσης δείχνουν την υπεροχή των ταξινοµητών SVM και 

MLP-ANN µε χρήση των 125 χαρακτηριστικών που οδήγησαν σε µέσες αποδόσεις 

ταξινόµησης ίσες µε 0.428 και 0.422, αντίστοιχα. Ακολουθούν οι ταξινοµητές 

Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. (48 χαρ.),  k-NN (125 χαρ.) και CT (125 χαρ.) µε περίπου ίδιες µέσες 

αποδόσεις και ίσες µε 0.35, 0.344 και 0.344 αντίστοιχα. Με λίγο µικρότερη επιτυχία 

ταξινόµησαν οι Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. (125 χαρ.) και P-ANN (125 χαρ.) τις πρωτεϊνικές 

ακολουθίες και οδήγησαν σε µέσες αποδόσεις 0.322 και 0.316, αντίστοιχα.  

Ο συντελεστής MIC, που αποτέλεσε εδώ δευτερεύον µέτρο αξιολόγησης των 

ταξινοµητών µετά την απόδοση, προέκυψε να ανήκει στο διάστηµα [0.712-0.789] για 

όλες τις αρχιτεκτονικές ταξινόµησης. Οι k-NN (125 χαρ.) και CT (125 χαρ.) 

οδήγησαν στην ελάχιστη (0.712) και µέγιστη (0.789) τιµή του, αντίστοιχα. Η επιλογή 

χαρακτηριστικών βελτίωσε το συντελεστή MIC για τον ταξινοµητή Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α., 
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όπως έγινε και για την απόδοση ταξινόµησης. Συγκεκριµένα, η χρήση του 

υποσυνόλου των 48 χαρακτηριστικών οδήγησε σε MIC=0.752, ενώ η χρήση του 

συνόλου των 125 χαρακτηριστικών σε  MIC=0.734. 

Είναι σηµαντικό ότι ο προτεινόµενος ταξινοµητής Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. µε χρήση του 

επιλεγµένου υποσυνόλου 48 χαρακτηριστικών οδήγησε σε µέση απόδοση µικρότερη 

αλλά κοντά σε αυτές των εξελιγµένων και δηµοφιλών ταξινοµητών SVM και MLP-

ANN που χρησιµοποιούν το σύνολο 125 χαρακτηριστικών µεγαλύτερης διάστασης. 

Παράλληλα, ταξινόµησε τις πρωτεϊνικές ακολουθίες µε περίπου την ίδια επιτυχία µε 

τους ταξινοµητές  k-NN και CT στους οποίους εφαρµόζονται τα 125 χαρακτηριστικά 

εισόδου.  Ο ταξινοµητής Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. µε χρήση των 125 χαρακτηριστικών εισόδου 

απέδωσε χειρότερα στο πρόβληµα της ταξινόµησης και ξεπέρασε σε απόδοση µόνο 

τον ταξινοµητή P-ANN στον οποίο εφαρµόζεται το ίδιο σύνολο χαρακτηριστικών.  

Ωστόσο, ο ταξινοµητής  Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. δεν απαιτεί εκπαίδευση, όπως οι ταξινοµητές 

SVM και MLP-ANN, αλλά απλά τον a-priori υπολογισµό των βαρών του δικτύου 

οµοιότητας πρωτεϊνών. Παράλληλα, είναι πιο απλός στη σχεδίαση και ανάπτυξη σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους ταξινοµητές που χρησιµοποιούνται εδώ.  

Ας σηµειωθεί ότι οι αποδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις αρχιτεκτονικές 

ταξινόµησης που παρουσιάστηκαν εδώ αποτελούν αποδεκτές τιµές για το πρόβληµα 

ταξινόµησης σε 27 κατηγορίες που µελετάται εδώ. Ένας τυχαίος ταξινοµητής 

(random classifier) θα οδηγούσε σε απόδοση ταξινόµησης ίση µε 1/27=0.037. 

Επιπρόσθετα, οι Ding και Dubchak (2001) αναφέρουν αποδόσεις στο διάστηµα [0.42  

0.45] στο ίδιο σύνολο πρωτεϊνικών ακολουθιών αλλά διασπώντας το πρόβληµα της 

ταξινόµησης σε δυαδικά προβλήµατα ταξινόµησης (one versus others, all versus all) 

και εφαρµόζοντας µεγάλο αριθµό ταξινοµητών SVM και MLP-ANN δυαδικής 

απόφασης. Εδώ, η ταξινόµηση µιας πρωτεϊνικής ακολουθίας σε ένα από τα 27 

διπλώµατα αποτελεί διαδικασία ενός βήµατος, ενώ η µέγιστη απόδοση επιτεύχθηκε 

κατά τη χρήση ταξινοµητή SVM προσαρµοσµένου σε προβλήµατα πολλαπλής 

ταξινόµησης και είναι ίση µε 0.428 ή 42.8% 

4.5 Συµπεράσµατα 

Στο παρόν κεφάλαιο προτάθηκε µεθοδολογία που βασίζεται στη χρήση δικτύων 

οµοιότητας πρωτεϊνών σε επίπεδο ακολουθίας, και στοχεύει στην ταξινόµηση 

πρωτεϊνικών ακολουθιών σε 27 αντιπροσωπευτικά διπλώµατα. Τα δίκτυα οµοιότητας 
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πρωτεϊνών κατασκευάστηκαν µε βάση την οµοιότητα διανυσµάτων χαρακτηριστικών 

ακολουθίας και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό συγγένειας µεταξύ 

πρωτεϊνικών ακολουθιών γνωστού διπλώµατος και µιας πρωτεϊνικής ακολουθίας 

προς ταξινόµηση. O Ταξινοµητής ∆ικτύου Οµοιότητας Πρωτεϊνών σε Επίπεδο 

Ακολουθίας (Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α.) που προτάθηκε συνδυάστηκε κατάλληλα µε γενετικό 

αλγόριθµο που επέλεξε τα 48 πιο εύρωστα χαρακτηριστικά από ένα αρχικό σύνολο 

125 χαρακτηριστικών ακολουθίας 

Ο Τ.∆.Ο.Π.Ε.Α. ταξινόµησε τις πρωτεϊνικές ακολουθίες µε µέση απόδοση ίση µε  

0.315 (ή 31.5%) σε 10 σύνολα ελέγχου, ενώ η απόδοση αυξήθηκε σε 0.35 (ή 35%) 

όταν χρησιµοποιήθηκαν τα 48 επιλεγµένα χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσµατα 

ταξινόµησης συγκρίθηκαν µε αυτά που εξάγονται από γνωστούς ταξινοµητές 

προσαρµοσµένους στο παρόν πρόβληµα ταξινόµησης. Η σύγκριση έδειξε την 

υπεροχή ταξινοµητών µηχανής υποστήριξης διανυσµάτων (SVM) και 

πολυστρωµατικού τεχνητού νευρωνικού δικτύου πρόσθιας τροφοδότησης (MLP-

ANN) που οδήγησαν σε απόδοση ταξινόµησης στο εύρος 0.42-0.43 (42%-43%). 

Ωστόσο, ο προτεινόµενος ταξινοµητής διατηρεί το πλεονέκτηµα απλότητας στη 

σχεδίαση και ανάπτυξη, ενώ δεν απαιτεί διαδικασία εκπαίδευσης.  
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Κεφάλαιο 5 – Πολυπαραγοντικές Νόσοι και Μέθοδοι 
για την Αιτιολογική Ανάλυσή τους 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται, αρχικά, µια σύντοµη περιγραφή των πολυπαραγοντικών 

νόσων στις οποίες ανήκουν οι περισσότερες σύγχρονες ασθένειες. Εισάγεται ο όρος 

«πολυπαραγοντικός φαινότυπος», παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των 

πολυπαραγοντικών νόσων και αναφέρονται συγκεκριµένα παραδείγµατα 

αλληλεπιδράσεων γενετικών ή/και περιβαλλοντικών παραγόντων που συµβάλλουν 

στην εµφάνιση τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στατιστικές και υπολογιστικές 

µέθοδοι που εµφανίζονται στη βιβλιογραφία για την αιτιολογική ανάλυση των 

πολυπαραγοντικών νόσων µε ιδιαίτερη έµφαση στις µεθόδους τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων.  

5.1 Πολυπαραγοντικές Νόσοι: Γονίδια και Περιβάλλον 

5.1.1 Πολυπαραγοντικός Φαινότυπος και Χαρακτηριστικά Πολυπαραγοντικών 
Νόσων 

Οι περισσότερες των σύγχρονων ασθενειών εµφανίζονται ως αποτέλεσµα 

αλληλεπίδρασης διάφορων γενετικών ή/και περιβαλλοντικών παραγόντων και 

ονοµάζονται πολυπαραγοντικές (multifactorial). Ο όρος «πολυπαραγοντικός» 

χρησιµοποιείται ειδικά για να δείξει την αλληλεπίδραση (interaction) διαφορετικών 
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γενετικών ή/και περιβαλλοντικών παραγόντων, ενώ στη περίπτωση συνέργειας µόνο 

γενετικών παραγόντων χρησιµοποιείται ο όρος «πολυγονιδιακός» (polygenic)1. Οι 

παραπάνω όροι αντιδιαστέλλονται µε τον όρο «µονογονιδιακός» (monogenic) που 

αναφέρεται σε ασθένειες που οφείλονται σε ανωµαλίες που συµβαίνουν σε 

µεµονωµένα γονίδια, όπως η αιµορροφιλία, η δρεπανοκυτταρική αναιµία και η 

κυστική ίνωση (WHO, 1996).  Το φαινόµενο της αλληλεπίδρασης δύο παραγόντων 

αναφέρεται και ως επίσταση ή επιστατικό φαινόµενο (Cordell, 2002). Ο όρος 

επίσταση αποδίδεται στον Bateson (Bateson, 1909) που τον χρησιµοποίησε το 1909 

για να ορίσει την επίδραση ενός αλληλόµορφου2  που βρίσκεται σε  ένα γενετικό 

τόπο (locus) στο αποτέλεσµα που θα είχε ένα αλληλόµορφο που βρίσκεται σε ένα 

άλλο γενετικό τόπο.  

Πρώτος ο Francis Galton (1822-1911), ξάδελφος του φυσιοδίφη Κάρολου 

∆αρβίνου, διάσηµου για τη θεωρία της φυσικής επιλογής που ανέπτυξε, µελέτησε την 

πολυπαραγοντική διάσταση του ανθρώπινου φαινοτύπου µέσω συστηµατικών 

µελετών για τα διανοητικά χαρακτηριστικά, το ύψος και τα δακτυλικά αποτυπώµατα, 

και για τον τρόπο που διαµορφώνονται (Galton, 1897). ∆ιαπίστωσε την ύπαρξη 

χαρακτηριστικών του ανθρώπου που δεν ακολουθούν τη Μεντελιανή 

κληρονοµικότητα3 η οποία αφορά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που έχουν µόνο 

διακριτές τιµές.  

Για χαρακτηριστικά του ανθρώπου που µελέτησε ο Galton και τα ονόµασε 

«blending characters», όπως το ύψος, η ποικιλία στο φαινότυπο αποτελεί µια συνεχή 

µεταβλητή που ακολουθεί µια καµπανοειδή καµπύλη (bell-shaped curve). Η συνεχής 

µεταβολή (continuous variation) που παρατηρείται είναι το αποτέλεσµα συνέργειας 

                                                 
1 Στην αγγλική ορολογία χρησιµοποιείται και όρος complex (πολύπλοκος) για το χαρακτηρισµό 
ασθενειών που η εµφάνιση τους είναι αποτέλεσµα συνέργειας πολλών παραγόντων. 
2 Υπενθυµίζεται ότι το αλληλόµορφο (ή αλλήλιο) αποτελεί µια από τις δυνατές καταστάσεις που 
µπορεί να έχει ένα γονίδιο. Στους διπλοειδείς οργανισµούς, όπως ο άνθρωπος, τα αλληλόµορφα ενός 
γονιδίου βρίσκονται στον ίδιο γενετικό τόπο ή θέση (locus) στα οµόλογα χρωµοσώµατα. Για ένα 
γονίδιο µε αλληλόµορφα Α και a, ο άνθρωπος µπορεί να έχει µια από τις µορφές ΑΑ, Aa (είναι το ίδιο 
µε aΑ) και aa ανάλογα µε τα αλληλόµορφα που κληρονοµεί από τον πατέρα και τη µητέρα.  
3 Η Μεντελιανή κληρονοµικότητα αποτελεί µια σειρά νόµων που επιχειρούν να περιγράψουν τη 
µετάδοση κληρονοµικών χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά. Οι νόµοι αυτοί διατυπώθηκαν από τον 
Gregor Mendel to 1864 και αποτελούν τη βάση τις κλασικής γενετικής. Σηµαντική διαφορά του 
Mendel από άλλους ερευνητές είναι ότι µέτρησε τις συχνότητες εµφάνισης διακριτών 
χαρακτηριστικών των απογόνων που προκύπτουν κατά τη διασταύρωση µοσχοµπίζελων (π.χ. χρώµα 
και υφή των σπερµάτων του φυτού). Επίσης, διαπίστωσε ότι το κάθε χαρακτηριστικό εξαρτάται από 
δυο παράγοντες από τους οποίους ένας είναι πιο σηµαντικός από τον άλλον (σήµερα οι παράγοντες 
ονοµάζονται αλληλόµορφα και χαρακτηρίζονται ως επικρατή ή υπολειπόµενα). Οι δυο νόµοι που, 
τελικά, διατύπωσε ο Μendel είναι η αρχή του διαχωρισµού και  η αρχή της ανεξάρτητης κατανοµής 
(Bateson, 1909).      
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διαφόρων παραγόντων όπως η κληρονοµικότητα και το περιβάλλον. Οι  περισσότεροι 

άνθρωποι έχουν για αυτά τα χαρακτηριστικά τιµή γύρω από τη µέση τιµή του 

πληθυσµού ενώ για κάποιους παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτήν. Στο Σχήµα 5.1 

παρουσιάζεται ένα απλοποιηµένο µοντέλο της πολυγονιδιακής κληρονοµικότητας 

του χρώµατος του ανθρώπινου δέρµατος ως αποτέλεσµα συνέργειας 3 γονιδίων. Η 

συνέργεια αυτή έχει οδηγεί τελικά στη διαβάθµιση του ανθρώπινου χρώµατος, ενώ οι 

συχνότητες εµφάνισης των διαβαθµίσεων (µε βάση τις πιθανότητες εµφάνισης 

συγκεκριµένου γονότυπου για τα 3 γονίδια από δυο γόνους) ακολουθούν µια κατά 

προσέγγιση καµπανοειδή καµπύλη. Η συµµετοχή περισσότερων γονιδίων ή/και του 

περιβάλλοντος σε ένα φαινότυπο θα οδηγούσε σε µια συνεχή µεταβολή που θα 

έµοιαζε ακόµη περισσότερο µε καµπανοειδή καµπύλη.  

 

 

Σχήµα 5.1 Απλοποιηµένο µοντέλο της πολυγονιδιακής κληρονοµικότητας του χρώµατος του 
ανθρώπινου δέρµατος κατά τη διασταύρωση δύο ατόµων. Τρία γονίδια Α, Β, και Γ µε αλληλόµορφα Α 
και a, B και b, C και c, αντίστοιχα, αλληλεπιδρούν στο φαινότυπο του χρώµατος που παρουσιάζει 
διαβαθµίσεις.  Παρουσιάζονται και οι πιθανότητες γέννησης ατόµου µε γονότυπο κάθε δυνατό 
συνδυασµό για τα γονίδια Α, Β και Γ µε βάση το γονότυπο των δυο γονέων. Η µεταβολή που λαµβάνει 
χώρα ακολουθεί κατά προσέγγιση µια καµπανοειδή καµπύλη (http://www.bio.psu.edu/home/courses). 

Παράλληλα, o Galton επεκτάθηκε και σε µελέτες διδύµων µε σκοπό τη µελέτη 

χαρακτηριστικών τους όταν µεγαλώνουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 

δηµοσίευσε σχετική εργασία (Galton, 1875) µε τίτλο «The history of twins, as a 

criterion of the relative powers of nature and nurture4» (Η ιστορία των διδύµων ως 

                                                 
4 Ο Galton ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο «nurture» (ανατροφή) στη µελέτη ανθρώπινων 
χαρακτηριστικών, ενώ στον ίδιο αποδίδεται και η φράση «nature vs nurture» που δείχνει την 
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κριτήριο για τις σχετικές δυνάµεις της φύσης και της ανατροφής). Σήµερα, 

γνωρίζουµε ότι η κληρονοµικότητα και η ανάπτυξη ασθενειών διέπεται είτε από τις 

αναλογίες του Mendel (π.χ. για τη µονογονιδιακή ασθένεια της κυστικής ίνωσης) ή 

από το µοντέλο του  Galton και αυτό εξαρτάται από την υπό µελέτη ασθένεια (Lodo, 

2008).  

Η Lodo (Lodo, 2008) αναφέρει τα εξής ως διακριτικά χαρακτηριστικά των 

πολυπαραγοντικών νόσων: 

• Είναι δυνατόν να εµφανιστούν σε τέκνα γονιών που δεν έχουν ασθενήσει. Αν και 

είναι συχνό να ασθενούν άτοµα της ίδιας οικογένειας, δεν ακολουθούνται οι 

αναλογίες του Mendel στην κληρονοµικότητα τους.  

• Η επίδραση του περιβάλλοντος µπορεί να αυξήσει ή να µειώσει την 

επικινδυνότητα εµφάνισης της ασθένειας. 

• Εµφανίζονται πιο συχνά σε ένα από τα δύο φύλα, χωρίς όµως να αποτελούν 

ασθένειες που εµφανίζονται αποκλειστικά σε ένα από τα δύο φύλα (sex-limited 

diseases). Οι συγγενείς πρώτου βαθµού ατόµου που νοσεί και ανήκουν στο φύλο 

µε τη µικρότερη εµφάνιση της ασθένειας έχουν, ωστόσο, αυξηµένο κίνδυνο 

εµφάνισης της ασθένειας.  

• Τα ποσοστά συνεµφάνισης της ασθένειας σε µονοζυγωτικούς ή διζυγωτικούς 

διδύµους δεν ακολουθούν τις αναλογίες του Mendel.  

• Εµφανίζονται πιο συχνά σε συγκεκριµένη φυλή ανθρώπων (π.χ. καυκασιανοί, 

αφρικανοί, ασιάτες). 

Παραδείγµατα πολυπαραγοντικών νόσων αποτελούν οι καρδιαγγειακές νόσοι, ο 

διαβήτης τύπου 2, η επιληψία, η ασθένεια Alzheimer, η σχιζοφρένεια, η σκλήρυνση 

κατά πλάκας και µερικοί τύποι καρκίνων όπως ο καρκίνος του µαστού (Bishop and 

Sham, 2000; Sing et al., 2003). 

5.1.2 Γενετικοί Παράγοντες 

Οι γενετικοί παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην εµφάνιση των 

πολυπαραγοντικών νόσων σχετίζονται µε τις αλλαγές που παρατηρούνται ανάµεσα 

στις ακολουθίες δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος των ανθρώπων, του γνωστού DNA. Οι 

                                                                                                                                            
ανταγωνιστικότητα και συνέργεια κληρονοµικότητας και περιβάλλοντος για τη διαµόρφωση διάφορων 
ανθρώπινων χαρακτηριστικών.  
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αλλαγές αυτές ονοµάζονται πολυµορφισµοί5 και συµβαίνουν µε µεγαλύτερη 

συχνότητα (>1% στη πλειονότητα των περιπτώσεων) από τις αλλαγές στο DNA των 

ανθρώπων που ονοµάζονται µεταλλάξεις (Jiang et al., 2003; Hood, 2003). Μπορεί να 

εµφανίζονται ανάµεσα σε διαφορετικές φυλές, αποτελούν ουσιαστικά µια 

φυσιολογική κατάσταση αλλά η εµφάνιση συγκεκριµένων πολυµορφισµών µπορεί να 

συνιστά τη γενετική προδιάθεση του ατόµου να ασθενήσει.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό των πολυµορφισµών αποτελούν οι µονονουκλεοτιδικοί 

πολυµορφισµοί που στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως SNPs (προφέρονται «σνιπς») 

από την αγγλική ονοµασία «Single Nucleotide Polymorphisms». Οι 

µονονουκλεοτιδικοί πολυµορφισµοί αναφέρονται στην αλλαγή µιας βάσης (A,T,G,C) 

στη νουκλεοτιδική ακολουθία του DNA (βλ. Εικόνα 5.1) και σε αυτούς οφείλεται 

περίπου το 90% της διαφοράς στη γενετική πληροφορία των ατόµων. Υπολογίζεται 

ότι ένα SNP συµβαίνει ανά 100-300 βάσεις στο 

σύνολο του ανθρώπινου γονιδιώµατος που 

απαριθµεί περίπου 3 δισεκατοµµύρια βάσεις. ∆υο 

στα τρία SNP που συµβαίνουν αντιστοιχούν σε 

αντικατάσταση της κυτοσίνης (C) από θυµίνη (Τ). 

Όταν ένα SNP βρίσκεται σε τµήµα DNA που 

κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη και αλλάζει ένα 

αµινοξύ στο προϊόν µετάφρασης ονοµάζεται µη 

συνώνυµο SNP (nonsynonymous). Η dbSNP 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/) αποτελεί µια 

δηµόσια βάση δεδοµένων που συντηρείται από το 

NCBI (National Center of Biotechnology 

Information) στις Η.Π.Α. και στην οποία είναι 

καταχωρηµένα τα SNPs που έχουν βρεθεί για 

διάφορα είδη ανάµεσα τους και ο άνθρωπος 

(αναφέρεται ως «homo sapiens» στη βάση).  

Πέρα από τα SNPs, πολυµορφισµούς αποτελούν και οι εισαγωγές (insertions) και 

διαγραφές (deletions)6 τµηµάτων DNA που όµως εµφανίζονται λιγότερο συχνά (Väli 

et al., 2008). Και αυτοί οι  πολυµορφισµοί έχουν καταχωρηθεί στη βάση dbSNP.  

                                                 
5 Σε αντιπαράθεση µε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδέχονται µεταβολές, οι γενετικοί 
παράγοντες των πολυµορφισµών θεωρούνται αµετάβλητοι (fixed). 
6 Στη βιβλιογραφία οι εισαγωγές και διαγραφές αναφέρονται από κοινού και ως «indels». 

 

Εικόνα 5.1 Παράδειγµα 
µονονουκλεοτιδικού πολυµορφισµού 
(SNP) που συνίσταται στην 
αντικατάσταση της βάσης C στο 
δίκλωνο µόριο του DNA (1) από τη 
βάση Τ στο δίκλωνο µόριο του DNA 
(2). Όλες οι βάσεις σε κάθε µόριο 
DNA ακολουθούν τη 
συµπληρωµατικότητα G-C, T-A 
ανάµεσα στους δυο κλώνους. 
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Ως παραδείγµατα γονιδίων των οποίων πολυµορφισµοί έχουν συσχετιστεί µε µία 

ή περισσότερες ασθένειες αναφέρονται εδώ το γονίδιο ACE (Angiotensin converting 

enzyme) που έχει συσχετιστεί µε ισχαιµικά επεισόδια και την ασθένεια του 

Alzeihmer (Agerholm-Larsen et al., 1997; Sayed-Tabatabaei et al., 2006), το γονίδιο 

ΤΝF-α (Tumor Necrosis Factor-α) που έχει συσχετιστεί µε το άσθµα (Russo and 

Polosa, 2005) και το γονίδιο TGF-β (Tumor Necrosis Factor-β) που έχει συσχετιστεί 

µε τον καρκίνο του µαστού και την οστεοπόρωση (Neil et al., 2006). Η συσχέτιση 

πολυµορφισµών σε ένα γονίδιο µε περισσότερες από µια ασθένειες ενισχύει την 

άποψη ότι πολλές πολυπαραγοντικές ασθένειες διέπονται από κοινά βιολογικά 

µονοπάτια (Weber, 1999; Todd, 2006). 

5.1.3 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν στην εµφάνιση ή µη των 

πολυπαραγοντικών νόσων σχετίζονται µε πτυχές της ζωής του ανθρώπου και 

λαµβάνουν χώρα µετά τη γέννηση του. Ως τέτοιοι αναφέρονται η διατροφή, το 

κάπνισµα, η φυσική άσκηση, η µόλυνση του περιβάλλοντός, κάποια σηµαντικά 

γεγονότα στη ζωή του ατόµου (π.χ. απώλεια συγγενικού προσώπου) αλλά ακόµα και 

οι ιατρικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση της υγείας ενός ατόµου (Stolk et al., 2007).  

Ειδικά, ο δυτικός τρόπος διατροφής αποτελεί περιβαλλοντικό παράγοντα που 

συµβάλει στην εµφάνιση ποικίλων σύγχρονων πολυπαραγοντικών νόσων όπως ο 

διαβήτης τύπου 2 και η παχυσαρκία (Pereira et al., 2005). Το κάπνισµα, επίσης, έχει 

διαπιστωθεί ότι επιδρά στην ανάπτυξη χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας 

(Rabe et al., 2007) αφού το 90% των ασθενών έχουν σηµαντικό ιστορικό 

καπνίσµατος. Η κατάθλιψη, τέλος, πέρα από γενετικά αίτια (McGuffin et al., 1996; 

Kendler et al., 1999) οφείλεται και σε γεγονότα της ζωής του ατόµου, όπως ένα 

διαζύγιο, προηγούµενες ασθένειες και η απώλεια της εργασίας που θεωρείται ότι 

προέρχονται από το περιβάλλον του (Ornel et al., 2001;Tennant et al., 2002).  

Η ηλικία και το φύλο αποτελούν, επίσης, παράγοντες που σε αρκετές περιπτώσεις 

θεωρούνται ότι επιδρούν στην εµφάνιση ή όχι πολυπαραγοντικών νόσων και 

λαµβάνονται υπόψη στην αιτιολογική τους ανάλυση (Suetens et al., 2001; 

Tuomilehto, 2004; Webster, 1994; Juutilainen et al., 2004). Οι παράγοντες αυτοί 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αν και δεν αποτελούν περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (δεν κατηγοριοποιούνται όµως ούτε και στη κατηγορία των γενετικών 

παραγόντων).   
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5.1.4 Παραδείγµατα Αλληλεπίδρασης Γενετικών και Περιβαλλοντικών 
Παραγόντων 

Ως παράδειγµα αλληλεπίδρασης γενετικού και περιβαλλοντικού παράγοντα προς την 

εκδήλωση πολυπαραγοντικής νόσου, µπορεί να αναφερθεί η αλληλεπίδραση της 

έκθεσης του ατόµου σε καπνό µέσα σε περιβάλλον καπνιστών και των SNPs στην 

περιοχή του 17q21 του ανθρώπινου DNA προς την εκδήλωση άσθµατος σε νεαρή 

ηλικία (Bouzigon et al., 2008). Οι Bouzigon και συνεργάτες, αφού διαπίστωσαν την 

ύπαρξη 11 SNPs στη περιοχή 17q21 που σχετίζονται σηµαντικά µε την εκδήλωση 

άσθµατος, παρατήρησαν ότι η συνύπαρξη του πιο σηµαντικού SNP και της έκθεσης 

σε καπνό αυξάνει τη πιθανότητα εκδήλωσης της ασθένειας.   

Επίσης, οι άντρες καπνιστές που είναι οµοζυγωτοί7 στο αλληλόµορφο Ε4 του 

γονιδίου ApoE (Apolipoprotein E) που εµφανίζεται µε τη µορφή αλληλόµορφων Ε2, 

Ε3, και Ε4 έχουν αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου (Talmud et al., 

2004).  Στην (Talmud et al., 2004), αναφέρεται, επίσης, ότι οι άντρες που είναι 

οµοζυγωτοί µε το αλληλόµορφο γ2 στο γονίδιο ADH (Alcohol Dehydrogenase) και 

κάνουν µέτρια κατανάλωση αλκοόλ έχουν µειωµένο κίνδυνο εκδήλωσης στεφανιαίας 

νόσου σε σχέση µε άντρες που κάνουν ίδια κατανάλωση αλκοόλ αλλά φέρουν 

οµοζυγωτά το αλληλόµορφο γ1 του ίδιου γονιδίου.  

