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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μία από τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των υπηρεσιών 

εξατομικευμένης θεραπείας, είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση της πληροφορίας 

σχετικά με την γενετική βάση της διαφορικής απόκρισης ασθενών στη φαρμακευτική 

τους αγωγή, μιας επιστήμης που είναι γνωστή και ως Φαρμακογονιδιωματική. Οι 

υπάρχουσες υπηρεσίες περιορίζονται είτε στην παροχή στατικών προβολών γενετικών 

παραλλαγών είτε στην εφαρμογή μιας απλοϊκής αντιστοίχισης μεταξύ των 

μεμονωμένων παραλλαγών και των υφιστάμενων γονότυπων φαρμακογονιδιωμάτικης 

λειτουργικής κατάστασης. Η παρούσα μελέτη αφορά μια ολοκληρωμένη πορεία 

χειρισμού γονοτυπικών δεδομένων, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις 

αλληλούχισης του γονιδιώματος. Η πορεία ξεκινάει με τις μεθόδους συγχρονισμού και 

ανάθεσης γονότυπου και καταλήγει σε μία διαδικασία μετάφρασης του γονότυπου σε 

φαρμακογονιδιωματική πληροφορία. Τελικό προϊόν αποτελεί μια ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που αποσκοπεί στην αξιοποίηση και μετάφραση της 

φαρμακογονιδιωματικής πληροφορίας σε μια κλινικά κατανοητή μορφή. Η πλατφόρμα 

αυτή λαμβάνει σαν είσοδο γονοτυπικά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από 

τεχνολογίες αλληλούχισης επόμενης γενιάς. Σαν έξοδο παρέχει μια εξατομικευμένη 

αντιστοίχιση γονοτύπου-φαινοτύπου, μαζί με τις τελευταίες κλινικές κατευθυντήριες 

γραμμές χορήγησης φαρμάκων, όπως αυτές δίνονται από τους ρυθμιστικούς 

οργανισμούς. Η λειτουργικότητα αυτής, δοκιμάστηκε σε δεδομένα του προγράμματος 

«1000 Genomes Project» και σε πειραματικά δεδομένα αλληλούχισης του 

γονιδιώματος 14 ασθενών ελληνικής καταγωγής. 
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ABSTRACT 

One of the challenges arising from the implementation of individualized therapy 

services, is the effective use of information about the genetic basis of the differential 

patient response to their medication, a science also known as Pharmacogenomics. 

Existing services are limited either to the provision of static projections of genetic 

variants or to the implementation of a simple match between the individual variants and 

the existing genotypes having a pharmacogenomic functional status. This study is about 

an integrated process of genotype data manipulation, as they are produced from the 

sequencing facilities. The process begins with the methods of haplotype phasing and 

genotype imputation, and results in a process of translation of the genotype into 

pharmacogenomics information. The outcome is an electronic platform for the 

exploitation and translation of pharmacogenomic information into a clinically 

understood form. This platform takes as input genotype data derived from next 

generation sequencing technologies. As an output, it provides an individual genotype-

phenotype matching along with the latest clinical drug dosing guidelines as given by 

the regulatory authorities. Platform’s functionality was tested with the 1000 Genomes 

Project VCF datasets and with experimental genomic data of 14 patients of Greek 

origin. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 

 

1.1 Γενικά  

Ο κλάδος της  φαρμακογονιδιωματικής θεωρείται πλέον απαράμιλλης 

σημασίας για την εφαρμογή και την άσκηση της εξατομικευμένης ιατρικής στην 

κλινική πράξη. Η φαρμακογονιδιωματική μελετά την  γενετική αιτιολογία της 

διαφορικής ανταπόκρισης ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή, με 

απώτερο σκοπό  την μεγιστοποίηση των θεραπευτικών οφελών και την 

ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών.  

Η τεχνολογία αλληλούχισης γονιδιώματος και η δυνατότητα εξατομικευμένης 

αλληλούχισης αποτελούν τα θεμέλια της φαρμακογονιδιωμάτικης. Η χρήση τους για 

τη διαχείριση της υγείας τόσο σε ασθενή όσο και σε υγιή άτομα, γίνεται ολοένα και 

μεγαλύτερη με τα χρόνια (6). Το γεγονός αυτό, απαιτεί τη συνεχόμενη ανάπτυξη νεών 

πιο εξελιγμένων υπολογιστικών μεθόδων και τεχνολογιών ανάλυσης και ερμηνείας των 

παραγόμενων δεδομένων αλληλούχισης. Ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων 

διευκολύνει τους επιστήμονες – κλινικούς για ακριβή και γρήγορη εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Οι παραπάνω μέθοδοι βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε έρευνες που 

αφορούν την ανακάλυψη και τη μελέτη νόσων και βιοδεικτών. Επίσης, καθιστούν 

δυνατή την έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση του κινδύνου και της εμφάνισης μίας 

νόσου, καθώς και τη διευκόλυνση της παρακολούθησης υγειών και θεραπευμένων 

ασθενών για την πρόληψη και την επανεμφάνιση μελλοντικών νόσων (7). 
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1.1.1. Κλινική εφαρμογή της φαρμακογονιδιωμάτικης. 

Η φαρμακογονιδιωματικά κατευθυνόμενη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας 

για τον ασθενή βασίζεται στην αρχή, ότι η διασωματική-διατομική μεταβλητότητα 

στην απόκριση ενός φαρμάκου καθορίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος γενετικά (5). Οι 

γενετικοί παράγοντες λοιπόν, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

ανταπόκριση των των ασθενών στα φάρμακα. Ως εκ τούτου, οι ακριβείς δοκιμές 

βιοδεικτών που καταγράφουν τους κύριους γενετικούς παράγοντες που καθορίζουν τα 

αποτελέσματα της θεραπείας έχουν σημαντικές δυνατότητες και προοπτικές στη 

βελτίωση της ατομικής κλινικής περίθαλψης (3). Παρά την ευρεία επιστημονική 

αναγνώριση και την κλινική εφαρμογή φαρμακογενετικών διαγνωστικών εξετάσεων 

σε αρκετά μεγάλα ακαδημαϊκά ιατρικά ιδρύματα, οι περισσότεροι κλινικοί και 

ερευνητές του κλάδου, συμφωνούν ότι το πρώιμο όραμα της εξατομικευμένης 

θεραπείας με τη μορφή θεραπευτικών αγωγών προσαρμοσμένων στο γενετικό προφίλ 

του ατόμου παραμένει μερικά χρόνια μακριά (5).  

Η διάχυση της φαρμακογονιδιωματικής στην κλινική πρακτική εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες. Σε γενικές γραμμές, οι τρόποι ανάπτυξης και εφαρμογής 

φαρμακογονιδιωματικών δοκιμασιών στην κλινική άσκηση αποτελούνται από διάφορα 

στάδια (Πίνακα 1). Πρώτον, ανακάλυψη φαρμακογονιδιωματικών βιοδεικτών και 

επικύρωση τους σε καλά ελεγχόμενες μελέτες με καλά χαρακτηρισμένους πληθυσμούς 

από γενετικής άποψης. Δεύτερον, αναπαραγωγή της συσχέτισης γονιδίου-φαρμάκου 

και επίδειξη χρησιμότητας σε ασθενείς που θεωρούνται σε κίνδυνο. Τρίτον, ανάπτυξη 

και κανονιστική έγκριση της συνοδευτικής διαγνωστικής δοκιμής. Τέταρτον, εκτίμηση 

του κλινικού αντίκτυπου και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των 

φαρμακογονιδιωματικών βιοδεικτών. Τέλος, συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 

στην κλινική εφαρμογή και εκτέλεση φαρμακο-οικονομικών αξιολογήσεων (5).   

Φαρμακογονιδιωματική  Εφαρμογή 

1. Προσδιορισμός γονιδιακών προϊόντων που εμπλέκονται στη δράση φαρμάκων, στο 

μεταβολισμό φαρμάκων, ως ένζυμα, ως μεταφορείς, ως στόχοι φαρμάκων. 

2. Χαρακτηρισμός λειτουργικών και μη λειτουργικών παραλλαγών των υποψήφιων 

γονιδίων, συχνότητα αλληλόμορφων και πληθυσμιακές παραλλαγές. 

3. Εκτέλεση μελετών για να διαπιστωθεί η συσχέτιση των παραλλαγών με τους 

φαινοτύπους απόκρισης (αποτελεσματικότητα και / ή τοξικότητα, μεταβολισμός) 

4. Ανάπτυξη τη συνοδευτικής διαγνωστικής δοκιμής και λήψη έγκρισης από τις 

ρυθμιστικές αρχές. 

5. Επιβεβαίωση της προβλεπόμενης τιμής σε κλινικές δοκιμές σε σύγκριση με την  

υπόθεση σε επιλεγμένο πληθυσμό ασθενών. 

6. Έγκριση του φαρμάκου και της συνοδευτικής διαγνωστικής δοκιμής από την αγορά. 

7. Συμμετοχή κλινικών και μη κλινικών ενδιαφερόμενων σε προγραμματισμένη 

εφαρμογή. 

8. Εκτέλεση φαρμακο-οικονομικών αξιολογήσεων.  

Πίνακας 1 Ακολουθία επιστημονικών εξελίξεων και βήματα εφαρμογής φαρμακογονιδιωματικών δοκιμών στην 

κλινική πρακτική (5). 
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Οι φαρμακογονιδιωματικές δοκιμές έχουν εγκριθεί σε διάφορους βαθμούς στα 

διάφορα κλινικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στους κλάδους 

της ογκολογίας, της καρδιολογίας, της ψυχιατρικής και των μολυσματικών ασθενειών. 

Πολλοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν εφαρμόσει τη φαρμακογονιδιωματική 

σε επίπεδο αλληλεπίδρασης ενός γονιδίου με το εκάστοτε φάρμακο. Τα σημερινά 

πάνελ βιοδεικτών που βρίσκουν κλινική εφαρμογή βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε 

δοκιμές ενός γονιδίου, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος γενετικών επιδράσεων να 

απομένουν ανυπολόγιστες (8). Παρόλο που τέτοιες δοκιμασίες ενός γονιδίου ή ενός 

γενετικού τόπου ήταν διαθέσιμες για πολλά χρόνια από κλινικά εργαστήρια, η 

πρόσληψη τους στην κλινική καθημερινότητα ήταν αργή, επομένως, φάρμακα υψηλού 

κινδύνου να δίδονται συχνά σε ακατάλληλους ασθενείς, αψηφώντας το υψηλό ποσοστό 

αποτυχίας των φαρμάκων ή εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών αυτών (9). 

Ωστόσο, πολλές είναι και οι περιπτώσεις στις οποίες η 

αποτελεσματικότητα/τοξικότητα ενός φαρμάκου βασίζεται σε συνδυασμένες γενετικές 

επιδράσεις, πολλών γενετικών παραλλαγών, διαφόρων γονιδίων. Τέτοιες περίπλοκες 

περιπτώσεις συνήθως είναι και πιο δύσκολο να ενταχθούν στην κλινική πρακτική. 

Προκειμένου η φαρμακογονιδιωματική να γνωρίσει μεγαλύτερη υιοθέτηση 

στην κλινική καθημερινότητα και ευκολότερη εφαρμογή τόσο σε δοκιμές ενός όσο και 

περισσοτέρων γονιδίων, λόγος γίνεται τελευταία για εφαρμογή της προληπτικής 

κλινικής φαρμακογονιδιωμάτικης («preemptive clinical pharmacogenomics») (10). Με 

τον όρο «προληπτική» εννοείται ότι το αποτέλεσμα της εκάστοτε δοκιμασίας είναι 

διαθέσιμο σε ιατρικό αρχείο ως χαρακτηριστικό του ασθενούς πριν από τη ανάγκη για 

συνταγογράφηση. Δηλαδή το αποτέλεσμα της δοκιμής δεν έχει διαταχθεί καθώς 

αντιμετωπίζεται ένα συγκεκριμένο φαρμακογονιδιωματικά υψηλού κινδύνου 

φάρμακο, αλλά το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο επειδή ένας ευρύς έλεγχος πολλαπλών 

γονιδίων έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Αυτή η προληπτική προσέγγιση μπορεί να 

αντισταθμίσει πολλά από τα μειονεκτήματα της κλασικής φαρμακογενετικής εξέτασης. 

Η πρόσφατη διαθεσιμότητα συστοιχιών αλληλούχισης γονοτύπων υψηλής ποιότητας 

και άλλων προσεγγίσεων σε προσιτές τιμές καθιστούν την προληπτική γονοτύπηση 

οικονομικά εφικτή. Σε αντίθεση με τις φαρμακογενετικές δοκιμές για μεμονωμένα 

γονίδια, η προληπτική εξέταση βάσει συστοιχιών μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό σχετικών φαρμακογονιδίων που καλύπτουν τα περισσότερα, αν όχι όλα, 

φαρμακογονιδιωματικά υψηλού κινδύνου φάρμακα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών 

είναι στη συνέχεια διαθέσιμα πριν από οποιαδήποτε απόφαση συνταγογράφησης που 

περιλαμβάνει αυτά τα φάρμακα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το όραμα ότι σε κάθε 

απόφαση συνταγογράφησης, η γονιδιωματική διακύμανση του ασθενούς θα θεωρηθεί 

ως εγγενές χαρακτηριστικό ασθενούς, όπως είναι η ηλικία, το βάρος, λειτουργία και 

ιστορικό αλλεργίας (9). 

Η πολλά υποσχόμενη προληπτική φαρμακογονιδιωματική έχει ήδη αρχίσει να 

βρίσκει το δρόμο της στην υγειονομική περίθαλψη καθώς στις ΗΠΑ έχει ήδη 

εφαρμοστεί σε 5 μεγάλα ιδρύματα: Mayo Clinic, Mount Sinai Medical Center, St. Jude 

Children's Research Hospital, University of Florida - Shands Hospital και Vanderbilt 

University Medical Center (9). Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της είναι απολύτως 
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ενθαρρυντικά αφού φαίνεται να  εντοπίζονται και να επιλύονται κάποιοι υλικοτεχνικοί 

φραγμοί που εμποδίζουν την υιοθέτηση της κλασικής φαρμακογονιδιωματικής 

προσέγγισης.  

1.1.2. Παραδείγματα κλινικής εφαρμογής φαρμακογονιδιωματικών βιοδεικτών.  

Η ενσωμάτωση φαρμακογονιδιωματικών βιοδεικτών στο σύστημα υγείας 

συνάντησε και συναντάει μέχρι και σήμερα πολλά εμπόδια (11). Παρ’ όλα αυτά 

υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, η εφαρμογή των οποίων απέδειξε την 

αξία της φαρμακογονιδιωματικής και τα οφέλη που μπορεί να φέρει τόσο σε επίπεδο 

υγείας όσο και σε οικονομικό επίπεδο (12). 

Η περίπτωση της βαρφαρίνης ίσως είναι η πιο επιτυχημένη περίπτωση χρήσης  

γενετικών πληροφοριών, για τη διευκόλυνση της συνταγογράφησης των βέλτιστων 

επιπέδων δοσολογίας του φαρμάκου. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η πρόληψη 

καρδιοεμβολικών εγκεφαλικών επεισοδίων, εμφραγμάτων του μυοκαρδίου και 

φλεβικών θρομβώσεων καθώς επίσης και πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών του 

φαρμάκου. Η βαρφαρίνη χορηγείται ευρέως μετά την τοποθέτηση αρτηριακών stent ή 

μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ωστόσο, προκαλεί σοβαρές παρενέργειες, 

συμπεριλαμβανομένης της αιμορραγίας, ειδικά κατά την έναρξη της χορήγησης του 

φαρμάκου όταν οι ασθενείς συνταγογραφούνται στο μέγιστο επίπεδο δοσολογίας. 

Παραλλαγές στο CYP2C9 γονίδιο επηρεάζουν τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες, και στο 

VKORC1 επηρεάζουν τις φαρμακοδυναμικές ιδιότητες της βαρφαρίνης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η δοκιμή δύο γονιδιακών βιοδεικτών για τη δοσολογία της βαρφαρίνης 

εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση. Οι περισσότερες άλλες γενετικές δοκιμασίες 

τέτοιων βιοδεικτών, περιλαμβάνουν μόνο ένα γονίδιο και η ταυτοποίηση των 

εύρωστων βιοδεικτών πολλαπλών γονιδίων, παραμένει ένας σημαντικός τομέας για 

επέκταση της φαρμακογονιδιωμάτικης έρευνας (8). Αποτέλεσμα των 

προαναφερθέντων, είναι η δημιουργία ενός αλγόριθμου για την εκτίμηση των 

εξατομικευμένων δόσεων βαρφαρίνης, ο οποίος καθορίστηκε χρησιμοποιώντας 

κλινικά και φαρμακογονιδιωματικά δεδομένα (13). Ως εκ τούτου, ο FDA ενημέρωσε 

την ετικέτα για τη βαρφαρίνη, όπου περιγράφεται λεπτομερώς η χρήση 

φαρμακογενετικών δοκιμασιών για τη λήψη κλινικών αποφάσεων (14).  

‘Ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί η κλοπιδογρέλη, η οποία συνταγογραφείται 

για την πρόληψη αθηροθρομβωτικών επεισοδίων μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, 

αλλά εμφανίζει αξιοσημείωτη μεταβλητότητα στην επιτυχή πρόληψη περαιτέρω 

καρδιαγγειακών επεισοδίων (15). Αυτό έχει τουλάχιστον εν μέρει αποδοθεί σε γενετικά 

καθορισμένες μεταβολές στο ένζυμο CYP2C19, που μεταβολίζει το φάρμακο και είναι 

σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για τη μετατροπή της κλοπιδογρέλης στον ενεργό 

μεταβολίτη της. Το αλληλόμορφο CYP2C19 * 2 χαρακτηρίζεται ως αλληλόμορφο 

απώλειας της λειτουργίας του γονιδίου και  συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο 

καρδιαγγειακών επεισοδίων (8). Συγκεκριμένα, στο φυλλάδιο οδηγιών του εμπορικού 

σκευάσματος «Plavix» (με δραστική ουσία την κλοπιδογρέλη) ο FDA αναφέρει ως 

προειδοποίηση: «Μειωμένο αντιαιμοπεταλιακό αποτέλεσμα σε ασθενείς με δύο 

αλληλόμορφα απώλειας λειτουργίας του γονιδίου CYP2C19 Η αποτελεσματικότητα του 
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Plavix είναι αποτέλεσμα της αντιαιμοπεταλιακής του δράσης, η οποία εξαρτάται από τη 

μετατροπή του σε ενεργό μεταβολίτη από το σύστημα κυτοχρώματος P450 (CYP), κυρίως 

το CYP2C19. Το Plavix στις συνιστώμενες δόσεις σχηματίζει λιγότερο ενεργό μεταβολίτη 

και έτσι έχει μειωμένη επίδραση στη δραστηριότητα των αιμοπεταλίων σε ασθενείς που 

είναι ομόζυγοι για μη λειτουργικά αλληλόμορφα του γονιδίου CYP2C19 (που 

ονομάζονται "κακοί μεταβολιστές του CYP2C19"). Υπάρχουν διαθέσιμες δοκιμές για τον 

εντοπισμό ασθενών που είναι κακοί μεταβολιστές του CYP2C19. Εξετάστε τη χρήση ενός 

άλλου αναστολέα αιμοπεταλίων σε ασθενείς που έχουν χαρακτηριστεί ως κακοί 

μεταβολιστές του CYP2C19 (16)».  Εναλλακτικοί αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες που 

χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη όταν ο ασθενείς βρεθεί να διαθέτει 

αλληλόμορφο απώλειας λειτουργίας του γονιδίου CYP2C19 είναι η πρασουγρέλη και 

η τικαγρελόρη.  

1.1.3. Επιστημονικές προκλήσεις και εμπόδια στην ενσωμάτωση της 

φαρμακογονιδιωματικής  στην κλινική πράξη.  

Την τελευταία δεκαετία πληθώρα φαρμακογονιδιωματικών δεικτών έχει 

ταυτοποιηθεί και συσχετιστεί με κάποια παθολογική κατάσταση. Εντούτοις μόνο λίγοι 

από αυτούς χρησιμοποιούνται στο κλινικό περιβάλλον. Οι λόγοι για τους οποίους δεν 

ενσωματώνονται στην κλινική ρουτίνα μπορεί να αφορούν είτε επιστημονικές 

προκλήσεις είτε εμπόδια που προκύπτουν από διάφορους ρυθμιστικούς οργανισμούς 

και κλινικούς εκπροσώπους.   