Παράδειγµα αλληλεπίδρασης δύο γενετικών παραγόντων αποτελεί η διαπίστωση 

των Tiret και συνεργατών (1994) ότι άτοµα οµοζυγωτά στο αλληλόµορφο D 

(αντιστοιχεί σε πολυµορφισµό διαγραφής) του γονιδίου ACE (Angiotensin 

Converting Enzyme) έχουν αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης εµφράγµατος του 

µυοκαρδίου όταν φέρουν το αλληλόµορφο C του γονιδίου AGT1R (Αngiotensin II 

AT1 Receptor). 

5.2 Μέθοδοι για την Αιτιολογική Ανάλυση Πολυπαραγοντικών 
Νόσων  

5.2.1 Στατιστική Επεξεργασία  

Η αιτιολογική ανάλυση πολυπαραγοντικών ασθενειών περιλαµβάνει την ταυτοποίηση 

παραγόντων, γενετικών ή/και περιβαλλοντικών, που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην 

εµφάνιση τους και τον προσδιορισµό του τρόπου που επιδρούν σε αυτή. Πέρα από τη 
                                                 
7 Ένα άτοµο ονοµάζεται οµοζυγωτό (homozygote) για ένα γονίδιο όταν έχει κληρονοµήσει το ίδιο 
αλληλόµορφο και από τους δυο γονείς.  Σε διαφορετική περίπτωση ονοµάζεται ετεροζυγωτό για το 
συγκεκριµένο γονίδιο.  
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συνέργεια γενετικών ή/και περιβαλλοντικών παραγόντων (gene-gene interactions, 

gene-environment interactions), είναι δυνατό κάποιος παράγοντας να επιδρά 

αυτόνοµα στην εµφάνιση της ασθένειας και αυτό αναφέρεται ως κύρια επίδραση 

(main effect)8.  

Η ανάλυση των ασθενειών µε γενετικό υπόβαθρο, ανάµεσα τους και οι 

πολυπαραγοντικές, αρχικά περιλαµβάνει τη χρήση στατιστικών εργαλείων σε 

δεδοµένα ασθενών-µαρτύρων (cases-controls). Οι αντίστοιχες µελέτες (genetic 

association studies) έχουν σκοπό τη ταυτοποίηση γενετικών παραγόντων, π.χ. SNPs, 

που επιδρούν στη εκδήλωσή τους (Cordell and Clayton, 2005).  Ο πιο συνηθισµένος 

τρόπος ανίχνευσης συσχέτισης ενός SNP µε µια ασθένεια σε τέτοιες µελέτες είναι η 

κατασκευή κατάλληλου πίνακα συχνοτήτων εµφάνισης ασθενών και µαρτύρων µε το 

SNP (σε οµοζυγωτή ή ετεροζυγωτή µορφή) και χωρίς αυτό και η χρήση κατάλληλου 

στατιστικού ελέγχου όπως οι έλεγχοι Fischer, Pearson και Χ2. Ο χρησιµοποιούµενος 

έλεγχος θα απορρίψει ή όχι σε επιλεγµένο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας τη 

µηδενική υπόθεση ότι το υπό µελέτη SNP εµφανίζεται στους ασθενείς (ή µάρτυρες). 

Στην περίπτωση που ο φαινότυπος της ασθένειας αποτελεί συνεχή µεταβλητή µπορεί 

να χρησιµοποιηθούν η ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) και το µοντέλο γραµµικής 

παλινδρόµησης (linear regression) που όµως θεωρούν γραµµική σχέση ανάµεσα 

στους παράγοντες που επιδρούν στην εµφάνιση ασθένειας και το φαινότυπο της 

(Balding, 2006).  

Η λογιστική παλινδρόµηση (logistic regression) αποτελεί, επίσης, σηµαντικό 

στατιστικό εργαλείο για τις µελέτες ασθενών-µαρτύρων (Nagelkerke et al., 2005). 

Ενσωµατώνει την επίδραση παραγόντων και την αλληλεπίδραση τους σε κατάλληλο 

µοντέλο που εκτιµά τη πιθανότητα να ασθενήσει ένα άτοµο µε βάση τις τιµές που το 

χαρακτηρίζουν για τους µελετώµενους παράγοντες. Συγκεκριµένα, η πιθανότητα Pi 

να ασθενήσει ένα άτοµο δίνεται από τη σχέση της µορφής:  

∑∑∑
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όπου xj (j=1,..,p) είναι η τιµή για τον j-οστό παράγοντα σε ένα σύνολο p παραγόντων, 

βj είναι ο συντελεστής παλινδρόµησης για την κύρια επίδραση που επιτελείται από 

τον j-οστό παράγοντα και βjk είναι ο συντελεστής παλινδρόµησης για την 

αλληλεπίδραση των παραγόντων j και k. H (1) ενσωµατώνει την αλληλεπίδραση 
                                                 
8 Στην αγγλική βιβλιογραφία η αλληλεπίδραση n παραγόντων αναφέρεται ως «n-way interaction» 
(καταχρηστικά n = 1 για την περίπτωση κύριας επίδρασης).    
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µέχρι και δυο παραγόντων και είναι φανερό ότι η ενσωµάτωση αλληλεπίδρασης 

περισσοτέρων παραγόντων οδηγεί σε ένα πολύπλοκο µοντέλο της ίδιας µορφής. H 

λογιστική παλινδρόµηση και υβριδικές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη 

της αιτιότητας ασθενειών στις (Fujiwara et al., 2008; Coffey et al., 2004; Cordell and 

Clayton, 2002; Wang et al., 2005). 

Τελευταία, η ανάγκη για i) ταυτόχρονη ανάλυση ενός µεγάλου αριθµού 

παραγόντων και ii) ανίχνευση αλληλεπιδράσεων µεγάλου αριθµού παραγόντων, 

οδήγησε στην ανάπτυξη νέων υπολογιστικών µεθόδων ή την προσαρµογή µεθόδων 

από το χώρο πληροφορικής, και ειδικότερα της υπολογιστικής νοηµοσύνης, στις 

ανάγκες ανάλυσης πολυπαραγοντικών νόσων. Οι Heidema και συνεργάτες (2006) 

προτείνουν την ιεραρχική ταξινόµηση του Σχήµατος 5.2 για τις µεθόδους ανίχνευσης 

αλληλεπιδράσεων γενετικών παραγόντων που, όπως υποστηρίζουν, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και για την από κοινού µελέτη της επίδρασης γενετικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Οµαδοποιούν ως παραδοσιακές µεθόδους τη 

λογιστική παλινδρόµηση και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, ενώ στην κατηγορία των 

µη παραµετρικών µεθόδων περιλαµβάνουν µεθόδους όπως οι συνδυαστικές.  

 

Σχήµα 5.2 Ιεραρχική ταξινόµηση µεθόδων για την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων γενετικών 
παραγόντων σε πολυπαραγοντικές ασθένειες (προσαρµογή από την (Heidema et al., 2006))   

Εκτός από τη λογιστική παλινδρόµηση που περιγράφηκε ήδη, η εφαρµογή των 

µεθόδων τους Σχήµατος 5.2, επεκτάσεων τους αλλά και άλλων µεθόδων της 

βιβλιογραφίας στη µελέτη πολυπαραγοντικών ασθενειών περιγράφεται παρακάτω. 
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Συγκεκριµένα µέθοδοι υπολογιστικής νοηµοσύνης µε έµφαση στα τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα παρουσιάζονται στην §5.2.2, ενώ µη παραµετρικές µέθοδοι παρουσιάζονται 

στην §5.2.3. 

5.2.2 Μέθοδοι Υπολογιστικής Νοηµοσύνης 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται η εφαρµογή µεθόδων υπολογιστικής 

νοηµοσύνης στην αιτιολογική ανάλυση πολυπαραγοντικών νόσων. Ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στον τρόπο εφαρµογής των τεχνητών νευρωνικών δικτύων στην ανάλυση των 

πολυπαραγοντικών νόσων και σε αντίστοιχες εργασίες της βιβλιογραφίας, µια και τα 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα αποτελούν το βασικό στοιχείο των µεθοδολογιών που 

προτείνονται και χρησιµοποιούνται στη παρούσα διατριβή για τον ίδιο σκοπό και 

περιγράφονται στο επόµενο κεφάλαιο. Παράλληλα παρουσιάζονται εργασίες που 

συνδυάζουν εξελικτικούς αλγορίθµους (evolutionary algorithms) µε τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα και άλλες µεθόδους για την ανάλυση πολυπαραγοντικών 

ασθενειών.  

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούν µονάδες 

υπολογιστικής νοηµοσύνης που, µιµούµενες τον ανθρώπινο εγκέφαλο, επιλύουν 

πολύπλοκα προβλήµατα. Χρησιµοποιώντας ένα σύνολο εισόδων κατάλληλα 

προσαρµοσµένων στο υπό µελέτη πρόβληµα µπορούν να ταξινοµούν το αντίστοιχο 

διάνυσµα εισόδου σε µια από δύο ή περισσότερες κατηγορίες ενδιαφέροντος ή να 

προβλέπουν την τιµή για µια µεταβλητή ενδιαφέροντος. Μάλιστα, µέσω της a priori 

εκπαίδευσης τους µε ένα σύνολο προτύπων είναι δυνατή η προσαρµογή της 

εσωτερικής δοµής τους (π.χ. βάρη διασύνδεσης νευρώνων και τιµές πόλωσης τους για 

τα δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης) στο υπό µελέτη πρόβληµα. Έτσι, αποκτούν 

ικανότητα γενίκευσης και µπορούν να ταξινοµούν νέα διανύσµατα εισόδου ή να 

προβλέπουν την τιµή ενός χαρακτηριστικού µε συγκεκριµένη ορθότητα.  

Η εφαρµογή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων στη µελέτη πολυπαραγοντικών 

νόσων συνίσταται βασικά στα εξής: 

•  Κατάλληλη κωδικοποίηση των υπό ανάλυση παραγόντων και χρήση τους ως 

εισόδους στο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. Ένα γονίδιο Α, για παράδειγµα, µπορεί 

να εµφανίζεται µε τα αλληλόµορφα Α,α λόγω πολυµορφισµού και άρα οι δυνατές 

µορφές µε τις οποίες ένα άτοµο µπορεί να φέρει το γονίδιο είναι οι ΑΑ, Αα και 

αα. Με κατάλληλη αριθµητική κωδικοποίηση, π.χ. ΑΑ (-1), Αα (0) και αα (1), 

είναι δυνατό να τροφοδοτηθεί ο αντίστοιχος νευρώνας εισόδου µε την 
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πληροφορία για τη µορφή που φέρει το άτοµο το γονίδιο. Η πληροφορία για τον 

περιβαλλοντικό παράγοντα του καπνίσµατος, για παράδειγµα, µπορεί παρόµοια 

να παρουσιαστεί στο δίκτυο µε αντίστοιχη κωδικοποίηση, π.χ. καπνιστής (-1), µη 

καπνιστής (1). Είναι δυνατό, βέβαια, οι παράγοντες που αναλύονται να 

αντιστοιχούν σε συνεχείς (και όχι κατηγορικές) µεταβλητές (π.χ. ηλικία). 

•  Κατάλληλη κωδικοποίηση του φαινοτύπου της ασθένειας που χρησιµοποιείται 

ως µεταβλητή εξόδου στο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. Για παράδειγµα, σε ένα 

δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης και για φαινότυπο της µορφής «ασθένεια», «µη 

ασθένεια» µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας νευρώνας εξόδου που η έξοδος του 

κωδικοποιεί τα εξής: 0 (µη ασθένεια), 1 (ασθένεια). Και εδώ, είναι δυνατόν ο 

φαινότυπος να αποτελεί µια συνεχή µεταβλητή, π.χ. για την περίπτωση επιπέδων 

τριγλυκεριδίων στο αίµα.  

• Εκπαίδευση του τεχνητού νευρωνικού δικτύου µε ένα σύνολο διαθέσιµων ατόµων 

µε γνωστές τιµές για τους υπό ανάλυση παράγοντες και γνωστό φαινότυπο. Τα 

άτοµα αυτά λειτουργούν ως πρότυπα και αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης. Η 

εκπαίδευση θα διαµορφώσει έτσι την εσωτερική δοµή του δικτύου ώστε οι κύριες 

επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις να έχουν ενσωµατωθεί σε αυτή, π.χ. µε 

κατάλληλη τροποποίηση των βαρών διασύνδεσης του νευρώνα εισόδου για ένα 

γονίδιο προς τους υπόλοιπους νευρώνες.  

• Κάθε νέο άτοµο παρουσιάζεται στο δίκτυο ως διάνυσµα εισόδου που περιέχει τις 

τιµές για τους παράγοντες που µελετώνται. Η επεξεργασία του διανύσµατος 

εισόδου από το εκπαιδευµένο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο θα κατατάξει το νέο 

άτοµο σε µια από τις κατηγορίες του φαινοτύπου ή θα εκτιµήσει την τιµή του σε 

περίπτωση φαινοτύπου που αντιστοιχεί σε συνεχή µεταβλητή. Η προσαρµογή του 

τεχνητού νευρωνικού δικτύου και η ικανότητα γενίκευσης του µπορεί να ελεγχθεί 

χρησιµοποιώντας ένα ξεχωριστό σύνολο ατόµων (σύνολο ελέγχου) µε γνωστές 

τιµές για τους µελετώµενους παράγοντες και γνωστό φαινότυπο.    

Οι Lucek και Ott (1997) χρησιµοποίησαν ένα πολυστρωµατικό δίκτυο πρόσθιας 

τροφοδότησης για την ανάλυση δεδοµένων που προσοµοιώνουν τις αλληλεπιδράσεις 

γονιδίων σε υποθετική πολυγονιδιακή ασθένεια. Αφού εκπαίδευσαν το τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο µε τα τεχνητά δεδοµένα, ανέλυσαν τα διαµορφωµένα βάρη και 

κατέληξαν ότι τα βάρη που συνδέονται µε νευρώνες εισόδου που αντιστοιχούν στα 

συσχετισµένα µε την ασθένεια γονίδια είναι υψηλότερα. Οι Tomida και συνεργάτες 
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(2002) στα πλαίσια µελέτης ασθενών-µαρτύρων για αλλεργικές ασθένειες 

εκπαίδευσαν τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που ταξινοµεί άτοµα χρησιµοποιώντας ως 

είσοδο πληροφορία για πολυµορφισµούς που πιστεύεται ότι διαδραµατίζουν κάποιο 

ρόλο στην ανάπτυξη των ασθενειών. Το δίκτυο πέτυχε περίπου 78% ορθή 

κατηγοριοποίηση σε ένα σύνολο ελέγχου. Στην (Gueli et al., 2005), οι συγγραφείς 

χρησιµοποίησαν την αρχιτεκτονική ενός δικτύου πρόσθιας τροφοδότησης για να 

µελετήσουν την επίδραση διάφορων παραγόντων (κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισµα, 

γάµος, φύλο, ηλικία, βάρος) στα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίµα. 

Οι Mutoh και συνεργάτες (2005), τέλος, µε σκοπό τη µελέτη βακτηριδιακής 

µόλυνσης (Helicobacter pylori) εκπαίδευσαν κατάλληλη αρχιτεκτονική τεχνητού 

νευρωνικού δικτύου χρησιµοποιώντας ως είσοδο πληροφορία για όλους τους 

δυνατούς συνδυασµούς τριών από 37 πολυµορφισµούς. Το σύνολο των 

πολυµορφισµών που χρησιµοποιήθηκε από το δίκτυο µε την καλύτερη απόδοση στο 

σύνολο εκπαίδευσης θεωρήθηκε από τους συγγραφείς ως το πιο συσχετισµένο µε τον 

υπό µελέτη φαινότυπο. 

Είναι φανερό ότι στις προαναφερθείσες εργασίες είσοδο στα τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα αποτελεί πληροφορία σχετική µε ένα προκαθορισµένο σύνολο παραγόντων ή 

γίνεται µια εξαντλητική αναζήτηση του χώρου εισόδων (Mutoh et al., 2005). Πολλές 

φορές όµως είναι απαραίτητο να επιλεχθούν από ένα ευρύ σύνολο εκείνοι οι 

παράγοντες, γενετικοί ή περιβαλλοντικοί, που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο 

µελετώµενο φαινότυπο µια και δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ποιοι είναι αυτοί. 

Αυτό ανάγεται στη λύση ενός προβλήµατος επιλογής χαρακτηριστικών (feature 

selection) και παράλληλα σχετίζεται µε τον περιορισµό των τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων που είναι γνωστός πλέον ως η «κατάρα της διάστασης» (curse of 

dimensionality). Ο εν λόγω περιορισµός αναφέρεται στην αδυναµία τους να 

αναλύουν ένα µεγάλο αριθµό χαρακτηριστικών εισόδου χρησιµοποιώντας ένα 

σχετικά µικρό αριθµό προτύπων. Έτσι, και στην εφαρµογή των τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων στη µελέτη πολυπαραγοντικών νόσων, αυτά έχουν συνδυαστεί µε µεθόδους 

επιλογής χαρακτηριστικών.  

Έτσι, δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης συνδυάζεται µε µέθοδο όπισθεν επιλογής 

χαρακτηριστικών (parameter decreasing method) µε σκοπό την ταυτοποίηση των πιο 

σηµαντικών SNPs που επιδρούν στην εκδήλωση του παιδικού άσθµατος σε µελέτη 

ασθενών-µαρτύρων στην (Tomita et al., 2004). Κατά την επαναληπτική διαδικασία 

της όπισθεν επιλογής χαρακτηριστικών τα υποψήφια υποσύνολα SNPs αξιολογούνται 
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µέσω της απόδοσης των τεχνητών νευρωνικών δικτύων που τα χρησιµοποιούν ως 

είσοδο. Οι Tomita και συνεργάτες κατέληξαν από το αρχικό σύνολο 25 υποψήφιων 

SNPs σε ένα υποσύνολο 10 SNPs, ενώ το αντίστοιχο δίκτυο είχε ποσοστό ορθής 

κατηγοριοποίησης ίσο µε 74.4% σε ένα σύνολο ελέγχου.   

Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι (evolutionary algorithms) αποτελούν, επίσης, οµάδα 

αλγορίθµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επιλογή χαρακτηριστικών 

εισόδου σε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (Castillo et al., 2000; Arifovic and Gencay, 

2001; Motsinger et al., 2006a). Οι Ritchie και συνεργάτες (2003) συνδύασαν, λοιπόν, 

τις αρχές του γενετικού προγραµµατισµού µε την αρχιτεκτονική πολυστρωµατικού 

τεχνητού νευρωνικού δικτύου πρόσθιας τροφοδότησης που µοντελοποιούν µε χρήση 

δέντρων (Genetic Programming Neural Networks, GPNNs). Θεώρησαν ότι οι 

νευρώνες του δικτύου αντιστοιχούν σε κόµβους του δέντρου, ενώ µοντελοποίησαν 

την εσωτερική δοµή του δικτύου χρησιµοποιώντας στοιχειώδεις πράξεις ανάµεσα 

στις τιµές των κόµβων καθώς και βάρη στις ακµές που συνδέουν του κόµβους. Με 

βάση τις αρχές του γενετικού προγραµµατισµού βελτιστοποιούν τη δοµή του 

νευρωνικού δικτύου στην οποία περιλαµβάνονται και τα χρησιµοποιούµενα 

χαρακτηριστικά εισόδου (βλ. Σχήµα 5.3 για τη σχηµατική αναπαράσταση της 

µεθόδου). Οι Motsinger και συνεργάτες (2006b)  εφάρµοσαν την παραπάνω υβριδική 

τεχνική και αποκάλυψαν αλληλεπίδραση του γονιδίου DSTL και του φύλου στην 

εµφάνιση της ασθένειας του Parkinson.  

Εξελικτικοί αλγόριθµοι έχουν χρησιµοποιηθεί µε σκοπό την ανάλυση 

πολυπαραγοντικών ασθενειών σε συνδυασµό και µε µεθόδους διαφορετικές από 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Έτσι, οι Nakamichi και συνεργάτες (2004) 

χρησιµοποίησαν γενετικό αλγόριθµο για την επιλογή των πιο σηµαντικών 

παραγόντων που συσχετίζονται µε το διαβήτη τύπου 2 ξεκινώντας από ένα σύνολο 

SNPs και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η αξιολόγηση των υποσυνόλων 

παραγόντων έγινε µε χρήση του κριτηρίου πληροφορίας Akaike (Akaike Information 

Criterion), ενώ το τελικά επιλεγµένο υποσύνολο παραγόντων χρησιµοποιήθηκε σε 

συνδυασµό µε µοντέλο λογιστικής παλινδρόµησης. Στην (Chen et al. 2007) 

παρουσιάζεται η συνδυασµένη χρήση µηχανών υποστήριξης διανυσµάτων (Support 

Vector Machines, SVMs) µε µεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, µεταξύ των 

οποίων και γενετικός αλγόριθµος. Χρησιµοποιώντας προσοµοιωµένα και πραγµατικά 

δεδοµένα αλληλεπίδρασης γονιδίων, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι ο εξελιγµένος 

αλγόριθµος ταξινόµησης των SVMs αποτελεί µια αρκετά καλή λύση για την 
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ανίχνευση αλληλεπιδράσεων και τον προτείνουν για χρήση στη µελέτη 

πολυπαραγοντικών ασθενειών. 

Τέλος, οι Moore και Hahn (2002) προτείνουν το συνδυασµό κυτταρικών 

αυτοµάτων (cellular automata) και γενετικού αλγορίθµου για την ταυτοποίηση 

συνδυασµών από SNPs που επιδρούν στην επικινδυνότητα εµφάνισης ασθένειας. Η 

µεθοδολογία που προτείνουν χρησιµοποιείται, ωστόσο, µόνο σε προσοµοιωµένα 

δεδοµένα. 

  

 
Σχήµα 5.3 Σχηµατική αναπαράσταση της µεθόδου GPNN (Ritchie et al., 2003). Στα βήµατα (steps) 1, 
.., 6 λαµβάνουν χώρα τα εξής: Βήµα 1. Ορίζονται οι αρχικές παράµετροι, όπως οι στοιχειώδεις πράξεις 
µοντελοποίησης των τεχνητών νευρωνικών δικτύων ως δέντρα και οι παράµετροι του γενετικού 
προγραµµατισµού, π.χ. πιθανότητα διασταύρωσης (crossover rate) και ο αριθµός των γενεών (Νo. of 
generations). Βήµα 2. Πραγµατοποιείται διαµέριση των διαθέσιµων δειγµάτων σε 10 ίσα µέρη. Από 
αυτά, τα 9 µέρη χρησιµοποιούνται ως σύνολο εκπαίδευσης και το εναποµένον ως σύνολο ελέγχου. 
Βήµα 3. ∆ηµιουργείται τυχαία ένας αρχικός πληθυσµός τεχνητών νευρωνικών δικτύων που 
µοντελοποιούνται ως δέντρα. Βήµα 4. Για κάθε τεχνητό νευρωνικό δίκτυο του αρχικού πληθυσµού 
υπολογίζεται το ποσοστό µη ορθής κατηγοριοποίησης στο σύνολο εκπαίδευσης (classification error). 
Το ποσοστό αυτό χρησιµοποιείται ως συνάρτηση ποιότητας κατά την παραγωγή νέας γενιάς τεχνητών 
νευρωνικών δικτύων (Βήµα 5) µέσω της αρχής του γενετικού προγραµµατισµού (επαναληπτική 
διαδικασία µεταξύ βηµάτων 4 και 5). Βήµα 6. Αφού ολοκληρωθεί ο αριθµός των προβλεπόµενων 
γενεών επιλέγεται µε βάση τη συνάρτηση ποιότητας το βέλτιστο δίκτυο για το οποίο υπολογίζεται και 
το ποσοστό µη ορθής κατηγοριοποίησης στο σύνολο ελέγχου (prediction error). Η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται ώστε καθεµία από τις 10 διαµερίσεις του συνόλου δειγµάτων να χρησιµοποιηθεί ως 
σύνολο ελέγχου (10-fold cross validation). Τέλος, υπολογίζεται ο αριθµός των φορών που κάθε 
χαρακτηριστικό εισόδου χρησιµοποιείται από τα 10 βέλτιστα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (cross 
validation consistency). Η ποσότητα αυτή αποτελεί µέτρο της συσχέτισης καθεµίας από τις εισόδους 
µε την έξοδο του τεχνητού νευρωνικού (π.χ. το φαινότυπο ασθένειας).  
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5.2.3 Μη Παραµετρικές Μέθοδοι 

Σύµφωνα µε την (Heidema et al., 2006) (Σχήµα 5.4) οι µη παραµετρικές µέθοδοι 

µπορούν να οµαδοποιηθούν στις κατηγορίες των προσεγγίσεων δυο βηµάτων (two 

step approaches), στις συνδυαστικές µεθόδους (combinatorial methods) και στις 

µεθόδους αναδροµικού διαµερισµού (recursive partitioning).  

Στις προσεγγίσεις δυο βηµάτων διακρίνονται τα εξής βήµατα: 1) καθορισµός ενός 

υποσυνόλου γενετικών παραγόντων από το αρχικό σύνολο που επιδρά στην εµφάνιση 

ασθένειας και 2) προσθήκη των περιβαλλοντικών παραγόντων και από κοινού 

ανάλυση των παραγόντων µε γνωστή µέθοδο όπως η λογιστική παλινδρόµηση και τα 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Στην περίπτωση της προσέγγισης συσχέτισης οµάδων (set 

association approach) (Heidema et al., 2006) που ανήκει στην κατηγορία των 

προσεγγίσεων δυο βηµάτων, κατά τον καθορισµό του υποσυνόλου των γενετικών 

παραγόντων χρησιµοποιείται κατάλληλη στατιστική µέθοδος, όπως ο έλεγχος X2, για 

την εκτίµηση της συσχέτισης του κάθε παράγοντα µε την εµφάνιση της ασθένειας. 

Ξεκινώντας από τον παράγοντα µε τη µεγαλύτερη τιµή στην τιµή αντίστοιχης 

στατιστικής συνάρτησης, προστίθενται νέοι παράγοντες µε βάση τις τιµές της 

συνάρτησης και δηµιουργούνται υποσύνολα γενετικών παραγόντων µε διάσταση 1 

έως Μ (Μ µικρότερος του αρχικού αριθµού γενετικών παραγόντων). Η 

σηµαντικότητα αυτών των υποσυνόλων αξιολογείται µε κατάλληλο έλεγχο 

µεταθέσεων (permutation test) και επιλέγεται το πιο σηµαντικό µε βάση τιµές p-value 

που επιστρέφει ο έλεγχος. Η προσέγγιση συσχέτισης οµάδων έχει χρησιµοποιηθεί για 

τη µελέτη της καρδιοπάθειας (Ott and Hoh, 2003) και της ασθένειας Alzheimer (De 

Quervain et al. 2004). 

Συνδυαστικές µεθόδους αποτελούν οι µέθοδοι συνδυαστικού διαµερισµού 

(combinatorial partitioning method, CPM), περιορισµένου διαµερισµού (restricted 

partitioning method, RPM) και η µείωση πολυπαραγοντικής διάστασης (multifactor 

dimensionality reduction, MDR). H CPM αξιολογεί όλα τα δυνατά υποσύνολα 

παραγόντων µε προκαθορισµένη διάσταση, µε βάση τη φαινοτυπική ποικιλότητα που 

µπορεί να εξηγήθει από το κάθε υποσύνολο και έχει χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη 

των επιπέδων τριγλυκεριδίων πλάσµατος (Nelson et al., 2001). Η RPM δεν 

συµπεριλαµβάνει στην ανάλυσή της εκείνα τα υποσύνολα που µε χρήση 

προηγούµενου ελέγχου (για τις µέσες τιµές των παραγόντων) έχει δειχθεί ότι δεν 

εξηγούν σηµαντικό µέρος της φαινοτυπικής ποικιλότητας και έχει χρησιµοποιηθεί για 
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τη µελέτη του µεταβολισµού καµπτοθεκίνης (irinotecan metabolism) (Culverhouse et 

al. 2004).  

Η MDR (Hahn et al. 2003) αποτελεί µια δηµοφιλή και διαθέσιµη στο διαδίκτυο 

συνδυαστική µέθοδο (http://www.multifactordimensionalityreduction.org/) που είναι 

εµπνευσµένη από τη CPM. Είναι κατάλληλη για τη µελέτη ασθενειών µε δυαδικό 

(binary) φαινότυπο όπως οι µελέτες ασθενών-µαρτύρων. Από ένα αρχικό σύνολο 

 
Σχήµα 5.4 Σχηµατική αναπαράσταση της µεθόδου MDR (Hahn et al., 2003). Στα βήµατα (steps) 1,..,6 
για την επιλογή του βέλτιστου υποσυνόλου Μ=2 γενετικών παραγόντων από ένα σύνολο Ν γενετικών 
τόπων (loci) λαµβάνουν χώρα τα εξής: Βήµα 1. Πραγµατοποιείται διαµέριση των διαθέσιµων 
δειγµάτων σε 10 ίσα µέρη. Από αυτά, τα 9 µέρη χρησιµοποιούνται ως σύνολο εκπαίδευσης και το 
εναποµένον ως σύνολο ελέγχου. Βήµα 2. Επιλέγονται κάθε φορά Μ γενετικοί τόποι, π.χ. οι 3 και 4. Τα 
αντίστοιχα αλληλόµορφα εµφανίζονται µε τη µορφή ΑΑ,Αa,aa και BB,Bb,bb. Βήµα 3. Τοποθετείται 
σε Μ-διάστατο πίνακα 9 κελιών ο αριθµός ασθενών και µαρτύρων µε συγκεκριµένα αλληλόµορφα για 
κάθε δυνατό συνδυασµό τους (ο συνολικός αριθµός όλων των δυνατών συνδυασµών αλληλόµορφων 
είναι 9). Βήµα 4. Για κάθε κελί, υπολογίζονται οι αναλογίες ασθενών-µαρτύρων και το κελί 
χαρακτηρίζεται ως υψηλής επικινδυνότητας (high risk) ή χαµηλής επικινδυνότητας (low risk). Βήµα 5. 
Υπολογίζεται για όλα υποσύνολα Μ παραγόντων το ποσοστό µη ορθής κατηγοριοποίησης (error) των 
δειγµάτων του συνόλου εκπαίδευσης όταν αυτά κατηγοριοποιούνται µε βάση το χαρακτηρισµό των 
κελιών στον αντίστοιχο Μ-διάστατο πίνακα. Βήµα 6. Επιλέγεται το καλύτερο υποσύνολο των Μ 
παραγόντων µε βάση τα υπολογισµένα ποσοστά µη ορθής κατηγοριοποίησης (στο παρόν παράδειγµα 
επιλέγεται το υποσύνολο των γενετικών τόπων 1 και 6). Για το επιλεγµένο υποσύνολο υπολογίζεται, 
επιπλέον, το ποσοστό µη ορθής κατηγοριοποίησης στο σύνολο ελέγχου (δε φαίνεται στο σχήµα). Η 
διαδικασία επαναλαµβάνεται ώστε καθεµία από τις 10 διαµερίσεις του συνόλου δειγµάτων να 
χρησιµοποιηθεί ως σύνολο ελέγχου (10-fold cross validation). Υπολογίζεται ο αριθµός των φορών που 
κάθε δυνατό υποσύνολο Μ παραγόντων υποδεικνύεται ως καλύτερο από τη µέθοδο κατά τη 
επαναληπτική χρήση όλων των διαµερίσεων ως σύνολα ελέγχου (cross validation consistency). Το 
συνολικά βέλτιστο υποσύνολο διάστασης Μ προσδιορίζεται µε βάση τα ποσοστά ορθής 
κατηγοριοποίησης στα σύνολα ελέγχου και το «cross validation consistency»  όλων των υποσυνόλων 
που υποδείχτηκαν κατά την επαναληπτική διαδικασία.  
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Ν γενετικών ή/και περιβαλλοντικών παραγόντων (όλοι οι παράγοντες πρέπει να είναι 

κατηγορικές µεταβλητές), η MDR αξιολογεί κάθε δυνατό υποσύνολο Μ παραγόντων 

χρησιµοποιώντας τις αναλογίες ασθενών-µαρτύρων που εµφανίζονται για κάθε 

δυνατό συνδυασµό τιµών τους (βλ. Σχήµα 5.4 για την απλή περίπτωση επιλογής Μ=2 

παραγόντων). Η µέγιστη διάσταση Μ (Μ≤Ν) ορίζεται από το χρήστη αλλά η 

πολυπλοκότητα µεγαλώνει καθώς αυξάνει η τιµή της. Πλεονέκτηµα της µεθόδου 

είναι ότι εξάγει κανόνες της µορφής «Εάν ο Παράγοντας A είναι ...., Και ο 

Παράγοντας Β είναι ...., Και...., Τότε .... » που περιγράφουν λεκτικά τις 

αλληλεπιδράσεις των παραγόντων που έχει ταυτοποιήσει. Η MDR έχει 

χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη του καρκίνου του προστάτη (Xu et al. 2005) και του 

µαστού (Ritchie et al., 2001; Briollais et al., 2007), της υπέρτασης (Williams et al. 

2004), του διαβήτη τύπου 2 (Cho et al. 2004) και του εµφράγµατος του µυοκαρδίου 

(Coffey et al., 2004). 

Τέλος, η µέθοδος τυχαίων δασών (random forests), που αποτελεί µέθοδο 

αναδροµικού διαµερισµού, χρησιµοποιεί τυχαία υποσύνολα των υπό µελέτη 

παραγόντων και κατασκευάζει αντίστοιχα τυχαία δέντρα απόφασης. Η ρίζα του κάθε 

δέντρου υποδεικνύει το φαινότυπο (π.χ. ασθενής ή όχι) σύµφωνα µε τις τιµές για τους 

παράγοντες που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του. Σύµφωνα µε τη µέθοδο, οι 

παράγοντες που είναι πιο συσχετισµένοι µε το φαινότυπο θα βρίσκονται συνολικά πιο 

κοντά στις ρίζες των δέντρων. Η µέθοδος έχει εφαρµοστεί στη µελέτη του άσθµατος 

(Bureau et al.2005).       
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Η µεταγευµατική λιπαιµία, δηλαδή η αυξηµένη συγκέντρωση λιπιδίων στο αίµα 

µεταγευµατικά, έχει συσχετιστεί µε την εµφάνιση καρδιαγγειακών νόσων και 

µάλιστα της έχει αποδοθεί πολυπαραγοντική αιτιότητα. Στο παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζεται µελέτη που διεξήχθη στα πλαίσια της διατριβής µε σκοπό τη 

πολυπαραγοντική ανάλυση της µεταγευµατικής λιπαιµίας που µετράται µέσω της 

µεταγευµατικής απόκρισης τριγλυκεριδίων σε υγιή άτοµα που συµµετέχουν σε 

κατάλληλο γευµατικό πρωτόκολλο. Για την ανάλυση των δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκαν υπάρχουσες µεθοδολογίες, όπως απλά στατιστικά εργαλεία, αλλά 

και υβριδικοί αλγόριθµοι τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Αρχικά, γίνεται µια 

εισαγωγή στις καρδιαγγειακές νόσους και τη µεταγευµατική λιπαιµία. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα δεδοµένα και η µεθοδολογία που αναπτύσσεται και 

χρησιµοποιείται. Κατόπιν παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα και, 

τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα του παρόντος κεφαλαίου.  



Ανάπτυξη υβριδικών αλγόριθµων µε βάση µεθοδολογίες δικτύων για τη διερεύνηση συσχετίσεων σε 
βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδοµένα 

142 

6.1 Εισαγωγή 

Στη παρούσα ενότητα γίνεται µια εισαγωγή στη µελέτη που διεξάγεται στο παρόν 

κεφάλαιο µε σκοπό την πολυπαραγοντική ανάλυση της µεταγευµατικής λιπαιµίας. 

Αρχικά, παρουσιάζονται σύντοµα οι καρδιαγγειακές νόσοι µε την εµφάνιση των 

οποίων έχει συσχετιστεί η µεταγευµατική λιπαιµία. Στη συνέχεια περιγράφεται η 

µεταγευµατική λιπαιµία, ο τρόπος που συµβάλει στην αθηρογένεση, γενεσιουργό 

αιτία των καρδιαγγειακών νόσων, καθώς και ο πολυπαραγοντικός της χαρακτήρας. 

Τέλος, παρουσιάζεται σύντοµα το πλαίσιο εργασίας της παρούσας µελέτης. 

6.1.1 Καρδιαγγειακές Νόσοι 

Οι καρδιαγγειακές νόσοι αποτελούν µια οικογένεια σύγχρονων ασθενειών που 

σχετίζονται µε τη καρδιά και τα αγγεία (αρτηρίες και φλέβες) του ανθρώπου. Ενώ ο 

όρος περιλαµβάνει όλες τις νόσους του καρδιαγγειακού συστήµατος σύµφωνα µε το 

λεξικό MeSH (Medical Subjects Headings) του N.L.M1 στις Η.Π.Α, 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html), χρησιµοποιείται κυρίως για να 

περιγράψει ασθένειες που σχετίζονται µε την αθηρωµάτωση (ή αρτηριοσκλήρυνση) 

που αποτελεί µια  εκφυλιστική πάθηση των αρτηριών.  

Η αθηρωµάτωση προκαλείται από τη δηµιουργία πλάκας (αθηρογένεση) στο 

εσωτερικό τοίχωµα των αρτηριών λόγω εναπόθεσης λιπιδίων, άλλων συστατικών του 

αίµατος και ινώδους ιστού. Η δηµιουργία της πλάκας (αθήρωµα) οδηγεί στη στένωση 

και την απώλεια ελαστικότητας της αρτηρίας µε αποτέλεσµα τη µη ικανοποιητική 

µεταφορά αίµατος σε καίριους ιστούς, ενώ είναι δυνατή και η ρήξη της πλάκας µε 

αποτέλεσµα τη θρόµβωση και απόφραξη της αρτηρίας. Ανάλογα µε το όργανο που 

τροφοδοτείται µε αίµα από την εκφυλισµένη αρτηρία υπάρχουν και οι αντίστοιχες 

καρδιαγγειακές νόσοι. Ως παραδείγµατα τέτοιων µπορούν να αναφερθούν η 

στεφανιαία νόσος, το έµφραγµα του µυοκαρδίου, το ανεύρυσµα και το εγκεφαλικό. 

Για παράδειγµα, η δηµιουργία αθηρωµατικής πλάκας στην καρωτίδα µπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσµα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.  

Οι καρδιαγγειακές νόσοι αποτελούν πρωταρχική αιτία θανάτου στις ανεπτυγµένες 

χώρες και έχουν σηµαντικό κοινωνικο-οικονοµικό αντίκτυπο. Έτσι, περισσότεροι από 

70 εκατοµµύρια Αµερικανοί παρουσιάζουν καρδιαγγειακά προβλήµατα, ενώ και οι 

υπόλοιπες δυτικές χώρες αντιµετωπίζουν υψηλά και αυξανόµενα ποσοστά (National 

                                                 
1 National Library of Medicine 
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Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, USA; Petersen et al. 

2005). Πάνω από 910.000 Αµερικανοί πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακές 

νόσους, ενώ στην Ευρώπη, προκαλούν περίπου το µισό (49%) των συνολικών 

θανάτων και είναι υπεύθυνες για το 1/3 των ετών ανθρώπινης ζωής που χάνονται 

λόγω πρόωρου θανάτου. Παράλληλα, το συνολικό κόστος των καρδιαγγειακών 

ασθενειών στην Ευρώπη το 2005 ήταν 169 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 104 δισ. ευρώ 

αφορούν έξοδα θεραπείας των ασθενών (τα υπόλοιπα αφορούν µεταξύ άλλων και το 

κόστος λόγω µείωσης της παραγωγικότητας).  

Είναι, ήδη, γνωστό ότι οι καρδιαγγειακές ασθένειες έχουν πολυπαραγοντική 

αιτιότητα και ότι το περιβάλλον (διατροφή, κάπνισµα, καθιστική ζωή, άσκηση), το 

φύλο, η ηλικία και γενετικοί παράγοντες από κοινού συµβάλλουν στη γενεσιουργό 

αιτία τους, την αθηρογένεση (Hoeg, 1998; Sing et al., 2003; Talmud et al., 2004).  

Παραδείγµατα γενετικών παραγόντων που βρέθηκαν συσχετισµένοι µε την 

εµφάνιση εγκεφαλικού και στεφανιαίας νόσου αναφέρονται στις (Bersano et al., 

2008) και (Ordovas et al., 1986; Peacock et al., 1994; Olivieri et al., 2002) 

αντίστοιχα, ενώ οι πιο συχνά µελετώµενοι γενετικοί παράγοντες είναι οι 

πολυµορφισµοί των γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών (π.χ. apoA-Ι) οι οποίες 

συµµετέχουν στη µεταφορά και το µεταβολισµό των λιπιδίων του αίµατος.  

Στην (Ginsberg et al., 1998) µελετήθηκε η επίδραση της µείωσης των κορεσµένων 

λιπών της διατροφής στα επίπεδα λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών του αίµατος που 

σχετίζονται θετικά µε την επικινδυνότητα εµφάνισης καρδιοαγγειακών ασθενειών. Οι 

συγγραφείς έδειξαν ότι µια τέτοια διατροφική παρέµβαση µπορεί να µειώσει τα 

επίπεδα των κρίσιµων βιοχηµικών µετρήσεων.  

Ο Ordova (2006) αναφέρει παραδείγµατα αλληλεπίδρασης διατροφής και 

πολυµορφισµών γονιδίων σε δείκτες που µετρούν την ίδια επικινδυνότητα, όπως τη 

συνδυασµένη επίδραση πολυµορφισµού στο γονίδιο της apoA-I και πολύ-ακόρεστων 

λιπαρών οξέων της διατροφής στα επίπεδα της HDL (High Density Lipoprotein) 

χοληστερόλης. Επίσης, οι άντρες καπνιστές που φέρουν οµοζυγωτά το αλληλόµορφο 

Ε4 του γονιδίου της απολιποπρωτεΐνης Ε (apoΕ) έχουν αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης 

στεφανιαίας νόσου σύµφωνα µε την (Talmud et al., 2004). Μελέτες σαν τις 

παραπάνω καταδεικνύουν τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα των καρδιαγγειακών 

νόσων και δείχνουν την ανάγκη εφαρµογής εξελιγµένων υπολογιστικών µεθόδων 

ανάλυσης της αιτιότητάς τους καθώς νέα δεδοµένα γίνονται διαθέσιµα. 
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6.1.2 Μεταγευµατική Λιπαιµία - Η Αθηρογένεση ως Μεταγευµατικό Φαινόµενο 

Το λίπος που προσλαµβάνεται από την τροφή φυσιολογικά προκαλεί µια σταδιακή 

αύξηση της συγκέντρωσης των λιπιδίων του αίµατος (τριγλυκερίδια και 

χοληστερόλη) η οποία όµως εξασθενεί µετά από 6-8 ώρες. Η φυσιολογική αυτή 

κατάσταση ονοµάζεται µεταγευµατική λιπαιµία (postprandial lipemia). Ωστόσο, όλοι 

οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται το ίδιο στη λήψη λιπαρού γεύµατος και σε κάποιες 

περιπτώσεις η διάρκεια της µεταγευµατικής λιπαιµίας είναι µεγάλη ή εµφανίζονται 

πολύ υψηλές τιµές των λιπιδίων του αίµατος. Αυτή η µη φυσιολογική διαταραχή των 

λιπιδίων στο αίµα µεταγευµατικά ονοµάζεται µεταγευµατική υπερλιπιδαιµία2 ή 

διαταραγµένη µεταγευµατική λιπαιµία. Εµφανίζεται και ο όρος µεταγευµατική 

υπερτριγλυκεριδαιµία (Χουρσαλάς, 2007) που αναφέρεται στη µεταγευµατική 

συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων που αποτελούν τη πιο συνήθη µορφή λίπους που 

προσλαµβάνεται µε τη τροφή. Η έρευνα γύρω από το φαινόµενο της αθηρογένεσης 

έχει οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι τελικά αποτελεί ένα µεταγευµατικό φαινόµενο και 

ότι σχετίζεται έντονα µε τη µεταγευµατική υπερλιπιδαιµία (Zilversmit 1979).  

Για να διαπιστώσουν το ρόλο της µεταγευµατικής υπερλιπιδαιµίας στην 

αθηρογένεση και τη σχέση της µε τις καρδιαγγειακές νόσους, οι Austin και 

συνεργάτες (1998) µελέτησαν σε µια µετα-ανάλυση τα αποτελέσµατα 17 ερευνών 

που εξέτασαν τη συσχέτιση µεταξύ συγκέντρωσης τριγλυκεριδίων στο πλάσµα και 

στεφανιαίας νόσου. Κατέληξαν ότι και άτοµα µε χαµηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων 

νηστείας ασθενούν από αθηρωµατικές νόσους δείχνοντας έτσι ότι τα επίπεδα λιπιδίων 

νηστείας δεν αρκούν για την εκτίµηση επικινδυνότητας αθηρωµάτωσης. Παράλληλα, 

οι µελέτες (Simons et al., 1987, Simpson et al., 1990, Karpe et al., 1994) δείχνουν ότι 

άτοµα µε καρδιαγγειακές νόσους εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων 

µεταγευµατικά, ενώ στις (Patsch et. al., 1992; Groot et al., 1991; Karpe et al., 1997) 

τα υψηλά µεταγευµατικά επίπεδα τριγλυκεριδίων αναφέρονται ως ανεξάρτητος 

παράγοντας επικινδυνότητας3 εµφάνισης καρδιαγγειακών νόσων.  

Μέχρι και σήµερα, η ακριβής διαδικασία µε την οποία η µεταγευµατική 

υπερλιπιδαιµία οδηγεί σε αθηρογένεση δεν έχει προσδιοριστεί (Χουρσαλάς, 2007). 

Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι µετά το γεύµα κυκλοφορούν στο αίµα αθηρογόνες 

                                                 
2 Ας σηµειωθεί ότι ο όρος υπερλιπιδαιµία χρησιµοποιείται για να περιγράψει και τη κατάσταση 
υψηλών επιπέδων λιπιδίων του αίµατος σε κατάσταση νηστείας.  
3 Aνεξάρτητο παράγοντα επικινδυνότητας (independent risk factor) αποτελεί ένας παράγοντας 
επικινδυνότητας ασθένειας που δε συσχετίζεται µε άλλους παράγοντες επικινδυνότητάς της. 
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λιποπρωτεΐνες4, τα χυλοµικρά (CM), που περιέχουν κατά 90% τριγλυκερίδια. Τα CM 

αποτελούν τα τελικά προϊόντα της πέψης των τριγλυκεριδίων της τροφής από τις 

λιπάσες στο στοµάχι του ανθρώπου, τα οποία περνάνε στην κυκλοφορία του αίµατος. 

Εκεί πρόκειται να υδρολυθούν από τη λιποπρωτεϊνική λιπάση αφού τροποποιηθούν 

προσλαµβάνοντας απολιποπρωτεΐνες απαραίτητες για την ενεργοποίηση της λιπάσης. 

Ταυτόχρονα στο αίµα υπάρχουν και οι λιποπρωτεΐνες VLDL, επίσης αθηρογόνες, που 

µεταφέρουν ενδογενή τριγλυκερίδια από το ήπαρ και περνούν κατευθείαν από αυτό 

στη κυκλοφορία του αίµατος. Η λιποπρωτεϊνική λιπάση είναι απαραίτητη και για την 

υδρόλυση των λιποπρωτεϊνών VLDL µε αποτέλεσµα τα χυλοµικρά και οι VLDL να 

ανταγωνίζονται τη δράση της. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παράταση της 

παραµονής τους στο αίµα και τελικά τη προσκόλληση υπολειµµάτων τους (remnants) 

στον έσω χιτώνα της αρτηρίας και τη δηµιουργία της αθηρωµατικής πλάκας (Sharret 

et al. 2001; Ζώτου, 2004). Ήδη ο Zilversmit (1979) που περιέγραψε την αθηρογένεση 

ως µεταγευµατικό φαινόµενο πριν από 30 χρόνια πρότεινε τότε ως πιθανό µηχανισµό 

της τον εξής: πρόσδεση χυλοµικρών στο αρτηριακό ενδοθήλιο, υδρόλυση των 

τριγλυκεριδίων από τη λιποπρωτεϊνική λιπάση και, τέλος, συνακόλουθη 

«απορρόφηση» από τα λεία κύτταρα του αρτηριακού ενδοθηλίου των πλούσιων σε 

χοληστερόλη υπολειµµάτων χυλοµικρών. 

Η µεταγευµατική λιπαιµία αποτελεί φαινόµενο πολυπαραγοντικό µε ένα σύνολο 

διαφορετικών παραγόντων όπως η διατροφή (Redard et al., 1990), η ηλικία 

(Kransiski et al. 1990), το φύλο (Redard et al., 1990; Ryu et al., 1992), το πάχος 

(Lewis et al., 1990; Ryu et al., 1994; Ryu et al., 1994), η άσκηση (Aldred et al., 1995; 

Hartung et al., 1993, Gill et al., 2001) και τα γονίδια (Ostos et al., 1998; Lopez-

Miranda et al. 1997) του ατόµου να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Αυτό είναι 

εξάλλου αναµενόµενο µια και η µεταγευµατική υπερλιπιδαιµία αποτελεί, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για τις καρδιαγγειακές νόσους που, 

επίσης, εµφανίζουν πολυπαραγοντική αιτιότητα.  

Η µεταγευµατική λιπαιµία µελετάται στο παρόν κεφάλαιο µέσω της 

µεταγευµατικής απόκρισης τριγλυκεριδίων (postprandial triglycerides response) σε 

213 υγιή άτοµα που λαµβάνουν δυο γεύµατα φόρτισης λίπους (πρωινό και 
                                                 
4 Οι λιποπρωτεΐνες αποτελούν σύµπλοκα λιπιδίων και πρωτεϊνών (απολιποπρωτεΐνες) που µεταφέρουν 
τα λιπίδια στο αίµα. Κατηγοριοποιούνται στις εξής κατηγορίες: τα χυλοµικρά (CM: chylomicron), τις 
πολύ χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (VLDL: very low density lipoproteins), τις χαµηλής 
πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (LDL: low density lipoproteins) και τις υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες 
(ΗDL: high density lipoproteins). Τα χυλοµικρά και οι VLDL αποτελούν µεταφορείς τριγλυκεριδίων, 
ενώ οι LDL και HDL µεταφορείς χοληστερόλης.  
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µεσηµεριανό γεύµα). Οι παράγοντες που συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση 

αφορούν το φύλο, την ηλικία καθώς και κατάλληλους βιοχηµικούς δείκτες και 

γονιδιακούς πολυµορφισµούς συσχετισµένους µε τις καρδιαγγειακές νόσους. Απλές 

στατιστικές µέθοδοι, η µέθοδος µείωσης πολυπαραγοντικής διάστασης (MDR) και 

δυο υβριδικές µέθοδοι βασισµένες σε πολυστρωµατικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

πρόσθιας τροφοδότησης, όπισθεν επιλογή χαρακτηριστικών και γενετικό αλγόριθµο 

χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν επιβεβαιώνουν την πολυπαραγοντική διάσταση της µεταγευµατικής 

λιπαιµίας, αποκαλύπτουν τη συνέργεια συνδυασµών παραγόντων που επιδρούν σε 

αυτή και δίνουν έναυσµα για την αξιολόγηση των χρησιµοποιούµενων µεθόδων. 

6.2 ∆εδοµένα και Προεπεξεργασία 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη παραχωρήθηκαν από το 

πανεπιστήµιο Reading University του Ηνωµένου Βασιλείου και αφορούν ένα σύνολο 

213 υγιών ατόµων που εθελοντικά έχουν συµµετάσχει σε πείραµα µε σκοπό τη 

µελέτη της µεταγευµατικής λιπαιµίας.  Τα άτοµα που συµµετείχαν στο πείραµα είναι 

βρετανικής καταγωγής και ηλικίας από 20 έως 70 ετών. Οι τιµές νηστείας για την 

ολική χοληστερόλη κυµαίνεται για τους συµµετέχοντες από 4.6 έως 8.0 mmol/l, ενώ 

για τα τριγλυκερίδια από 1.0 έως 4.0 mmol/l.  

Την προηγούµενη ηµέρα της µεταγευµατικής αξιολόγησης ζητήθηκε από τους 

συµµετέχοντες να µην κάνουν κατανάλωση αλκοόλ, να µη συµµετέχουν σε 

οργανωµένη άσκηση και να πάρουν βραδινό γεύµα χαµηλό σε λιπαρά (<10 γρ. 

λίπους).  Στην αρχή της ηµέρας της αξιολόγησης λήφθηκε από τους συµµετέχοντες 

δείγµα αίµατος µετά από 12ωρη περίοδο νηστείας µε σκοπό τη µέτρηση τιµών 

νηστείας για προβλεπόµενους βιοχηµικούς δείκτες. Το γευµατικό πρωτόκολλο 

περιέλαβε 2 γεύµατα φόρτισης λίπους και συγκεκριµένα πρωινό σε χρονικό διάστηµα 

0 λεπτών µετά το τέλος της 12ωρης περιόδου νηστείας και γεύµα σε χρονικό 

διάστηµα 330 λεπτών µετά από αυτό. Το ενεργειακό και διατροφικό περιεχόµενο του 

πρωινού είναι 9 MJ ενέργεια, 111 γρ. υδατάνθρακες, 19 γρ. πρωτεΐνη και 49 γρ. 

λίπος, ενώ του γεύµατος είναι 2.3 MJ ενέργεια, 63 γρ. υδατάνθρακες, 15 γρ. πρωτεΐνη 

και 29 γρ. λίπος.  

Η συγκέντρωση τριγλυκεριδίων (TG) (mmol/l) στο αίµα µετρήθηκε µετά από 

χρονικό διάστηµα 0, 60, 120, 180, 240, 300, 330, 360, 390, 420, 480 λεπτών από το 
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πρωινό. Η µεταγευµατική απόκριση των τριγλυκεριδίων µετρήθηκε µε βάση το 

εµβαδό κάτω από την καµπύλη (Area Under Curve, AUC) για το χρονικό διάστηµα 

0-480 λεπτά χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το εµβαδό κάτω από την αρχική τιµή 

συγκέντρωσης τριγλυκεριδίων (baseline correction). To εµβαδό που τελικά 

υπολογίζεται ονοµάζεται «incremental AUC» και εδώ συµβολίζεται ως TG_iAUC. 

Σύµφωνα µε την (Carstensen et al., 2003), η ποσότητα αυτή περιγράφει ακριβέστερα 

τα επίπεδα της µεταγευµατικής λιπαιµίας σε σχέση µε την υψηλότερη τιµή TG (TG 

peak) ή το συνολικό εµβαδό κάτω από την καµπύλη (total AUC). Παράδειγµα της 

µεταγευµατικής απόκρισης των τριγλυκεριδίων παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.1. 

 

 

Σχήµα 6.1 Παράδειγµα της µεταγευµατικής απόκρισης των τριγλυκεριδίων (TG) στο διάστηµα 0-480 
λεπτά. Η σκιασµένη περιοχή αντιστοιχεί στο εµβαδό TG_iAUC. 

Τα επίπεδα νηστείας των ατόµων του δείγµατος είναι διαθέσιµα για τους εξής 

βιοχηµικούς δείκτες: τριγλυκερίδια (TG), γλυκόζη (Glucose), ολική χοληστερόλη 

(Total Cholesterol-TC), χοληστερόλη λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (High 

Density Lipoprotein Cholesterol, HDL-C), χοληστερόλη λιποπρωτεΐνης χαµηλής 

πυκνότητας (Low Density Lipoprotein Cholesterol, LDL-C) και µη-εστεροποιηµένα 

λιπαρά οξέα (Non-Esterified Fatty acids, NEFA). Το φύλο, η ηλικία και ο δείκτης 

µάζας σώµατος (Body Mass Index, BMI) αποτελούν, επίσης, διαθέσιµη πληροφορία. 

Σηµειώνεται εδώ ότι ο δείκτης ΒΜΙ (Kgr/m2) ενός ατόµου είναι ίσος µε τη µάζα του 

διαιρούµενη µε το τετράγωνο του ύψους του. Τέλος, είναι γνωστή η µορφή µε την 

οποία τα άτοµα φέρουν 21 πολυµορφισµούς γονιδίων5:   

                                                 
5 Οι πολυµορφισµοί αναφέρονται εδώ µε το όνοµα του γονιδίου στο οποίο εµφανίζονται, ενώ σε 
µερικές ονοµασίες περιέχεται και η συγκεκριµένη θέση του στο γονίδιο ή/και η αλλαγή που συµβαίνει. 
Π.χ. στον πολυµορφισµό  ApoC3 C3238G, ο πολυµορφισµός συνίσταται στην αλλαγή βάσης C σε G 
στη θέση 3238 του γονιδίου ApoC3. Για λόγους πληρότητας παρουσιάζεται και ο κωδικός του κάθε 

Χρόνος (λεπτά) 

TG
 ( 

m
m

ol
/l)
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ApoE haplotype5: εµφανίζεται στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης ApoE µε 6 

µορφές.  