Μία από τις κυριότερες επιστημονικές προκλήσεις που μπορεί να αποτρέψει 

την εφαρμογή ενός βιοδείκτη ως γονιδιωματική δοκιμή, είναι  η αδυναμία παραγωγής 

ενός συνεπούς αποτελέσματος αναπαραγωγής από τις δευτερογενείς μελέτες γενετικής 

σχέσης (genetic association studies) του υποψήφιου βιοδείκτη (5). O σκοπός των 

μελετών αναπαραγωγής, είναι να προσδιορίσουν ποια από τα ευρήματα που 

προκύπτουν από μια μελέτη πρωτογενούς γενετικής σχέσης, αντανακλούν τις 

πραγματικές αναπαραγώγιμες σχέσεις σε μια ανεξάρτητη μελέτη με το ίδιο σχέδιο 

ανάλυσης, και να επιτρέψουν συστηματική εκτίμηση πιθανών πηγών σφάλματος που 

είναι υπεύθυνα για την αποτυχία της αναπαραγωγής στη μελέτη. Οι προαναφερθείσες 

μελέτες αποσκοπούν στην παραγωγή ενός σήματος συσχετισμού που αναγνωρίζεται 

στην πρωτογενή μελέτη σχέσης, σε μη αλληλεπικαλυπτόμενα δείγματα, τα οποία 

τυπικά θα περιλαμβάνουν την ίδια γενετική παραλλαγή ή παραλλαγή με πολύ 

παρόμοιες ή ταυτόσημες στατιστικές ιδιότητες. Τέλος, ως μελέτη ασυνεπούς 

αναπαραγωγής χαρακτηρίζεται η μελέτη στην οποία προκύπτει είτε ένα διαφορετικό 

αλληλόμορφο στον ίδιο γενετικό τόπο είτε ένας χαρακτηριστικός φαινότυπος που είναι 

στενά συσχετισμένος αλλά όχι ταυτόσημος με τον αρχικό της μελέτης (17).  

Άλλες επιστημονικές προκλήσεις που μπορούν να δράσουν σαν τροχοπέδη  

στην σωστή ενσωμάτωση και ερμηνεία των φαρμακογονιδιωματικών δοκιμών στην 

κλινική πράξη, είναι οι διατομικές αποκλίσεις στις αντιδράσεις φαρμάκων. Λόγοι που 

μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιες αποκλίσεις είναι οι εθνικές ή πληθυσμιακές 

μεταβλητές, οι επιγενετικές μεταβλητές καθώς και οι αλλαγές στο μεταβολικό 
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φαινότυπο ενός ατόμου για ένα συγκεκριμένο φάρμακο λόγω χρήσης κάποιου άλλου 

φαρμάκου. Το τελευταίο φαινόμενο ορίζεται ως «phenocopying».  

Πριν την επιτυχή χρήση των φαρμακογονιδιωματικών δεικτών στην κλινική 

πράξη υπάρχουν πολλές προκλήσεις και πρακτικές πτυχές που αφορούν τόσο τις 

κλινικές αποφάσεις των παρεχόμενων υποδομών όσο και την κατάρτιση των 

επαγγελματιών υγείας (Πίνακας 2) (5).  

Θέμα Πρόκληση 

Επίδοση της δοκιμής Μη ορθός χρόνος παράδοσης του αποτελέσματος  

Ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων 

Περίπλοκη-μη φυσιολογική ερμηνεία 

(Η εκπαίδευση των κλινικών ιατρών είναι ζωτικής 

σημασίας για την ορθή χρήση) 

Εκπαίδευση επαγγελματιών 

υγείας 

Αλλαγή στο περιεχόμενο και στο χρόνο εκπαίδευσης των 

μελλοντικών κλινικών στις σχολές υγείας 

Αφόρητες πληροφορίες για τους περισσότερους 

σύγχρονους κλινικούς ιατρούς 

Αποζημίωση εξόδων Βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην απόδειξη της σχέσης 

κόστους-αποτελεσματικότητας 

Αποδοχή από κλινικούς 

ιατρούς 

Πιθανό πρόσθετο φόρτο εργασίας 

Πιθανή νομική ευθύνη 

Διαταραχή της ανισότητας της υγείας 

Αποδοχή από ασθενείς Προστασία απόρρητου και διακρίσεων 

Διαταραχή της ανισότητας της υγείας 

Ιδιοκτησία γενετικών πληροφοριών 

Πίνακας 2 Πρακτικά θέματα που εμπλέκονται στην κλινική εφαρμογή των φαρμακογονιδιωματικών δοκιμών στο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (5). 

 Ακόμη και μετά την συνεχόμενη ανάπτυξη και κατασκευή υπερσύγχρονων και 

ταχύτατων εργαλείων αλληλούχισης του γονιδιώματος που πραγματοποιήθηκε κατά 

την προηγούμενη δεκαετία, πολλά κλινικά εργαστήρια αδυνατούν να αντιμετωπίσουν 

το κόστος ενός τέτοιου εξοπλισμού (18). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεσολάβηση 

ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος για την απόκτηση των αποτελεσμάτων των 

δοκιμών, από εξωτερικά κλινικά εργαστήρια ή ερευνητικά ιδρύματα. Το παραπάνω 

σαφώς και αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα, όταν πρόκειται για παθολογικές καταστάσεις 

που χρήζουν επείγουσα αντιμετώπιση. Η αδυναμία των εγκαταστάσεων υγειονομικής 

περίθαλψης να ενσωματώσουν στο περιβάλλον τους τις δοκιμές βιοδεικτών έγκειται 

στο γεγονός ότι η αποζημίωση οποιασδήποτε συγκεκριμένης δοκιμής διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογής της (19) (20). Μια 

φαρμακογονιδιωματικά καθοδηγούμενη θεραπεία πρέπει να είναι οικονομικά 

αποδοτική καθώς και κλινικά επωφελής για να ενσωματωθεί στην βασική υγειονομική 

περίθαλψη. Παρ’ όλο που οι περισσότεροι φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί κατανοούν 

τις συνέπειες της φαρμακογονιδιωματικής στην υγειονομική περίθαλψη και την πιθανή 
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απόδοση της επένδυσης τους, είναι απολύτως απρόθυμοι να πληρώσουν για τις 

σχετικές διαγνωστικές εξετάσεις (5).  

 Φυσικά από ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα έλειπαν τα ηθικά, νομικά και 

κοινωνικά ζητήματα (5). Κάποια από τα παραπάνω είναι: οι ανησυχίες των ασθενών 

σχετικά με την αποθήκευση και την προσβασιμότητα των γενετικών και φαινοτυπικών 

τους δεδομένων, και οι διακρίσεις ατόμων λόγω γνωστοποίησης του γενετικού τους 

υλικού (π.χ. μη επιλεξιμότητας για απασχόληση και ασφάλιση). Ένα ακόμα ζήτημα, 

είναι η επιδείνωση των ανισοτήτων μεταξύ διαφορετικών ασθενών που αφορά την 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μεταξύ, κι αυτό γιατί η κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση ενός μεμονωμένου ασθενούς θα μπορούσε να αποκλείσει το άτομο από 

κάθε πιθανή ευεργετική πληροφορία των φαρμακογονιδιωματικών δοκιμών. Επιπλέον 

η υπερπροβολή του θέματος των φαρμακογονιδιωματικών δεικτών και η έλλειψη 

ρυθμιστικής εποπτείας, οδήγησε στην κερδοσκοπική παράγωγη πληθώρας γενετικών 

δοκιμών που απευθύνονται απευθείας στον καταναλωτή-ασθενή (“direct-to-

consumer”) και οι περισσότερες των οποίων καταλήγουν σε παραπλανητικά 

αποτελέσματα (21).  

 Μια ακόμα ομολογουμένως αναμενόμενη εναντίωση στην εφαρμογή των 

φαρμακογονιδιωματικών βιοδεικτών στην κλινική πράξη, είναι έλλειψη επαρκούς 

φαρμακογονιδιωμάτικης εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας. Η κατάσταση 

αυτή ουσιαστικά καθιστά τον κλινικό γιατρό ανήμπορο να διαβάσει και να μεταφράσει 

τα αποτελέσματα των γονιδιωματικών δοκιμών προκειμένου να εφαρμόσει την 

κατάλληλη συνιστάμενη θεραπεία αλλά και να εξηγήσει στον ασθενή τα αποτελέσματα 

και να απαντήσει σε ερωτήσεις του. Τα αποτελέσματα μιας  έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το 2012 όπου ερωτήθηκαν 10.000 ιατροί έδειξαν ότι, το 

98% όλων των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι το γενετικό προφίλ ενός ασθενούς θα 

μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση της φαρμακευτικής θεραπείας. Από αυτούς μόνο 

το 29% είχε λάβει κάποια φαρμακογενετική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της ιατρικής 

τους εκπαίδευσης, και μόνο το 10% αισθάνθηκε ότι ήταν επαρκώς εκπαιδευμένοι για 

να εφαρμόσουν τις σχετικές τους γνώσεις στην κλινική πρακτική (22).  

Εκτός από την αδυναμία των κλινικών να μεταφράσουν την 

φαρμακογονιδιωματική πληροφορία, πολλές φορές η ίδια η πληροφορία είναι 

περίπλοκη σε σημείο που μπορεί να οδηγήσει σε μη αποτελεσματική ερμηνεία (23). 

Ξεκινώντας από τα πρώτα δεδομένα που προκύπτουν από το εκάστοτε εργαλείο 

αλληλούχισης (π.χ. αλληλούχιση επόμενης γενιάς) έως και τα τελικά δεδομένα όπου 

λαμβάνει ο κλινικός στα χέρια του και πρέπει να εφαρμόσει στον ασθενή, μεσολαβούν 

διάφορα στάδια επεξεργασίας των δεδομένων με υπολογιστικά εργαλεία, προκειμένου 

η πληροφορία να μεταφραστεί σε μια όσο το δυνατόν πιο κατανοητή μορφή. Πολλές 

φορές ακόμα και σήμερα, τα τελικά αποτελέσματα των γονιδιωματικών εξετάσεων δεν 

παρουσιάζονται απλά, κατανοητά και ολοκληρωμένα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 

με την ελλιπή κατάρτιση των ιατρών, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την 

ενσωμάτωση των μέχρι σήμερα φαρμακογονιδιωματικών ευρημάτων και τεχνολογιών 

στην κλινική καθημερινότητα.  
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 Στο σημείο αυτό, η σημασία της πληροφορικής της υγειονομικής περίθαλψης 

για την εφαρμογή της φαρμακογονιδιωμάτικης στην κλινική πρακτική αποτελεί το 

επίκεντρο της προσοχής, καθώς είναι ικανή να φέρει άμεση λύση τουλάχιστον στα δύο 

τελευταία προβλήματα. Η ανάπτυξη κάποιου εργαλείου που τα μεταφράζει ορθά και 

ολοκληρωμένα τις γονιδιωματικές πληροφορίες σε κλινικά σημαντικά αποτελέσματα 

αποτελεί πρόκληση για τον κόσμο της πληροφορικής της υγειονομικής περίθαλψης. 

Μέχρι σήμερα, λίγα τέτοια εργαλεία έχουν αναπτυχθεί και πολύ λιγότερα από αυτά, 

είναι ικανά να φέρουν ακριβείς αλγορίθμους μετάφρασης που να ερμηνεύουν με υψηλή 

πιστότητα γονιδιωματικά σύνολα δεδομένων, και να παρέχουν αυτόματα 

κατευθυντήριες συστάσεις δοσολογίας βασισμένες στις γενετικές παραλλαγές ενός 

ατόμου.  

1.1.4. Οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της φαρμακογονιδιωμάτικης.  

Η εξατομίκευση της θεραπείας μέσω της εφαρμογής φαρμακογονιδιωματικών 

δοκιμών έχει αποδειχθεί ότι όχι μόνο βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την 

ασφάλεια των φαρμακευτικών χορηγήσεων, αλλά ταυτόχρονα μειώνει το κόστος της 

συνολικής υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, καθώς οι πόροι υγειονομικής 

περίθαλψης είναι πεπερασμένοι, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί η σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας των νέων στρατηγικών φαρμακογονιδιωμάτικης θεραπείας, 

προτού εφαρμοστούν ευρέως (24).  

Οι οικονομικές αξιολογήσεις, οι οποίες συγκρίνουν το κόστος και τα 

αποτελέσματα τουλάχιστον δύο ανταγωνιστικών παρεμβάσεων, αποτελούν χρήσιμο 

εργαλείο για την ενημέρωση της λήψης αποφάσεων και για την προτεραιότητα των 

δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Στο πλαίσιο των φαρμακογονιδιωματικών 

ερευνών, μια φαρμακο-οικονομική μελέτη μπορεί να αντιπαραβάλλει τη 

φαρμακογονιδιωματική θεραπεία είτε με τη συνήθη θεραπεία με το ίδιο φάρμακο ή με 

ένα εναλλακτικό φάρμακο που δεν απαιτεί γονιδιωματικές δοκιμές, ή και με τις δύο 

εναλλακτικές λύσεις. Όταν η λύση της γονιδιωματικής δοκιμής  βρίσκεται να είναι πιο 

αποτελεσματική σε αποδεκτό πρόσθετο κόστος (οικονομικώς αποδοτική) ή 

περισσότερο αποτελεσματικά σε χαμηλότερο κόστος (κόστος-εξοικονόμησης ή 

δεσπόζουσα), αυτό παρέχει ένα ισχυρό επιχείρημα ικανό να ωθήσει στην ενσωμάτωση 

της δοκιμής στην κλινική πρακτική. Οι αναλύσεις κόστους-αποτελεσματικότητας δεν 

μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα κατά πόσο μια συγκεκριμένη στρατηγική πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί και να χρηματοδοτηθεί, αλλά πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με 

άλλους παράγοντες όπως είναι οι διαθέσιμοι πόροι, ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι 

επωφελούνται από την παρέμβαση και από άλλους λόγους δεοντολογίας (24). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί πολλές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις 

οικονομικών αξιολογήσεων διαφόρων εφαρμογών της ιατρικής ακριβείας. Πολλές από 

αυτές τις ανασκοπήσεις επικεντρώθηκαν στις αξιολογήσεις φαρμακογονιδιωματικών 

δοκιμασιών, ενώ άλλες καλύπτουν ευρύτερα την εξατομικευμένη θεραπεία. Γενικά, 

αυτές οι αναθεωρήσεις έχουν σημειώσει ότι ο αριθμός των οικονομικών αξιολογήσεων 

της ιατρικής ακριβείας αυξάνεται, αν και εξακολουθεί να υπάρχει μια σχετικά 

περιορισμένη τεκμηριωμένη βάση για την οικονομική αξία τέτοιων εφαρμογών. 
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Μελέτες διαπίστωσαν ότι οι στρατηγικές της εξατομικευμένης ιατρικής είναι γενικά 

παρόμοιες, ως αναφορά το κόστος, σε σχέση με τις συνηθισμένες μορφές παρεμβάσεων 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με μια μικρή πλειοψηφία αυτών να είναι 

οικονομικά πιο αποδοτικές σε σχέση με τις συνηθισμένες πρακτικές (25). Μία ακόμα 

ανασκόπηση που διεξάχθηκε το 2017 και βασίζεται σε αναλύσεις κόστους-

αποτελεσματικότητας  που αφορούν όμως μόνο τις εφαρμογές 

φαρμακογονιδιωματικών δοκιμών, αναφέρει ότι το 30% των οικονομικών 

αξιολογήσεων παρουσιάζουν τις δοκιμές αυτές ως οικονομικά αποδοτικές, το 27% 

παρουσιάζει ότι οδηγούν στην εξοικονόμηση κόστους, το 25% ότι δεν είναι οικονομικά 

αποδοτικές και τέλος το 18% δεν κατέληξαν σε οριστικό συμπέρασμα (24).  

Τα παραπάνω ευρήματα, σε συνδυασμό με ένα ακόμη μεγαλύτερο 

προβλεπόμενο όφελος προερχόμενο από την μείωση του κόστους των γονοτυπήσεων, 

υποδηλώνουν ότι η φαρμακογονιδιωματικές δοκιμές έχουν τη δυνατότητα να είναι ένα 

είδος οικονομικής ή ακόμα και λιγότερο δαπανηρής παρέμβασης. Είναι επομένως 

πιθανό, οι δοκιμές αυτές να αποτελέσουν βασική κλινική υπηρεσία, καθώς τα ολοένα 

και αυξανόμενα έργα στον κλάδο ωθούν τη γονιδιωματική να ενταχθεί στις υποδομές 

της υγειονομικής περίθαλψης και τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας να καθίστανται όλο 

και πιο αποτελεσματικά (24). 

 

1.2. Πηγές φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας και επίσημες αρχές 

Όσο ο κατάλογος των χαρακτηριστικών φαρμακογονιδιωματικών δεικτών 

συνεχίζει να αναπτύσσεται, η μετάφραση των σύνθετων και ενίοτε αντικρουόμενων 

αποτελεσμάτων τέτοιων ερευνών στην κλινική δράση, απαιτεί προσβάσιμες 

πληροφορίες που ενημερώνονται συνεχώς καθώς αποκαλύπτονται και επικυρώνονται 

νέα ευρήματα. Για το λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί διάφορες βάσεις οποίες περιέχουν 

επικυρωμένες, αξιόπιστες και ενημερωμένες φαρμακογονιδιωματικές πληροφορίες. 

1.2.1. Pharmacogenomic Knowledgebase   

Η βάση Pharmacogenomic Knowledgebase, PharmGKB (www.pharmgkb.org), 

προσφέρει ένα αποθετήριο για φαρμακογονιδιωματικές πληροφορίες, βασισμένες σε  

κλινική και εστιασμένη έρευνα. Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε το 1999 και 

χαρακτηρίζεται ως ένας  δικτυακός τόπος που χρησιμοποιείται από ερευνητές και 

κλινικούς για την αντιμετώπιση φαρμακογονιδιωματικών ζητημάτων. Σε αυτόν τον 

ιστότοπο, μπορεί να αναζητηθεί η πληροφορία χρησιμοποιώντας πολλούς όρους, όπως 

γονίδια, παραλλαγές, φάρμακα και ασθένειες. Από τον Απρίλιο του 2013, πάνω από 

5000 γενετικές παραλλαγές είχαν προστεθεί στο εργαλείο, καλύπτοντας πάνω από 900 

γονίδια που σχετίζονται με πάνω από 600 φάρμακα. Η βάση περιλαμβάνει περιλήψεις 

"Πολύ Σημαντικών Φαρμακογoνιδίων", φαρμακολογικές οδούς και πίνακες με 

κλινικές παρατηρήσεις καθώς και τις αντίστοιχες αναφορές. Η PharmGKB φιλοξενεί 

περιλήψεις οδηγιών κλινικής φαρμακογενετικής δοσολογίας, συμπεριλαμβανομένων 

και εκείνων που αναπτύχθηκαν από την κοινοπραξία Clinical Pharmacogenetics 

Implementation Consortium (CPIC) (9). 

http://www.pharmgkb.org/
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1.2.2. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium 

Το CPIC (https://cpicpgx.org/) δημιουργήθηκε το 2009 ως κοινή προσπάθεια 

μεταξύ της βάσης PharmGKB και του ερευνητικού δικτύου φαρμακογονιδιωματικής 

του NIH (National Institutes of Health), για την αντιμετώπιση των κυριότερων 

φραγμών στον τρόπο χρήσης των φαρμακογονιδιωματικών πληροφοριών στο κλινικό 

περιβάλλον . Η κοινοπραξία αποτελείται από κλινικούς ιατρούς και επιστήμονες με 

εμπειρία στη φαρμακογενετική, τη φαρμακογονιδιωματική και την εργαστηριακή 

ιατρική. Ένας από τους κύριους στόχους του CPIC είναι η παροχή κατευθυντήριων 

οδηγιών βάσει γονιδίων / φαρμάκων που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, για τη 

διευκόλυνση της κλινικής υιοθέτησης της φαρμακογενετικής. Οι κατευθυντήριες 

οδηγίες του CPIC ασχολούνται με το πιο συχνά αναφερόμενο εμπόδιο, δηλαδή τον 

τρόπο ερμηνείας των γονότυπων, και τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών κατά 

την συνταγογράφηση. Αυτές οι οδηγίες παρέχουν σαφείς και συγκεκριμένες 

θεραπευτικές συστάσεις για τη χρήση φαρμακογονιδιωματικών εξετάσεων. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές απαντούν στην ερώτηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των 

αποτελεσμάτων των εξετάσεων και όχι για τη συλλογή τους. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης 

για κάθε σύσταση, βαθμολογούνται με βάση την ποιότητα, και κάθε σύσταση 

βαθμολογείται με βάση τυποποιημένα κριτήρια. Οι κατευθυντήριες γραμμές τηρούν το 

μεγαλύτερο μέρος των προτύπων του Ινστιτούτου Ιατρικής για την ανάπτυξη 

αξιόπιστων οδηγιών κλινικής πρακτικής και ενημερώνονται τακτικά για να 

αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές των αποδεικτικών στοιχείων (9). Εκτός από τις 

κατευθυντήριες οδηγίες το CPIC παρέχει συμπληρωματικά σε κάθε γονίδιο πίνακες οι 

οποίοι ορίζουν κάθε αλληλόμορφο του εκάστοτε γονιδίου. Οι πίνακες αυτοί 

αναφέρονται ως “Allele_Definition_Tables”. Μέχρι σήμερα η βάση περιέχει οδηγίες 

που καλύπτουν 18 γονίδια και πάνω από 40 φάρμακα. Οι κατευθυντήριες γραμμές 

ενημερώνονται τακτικά και υποστηρίζονται με συμπληρωματικούς πίνακες για τη 

διευκόλυνση της μετάφρασης των οδηγιών. 