FABP2: εµφανίζεται στο γονίδιο FABP2 (Fatty Acid Binding Protein 2) µε 3 

µορφές (dBSNP: rs1799883). 

ApoB: εµφανίζεται στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης ApoB µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs693). 

CETP: εµφανίζεται στο γονίδιο CETP (Cholesterol Ester Transfer Protein) µε 3 

µορφές (dBSNP: rs708272). 

INS: εµφανίζεται στο γονίδιο INS (Insulin Hormone) µε 3 µορφές (dBSNP: 

rs3842752). 

LPL HindIII: εµφανίζεται στο γονίδιο LPL (Lipoprotein Lipase) µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs320). 

MTP: εµφανίζεται στο γονίδιο MTP (Microsomal Triglyceride Transfer Protein) 

µε 3 µορφές (dBSNP: rs1800591). 

LPL S447: εµφανίζεται στο γονίδιο LPL (Lipoprotein Lipase) µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs328). 

TNF: εµφανίζεται στο γονίδιο TNF (Tumor Necrosis Factor) µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs1800629). 

ESR1 XbaI: εµφανίζεται στο γονίδιο ESR 1 (Estrogen Receptor 1) µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs9340799). 

ESR1 PvuII: εµφανίζεται στο γονίδιο ESR 1 (Estrogen Receptor 1) µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs2234693). 

ApoC3 C3238G: εµφανίζεται στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης ApoC3 µε 3 

µορφές (dBSNP: rs17257817). 

LEPR Gln233Arg: εµφανίζεται στο γονίδιο LEPR (Leptin Receptor) µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs1137101). 

ApoA4 T347S: εµφανίζεται στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης ApoA4 µε 3 

µορφές (dBSNP: rs675). 

ApoA5 1131: εµφανίζεται στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης ApoA5 µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs662799). 

                                                                                                                                            
πολυµορφισµού στη βάση dbSNP (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/) εκτός από τις 
περιπτώσεις των απλότυπων  (haplotypes) ApoE haplotype και ApoA5 haplotype. Σηµειώνεται ότι 
απλότυπος είναι οµάδα πολυµορφισµών που βρίσκονται σε κοντινούς γενετικούς τόπους στο 
χρωµόσωµα και κληρονοµούνται ως σύνολο.   
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ApoA5 SGG: εµφανίζεται στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης ApoA5 µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs3135506). 

ApoA5 haplotype5: εµφανίζεται στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης ApoA5 µε 4 

µορφές 

PPARα: εµφανίζεται στο γονίδιο PPAR (Peroxisome Proliferator Activated 

Receptor) µε 3 µορφές (dBSNP: rs1800206). 

ApoA4 Q360H: εµφανίζεται στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης ApoA4 µε 3 

µορφές (dBSNP: rs5510). 

IRS1: εµφανίζεται στο γονίδιο IRS1 (Insulin Receptor Substrate 1) µε 3 µορφές 

(dBSNP: rs1801278). 

ApoE Promoter: εµφανίζεται στο τµήµα του υποκινητή του γονιδίου της 

απολιποπρωτεΐνης ApoE µε 3 µορφές (dBSNP: rs405509).  

Οι παραπάνω πολυµορφισµοί συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη της µεταγευµατικής 

λιπαιµίας µια και έχουν συσχετιστεί στη βιβλιογραφία µε το µεταβολισµό των 

λιπιδίων στο αίµα και την επικινδυνότητα εµφάνισης καρδιαγγειακών νόσων.  

Το σύνολο των επιπέδων νηστείας για τους βιοχηµικούς δείκτες TG, Glucose, TC, 

HDL-C, LDL-C και NEFA, ο δείκτης ΒΜΙ, το φύλο (Sex), η ηλικία (Age) και οι 21 

πολυµορφισµοί αποτελούν τους 30 µελετώµενους παράγοντες στη παρούσα 

πολυπαραγοντική ανάλυση, που στο εξής αναφέρονται ως µεταβλητές εισόδου. 

Επιδιώκεται η συσχέτιση των µεταβλητών εισόδου µε τη µεταγευµατική λιπαιµία 

µετρούµενη από την ποσότητα TG_iAUC, τη µεταβλητή εξόδου.  

Οι βιοχηµικοί δείκτες, ο δείκτης ΒΜΙ και η ηλικία αποτελούν συνεχείς 

µεταβλητές. Μια και οι στατιστικές µέθοδοι και η MDR που χρησιµοποιούνται στη 

παρούσα ανάλυση δεν υποστηρίζουν συνεχείς µεταβλητές, οι συνεχείς µεταβλητές 

µετατράπηκαν σε κατηγορικές χρησιµοποιώντας κατάλληλα διαστήµατα των τιµών 

τους. Για παράδειγµα, για την ηλικία χρησιµοποιήθηκαν τα διαστήµατα (<30, 30-55, 

>55), για το δείκτη BMI τα διαστήµατα (<20: λιποβαρής, 20-25: κανονικός, 25-30: 

υπέρβαρος, >30: παχύσαρκος) και για το δείκτη Glucose τα διαστήµατα (<6.1mmol/l: 

κανονικά επίπεδα, 6.1mmol/l-7.0mmol/l: οριακά επίπεδα (borderline), >7.0mmol/l: 

υψηλά επίπεδα).  

Για το σύνολο των 213 ατόµων υπολογίστηκε η ενδιάµεση τιµή (median) της 

ποσότητας TG_iAUC (TG_iAUCmedian=285.8) και τα άτοµα χωρίστηκαν σε δύο 

κατηγορίες: C1: TG_iAUC≥285.8 (top 50%) και C2: TG_iAUC<285.8 (bottom 

50%). Η κατηγοριοποίηση ενός δείγµατος µε βάση την ενδιάµεση τιµή µιας 
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εµφανιζόµενης βιοχηµικής µέτρησης αποτελεί συνήθης πρακτική στη κλινική µελέτη. 

H κωδικοποίηση των τιµών για τις µεταβλητές εισόδου και εξόδου περιγράφεται 

παρακάτω κατά την ανάλυση των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν.     

6.3 Μεθοδολογία 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την 

πολυπαραγοντική ανάλυση της µεταγευµατικής λιπαιµίας. Αυτές περιλαµβάνουν τις 

στατιστικές µεθόδους του ελέγχου Χ2 και της ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 

(§6.3.1), δυο υβριδικές µεθόδους που συνδυάζουν ένα πολυστρωµατικό τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης µε όπισθεν επιλογή χαρακτηριστικών 

(§6.3.2) και γενετικό αλγόριθµο (§6.3.3), και τη µέθοδο µείωσης πολυπαραγοντικής 

διάστασης (MDR) (§6.3.4) 

6.3.1 Στατιστικές Μέθοδοι 

Ο έλεγχος Χ2 χρησιµοποιήθηκε ως µέθοδο ελέγχου ανεξαρτησίας δύο κατηγορικών 

µεταβλητών µε βάση τις παρατηρούµενες και αναµενόµενες συχνότητες εµφάνισης 

των διάφορων συνδυασµών των τιµών των µεταβλητών (Fienberg, 1979). Η µέθοδος 

επιστρέφει κατάλληλη τιµή p-value µε την οποία µπορεί να απορριφθεί η µηδενική 

υπόθεση ανεξαρτησίας των δυο µεταβλητών. Ο έλεγχος, αρχικά, εφαρµόστηκε για 

κάθε δυνατό συνδυασµό µεταβλητών εισόδου ώστε να διαπιστωθεί τυχόν ύπαρξη 

πλεονασµού στο χώρο εισόδων. Στη συνέχεια, εφαρµόστηκε για όλα τα ζεύγη 

µεταβλητών που αποτελούνται από µια µεταβλητή εισόδου και τη µεταβλητή εξόδου 

ώστε να ανιχνευθούν τυχόν κύριες επιδράσεις των µεταβλητών εισόδου στην έξοδο.  

Η µέθοδος ANOVA χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων n-

τάξης (n-way interactions, n≥1) των κατηγορικών µεταβλητών εισόδου προς τη 

κατηγορική µεταβλητή εξόδου (Lindman, 1974). Για παράδειγµα,  στην περίπτωση 

n=16 η ANOVA ελέγχει αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

µέσες τιµές µιας µεταβλητής εισόδου στα υποσύνολα των κατηγοριών C1 και C2 του 

δείγµατος και επιστρέφει κατάλληλη τιµή p-value απόρριψης της αντίστοιχης 

µηδενικής υπόθεσης.  

                                                 
6 ‘Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περίπτωση n=1 αναφέρεται καταχρηστικά στη περίπτωση κύριας 
επίδρασης (main effect).  
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Για την εφαρµογή των µεθόδων Χ2 και ANOVA χρησιµοποιήθηκε το περιβάλλον 

SPSS 13.0 ύστερα από κατάλληλη κωδικοποίηση των µεταβλητών εισόδου και της 

µεταβλητής εξόδου. Για παράδειγµα, για τον δείκτη ΒΜΙ οι κατηγορίες <20, 20-25, 

25-30, >30 αντιστοιχήθηκαν στις τιµές 1,2,3,4, για πολυµορφισµό µε 3 δυνατές 

µορφές αυτές αντιστοιχήθηκαν στις τιµές 1,2,3, ενώ στις κατηγορίες εξόδου C1 και 

C2 αντιστοιχήθηκαν οι τιµές 1 και 2. Ας σηµειωθεί εδώ ότι η χρήση της ANOVA στο 

SPSS επιτρέπει την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων µέχρι και 5ης τάξης, µια και η 

πολυπλοκότητα αυξάνει σηµαντικά για n>5.        

6.3.2 Υβριδική Μέθοδος Τεχνητού Νευρωνικού ∆ικτύου και Όπισθεν Επιλογής 
Χαρακτηριστικών (PDM-ANN) 

Με σκοπό την παραγοντική ανάλυση της µεταγευµατικής λιπαιµίας, αναπτύχθηκε 

υβριδική µέθοδος που συνδυάζει τον αλγόριθµο ταξινόµησης τεχνητού νευρωνικού 

δικτύου και την όπισθεν επιλογή χαρακτηριστικών που αποτελούν είσοδο σε αυτό. Η 

ίδια αρχιτεκτονική υβριδικού τεχνητού νευρωνικού δικτύου έχει χρησιµοποιηθεί από 

τους Tomita και συνεργάτες (2004) για την επιλογή SNPs που συµβάλουν στην 

ανάπτυξη παιδικού άσθµατος.  Εδώ η µέθοδος αναφέρεται µε το όνοµα PDM-ANN 

(Parameter Decreasing Method - Artificial Neural Network) λόγω συµβατότητας µε 

την ονοµασία PDM για την όπισθεν επιλογή χαρακτηριστικών που χρησιµοποιείται 

στην (Tomita et al., 2004).  

Οι 30 µεταβλητές εισόδου χρησιµοποιούνται µε την αρχική µορφή τους, συνεχή ή 

κατηγορική. Οι κατηγορικές µεταβλητές κωδικοποιούνται σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στη περιγραφή των στατιστικών µεθόδων. Η ποσότητα TG_iAUC 

χρησιµοποιείται στην κατηγορική της µορφή ως µεταβλητή εξόδου των δυο 

κατηγοριών C1 και C2. 

Βασική µονάδα της PDM-ANN αποτελεί ένα πολυστρωµατικό τεχνητό νευρωνικό 

δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης µε ένα ενδιάµεσο επίπεδο (Haykin, 1999) που έχει 

προσαρµοστεί στις ανάγκες της πολυπαραγοντικής ανάλυσης, σύµφωνα µε όσα 

περιγράφονται στην §5.2.2. Η αρχιτεκτονική του και ο αλγόριθµος εκπαίδευσης του 

έχουν ως εξής: 

• Το επίπεδο εισόδου αποτελείται από νευρώνες ισάριθµους µε τις εισόδους στο 

δίκτυο οι οποίες καθορίζονται από την όπισθεν επιλογή χαρακτηριστικών (βλ. 

παρακάτω). Όλες οι είσοδοι, συνεχείς και κατηγορικές, κανονικοποιούνται 

γραµµικά στο [-1,1] µε βάση την ελάχιστη και µέγιστη εµφανιζόµενη τιµή τους. 
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• Το ενδιάµεσο επίπεδο αποτελείται από µεταβλητό αριθµό νευρώνων που στην 

παρούσα ανάλυση λαµβάνει τις τιµές 2,4,6 και 8. Στο επίπεδο αυτό η υπερβολική 

εφαπτοµένη χρησιµοποιείται ως συνάρτηση ενεργοποίησης.  

• Το επίπεδο εξόδου αποτελείται από ένα νευρώνα που, λόγω χρήσης της 

λογαριθµικής εφαπτοµένης ως συνάρτηση ενεργοποίησης, δίνει τιµή εξόδου στο 

διάστηµα [0,1]. Η έξοδος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια τιµή, 

δηλαδή στο 0 (εδώ αντιστοιχίζεται η C1) ή στο 1 (εδώ αντιστοιχίζεται η C2). 

Σηµειώνεται, εδώ, ότι για τα πρότυπα του συνόλου εκπαίδευσης που ανήκουν στη 

C1 η τιµή εξόδου θεωρείται 0, ενώ για αυτά που ανήκουν στη C2 θεωρείται 1.  

• Για την εκπαίδευση χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος όπισθεν διάδοσης σφάλµατος 

(backpropagation) µε µεταβλητό συντελεστή εκµάθησης (adaptive learning rate) 

και συντελεστή ορµής (momentum) (Haykin, 1999). Η αρχική τιµή του 

συντελεστή εκµάθησης και ο συντελεστής ορµής ορίστηκαν ίσοι µε 0.01 και 0.9, 

αντίστοιχα. Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης οι τιµές των βαρών των συνδέσεων 

καθορίζονται τυχαία, ενώ η διαδικασία της εκπαίδευσης ολοκληρώνεται µετά από 

4000 εποχές. Η διαδικασία εκπαίδευσης και ελέγχου γενίκευσης γίνεται µε χρήση 

της µεθόδου της διασταυρωµένης επικύρωσης από 3 µέρη (3-fold cross 

validation). Αυτό σηµαίνει ότι το διαθέσιµο δείγµα των 213 ατόµων χωρίζεται σε 

3 ισοµεγέθη ξένα υποσύνολα. Το δίκτυο εκπαιδεύεται και ελέγχεται (σε άγνωστα 

δεδοµένα σε αυτό) συνολικά 3 φορές, χρησιµοποιώντας κάθε φορά την ένωση 

των δύο υποσυνόλων για εκπαίδευση (σύνολο εκπαίδευσης) και το τρίτο 

υποσύνολο για έλεγχο (σύνολο ελέγχου). 

Το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που µόλις περιγράφηκε συνδυάστηκε µε τη µέθοδο 

όπισθεν επιλογής χαρακτηριστικών µε σκοπό την επιλογή των πιο σηµαντικών, από 

τους 30 διαθέσιµους παράγοντες, που επιδρούν στη µεταγευµατική λιπαιµία. 

Συνολικά, η διαδικασία που ακολουθεί η υβριδική µέθοδος PDM-ANN αποτελείται 

από τα εξής βήµατα: 

1. Τρία τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ΤΝ∆1(Κ), ΤΝ∆2(Κ) και ΤΝ∆3(Κ) που χρησιµοποιούν 

ως εισόδους το αρχικό σύνολο των Κ µεταβλητών εισόδου (εδώ Κ=30) 

εκπαιδεύονται και αξιολογούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της διασταυρωµένης 

επικύρωσης. Η αξιολόγηση συνίσταται στον υπολογισµό της απόδοσης των 

δικτύων στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου µετρούµενης ως ποσοστά ορθής 

κατηγοριοποίησης σε αυτά. Για καθένα από τα  ΤΝ∆1(Κ), ΤΝ∆2(Κ) και ΤΝ∆3(Κ) 
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υπολογίζεται η µέση τιµής της απόδοσης των δικτύων στα σύνολα εκπαίδευσης 

και ελέγχου κατά τη χρήση των Κ µεταβλητών εισόδου: )(3)(2)(1 ,, KKK AAA . Στο 

σύνολο των Κ µεταβλητών αποδίδεται η εξής τιµή συνάρτησης ποιότητας 

(fitness) :  

      3/)( )(3)(2)(1 KKKK AAAF ++=  

2. Κάθε µεταβλητή εισόδου αφαιρείται σειριακά από το αρχικό σύνολο των Κ 

εισόδων και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που χρησιµοποιούν τα προκύπτοντα 

υποσύνολα Κ-1 εισόδων εκπαιδεύονται και αξιολογούνται µε τη µέθοδο της 

διασταυρωµένης επικύρωσης. Το υποσύνολο των Κ-1 εισόδων που οδηγεί  στη 

µεγαλύτερη µέση τιµή απόδοσης στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου θεωρείται 

το βέλτιστο υποσύνολο διάστασης ίση µε Κ-1 και του αποδίδεται η τιµή 

συνάρτησης ποιότητας:  

     3/)( )1(3)1(2)1(11 −−−− ++= KKKK AAAF  

3. Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι και την εκπαίδευση και αξιολόγηση τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων που χρησιµοποιούν µια είσοδο. Κάθε φορά το βέλτιστο 

υποσύνολο διάστασης Ν προκύπτει από αυτό µε διάσταση Ν+1 αφαιρώντας 

εκείνη την είσοδο από τις Ν που οδηγεί στη µέγιστη τιµή της συνάρτησης 

ποιότητας 3/)( )(3)(2)(1 NNNN AAAF ++= . Για κάθε υποσύνολο διάστασης Ν 

(Ν=Κ,...,1) αποθηκεύονται η µέση απόδοση των ΤΝ∆1(Ν), ΤΝ∆2(Ν) και ΤΝ∆3(Ν) 

στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου καθώς και η τιµή της συνάρτησης 

ποιότητας NF . 

Κατά τη διαδικασία της PDM-ANN, είναι αναµενόµενο η τιµή NF  να διατηρείται 

στα ίδια περίπου επίπεδα καθώς το Ν µειώνεται από Κ έως ένα κατώφλι διάστασης 

και στη συνέχεια να µειώνεται σηµαντικά. Όπως και στην (Tomita et al., 2004), 

µπορεί τότε να διαπιστωθεί ότι οι µεταβλητές εισόδου που αφαιρέθηκαν έως αυτό 

κατώφλι περιέχουν πλεοναστική πληροφορία ή δεν επιδρούν στη µεταβλητή εξόδου. 

Αντίθετα, οι µεταβλητές εισόδου που έχουν διατηρηθεί έως αυτό το κατώφλι 

αποτελούν το βέλτιστο υποσύνολο µεταβλητών εισόδου και επιδρούν στη µεταβλητή 

εξόδου, είτε µέσω κύριων επιδράσεων είτε µέσω αλληλεπιδράσεων.   
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6.3.3 Υβριδική Μέθοδος Τεχνητού Νευρωνικού ∆ικτύου και Γενετικού 
Αλγορίθµου (GA-ANN) 

Υβριδική µέθοδος που συνδυάζει κατάλληλα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο και γενετικό 

αλγόριθµο χρησιµοποιήθηκε, επίσης, στα πλαίσια της παρούσας µελέτης. Η µέθοδος 

που ονοµάστηκε GA-ANN (Genetic Algorithm – Artificial Neural Network) 

χρησιµοποιεί γενετικό αλγόριθµο για τη βελτιστοποίηση παραµέτρων της 

αρχιτεκτονικής πολυστρωµατικό τεχνητού νευρωνικού δικτύου πρόσθιας 

τροφοδότησης καθώς και των παραµέτρων εκπαίδευσης του (Μουγιακάκου, 2003; 

Mougiakakou et al., 2006). Κατά τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής του τεχνητού 

νευρωνικού δικτύου προσδιορίζεται και το βέλτιστο υποσύνολο µεταβλητών εισόδων 

που χρησιµοποιείται από το δίκτυο, οπότε και προσδιορίζονται οι υπό ανάλυση 

παράγοντες που επιδρούν στη µεταγευµατική λιπαιµία. 

Όπως και στη PDM-ANN, βασική µονάδα της επαναληπτικής υβριδικής µεθόδου 

αποτελεί ένα πολυστρωµατικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης µε 

ένα ενδιάµεσο επίπεδο. Για τη διαδικασία εκπαίδευσης και ελέγχου του τεχνητού 

νευρωνικού δικτύου χρησιµοποιούνται τρία ξένα υποσύνολα του δείγµατος: σύνολο 

εκπαίδευσης, σύνολο επαλήθευσης και σύνολο ελέγχου. Το σύνολο εκπαίδευσης 

περιέχει το 60% των διαθέσιµων δεδοµένων, ενώ τα υπόλοιπα δεδοµένα 

κατανέµονται ίσα στα σύνολα επαλήθευσης και ελέγχου. Τα βασικά στοιχεία της 

αρχιτεκτονική του δικτύου και του αλγόριθµου εκπαίδευσης του είναι τα ίδια µε αυτά 

στη µέθοδο PDM-ANN. Ωστόσο, εδώ χρησιµοποιείται γενετικός αλγόριθµος 

(Goldberg, 1989) για το βέλτιστο προσδιορισµό των εξής: 

• Χρησιµοποιούµενες µεταβλητές εισόδου και, κατά συνέπεια, αριθµός νευρώνων 

στο επίπεδο εισόδου. 

• Αριθµός νευρώνων του ενδιάµεσου επιπέδου 

• Εύρος τιµών για τα αρχικά βάρη σύνδεσης των νευρώνων 

• Αρχική τιµή του συντελεστή εκµάθησης και τιµή του συντελεστή ορµής. 

Τα βήµατα που ακολουθούνται κατά τη µέθοδο GA-ANN είναι τα παρακάτω: 

1. ∆ηµιουργία ενός τυχαίου αρχικού πληθυσµού Μ χρωµοσωµάτων καθένα από τα 

οποία κωδικοποιεί µια υποψήφια λύση για το βέλτιστο προσδιορισµό των 

παραµέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Συγκεκριµένα, κάθε χρωµόσωµα 

αποτελεί µια δυαδική µάσκα από ένα σύνολο lchrom  = lv + lh + lw +  ll + lm 

δυαδικών ψηφίων (0 ή 1) που κωδικοποιούν την υποψήφια λύση. Τα  lv,  lh, lw, ll, 
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lm δυαδικά ψηφία κωδικοποιούν τις χρησιµοποιούµενες µεταβλητές εισόδου, τον 

αριθµό νευρώνων του ενδιάµεσου επιπέδου, το εύρος τιµών για τα αρχικά βάρη 

σύνδεσης των νευρώνων, την αρχική τιµή του συντελεστή εκµάθησης και την 

τιµή του συντελεστή ορµής, αντίστοιχα, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο 

Σχήµα 6.2.  

2. Για καθένα από τα Μ χρωµοσώµατα, εκπαιδεύεται το αντίστοιχο τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο µε χρήση του αλγόριθµου της όπισθεν διάδοσης σφάλµατος για 

4000 εποχές. Υπολογίζονται και αποθηκεύονται οι αποδόσεις του κάθε δικτύου 

στα σύνολα εκπαίδευσης, επαλήθευσης και ελέγχου ως τα ποσοστά ορθής 

κατηγοριοποίησης σε αυτά. Η απόδοση στο σύνολο επαλήθευσης αποδίδεται ως 

τιµή συνάρτησης ποιότητας σε κάθε χρωµόσωµα. 

3. Στο πληθυσµό των Μ χρωµοσωµάτων εφαρµόζονται οι παρακάτω γενετικοί 

τελεστές µε τη σειρά που εµφανίζονται: 

− Επιλογή γονέων: Με βάση τις τιµές συνάρτησης ποιότητας των Μ 

χρωµοσωµάτων και τη µέθοδο επιλογής «roulette wheel» (Goldberg, 1989; 

Michalewics, 1997) επιλέγονται οι γονείς που θα συµµετέχουν στον 

επόµενο τελεστή, τη διασταύρωση. 

− ∆ιασταύρωση: Χρησιµοποιείται η διασταύρωση δύο σηµείων (two-

point crossover) για κάθε τυχαίο ζεύγος γονέων. Οι γονείς κάθε ζεύγους 

διασταυρώνονται µε πιθανότητα Pc.  Για κάθε ζεύγος γονέων που τελικά 

διασταυρώνονται επιλέγονται τυχαία δυο θέσεις l και m (l<m) και 

προκύπτουν δυο νέοι απόγονοι ως εξής: ο ένας απόγονος παίρνει το τµήµα 

του ενός γονέα από τη θέση 1 µέχρι τη θέση l, το τµήµα του άλλου γονέα 

από τη θέση l +1 έως τη θέση m, και το τµήµα του πρώτου γονέα από τη 

θέση m έως τη θέση lchrom,  ενώ προκύπτει και ο έτερος απόγονος κατά 

αντίστοιχο τρόπο. 

− Μετάλλαξη: Η τιµή ενός δυαδικού ψηφίου του κάθε χρωµοσώµατος 

αλλάζει µε πιθανότητα Pm. 

− Έλεγχος: Η τιµή της συνάρτησης ποιότητας των απογόνων που 

προέκυψαν κατά τη διασταύρωση συγκρίνεται µε αυτή των γονέων τους. 

Μόνο οι απόγονοι µε καλύτερη τιµή συνάρτησης ποιότητας από τους γονείς 

θα αντικαταστήσουν τους γονείς στο νέο πληθυσµό που θα προκύψει (σε 

διαφορετική περίπτωση θα παραµείνουν οι γονείς στο νέο πληθυσµό). 
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4. Για το νέο πληθυσµό Μ χρωµοσωµάτων που προέκυψε επαναλαµβάνονται τα 

βήµατα 2-3 και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι την ολοκλήρωση NG γενεών 

(αντιστοιχεί στη δηµιουργία NG πληθυσµών). 

Από τα χρωµοσώµατα όλων των πληθυσµών, εκείνο µε τη µεγαλύτερη τιµή 

συνάρτησης ποιότητας θεωρείται ότι κωδικοποιεί το βέλτιστο τεχνητό νευρωνικό 

δίκτυο που αποδίδει καλύτερα στην κατηγοριοποίηση της µεταβλητής εξόδου µε 

βάση τις διαθέσιµες µεταβλητές εισόδου. Οι µεταβλητές εισόδου που επιλέγονται µε 

βάση το εν λόγω χρωµόσωµα αποτελούν το βέλτιστο υποσύνολο µεταβλητών 

εισόδου που επιδρούν στη µεταβλητή εξόδου, σύµφωνα µε τη µέθοδο GA-ANN. 

Με σκοπό τη διατήρηση της διάστασης του επιλεγµένου υποσυνόλου κάτω από 

ένα κατώφλι διάστασης Τ, είναι δυνατή η εφαρµογή ενός «penalty» σε κάθε 

χρωµόσωµα που κωδικοποιεί ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που δέχεται 

 

Σχήµα 6.2 Κωδικοποίηση των παραµέτρων αρχιτεκτονικής και εκπαίδευσης του τεχνητού νευρωνικού 
δικτύου σε ένα χρωµόσωµα (δυαδική µάσκα) κατά τη µέθοδο GA-ANN. Στη µελέτη της 
µεταγευµατικής λιπαιµίας που αναλύεται ένα σύνολο 30 παραγόντων είναι lv=30.   
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εισόδους περισσότερες από Τ. Η εφαρµογή αυτού του «penalty» υλοποιήθηκε, εδώ, 

µε τη µείωση της τιµής συνάρτησης ποιότητας ενός τέτοιου χρωµοσώµατος στο µισό 

της µέσης τιµής της συνάρτησης ποιότητας του πληθυσµού στον οποίο ανήκει το 

χρωµόσωµα. 

Στη παρούσα µελέτη, ο αλγόριθµος GA-ANN εκτελέστηκε µε παραµέτρους M = 

100, Pc = 0.7, Pm = 0.01 και NG = 50. Με σκοπό την αποφυγή της πόλωσης (bias) των 

αποτελεσµάτων ο αλγόριθµος εκτελέστηκε συνολικά 10 φορές για 10 τυχαίες 

διαµερίσεις του δείγµατος των 213 ατόµων σε σύνολα εκπαίδευσης, επαλήθευσης και 

ελέγχου. Υπολογίστηκε, έτσι, ο αριθµός των φορών που κάθε µεταβλητή εισόδου 

εµφανίζεται στα 10 βέλτιστα υποσύνολα µεταβλητών που ονοµάστηκε VC (Variable 

Consistency, 0≤VC≤10) και αποτελεί ένα συνολικό µέτρο βαθµού της συσχέτισης 

κάθε µελετώµενου παράγοντα µε τη µεταγευµατική λιπαιµία. Το µέγεθος αυτό 

χρησιµοποιείται και στη µεθοδολογία GPNN (Genetic Programming Neural 

Networks) των Ritchie και συνεργατών (2003). Τέλος, η µεθοδολογία 

χρησιµοποιήθηκε µε χρήση κατωφλιού διάστασης Τ=10 και χωρίς τη χρήση 

κατωφλίου (Τ=Inf). 

Σηµειώνεται εδώ ότι για την ανάπτυξη ή/και χρήση των µεθόδων PDM-ANN και 

GA-ANN χρησιµοποιήθηκε το περιβάλλον Matlab 7.0 (Mathworks, Inc.). 

6.3.4 Μείωση Πολυπαραγοντικής ∆ιάστασης (MDR) 

Η µέθοδος µείωσης πολυπαραγοντικής διάστασης (multifactor dimensionality 

reduction, MDR) έχει ήδη περιγραφεί στη §5.2.3. Η MDR χρησιµοποιεί τη 

κατηγορική µορφή των µεταβλητών εισόδων και εξόδου, οι οποίες κωδικοποιούνται 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη περιγραφή των στατιστικών µεθόδων. Η µέγιστη 

διάσταση του βέλτιστων υποσυνόλων µεταβλητών εισόδου προς προσδιορισµό 

ορίστηκε ίση µε 10. Με χρήση της µεθόδου διασταυρωµένης επικύρωσης από 10-

µέρη (10-fold cross validation) που είναι ενσωµατωµένη στην MDR, υπολογίστηκε η 

µέση τιµή της απόδοσης του βέλτιστου υποσυνόλου διάστασης Κ (1≤Κ≤10) στα 

σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου. Και εδώ, η απόδοση του κάθε υποσυνόλου 

µεταβλητών αποτελεί το ποσοστό ορθής κατηγοριοποίησης το οποίο λαµβάνεται 

κατά τη χρήση του. Η MDR υπολογίζει τον αριθµό των φορών που το βέλτιστο 

υποσύνολο διάστασης Κ (1≤Κ≤10) υποδεικνύεται από τη µέθοδο ως βέλτιστο στη 

συγκεκριµένη διάσταση κατά τη διασταυρωµένη επικύρωση από 10-µέρη (10-fold 

cross validation). Η ποσότητα αυτή ονοµάστηκε εδώ VSC (Variable Subset 
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Consistency, 1≤VSC≤10). Τέλος, υπολογίστηκε για κάθε βέλτιστο υποσύνολο 

διάστασης Κ (1≤Κ≤57) η στατιστική σηµαντικότητα (p-value) της αλληλεπίδρασης 

των περιεχόµενων µεταβλητών προς τη µεταβλητή εξόδου χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο ΑΝΟVA (§6.3.1)  

6.4 Αποτελέσµατα – Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα των στατιστικών µεθόδων, της PDM-ANN, της GA-ANN και της 

µεθόδου MDR παρουσιάζονται ξεχωριστά  στις §6.4.1, §6.4.2, §6.4.3 και §6.4.4, 

αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, συζητούνται συνολικά στην §6.4.5. 

6.4.1 Αποτελέσµατα των Στατιστικών Μεθόδων 

Τα αποτελέσµατα (p-values) του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 για κάθε δυνατό 

συνδυασµό µεταβλητών εισόδου και για όλα τα ζεύγη µεταβλητών που αποτελούνται 

από µια µεταβλητή εισόδου και τη µεταβλητή εξόδου (TG_iAUC) παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 6.1.  

Τα αποτελέσµατα για τα ζεύγη µεταβλητών εισόδου δείχνουν την ύπαρξη 

σηµαντικής συσχέτισης µεταξύ πολυµορφισµών στο ίδιο γονίδιο, όπως µεταξύ 

ApoA5 1131 και ApoA5 haplotype, µεταξύ Apo E haplotype και Apo E promoter, και 

µεταξύ LPL HindΙΙΙ and LPL S447. Αυτό είναι αναµενόµενο µια και πολυµορφισµοί 

στο ίδιο γονίδιο είναι δυνατόν να κληρονοµούνται µαζί από τον πατέρα ή τη µητέρα 

προς το παιδί. Είναι αξιοσηµείωτο ότι συσχέτιση υπάρχει και ανάµεσα σε 

πολυµορφισµούς από διαφορετικά γονίδια, π.χ. TNF and Apo A5 SGG. Υπάρχει, 

επίσης, συσχέτιση µεταξύ πολυµορφισµών και βιοχηµικών δεικτών που 

χρησιµοποιούνται εδώ ως µεταβλητές εισόδου και έχουν σχέση µε τις καρδιαγγειακές 

ασθένειες, π.χ. INS και TG, και Apo A5 1131 και Glucose. Παρατηρείται, ακόµη, 

συσχέτιση του φύλου και της ηλικίας µε τις µεταβλητές BMI, TC και LDL-C. Γενικά, 

οι συσχετίσεις µεταβλητών εισόδου δείχνει τον πλεονασµό στο χώρο εισόδων και την 

ανάγκη της επιλογής των πιο σηµαντικών σε σχέση µε τη µεταβλητή εξόδου 

Παράλληλα, η συσχέτιση µεταβλητών εισόδου, όπως των TNF, APOA4 T347S, 

φύλου, ηλικίας, HDL-C και LDL-C, µε τη µεταβλητή εξόδου δείχνουν κύριες 

επιδράσεις των αντίστοιχων παραγόντων στη µεταγευµατική λιπαιµίας. 

                                                 
7 ‘Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη §6.3.1, η ΑNOVA υποστηρίζει την ανάλυση µέχρι και 5 κατηγορικών 
µεταβλητών στο περιβάλλον SPSS 13.0 που χρησιµοποιείται στην παρούσα µελέτη.  
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Πίνακας 6.1 Αποτελέσµατα (p-values) του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 για κάθε δυνατό συνδυασµό µεταβλητών εισόδου και για όλα τα ζεύγη µεταβλητών που αποτελούνται 
από µια µεταβλητή εισόδου και τη µεταβλητή εξόδου (TG_iAUC) στην ανάλυση της µεταγευµατικής λιπαιµίας. 

ApoE 
haplotype

FABP2 ApoB CETP INS
LPL Hind 

III
MTP

LPL 
S447

TNF
ESR1 
XXbaI

ESR1 
PPvuII

ApoC3 
C3238G

LEPR 
Gln233Arg

ApoA4 
T347S

ApoA5 
1131

ApoA5 
SGG

ApoA5 
haplotype

PPARα
ApoA4 
Q360H

IRS1
ApoE 

Promoter
Sex Age BMI TC TG HDL-C LDL-C NEFA Glucose

ApoE 
haplotype

FABP2

ApoB

CETP 0.011
INS 0.042

LPL Hind 
III 0.016

MTP 0.075
LPL S447 0.000

TNF
ESR1 
XXbaI
ESR1 

PPvuII 0.000
ApoC3 

C3238G 0.028

LEPR 
Gln233Arg 0.1

ApoA4 
T347S 0.012
ApoA5 
1131 0.058 0.033 0.000

ApoA5 SGG 0.06 0.007 0.055 0.083
ApoA5 

haplotype 0.027 0.000 0.064 0.000 0.000
PPARα 0.083 0.085
ApoA4 
Q360H 0.026 0.051 0.088
IRS1 0.07 0.075 0.054 0.012
ApoE 

Promoter 0.000 0.01
Sex 0.017 0.04
Age 0.091 0.009 0.065
BMI 0.067 0.000 0.073 0.000 0.011
TC 0.001 0.069 0.02 0.067 0.000 0.017
TG 0.006 0.008 0.054 0.000 0.094 0.000 0.000 0.000

HDL-C 0.074 0.031 0.000 0.000 0.000
LDL-C 0.083 0.014 0.09 0.012 0.074 0.007 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000
NEFA 0.088 0.009 0.027 0.012 0.032 0.077 0.000

Glucose 0.09 0.041 0.057 0.053 0.018
TG_iAUC 0.033 0.044 0.084 0.091 0.000 0.042 0.001 0.001 0.002 0.000 0.002  

Εµφανίζονται οι τιµές p-value µονό για τις συσχετίσεις µεταβλητών µε p ≤ 0.1 
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Στους Πίνακες 6.2 και 6.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ANOVA για 

ανίχνευση αλληλεπιδράσεων 1ης τάξης (κύριες επιδράσεις) και 2ης τάξης 

(αλληλεπίδραση δυο µεταβλητών εισόδου προς την έξοδο), αντίστοιχα. 

Παρουσιάζονται οι αλληλεπιδράσεις µε p ≤ 0.3, ενώ µε έντονα παρουσιάζονται οι 

αλληλεπιδράσεις µε p ≤ 0.1. Σηµειώνεται εδώ ότι η ANOVA µπορεί και αναλύει ένα 

αρχικό σύνολο µεταβλητών µέγιστης διάστασης ίση µε 10 για την εύρεση 

αλληλεπιδράσεων n-τάξης µε n>1. Έτσι χρησιµοποιήθηκε το σύνολο των 

µεταβλητών µε κύρια επίδραση (p≤ 0.3), που υποδεικνύει η ΑΝΟVA, για τις ανάγκες 

της ανάλυσης αλληλεπιδράσεων n-τάξης µε n>1.  

Παρατηρείται ότι η ΑΝΟVA υποδεικνύει ότι οι πολυµορφισµοί ApoB, LPL S447, 

MTP, ApoC3 C3238G, APOA4 T347S και ο δείκτης HDL-C ασκούν κύρια επίδραση 

στη µεταβλητή εξόδου µε στατιστική σηµαντικότητα p ≤ 0.1 (Πίνακας 6.2). Αυτό 

είναι σε µερική συµφωνία µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου X2 που υποδεικνύει ότι οι 

παράγοντες APOA4 T347S και HDL-C ασκούν κύριες επιδράσεις (p ≤ 0.1).  

Εµφανίζονται, επίσης, στατιστικά σηµαντικές (p ≤ 0.1) αλληλεπιδράσεις 2ης τάξης 

(Πίνακας 6.3) προς τη µεταβλητή εξόδου, όπως των παραγόντων ApoB και ApoE 

Promoter και των παραγόντων ApoA4 T347S και HDL-C. Η ANOVA δεν 

αποκάλυψε αλληλεπιδράσεις µεγαλύτερης τάξης (n>2). 

 

Πίνακας 6.2 Αποτελέσµατα της ANOVA για 
αλληλεπιδράσεις 1ης τάξης (n=1)  

Αναφέρονται οι αλληλεπιδράσεις µε p-value 

p ≤ 0.3. Με έντονα παρουσιάζονται οι 

αλληλεπιδράσεις µε p ≤ 0.1 

Μεταβλητή Εισόδου p-value 

ApoB 0.008 

MTP 0.072 

LPL S447 0.029 

ApoC3 C3238G 0.015 

ApoA4 T347S 0.030 

PPARα 0.293 

ApoE Promoter 0.205 

Age 0.174 

HDL-C 0.055 

Glucose 0.229 

Πίνακας 6.3 Αποτελέσµατα της ANOVA για 
αλληλεπιδράσεις 2ης τάξης (n=2) 

Αναφέρονται οι αλληλεπιδράσεις µε p-value 

p ≤ 0.3. Με έντονα παρουσιάζονται οι 

αλληλεπιδράσεις µε p ≤ 0.1 

 

Μεταβλητές Εισόδου p-value 

ApoB*ApoE Promoter 0.071 

MTP*HDL-C 0.202 

LPL S447*ApoE 
Promoter 0.082 

LPL S447*HDL-C 0.013 

ApoA4 T347S*Age 0.053 

ApoA4 T347S*HDL-C 0.085 

PPARα*HDL-C 0.169 
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6.4.2 Αποτελέσµατα της Μεθόδου PDM-ANN 

Η εφαρµογή της όπισθεν επιλογής χαρακτηριστικών στη µέθοδο PDM-ANN οδήγησε 

σε 30 υποσύνολα µεταβλητών εισόδου διάστασης Ν (1≤Ν≤30). Οι τιµές της 

συνάρτησης ποιότητας FN (%) για όλα τα υποσύνολα που προέκυψαν παρουσιάζονται 

στο Σχήµα 6.3.  

Παρατηρείται ότι οι τιµές FN διατηρούνται στο επίπεδο 82%-85% µέχρι και τη 

µείωση της διάστασης Ν στη τιµή Ν=10 (F10 = 85.21%) και ότι στη συνέχεια 

µειώνονται σηµαντικά. Αυτό σηµαίνει το αρχικό σύνολο των 30 µεταβλητών είναι 

πλεοναστικό και ότι οι µεταβλητές που αφαιρέθηκαν µέχρι και τη διάσταση Ν=10 

περιέχουν πλεοναστική πληροφορία µε τις µεταβλητές που δεν αφαιρέθηκαν ή δεν 

επιδρούν καθόλου στη µεταβλητή εξόδου. Εξάλλου, και ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 

έδειξε πλεονασµό στο σύνολο των µεταβλητών εισόδου.  

Ο Πίνακας 6.4 παρουσιάζει τις µεταβλητές των υποσυνόλων διάστασης Ν, 

1≤Ν≤10, που επιλέχθηκαν. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται, επίσης, οι τιµές FN των 

υποσυνόλων καθώς και οι µέσες τιµές απόδοσης των αντίστοιχων τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου κατά τη διαδικασία της 

διασταυρωµένης επικύρωσης από 3 µέρη. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ακόµα και η 

µέση απόδοση των δικτύων στα σύνολα εκπαίδευσης µειώνεται καθώς µειώνεται η 

διάσταση από Ν=10 σε Ν=1, δείχνοντας το σηµαντικό πληροφοριακό περιεχόµενο 

των µεταβλητών που αφαιρούνται.  

Η PDM-ANN υποδεικνύει, τελικά, ως βέλτιστο υποσύνολο µεταβλητών εισόδου 

το υποσύνολο διάστασης ίση µε δέκα που περιέχει τις µεταβλητές ApoE haplotype, 

ApoB, LPL S447, ESR1 XXbaΙ, ApoA5 1131, IRS1, Sex, TC, HDL-C και NEFA. Οι 

µεταβλητές αυτές επιδρούν στη µεταβλητή εξόδου της µεταγευµατικής λιπαιµίας είτε 

µέσω κύριων επιδράσεων είτε µέσω αλληλεπιδράσεων. Είναι σηµαντικό ότι οι εξής 

µεταβλητές υποδείχθηκαν και από τον έλεγχο Χ2 ως µεταβλητές που ασκούν κύρια 

επίδραση: ApoA5 1131 (p<0.1), Sex (p<0.001), TC (p<0.01). Ας σηµειωθεί εδώ ότι η 

επίδραση του πολυµορφισµού ApoA5 1131 στα επίπεδα τριγλυκεριδίων έχει ήδη 

αναφερθεί, είτε για µεταγευµατικά επίπεδα (Olano-Martin et al., 2008) είτε για 

επίπεδα νηστείας (Lai et al., 2004). Η χρήση του βέλτιστου υποσυνόλου µεταβλητών 

εισόδου που υπέδειξε η PDM-ANN οδήγησε σε µέση απόδοση των αντίστοιχων 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου ίση µε 99.53% 

και 70.89%, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 6.3 Γραφική αναπαράσταση των τιµών της συνάρτησης ποιότητας NF  (%) για όλα τα επιλεγµένα υποσύνολα διάστασης N µε τη µέθοδο PDM-ANN. 

Πίνακας 6.4 Τιµές για τη συνάρτησης ποιότητας NF  (%) και τη µέση απόδοση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου για τα επιλεγµένα 
υποσύνολα διάστασης N µε τη µέθοδο PDM-ANN (1≤Ν≤10) 

Επιλεγµένο Υποσύνολο Μεταβλητών Εισόδου ∆ιάστασης (Ν)  NF  (%) 
Μέση απόδοση στα 
σύνολα εκπαίδευσης 

(%) 

Μέση απόδοση στα 
σύνολα ελέγχου 

(%) 

HDL-C (1) 65.02 66.67 63.38 
HDL-C, TC (2) 71.24 79.58 62.91 
LPL S447, HDL-C, TC (3) 72.89 79.11 66.67 
ApoE haplotype, LPL S447, HDL-C, TC (4) 79.81 88.73 70.90 
ApoB, ApoE haplotype, LPL S447, HDL-C, TC (5) 81.22 94.37 68.08 
ApoB, ApoE haplotype, LPL S447, Sex, HDL-C, TC (6) 81.57 94.13 69.01 
IRS1, ApoB, ApoE haplotype, LPL S447, Sex, HDL-C, TC (7) 82.04 93.66 70.42 
IRS1, ApoB, ApoE haplotype, LPL S447, Sex, HDL-C, TC, NEFA (8) 83.80 97.18 70.42 
IRS1, ApoB, ApoE haplotype, ApoA5 1131, LPL S447, Sex, HDL-C, TC, NEFA (9) 82.28 96.48 68.08 
ApoE haplotype, ApoB, LPL S447, ESR1 XXbaI, ApoA5 1131,  IRS1, Sex, TC, HDL-C, NEFA (10) 85.21 99.53 70.89 
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6.4.3 Αποτελέσµατα της Μεθόδου GA-ANN 

Κατά τη µέθοδο GA-ANN, ο αλγόριθµος 

βελτιστοποίησης του τεχνητού νευρωνικού 

δικτύου εφαρµόστηκε δέκα φορές 

χρησιµοποιώντας δέκα τυχαίες διαµερίσεις 

των διαθέσιµων δεδοµένων στα σύνολα 

εκπαίδευσης, επαλήθευσης και ελέγχου. 

Κάθε φορά ο αλγόριθµος υπέδειξε ένα 

βέλτιστο υποσύνολο µεταβλητών εισόδου, 

ενώ µετά το τέλος της επαναληπτικής 

διαδικασίας µετρήθηκε για κάθε µεταβλητή 

η ποσότητα VC (βλ. §6.3.3). Η µέθοδος 

εφαρµόστηκε χωρίς τη χρήση κατωφλίου 

διάστασης (T=Inf) και µε τη χρήση 

κατωφλίου Τ=10. 

Οι τιµές της ποσότητας VC που 

προέκυψαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.5. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι κάποιες 

από τις µεταβλητές εισόδου εµφανίζονται 

συχνότερα στα βέλτιστα υποσύνολα 

εισόδων, όπως οι µεταβλητές ApoE 

haplotype, TC, HDL-C. Το ίδιο 

παρατηρείται για τις µεταβλητές FABP2, 

MTP, ApoB, LPL S447, Sex,  Age και BMI 

αλλά σε µικρότερο βαθµό. Είναι δυνατό µια 

µεταβλητή εισόδου να εµφανίζεται συχνά όταν T=Inf και να µην εµφανίζεται συχνά 

όταν T=10 (π.χ. η µεταβλητή BMI), µια και µπορεί να έχει αντικατασταθεί από µια 

µεταβλητή συσχετισµένη µε αυτή στη δεύτερη περίπτωση. Πάντως, οι µεταβλητές µε 

υψηλές τιµές VC εδώ έχουν υποδειχθεί ως σηµαντικές και από τη µέθοδο PDM-ANN 

(ApoE haplotype, ApoB, LPL S447, Sex, TC, HDL-C) ή/και από τις στατιστικές 

µεθόδους (MTP, ApoB, LPL S447, Sex, Age, HDL-C, TC).  

Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζονται ο αριθµός των εισόδων (Ν) που δέχεται το 

καθένα από τα δέκα βέλτιστα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα της µεθόδου GA-ANN και 

Μεταβλητή 
Εισόδου 

VC 
(T=Inf) 

VC 
(T=10) 

ApoE haplotype 6 6 
FABP2 7 4 
ApoB 7 3 
CETP 3 4 
INS 3 3 

LPL HindΙΙΙ 3 0 
MTP 7 4 

LPL S447 7 3 
TNF 4 1 

ESR1 XXbaΙ 4 1 
ESR1 PPvuΙΙ 6 1 

ApoC3 C3238G 3 0 
LEPR Gln233Arg 4 1 

ApoA4 T347S 3 1 
ApoA5 1131 4 1 
ApoA5 SGG 5 4 

ApoA5 haplotype 5 2 
PPARα 5 3 

ApoA4 Q360H 5 2 
IRS1 5 2 

ApoE Promoter 5 3 
Sex 7 2 
Age 5 7 
BMI 7 0 
TC 8 6 
TG 5 2 

HDL-C 7 9 
LDL-C 3 2 
NEFA 4 2 

Glucose 5 4 

Πίνακας 6.5 Αποτελέσµατα για την ποσότητα 
VC (Variable Consistency) των µεταβλητών 

εισόδου χωρίς τη χρήση κατωφλίου 
διάστασης (T=Inf) και µε χρήση κατωφλίου 

T=10 στη µέθοδο GA-ANN. 
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Πίνακας 6.6 Αριθµός των εισόδων (Ν) και αποδόσεις στα σύνολα εκπαίδευσης, επαλήθευσης και 
ελέγχου των δέκα βέλτιστων τεχνητών νευρωνικών δικτύων που προκύπτουν από τη µέθοδο GA-ANN 

για τις περιπτώσεις T=Inf και Τ=10. 

 

οι αποδόσεις τους στα σύνολα εκπαίδευσης, επαλήθευσης και ελέγχου για τις 

περιπτώσεις T=Inf και Τ=10. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η εφαρµογή κατωφλίου 

διάστασης (Τ=10) διατηρεί, τελικά, χαµηλή τη διάσταση των υποσυνόλων που 

αποτελούν είσοδο στα βέλτιστα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Συγχρόνως, οδηγεί σε 

υψηλότερες αποδόσεις στα σύνολα ελέγχου και, συγκεκριµένα, αυξάνει τη µέση τιµή 

τους από 59.05% (T=Inf) σε 72.86% (Τ=10).  

Γενικά, η συνδυασµένη χρήση γενετικού αλγόριθµου και τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων προσδιορίζει τις µεταβλητές εισόδου που ασκούν επίδραση στη µεταβλητή 

εξόδου της µεταγευµατικής λιπαιµίας και οδηγεί στη κατασκευή τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων µε υψηλή απόδοση στα σύνολα ελέγχου. Σε αντίθεση µε την 

PDM-ANN που κατέληξε σε ένα βέλτιστο υποσύνολο µεταβλητών εισόδου, εδώ 

προέκυψαν δέκα διαφορετικά υποσύνολα µεταβλητών και τα αντίστοιχα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα για καθεµιά από τις περιπτώσεις T=Inf και Τ=10. Ωστόσο, τα 

επιλεγµένα υποσύνολα βρίσκονται σε συµφωνία µια και αρκετές µεταβλητές εισόδου 

εµφανίζονται πολύ συχνά σε αυτά, σύµφωνα µε τις τιµές VC του Πίνακα 6.5. 

Επιπρόσθετα, οι τιµές VC για τις µεταβλητές εισόδου αποτελούν µέτρο συσχέτισης 

τους µε τη µεταβλητή εξόδου τις µεταγευµατικής λιπαιµίας σύµφωνα µε τη µέθοδο 

GA-ANN, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

6.4.4 Αποτελέσµατα της Μεθόδου MDR 

H µέθοδος MDR οδήγησε σε βέλτιστα υποσύνολα διάστασης Ν=1,..,10 που 

αξιολογούνται µέσω της διασταυρωµένης επικύρωσης από 10 µέρη. Για όλα τα 

T = Inf T = 10 

N 

Απόδοση στο 
σύνολο 

εκπαίδευσης  
(%) 

Απόδοση στο 
σύνολο 

επαλήθευσης 
(%) 

Απόδοση 
στο 

σύνολο 
ελέγχου  

(%) 

N 

Απόδοση στο 
σύνολο 

εκπαίδευσης 
(%) 

Απόδοση στο 
σύνολο 

επαλήθευσης 
(%) 

Απόδοση 
στο 

σύνολο 
ελέγχου  

(%) 
13 100.00 85.71 85.71 7 98.45 85.71 76.19 
15 100.00 83.33 21.43 6 81.40 85.71 71.43 
13 97.67 78.57 28.57 9 99.23 83.33 28.57 
20 99.23 85.71 78.57 9 97.67 83.33 80.95 
19 100.00 88.10 23.81 6 95.35 85.71 78.57 
11 100.00 83.33 33.33 7 98.45 85.71 76.19 
15 100.00 83.33 80.95 13 100.00 85.71 85.71 
15 100.00 80.95 83.33 11 96.90 85.71 80.95 
15 100.00 78.57 78.57 6 88.37 80.95 76.19 
16 100.00 83.33 76.19 9 98.45 80.95 73.81 
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υποσύνολα υπολογιστήκαν οι µέσες αποδόσεις τους στα σύνολα εκπαίδευσης και 

ελέγχου και η ποσότητα VSC, ενώ για τα υποσύνολα διάστασης Ν=1,..,5 

υπολογίστηκε και η στατιστική σηµαντικότητα (p-value) της αλληλεπίδρασης των 

µεταβλητών τους µε τη µεταβλητή εξόδου σύµφωνα µε την ANOVA (βλ. §6.3.1). Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.7.  

Η ταυτόχρονη παρατήρηση των µέσων αποδόσεων στα σύνολα ελέγχου και των 

τιµών VSC δείχνουν ότι το βέλτιστο υποσύνολο των έξι µεταβλητών, δηλαδή των 

FABP2, ApoB, LEPR Gln233Arg, BMI, LDL-C και NEFA αποτελεί τη καλύτερη 

λύση από τα επιλεγµένα υποσύνολα διάστασης Ν=1,..,10. Το συγκεκριµένο 

υποσύνολο οδηγεί σε µια µέση απόδοση στα σύνολα ελέγχου ίση 60.85% και 

επιλέχθηκε ως το καλύτερο υποσύνολο έξι µεταβλητών τις 7 από τις 10 φορές κατά 

τη διασταυρωµένης επικύρωση από 10 µέρη. Το βέλτιστο υποσύνολο των δέκα  

Πίνακας 6.7 Αποτελέσµατα για όλα τα βέλτιστα υποσύνολα µεταβλητών εισόδου διάστασης Ν=1,..,10 
κατά την εφαρµογή της µεθόδου MDR. 

 

Επιλεγµένο Υποσύνολο 
Μεταβλητών Εισόδου 

∆ιάστασης (Ν) 

Μέση απόδοση στα 
σύνολα εκπαίδευσης  

(%) 

Μέση απόδοση στα 
σύνολα ελέγχου 

 (%) 
VSC p-value 

(ANOVA) 

BMI  (1) 63.83 55.44 4 0.355 
BMI*LDL-C (2) 68.03 57.28 5 0.002 
ApoB*LDL-C*NEFA (3) 75.66 57.43 9 0.001 
FABP2*MTP*          
LDL-C*NEFA (4) 86.09 59.03 5 <0.001 
ApoE 
haplotype*ApoB*ESR1 
XXbaI*LDL-C*NEFA (5) 93.76 49.90 3 0.039 
FABP2*ApoB*LEPR 
Gln233Arg*BMI*LDL-
C*NEFA (6) 98.39 60.85 7 - 
FABP2*ApoB*CETP* 
LPL HindIII*BMI*   
LDL-C*NEFA (7) 100.00 55.90 3 - 
ApoE haplotype* 
FABP2*ApoB*CETP* 
LPL HindIII*BMI*LDL-
C*NEFA (8) 100.00 39.29 4 - 
ApoE haplotype* 
FABP2*ApoB*CETP* 
INS* LPL HindIII*TNF* 
BMI* *NEFA (9) 100.00 55.00 6 - 
ApoE haplotype* 
FABP2*ApoB*CETP* 
INS* LPL HindIII* 
MTP*TNF*LEPR 
Gln233Arg*NEFA (10) 100.00 60.61 5 - 
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µεταβλητών, δηλαδή των ApoE haplotype, FABP2, ApoB, CETP, INS, LPL HindΙΙΙ, 

MTP, TNF, LEPR Gln233Arg και NEFA, αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη λύση: 

οδήγησε σε µέση απόδοση στα σύνολα ελέγχου ίση µε 60.61% και επιλέχθηκε ως 

καλύτερο υποσύνολο δέκα µεταβλητών τις 5 από τις 10 φορές κατά τη 

διασταυρωµένη επικύρωση. Είναι σηµαντικό ότι οι µεταβλητές των δύο καλύτερων 

επιλεγµένων υποσυνόλων (Ν=6, Ν=10) αποτελούν µεταβλητές που έχουν επιλεχθεί 

από τις µεθόδους GA-ANN ή PDM-ANN, π.χ. οι FABP2, ApoB, ApoE haplotype, 

MTP και NEFA, ή τις στατιστικές µεθόδους, π.χ. MTP, ApoB και TNF. Επίσης, η 

αλληλεπίδραση των µεταβλητών εισόδου των βέλτιστων υποσυνόλων διάστασης 

Ν=2,..,5 προς τη µεταβλητή εξόδου επιβεβαιώθηκε µε χρήση της ANOVA που 

υπέδειξε στατιστική σηµαντικότητα των αλληλεπιδράσεων (p<0.1) (Πίνακας 6.7, 

τελευταία στήλη). 