1.2.3. United States Food and Drug Administration 

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) διατηρεί έναν 

ιστότοπο (https://www.fda.gov/) με πάνω από 100 φάρμακα διαθέσιμα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες που διαθέτουν φαρμακογονιδιωματικά δεδομένα στη συσκευασία τους (16). 

Ο FDA έχει την υποχρέωση, να προειδοποιεί εκείνους που συνταγογραφούν (π.χ 

κλινικούς) όταν αναγνωρίζεται. "ένας κλινικά σημαντικός κίνδυνος μόλις υπάρξουν 

εύλογες ενδείξεις αιτιώδους συσχέτισης με ένα φάρμακο" (14). Η τοποθέτηση 

φαρμακογενετικών δεδομένων στην ετικέτα διαφέρει μεταξύ των φαρμάκων, συνήθως 

εμφανίζονται σε τμήματα σχετικά με την κλινική ανταπόκριση, τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες, τη δοσολογία, τις προειδοποιήσεις ή τους μηχανισμούς δράσης των 

φαρμάκων. Αν και, συγκεκριμένες κλινικές συστάσεις σχετικά με τη δοσολογία και τη 

χρήση των φαρμάκων με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα φαρμακογονιδιωματικής 

εξέτασης είναι σχετικά σπάνιες (9). Η ισχύς των αποδεικτικών στοιχείων και των 

πιθανών επιπτώσεων μιας σύνδεσης απόκρισης γονιδίων-φαρμάκων ανασκοπούνται 

συνεχώς, και η ετικέτα προειδοποίησης μπορεί να αναθεωρηθεί, αν υποστηρίζεται από 

επαρκή στοιχεία. 

https://cpicpgx.org/
https://www.fda.gov/
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1.2.4. Dutch Pharmacogenetic Working Group 

Η Βασιλική Ολλανδική Ένωση για την Προώθηση της Φαρμακευτικής (Royal 

Dutch Association for the Advancement of Pharmacy) δημιούργησε την ομάδα 

Pharmacogenetic Working Group το 2005 για να ανταποκριθεί στην ανάγκη για 

τεκμηριωμένες θεραπευτικές φαρμακογενετικές συστάσεις. Η ομάδα αποτελείται από 

15 μέλη από τις Κάτω Χώρες, συμπεριλαμβανομένων φαρμακοποιών, ιατρών, 

χημικών, φαρμακολόγων, επιδημιολόγων και τοξικολόγων. Οι συστάσεις της ομάδας 

δημοσιεύθηκαν σε δύο έγγραφα το 2008 (26) και το 2011 (27). Οι συστάσεις δεν 

υποδεικνύουν ποιος πρέπει να δοκιμαστεί φαρμακογονιδιωματικά, αλλά τι να κάνει με 

τα αποτελέσματα των δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής του φαρμάκου 

και των χειρισμών της δόσης. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί συστάσεις για 53 

φάρμακα και 11 γονίδια (27). Οι συστάσεις είναι ειδικές για το φάρμακο, το γονίδιο 

και τον γονότυπο / φαινότυπο. Τα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε σύσταση 

βαθμολογούνται βάσει της ποιότητας των αποδεικτικών στοιχείων και της κλινικής 

σημασίας. Οι συστάσεις τους δημοσιεύονται στο PharmGKB και πολλά μέλη της 

Ομάδας Εργασίας συμμετέχουν επίσης στο CPIC (9). 

 

1.3. Ατομικά γονοτυπικά δεδομένα  

Ο γονότυπος αποτελεί το σύνολο των γενετικών δεδομένων ενός ζωντανού 

οργανισμού, ενώ ο φαινότυπος αποτελεί το σύνολο των παρατηρήσιμων 

μορφολογικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού. Μεταβολές στον φαινότυπο μεταξύ 

διαφορετικών ατόμων οφείλονται σε έναν μεγάλο βαθμός στο διαφορετικό γονοτυπικό 

τους προφίλ. Η σωστή περιγραφή ενός φαινότυπου αποτελεί  διαδικασία υψίστης 

σημασίας στην καθημερινότητα ενός κλινικού περιβάλλοντος καθώς μέσω αυτού 

παρατηρούνται και μετριούνται όλες οι παθολογικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί 

να βρεθεί ένα άτομο. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστεί ένας παθολογικός 

φαινότυπος, πρέπει να γίνει αναζήτηση της αιτιολογίας της εμφάνισής του. Με απλά 

λόγια να βρεθεί η τυχόν αλλαγή στο γονότυπο που προκάλεσε την αλλαγή στο 

φαινότυπο. Η διαδικασία με την οποία γίνεται αυτό ονομάζεται γονοτύπηση. Ως 

γονοτύπηση λοιπόν ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία, εξετάζεται η αλληλουχία 

του γενετικού υλικού ενός ατόμου, και καθορίζονται τυχόν γονιδιωματικές παραλλαγές 

σε σύγκριση με μια αλληλουχία αναφοράς.  

1.3.1. Μέθοδοι γονοτύπησης – Αλληλούχιση επόμενης γενιάς. 

Η μέθοδος της γονοτύπησης εμφανίζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε πολλές 

από τις βασικές επιστημονικές έρευνες του κλάδου των επιστημών υγείας, στην κλινική 

και στη μικροβιολογία, στη γεωργία, στην εγκληματολογία και αλλού. Στις μέρες μας, 

είναι διαθέσιμες πληθώρα τεχνικών σε διάφορα εύρη τιμών που μπορούν να 

ικανοποιήσουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω ανάγκες. Στον Πίνακα 3 συνοψίζονται 

οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές γονοτύπησης και αλληλούχισης του 

γονιδιώματος.  
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PCR methods 

• Restriction Fragment Length Polymorphism 

• Random Amplified Polymorphic Detection 

• Amplified Fragment Length Polymorphism 

DNA sequencing 

basic methods 

• Maxam-Gilbert sequencing 

• Chain terminator methods - Sanger sequencing 

 

 

 

High-throughput 

(“Next-Generation”) 

sequencing methods 

• Massively Parallel Signature Sequencing 

• Polony Sequencing 

• 454 Pyrosequencing 

• Reversible Terminator Sequencing by Synthesis 

• Sequencing by Oligonucleotide Ligation Detection 

• Single-Molecule Real-Time Sequencing by Synthesis 

• Ion Torrent-Sequencing by Synthesis 

• Clonal DNA Amplification in Solution-DNA Nanoballs 

• Single-Molecule Real-Time Sequencing by Synthesis 

Πίνακας 3 Μέθοδοι γονοτύπησης του γενετικού υλικού. 

 Η μέθοδος αλληλούχισης κατά Sanger αναπτύχθηκε το 1977 από τον Frederick 

Sanger. και αποτελούσε μέχρι πρότινος την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική 

προσδιορισμού αλληλουχίας DNA. Πρόσφατα, η αλληλούχιση Sanger έχει 

αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από μεθόδους προσδιορισμού αλληλουχίας "Next-

Generation Sequencing", ειδικά για αυτοματοποιημένες αναλύσεις γονιδιώματος 

μεγάλης κλίμακας.  

Εξαιτίας λοιπόν των μεγάλων χρονικών απαιτήσεων όσον αφορά την 

αντίδραση αλληλούχισης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, προέκυψε η ανάγκη 

για μια εξαιρετικά ισχυρή, αυτοματοποιημένη και ανέξοδη διαδικασία. Αυτό οδήγησε 

στην ανάπτυξη τεχνολογιών αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS), με σημαντικές 

εξελίξεις σε σύγκριση με την μη αυτοματοποιημένη μέθοδο προσδιορισμού 

αλληλουχίας κατά Sanger. Το 2005, η πρώτη τεχνολογία NGS, που ονομάζεται 

pyrosequencing, κυκλοφόρησε από την εταιρεία 454 Life Sciences. Το 2006, 

κυκλοφόρησε και εμπορευματοποιήθηκε η πλατφόρμα αλληλουχίας Solexa/Illumina. 

Διαδοχικά, η Applied Biosystems κυκλοφόρησε μια νεότερη τεχνολογία που 

ονομάζεται Sequencing by Oligo Ligation Detection (SOLiD). Όλες αυτές οι νέες 

πλατφόρμες αντιπροσωπεύουν σημαντικές βελτιώσεις, όπως κατασκευή υψηλής 

ταχύτητας, χωρίς κυψέλες, ικανότητα να τρέχουν χιλιάδες έως εκατομμύρια 

αντιδράσεις αλληλουχίας παράλληλα, άμεση ανίχνευση χωρίς την ανάγκη για 

ηλεκτροφόρηση και ανάλυση αλληλουχίας σε πραγματικό χρόνο. Οι τεχνολογίες NGS 

που κυριάρχησαν από το 2005, έχουν φέρει την επανάσταση στην ανάλυση 

γονιδιώματος (28). 

Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, οι τεχνολογίες αλληλούχισης έχουν βελτιώσει πολύ 

τις έρευνες στον κλάδο της γονιδιωματικής, κι αυτό γιατί μέσω αυτών, μπορεί να 

παραχθεί μεγάλη ποσότητα δεδομένων από μία μόνο ενιαία εκτέλεση. Επιπλέον, είναι 

δυνατή η αποθήκευση αυτών των δεδομένων, η ανάλυση τους και η περαιτέρω χρήση 
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τους, για την δημιουργία δεδομένων μορφής, τέτοιας ώστε να είναι κατανοητή από 

τους κλινικούς γιατρούς.   

1.3.2. Παραγόμενα δεδομένα γονότυπου  

Υπάρχουν πολύ τύποι αρχείων που παράγονται από μια διαδικασία 

αλληλούχισης επόμενης γενιάς. Κάποια προκύπτουν καθαρά από τη συσκευή 

αλληλούχισης, και κάποια αποτελούν την επακόλουθη επεξεργασία των τελευταίων, 

προκειμένου να φτάσουμε στην τελική μορφή η οποία θα περιέχει τις γονιδιωματικές 

παραλλαγές. Οι πιο σημαντικοί τύποι αρχείων συνοψίζονται στον Πίνακα 4.  

Τύπος αρχείου Διαδικασία παραγωγής Εμπεριέχουσα πληροφορία 

FASTQ Sequencing facilities Raw reads 

SAM/BAM Sequence analysis Sequence alignments 

VCF Sequence analysis Variations 

Πίνακας 4 Τύποι παραγόμενων αρχείων από τη διαδικασία αλληλούχισης επόμενης γενιάς (18). 

Τα αρχεία FastQ είναι τα πρώτα αρχεία που παράγονται από τη συσκευή 

αλληλούχισης, τα οποία περιέχουν την «ωμή» πληροφορία που προκύπτει από το 

δείγμα γενετικού υλικού που προστέθηκε στη συσκευή. Η μορφή FastQ (FASTQ= 

FASTA + Quality) είναι μια μορφή αρχείου κειμένου  που χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση της βιολογικής αλληλουχίας και τις αντίστοιχες βαθμολογίες ποιότητας 

(29). Το αποτέλεσμα της χαρτογράφησης του αρχείου FastQ με ένα αρχείο 

γονιδιώματος αναφοράς, καταλήγει σε ένα αρχείο ευθυγράμμισης της αλληλούχισης, 

το αρχείο SΑΜ (Sequence Alignment/Map format). Το αρχείο SAM δεν είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο διότι είναι πολύ μεγάλου μεγέθους, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται το αρχείο 

τύπου BAM, το οποίο αποτελεί την δυαδική έκδοση του αρχείου SAM. Στη συνέχεια 

τα αρχεία ευθυγραμμισμένης αλληλουχίας BAM αποκωδικοποιούνται και με 

περεταίρω αναλύσεις καταλήγουν στην τύπο αρχείων VCF. Τα αρχεία VCF 

χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση την γονιδιωματικής πληροφορίας. Οι 

γονιδιωματικές παραλλαγές λοιπόν, αποθηκεύονται πάντα κατά μήκος ενός 

γονιδιώματος αναφοράς. Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται και στην ακόλουθη 

Εικόνα 1 (29).  

 

Εικόνα  1  Διαδρομή που περιγράφει την μετατροπή από το πρωταρχικό παραγόμενο αρχείο των τεχνολογιών 

αλληλούχισης,  στο τελικό αρχείο που διαθέτει τις γονιδιωματικές παραλλαγές. 
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1.3.3. Δεδομένα αποθήκευσης της γονιδιωματικής πληροφορίας – VCF αρχεία.  

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια πιο εκτενής περιγραφή του τελευταίου 

τύπου αρχείων από αυτά που συζητήθηκαν προηγουμένως. Τα αρχεία VCF (Variant 

Call Format) αποτελούν αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν παραλλαγές γονιδιακής 

αλληλουχίας (29).  Η μορφή αυτή έχει αναπτυχθεί με την εμφάνιση ευρείας κλίμακας 

έργων προσδιορισμού γονότυπων και αλληλούχισης DNA, όπως αυτό του 1000 

Genomes Project. Τα αρχεία αυτά λόγω του μεγάλου τους μεγέθους, τις περισσότερες 

φορές αποθηκεύονται ως συμπιεσμένα αρχεία π.χ. .vcf.gz.  Κάθε αρχείο από αυτά 

περιέχει μια γραμμή με κεφαλίδες, γραμμές δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για 

μια θέση στο γονιδίωμα, γραμμές με πληροφορίες του γονότυπου των δειγμάτων για 

κάθε θέση στο γονιδίωμα και γραμμές με μέτα-πληροφορίες (30). Στην ακόλουθη 

εικόνα (Εικόνα 2) (1) συνοψίζεται η μορφή που μπορεί να έχει ένα τέτοιου τύπου 

αρχείο καθώς και επεξηγείται τι σημαίνουν οι πληροφορίες που παρουσιάζει. 

 

Εικόνα  2  Παράδειγμα μορφής αρχείου VCF (1). 

Το κυρίως μέρος ενός αρχείου VCF αποτελείται από 8 υποχρεωτικές στήλες. 

Εάν υπάρχουν δεδομένα γονότυπου στο αρχείο, αυτά ακολουθούνται από μια 9η  στήλη 

η οποία ονομάζεται FORMAT και στη συνέχεια από έναν αυθαίρετο αριθμό δειγμάτων 

(Πίνακας 5)  (30). 

 Όνομα  Περιγραφή  

1. CHROM Το χρωμόσωμα στο οποίο εδράζεται η παραλλαγή 

2. POS Η θέση. Οι θέσεις ταξινομούνται αριθμητικά, σε αυξανόμενη σειρά, σε 

κάθε αλληλουχία αναφοράς του χρωμοσώματος την πρώτης στήλης. 

3. ID Η ταυτότητα της παραλλαγής π.χ. rs10897342.  

4. REF Η βάση αναφοράς (ή βάσεις στην περίπτωση εισαγωγής-διαγραφής) στη 

δεδομένη θέση στην δεδομένη ακολουθία αναφοράς. 

5. ALT Ο κατάλογος των εναλλακτικών αλληλόμορφων στη θέση αυτή. 

6. QUAL Κλίμακα βαθμολογίας ποιότητας για την επιβεβαίωση του εναλλακτικού 

αλληλόμορφου. 

7. FILTER Υποδεικνύει αν η παραλλαγή πέρασε από ένα δεδομένο σύνολο φίλτρων. 

8. INFO Επιπλέον πληροφορίες που περιγράφουν την παραλλαγή  

9. FORMAT Μια (προαιρετική) επεκτάσιμη λίστα πεδίων για την περιγραφή των 

δειγμάτων. 

+ SAMPLES Για κάθε (προαιρετικό) δείγμα που περιγράφεται στο αρχείο, δίνονται 
τιμές για τα πεδία που παρατίθενται στη στήλη FORMAT 

Πίνακας 5 Κεφαλίδες και περιγραφή των 8 υποχρεωτικών πεδίων του βασικού μέρους ενός VCF αρχείου (19). 
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Για την παρούσα εργασία οι πιο σημαντικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από 

ένα αρχείο VCF είναι, οι κύριες πληροφορίες που αφορούν την κάθε παραλλαγή, 

δηλαδή οι στήλες 1-5 του Πίνακα 4, και ο γονότυπος που διαθέτει κάθε δείγμα για κάθε 

παραλλαγή.  Ο γονότυπος, παρουσιάζεται κωδικοποιημένος ως τιμές αλληλόμορφων 

που χωρίζονται η μία από  την άλλη με το σύμβολο «|» ή «/». Οι τιμές αλληλόμορφων 

είναι 0 για το αλληλόμορφο αναφοράς (αυτό που βρίσκεται στην ομάδα REF), 1 για το 

πρώτο αλληλόμορφο που αναγράφεται στην στήλη ALT, 2 για τον δεύτερο κατάλογο 

αλλήλων σε ALT και ούτω καθεξής. Για διπλοειδή δείγματα, παραδείγματα θα 

μπορούσαν να είναι 0 / 1, 1 | 0 ή 1 / 2, κλπ. Για απλοειδή δείγματα, π.χ. στο Υ 

χρωμόσωμα με μία μόνο τιμή αλληλόμορφου. Για τριπλοειδή δείγματα  αναγράφεται 

ως 0 / 0 / 1.  Τέλος εάν δεν υπάρχει γονότυπος για ένα δείγμα τότε αυτό συμβολίζεται 

με μία τελεία π.χ. « ./.». Τα σύμβολα διαχωρισμού μεταξύ των δύο αλληλομορφικών 

τιμών είναι δύο. Το «|» διαχωρίζει τιμές οι οποίες έχουν περάσει την διαδικασία 

συγχρονισμού του απλότυπου (“haplotype phasing”), και το «/» διαχωρίζει τιμές με μη 

συγχρονισμένο απλότυπο. Οι σημασία των τελευταίων διευκρινίζεται παρακάτω.  

1.3.4. 1000 Genomes Project 

Το 1000 Genomes Project είναι μια διεθνής ερευνητική κοινοπραξία που 

δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό την αλληλούχιση των γονιδιωμάτων τουλάχιστον 

1.000 εθελοντών από πολλούς πληθυσμούς παγκοσμίως, προκειμένου να βελτιωθεί η 

κατανόηση της γενετικής συμβολής στην ανθρώπινη υγεία και ασθένεια (31). Τα 

αποτελέσματα του έργου αυτού αποτελούν το μεγαλύτερο αποθετήριο αρχείων τύπου 

VCF, τα οποία διατίθενται δημόσια υπό συμπιεσμένη μορφή .vcf.gz. Τα παραπάνω 

είναι διαθέσιμα στη σελίδα 

ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/release/20130502/.  

Ο στόχος του έργου ήταν να παραχθεί ένας κατάλογος ανθρώπινης 

διαφοροποίησης, από παραλλαγές που εμφανίζονται σε συχνότητα 1% ή λιγότερο σε 

σχέση με το γονιδίωμα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι γενετικές μελέτες μιας 

οποιασδήποτε ασθένειας του ανθρώπου. Η ολοκλήρωση της τελικής φάσης του έργου 

πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη βάση 

δεδομένων γενετικής ποικιλότητας, ανοικτής πρόσβασης, που περιέχει το γονιδίωμα 

από 2.504 άτομα από 26 πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο. Συνολικά, το έργο ανέδειξε 

και χαρακτήρισε περισσότερες από 88 εκατομμύρια παραλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένων 84.7 εκατομμυρίων SNP, 2.6 εκατομμυρίων μικρών 

εισαγωγών / διαγραφών (indels) και 60.000 δομικών παραλλαγών. Τα κυριότερα 

πλεονεκτήματα του συνόλου δεδομένων του 1000 Genomes Project, περιλαμβάνουν 

την ευρεία αντιπροσώπευση της ανθρώπινης γενετικής ποικιλίας (με πολύ καλύτερη 

κάλυψη των πληθυσμών της Νότιας Ασίας και της Αφρικής), τη χρήση στρατηγικών 

πολλαπλών αναλύσεων, την αύξηση της ποιότητας του φιλτραρίσματος και της 

χαρτογράφησης, τη δυνατότητα λήψης διαφορετικών τύπων γενετικών παραλλαγών 

(31). Συνολικά, τα αποτελέσματα του έργου αποτελούν έναν βασικό πόρο για μελέτες 

γενετικής διαφοροποίησης και βρίσκουν τεράστια εφαρμογή για μελέτες μοριακών 

φαινοτύπων (32).  

ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/release/20130502/
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1.4. Συγχρονισμός απλότυπου και ανάθεση γονότυπου. 

Η έννοια του απλότυπου αναφέρεται στον ακριβή συνδυασμό πολυμορφικών 

θέσεων, που βρίσκονται σε μια καθορισμένη χρωμοσωμική περιοχή (33). Κάθε 

διπλοειδής οργανισμός, έχει δύο απλότυπους για ένα δεδομένο τμήμα του 

γονιδιώματος, ο ένας είναι μητρικής και ο άλλος πατρικής προέλευση. H δημιουργία 

απλότυπων στο χρωμόσωμα είναι μια ισχυρή μέθοδος καθώς δίνει πληροφορίες 

σχετικά με τον ανασυνδυασμό δηλαδή τη φυσική ανταλλαγή του DNA κατά τη 

διάρκεια της μείωσης. Οι πληροφορίες σχετικά με τον ανασυνδυασμό είναι σημαντικές 

για τον εντοπισμό μεταλλάξεων με μεθόδους σύνδεσης, που αποδεικνύουν ότι υπάρχει 

μια βαθιά επίδραση στην έκταση των στατιστικών συσχετισμών μεταξύ της παρουσίας 

δύο παραλλαγών στο γονιδίωμα, γνωστή και ως ανισορροπία σύνδεσης. Η ανισορροπία 

σύνδεσης μπορεί να θεωρηθεί ως σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων παραλλαγών: Η 

γνώση του γονότυπου μιας παραλλαγής μπορεί να προβλέψει τον γονότυπο μιας άλλης 

παραλλαγής εάν η συσχέτιση (ανισορροπία σύνδεσης) μεταξύ αυτών των δύο είναι 

υψηλή (34). Η πληροφορία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αναλύονται παρακάτω, καθώς αποτελεί τα θεμέλια των μεθόδων 

επίλυσής τους. 

1.4.1. Το πρόβλημα της ανάμιξης απλότυπων 

Ο συγχρονισμός του απλότυπου (“Haplotype Phasing”), είναι ένα ζήτημα με 

μακρά ιστορία την υπολογιστική γενετική. Το πρόβλημα είναι ότι, οι τεχνολογίες 

γονοτύπησης δίνουν τη γενετική πληροφορία αναμεμιγμένη από τα δύο χρωμοσώματα 

μητρικής και πατρικής προέλευσης. Στην Εικόνα 3 περιγράφεται απλά αυτό το 

πρόβλημα. Στην Εικόνα 3Α. απεικονίζεται ο γονότυπος τριών μονονουκλεοτιδικών 

πολυμορφισμών (“Single Nucleotide Polymorphism, SNP”) όπως μπορεί να προκύψει 

από μια μέθοδο αλληλούχισης. Στον γονότυπο αυτό δεν γνωρίζουμε ποια τριάδα 

αλληλομόρφων εδράζεται στο ένα χρωμόσωμα και ποια τριάδα στο άλλο ομόλογο 

χρωμόσωμα. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποια συγκληρονομήθηκαν (ή μπορούν να 

συγκληρονομηθούν), οι πιθανοί συνδυασμοί αλληλομόρφων αναπαρίστανται στην 

Εικόνα 3Β.  Αυτό το πρόβλημα, λύνει προσεγγιστικά η μέθοδος του συγχρονισμού του 

απλότυπου. Αυτή η μέθοδος, αναθέτει τα αλληλόμορφα στους δύο ξεχωριστούς 

ομόλογους χρωμοσωμικούς τόπους, έτσι ώστε τελικά να διαπιστώνονται οι 

πραγματικοί απλότυποι ο συνδυασμός των οποίων χτίζει τον τελικό διπλότυπο ενός 

ατόμου (Εικόνα 3C.).  

Δυστυχώς, οι τυποποιημένες μέθοδοι ανίχνευσης γενετικών παραλλαγών είναι 

σε θέση να συλλέγουν μόνο πληροφορίες γονότυπου, αλλά όχι απλότυπου. Γι’ αυτό 

και ένας μεγάλος αριθμός υπολογιστικών μεθόδων, που αναφέρονται ως προσεγγίσεις 

συγχρονισμού απλοτύπου, έχουν προταθεί για να συναγάγουν απλότυπους από 

γονότυπους. Οι πιο επιτυχημένες μέθοδοι χρησιμοποιούν ένα σύνολο απλότυπων 

αναφοράς (“haplotype reference panel”) για να δημιουργήσουν ένα πιθανό μοντέλο 

των απλότυπων στον πληθυσμό (35). 
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Εικόνα  3 Παράδειγμα γονότυπου και παραγόμενου διπλότυπου. 

Οι υπολογιστικές μέθοδοι συγκεντρώνουν πληροφορίες μεταξύ των ατόμων για 

την εκτίμηση ενός απλότυπου, από δεδομένα γονότυπου. Τα μη σχετιζόμενα άτομα (μη 

συγγενικά) μπορούν να κλιμακωθούν εξετάζοντας σύνολα κοινών απλότυπων που 

μπορούν να εξηγήσουν τα παρατηρούμενα γονοτυπικά δεδομένα. Ο αριθμός των μη 

σχετιζόμενων ατόμων που υπάρχουν σε ένα δείγμα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για 

τον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο μπορεί να εκτιμηθεί ο απλότυπος: τόσο 

περισσότερα άτομα, τόσο καλύτερη είναι η εκτίμηση. Οι στατιστικές προσεγγίσεις για 

το συγχρονισμό απλότυπων μη συγγενικών ατόμων βασίζονται στη μοντελοποίηση 

των συχνοτήτων των απλότυπων. Σε καταστάσεις όπου είναι δυνατές διάφορες 

διαμορφώσεις απλότυπου από τους γονότυπους ενός ατόμου, μπορεί κανείς να 

εκτιμήσει, μέσω της στατιστικής μοντελοποίησης των δεδομένων, την πιθανότητα 

οποιασδήποτε δεδομένης διαμόρφωσης απλότυπου (Εικόνα 4), και είτε να διαλέξει την 

πιθανότερη διαμόρφωση ή να παραγάγει μια σειρά διαμορφώσεων από τις οποίες 

γίνεται δειγματοληψία από την πρωταρχική κατανομή (2). 

Στο παράδειγμα της Εικόνας 4 (2), εξετάζεται ένα άτομο με έναν ετερόζυγο 

γονότυπο σε καθένα από τα τρία SNPs μιας ορισμένης περιοχής. Υπάρχουν τέσσερις 

πιθανές διαμορφώσεις απλότυπου που είναι σύμφωνες με τα δεδομένα γονότυπου 

(Possible Phasing A-D). Ας υποθέσουμε ότι οι συχνότητες απλοτύπου είναι διαθέσιμες 

από άλλα άτομα στον πληθυσμό σε αυτές τις θέσεις (Population haplotype frequency). 

Αυτές οι συχνότητες μπορεί να έχουν υπολογιστεί από δεδομένα πληθυσμού χωρίς 

πρόσθετη μοντελοποίηση ή από ένα μοντέλο που   αντιπροσωπεύει   τις    βιολογικές   

διεργασίες   ανασυνδυασμού   και   μετάλλαξης.  

 

Εικόνα  4 Στατιστική συγχρονισμού απλότυπου μη συγγενικών ατόμων με τη χρήση συχνοτήτων απλότυπου (2). 
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Η συχνότητα του πληθυσμού ενός ζεύγους απλοτύπων λαμβάνεται χρησιμοποιώντας 

την αρχή Hardy-Weinberg (ανεξαρτησία των δύο απλοτύπων μέσα σε ένα άτομο). Ο 

παράγοντας 2 στον υπολογισμό της συχνότητας των ζευγών απλότυπου 

(2*(15%*5%)=1.5%), καταλογίζει και τις δυο πιθανές αναθέσεις μητρικής και 

πατρικής προέλευσης στους δύο απλότυπους. Οι πιθανότητες των συγχρονισμένων 

δεδομένων λαμβάνονται από τις πληθυσμιακές συχνότητες των πιθανών ζευγών 

απλότυπου. Σε αυτό το παράδειγμα, η πρωταρχική πιθανότητα φάσης Β (93%) είναι 

πολύ μεγαλύτερη από αυτή της φάσης C (7%) (2). 

1.4.2. Το πρόβλημα του ατελούς γονότυπου  

Οι μελέτες γονιδιωματικής συσχέτισης (“Genome Wide Association Studies, 

GWAS”) έχουν εντοπίσει πολλές νέες συσχετίσεις μεταξύ γνωστών γενετικών 

παραλλαγών και ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Αυτές οι μελέτες αποτυπώνουν ένα 

μεγάλο μέρος κοινών παραλλαγών στο ανθρώπινο γονιδίωμα, αλλά είναι λιγότερο 

αποτελεσματικές στη λήψη σπάνιων παραλλαγών χαμηλής συχνότητας (36). 

 Τέτοια προβλήματα ατελών γονοτυπήσεων έρχεται να λύσει η ανάθεση 

γονότυπου (“Genotype Imputation”). Η ανάθεση του γονοτύπου είναι ο όρος που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία πρόβλεψης ή ανάθεσης των 

γονότυπων που δεν ανιχνεύονται άμεσα σε ένα δείγμα ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, ο 

όρος αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία χρησιμοποιείται ένα πάνελ αναφοράς 

απλότυπων με πυκνό σύνολο παραλλαγών, για να υπολογιστεί σε μια μελέτη δείγμα 

ατόμων με γονότυπο σε υποσύνολο των παραλλαγών αυτών. Έτσι για παράδειγμα σε 

μια μελέτη γονιδιωματικής συσχέτισης, η χρήση της ανάθεσης γονότυπου έχει ως 

στόχο να προβλεφθούν οι γονότυποι που δεν έχουν παρατηρηθεί απευθείας στο δείγμα 

της μελέτης. Αυτοί οι «in silico» γονότυποι μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν 

για να αυξήσουν τον αριθμό των παραλλαγών που μπορούν να δοκιμαστούν σε μία 

μελέτη συσχέτισης και έτσι να αυξήσουν τη δύναμη της μελέτης, να επιλύσουν ή να 

"χαρτογραφήσουν" μια αιτιώδη παραλλαγή και να διευκολύνουν τη μετα-ανάλυση. 

Η Εικόνα 5 παρουσιάζει την ιδέα ανάθεσης απλότυπου σε ένα δείγμα 

ανεξάρτητων μη συγγενικών ατόμων. Τα ακατέργαστα δεδομένα αποτελούνται από 

ένα σύνολο γονότυπων κάποιων παραλλαγών (SNP) με μεγάλο αριθμό παραλλαγών 

χωρίς γονοτυπικά δεδομένα(5Α). Για αυτά τα SNPs η δοκιμασία σύνδεσης μπορεί να 

μην οδηγήσει σε σημαντική συσχέτιση (5Β). 

Η μέθοδος της ανάθεσης προσπαθεί να προβλέψει τους υπολείποντες  

γονότυπους.  Οι  διάφοροι  αλγόριθμοι που υπάρχουν για τον υπολογισμό της ανάθεσης 

γονότυπου διαφέρουν  στις  λεπτομέρειές τους,  αλλά όλοι περιλαμβάνουν ουσιαστικά 

τη σταδιακή ευθυγράμμιση του γονότυπου κάθε υπό μελέτη ατόμου με τις παραλλαγές 

του πίνακα αναφοράς απλότυπων. Αυτό διακρίνεται στο σχήμα 5C καθώς επίσης στο 

σχήμα 5D παρουσιάζεται ένα πυκνός πίνακας αναφοράς. Η ευθυγράμμιση των δεσμών 

μεταξύ των συνόλων δεδομένων είναι ένα σημαντικό πρακτικό βήμα που πρέπει να 

γίνει, πριν γίνει η σύγκριση. 
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Εικόνα  5 Γονοτυπική ανάθεση σε δείγμα μη συγγενικών ατόμων (3). 

Στην εικόνα οι απλότυποι έχουν χρωματιστεί σύμφωνα με το με ποιους 

απλότυπους αναφοράς ταιριάζουν. Αυτό υπογραμμίζει την ιδέα που εμπεριέχεται στα 

περισσότερα μοντέλα συγχρονισμού και ανάθεσης ότι οι απλότυποι ενός 

συγκεκριμένου ατόμου έχουν διαμορφωθεί ως μωσαϊκό απλότυπων άλλων ατόμων. Οι 

ελλιπείς γονότυποι στο δείγμα μελέτης, στη συνέχεια υπολογίζονται χρησιμοποιώντας 

εκείνους τους απλότυπους που αντιστοιχούν στο σύνολο αναφοράς (5Ε). Σε 

πραγματικά παραδείγματα, οι γονότυποι υπολογίζονται με αβεβαιότητα και παράγεται 

κατανομή πιθανότητας για όλους τους πιθανούς γονότυπους. Είναι απαραίτητο να 

ληφθεί υπόψη αυτή η αβεβαιότητα σε οποιαδήποτε κατάντη ανάλυση των 

παραγόμενων δεδομένων. Η δοκιμασία αυτών των παραγόμενων SNPs μπορεί να 

οδηγήσει σε πιο σημαντικές συσχετίσεις και σε πιο ενισχυμένο στατιστικό σήμα 

υποδεικνύοντας έτσι, με μεγαλύτερη σαφήνεια, μία συσχέτιση μεταξύ γονότυπου και 

φαινότυπου (5F) (3). 

1.4.3. Πίνακες αναφοράς 

Στις δύο προηγούμενες υποενότητες συχνός λόγος γίνεται για τους πίνακες 

αναφοράς και για την συνεχή χρήση τους στις προαναφερθείσες υπολογιστικές 

μεθόδους. Οι ανθρώπινοι πίνακες αναφοράς (“human reference panels”), αποτελούν 

μια συλλογή δειγμάτων που δεν παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον, αλλά 

περιλαμβάνονται σε ανάλυση για την αύξηση της στατιστικής ισχύος ή της ακρίβειας 

δειγμάτων ενδιαφέροντος (2). Τα βασικά περιεχόμενα ενός πίνακα αναφοράς είναι οι 

απλότυποι, οι παραλλαγές και οι συχνότητες των απλότυπων στον/στους πλυθησμό/ούς 

που περιέχουν. Στις μέρες μας υπάρχει πληθώρα πινάκων αναφοράς απλότυπων που 

μπορούν να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε μελέτη, να οδηγήσουν σε ακριβή ανάθεση 

γονότυπου ακόμα και σε πολύ χαμηλές συχνότητες αλληλομόρφων, να οδηγήσουν σε 
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μεγάλη αύξηση του αριθμού των SNP που δοκιμάζονται σε μελέτες γονιδιωματικής 

συσχέτισης, και τέλος μπορούν να βοηθήσουν στην ανακάλυψη και τελειοποίηση των 

τόπων στους οποίους οφείλεται μια συγκεκριμένη ιδιότητα ή νόσος (37). Τρία πολύ 

γνωστά ευρέως χρησιμοποιούμενα πάνελ αναφοράς απλότυπων είναι το “International 

HapMap Consortium”, το “Haplotype Reference Consortium” και το “1000 Genomes 

Project Consortium”. Τελευταίο εμπεριέχεται μέσα στο “International HapMap 

Consortium”. 

To International HapMap Project ολοκληρώθηκε το 2007 δημοσιεύοντας ένα 

πίνακα αναφοράς απλότυπων που αποτελείται από 3,1 εκατομμύρια SNPs που 

αντιστοιχούν σε 420 απλότυπους. Συνολικά γονοτυπήθηκαν 270 άτομα από τέσσερις 

γεωγραφικά διαφορετικούς πληθυσμούς. Το τελικό προϊόν του HapMap Project έχει 

πυκνότητα περίπου 1 SNP ανά kilobase και εκτιμάται ότι περιέχει περίπου το 25-35% 

όλων των 9-10 εκατομμυρίων κοινών SNPs (ελάσσων συχνότητα αλληλόμορφων 

(MAF) >= 0.05) στο συναρμολογημένο ανθρώπινο γονιδίωμα. Σκοπός του 

προγράμματος αυτού, είναι η παροχή ενός δημόσιου πόρου για την επιτάχυνση της 

ιατρικής γενετικής έρευνας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού και 

ανάλυσης γενικών μελετών γονιδιωματικής συσχέτισης. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα 

HapMap, έχουν οδηγήσει σε καινοφανείς γνώσεις σχετικά με τη διανομή και τις αιτίες 

των ανασυνδυασμών, την επικράτηση της δομικής διακύμανσης και την ταυτότητα των 

γονιδίων που έχουν βιώσει την πρόσφατη προσαρμοστική εξέλιξη (38).  

Το Haplotype Reference Consortium (HRC) αποτελεί το πιο πρόσφατο 

δημοσιευμένο πάνελ απλότυπων. Δημοσιεύτηκε το 2016 και αποτελεί ένα πίνακα 

αναφοράς που περιλαμβάνει 64.976 ανθρώπινους απλότυπους, οι οποίοι συνάγονται 

από 39.235.157 μονονουκλεοτιδικές αλλαγές. Τα παραπάνω δεδομένα συλλέχθηκαν 

από δεδομένα αλληλούχισης ολόκληρου του γονιδιώματος, από 20 διαφορετικές 

μελέτες κυρίως σε πληθυσμούς ευρωπαϊκής καταγωγής. Το αποτέλεσμα του HRC είναι 

ο μεγαλύτερος πόρος ανθρώπινων γενετικών παραλλαγών και έχει δημιουργηθεί ποτέ, 

μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνεργασίας ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πολλών 

ομάδων. Η χρήση αυτού του πόρου οδηγεί σε ακριβή ανάθεση του γονότυπου ακόμα 

και με ελάσσων συχνότητες αλληλομόρφων μόλις 0,1%, και σε μεγάλη αύξηση του 

αριθμού των SNP που δοκιμάζονται σε μελέτες σύνδεσης και μπορεί να βοηθήσει στην 

ανακάλυψη και τελειοποίηση των αιτιακών τόπων (37).  

1.4.4. Εργαλεία συγχρονισμού του απλότυπου και ανάθεσης γονότυπου 

Γενικά, η ανάλυση της ανάθεσης γονότυπου και του συγχρονισμού απλότυπου 

απαιτούν υπολογιστικές ικανότητες υψηλής απόδοσης  (“High Performance 

Computing”) καθώς περιλαμβάνουν τη διαχείριση δεδομένων πολύ μεγάλης έκτασης 

(39). Για τη διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών συγχρονισμού και ανάθεσης, 

υπάρχουν διαθέσιμα λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί από μεγάλα πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα, προκειμένου οι εκάστοτε ερευνητές να αντιμετωπίζουν με 

συνέπεια τις παραπάνω διαδικασίες ανάλυσης. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 

εργαλεία συνοψίζονται στον Πίνακα 6 (39) και στη συνέχεια αναλύονται περισσότερο 
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εκείνα τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερη σημασία σε παρακάτω κεφάλαια της παρούσας 

εργασίας.  

Εργαλείο  Κατασκευαστής  Λειτουργία  

IMPUTE2 University of Oxford Phasing/Imputation 

SHAPEIT University of Oxford Phasing 

MACH University of Michigan Phasing/Imputation 

Minimac University of Michigan Imputation 

Minimac3 University of Michigan Imputation 

BEAGLE University of Washington Phasing/Imputation 

ParaHaplo RIKEN Japan Phasing/Imputation 

fastPHASE University of Chicago Imputation 

Πίνακας 6 Διαθέσιμα εργαλεία για ανάθεση γονότυπου και συγχρονισμό απλότυπου (28). 

1.4.4.1.IMPUTE2 

Οι μέθοδοι ανάθεσης γονότυπου χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως στην 

ανάλυση των μελετών γονιδιωματικής συσχέτισης. Το εργαλείο IMPUTE2 (IMPUTE 

version 2), αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και είναι δωρεάν μόνο 

για ακαδημαϊκή χρήση http://mathgen.stats.ox.ac.uk/impute/impute_v2.html. Έχει 

σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται, από τα σύνολα 

δεδομένων αλληλούχισης επόμενης γενιάς μελετών γονιδιωματικής συσχέτισης. Η 

λειτουργία του βασίζεται στη μέθοδο Markov Chain Monte Carlo (MCMC) και σε ένα 

αλγόριθμο που επιδιώκει να βελτιώσει την ακρίβεια υπολογισμού των μη 

γονοτυπημένων SNPs μιας μελέτης, βελτιώνοντας την ακρίβεια συγχρονισμού των 

γονοτυπημένων SNP. Αρχικά, υπολογίζονται οι απλότυποι των γονοτυπημένων SNPs 

και στη συνέχεια ανατίθενται τα αλληλόμορφα των μη γονοτυπημένων, υποθέτοντας 

ότι οι εικαζόμενοι in-silico απλότυποι είναι σωστοί και υπολογίζοντας πάντα την 

αβεβαιότητα του συγχρονισμού των δεδομένων. Ο διαχωρισμός των βημάτων 

συγχρονισμού και ανάθεσης επιτρέπει την επικέντρωση της υπολογιστικής προσπάθεια 

στην ανάθεση και στη χρήση περισσότερων διαθέσιμων πληροφοριών (40).  