6.4.5 Συζήτηση 

Οι υβριδικές µέθοδοι τεχνητών νευρωνικών δικτύων PDM-ANN και GA-ANN καθώς 

και η µέθοδος MDR οδήγησαν σε βέλτιστα υποσύνολα των µεταβλητών εισόδου που 

επιδρούν στη µεταβλητή εξόδου της µεταγευµατικής λιπαιµίας και παράλληλα στη 

κατασκευή αντίστοιχων µονάδων ταξινόµησης ατόµων στις δυο σχετικές κατηγορίες 

C1 και C2. Τα υποσύνολα µεταβλητών που προέκυψαν δεν είναι σε πλήρη συµφωνία 

αλλά αυτό µπορεί να εξηγηθεί από τον πλεονασµό που υπάρχει στο χώρο εισόδου και 

τη συσχέτιση ανάµεσα σε µεταβλητές εισόδου. Πάντως, οι πολυµορφισµοί ApoB, 

ApoE haplotype, MTP, LPL S447, η ηλικία, και οι βιοχηµικοί δείκτες HDL-C and 

NEFA αποτελούν τους πιο συχνά προτεινόµενους παράγοντες από τις υπολογιστικές 

µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν εδώ ή τις στατιστικές µεθόδους του ελέγχου Χ2 και 

της ANOVA.  

Μπορεί να ειπωθεί ότι ο έλεγχος Χ2 και η µέθοδος ANOVA συνεισφέρουν 

περισσότερο σε ένα αρχικό εποπτικό στάδιο των αλληλεπιδράσεων που συµβαίνουν 

ανάµεσα στις µεταβλητές εισόδου προς τη µεταβλητή εξόδου. Μάλιστα, 

περιορίζονται στην ανίχνευση αλληλεπιδράσεων χαµηλής τάξης (στη καλύτερη 

περίπτωση ανιχνεύθηκε αλληλεπίδραση δυο παραγόντων από την ANOVA). 

Αντίθετα οι µέθοδοι PDM-ANN, GA-ANN και MDR µπορούν και ανιχνεύουν 

αλληλεπιδράσεις µεγαλύτερης τάξης τις οποίες και ενσωµατώνουν στις αντίστοιχες 

µονάδες ταξινόµησης που κατασκευάζουν. Μάλιστα, η ταξινόµηση σε κατάλληλα 
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σύνολα ελέγχου δείχνει την ικανότητα γενίκευσης των εκπαιδευµένων υπολογιστικών 

µοντέλων.  

Έτσι, η µέθοδος PDM-ANN οδήγησε σε µια µέση απόδοση στα σύνολα ελέγχου 

ίση περίπου µε 71%. Η απόδοση αυτή είναι καλύτερη από της µεθόδου MDR (~61%) 

η οποία µάλιστα εκπαιδεύεται µε µεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιµων δεδοµένων 

(90% των δεδοµένων κατά τη διασταυρωµένη επικύρωση από 10 µέρη) από τη PDM-

ANN (εκπαιδεύεται µε ~67% των δεδοµένων κατά τη διασταυρωµένη επικύρωση από 

3 µέρη). Η µέθοδος GA-ANN που χρησιµοποιεί το 60%, 20% και 20% των 

διαθέσιµων δεδοµένων για εκπαίδευση, επαλήθευση και έλεγχο, αντίστοιχα, οδήγησε 

συνολικά σε µια καλύτερη µέση απόδοση στα σύνολα ελέγχου και ίση περίπου µε 

73% (για κατώφλι διάστασης Τ=10).  

Γενικά, αποτελεί πλεονέκτηµα των υβριδικών µεθόδων τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων που παρουσιάστηκαν εδώ, σε σχέση µε την MDR, η δυνατότητα τους να 

δέχονται συνεχείς (και όχι µόνο κατηγορικές) µεταβλητές και να προσαρµόζονται 

εύκολα σε ένα πρόβληµα ταξινόµησης σε περισσότερες από δυο κατηγορίες µε σκοπό 

τη µελέτη πολυπαραγοντικών ασθενειών. 

6.5 Συµπεράσµατα 

Η µεταγευµατική λιπαιµία αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόµενο που διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο σε σχέση µε τις καρδιαγγειακές νόσους. Παράγοντες όπως το φύλο, 

η ηλικία, η διατροφή και τα γονίδια επηρεάζουν τα επίπεδα της µεταγευµατικής 

λιπαιµίας, ενώ η µεταγευµατική υπερλιπιδαιµία έχει χαρακτηριστεί ανεξάρτητος 

παράγοντας επικινδυνότητας καρδιαγγειακών νόσων. 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε µια πολυπαραγοντική ανάλυση της 

µεταγευµατικής λιπαιµίας χρησιµοποιώντας δεδοµένα υγιών ατόµων που 

συµµετείχαν σε κατάλληλο γευµατικό πρωτόκολλο και παρακολουθήθηκαν για 

διάρκεια οχτώ ωρών µεταγευµατικά. Με χρήση απλών στατιστικών µεθόδων, της 

δηµοφιλούς µεθόδου της µείωσης πολυπαραγοντικής διάστασης αλλά και υβριδικών 

µεθόδων τεχνητών νευρωνικών δικτύων ήταν δυνατός ο προσδιορισµός των πιο 

σηµαντικών παραγόντων που µέσω κύριων επιδράσεων ή αλληλεπιδράσεων επιδρούν 

στη µεταγευµατική λιπαιµία. Σε αυτούς βρέθηκαν να ανήκουν παράγοντες όπως η 

ηλικία, τα επίπεδα νηστείας της χοληστερόλης HDL-C και συγκεκριµένοι 

πολυµορφισµοί γονιδίων απολιποπρωτεϊνών.  
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Οι υβριδικές µέθοδοι τεχνητών νευρωνικών δικτύων που χρησιµοποιούνται εδώ 

συνδυάζουν κατάλληλα ένα πολυστρωµατικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας 

τροφοδότησης µε τη µέθοδο της όπισθεν επιλογής χαρακτηριστικών ή γενετικό 

αλγόριθµο για τη βελτιστοποίηση της δοµής και εκπαίδευσης του. Μέσω της 

διαδικασίας εκπαίδευσης του τεχνητού νευρωνικού δικτύου, µπορούν και 

ενσωµατώνουν στη δοµή του τις κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των 

παραγόντων που επιλέγουν ως σηµαντικούς. Παράλληλα, κατασκευάζουν αντίστοιχες 

µονάδες ταξινόµησης ως προς τη πολυπαραγοντική µεταβλητή εξόδου µε καλή 

ικανότητα γενίκευσης, ώστε να προτείνονται τελικά εδώ ως χρήσιµες µέθοδοι για τη 

µελέτη πολυπαραγοντικών ασθενειών.    
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Κεφάλαιο 7 – Πολυπαραγοντική Ανάλυση της 
Παχυσαρκίας µε βάση το ∆είκτη Μάζας Σώµατος 

 

 

Η παχυσαρκία αποτελεί πολυπαραγοντική νόσο µε διαστάσεις επιδηµίας τη σύγχρονη 

εποχή, που έχει συσχετιστεί και µε την εµφάνιση καρδιαγγειακών νόσων. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι το σωµατικό βάρος επηρεάζεται από την ακολουθούµενη διατροφή 

και τις συνήθειες άσκησης του ατόµου, αλλά και από τη γενετική του ταυτότητα.  Στο 

παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται µελέτη που διεξήχθη στα πλαίσια της διατριβής µε 

σκοπό τη πολυπαραγοντική ανάλυση της παχυσαρκίας, χρησιµοποιώντας ένα σύνολο 

δεδοµένων περίπου 2300 ατόµων, για τα οποία είναι γνωστά το φύλο, οι 

πολυµορφισµοί 19 γονιδίων ενδιαφέροντος, µετρήσεις που περιγράφουν τη µέση 

διατροφική τους συµπεριφορά και ο δείκτης µάζας σώµατος. Για την ανάλυση των 

δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι υβριδικοί αλγόριθµοι τεχνητών νευρωνικών που 

παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Αρχικά, γίνεται µια εισαγωγή στη νόσο 

της παχυσαρκίας και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα δεδοµένα και η προσαρµογή 

της µεθοδολογίας στις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης.  Κατόπιν παρουσιάζονται 

και συζητούνται τα αποτελέσµατα και, τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα του 

παρόντος κεφαλαίου.  
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7.1 Εισαγωγή 

Η παχυσαρκία αποτελεί την αυξηµένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώµα που 

µπορεί να επιφέρει επιπλοκές υγείας1, και αποτελεί πλέον ένα από τα σηµαντικότερα 

διατροφικά προβλήµατα στις σύγχρονες κοινωνίες. Η αύξηση του σωµατικού βάρους 

και η παχυσαρκία αυξάνουν την συνολική θνησιµότητα και τη νοσηρότητα που 

οφείλεται στην υπέρταση, στη δυσλιπιδαιµία, στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, στη 

στεφανιαία νόσο, στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σε  αναπνευστικά προβλήµατα 

και σε νεοπλασίες (ενδοµητρίου, µαστού, προστάτη, παχέος εντέρου). Ταυτόχρονα, ο 

έλεγχος του σωµατικού βάρους βελτιώνει την αρτηριακή πίεση, τα τριγλυκερίδια, την 

LDL και HDL χοληστερόλη, τα επίπεδα της γλυκόζης του αίµατος και της 

γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης σε ασθενείς µε διαβήτη τύπου 2. 

O ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) είναι ένα απλός ανθρωποµετρικός δείκτης που 

προτείνεται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ, World Health 

Organization - http://www.who.int/en/) για το χαρακτηρισµό ενός ανθρώπου ως 

παχύσαρκου ή όχι και είναι ίσος µε το πηλίκο της µάζας (Kgr) προς το τετράγωνο του 

ύψους (m2).  Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων µε 

βάση την τιµή του ∆ΜΣ. 

Πίνακας 7.1 Κατηγοριοποίηση των ανθρώπων µε βάση το ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) 

Χαρακτηρισµός ∆ΜΣ 

Λιποβαρής <18.5 

Φυσιολογικός 18.5-24.9 

Υπέρβαρος (ή 
προ-παχύσακος) 25-29.9 

Παχύσαρκος >30 

 
Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ η παχυσαρκία λαµβάνει διαστάσεις επιδηµίας σε ολόκληρο 

τον κόσµο. Περισσότερα από το 30% των ενηλίκων ατόµων στις περισσότερες 

δυτικές κοινωνίες είναι σήµερα παχύσαρκα. Περίπου 1.6 δισεκατοµµύρια ενήλικες 

(ηλικία 15+) ήταν υπέρβαροι το 2005 παγκοσµίως, ενώ τουλάχιστον 400 

εκατοµµύρια ενήλικες ήταν παχύσαρκοι. Τουλάχιστον 20 εκατοµµύρια παιδιά ηλικίας 

µικρότερης των 5 ετών ήταν υπέρβαρα παγκοσµίως το 2005. Πρόσφατες εκτιµήσεις 
                                                 
1 Προσαρµογή από τον ορισµό που αναφέρει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 
(http://www.who.int/topics/obesity/en/): “Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive 
fat accumulation that presents a risk to health”. 
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του ΠΟΥ δείχνουν ότι περίπου 2.3 δισεκατοµµύρια ενήλικες θα είναι υπέρβαροι έως 

το 2015 και περισσότεροι από 700 εκατοµµύρια ενήλικες θα είναι παχύσαρκοι. Αν 

και στο παρελθόν αποτελούσαν πρόβληµα µόνο σε χώρες µε υψηλά εισοδήµατα, το 

υπερβολικό σωµατικό βάρος και η παχυσαρκία εµφανίζουν πλέον αύξηση σε χώρες 

µε χαµηλά και µέσα εισοδήµατα, ειδικά σε αστικές περιοχές. Εµφανίζονται και στις 

λεγόµενες αναπτυσσόµενες χώρες στις οποίες έχει µεταφερθεί ο δυτικός τρόπος ζωής 

που περιλαµβάνει διατροφή πλούσια σε λιπαρά και σάκχαρα και την καθιστική ζωή 

(Sodjinou et al., 2008; Boutayeb and Boutayeb, 2005; Popkin, 2002).   

Η παχυσαρκία έχει χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητος παράγοντας επικινδυνότητας 

των καρδιαγγειακών νόσων, ενώ έχει βρεθεί να υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της 

θνησιµότητας λόγω καρδιαγγειακών νόσων και του ∆ΜΣ (Stevens et al., 1998; 

McGee, 2004; Wilson et al., 2002; Frint and Rimm, 2006). Συγκεκριµένα, τα 

αποτελέσµατα της µεγάλης κλίµακας µελέτης Framingham (Framingham Heart 

Study, Wilson et al., 2002) που παρακολούθησε περίπου 2500 Βρετανούς για 44 

χρόνια δείχνουν ότι η επικινδυνότητα ανάπτυξης στεφανιαία νόσου ή εµφράγµατος 

του µυοκαρδίου είναι 1.21 φορές µεγαλύτερη σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτοµα 

(∆ΜΣ > 25) σε σχέση µε άτοµα µε ∆ΜΣ < 25.  

Μελέτες έχουν δείξει ότι η παχυσαρκία επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής ενός 

ατόµου, που περιλαµβάνει τη διατροφή και την άσκηση που συνιστούν 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά και από τη γενετική του προδιάθεση, ώστε να 

αποτελεί µια πολυπαραγοντική ασθένεια (Maffeis, 2000; Bouletin and Froguel, 2001; 

Marti et al., 2008). Στον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της παχυσαρκίας έχουν 

καταλήξει µελέτες µονοζυγωτικών/διζυγωτικών διδύµων στις εργασίες (Karnehed et 

al., 2006; Liu et al., 2008; Duncan et al., 2009) οι οποίες ωστόσο δεν αναφέρουν 

συγκεκριµένα γονίδια που επηρεάζουν το ανθρώπινο βάρος. Στην (Karnehed et al., 

2006), συγκεκριµένα, αναφέρεται η επίδραση της πρόσληψης ινών, σωµατικής 

άσκησης και της γενετικής ταυτότητας στο βάρος των ατόµων που συµµετείχαν στη 

µελέτη. Οι Robitaille και συνεργάτες (2007) αναφέρουν τις στατιστικά σηµαντικές 

αλληλεπιδράσεις των πολυµορφισµών δυο γονιδίων (peroxisome proliferator-

activated receptor και ghrelin) και του διατροφικού λίπους στην περιφέρεια µέσης, 

που αποτελεί έναν άλλο ανθρωποµετρικό δείκτη πέρα από τον ∆ΜΣ. Παράλληλα, 

έχει δειχτεί ότι η βελτίωση του τρόπου διατροφής ενός ατόµου µπορεί να µειώσει το 

∆ΜΣ του, αλλά αυτό εξαρτάται επίσης και από τη γενετική του ταυτότητα. Έτσι, η 

παρακολούθηση ατόµων για 300 ηµέρες στη µελέτη των Arkadianos και συνεργατών 
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(2007) έδειξε ότι ο ∆ΜΣ, όπως και τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα, βελτιώνονται 

περισσότερο όταν οι διατροφικές οδηγίες ορίζονται µε βάση τη γενετική ταυτότητα 

του ατόµου και λαµβάνονται υπόψη αλληλεπιδράσεις πολυµορφισµών γονιδίων και 

διατροφικών συστατικών που έχουν εµφανιστεί στη βιβλιογραφία.   

Η συνέργεια της γενετικής ταυτότητας του ατόµου και της διατροφής µελετάται 

στα πλαίσια δυο νέων επιστηµονικών περιοχών: της διατροφικής γενετικής ή 

διατροφογενετικής (nutrigenetics) και της διατροφικής γενωµικής ή 

διατροφογενωµικής (nutrigenomics) (Ordovas and Mooser, 2004). Η διατροφική 

γενετική ερευνά τον τρόπο µε τον οποίο αντιδρά ένας οργανισµός σε διάφορα 

διατροφικά συστατικά ανάλογα µε το γενετική του ταυτότητα, δηλαδή τυχόν 

πολυµορφισµούς που µπορεί να διαθέτει, π.χ. αν µε µία δεδοµένη εκδοχή γονιδίου 

που έχει κάποιος θα αποκτήσει αυξηµένες τιµές χοληστερίνης αν καταναλώσει 

µεγάλες ποσότητες κορεσµένων λιπαρών οξέων.  Η διατροφική γενωµική ερευνά τον 

τρόπο µε τον οποίο ορισµένα διατροφικά συστατικά επιδρούν στην έκφραση και 

λειτουργία γονιδίων, που µε τη σειρά τους µπορούν να αµβλύνουν τα συµπτώµατα ή 

να σταµατήσουν την εξέλιξη µιας νόσου. Οι δυο νέες επιστηµονικές περιοχές 

καθιερώνουν πλέον νέες στρατηγικές για τη µείωση της επικινδυνότητας και των 

καρδιαγγειακών ασθενειών που παραδοσιακά περιλαµβάνουν τη πρόσληψη τροφών 

όπως φρούτα, λαχανικά και ψάρια, αλλά και τη λήψη συµπληρωµάτων διατροφής 

που είναι περισσότερο διαδεδοµένη στις Η.Π.Α.(Pearson et al., 2000). 

Στη παρούσα µελέτη µελετάται ο πολυπαραγοντικός φαινότυπος της παχυσαρκίας 

χρησιµοποιώντας ένα εκτενές σύνολο δεδοµένων περίπου 2300 ατόµων και τις 

υβριδικές µεθόδους τεχνητού νευρωνικού δικτύου, PDM-ANN και GA-ANN, που 

παρουσιάστηκαν στο 6ο Κεφάλαιο. Σκοπός, εδώ, είναι η επιλογή των σηµαντικών 

παραγόντων που επηρεάζουν το ∆ΜΣ των ατόµων του δείγµατος, από ένα αρχικό 

σύνολο 63 παραγόντων που προκύπτουν από το φύλο, τη γενετική ταυτότητα των 

ατόµων σχετικά µε 19 γονίδια ενδιαφέροντος και τις διατροφικές συνήθειες τους. 

Παράλληλα, κατασκευάζονται µονάδες ταξινόµησης των ατόµων σε δύο κατηγορίες: 

∆ΜΣ≤25 (φυσιολογικό βάρος) και ∆ΜΣ>25 (υπέρβαρα και παχύσαρκα άτοµα) µε 

χρήση των µεθόδων PDM-ANN και GA-ANN, που αξιολογούνται µέσω της 

διασταυρωµένης επικύρωσης από 3-µέρη (3-fold cross validation). 
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7.2 ∆εδοµένα και Προεπεξεργασία 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση αφορούν σε ένα σύνολο 

2341 ατόµων που συµµετείχαν σε ένα πείραµα διατροφικής γενετικής για λογαριασµό 

της εταιρείας Sciona (Sciona Inc., Boulder, CO, Η.Π.Α.). Η συγκεκριµένη εταιρεία 

δραστηριοποιείται στο χώρο της διατροφικής γενετικής/γενωµικής και ασχολείται 

κυρίως µε την παροχή προσωποποιηµένων συµβουλών διατροφής λαµβάνοντας 

υπόψη τη γενετική ταυτότητα ενός ατόµου και της συνισταµένες επιδράσεις 

πολυµορφισµών γονιδίων και διατροφικών συστατικών στην ανθρώπινη υγεία, όπως 

εµφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Τα άτοµα που συµµετείχαν στο πείραµα, άντρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 18, 

συναίνεσαν γραπτώς για τη χρήση των προσωπικών τους δεδοµένων πριν από τη 

συµµετοχή τους. Κάθε άτοµο κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ευρύ σύνολο ερωτήσεων 

σχετικών µε τις διατροφικές τους συνήθειες, και οι απαντήσεις χρησιµοποιήθηκαν για 

τον υπολογισµό 38 µετρήσεων που περιγράφουν τη µέση ηµερήσια διατροφική 

συµπεριφορά σχετικά µε το σύνολο των θερµίδων που καταναλώνονται αλλά 

συγκεκριµένες ουσίες ενδιαφέροντος για την καρδιαγγειακή υγεία που 

προσλαµβάνονται από τα καθηµερινά γεύµατα ή και µέσω συµπληρωµάτων 

διατροφής. Για τις ουσίες που προσλαµβάνονται από γεύµατα και µέσω 

συµπληρωµάτων διατροφής, η ποσότητα που προσλαµβάνεται (γρ./ηµέρα) 

περιγράφεται από 3 διαφορετικές µετρήσεις: ποσότητα µέσω γεύµατος (Γευµ.), 

ποσότητα µέσω συµπληρωµάτων (Συµπλ.) και ολική ποσότητα (Ολικό). Οι 38 

µετρήσεις που προέκυψαν περιλαµβάνουν τη Θερµιδική Κατανάλωση, την πρόσληψη 

ασβεστίου (Ασβέστιο.Γευµ., Ασβέστιο.Συµπλ., Ασβέστιο.Ολικό), σκόρδου 

(Σκορδο.Γευµ.), καφεΐνης (Καφεΐνη.Γεύµ.), χοληστερίνης (Χοληστερίνη.Γευµ, 

Χοληστερίνη.Συµπλ., Χοληστερίνη.Ολικό), ω-3 λιπαρών οξέων (Ω3.Γευµ., 

Ω3.Συµπλ., Ω3.Ολικό), κορεσµένων λιπών (Κορεσµ_Λίπη.Γευµ., 

Κορεσµ_Λίπη.Συµπλ., Κορεσµ_Λίπη.Ολικό), µπρόκολου (Μπρόκολο.Γευµ.), 

(Επεξεργασµένων) Υδατανθράκων2 (Υδατάνθρακες.Γευµ.), φυλλικού οξέος 

(Φυλ_Οξύ.Γευµ., Φυλ_Οξύ.Συµπλ., Φυλ_Οξύ.Ολικό), βιταµίνης Α (Βιτ_Α.Γευµ., 

Βιτ_Α.Συµπλ., Βιτ_Α.Ολικό), βιταµίνης Β6 (Βιτ_Β6.Γευµ., Βιτ_Β6.Συµπλ., 

                                                 
2 Οι επεξεργασµένοι υδατάνθρακες περιέχονται κυρίως στα προϊόντα ζάχαρης και του άσπρου 
αλευριού, στο ρύζι και τα ζυµαρικά. Οι µη επεξεργασµένοι υδατάνθρακες, που η πρόσληψη τους 
ενθαρρύνεται σε αντίθεση µε τους επεξεργασµένους υδατάνθρακες, περιέχονται µεταξύ άλλων στα 
φρούτα, στο ψωµί ολικής άλεσης και τα όσπρια.  
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Βιτ_Β6.Ολικό), βιταµίνης Β12 (Βιτ_Β12.Γευµ., Βιτ_Β12.Συµπλ., Βιτ_Β12.Ολικό), 

βιταµίνης C (Βιτ_C.Γευµ., Βιτ_C.Συµπλ., Βιτ_C.Ολικό), βιταµίνης D (Βιτ_D.Γευµ., 

Βιτ_D.Συµπλ., Βιτ_D.Ολικό) και βιταµίνης E (Βιτ_E.Γευµ., Βιτ_E.Συµπλ., 

Βιτ_E.Ολικό). Οι µετρήσεις που περιγράφουν τη διατροφική συµπεριφορά 

µετατράπηκαν σε κατηγορικές µεταβλητές 4 κατηγοριών πριν εφαρµοστούν ως 

είσοδοι στις υβριδικές µεθόδους τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Για τη µετατροπή 

τους χρησιµοποιήθηκαν τα 4 διαδοχικά διαστήµατα τιµών που ορίζονται από τα 0%, 

25%, 75% και 100% ποσοστιαία σηµεία της κατανοµής των τιµών µιας µέτρησης. 

Εξαίρεση αποτελούν οι µετρήσεις για της ποσότητες που προσλαµβάνονται µέσω 

συµπληρωµάτων, όπου εµφανίζονται πολλές µηδενικές τιµές. Στη περίπτωση αυτή 

στην 1η κατηγορία αποδίδονται οι µηδενικές τιµής, ενώ οι υπόλοιπες 3 κατηγορίες 

προκύπτουν από τα διαστήµατα τιµών που ορίζονται από τα 33.33%, 66.67% και 

100% ποσοστιαία σηµεία της κατανοµής των µη µηδενικών τιµών της µέτρησης. 

Για κάθε άτοµο ταυτοποιήθηκαν 24 πολυµορφισµοί, µονονουκλεοτιδικοί 

πολυµορφισµοί (SNPs) ή εισαγωγές/διαγραφές (Insertions/Deletions – I/D) που 

διαθέτει για ένα σύνολο 19 γονιδίων που έχουν συσχετιστεί µε την καρδιαγγειακή 

υγεία ή έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι αλληλεπιδρούν µε διατροφικά 

συστατικά. Οι ίδιοι πολυµορφισµοί έχουν χρησιµοποιηθεί και από τους Arkadianos 

και συνεργάτες (2007) για την παροχή προσωποποιηµένων συµβουλών διατροφής, 

όπως αναφέρεται στην §7.1. Για την ταυτοποίηση των πολυµορφισµών 

χρησιµοποιήθηκε κατάλληλο βιολογικό υλικό και η γενετική ταυτοποίηση έγινε µε το 

σύστηµα MassArray της εταιρείας Sequenom. Οι πολυµορφισµοί που 

χρησιµοποιήθηκαν και τα αντίστοιχα γονίδια παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.2. Όλοι 

οι πολυµορφισµοί µπορούν να εµφανίζονται µε µια από 3 συνολικά µορφές (π.χ. CC, 

TT, CT για τον µονονουκλεοτιδικό πολυµορφισµό 699 C>T του γονιδίου CBS, και 

II,DD,ID για τον πολυµορφισµό εισαγωγής/διαγραφής του γονιδίου ACE) και 

αντιστοιχίζονται σε κατηγορικές µεταβλητές εισόδου 3 κατηγοριών.  Τέλος, ως 

µεταβλητή εισόδου δύο κατηγοριών χρησιµοποιείται και το φύλο (Άνδρας ή 

Γυναίκα). 