1.4.4.2.SHAPEIT 

Το εργαλείο SHAPEIT (Segmented HAPlotype Estimation and Imputation 

Tool) εκτιμά και συγχρονίζει απλότυπους από γονότυπους δεδομένων αλληλούχισης. 

Αναπτύχθηκε, όπως και το προαναφερθέν, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και 

είναι δωρεάν μόνο για ακαδημαϊκή χρήση 

https://mathgen.stats.ox.ac.uk/genetics_software/shapeit/shapeit.html. Το SHAPEIT 

υποστηρίζει αρχεία διαφόρων τύπων όπως PED/MAP, GEN/SAMPLE ακόμα και 

αρχεία τύπου VCF και επιστρέφει αρχεία τύπου HAPS και SAMPLE (39).  Επίσης το 

εργαλείο αυτό είναι αποτελεσματικό στο συγχρονισμό απλότυπων, ομάδων 

συσχετιζόμενων και μη ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σε μελέτες κοόρτης με 

οποιοδήποτε μείγμα άσχετων, απομακρυσμένων ή άμεσα συνδεόμενων ατόμων μπορεί 

να εκμεταλλευτεί όλους αυτούς τους βαθμούς συγγένειας και να συνάγει πολύ ακριβείς 

εκτιμήσεις απλότυπου (41). 

. 

http://mathgen.stats.ox.ac.uk/impute/impute_v2.html
https://mathgen.stats.ox.ac.uk/genetics_software/shapeit/shapeit.html
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1.5. Από τον γονότυπο στην φαρμακογονιδιωματική πληροφορία  

Τα αποτελέσματα των φαρμακογονιδιωματικών αναλύσεων και η υποστήριξη 

των αποφάσεων που προκύπτουν αναφορικά με αυτά, είναι ένας ενεργός τομέας 

εφαρμογής της γονιδιωματικής ιατρικής σε πολλούς οργανισμούς υγειονομικής 

περίθαλψης και ακαδημαϊκά ιατρικά κέντρα. Όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 1.2 

της παρούσας εργασίας, ομάδες ανά τον κόσμο, έχουν καθιερώσει κατευθυντήριες 

γραμμές γύρω από τα ζεύγη γονιδίων-φαρμάκων, που μπορούν και πρέπει να οδηγούν 

σε τροποποιημένες συνταγογραφήσεις φαρμάκων, με βάση τις γενετικές παραλλαγές 

ενός ατόμου. Μια από τις προκλήσεις στην εφαρμογή της φαρμακογονιδιωματικής 

είναι η εξαγωγή γονιδιωματικών παραλλαγών και η αντιστοίχιση πιθανών διπλότυπων 

(ένας απλότυπος σε κάθε χρωμόσωμα, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών 

αλληλόμορφου “star-allele”) από γενετικά δεδομένα που προέρχονται από τεχνολογίες 

προσδιορισμού αλληλουχίας και γονοτύπησης, με τους παρεχόμενους φαινότυπους 

που χαρακτηρίζονται από τις συστάσεις συνταγογράφησης των καθιερωμένων οδηγιών 

(42). Πιο απλά, η παραπάνω ανάγκη μπορεί να αποδοθεί ως η αδυναμία αντιστοίχισης 

των παρεχόμενων από το CPIC συστάσεων σε προσδιοριζόμενους διπλότυπους με 

αυτοματοποιημένο τρόπο.  

1.5.1. Προκλήσεις στη μετάφρασης της φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας.  

Όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες CPIC περιλαμβάνουν δύο πίνακες: ο ένας 

περιγράφει την αντιστοίχιση των φαινοτύπων που βασίζονται σε παραδείγματα 

γονότυπων/διπλότυπων και ο δεύτερος περιγράφει τις συστάσεις δοσολογίας που 

βασίζονται στους φαινότυπους. Η αντιστοίχιση διπλότυπων απαιτεί τη χαρτογράφηση 

των δεδομένων γονότυπου στους πίνακες ορισμού αλληλομόρφων 

(“Allele_Definition_Tables”), οι οποίοι συμπληρώνουν τις οδηγίες CPIC. 

Υποθέτοντας ότι τα δεδομένα γονότυπου είναι διαθέσιμα και ταιριάζουν με τους 

πίνακες ορισμού αλληλόμορφων, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία αντιστοίχισης 

διπλότυπων; 

 Ένας λόγος είναι διότι οι πίνακες ορισμού αλληλομόρφων είναι διαθέσιμοι ως 

υπολογιστικά φύλλα του Excel που είναι δύσκολο να επεξεργαστούν και να 

υπολογιστούν. Δεύτερον, πολλά από τα αλληλοεπιδρώντα αλληλόμορφα περιέχουν 

πολλαπλές παραλλαγές, οι οποίες παρουσιάζουν ένα συνδυαστικό πρόβλημα όταν 

αξιολογούνται παραλλαγές από δεδομένα γονοτύπησης αμφότερων των 

χρωμοσωμάτων ταυτόχρονα. Αυτό το συνδυαστικό πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί 

χωριστά για κάθε γονίδιο με οδηγίες CPIC. 

Μόλις ολοκληρωθούν οι αντιστοιχίσεις διπλότυπων, αυτοί πρέπει να 

μεταφραστούν σε φαινότυπους και στη συνέχεια να σχολιαστούν με τις αντίστοιχες 

συστάσεις συνταγογράφησης. Όπως και η προηγούμενη διαδικασία έτσι και αυτή δεν 

είναι εύκολη. Η δυσκολία αυτή τη φορά, έγκειται στην αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας κι αυτό γιατί οι πίνακες των φαινότυπων-κατευθυντήριων συστάσεων του 

CPIC διατίθενται σε αρχεία τύπου PDF. Οι δυνατότητες πολλαπλών διπλότυπων, η 

ύπαρξη των πληροφοριών σε μη υπολογιστική μορφή και οι επιφυλάξεις σχετικά με 

ορισμένες από τις συστάσεις δοσολογίας, είναι γεγονότα που αποτρέπουν από την 
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δημιουργία μιας τυποποιημένης διαδικασίας παροχής φαρμακογονιδιωματικών 

πληροφοριών (42). 

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητο να είναι αυτοματοποιημένη και αυτό 

μπορεί να κατανοηθεί εφόσον γνωρίζουμε το ποσοστό των ατόμων στον πληθυσμό που 

φέρουν αυτές τις παραλλαγές στο γονιδίωμα τους. Στο πρόγραμμα eMERGE-PGx 

αξιολογήθηκαν 5.000 άτομα για την παρουσία των γονιδιωματικών παραλλαγών στα 

γονίδια CPIC και περίπου το 96% των ατόμων βρέθηκε να φέρει μία ή περισσότερες 

παραλλαγές από αυτή τη λίστα (43). Ως εκ τούτου, ο χειρωνακτικός σχολιασμός αυτών 

των γονιδίων σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων θα είναι εξαιρετικά χρονοβόρος. Για 

την εφαρμογή λοιπόν και τη έγκαιρη διαθεσιμότητα των φαρμακογονιδιωματικών 

πληροφοριών σε ιατρικά κέντρα και κλινικές ανά τον κόσμο, η αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας αντιστοίχισης γονότυπου-διπλότυπου-κατευθυντήριες γραμμές 

χορήγησης φαρμάκων είναι απαραίτητη. Επιπροσθέτως, η παραπάνω αντιστοίχιση 

πρέπει να τεκμηριώνεται ρητά και να καθίσταται αναπαραγωγίσιμη (42). 

1.5.2. Εργαλεία που παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης της 

φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας 

Το εργαλείο λογισμικού PharmCAT 

(https://www.pharmgkb.org/page/pharmcat) αποτελεί μια συνεργασία της βάσης 

PharmGKB και του πρώην Pharmacogenomics Research Network (PGRN) Statistical 

Analysis Resource (P-STAR). Το εργαλείο αυτό εξάγει φαρμακογονιδιωματικές 

παραλλαγές, ξεκινώντας από τις παραλλαγές οι οποίες διαθέτουν συστάσεις 

δοσολογίας σύμφωνα με το CPIC,και από ένα γενετικό σύνολο δεδομένων που 

προκύπτει από αλληλούχιση γονιδιώματος (αρχεία τύπου VCF). Τέλος, καταλήγει σε 

διπλοτύπους/γονότυπους παράγοντας μια έκθεση ερμηνείας που περιέχει τις σχετικές 

συστάσεις του CPIC. Η έκθεση του PharmCAT μπορεί στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των αποφάσεων συνταγογράφησης. Πιο 

αναλυτικά, το λογισμικό έχει ενσωματώσει τις κατευθυντήριες συστάσεις 

συνταγογράφησης και τους συμπληρωματικούς πίνακες “Allele Definition Tables” του 

CPIC, και παίρνει σαν είσοδο ένα αρχείο VCF που περιλαμβάνει τα αλληλόμορφα 

αναφοράς και τα εναλλακτικά αλληλόμορφα. Χρησιμοποιεί τα ενσωματωμένα 

δεδομένα και το αρχείο εισόδου για την εκτέλεση της ανάθεσης διπλότυπων. Έχει τη 

δυνατότητα να καλεί τις σημαντικές γενετικές παραλλαγές των γονιδίων: CFTR, 

CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A5, CYP4F2, DPYD, IFNL3, SLCO1B1, TPMT, 

UGT1A1, VKORC1. Για την μετάφραση των γονότυπων που αφορούν το γονίδιο 

CYP2D6, χρησιμοποιείται η έξοδος του εργαλείου Astrolabe (αρχικά ονομαζόμενο 

“Constellation” (44)).Ο απώτερος στόχος του εργαλείου είναι, να τυποποιηθεί ο τρόπος 

με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι οδηγίες CPIC για τον εντοπισμό ασθενών που 

διαθέτουν τις παραλλαγές, και να παραχθούν συνεκτικές κατευθυντήριες οδηγίες 

ανεξάρτητα από το που διεξάγεται ο γενετικός έλεγχος. Σύμφωνα με την επίσημη 

σελίδα του εργαλείου το PharmCAT βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει κυκλοφορήσει 

επίσημα (42). 

https://www.pharmgkb.org/page/pharmcat
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To εργαλείο Constellation αναπτύχθηκε από το Department of Computer 

Science and Electrical Engineering, University of Missouri-Kansas City, MO, USA σε 

συνεργασία με το Center for Pediatric Genomic Medicine, Children’s Mercy-Kansas 

City και περιλαμβάνει έναν αλγόριθμο για την ανάθεση CYP2D6 διπλότυπων από 

αλληλουχίσεις ολόκληρου του γονιδιώματος (“WGS”). Η ανάπτυξη αυτού του 

αλγορίθμου οδηγήθηκε από την ανάγκη συγχρονισμού των μυριάδων παραλλαγών 

αλληλουχίας του CYP2D6 σε γνωστούς απλότυπους, για μεγιστοποίηση της ακρίβειας 

των αναθέσεων γονότυπου. Οι μέθοδοι του Constellation  έχουν τη δυνατότητα 

αναγνώρισης και κλήσης ακόμα και δομικών παραλλαγών, όπως την πλήρη διαγραφή 

γονιδίου και την πλήρη επανάληψη γονιδίου, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικές 

παραλλαγές με υψίστης σημασίας κατευθυντήριες συστάσεις δοσολογίας, διαφόρων 

κατηγοριών φαρμάκων. Το εργαλείο λοιπόν αυτό, αποτελεί μια υπολογιστική μέθοδο 

για την αυτοματοποιημένη παραγωγή λειτουργικών διπλότυπων που αφορούν 

αποκλειστικά το γονίδιο CYP2D6, από μη συγχρονισμένα δεδομένα αλληλούχισης 

ολόκληρου του γονιδιώματος με σκοπό την επίλυση των προκλήσεων που προκύπτουν 

από τον προσδιορισμό CYP2D6 διπλότυπων και τη μετάφρασή τους σε κλινικά 

αποδεκτά αποτελέσματα (44). 

 

Μια ακόμα υπολογιστική μέθοδος που έχει αναπτυχθεί για να αξιολογηθεί ο 

γονότυπος του CYP2D6 από δεδομένα αλληλούχισης υψηλής απόδοσης είναι αυτή του 

Cypiripi.  Ο αλγόριθμος Cypiripi αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Υπολογιστικής 

Βιολογίας στο πανεπιστήμιο Simon Fraser του Καναδα με πρώτη έκδοση του 

εργαλείου να πραγματοποιείται το 2015. Η διαθεσιμότητα του παρέχεται εδώ: 

http://sfu-compbio.github.io/cypiripi/. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι σε θέση να 

επιλύει σύνθετους γονότυπους/δομικές παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των 

αλληλόμορφων που είναι προϊόντα αλληλεπικάλυψης, διαγραφής και σύντηξης του 

γονιδίου CYP2D6 και του εξελικτικά συγγενή γονιδίου του CYP2D7. Το εργαλείο 

αυτό, περιλαμβάνει βιβλιοθήκη που περιέχει το πλήρες σύνολο σημαντικών 

παραλλαγών που συμβαίνουν στον τόπο CYP2D. Με την βιβλιοθήκη αυτή 

ευθυγραμμίζεται κάθε ανάγνωση από τα δεδομένα αλληλούχισης. Ακολουθούν 

διαδικασίες φιλτραρίσματος και βελτιστοποίησης, που τέλος καταλήγουν στην 

συναγωγή των αλληλόμορφων παραλλαγών του CYP2D6 με τη χρήση ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού (“Integer Linear Programming”).Το Cypiripi 

χαρακτηρίζεται επίσης και από πολύ γρήγορο χρόνο απόδοσης των αποτελεσμάτων 

(45). 

 

Τέλος, το εργαλείο Stargazer είναι ίσως το πιο πρόσφατα δημοσιευμένο 

λογισμικό αυτού του είδους. Δημοσιεύτηκε μόλις τον Ιούνιο του 2018 και αποτελεί 

προϊόν του πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Το Stargazer αναγνωρίζει αλληλόμορφα 

από δεδομένα αλληλούχισης επόμενης γενιάς, ανιχνεύοντας παραλλαγές ενός 

νουκλεοτιδίου, παραλλαγές εισαγωγής-εξάλειψης και δομικές παραλλαγές 

συμπεριλαμβανομένων των διαγραφών, των αντιγράφων και των μετατροπών 

γονιδίων. Το Stargazer λαμβάνει ως είσοδο ένα αρχείο VCF, και δύο αρχεία GDF 

στόχου και ελεγχου. Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το αρχείο VCF για να καλέσει 

http://sfu-compbio.github.io/cypiripi/
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αλληλόμορφα που βασίζονται σε SNPs και indels. Χρησιμοποιώντας τα αρχεία GDF 

στόχου και ελέγχου ανιχνεύει δομικές παραλλαγές και διπλότυπους των γονιδίων 

CYP2D6 και CYP2D7. Με βάση τους καλούμενους διπλοτύπους, το πρόγραμμα εξάγει 

και τους προβλεπόμενους φαινοτύπους. Τα δεδομένα εξόδου λοιπόν, περιλαμβάνουν 

διπλότυπους, τους αντίστοιχους φαινότυπους και μια επιθεώρηση των αριθμών 

αντιγράφων των δύο τελευταίων γονιδίων (46).  Το Stargazer φιλοξενείται εδώ: 

(https://stargazer.gs.washington.edu/stargazerweb/) 

 

Από τα παραπάνω εργαλεία μετάφρασης της γονιδιωματικής πληροφορίας 

όπως γίνεται αντιληπτό, μόνο το PharmCAT είναι εκείνο που αντιστοιχεί τους 

παραγόμενους διπλότυπους σε κατευθυντήριες συστάσεις φαρμάκων. Τα υπόλοιπα 

κάνουν απλά είτε εξαγωγή διπλότυπων είτε διπλότυπων/φαινότυπων.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://stargazer.gs.washington.edu/stargazerweb/
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Κεφάλαιο 2. Εργαλείο Μετάφρασης της 

Φαρμακογονιδιωμάτικης Πληροφορίας  
 

 

2.1.Γενικά 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες προσπάθειες συλλογής όλων των 

δεδομένων από μελέτες που περιέχουν φαρμακογονιδιωματικές πληροφορίες και 

κατευθυντήρια δοσολογικά σχήματα για την ορθή παροχή μιας φαρμακευτικής 

συνταγής. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι πληροφορίες των αλληλομόρφων, των 

διπλότυπων και των φαινότυπων, ναι μεν είναι δημόσια διαθέσιμες, ανευρίσκονται 

όμως σε μορφή ή σε τύπους αρχείων που είναι δύσκολα διαχειρίσιμα και ως εκ τούτου 

η ανάκτηση τους και η περαιτέρω χρήση τους καθίσταται δύσκολη. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο λοιπόν, περιγράφεται η προσπάθεια συλλογής των 

δεδομένων αυτών και η καταχώρηση και μορφοποίηση του σε δεδομένα πιο εύχρηστα 

το οποία θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί όλη ροή εργασίας της 

παρούσας έρευνας. Οι  δύο βασικές παράμετροι, βάσει των οποίων έγινε η συλλογή 

και ταξινόμηση των δεδομένων, είναι οι  απλότυποι και οι διπλότυποι καθώς και οι 

μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. Κάθε παράμετρος συνοδεύεται από πρόσθετες 

πληροφορίες οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε κύριες και δευτερεύουσες.  
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2.2.Συλλογή δεδομένων  

 Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από μία κύρια πηγή το Clinical 

Pharmacogenomics Implementation Consortium (https://cpicpgx.org), απ’ όπου 

χρησιμοποιήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές (https://cpicpgx.org/guidelines/) για 

κάθε ένα από τα γονίδια και συγκεκριμένα οι πληροφορίες από τα αρχεία: Most recent 

guideline publication, allele_definition_table και Diplotype_Phenotype_Τable.  Σε 

κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και άλλες πηγές όπως αυτή της pharmGKB 

(https://www.pharmgkb.org/). Τέλος χρησιμοποιήθηκε και η βάση GeneCards 

HUMAN GENE DATABASE (https://www.genecards.org/). 

 Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τις βάσεις χειροκίνητα και ταξινομήθηκαν με 

συγκεκριμένη δομή σε σύνολα δεδομένων με τη βοήθεια του προγράμματος Excel και 

στη συνέχεια μετατράπηκαν από αρχεία .xlsx σε αρχεία .csv. Τα αρχεία csv (comma-

separated values) είναι αρχεία οριοθετημένου κειμένου στα οποία χρησιμοποιείται ένα 

κόμμα για να διαχωρίσει τις τιμές. Ένα αρχείο csv αποθηκεύει πίνακες δεδομένων 

(αριθμούς και κείμενο) σε απλό κείμενο. Η βασική μορφή ορίζεται από σειρές 

δεδομένων στηλών. Κάθε σειρά τερματίζεται από μια νέα γραμμή για να ξεκινήσει η 

επόμενη σειρά. Μέσα στη σειρά κάθε στήλη διακρίνεται με κόμμα. Είναι μια κοινή 

μορφή ανταλλαγής δεδομένων, καθώς είναι απλή και συμπαγής και χρησιμοποιείται σε 

σχεδόν όλες τις βάσεις δεδομένων καθώς μπορεί να αναλύεται εύκολα με απλό κώδικα. 

Τα αρχεία .csv επεξεργάστηκαν και με το πρόγραμμα Notepad++, με τη βοήθεια του 

οποίου μετατράπηκαν από μορφή CSV UTF-8 σε μορφή CSV UTF-8 without BOM 

και αποθηκεύτηκαν σε αρχεία .txt με πληροφορία οριοθετημένη με κόμματα.  

 

2.3.Περιγραφή και ταξινόμηση δεδομένων 

 Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με 19 γονίδια, 

διαφορετικοί γονότυποι των οποίων επηρεάζουν τη φαρμακολογική δράση 38 

φαρμάκων (Πίνακας 7).  

2.3.1. Αρχείο Απλότυπων 

Για καθένα από τα γονίδια κατασκευάστηκε αντίστοιχο αρχείο CSV το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους απλότυπους που έχουν βρεθεί στο 

γονίδιο αυτό. Όπως προαναφέρθηκε οι πληροφορίες μπορούν να διακριθούν σε κύριες 

όπως είναι τα: Αllele, rsID, Reference, Alternative κ.α. και δευτερεύουσες όπως είναι 

οι: allele functional status, effect on protein κ.α. (Πίνακας 8). Η τελική μορφή του 

αρχείου απλότυπων περιλαμβάνει 12 στήλες οι οποίες αποτελούν το σύνολο των 

πληροφοριών και τόσες γραμμές όσες το σύνολο των απλότυπων (συν του αγρίου 

τύπου) του εκάστοτε γονιδίου. 

 

 

 

https://cpicpgx.org/
https://cpicpgx.org/guidelines/
https://www.pharmgkb.org/)
https://www.genecards.org/
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Γονίδια Φάρμακα 

CYP2C19 citalopram, escitalopram, sertraline, voriconazole, amitryptiline, 

clomipramine, doxepin, imipramine, trimipramine 

CYP2D6 amitryptiline, clomipramine, doxepin, desipramine, imipramine, 

trimipramine, nortryptiline, codeine, fluvoxamine, paroxetine, 

tamoxiphen, tropisetron, ondasetron 

CYP3A5 tacrolimus 

DPYD capecitabine, fluorouracil 

G6PD rasbouricase 

IFNL3 peginterferon alfa-2a, peginterferon alfa-2b, ribavirin 

SLC01B1 simvastatin 

UTG1A1 atazanavir 

TPMT & NUDT15 mercaptopurine, thioguanine, azathioprine 

CFTR ivacaftor 

HLA-B abacavir, allopurinol, carbamazepine, oxcarbamazepine, 

phenytoin (+ CYP2C9) 

HLA-A carbamazepine, oxcarbamazepine 

VKORC1 & CYP2C9 & 

CYP4F2 & 

rs12777823(CYP2C) 

warfarin 

RYR1 & CACNA1S desflurane, enflurane, halothane, methoxyflurane, isoflurane, 

sevoflurane, succinylcholine 

Πίνακας 7 Πίνακας γονιδίων και των αντίστοιχων φαρμάκων που αναφέρονται στη βάση CPIC 

(https://cpicpgx.org/guidelines/). 

 Πληροφορία Παράδειγμα 

 

 

Κύριες 

Gene: CYP3A5 

Allele: *6 

rsID: rs10264272 

Reference: C 

Alternative: T 

Position (GRCh38.p2): g.99665212C>T 

 

 

 

Δευτερεύουσες 

Drug: tacrolimus 

Chromosome: chr7 

Allele functional status: No function 

Nucleotide change to gene: 14690G>A 

Effect on protein: Splicing defect 

Position (RefSeqGene): g.19787G>A 

Πίνακας 8 Πληροφορίες και παραδείγματα των πληροφοριών που περιέχονται στα αρχεία απλότυπων. 

Ο διαχωρισμός των πληροφοριών σε κύριες και δευτερεύουσες έγινε σύμφωνα 

με το ποιες από τις πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σε πρώτη βάση για την 

λειτουργία του εργαλείου. Πιο αναλυτικά, οι κύριες πληροφορίες είναι αυτές που 

https://cpicpgx.org/guidelines/
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χρησιμοποιούνται άμεσα για τη διαδικασία αντιστοίχισης γονοτύπου (περεταίρω 

ανάλυση στο Κεφάλαιο 3). Οι δευτερεύουσες είτε απλά δρουν συμπληρώνοντας 

πληροφορία είτε θα κληθούν σε χρήση όταν δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση με τις 

κύριες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου ο απλότυπος 

χαρακτηρίζεται από παραπάνω από μία παραλλαγές, οι πληροφορίες προστίθενται 

στην ίδια σειρά διαχωριζόμενες με ερωτηματικό. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα 

για τις τέσσερις τελευταίες κύριες πληροφορίες και για τις τέσσερις τελευταίες 

δευτερεύουσες του Πίνακα 8, πιο επεξηγηματικά: rs776746;rs28383479, T;C, C;T 

κ.ό.κ. Επιπλέον,  η πληροφορία Chromosome για όλα τα γονίδια εξάχθηκε από τη βάση 

GeneCards με απλή αναζήτηση του κάθε γονιδίου. Τελικώς, οι 12 πληροφορίες-στήλες 

του αρχείου παρατίθενται με σειρά: Drug, Gene, Chromosome, Allele, Allele 

Functional Status, rsID, Reference, Alternative, Nucleotide change to gene, Effect on 

protein, Position (GRCh38.p2), Position (RefSeqGene). 

2.3.2. Αρχείο Διπλότυπων 

Εκτός από το αρχείο των απλότυπων για κάθε γονίδιο κατασκευάστηκε το 

αντίστοιχο αρχείο διπλότυπων. Σε πολλές περιπτώσεις το αρχείο διπλότυπων είναι 

παραπάνω από ένα. Ο αριθμός των αρχείων διπλότυπων για κάθε γονίδιο αντιστοιχεί  

στον αριθμό των φαρμάκων τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικές συστάσεις 

δοσολογίας και η φαρμακολογική τους δράση εξαρτάται από το γονοτυπικό προφίλ 

ενός ατόμου στο εκάστοτε γονίδιο. Για παράδειγμα, για το γονίδιο CYP3A5 

κατασκευάστηκε ένα αρχείο διπλότυπων αφού από αυτό εξαρτάται η δράση ενός μόνο 

φαρμάκου, της τακρολίμης. Εν αντιθέσει, για το γονίδιο CYP2C19 κατασκευάστηκαν 

5 αρχεία: 1 για το φάρμακο βορικοναζόλη, 1 για το φάρμακο κλοπιδογρέλη, 1 για τη 

σερταλίνη, 1 για τα φάρμακα σιταλοπράμη και εσιταλοπράμη και τέλος 1 για τα 

τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά που περιλαμβάνει τα φάρμακα αμιτριπτυλίνη, 

κλομιπραμίνη, δεσιπραμίνη, ιμιπραμίνη, τριμιπραμίνη καθώς διαθέτουν τις ίδιες 

δοσολογικές συστάσεις. Αντίστοιχα με τα αρχεία απλότυπων έτσι και τα αρχεία 

διπλότυπων, περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε κύριες 

και δευτερεύουσες (Πίνακας 9). Η τελική μορφή του αρχείου περιλαμβάνει 8 στήλες 

οι οποίες αποτελούν το σύνολο των πληροφοριών και τόσες γραμμές όσες το σύνολο 

των διπλότυπων οι οποίοι αντιστοιχούν στις συστάσεις δοσολογίας που αφορούν το 

κάθε γονίδιο. 

Στα αρχεία διπλότυπων δεν διακρίνεται διαχωρισμός κύριων και 

δευτερευόντων πληροφορίων. Αυτό συμβαίνει διότι, όλες οι πληροφορίες του είναι ίδια 

βαρύτητας, καθώς όλες αποτελούν κομμάτι του τελικού οπτικού αποτελέσματος του 

εργαλείου. Στην περίπτωση της πληροφορίας Drug η οποία μπορεί να απευθύνεται σε 

παραπάνω από ένα φάρμακο ανά αρχείο, τα ονόματα των φαρμάκων προστίθενται στην 

ίδια σειρά διαχωριζόμενα με ερωτηματικό Η σειρά με την οποία παρατίθενται οι 8 

πληροφορίες σε στήλες κατά την κατασκευή του αρχείου είναι: Drug, Gene,, 

Diplotype, Genotypes, Phenotypes, Implications, Recommendations, Classification of 

recommendations. 
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Πληροφορία Παράδειγμα 

Drug: tacrolimus 

Diplotype: *1/*6 

Recommendations: Increase starting dose 1.5-2 times recommended starting dose. Total 

starting dose should not exceed 0.3 mg/kg/day. Use therapeutic drug 

monitoring to guide dose adjustments. 

Gene: CYP3A5 

Genotypes: An individual carrying one functional allele and one nonfunctional 

allele 

Phenotypes: Intermediate Metabolizer 

Implications: Lower dose-adjusted trough concentrations of tacrolimus and 

decreased chance of achieving target tacrolimus concentrations. 

Classification: Strong 
Πίνακας 9  Πληροφορίες και παραδείγματα των πληροφοριών που περιέχονται στα αρχεία διπλότυπων. 

 

2.4.Περιγραφή δημιουργίας αρχείων απλότυπων και διπλότυπων για κάθε 

γονίδιο 

2.4.1. DPYD 

 Το DPYD, το γονίδιο που κωδικοποιεί την αφυδρογονάση της 

διυδροπυριμιδίνης (DPD), αποτελεί το ένζυμο που περιορίζει την ταχύτητα για τον 

καταβολισμό ουσιών όπως των αντινεοπλασματικών και ανασοτροποποιητικών 

φαρμακών, καπεσιταβίνη και 5-φθοριοουρακίλη. Επομένως, o γονιδιακός έλεγχος για 

το γονίδιο DPYD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατευθύνει τη δοσολογία αυτών 

των φαρμάκων.  

Το csv αρχείο απλότυπων που παράχθηκε για τα φάρμακα καπεσιταβίνη και 5-

φθοριοουρακίλη περιέχει μέσα το σύνολο των απλότυπων του γονιδίου DPYD. Οι 

πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν από το DPYD_allele_definition_table της βάσης 

pharmGKB (https://www.pharmgkb.org/gene/PA145/haplotype). Τις πληροφορίες 

αυτές συμπλήρωσαν άλλοι τρεις απλότυποι οι οποίοι δεν αναφέρονται στη βάση 

pharmGKB και είναι καίριας σημασίας σύμφωνα με το Table 1 της πιο πρόσφατης 

δημοσίευσης  κατευθυντήριων  γραμμών του  CPIC για τα προαναφερθέντα φάρμακα 

(47). Τα δεδομένα αυτών των τριών απλότυπων εξάχθηκαν από το 

DPYD_allele_functionality_table του CPIC Guidelines 

(https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-fluoropyrimidines-and-dpyd/). Να 

σημειωθεί ότι η ονομασία των τριών αυτών περιπτώσεων, δηλαδή η κύρια πληροφορία 

Allele, δεν είναι της γνωστής μορφής *allele , αλλά είναι όμοια με την δευτερεύουσα 

πληροφορία Nucleotide change to gene. Το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα αρχείο με 

12 στήλες και 19 γραμμές (18 απλότυποι και 1 οι κεφαλίδες των πληροφοριών). 

 Το csv αρχείο διπλότυπων που κατασκευάστηκε περιέχει το σύνολο των 

διπλότυπων οι οποίοι σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσίευση κατευθυντήριων  

γραμμών του  CPIC κατηγοριοποιούνται σε normal, intermediate και poor metabolizer. 

Όλες οι πληροφορίες αποτελούν συνδυασμό των Table 1 και Τable 2 της δημοσίευσης. 

Πιο επεξηγηματικά, στον Πίνακα 10 παρατίθεται πως οι πληροφορίες από τη 

https://www.pharmgkb.org/gene/PA145/haplotype
https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-fluoropyrimidines-and-dpyd/
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δημοσίευση αντιστοιχούνται με τις πληροφορίες της γενικής μορφής του αρχείου 

διπλότυπων. 

CPIC publication CSV διπλότυπων 

Examples of genotypes (Τable1) Diplotypes 

Genotypes (Τable1) Genotypes 

Phenotype (Τable2) Phenotypes 

Implications for phenotypic measures 

(Τable2) 

Implications 

Dosing recommendations (Τable2) Recommendations 

Classification of recommendations (Τable2) Classification of recommendations 

Πίνακας 10 Αντιστοίχιση πληροφοριών από τη δημοσίευση του CPIC σε κύριες και δευτερεύουσες πληροφορίες 

αρχείου διπλότυπων για το γονίδιο DPYD. 

Μια μικρή παρατήρηση σε αυτό το σημείο είναι ότι στη στήλη Examples of 

genotypes του Table 1,  οι γονότυποι ονομάζονται ως nucleotide change to gene/ 

nucleotide change to gene. Κατά την μεταφορά τους στο csv αρχείο μετονομάστηκαν 

στην κλασσική *allele/*allele μορφή σε όσους από αυτούς η πληροφορία υπήρχε στο 

αρχείο απλότυπων, δηλαδή σε όλους εκτός των τριών απλότυπων που δεν αναφέρονταν 

στη βάση pharmGKB. Το σύνολο των διπλότυπων είναι 13, άρα το τελικό αρχείο 

αποτελείται από 8 στήλες και 14 γραμμές (13 διπλότυποι και 1 οι κεφαλίδες των 

πληροφοριών).  

2.4.2. CYP3A5, UGT1A1, SLC01B1 

Το ένζυμο CYP3A5 είναι υπεύθυνο για τον οξειδωτικό μεταβολισμό του 

φαρμάκου, τακρολίμη. Τα άτομα που εκφράζουν το CYP3A5 (εκτεταμένοι και 

ενδιάμεσοι μεταβολιστές) έχουν γενικά μειωμένες ελάχιστες συγκεντρώσεις 

τακρόλιμου σε σύγκριση με εκείνα που δεν εκφράζουν το CYP3A5 (κακοί 

μεταβολιστές), πιθανώς καθυστερώντας την επίτευξη των επιθυμητών συγκεντρώσεων 

του φαρμάκου στο αίμα. Ως εκ τούτου, για την παροχή ορθών δοσολογικών συστάσεων 

για την τακρολίμη είναι απαραίτητος ο γονοτυπικός έλεγχος για το γονίδιο CYP3A5. 

Το CSV αρχείο απλότυπων για το γονίδιο CYP3A5 κατασκευάστηκε σύμφωνα 

με τις πληροφορίες από το CYP3A5_allele_definition_table του CPIC 

(https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-tacrolimus-and-cyp3a5/) το οποίο 

περιγράφει 9 απλότυπους. Άρα το τελικό προϊόν αποτελείται από 12 στήλες και 10 

γραμμές.  

Το αντίστοιχο CSV αρχείο διπλότυπων περιλαμβάνει το σύνολο των 

γονότυπων που μπορούν να προκύψουν από τα 9 αλληλόμορφα, δηλαδή περιλαμβάνει 

45 απλότυπους. Οι πληροφορίες του αρχείου Diplotype και Phenotypes, αντλήθηκαν 

από το πρώτο φύλλο εργασιών (“Possible CYP3A5 Diplotype”) του αρχείου 

CYP3A5_diplotype-phenotype_table του CPIC (βρίσκεται στην ίδια σελίδα με το 

CYP3A5_allele_definition_table), από τις στήλες CYP3A5 Diplotype και Coded 

Diplotype/Phenotype Summary αντίστοιχα. Η πιο πρόσφατη δημοσίευση  

κατευθυντήριων γραμμών του CPIC για το φάρμακο τακτολίμη (48) αναφέρει μόνο 10 

διπλότυπους που χρήζουν κατευθυντήριων δοσολογικών συστάσεων. Από την 

https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-tacrolimus-and-cyp3a5/
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τελευταία δημοσίευση και τους πίνακες Table 1 και Table 2, ανακτήθηκαν και τα 

λοιπά δεδομένα που συμπληρώνουν το αρχείο διπλότυπων μόνον για τους 10 

αναφερόμενους διπλότυπους, η αντιστοίχιση των οποίων παρατίθεται στον Πίνακα 11.  

CPIC publication CSV διπλότυπων 

Examples of diplotypes (Τable1) Diplotypes 

Genotypes (Τable1) Genotypes 

Likely phenotype (Table 1) Phenotypes 

Implications for tacrolimus pharmacologic measures 

(Τable2) 

Implications 

Therapeutic recommendations (Τable2) Recommendations 

Classification of recommendations (Τable2) Classification of recommendations 

Πίνακας 11 Αντιστοίχιση πληροφοριών από τη δημοσίευση του CPIC σε κύριες και δευτερεύουσες πληροφορίες 

αρχείου διπλότυπων για το γονίδιο CYP3A5. 

Να αναφερθεί ωστόσο ότι όπου “Normal Metabolizer” στη στήλη Coded 

Diplotype/Phenotype Summary του CYP3A5_diplotype-phenotype_table, 

μετατράπηκε σε “Extensive Metabolizer” καθώς έτσι αναφέρεται στην πιο πρόσφατη 

δημοσίευση  κατευθυντήριων γραμμών του CPIC. Για τους λοιπούς 35 διπλότυπους οι 

πληροφορίες Genotypes, Implications, Recommendations και Classification of 

recommendations παρέμειναν κενές. Καταλήγοντας, το τελικό προϊόν, είναι ένα αρχείο 

διπλότυπων με 8 στήλες και 46 γραμμές.  

 Το γονίδιο UGT1A1 κωδικοποιεί το ένζυμο ηπατική ουρίδινο 

γλυκουρονόζυλτρανσφεράση. Το αντιρετροϊκό φάρμακο αταζαναβίρη αναστέλλει το 

ένζυμο αυτό, παρεμποδίζοντας έτσι τη διαδικασία της γλυκουρονιδίωσης και της 

μείωσης των επιπέδων της χολερυθρίνης. Άτομα που φέρουν αλληλόμορφα μειωμένης 

λειτουργίας UGT1A1 κινδυνεύουν περισσότερο να παρουσιάσουν 

υπερχολερυθριναιμία, γεγονός που ωθεί στην διακοπή της αγωγής με αταζαναβίρη.. Τα 

παραπάνω οδήγησαν στην παροχή κατευθυντήριων συστάσεων για τη 

συνταγογράφηση της αταζαναβίρης όταν είναι γνωστός ο γονότυπος του UGT1A1.  

 Η σιμβαστατίνη είναι ένα από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα για 

τη μείωση της χοληστερόλης. Έχει δειχθεί ότι συγκεκριμένες παραλλαγές του γονιδίου 

SLCO1B1 έχουν ως αποτέλεσμα τη συστηματική έκθεση στη σιμβαστατίνη και τον 

κίνδυνο μυϊκής τοξικότητας. Αν και οι πολυμορφισμοί στο SLCO1B1 επηρεάζουν 

πολλαπλές στατίνες, η ισχύς των στοιχείων είναι υψηλότερη για τη σιμβαστατίνη., 

επομένως, οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν αυτήν.  

 Τα αρχεία απλότυπων για τα δύο αυτά γονίδια SLC01B1 και UGT1A1 

κατασκευάστηκαν με όμοιο τρόπο όπως το αρχείο για το CYP3A5. Οι πληροφορίες για 

το πρώτο γονίδιο αντλήθηκαν από το SLC01B1_allele_definition_table του CPIC  

(https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-simvastatin-and-slco1b1/) με 

αποτέλεσμα ένα αρχείο 12 στηλών και 38 γραμμών (η στήλη Nucleotide change to 

gene παρέμεινε κενή λόγω έλλειψής της πληροφορίας). Όμοια, για το δεύτερο γονίδιο 

οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το UGT1A1_allele_definition_table  

(https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-atazanavir-and-ugt1a1/) με αποτέλεσμα 

https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-simvastatin-and-slco1b1/
https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-atazanavir-and-ugt1a1/
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ένα csv αρχείο απλότυπων με 12 στήλες και 9 γραμμές. Σε αυτό το τελευταίο αρχείο 

έγινε μια μικρή προσθήκη πληροφορίας για τους απλότυπους *28, *36 και *37. Η κύρια 

πληροφορία τους, rsID προστέθηκε από τη βάση pharmGKB 

(https://www.pharmgkb.org/search?connections&gaSearch=ugt1a1&query=ugt1a1&t

ype=haplotype) διότι υπολείπονταν από τη βάση CPIC.  

 Ως αναφορά το αρχείο διπλότυπων για το γονίδιο UGT1A1 ακολουθήθηκε η 

ίδια ακριβώς τακτική με αυτήν του αρχείου για το CYP3A5. Το παραγόμενο αρχείο 

περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς διπλότυπους που μπορεί να προκύψουν (δηλαδή 28) 

και οι πληροφορίες Diplotype και Phenotypes αντλήθηκαν από το πρώτο φύλλο 

εργασιών (“Possible UGT1A1 Diplotype”) του αρχείου UGT1A1_diplotype-

phenotype_table του CPIC. Επίσης παρατηρείται ξανά η αλλαγή του “Normal” σε 

“Extensive Metabolizer”. Τα λοιπά δεδομένα εξάχθηκαν από την πιο πρόσφατη 

δημοσίευση  κατευθυντήριων γραμμών του CPIC για το φάρμακο (49) που αφορούν 

μόνο τους 14 από τους 28 διπλότυπους. H αντιστοίχιση τωνTable 1, Table 2 είναι 

όμοια με αυτή του Πίνακα 4 με τη μόνη διαφορά ότι η στήλη Examples of genotypes 

στη δημοσίευση αναφέρεται ως Examples of diplotypes. Για τους υπόλοιπους 14 

διπλότυπους οι πληροφορίες Genotypes, Implications και Classification of 

recommendations παρέμειναν κενές. Σε αντίθεση με το γονίδιο CYP3A5 η πληροφορία 

Recommendations για τους υπόλοιπους 14 διπλότυπους συμπληρώθηκε από το 

δεύτερο φύλλο εργασιών (“UGT1A1 consult note”) του αρχείου UGT1A1_diplotype-

phenotype_table. Ανάλογα με το είδος της πληροφορίας Phenotypes συμπληρώθηκε η 

στήλη Recommendations του αρχείου csv από τη στήλη Consultation (Interpretation) 

Text Provided with Test Result. Το τελικό αρχείο περιέχει 8 στήλες και 29 γραμμές. 

 Τέλος, σχετικά με το αρχείο διπλότυπων του SLC01B1 πραγματοποιήθηκε 

ακριβώς η ίδια διαδικασία με αυτή του προηγούμενου γονιδίου. Η μόνη διαφορά είναι 

ότι δεν πραγματοποιείται η αλλαγή του “Normal” σε “Extensive Metabolizer”. Οι 

πληροφορίες αντλήθηκαν και ταξινομήθηκαν με το ίδιο σκεπτικό από το 

SLC01B1_diplotype-phenotype_table  και την πιο πρόσφατη δημοσίευση  

κατευθυντήριων γραμμών του CPIC (50). Η αντιστοίχιση των πληροφοριών ακολουθεί 

τη γνωστή λογική και περιγράφεται στον Πίνακα 12. Το τελικώς παραγόμενο csv 

αρχείο διπλότυπων αποτελεί ένα αρχείο με 8 στήλες και 704 γραμμές. 