Τέλος, ο ∆ΜΣ υπολογίστηκε για κάθε άτοµο του δείγµατος µε βάση τις 

διαθέσιµες τιµές σωµατικού βάρους και ύψους. Τα 2341 άτοµα χωρίστηκαν σε δυο 

κατηγορίες: ∆ΜΣ≤25 (φυσιολογικό βάρος) και ∆ΜΣ>25 (υπέρβαρα και παχύσαρκα 

άτοµα)  που απαριθµούν 877 και 1464 άτοµα, αντίστοιχα. Ο ∆ΜΣ χρησιµοποιήθηκε  
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Πίνακας 7.2 Οι 24 πολυµορφισµοί, και τα αντίστοιχα γονίδια, που περιγράφουν τη γενετική ταυτότητα 
των ατόµων του διαθέσιµου συνόλου δεδοµένων  

Γονίδιο Πολυµορφισµός 

Angiotensin I converting enzyme (ACE) I/D 

Apolipoprotein C-III (APOC3) 3175C>G 

Cystathionine-beta-synthase (CBS) 699C>T 

Cholesteryl ester transfer protein (CETP) CETP 279G>A 

Collagen, type I, alpha 1 (COL1A1) G Sp1 T 

Glutathione S-transferase M1 (GSTM1) I/D 

Glutathione S-transferase pi (GSTP1) 313A>G 

Glutathione S-transferase pi (GSTP1) 341C>T 

Glutathione S-transferase theta 1 (GSTT1) I/D 

Interleukin 6 (IL6) 174G>C 

Interleukin 6 (IL6) 634G>C 

Lipoprotein lipase (LPL) 1595C>G 

5-methyltetrahydrofolatehomocysteine 
methyltransferase reductase (MTRR) 66A>G 

5,10-methylenetetrahydrofolate reductase 
(MTHFR) 1298A>C 

5,10-methylenetetrahydrofolate reductase 
(MTHFR) 677 C>T 

5-methyltetrahydrofolatehomocysteine 
methyltransferase (MTR) 2756A>G 

Nitric oxide synthase 3, endothelial cell 
(NOS3) 894G>T 

PPAR gamma Pro12Ala 

Superoxide dismutase 2, mitochondrial 
(SOD2) 28C>T 

Superoxide dismutase 3, extracellular (SOD3) 760C>G 

Tumor necrosis factor, alpha (TNF alpha) 308G>A 

Vitamin D receptor (VDR) C Taq1 

Vitamin D receptor (VDR) T Bsm1 C 

Vitamin D receptor (VDR) T Fok1 C 
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µε αυτό τον τρόπο ως κατηγορική µεταβλητή εξόδου δυο κατηγοριών στις µεθόδους 

PDM-ANN και GA-ANN 

7.3 Μεθοδολογία 

Για την πολυπαραγοντική ανάλυση του φαινοτύπου της παχυσαρκίας, 

χρησιµοποιήθηκαν οι υβριδικές µέθοδοι τεχνητού νευρωνικού δικτύου PDM-ANN 

και GA-ANN, που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 6. Σκοπός και εδώ είναι η επιλογή 

των σηµαντικών παραγόντων που επηρεάζουν τον πολυπαραγοντικό φαινότυπο, από 

το αρχικό σύνολο των 63 παραγόντων (φύλο, 38 µετρήσεις διατροφικών συνηθειών 

και 24 πολυµορφισµοί) που εφαρµόζονται ως κατηγορικές µεταβλητές εισόδου στις 

µεθόδους PDM-ANN και GA-ANN. Παράλληλα, κατασκευάζονται µονάδες 

ταξινόµησης πολυστρωµατικού τεχνητού νευρωνικού δικτύου ως προς την 

κατηγορική µεταβλητή εξόδου, το ∆ΜΣ.  

7.3.1 PDM-ANN 

Η µέθοδος PDM-ANN εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο που εφαρµόστηκε στην 

πολυπαραγοντική ανάλυση της µεταγευµατικής λιπαιµίας στην §6.3.2, και συνδυάζει 

την όπισθεν επιλογή χαρακτηριστικών µε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας 

τροφοδότησης ενός ενδιάµεσου επίπεδο. Εδώ, στην PDM-ANN εφαρµόζεται το 

σύνολο Κ=63 κατηγορικών µεταβλητών εισόδου που οι τιµές τους κωδικοποιούνται 

στο διάστηµα [-1,1] λόγω της χρήσης της υπερβολικής εφαπτοµένης στο ενδιάµεσο 

επίπεδο νευρώνων. Έτσι, οι τιµές των µεταβλητών εισόδου 4 κατηγοριών 

κωδικοποιούνται στις τιµές -1, -0.333, 0.333 και 1 για τις τιµές  1η, 2η, 3η και 4η 

κατηγορία, αντίστοιχα. Παρόµοια κωδικοποίηση γίνεται και για τις µεταβλητές 

εισόδου 3 κατηγοριών. Οι τιµές της κατηγορικής µεταβλητής εξόδου, 1η κατηγορία 

(∆ΜΣ≤25) και 2η κατηγορία (∆ΜΣ>25), κωδικοποιούνται στις τιµές 0 και 1, 

αντίστοιχα, λόγω χρήσης της λογαριθµικής εφαπτοµένης στο επίπεδο εξόδου. Τα 

ΤΝ∆1(Ν), ΤΝ∆2(Ν) και ΤΝ∆3(Ν) που χρησιµοποιούν Ν=Κ,Κ-1...,1 µεταβλητές εισόδου 

προκύπτουν µε βάση την όπισθεν επιλογή χαρακτηριστικών και τη διασταυρωµένη 

επικύρωση από 3-µέρη. Τα ΤΝ∆1(Ν), ΤΝ∆2(Ν) και ΤΝ∆3(Ν) αξιολογούνται στα 

αντίστοιχα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου και κάθε υποσύνολο µεταβλητών 

εισόδου διάστασης Ν χαρακτηρίζεται από τη µέση τιµή απόδοσης τους NF (τιµή 

συνάρτησης ποιότητας) στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου. Ταυτόχρονα, 
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αποθηκεύονται και οι µέσες τιµές απόδοσης στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου 

ξεχωριστά. 

7.3.2 GA-ANN 

Η µέθοδος GA-ANN έχει παρουσιαστεί στην §6.3.3 και συνδυάζει ένα τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης ενός ενδιάµεσου επίπεδο και γενετικό 

αλγόριθµο για τη βέλτιστη επιλογή των χρησιµοποιούµενων µεταβλητών εισόδου, 

του αριθµού νευρώνων του ενδιάµεσου επιπέδου, του εύρους τιµών για τα αρχικά 

βάρη σύνδεσης των νευρώνων, της αρχικής τιµής του συντελεστή εκµάθησης και του 

συντελεστή ορµής. Για την κατηγοριοποίηση των κατηγορικών µεταβλητών εισόδου 

και εξόδου ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην περιγραφή της εφαρµογής της PDM-

ANN παραπάνω. Η διαφορά σε σχέση µε όσα περιγράφονται για τη GA-ANN στην 

§6.3.3 είναι ότι για την κατασκευή και αξιολόγηση των τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων δεν χρησιµοποιείται η επαναληπτική διαµέριση του συνόλου δεδοµένων σε 

σύνολα εκπαίδευσης, επαλήθευσης και ελέγχου, αλλά εφαρµόζεται η τεχνική της 

διασταυρωµένης επικύρωσης από 3-µέρη, όπως και στην PDM-ANN. Η τιµή της 

συνάρτησης ποιότητας που χαρακτηρίζει ένα χρωµόσωµα που κωδικοποιεί µια 

υποψήφια λύση στο βέλτιστο προσδιορισµό των παραµέτρων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω είναι ίση µε τη µέση τιµή απόδοσης NF  στα σύνολα εκπαίδευσης και 

ελέγχου, όπου Ν ο αριθµός των µεταβλητών εισόδου που εφαρµόζονται στο τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, αποθηκεύονται και οι µέσες τιµές απόδοσης στα 

σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου ξεχωριστά. Όπως περιγράφεται στην §6.3.3, είναι 

δυνατή και εδώ η εφαρµογή «penalty» σε κάθε χρωµόσωµα που κωδικοποιεί ένα 

τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που δέχεται εισόδους περισσότερες από ένα κατώφλι 

διάστασης Τ. Και εδώ η εφαρµογή «penalty» συνίσταται στη µείωση της τιµής 

συνάρτησης ποιότητας ενός τέτοιου χρωµοσώµατος στο µισό της µέσης τιµής της 

συνάρτησης ποιότητας του πληθυσµού στον οποίο ανήκει το χρωµόσωµα. Η 

µεθοδολογία GA-ANN χρησιµοποιήθηκε µε χρήση κατωφλιού διάστασης Τ=30 και 

χωρίς τη χρήση κατωφλίου (Τ=Inf), ενώ οι παράµετροι του γενετικού αλγόριθµου 

ορίστηκαν σε M = 100, Pc = 0.7, Pm = 0.01 και NG = 50 όπως και στην §6.3.3. 



Ανάπτυξη υβριδικών αλγόριθµων µε βάση µεθοδολογίες δικτύων για τη διερεύνηση συσχετίσεων σε 
βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδοµένα 

182 

7.4 Αποτελέσµατα – Συζήτηση 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µεθόδου PDM-

ANN (§7.4.1), της µεθόδου GA-ANN (§7.4.2) και, στη συνέχεια, συγκρίνονται και 

συζητώνται συνολικά (§7.4.3). Τέλος, παρουσιάζεται η πιλοτική ενσωµάτωση 

αρχιτεκτονικής τεχνητού νευρωνικού δικτύου που προέκυψε από την αξιολόγηση των 

µεθόδων GA-ANN σε λογισµικό της εταιρείας SCIONA για την παροχή 

προσωποποιηµένων συµβουλών (§7.4.4). 

7.4.1 Αποτελέσµατα της Μεθόδου PDM-ANN  

Η εφαρµογή της όπισθεν επιλογής χαρακτηριστικών στη µέθοδο PDM-ANN οδήγησε 

σε 63 υποσύνολα µεταβλητών εισόδου διάστασης Ν (1≤Ν≤63). Οι τιµές της 

συνάρτησης ποιότητας FN (%) για όλα τα υποσύνολα που προέκυψαν παρουσιάζονται 

στο Σχήµα 7.1. Οι τιµές FN διατηρούνται στο επίπεδο 77.7%-79.6% µέχρι και τη 

µείωση της διάστασης Ν στη τιµή Ν=32 (FΝ=32 = 77.89%) και στη συνέχεια 

µειώνονται σηµαντικά. Συµπεραίνεται ότι το αρχικό σύνολο των 63 µεταβλητών είναι 

πλεοναστικό και ότι οι µεταβλητές που αφαιρέθηκαν µέχρι και τη διάσταση Ν=32 

περιέχουν πλεοναστική πληροφορία µε τις µεταβλητές που δεν αφαιρέθηκαν ή δεν 

επιδρούν καθόλου στη µεταβλητή εξόδου. Αντίθετα, οι µεταβλητές που αφαιρούνται 

µετά το κατώφλι διάστασης Ν=32 επηρεάζουν τη µεταβλητή εξόδου και έτσι 

απαρτίζουν το βέλτιστο υποσύνολο µεταβλητών εισόδου που προτείνεται από την 

PDM-ANN.  

 

Σχήµα 7.1 Γραφική αναπαράσταση των τιµών της συνάρτησης ποιότητας NF (%) για όλα τα 
επιλεγµένα υποσύνολα διάστασης N µε τη µέθοδο PDM-ANN. 
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Ο Πίνακας 7.3 παρουσιάζει τις µεταβλητές των υποσυνόλων διάστασης Ν, 1≤Ν≤32, 

που επιλέχθηκαν από την PDM-ANN, τις τιµές FN των υποσυνόλων καθώς και τις 

µέσες τιµές απόδοσης των αντίστοιχων τεχνητών νευρωνικών δικτύων στα σύνολα 

εκπαίδευσης και ελέγχου ξεχωριστά κατά τη διασταυρωµένη επικύρωση από 3 µέρη. 

Πίνακας 7.3 Τιµές για τη συνάρτησης ποιότητας NF  (%) και τη µέση απόδοση των τεχνητών 
νευρωνικών δικτύων στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου για τα επιλεγµένα υποσύνολα διάστασης N 

µε τη µέθοδο PDM-ANN (1≤Ν≤32) 

Επιλεγµένο Υποσύνολο Μεταβλητών Εισόδου 
∆ιάστασης (Ν) NF  (%) 

Μέση απόδοση 
στα σύνολα 

εκπαίδευσης (%) 

Μέση απόδοση 
στα σύνολα 
ελέγχου (%) 

Χοληστερίνη.Γευµ. (1) 62.23 63.16 61.29 

Φύλο, Χοληστερίνη.Γευµ. (2) 64.24 64.17 64.32 

Φύλο, Χοληστερίνη.Γευµ., Βιτ_Α.Ολικό (3) 65.52 65.71 65.34 

Φύλο, Χοληστερίνη.Γευµ., Βιτ_Α.Ολικό, 

Ω3.Συµπλ. (4) 
66.12 67.37 64.87 

Φύλο, Χοληστερίνη.Γευµ., Βιτ_Α.Ολικό, 

Ω3.Συµπλ., VDR Fok1 (5) 
65.75 68.85 62.66 

…. …. …. …. 

όλες  οι µεταβλητές του υποσυνόλου N=32 

εκτός από {Βιτ_Β12.Γευµ., TNF alpha G308A} 

(30) 

77.29 94.74 59.83 

όλες  οι µεταβλητές του υποσυνόλου N=32 

εκτός από {TNF alpha G308A}  (31) 
77.30 94.21 60.39 

Φύλο, Θερµιδική Κατανάλωση, 

Ασβέστιο.Γευµ., Ασβέστιο.Συµπλ., 

Σκορδο.Γευµ., Φυλ_Οξύ.Συµπλ., 

Χοληστερίνη.Γευµ., Χοληστερίνη.Συµπλ., 

Ω3.Γευµ., Ω3.Συµπλ., Κορεσµ_Λίπη.Συµπλ., 

Βιτ_Α.Ολικό, Βιτ_Α. Γευµ., Βιτ_Α. Συµπλ., 

Βιτ_Β6.Ολικό, Βιτ_Β6. Γευµ., Βιτ_Β6. Συµπλ., 

Βιτ_Β12.Ολικό, Βιτ_Β12.Γευµ., Βιτ_C.Ολικό, 

CBS C699T, CETP G279A, COL1A1 G Sp1 T, 

GSTM1 I/D, GSTP1 A313G, GSTT1 I/D, IL 6 

G634C, MTHFR C677T, SOD2 C28T, TNF 

alpha G308A, VDR Fok1, VDR Bsm1 (32) 

77.89 95.56 60.22 
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Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ακόµα και η µέση απόδοση των τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων στα σύνολα εκπαίδευσης µειώνεται καθώς µειώνεται η διάσταση Ν 

(Ν=32,31..,1) δείχνοντας το σηµαντικό πληροφοριακό περιεχόµενο των µεταβλητών 

που αφαιρούνται. Το βέλτιστο υποσύνολο µεταβλητών εισόδου διάστασης Ν=32 

περιέχει το φύλο, 19 µετρήσεις που προκύπτουν από τις διατροφικές συνήθειες, π.χ. 

χοληστερίνη και θερµιδική κατανάλωση, και 12 πολυµορφισµούς (τελευταία γραµµή 

του Πίνακα 7.3), και χαρακτηρίζεται από µέση απόδοση ίση µε 95.56% και 60.22% 

στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου, αντίστοιχα. Είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί 

ότι και τα επιλεγµένα υποσύνολα µικρής διάστασης (Ν=1,..,5) χαρακτηρίζονται από 

ικανοποιητικές τιµές µέσης απόδοσης στα σύνολα ελέγχου (>60%). Για παράδειγµα, 

η χρήση µόνο της µεταβλητής εισόδου που προκύπτει από τη πρόσληψη 

χοληστερίνης (Ν=1) οδήγησε σε 61.22% µέση απόδοση. Αυτό µπορεί να αποδοθεί 

στη µεγάλη επίδραση της χοληστερίνης στο σωµατικό βάρος, αλλά και στο ότι η 

πρόσληψη µεγάλης ποσότητας χοληστερίνης συνήθως συνοδεύεται και από µεγάλη 

θερµιδική κατανάλωση ή πρόσληψη κορεσµένων λιπών. 

Πάντως, λαµβάνοντας ως µέτρο ποιότητας τη µέση απόδοση σε σύνολα 

εκπαίδευσης και ελέγχου, όπως προτείνεται από τους Tomita και συνεργάτες (2004) 

που χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά ίδια αρχιτεκτονική σε πολυπαραγοντική 

ανάλυση φαινοτύπου, το υποσύνολο των 32 µεταβλητών εισόδου προκύπτει εδώ από 

την PDM-ANN ως το υποσύνολο των πιο σηµαντικών µεταβλητών που επηρεάζουν 

τη µεταβλητή εξόδου. 

7.4.2 Αποτελέσµατα της Μεθόδου GA-ANN  

Μέσω της εφαρµογής της GA-ANN προέκυψαν δυο διαφορετικά βέλτιστα 

υποσύνολα µεταβλητών εισόδου (T=Inf και Τ=30) καθώς και οι αντίστοιχες µονάδες 

ταξινόµησης τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Η επιλογή των χρησιµοποιούµενων 

µεταβλητών εισόδου αλλά και των παραµέτρων αρχιτεκτονικής και εκπαίδευσης των 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων (βλ. §6.3.3 και §7.3.2) είναι το αποτέλεσµα της 

εξέλιξης του γενετικού αλγορίθµου σε ένα σύνολο 50 γενεών µε σκοπό τη 

µεγιστοποίηση της τιµής συνάρτησης ποιότητας F, δηλαδή της µέση απόδοσης σε 

σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου. Η µέση τιµή της συνάρτησης ποιότητας των 

χρωµοσωµάτων κάθε γενεάς (T=Inf και Τ=30) παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.2. 

Παρατηρείται η αναµενόµενη αύξηση της µέσης τιµής της F κατά την εξέλιξη του 

γενετικού αλγορίθµου. Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερη έντονη στην περίπτωση Τ=30.  
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Σχήµα 7.2 Μέση τιµή της συνάρτησης ποιότητας F (%) των χρωµοσωµάτων κάθε γενεάς κατά την 
εξέλιξη του γενετικού αλγορίθµου στη µέθοδο GA-ANN  (T=Inf και Τ=30). 

 

Πίνακας 7.4 Επιλεγµένα υποσύνολα µεταβλητών εισόδου από τη µέθοδο GA-ANN (T=Inf και Τ=30) 

T=Inf T=30 

Φύλο, Ασβέστιο.Ολικό, 

Ασβέστιο.Γευµ., Μπρόκολο.Γευµ., 

Σκορδο.Γευµ., Φυλ_Οξύ.Γευµ., 

Φυλ_Οξύ.Συµπλ., 

Χοληστερίνη.Γευµ, 

Χοληστερίνη.Συµπλ., Ω3.Γευµ., 

Ω3.Συµπλ., Ω3.Ολικό Βιτ_Α.Γευµ., 

Βιτ_Α.Ολικό, Βιτ_Β6.Γευµ., 

Βιτ_Β6.Ολικό, Βιτ_Β12.Συµπλ., 

Βιτ_Β12.Ολικό, Βιτ_C.Συµπλ., 

Βιτ_D.Γευµ., Βιτ_D.Συµπλ., 

Βιτ_D.Ολικό, Βιτ_E.Συµπλ., 

Βιτ_E.Ολικό, CBS C699T, COL1A1 

G Sp1 T, GSTP1 C341T, LPL 

1595G, MTHFR C677T, MTHFR 

A1298C, MTR A2756G, NOS3 

G894T (32 µεταβλητές εισόδου) 

Φύλο, Θερµιδική Κατανάλωση, 

Ασβέστιο.Ολικό,  Σκορδο.Γευµ., 

Καφεΐνη.Γεύµ.,  Φυλ_Οξύ.Συµπλ., 

Χοληστερίνη.Γευµ, 

Χοληστερίνη.Συµπλ., Ω3.Γευµ., 

Ω3.Ολικό, Υδατάνθρακες.Γευµ 

Κορεσµ_Λίπη.Γευµ., Βιτ_Α.Συµπλ.,  

Βιτ_Β12.Συµπλ., Βιτ_C.Συµπλ., 

Βιτ_C.Ολικό, Βιτ_D.Γευµ., 

Βιτ_D.Ολικό, Βιτ_E.Γευµ., IL 6 

G174C, LPL 1595G, MTHFR 

C677T, MTHFR A1298C, MTR 

A2756G, PPAR gamma 2 Pro12Ala 

(25 µεταβλητές εισόδου) 
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Πάντως και στις δύο περιπτώσεις η µέση τιµή της F φαίνεται να σταθεροποιείται 

κάπου µετά την 35η γενιά. Στην περίπτωση T=Inf το χρωµόσωµα µε τη µέγιστη τιµή 

F παρουσιάστηκε στην 47η γενεά, υποδεικνύει τη χρήση 32 µεταβλητών εισόδου 

(Πίνακας 7.4, αριστερή στήλη) και χαρακτηρίζεται από τιµή FΝ=32 = 79.18%. Στην 

περίπτωση T=32 το χρωµόσωµα µε τη µέγιστη τιµή F παρουσιάστηκε και πάλι στην 

47η γενεά, υποδεικνύει τη χρήση 25 µεταβλητών εισόδου (Πίνακας 7.4, δεξιά στήλη) 

και χαρακτηρίζεται από τιµή FΝ=25 = 79.38%. Η επιλογή 25 µεταβλητών δείχνει την 

αποτελεσµατικότητα του «penalty» που εφαρµόζεται µε σκοπό της µείωση της 

διάστασης του επιλεγµένου υποσυνόλου µεταβλητών. Τα επιλεγµένα χρωµοσώµατα 

υποδεικνύουν τη χρήση υποσυνόλων µεταβλητών εισόδου που περιέχουν το φύλο, 

αλλά και µεταβλητές που σχετίζονται µε τις διατροφικές συνήθειες και τη γενετική 

ταυτότητα των ατόµων. Αυτό προέκυψε και από τη χρήση της PDM-ANN και 

επιβεβαιώνει τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα του φαινότυπου του σωµατικού 

βάρους. Το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που προέκυψε από τη GA-ANN, T=Inf 

οδήγησε σε µέση απόδοση στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου ίση µε 97.76% και 

60.69%, αντίστοιχα. Αυτό που προέκυψε από τη GA-ANN, T=30 απέδωσε λίγο 

καλύτερα στα σύνολα ελέγχου και χαρακτηρίζεται από µέση απόδοση στα σύνολα 

εκπαίδευσης και ελέγχου ίση µε 97.10% και 61.46%, αντίστοιχα. 

7.4.3 Συγκριτική Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων –Συζήτηση  

Οι µέσες τιµές απόδοσης στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου των τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων που προέκυψαν από τη µέθοδο GA-ANN (T=Inf και Τ=30) και 

τη µέθοδο PDM-ANN παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.5. Στον ίδιο πίνακα 

παρουσιάζονται ο αριθµός των µεταβλητών εισόδου, καθώς και οι τιµές ευαισθησίας 

και ειδικότητας και των 3 επιλεγµένων αρχιτεκτονικών. Σηµειώνεται εδώ ότι η 

ευαισθησία αποδίδει την ικανότητα του ταξινοµητή να ταξινοµεί ορθά τα άτοµα µε 

∆ΜΣ>25, ενώ η ειδικότητα τα άτοµα µε ∆ΜΣ≤25. Από τον Πίνακα 7.5 

συµπεραίνεται ότι ικανοποιητικές µέσες τιµές ευαισθησίας στα σύνολα ελέγχου 

(69%-71%) και πιο χαµηλές τιµές ειδικότητας (44%-49%) ενσωµατώνονται σε τιµές 

συνολικής απόδοσης στο εύρος 60%-62%. Οι αυξηµένες τιµές ευαισθησίας σε σχέση 

µε τις τιµές ειδικότητας αποτελούν µια επιθυµητή συµπεριφορά των ταξινοµητών, µια 

και είναι πιο σηµαντική η αναγνώριση των ατόµων µε ∆ΜΣ>25 που κατατάσσονται 

ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Έξαλλου, σκοπός των τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

που κατασκευάζονται εδώ είναι και η πρόβλεψη του ∆ΜΣ των ατόµων, δηλαδή η  
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Πίνακας 7.5 Μέσες τιµές απόδοσης, ευαισθησίας και ειδικότητας για τις επιλεγµένες αρχιτεκτονικές 
τεχνητού νευρωνικού δικτύου των µεθόδων PDM-ANN και GA-ANN (T=Inf και Τ=30) 

Μέτρηση Τεχνητό Νευρωνικό 
∆ίκτυο  

Μέση τιµή  στα σύνολα 
εκπαίδευσης (%)

Μέση τιµή στα 
σύνολα ελέγχου (%)

Απόδοση 

PDM-ANN (32 
µεταβλητές εισόδου) 95.56 60.22 

GA-ANN, T=Inf (32 
µεταβλητές εισόδου) 97.67 60.69 

GA-ANN, T=30 (25 
µεταβλητές εισόδου) 97.10 61.46 

Ευαισθησία 

PDM-ANN (32 
µεταβλητές εισόδου) 98.14 69.15 

GA-ANN, T=Inf (32 
µεταβλητές εισόδου) 99.39 70.79 

GA-ANN, T=30  (25 
µεταβλητές εισόδου) 98.90 69.80 

Ειδικότητα 

PDM-ANN  (32 
µεταβλητές εισόδου) 91.15 46.08 

GA-ANN, T=Inf (32 
µεταβλητές εισόδου) 94.73 44.62 

GA-ANN, T=30 (25 
µεταβλητές εισόδου) 94.54 48.63 

 

εκτίµηση της µελλοντικής τιµής του µε βάση το φύλο, τις τρέχοντες διατροφικές 

συνήθειες και τη γενετική ταυτότητα των ατόµων. Παρατηρείται ότι το τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο της µεθόδου GA-ANN, T=30 χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη τιµή 

απόδοσης και ειδικότητας στα σύνολα ελέγχου και τη δεύτερη µεγαλύτερη τιµή 

ευαισθησίας, µετά το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο της µεθόδου GA-ANN, T=Inf. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι χρησιµοποιεί και το µικρότερο αριθµό εισόδων (25), η 

συγκεκριµένη αρχιτεκτονική επιλέγεται ως η καλύτερη για την ταξινόµηση ατόµων 

µε βάση το ∆ΜΣ κατά τη του χρήση του συγκεκριµένου συνόλου δεδοµένων και 

µεταβλητών εισόδου.  

Μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα 3 επιλεγµένα υποσύνολα µεταβλητών εισόδου των 

µεθόδων PDM-ANN (τελευταία γραµµή του Πίνακα 7.3) και GA-ANN (Πίνακας 7.4) 

βρίσκονται σε µερική συµφωνία. Έτσι, οι µεταβλητές του φύλου, της χοληστερίνης 

που προσλαµβάνεται και του πολυµορφισµού MTHFR C677T εµφανίζονται και στα 

3 επιλεγµένα υποσύνολα, ενώ οι µεταβλητές της θερµιδικής κατανάλωσης και των 

πολυµορφισµών CBS C699T και MTR A2756G σε δύο από αυτά. Η συνέπεια 

εµφάνισης των µεταβλητών αυτών δείχνει τη σηµαντική επίδραση τους στο σωµατικό 

βάρος. Η επίδραση της θερµιδικής κατανάλωσης ή της ποσότητας χοληστερίνης που 
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προσλαµβάνεται στο σωµατικό βάρος είναι προφανής και λίγο ως πολύ αναφέρεται 

σε οδηγούς διατροφικών συνηθειών. Ωστόσο, η επίδραση πολυµορφισµών γονιδίων ή 

η συνισταµένη επίδραση τους µε τα διατροφικά συστατικά στο σωµατικό βάρος δεν 

είναι προφανής και απαιτεί την γνώση των βιοχηµικων µονοπατιών που συµµετέχουν 

τα συγκεκριµένα γονίδια. Ο πολυµορφισµός PPARgamma 2 Pro12Ala, πάντως, που 

περιλαµβάνεται στις µεταβλητές που χρησιµοποιεί το προτεινόµενο τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο της µεθόδου GA-ANN, T=30 έχει συσχετιστεί ήδη µε την 

παχυσαρκία (Canizales-Cuinteros et al., 2007). Το ίδιο συµβαίνει και µε τον 

πολυµορφισµό TNFα G308A που περιλαµβάνεται στις µεταβλητές που χρησιµοποιεί 

το προτεινόµενο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο της µεθόδου PDM-ANN (Hermann et al., 

1998).  

Σε παρόµοιο πλαίσιο εργασίας και όσον αφορά σε γονίδια που χρησιµοποιούνται 

στην παρούσα µελέτη, έχει αναφερθεί ότι η εκδοχή που φέρει κάποιος τον 

πολυµορφισµό MTHFR C677T επηρεάζει την απαιτούµενη ποσότητα φυλλικού 

οξέος που απαιτείται για να διατηρηθεί η οµοκυστεΐνη (ανεξάρτητος παράγοντας 

επικινδυνότητας καρδιαγγειακών ασθενειών) σε επιτρεπτά επίπεδα (Molloy and 

Scott, 2001).  Επιπρόσθετα, οι εκδοχές που φέρει κάποιος τους πολυµορφισµούς των 

γονιδίων CETP, LPL and APOC3, τα οποία συµµετέχουν το µεταβολισµό κα τη 

µεταφορά των λιπιδίων, επηρεάζουν συνιστάµενα µε το διατροφικό λίπος τα επίπεδα 

χοληστερόλης στο αίµα (Corella and Ordovas, 2005).    