CPIC publication CSV διπλότυπων 

Examples of diplotypes (Τable1) Diplotypes 

Genotype definition(Τable1) Genotypes 

Phenotype (Table 1) Phenotypes 

Implications for simvastatin (Τable2) Implications 

Dosing recommendations for simvastatin(Τable2) 

and Consultation (Interpretation) Text Provided 

with Test Result (SLC01B1_diplotype-

phenotype_table) 

 

Recommendations 

Classification of recommendations (Τable2) Classification of recommendations 

Πίνακας 12 Αντιστοίχιση πληροφοριών από τη δημοσίευση του CPIC σε κύριες και δευτερεύουσες πληροφορίες 

αρχείου διπλότυπων για το γονίδιο SLC01B1. 

https://www.pharmgkb.org/search?connections&gaSearch=ugt1a1&query=ugt1a1&type=haplotype)
https://www.pharmgkb.org/search?connections&gaSearch=ugt1a1&query=ugt1a1&type=haplotype)
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2.4.3. CYP2C9, CYP4F2, VKORC1, rs12777823 (CYP2C cluster) και CFTR 

 Παραλλαγές των γονιδίων CYP2C9, CYP4F2, VKORC1, rs12777823 (CYP2C 

cluster), συν γνωστοί μη γενετικοί παράγοντες, αντιπροσωπεύουν το 50% της 

διακύμανσης της δόσης της βαρφαρίνης. Στοιχεία από τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία 

παρουσιάζουν ότι είναι απαραίτητος ο γονοτυπικός προσδιορισμός των παραλλαγών 

αυτών για τη σωστή εκτίμηση της θεραπευτικής δόσης της βαρφαρίνης στους ασθενείς. 

Το CSV αρχείο απλότυπων που κατασκευάστηκε για την βαρφαρίνη περιέχει 

μέσα το σύνολο των απλότυπων και των τεσσάρων γονιδίων. Οι πληροφορίες αυτές 

εξάχθηκαν από το CPIC Guidelines για τη βαρφαρίνη 

(https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-warfarin-and-cyp2c9-and-vkorc1/) και 

συγκεκριμένα από τα αρχεία CYP2C9_allele_definition_table, 

CYP4F2_allele_definition_table και VKORC1_allele_definition_table αντίστοιχα. Το 

τελευταίο περιέχει μέσα έναν απλότυπο, ονομαζόμενο «rs9923231 variant», του 

οποίου η ονομασία, δηλαδή η κύρια πληροφορία Αllele, μετατράπηκε σε VKORC1-

1639G>A, καθώς έτσι αναφέρεται στην πιο πρόσφατη δημοσίευση κατευθυντήριων 

γραμμών του CPIC (4). Ως εκ τούτου, ο απλότυπος του VKORC1 αποτελεί μία και 

μόνο γραμμή. Τέλος η παραλλαγή rs12777823 δεν διαθέτει allele_definition_table 

όπως οι προηγούμενες, έτσι όλες οι κύριες πληροφορίες και οι δευτερεύουσες Drug και 

Allele functional Status εξάχθηκαν από την πιο πρόσφατη δημοσίευση κατευθυντήριων 

γραμμών του CPIC και η πληροφορία Position (GRCh38.p2), g.94645745G>A 

αντλήθηκε από τη pharmGKB (https://www.pharmgkb.org/variant/PA166154157). Οι 

λοιπές πληροφορίες παρέμειναν κενές. Το τελικό προϊόν αποτελεί ένα αρχείο 12 

στηλών και 66 γραμμών.  

Η κατευθυντήριες οδηγίες συστάσεων δοσολογίας για το φάρμακο βαρφαρίνη 

αποτελούν απόρροια συνδυασμού των απλότυπων όλων των προαναφερθέντων 

γονιδίων. Εκτός αυτού μεταβάλλονται και ανάλογα με την πληθυσμιακή καταγωγή και 

την ηλικία του ατόμου. Τα παραπάνω καθιστούν τη δημιουργία αρχείου διπλότυπων 

αρκετά δύσκολη. Η απόπειρα αντιστοίχισης σε επίπεδο διπλότυπου μπορεί να μην 

αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να καταλήξει σε παραπληροφόρηση του 

χρήση. Είναι όμως δυνατή η αντιστοίχιση σε επίπεδο απλότυπου, δηλαδή η διεξαγωγή 

αποτελέσματος που δηλώνει ότι ο χρήστης διαθέτει παραδείγματος χάριν τα 

αλληλόμορφα VKORC1-1639G>A και CYP2C9*2. Από το σημείο αυτό και μετά ο 

χρήστης είναι ικανός να εξάγει μια σωστή φαρμακευτική αγωγή εφόσον μαζί με το 

γονοτυπικό αποτέλεσμα παρέχονται και οι επιπλέον φαινοτυπικές πληροφορίες 

σύμφωνα με τα σχετικά δενδρογράμματα από την πιο πρόσφατη δημοσίευση 

κατευθυντήριων γραμμών του CPIC (Εικόνες 6 & 7).  

 

https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-warfarin-and-cyp2c9-and-vkorc1/
https://www.pharmgkb.org/variant/PA166154157
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Εικόνα 6 Κατευθυντήριες συστάσεις δοσολογίας για τη χορήγηση βαρφαρίνης με βάση τον γονότυπο ενήλικων ασθενών 

(4). 

 

 

Εικόνα 7 Κατευθυντήριες συστάσεις δοσολογίας για τη χορήγηση βαρφαρίνης με βάση τον γονότυπο παιδιατρικών 

ασθενών (4). 

 Το γονίδιο CFTR είναι ένας κρίσιμος ρυθμιστής των μεταφορών υγρών και 

ιόντων και παίζει επίσης έναν σημαντικό ρόλο άμυνας υποδοχής στους αεραγωγούς. 

Παραλλαγές στο γονίδιο αυτό σταματούν την ανταλλαγή ιόντων και νερού μέσω των 

κυτταρικών μεμβρανών. Ως αποτέλεσμα, τα κύτταρα να παράγουν βλέννα, η οποία 

φράζει τους αεραγωγούς, προκαλώντας τα χαρακτηριστικά σημεία και συμπτώματα 

της κυστικής ίνωσης. Το ivacaftor έχει πρόσφατα εγκριθεί για τη θεραπεία της 

κυστικής ίνωσης (CF) σε ασθενείς που διαθέτουν μια συγκεκριμένη παραλλαγή 

(G551D) στο γονίδιο CFTR. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το συγκεκριμένο φάρμακο 
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περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών για τη διευκόλυνση της ερμηνείας των 

δοκιμασιών γονότυπου και την καθοδήγηση της θεραπείας με ivacaftor.  

Επειδή, για το φάρμακο αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο απλά η ύπαρξη 

μίας παραλλαγής, την ονομαζόμενης G551D, η κατασκευή των αρχείων του 

ακολουθούν την ίδια λογική με αυτή που ακολουθήθηκε για το φάρμακο βαρφαρίνη. 

Το CSV αρχείο απλότυπων για το γονίδιο CFTR κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις 

πληροφορίες από το CFTR_allele_definition_table του CPIC 

(https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-ivacaftor-and-cftr/) το οποίο περιγράφει 

57 απλότυπους. Άρα το τελικό προϊόν αποτελείται από 12 στήλες και 58 γραμμές.  

Η κατευθυντήριες οδηγίες συστάσεων δοσολογίας για το φάρμακο ivacaftor 

αποτελούν απόρροια της απλής ύπαρξης ή μη μίας μόνο παραλλαγής. Δηλαδή, η 

φαρμακογονιδιωματική πληροφορία παρέχεται σε επίπεδο απλότυπου κα όχι σε 

επίπεδο διπλότυπου, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην παραπάνω περίπτωση της 

βαρφαρίνης. Επομένως μια απλή αντιστοίχιση απλότυπου που θα συνοδεύεται με τις 

φαινοτυπικές πληροφορίες (Εικόνα 8) που δίνονται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 

δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών του CPIC (51), καθιστούν την εξαγωγή μιας 

ορθής φαρμακευτικής αγωγής εύκολη. 

 

Εικόνα 8  Κατευθυντήριες συστάσεις δοσολογίας για τη χορήγηση ivacaftor σε ασθενείς με κυστική ίνωση. 

2.4.4. IFNL3  

 Η γονοτύπηση του γονιδίου INFL3 στην κλινική πράξη είναι απαραίτητη για τη 

σωστή καθοδήγηση της θεραπείας συνδυασμού πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης-α (PEG-

IFN-α ή PEG-IFN 2a και 2b) και ριμπαβιρίνης (RBV) συμπεριλαμβανομένης της 

θεραπείας με φάρμακα άμεσης δράσης που έχουν εγκριθεί για λοίμωξη του ιού της 

ηπατίτιδας C (HCV).  

 Για το γονίδιο αυτό, η βάση CPIC δεν διαθέτει το γνωστό 

allele_definition_table που διέθετε στις προηγούμενες περιπτώσεις φαρμάκων. Οι 

πληροφορίες λοιπόν για να κατασκευαστεί το αρχείο απλότυπων αντλήθηκαν από 

διάφορες πηγές. Οι πληροφορίες Drug, Gene, rsID, Reference, Alternative εξάχθηκαν 

https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-ivacaftor-and-cftr/
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από την πιο πρόσφατη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών του CPIC για το IFNL3 

(52). Η πληροφορία Chromosome, όπως έχει αναφερθεί ήδη, αντλήθηκε από την βάση 

GeneCards όπως και έγινε σε όλα τα γονίδια. Επίσης, οι πληροφορίες Nucleotide 

change to gene, Position (GRCh38.p2) και Position (RefSeqGene) εξάχθηκαν από τη 

βάση pharmGKB (https://www.pharmgkb.org/variant/PA166155468) από το πεδίο 

alternative names, NM_001276254.2, NC_000019.10 και NG_042193.1 αντίστοιχα. 

Τέλος, οι πληροφορίες Allele, Allele Functional Status, Effect on protein παρέμειναν 

κενές. Η πιο πρόσφατη δημοσίευση αναφέρει πληροφορίες μόνο για έναν απλότυπο 

οπότε το παραγόμενο csv αρχείο απλότυπων αποτελείται από 12 στήλες και 2 γραμμές.  

 Για την κατασκευή του αρχείου διπλότυπων όλες οι πληροφορίες αντλήθηκαν 

από την προαναφερθείσα πιο πρόσφατη δημοσίευση και τους πίνακες Table 1 & 2 με 

την ακριβή αντιστοίχιση να φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 13).  

CPIC publication CSV διπλότυπων 

Genotype rs12979860 (Τable1) με διάκριση CT και 

ΤΤ σε δύο διαφορετικούς διπλότυπους με τις ίδιες 

λοιπές πληροφορίες. 

 

Diplotypes 

Genotype definition(Τable1) Genotypes 

Description (Τable1) Implications 

Implications for PEG-IFN-α and RBV therapy και 

Implications for protease inhibitor combinations with 

PEG-IFN-α and RBV therapy σε συνδυασμό 

(Τable2) 

 

Recommendations 

Classification of recommendations (Τable2) Classification of recommendations 

Πίνακας 13 Αντιστοίχιση πληροφορίων από τη δημοσίευση του CPIC σε κύριες και δευτερεύουσες πληροφορίες 

αρχείου διπλότυπων για το γονίδιο IFNL3. 

Σε αυτό το σημείο είναι ορθό να παρατεθεί ένα παράδειγμα της πληροφορίας 

Recommendations, έτσι ώστε αν γίνει κατανοητή η μορφή της: “ Implications for PEG-

IFN-a and RBV therapy: Approximately 70% chance for SVR after 48 weeks of 

treatment. Consider implications before initiating PEG-IFN-a- and RBV-containing 

regimens. Implications for protease inhibitor combinations with PEG-IFN-a and RBV 

therapy: Approximately 90% chance for SVR after 24–48 weeks of treatment. 

Approximately 80–90% of patients are eligible for shortened therapy (24–28 weeks vs. 

48 weeks). Weighs in favor of using PEG-IFN-a- and RBV- containing regimens.”. Το 

τελικό αρχείο αποτελείται από 4 γραμμές και 8 στήλες.  

 

2.4.5. G6PD  

 Η ανεπάρκεια του ενζύμου G6PD σχετίζεται με την ανάπτυξη οξείας 

αιμολυτικής αναιμίας (ΟΑΑ) που προκαλείται από πολλά φάρμακα. Η ρασμπουρικάση 

αντενδείκνυται σε ασθενείς με ανεπάρκεια G6PD λόγω του κινδύνου εμφάνισης ΟΑΑ 

και πιθανώς μεθαιμοσφαιριναιμίας. Το γονίδιο G6PD εδράζεται στο χρωμόσωμα Χ, 

επομένως η έκφραση του και οι σχετικοί γονότυποι διαφοροποιούται ανάλογα με το 

φύλο. 

https://www.pharmgkb.org/variant/PA166155468
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 Το σχετικό αρχείο απλότυπων συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες 

από το G6PD_allele_definition_table της βάσης CPIC 

(https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-rasburicase-and-g6pd/). Επειδή το 

συγκεκριμένο γονίδιο χαρακτηρίζεται από πληθώρα διαφορετικών αλληλόμορφων, το 

αρχείο κατασκευάστηκε εμπεριέχοντας μέσα μόνο αυτά που αναφέρονται στους 

διπλότυπους του πίνακα Table 1 της πιο πρόσφατης δημοσίευσης κατευθυντήριων 

γραμμών του CPIC για τη ρασμπουρικάση και το γονίδιο G6PD (53). Αυτά είναι τα: B 

(wildtype), Sao Borja, A-, Orissa, Kalyan-Kerala, Mediterranean, Canton, Chatham, 

Viangchan, Bangkok και Villeurbanne. Το τελικό csv αρχείο περιέχει 12 στήλες και 12 

γραμμές.  

 Οι πληροφορίες για το αρχείο διπλότυπων αντλήθηκαν από την 

προαναφερθείσα δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών, με αντιστοίχιση 

πληροφοριών ανάλογη με αυτή που περιγράφεται στον Πίνακα 4, με τη μόνη διαφορά 

ότι η στήλη Examples of genotypes στη δημοσίευση αναφέρεται ως Examples of 

diplotypes. Τελικώς, το αρχείο διπλότυπων αποτελείται από 8 στήλες και 24 γραμμές.  

 

2.4.6. CYP2C19 

 Το γονίδιο CYP2C19 κωδικοποιεί ένα ηπατικό ένζυμο το οποίο ευθύνεται για 

τον μεταβολισμό πολλών φαρμάκων που βρίσκουν εφαρμογή στην κλινική πράξη. 

Τέτοια είναι η κλοπιδογρέλη, η βορικοναζόλη, οι εκλεκτικοί αναστολείς 

επαναπρόσληψης της σεροτονίνης σερταλίνη, σιταλοπράμη και εσιταλοπράμη, και 

κάποια γνωστά τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά όπως είναι η αμιτριπτυλίνη, η δοξεπίνη, 

κλομιπραμίνη, ιμιπραμίνη και τριμιπραμίνη. Είναι λοιπόν προφανές πόσο χρήσιμη 

μπορεί να είναι η γονοτύπηση και η εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών για αυτό 

το γονίδιο.  

 Για ακόμα μια φορά η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών για το αρχείο 

απλότυπων έγινε από το αρχείο CYP2C19_allele_definition_table της βάσης CPIC 

(https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-clopidogrel-and-cyp2c19/). Το σύνολο 

των αλληλόμορφων λοιπόν οδήγησε σε ένα τελικό csv αρχείο με 12 στήλες και 35 

γραμμές.  

 Για τα φάρμακα τα οποία χρήζουν θεραπευτικών συστάσεων βασισμένων στη 

γονοτύπηση του CYP2C19 κατασκευάστηκαν 5 διαφορετικά αρχεία διπλότυπων. Για 

το φάρμακο κλοπιδογρέλη παράχθηκε αρχείο οι πληροφορίες του οποίου αντλήθηκαν 

από τους πίνακες Table 1 & 2 της πιο πρόσφατης δημοσίευσης κατευθυντήριων 

γραμμών της βάσης CPIC (54) . Για τα φάρμακα σιταλοπράμη και εσιταλοπράμη τα 

δεδομένα εξάχθηκαν και αυτά από την πιο πρόσφατη δημοσίευση κατευθυντήριων 

γραμμών του CPIC (55) και συγκεκριμένα από του πίνακες Table 1b & 3a. Για την 

σερταλίνη όμοια από του πίνακες Table 1b & 3b  από την τελευταία αναφερθείσα 

δημοσίευση. Για τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά τα δεδομένα αντλήθηκαν από τους 

πίνακες Table1 (Assignment of CYP2C19 phenotypes) και Table 3 της δημοσίευσης 

(56). Η πληροφορία Classification of Recommendations αυτού του αρχείου προέκυψε 

https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-rasburicase-and-g6pd/
https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-clopidogrel-and-cyp2c19/
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από συνδυασμό των στηλών του Table 3 Classification of recommendation for 

amitriptyline και Classification of recommendation for other tertiary amine TCAs. Για 

παράδειγμα η πληροφορία αυτή για ένα intermediate metabolizer παρατέθηκε ως εξής: 

“Strong for amitriptyline. Optional for other TCAs.”. Η αντιστοίχιση των πληροφοριών 

για τη δημιουργία όλων των αρχείων, πλην αυτό της βορικοναζόλης είναι ανάλογη με 

αυτή του Πίνακα 11. Για το φάρμακο βορικοναζόλη έγινε χρήση των πληροφορίων 

από τη δημοσίευση του CPIC (57) και συγκεκριμένα από τους πίνακες Table 1, 2 & 3.  

Η αντιστοίχιση των πληροφοριών είναι ανάλογη αυτής που Πίνακα 11, με τη διαφορά 

ότι κάποιες πληροφορίες Implications και Recommendations προκύπτουν από 

συνδυασμό των δύο αντίστοιχων πάνελ των πινάκων Table 2 & 3. Αφορούν το ίδιο 

είδος πληροφορίας, η οποία σαν περιεχόμενο διαφέρει ελάχιστα διότι ο ένας πίνακας 

αφορά ενήλικους ασθενείς και ο άλλος ανήλικους. Όταν η πληροφορία των δυο 

αντίστοιχων πάνελ είναι εντελώς διαφορετική απλά παρατίθεται η μία μετά την άλλη. 

Παράδειγμα αποτελεί το Recommendation για το φαινότυπο rapid metabolizer: “For 

adult patients: Choose an alternative agent that is not dependent on CYP2C19 

metabolism as primary therapy in lieu of voriconazole. Such agents include 

isavuconazole and liposomal amphotericin B and posaconazole. For children and 

adolescents:  Initiate therapy with recommended standard of care dosing. Use 

therapeutic drug monitoring to titrate dose to therapeutic trough concentrations.”.  Όταν 

η πληροφορία είναι εν μέρη διαφορετική τότε παρατίθεται πρώτα η όμοια πληροφορία 

και ακολουθούν οι διαφορετικές διαχωριζόμενες όπως παραπάνω με τις φράσεις: “For 

adult patients” και “For children and adolescents”. Για παράδειγμα το 

Recommendation για το φαινότυπο ultrarapid metabolizer παρατίθεται ως εξής: 

“Choose an alternative agent that is not dependent on CYP2C19 metabolism as primary 

therapy in lieu of voriconazole. For adult patients: Such agents include isavuconazole 

and liposomal amphotericin B and posaconazole. For children and adolescents:  Such 

agents include liposomal amphotericin B and posaconazole.”. Με ανάλογο τρόπο 

δομήθηκαν οι πληροφορίες Implications και Recommendations για τους φαινότυπους 

rapid metabolizer και poor metabolizer αντίστοιχα. Τέλος, τα τελικά csv αρχεία 

διπλότυπων για όλα τα φάρμακα περιέχουν δεδομένα 8 στηλών και 10 γραμμών 

έκαστο.  

2.4.7. CYP2D6 

 Όπως και το ένζυμο CYP2C19 έτσι και το CYP2D6 εμπλέκεται στον 

μεταβολισμός πολλών φαρμάκων όπως είναι η ταμοξιφαίνη, η κωδεΐνη , τα αντιεμετικά 

ονδανσετρονη και τροπισετρονη, οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της 

σεροτονίνης παροξετίνη και φλουβοξαμίνη και κάποια τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. 

Ορθώς λοιπόν υπάρχουν στοιχεία από τη βιβλιογραφία που παρέχουν κατευθυντήριες 

θεραπευτικές συστάσεις για αυτά τα φάρμακα, βασισμένες στον γονότυπο του ατόμου 

για το γονίδιο CYP2D6. 