7.4.3. Ενσωµάτωση του Προτεινόµενου Τεχνητού Νευρωνικού ∆ικτύου σε 
Λογισµικό Παροχής Προσωποποιηµένων Συµβουλών 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική τεχνητού νευρωνικού δικτύου που προέκυψε από τη 

µέθοδο GA-ANN και χρησιµοποιεί 25 µεταβλητές εισόδου ενσωµατώθηκε πιλοτικά 

σε λογισµικό της εταιρείας SCIONA που χρησιµοποιείται ήδη για την παροχή 

προσωποποιηµένων συµβουλών.  

Η χρήση του εν λόγω λογισµικού της εταιρείας εντάσσεται στα πλαίσια του 

προϊόντος της MyCellf DNA test. Πελάτες της εταιρίας που χρησιµοποιούν το 

MyCellf DNA test απαντούν σε ένα ευρύ ερωτηµατολόγιο (Σχήµα 7.3) σχετικά µε 

τον τρόπο ζωής τους, όπως τις διατροφικές τους συνήθειες, συνήθειες άσκησης και 

καπνίσµατος, ενώ στέλνουν και κατάλληλο βιολογικό υλικό που χρησιµοποιείται για 

την ταυτοποίηση των πολυµορφισµών του Πίνακα 7.2. Οι απαντήσεις σχετικά µε τις 

διατροφικές συνήθειες χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό αριθµητικών 
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χαρακτηριστικών για τη µέση  θερµιδική κατανάλωση και πρόσληψη ουσιών, οι 

οποίες αντιστοιχούν στις 38 µεταβλητές εισόδου της παρούσας µελέτης που 

σχετίζονται µε τις διατροφικές συνήθειες (βλ. §7.2). Τα υπολογιζόµενα αριθµητικά 

χαρακτηριστικά συνδυάζονται µε τους πολυµορφισµούς που φέρει το άτοµο µέσα 

από µια µηχανή κανόνων (Rules Engine, όπως το ονοµάζει η Sciona) που 

περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις διατροφικών συστατικών και πολυµορφισµών, 

όπως έχουν εµφανιστεί στη βιβλιογραφία. Το τελικό αποτέλεσµα του λογισµικού 

αποτελεί µια εκτενής αναφορά (.pdf) που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τους 

πολυµορφισµούς που φέρει ο πελάτης, τις επιπτώσεις υγείας που µπορεί να έχει ο 

τρόπος ζωής τους (π.χ. κάπνισµα), και προσωποποιηµένες συµβουλές διατροφής (π.χ. 

πρόσληψη φυλλικού οξέος µέσω κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών ανάλογα µε 

την εκδοχή του πολυµορφισµού MTHFR C677T). Η σύνταξη και η τελική µορφή της 

αναφοράς βασίζεται σε ένα προσχέδιο ή πρότυπο αναφοράς (template report) που 

προβλέπει τη θέση της κάθε περιεχόµενη πληροφορίας.  

L IFE STYLE QUE STIONNAIRE –  PART TWO

How often do  you eat  the f ol low ing  pro te in  foods?  

Q ‐1: Beef,  lamb,  or  veal–includ ing ste aks , roasts , hamburgers,  meatloaf , meatbal ls,  roa st bee f, 
and stews   (4 ‐6 oz.) 

1 .  Never  or  less  than  once a month
2 .  2 ‐3  t im es per  month
3 .  O nce  or  tw ice  a week  
4 .  3 ‐4  t im es per  week
5 .  5 ‐6  t im es per  week
6 .  O nce  per  da y
7 .  2 ‐3  t im es per  da y
8 .  4  or  more  t ime s per  day  

Q ‐2: Pork  ( ham,  bacon , etc .) , ch icke n,  turkey, and  duck– including  stew s,  chops,  chicken  salad,  
and tu rke y salad  ( 4‐6  oz .)  

Q ‐3: Se afood– including  prawns,  sh rimp ,  lobster, crayfish ,  and c rab  (3‐5  oz.) 

Q ‐4: Oily  f ish–includ ing  salm on  (canned  and  fresh) , trou t,  f re sh  tuna,  mackerel , herring, 
sa rd ines,  swordf ish , and  b luefis h ( 3‐5  oz.)  

Q ‐5: A ny  f ish  not  in cluded  in  question 4–inc luding  canned  tuna (3 ‐5 oz.) 

Q ‐6: Sard ine s w ith bones,  canned  or  fresh  (3  oz.)  

Q ‐7: Meats,  pou ltry,  f ish  or  ve getab le s that  are sm oked ,  barbecued , char gri lled or  cooked  at 
h igh  temperatu re fo r  a long  t ime  (such  as we ll done  roast  beef )

Q ‐8: E ggs  (1 )–exclud ing eggs used  in baking  or as a part  of  a re cipe 

 
Σχήµα 7.3 Μερικές από τις ερωτήσεις σχετικά µε διατροφικές συνήθειες του ερωτηµατολογίου του 
προϊόντος MyCellf DNA test. 
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Η πιλοτική χρήση του προτεινόµενου τεχνητού νευρωνικού δικτύου έχει σκοπό την 

ενσωµάτωση του αποτελέσµατος του σχετικά µε την προβλεπόµενη τιµή του ∆ΜΣ 

(∆ΜΣ≤25, ∆ΜΣ>25), όπως προκύπτει από τις παρούσες διατροφικές συνήθειες και 

τη γενετική ταυτότητα του ατόµου, στην προσωποποιηµένη αναφορά που 

δηµιουργείται. Για τη σύνδεση του λογισµικού της Sciona µε την υπό-µονάδα 

τεχνητού νευρωνικού δικτύου που είναι εγκατεστηµένη σε υπολογιστή στο 

Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσοµοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας του 

Ε.Μ.Π. χρησιµοποιείται η τεχνολογία των Web-Services (Curbera et al., 2002). Τα 18 

αριθµητικά χαρακτηριστικών για τη µέση θερµιδική κατανάλωση και πρόσληψη 

ουσιών, το φύλο, καθώς και οι εκδοχές των 6 πολυµορφισµών που χρησιµοποιούνται 

(βλ. Πίνακα 7.4, δεξιά στήλη) στέλνονται σε πραγµατικό χρόνο στην υπο-µονάδα του 

τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Οι εισερχόµενες πληροφορίες κωδικοποιούνται πριν 

την εισαγωγή τους στον ταξινοµητή σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στις §7.2 και  

§7.3.1. Η κωδικοποίηση γίνεται µέσω κώδικα C# που αποτελεί τη διεπαφή ανάµεσα 

στο Web-Service και τον ταξινοµητή. Στη συνέχεια, εκτελείται η ανάλυση του 

τεχνητού νευρωνικού δικτύου το οποίο χρησιµοποιείται στη µορφή εκτελέσιµου 

αρχείου (.exe) που προέκυψε από τη µεταγλώττιση του αντίστοιχου αρχείου κώδικα 

 

Σχήµα 7.4 Ενσωµάτωση του αποτελέσµατος της ανάλυσης του τεχνητού νευρωνικού δικτύου στην 
προσωποιηµένη αναφορά που δηµιουργεί το λογισµικό της Sciona 
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Matlab 7.0 (.m) (Mathworks, Inc.). Το αποτέλεσµα της ανάλυσης, 0 (∆ΜΣ≤25) ή 1 

(∆ΜΣ>25), στέλνεται σε πραγµατικό χρόνο στο λογισµικό της Sciona που το 

ενσωµατώνει στην αναφορά που δηµιουργείται. Το αποτέλεσµα της ανάλυσης του 

ταξινοµητή εισάγεται σε κατάλληλο σηµείο σύµφωνα µε το πρότυπο αναφοράς µε τη 

µορφή του µηνύµατος «Neural network analysis indicates that you may (not) be 

predisposed to high BMI» (Σχήµα 7.4)3. 

7.5 Συµπεράσµατα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε µια πολυπαραγοντική ανάλυση του φαινοτύπου 

της παχυσαρκίας, η οποία έχει αναφερθεί ως ανεξάρτητος παράγοντας 

επικινδυνότητας των καρδιαγγειακών νόσων. Έγινε χρήση των δεδοµένων 2341 

ατόµων, τα οποία περιελάµβαναν το φύλο, 24 πολυµορφισµούς γονιδίων, τιµές για 38 

µεταβλητές σχετικές µε την ακολουθούµενη διατροφή (π.χ. ηµερήσια θερµιδική 

κατανάλωση), καθώς και το ∆ΜΣ (∆είκτη Μάζας Σώµατος) που χρησιµοποιείται ως 

µέτρο του σωµατικού βάρους. Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι 

υβριδικές µέθοδοι τεχνητών νευρωνικών δικτύων, PDM-ANN και GA-ANN, που 

παρουσιάστηκαν στο 6ο Κεφάλαιο.  

Αποδείχθηκε ότι η µέθοδος GA-ANN διαθέτει καλύτερες ιδιότητες γενίκευσης 

από την PDM-ANN στο πρόβληµα ταξινόµησης ατόµων σε δύο κατηγορίες: 

∆ΜΣ≤25 (φυσιολογικό βάρος) και ∆ΜΣ>25 (υπέρβαρα και παχύσαρκα άτοµα). Η 

µέθοδος επέλεξε 25 παράγοντες από το αρχικό σύνολο 63 παραγόντων (φύλο, 

πολυµορφισµοί γονιδίων και µεταβλητές διατροφής) ως πιο σηµαντικούς, και το 

αντίστοιχο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικά 

χαρακτηριστικά γενίκευσης: 61.46% απόδοση και 69.80% ευαισθησία στα σύνολα 

ελέγχου κατά τη διασταυρωµένη επικύρωση από 3-µέρη. Η προτεινόµενη 

αρχιτεκτονική τεχνητού νευρωνικού δικτύου συνδυάστηκε πιλοτικά µε λογισµικό 

παροχής προσωποποηµένων συµβουλών και το αποτέλεσµα της ανάλυσης 

ενσωµατώθηκε µε επιτυχία σε προσωποποιηµένη αναφορά που εκδίδεται σε 

πραγµατικό χρόνο.  

                                                 
3 Απόδοση στα ελληνικά: «Η ανάλυση του νευρωνικού δικτύου υποδεικνύει ότι µάλλον έχετε (δεν 
έχετε) προδιάθεση να αποκτήσετε υψηλό ∆ΜΣ» 
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Κεφάλαιο 8 – Συµπεράσµατα και Μελλοντική 
Έρευνα 

 

 

 

 

Τα δίκτυα, στην απλή µορφή των γράφων αλλά και εξελιγµένων µονάδων 

υπολογιστικής νοηµοσύνης, όπως τα πολυστρωµατικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

πρόσθιας τροφοδότησης, αποτελούν σήµερα σηµαντικά εργαλεία των εφαρµοσµένων 

επιστηµών. Στην παρούσα διατριβή προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν αλγόριθµοι που 

χρησιµοποιούν ως βασικά στοιχεία δίκτυα µε σκοπό τη διερεύνηση συσχετίσεων σε 

βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδοµένα. Η διατριβή οργανώθηκε σε δύο µέρη. Στο 

πρώτο µέρος, αναπτύχθηκαν µέθοδοι βασισµένες σε δίκτυα στη µορφή γράφων για 

την ανάλυση του χώρου πρωτεϊνικών δοµών και ακολουθιών και την αναγνώριση 

διπλώµατος. Στο δεύτερο µέρος, αναπτύχθηκαν υβριδικές µέθοδοι πολυστρωµατικών 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την αιτιολογική ανάλυση πολυπαραγοντικών 

φαινοτύπων που έχουν συσχετιστεί µε την εµφάνιση καρδιαγγειακών νόσων. Τα 

συνολικά συµπεράσµατα και οι δυνατότητες µελλοντικής έρευνας που προκύπτουν 

από το πρώτο και δεύτερο µέρος της διατριβής παρουσιάζονται παρακάτω.  
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8.1 Ανάλυση του Χώρου των Πρωτεϊνών και Αναγνώριση 
∆ιπλώµατος 

Η επισκόπηση εργασιών της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η χρήση δικτύων έχει ήδη 

εφαρµοστεί στην ανάλυση µεµονωµένων πρωτεϊνών ή συνόλων πρωτεϊνών. Ωστόσο, 

οι περισσότερες εργασίες αναφέρονται στο επίπεδο πρωτεϊνικής δοµής, ενώ δεν έχει 

µελετηθεί παράλληλα ο χώρος ακολουθιών και δοµών χρησιµοποιώντας ένα κοινό 

σύνολο πρωτεϊνών. Επιλέχθηκε, έτσι, στην παρούσα διατριβή να µελετηθούν 

παράλληλα ο χώρος ακολουθιών και δοµών που περιγράφονται µέσω κατάλληλων, 

µη κατευθυνόµενων, δικτύων οµοιότητας. Στα δίκτυα που κατασκευάστηκαν, 

κορυφές αποτέλεσαν οι ακολουθίες ή δοµές ενός διαθέσιµου συνόλου 311 

πρωτεϊνών, ενώ η ύπαρξη ακµής ή όχι ανάµεσα σε δυο κορυφές εξαρτήθηκε από την 

ικανοποίηση κριτηρίου οµοιότητας διανυσµάτων 125 χαρακτηριστικών εξαγόµενων 

από την ακολουθία (π.χ. υδροφοβικότητα και πόλωση καταλοίπων) ή οµοιότητας που 

προκύπτει από τη δοµική στοίχιση.  

Τα δίκτυα οµοιότητας µελετήθηκαν όχι µόνο µε τη χρήση των µετρικών του 

χαρακτηριστικού µήκους µονοπατιού και το συντελεστή οµαδοποίησης, που έχουν 

χρησιµοποιήσει προηγούµενοι ερευνητές, αλλά και τον υπολογισµό τιµών 

κεντρικότητας διαµεσότητας, τοπικής συνδεσιµότητας και την οπτικοποίησή τους. Τα 

δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών προέκυψαν, τελικά, να ανήκουν στην κατηγορία 

δικτύων µικρού κόσµου. Η τοπολογία των δικτύων αυτών µπορεί να φιλοξενήσει την 

εξέλιξη που λαµβάνει χώρα σε επίπεδο δοµής και ακολουθίας µια και χαρακτηρίζεται 

από τα εξής: i) ύπαρξη συστάδων που αντιστοιχούν σε ιεραρχικά οργανωµένες 

οµάδες πρωτεϊνών µε κοινά χαρακτηριστικά δοµής ή ακολουθίας ii) τυχαίες ακµές 

που εκφράζουν τη µεταφορά οµοιότητας κατά την εξέλιξη και iii) ύπαρξη κύριων 

κόµβων (hubs) στα δίκτυα που αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες µε µεγάλη αρχαιότητα και 

απαρτίζουν το σκελετό (backbone) των δικτύων. Το µέτρο της κεντρικότητας 

διαµεσότητας, που χρησιµοποιήθηκε για τον εντοπισµό των κύριων κόµβων, 

προτείνεται εδώ ως µέτρο αρχαιότητας πρωτεϊνικών ακολουθιών ή δοµών σε 

παρόµοια δίκτυα οµοιότητας πρωτεϊνών. Επιπρόσθετα, ήταν δυνατή η αξιολόγηση 

της πληροφορίας που περιέχουν χαρακτηριστικά εξαγόµενα από την ακολουθία σε 

σχέση µε την πρωτεϊνική δοµή µέσω σύγκρισης των δικτύων που κατασκευάστηκαν 

σε επίπεδο ακολουθίας και δοµής. Ο µεγαλύτερος βαθµός συσχέτισης πρωτεϊνικών 

ακολουθιών διαφορετικών διπλωµάτων και κλάσεων στο επίπεδο ακολουθίας σε 

σχέση µε το επίπεδο δοµών, προέκυψε ως αποτέλεσµα θορύβου στις ακολουθίες και 
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δείχνει ότι ο δρόµος της εξόρυξης δοµικής πληροφορίας από την πρωτεϊνική 

ακολουθία είναι ανοιχτός. 

Η χρήση των δικτύων οµοιότητας επεκτάθηκε στην ανάπτυξη ταξινοµητή για την 

αναγνώριση διπλώµατος από την ακολουθία µε βάση τα χαρακτηριστικά που 

εξάγονται από αυτή. Η αναγνώριση διπλώµατος βασίστηκε στον υπολογισµό 

συγγένειας µεταξύ πρωτεϊνικών ακολουθιών γνωστού διπλώµατος και µιας 

πρωτεϊνικής ακολουθίας προς ταξινόµηση χρησιµοποιώντας τη τεχνική των τυχαίων 

διαδροµών στα δίκτυα οµοιότητας σε επίπεδο ακολουθίας. Για την επιλογή 

χαρακτηριστικών που εφαρµόζονται στον ταξινοµητή, χρησιµοποιήθηκε γενετικός 

αλγόριθµος που επέλεξε εκείνα τα χαρακτηριστικά που κατασκεύασαν όσο το δυνατό 

όµοιο δίκτυο οµοιότητας σε επίπεδο ακολουθίας µε το αντίστοιχο δίκτυο σε επίπεδο 

δοµής. Η χρήση του χώρου των δοµών ως πρότυπο για την επιλογή παραµέτρων που 

διαµορφώνουν το χώρο ακολουθιών δεν έχει παρουσιαστεί από προηγούµενους 

ερευνητές στη βιβλιογραφία. Η αξιολόγηση του ταξινοµητή έδειξε ικανοποιητική 

ικανότητα γενίκευσης, ενώ αποτελεί πλεονέκτηµα του η απλότητα σχεδίασης και το 

ότι δεν απαιτεί τη διαδικασία εκπαίδευσης που απαιτούν άλλες µέθοδοι ταξινόµησης, 

όπως οι µηχανές υποστήριξης διανυσµάτων (support vector machines). 

∆υνατότητα βελτίωσης στο πλαίσιο της ανάλυσης πρωτεϊνικών ακολουθιών και 

δοµών µε τη χρήση δικτύων αποτελεί η χρήση επιπρόσθετων χαρακτηριστικών στην 

ανάλυση των δικτύων οµοιότητας που κατασκευάστηκαν, όπως η κεντρικότητα 

βαθµού και η κατανοµή βαθµού. Επιπρόσθετα, θα µπορούσαν να κατασκευαστούν  

τυχαία δίκτυα ίδιου αριθµού κορυφών και πυκνότητας µε τα δίκτυα που µελετώνται 

εδώ, και να εξαχθούν διαστήµατα εµπιστοσύνης για τιµές του χαρακτηριστικού 

µήκους µονοπατιού και συντελεστή συσσωµάτωσης που τα χαρακτηρίζουν. Τα 

διαστήµατα εµπιστοσύνης που θα εξαχθούν θα µπορούν να συγκριθούν µε τις τιµές 

που προέκυψαν για τα µελετώµενα δίκτυα. Η µελλοντική έρευνα µπορεί να περιλάβει 

την κατασκευή δικτύων οµοιότητας σε επίπεδο ακολουθίας µε χρήση κριτηρίου 

οµοιότητας που προκύπτει από τη στοίχιση των ακολουθιών. Για το σκοπό αυτό θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία στοίχισης που είναι ελεύθερα διαθέσιµα 

στο δίκτυο, όπως το Blast-p, και τα δίκτυα που κατασκευάζονται να χρησιµοποιηθούν 

και για την αναγνώριση διπλώµατος. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δικτύων 

οµοιότητας θα µπορούσαν, τέλος, να επικαιροποιούνται όσο νέα δεδοµένα 

συσσωρεύονται µε χρήση της τρέχουσας κάθε φορά έκδοσης της βάσης SCOP ή 

άλλης βάσης (π.χ. ASTRAL, http://astral.berkeley.edu/).     
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8.2 Αιτιολογική Ανάλυση Πολυπαραγοντικών Φαινοτύπων 

Οι περισσότερες των σύγχρονων ασθενειών έχουν χαρακτηριστεί ως 

πολυπαραγοντικές, και η χρήση απλών στατιστικών εργαλείων φαίνεται να µην 

επαρκεί για την ταυτόχρονη ανάλυση ενός µεγάλου αριθµού παραγόντων που 

επιδρούν µεµονωµένα ή συµµετέχοντας σε αλληλεπιδράσεις στους αντίστοιχους 

φαινοτύπους. Στην παρούσα διατριβή αναπτύχθηκαν δύο υβριδικές µέθοδοι τεχνητού 

νευρωνικού δικτύου, η PDM-ANN και η GA-ANN, και χρησιµοποιήθηκαν για την 

ανάλυση  φαινοτύπων µε πολυπαραγοντική αιτιότητα που έχουν συσχετιστεί µε την 

εµφάνιση καρδιαγγειακών νόσων. Βασικούς στόχους των υβριδικών µεθόδων που 

αναπτύχθηκαν αποτέλεσαν η επιλογή των πιο σηµαντικών µεταβλητών εισόδου στο 

τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, που αντιστοιχούν στους παράγοντες που επιδρούν στο 

φαινότυπο, και η κατασκευή µονάδων ταξινόµησης ατόµων ως προς µεταβλητή 

εξόδου που διαµορφώνεται από το φαινότυπο. Οι παραπάνω στόχοι υλοποιήθηκαν 

από τις υβριδικές µεθόδους µε χρήση ενός πολυστρωµατικού τεχνητού νευρωνικού 

δικτύου πρόσθιας τροφοδότησης ως βασικού στοιχείου. Το πολυστρωµατικό τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο συνδυάστηκε µε την όπισθεν επιλογή χαρακτηριστικών στη PDM-

ANN και µε γενετικό αλγόριθµο που βελτιστοποιεί παραµέτρους της δοµής και 

εκπαίδευσης του στη GA-ANN.  

Οι υβριδικές µέθοδοι εφαρµόστηκαν, αρχικά, για την πολυπαραγοντική ανάλυση 

της µεταγευµατικής λιπαιµίας που µετρήθηκε µέσω της µεταγευµατικής απόκρισης 

τριγλυκεριδίων σε 213 υγιή άτοµα που συµµετείχαν σε κατάλληλο γευµατικό 

πρωτόκολλο. Για λόγους σύγκρισης εφαρµόστηκαν οι στατιστικές µέθοδοι ANOVA 

και Χ2, καθώς και η µέθοδος µείωσης πολυπαραγοντικής διάστασης (MDR) που 

εµφανίζεται στη βιβλιογραφία. Τα αποτελέσµατα οδήγησαν στον προσδιορισµό 

σηµαντικών παραγόντων, όπως η ηλικία, η HDL χοληστερόλη και συγκεκριµένοι 

πολυµορφισµοί γονιδίων απολιποπρωτεϊνών. Ο έλεγχος Χ2 και η µέθοδος ANOVA 

φάνηκαν να συνεισφέρουν περισσότερο σε ένα αρχικό εποπτικό στάδιο των 

αλληλεπιδράσεων χαµηλής τάξης ανάµεσα σε παράγοντες που προσδιορίστηκαν, και 

τον πολυπαραγοντικό φαινότυπο. Οι PDM-ANN, GA-ANN και MDR ανίχνευσαν 

αλληλεπιδράσεις µεγαλύτερης τάξης που τις ενσωµάτωσαν στις µονάδες ταξινόµησης 

προς τη µεταβλητή εξόδου που κατασκεύασαν. Οι µέθοδοι PDM-ANN και GA-ANN 

χαρακτηρίστηκαν από µεγαλύτερες ικανότητας γενίκευσης από την MDR, ενώ 
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αποτελεί πλεονέκτηµά τους η δυνατότητα να προσαρµόζονται εύκολα σε ένα 

πρόβληµα ταξινόµησης µε περισσότερες από δυο κατηγορίες εξόδου.  

Οι υβριδικές µέθοδοι εφαρµόστηκαν, στη συνέχεια, στην ανάλυση του 

πολυπαραγοντικού φαινοτύπου της παχυσαρκίας χρησιµοποιώντας ένα εκτενές 

σύνολο δεδοµένων περίπου 2300 ατόµων για τα οποία ήταν γνωστά το φύλο, η 

γενετική ταυτότητα σχετικά µε 19 γονίδια ενδιαφέροντος, και µετρήσεις που 

περιγράφουν τις διατροφικές τους συνήθειες. Το σωµατικό βάρος ποσοτικοποιήθηκε 

µε βάση το δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ). Η µέθοδος GA-ANN χαρακτηρίστηκε από 

καλύτερες ιδιότητες γενίκευσης από την PDM-ANN στο πρόβληµα ταξινόµησης 

ατόµων σε δύο κατηγορίες µε βάση το σωµατικό βάρος και επέλεξε τους 25 πιο 

σηµαντικούς παράγοντες από ένα αρχικό σύνολο 63 παραγόντων. Η ανάλυση 

δεδοµένων που σχετίζονται µε τη διατροφή και τη γενετική ταυτότητα των ατόµων µε 

χρήση µεθόδων τεχνητού νευρωνικού δικτύου δεν είχε προταθεί µέχρι σήµερα στη 

βιβλιογραφία. Τέλος, η προτεινόµενη αρχιτεκτονική τεχνητού νευρωνικού δικτύου 

της µεθόδου GA-ANN που προβλέπει τη µελλοντική κατάσταση του ∆ΜΣ µε βάση 

τη γενετική ταυτότητα και τις διατροφικές συνήθειες ενός ατόµου ενσωµατώθηκε 

πιλοτικά σε λογισµικό παροχής προσωποποιηµένων συµβουλών πρόληψης. Η 

πιλοτική χρήση του τεχνητού νευρωνικού δικτύου σε ένα τέτοιο περιβάλλον δείχνει 

τη σηµασία της εφαρµογής των µεθόδων που αναπτύχθηκαν εδώ στο πλαίσιο της 

προσωποποιηµένης ιατρικής. 

Η µελλοντική έρευνα στο πλαίσιο της αιτιολογικής ανάλυσης πολυπαραγοντικών 

φαινοτύπων περιλαµβάνει την εφαρµογή της µεθόδου MDR στα δεδοµένα που 

χρησιµοποιήθηκαν εδώ για την ανάλυση του φαινοτύπου της παχυσαρκίας. Σε αυτή 

την περίπτωση, η εφαρµογή της µεθόδου θα αποσκοπεί στην εύρεση κανόνων της 

µορφής «εάν ο παράγοντας A είναι ...., και ο παράγοντας Β είναι ...., και...., τότε .... » 

που µπορεί να δηµιουργεί η µέθοδος (βλ. §5.2.3), οι οποίοι εκφράζουν τη 

συνισταµένη επίδραση των µεταβλητών που περιγράφουν τη γενετική ταυτότητα και 

τις διατροφικές συνήθειες στο ∆ΜΣ. Παρόµοιοι κανόνες θα µπορούσαν να 

προσδιοριστούν µε την εφαρµογή γενετικού αλγορίθµου που θα έβρισκε τη βέλτιστη 

λύση στο πρόβληµα επιλογής των παραγόντων που συµµετέχουν σε ένα κανόνα ή τις 

πράξεις που τον διαµορφώνουν (π.χ. εάν, εάν όχι, και, ή). Η χρήση και άλλων 

περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως οι συνήθειες άσκησης, στη µελέτη των 

φαινοτύπων που παρουσιάστηκαν εδώ αποτελεί, επίσης, ενδιαφέρον αντικείµενο 

µελλοντικής έρευνας.  
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Γενικά, η ανάλυση δεδοµένων γενετικής ταυτότητας και περιβάλλοντος µε χρήση 

µεθόδων υπολογιστικής νοηµοσύνης, καθώς και η παροχή προσωποποιηµένων 

συµβουλών πρόληψης αποτελούν πρόκληση στο πλαίσιο της προσωποποιηµένης 

ιατρικής και φροντίδας. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που διεξάγονται µπορούν 

να οδηγήσουν στην πρώιµη πρόληψη και διάγνωση ασθενειών, και τη µείωση του 

κόστους ιατρικής φροντίδας. Ωστόσο, δεν πρέπει να αµελούνται οι αρχές προστασίας 

δεδοµένων και βιοηθικής που στοχεύουν, µεταξύ άλλων, στην προστασία της 

ιδιωτικότητας των ατόµων και τη σωστή διαχείριση των υπηρεσιών που 

δηµιουργούνται.       
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