 Για τη δημιουργία του αρχείου απλότυπων του γονιδίου CYP2D6 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα αλληλόμορφα που εμφανίζονται στους διπλότυπους που 

σχετίζονται με την ανταπόκριση στα παραπάνω φάρμακα και αυτοί είναι:  *1, *1xN, 

*2, *2xN, *3, *4, *4xN, *5, *6, *9, *10, *41. Οι πληροφορίες των απλότυπων αυτών 



40 
 

αντλήθηκαν από το αρχείο CYP2D6_allele_definition_table του CPIC 

(https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-codeine-and-cyp2d6/ ). Το πρόβλημα που 

προκύπτει σε αυτό το σημείο είναι ότι αρχείο αυτό είναι πάρα πολύ πρόσφατο 

(τελευταία ενημέρωση: 29/05/1018), ενώ οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις 

κατευθυντήριων οδηγιών είναι αρκετά παλαιότερες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

υπάρχει ασυμφωνία ως αναφορά τους απλότυπους. Πιο συγκεκριμένα τα αλληλόμορφα 

*1, *2, *3, *4, *6, *10 δεν αναφέρονται με αυτή την ονομασία στο αρχείο 

allele_definition_table. Αντ’ αυτών υπάρχουν αλληλόμορφα με ονομασίες *1Α, *2Α, 

*3Α, *4Α, *6Α, *10Α που είναι εύκολο κανείς να υποθέσει ότι αφορούν στους ίδιους 

απλότυπους. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε διασταύρωση των πληροφοριών με 

τη βάση pharmGKB για κάθε ένα από αυτά τα *alleles (αναζήτηση CYP2D6*allele). 

Το αποτέλεσμα της διασταύρωσης είναι ότι όλοι οι απλότυποι είναι όντως ταυτόσημοι 

πλην του *2Α. Οπότε οι πληροφορίες για τα 5 όμοια αλληλόμορφα πάρθηκαν από το 

allele_definition_table, όμως η πληροφορία Alleles μετονομάστηκε από *1Α, *3Α, 

*4Α, *6Α, *10Α σε *1, *3, *4, *6, *10 για το καθένα αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης του απλότυπου *2 από την pharmGKB και του *2Α από το CPIC, 

συγκρίθηκαν με αποτέλεσμα ο πρώτος να αποτελείται από 3 παραλλαγές (rs16947, 

rs1135840, rs1058164)  και ο δεύτερος από αυτές τις 3 συν άλλες 11. Τελικά στο αρχείο 

ο συγκεκριμένος απλότυπος αναγράφεται ως *2 και αποτελείται από τις 

προαναφερθείσες 3 παραλλαγές των οποίων οι λοιπές πληροφορίες εξάχθηκαν από το 

αρχείο allele_definition_table. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το τελικό csv 

αρχείο απλότυπων αποτελείται από 12 στήλες και 13 σειρές.  

 Για τα φάρμακα τα οποία χρήζουν θεραπευτικών συστάσεων βασισμένων στη 

γονοτύπηση του CYP2D6 κατασκευάστηκαν 6 διαφορετικά αρχεία διπλότυπων. Η 

γενική μορφή εξαγωγής και ταξινόμησης των πληροφορίων ακολουθεί αυτή του 

Πίνακα 5 με κάποιες εξαιρέσεις. Για το φάρμακο ταμοξιφαίνη οι πληροφορίες 

αντλήθηκαν από τους πίνακες Table 1 & 2 της δημοσίευσης του CPIC για το σχετικό 

φάρμακο (58). Για τα φάρμακα παροξετίνη και φλουβοξαμίνη οι πληροφορίες 

αντλήθηκαν από τους πίνακες  Table 1, 2a, 2b της αντίστοιχης δημοσίευσης (55). Για 

το φάρμακο κωδεΐνη οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τους πίνακες  Table 1 & 2 της 

δημοσίευσης (59). Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση αυτού του φαρμάκου η 

προκύπτουσα πληροφορία Recommendations αποτελεί συνδυασμό των στηλών  

Implications for codeine metabolism και Considerations for alternative opioids του 

πίνακα Table 2. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φάρμακα ονδανσετρόνη και τροπισετρόνη, 

για τα οποία οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τους πίνακες Table 1 & 2 της 

δημοσίευσης (60) και η πληροφορία Recommendations αποτελεί συνδυασμό των 

στηλών  Implication και Consideration for alternative 5-HT3 receptor antagonists 

antiemetics του πίνακα Table 2. Για τα τρικυκλικά αντικαταθληπτικά αμιτριπτυλίνη, 

νορτριπτυλίνη, δοξεπίνη, κλομιπραμίνη, ιμιπραμίνη, τριμιπραμίνη και δεσιπραμίνη οι 

πληροφορίες αντλήθηκαν από τους πίνακες Table 1 (Assignment of CYP2D6 

phenotypes) & 2 της δημοσίευσης (56). Η πληροφορία Classification of 

Recommendations αυτού του αρχείου προέκυψε από συνδυασμό των στηλών του 

Table 2 Classification of recommendation for amitriptyline and nortripyline και 

https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-codeine-and-cyp2d6/
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Classification of recommendation for other TCAs. Για παράδειγμα, η πληροφορία αυτή 

για ένα ultrarapid metabolizer παρατέθηκε ως εξής: “Strong for amitriptyline and 

nortriptyline. Optional for other TCAs.”. Όλα τα παραγόμενα αρχεία είναι 12 στηλών 

και 19 γραμμών, εκτός από αυτά των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών  και τις κωδεΐνης 

που είναι 20 και 16 σειρών αντίστοιχα. 

  Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί κάποια τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά διαθέτουν 

δοσολογικές συστάσεις οι οποίες εξαρτώνται από CYP2C19 γονότυπο και από 

CYP2D6 γονότυπο, οι οποίες όμως είναι ανεξάρτητες οι μεν από τις δε.  Το φάρμακο 

αμιτριπτυλίνη αποτελεί εξαίρεση διότι καθώς διαθέτει συστάσεις για το κάθε γονίδιο 

ανεξάρτητες από αυτές του άλλου, διαθέτει και συστάσεις συνδυαστικές, δηλαδή 

συστάσεις που βασίζονται στους φαινότυπους του CYP2D6 και του CYP2C19 μαζί. 

Αυτές οι πληροφορίες δίνονται από τον πίνακα Table 4 της πιο πρόσφατης 

δημοσίευσης του CPIC για τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Ως εκ τούτου, η 

αμιτριπτυλίνη ανευρίσκεται σε 3 csv αρχεία διπλότυπων, σε ένα για το γονίδιο 

CYP2C19, ένα για το CYP2D6 και ένα τρίτο με την πληροφορία του πίνακα Table 4.  

Για την δημιουργία αυτού του αρχείου ο κάθε φαινότυπος αναλύθηκε σε όλους 

τους πιθανούς διπλότυπους και η αντιστοίχιση έγινε σύμφωνα με το παράδειγμα που 

παρατίθεται με τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 14). Συμπληρώνοντας αριστερά και 

προς τα κάτω τις τέσσερις τελευταίες γραμμές του Πίνακα 14 με κάθε διπλότυπο του 

ακόλουθου φαινότυπου καταλήγουμε στο ζητούμενο αρχείο το οποίο αποτελείται από 

21 στήλες και 11 γραμμές. 

Table 4 

Phenotype CYP2D6 ultrarapid metabolizer 

CYP2C19 ultrarapid or 

rapid metabolizer 

Avoid amitriptyline use. Classification of recommendation: 

Optional 

CSV αρχείο 

Genes CYP2D6 CYP2D6 ultrarapid 

metabolizer 

CYP2D6 

ultrarapid 

metabolizer 

CYP2D6 

ultrarapid 

metabolizer 

CYP2C19 Diplotype *1xN/*1xN *1xN/*2xN *2xN/*2xN 

CYP2C19 

ultrarapid 

metabolizer 

*17/*17 Avoid amitriptyline 

use. Classification 

of 

recommendation: 

Optional 

Avoid 

amitriptyline use. 

Classification of 

recommendation: 

Optional 

Avoid 

amitriptyline use. 

Classification of 

recommendation: 

Optional 

CYP2C19 

rapid 

metabolizer 

*1/*17 Avoid amitriptyline 

use. Classification 

of 

recommendation: 

Optional 

Avoid 

amitriptyline use. 

Classification of 

recommendation: 

Optional 

Avoid 

amitriptyline use. 

Classification of 

recommendation: 

Optional 
Πίνακας 14 Αντιστοίχιση Table 4 της επίσημης δημοσίευσης του CPIC με το αντίστοιχο προς κατασκευή αρχείο csv 

για το φάρμακο αμιτριπτυλίνη και τα γονίδια CYP2C19 και CYP2D6. 

2.4.8. TPMT, NUDT15 

Η μεθυλοτρανσφεράση της θειοπουρίνης, το ένζυμο που παράγεται από το 

γονίδιο  TPMT καταβολίζει τις θειοπουρίνες (αζαθειοπρίνη, μερκαπτοπουρίνη, 

θειογουανίνη) οι οποίες είναι αντινεοπλασματικά φάρμακα. Μεταλλαγμένα 
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αλληλόμορφα του γονιδίου TPMT σχετίζονται με χαμηλή δραστικότητα ενζύμου και 

έντονα φαρμακολογικά αποτελέσματα των θειοπουρινών. Τα αλληλόμορφα απώλειας 

της λειτουργίας στο γονίδιο NUDT15, τα οποία είναι κοινά στους Ασιάτες και τους 

ισπανόφωνους, μειώνουν την αποικοδόμηση των δραστικών μεταβολιτών των 

θειοπουρινών. Και στις δύο περιπτώσεις αποτέλεσμα είναι η μυελοκαταστολή (61) γι’ 

αυτό και η γνώση της ύπαρξης τέτοιων αλληλομόρφων είναι ιδιαίτερα σημαντική για 

ασθενείς με νεοπλασματικές παθήσεις. 

Τα αρχεία απλότυπων για τα γονίδια TPMT και NUDT15 κατασκευάστηκαν 

σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα TPMT_allele_definition_table και 

NUDT15_allele_definition_table του CPIC (https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-

for-thiopurines-and-tpmt/ ). Το τελικό CSV αρχείο για το πρώτο γονίδιο αποτελείται 

από 12 στήλες και 44 γραμμές, ενώ για το δεύτερο γονίδιο από 12 στήλες και 10 

γραμμές.  

 Για κάθε ένα από τα γονίδια κατασκευάστηκε ένα αρχείο διπλότυπων. Για το 

γονίδιο TPMT το αρχείο περιλαμβάνει το σύνολο των διπλότυπων (δηλαδή 16) που 

δίνονται στο Table 1 (Assignment of likely TPMT phenotypes based on genotypes) 

της επίσημης δημοσίευσης του CPIC για τις θειοπουρίνες (61).  Οι κύριες και 

δευτερεύουσες πληροφορίες του αρχείου συλλέχθηκαν από την ίδια δημοσίευση από 

τους πίνακες Table 1 (Assignment of likely TPMT phenotypes based on genotypes) 

και Table 2 και ακολουθεί ακριβώς τη λογική του Πίνακα 11. Σύμφωνα λοιπόν με τον 

πίνακα Table 2 οι συστάσεις για κάθε μία από τις τρεις θειοπουρίνες διαφέρουν, 

επομένως στο ίδιο αρχείο οι πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε διπλότυπων δίνονται 

ξεχωριστά (σε άλλη σειρά) για κάθε φάρμακο. Πιο επεξηγηματικά, το σύνολο τον 

διαφορετικών διπλότυπων επαναλαμβάνεται τρεις φορές μέσα στο αρχείο. Άρα, ενώ 

θα αναμέναμε 16 σειρές διπλότυπων, τελικά έχουμε 48 σειρές (16x3). Στις πρώτες 16, 

η πληροφορία Drug αφορά το φάρμακο μερκαπτοπουρίνη, στις επόμενες 16 το 

φάρμακο αζαθειοπρίνη και στις τελευταίες 16 το φάρμακο θειογουανίνη. Οι 

πληροφορίες Gene, Diplotype, Genotypes και Phenotypes είναι πανομοιότυπες και για 

τα τρία φάρμακα όποτε και επαναλαμβάνονται και σε αντιστοιχία με τις σειρές 

διπλότυπων. Οι πληροφορίες Ιmplications, Recommendations και Classifications of 

Recommendations διαφέρουν ανά διπλότυπο ανά φάρμακο και έτσι για κάθε ένα 

φάρμακο συμπληρώθηκαν οι αντίστοιχες πληροφορίες σύμφωνα με τον Πίνακα Table 

2. Να σημειωθεί ότι στο σύνολο των διπλότυπων που περιεγράφηκε υπάρχουν κάποιοι 

που αναφέρονται στο Table 1 ως “Indeterminate” και δεν αναφέρονται καθόλου στον 

πίνακα με τις συστάσεις, τότε οι πληροφορίες τους συμπληρώνονται κανονικά εκτός 

από τις πληροφορίες Implications, Recommendations και Classifications of 

Recommendations που παραμένουν κενές. Το τελικό προϊόν αποτελεί ένα αρχείο τύπου 

CSV με 8 στήλες και 49 σειρές.  

  Ακριβώς ο ίδιος συλλογισμός ακολουθήθηκε κατά την κατασκευή του αρχείου 

διπλότυπων για το γονίδιο NUDT15. Ξανά οι 12 διαφορετικοί διπλότυποι του γονιδίου 

σύμφωνα με τον πίνακα Table 1 (Assignment of likely NUDT15 phenotypes based 

on genotypes) επαναλαμβάνονται διαδοχικά τρεις φορές, μία για κάθε φάρμακο και οι 

https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-thiopurines-and-tpmt/
https://cpicpgx.org/guidelines/guideline-for-thiopurines-and-tpmt/
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λοιπές πληροφορίες συμπληρώνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και 

προηγουμένως συμπληρώνοντας τις πληροφορίες Ιmplications, Recommendations και 

Classifications of Recommendations από τον πίνακα Table 3 της δημοσίευσης του 

CPIC. Τελικά, παράγεται ένα αρχείο με 8 στήλες και 37 σειρές. 

2.4.9. RYR1, CACNA1S 

 Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γονοτύπησης για τα γονίδια RYR1 και 

CACNA1S αποτελούν υψίστης σημασίας καθώς μπορούν να καθοδηγήσουν τους 

παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για τη σωστή χρήση του ισχυρών πτητικών 

αναισθητικών παραγόντων (αλοθάνιο, μεθοξυφλουράνιο, ισοφλουράνιο, ενφλουράνιο, 

δεσφλουράνιο, σεβοφλουράνιο) ή του μυοχαλαρωτικού παράγοντα, 

σουκκινυλοχολίνη. Η ταυτοποίηση σε έναν ασθενή μιας από τις 50 παραλλαγές των 

γονιδίων RYR1 ή CACNA1S οδηγεί σε επιδεκτικότητα κακοήθους υπερθερμίας 

(malignant hyperthermia susceptibility, MHS) (62). 

 Η κατασκευή των αρχείων για αυτά τα δύο γονίδια ακολουθεί διαφορετική 

τακτική από αυτές που έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα γονίδια. Η παροχή 

συστάσεων σε αυτήν την περίπτωση δίνεται σε επίπεδο απλής ύπαρξης αλληλομόρφου 

και όχι σε επίπεδο διπλότυπου. Γι’ αυτό το λόγο δεν πραγματοποιήθηκε κατασκευή 

ξεχωριστού αρχείου διπλότυπου και γονότυπου, παρά μόνο ένα αρχείο για κάθε γονίδιο 

το οποίο περιέχει μέσα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Το αρχείο αυτό 

περιλαμβάνει 16 στήλες: Drug, Gene, Chromosome, Allele, Allele Functional Status, 

rsID, Reference , Alternative, Nucleotide change to gene, Effect on protein, Position 

(GRCh38.p2), Position (RefSeqGene), Phenotypes, Implications, Recommendations, 

Classification of recommendations. Δηλαδή οι πληροφορίες που στις προηγούμενες 

περιπτώσεις συνέθεταν το αρχείο διπλότυπου, τώρα έχουν ενσωματωθεί στο ίδιο 

αρχείο με τους απλότυπους αφού αφορούν τους τελευταίους. Οι πληροφορίες των 

στηλών 4-12 συλλέχθηκαν από τα αρχεία RYR1_allele_definition_table και 

CACNA1S_allele_definition_table του CPIC (https://cpicpgx.org/guidelines/cpic-

guideline-for-ryr1-and-cacna1s/) αντίστοιχα για κάθε γονίδιο.  Ακολούθως, οι 

πληροφορίες των στηλών 13-16 αντλήθηκαν από την επίσημη δημοσίευση του CPIC 

(62), και τους πίνακες Table 1 και Table 2 συνήθη τρόπο που περιγράφεται στον 

Πίνακα 11. Τα τελικά προϊόντα είναι ένα αρχείο 16 στηλών και 49 σειρών για το 

γονίδιο RYR1, και 16 στηλών και 4 σειρών για το CACNA1S.  

2.4.10. HLA-B, HLA-A 

 Τα HLA-B και HLA-A αποτελούν μέρος ενός μεγάλου συνόλου γονιδίων 

γνωστών ως το κύριο ανθρώπινο σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (Major 

Histocompatibility Complex, MHC). Αυτά τα γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

κυτταρικής επιφάνειας που παρουσιάζουν ενδοκυτταρικά αντιγόνα στο ανοσοποιητικό 

σύστημα. Τα ενδοκυτταρικά αντιγόνα είναι συνήθως τα συνήθη προϊόντα διάσπασης 

των ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών. Ωστόσο, εάν το αντιγόνο που παρουσιάζεται 

προέρχεται από παθογόνο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από μεταμοσχευμένο ιστό, 

μπορεί να προκαλέσει ανοσολογική απόκριση. Σύμφωνα με την επιτροπή 

ονοματολογίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) για τους παράγοντες του 

https://cpicpgx.org/guidelines/cpic-guideline-for-ryr1-and-cacna1s/
https://cpicpgx.org/guidelines/cpic-guideline-for-ryr1-and-cacna1s/
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συστήματος HLA (http://hla.alleles.org), υπάρχουν περισσότερα από 4.000 

αναγνωρισμένα αλληλόμορφα HLA-B και περισσότερα από 3.000 αναγνωρισμένα 

HLA-A αλληλόμορφα, πολλά από τα οποία διαφέρουν από περισσότερα του ενός 

νουκλεοτιδίου το ένα από το άλλο (63). Ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα είναι ικανά 

να παράγουν ανοσοδιαμεσολαβούμενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας μέσω 

αλληλεπιδράσεων με μόρια MHC. Παραδείγματα που αφορούν το περιεχόμενο αυτού 

του υπό-κεφαλαίου είναι αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 15, στον οποίο 

αναφέρονται τα αλληλόμορφα του γονιδίου, τα φάρμακα και οι ανεπιθύμητες ενέργειες 

που παρουσιάζονται από τη λήψη των φαρμάκων από άτομα που διαθέτουν τα 

αλληλόμορφα.  

Αλληλόμορφα Φάρμακα Ανεπιθύμητες ενέργειες 

HLA-B*57:01 Αβακαβίρη Αντιδράσεις υπερευαισθησίας 

HLA-B*58:01 Αλλοπουρινόλη Σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες 

ενέργειες  

(Σύνδρομο υπερευαισθησίας φαρμάκου, 

Σύνδρομο Stevens-Johnson, Τοξική 

επιδερμική νεκρόλυση) 

HLAB*15:02 Φαινυτοΐνη, Καρβαμαζεπίνη, 

Οξκαρβαζεπίνη 

Σύνδρομο Stevens-Johnson, 

 Τοξική επιδερμική νεκρόλυση 

HLA-A*31:01 Καρβαμαζεπίνη, 

Οξκαρβαζεπίνη 

Δερματικό εξάνθημα, Ηωσινοφιλία, 

Σύνδρομο Stevens-Johnson,  

Τοξική επιδερμική νεκρόλυση 

Πίνακας 15 Αλληλόμορφα γονιδίων HLA-B και HLA-A, τα φάρμακα που αλληλοεπιδρούν με την ύπαρξη αυτών και οι 

προκύπτουσες ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Το γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί πληθώρα αλληλομόρφων των γονιδίων 

αυτών, καθιστά τη μορφή ονοματολογίας τους διαφορετική από την συνηθισμένη. Η 

ονοματολογία ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2010 και περιλαμβάνει 

έως και τέσσερα σύνολα ψηφίων που χωρίζονται από άνω και κάτω τελεία, 

ενδεχομένως ακολουθούμενα από ένα επίθεμα γραμμάτων. Στην περίπτωση του HLA-

B, το HLA-B*07:02:01 χρησιμοποιείται ως αλληλουχία αναφοράς επειδή ήταν ένα από 

τα πρώτα αλληλόμορφα HLA που πρέπει να ταυτοποιηθούν, λόγω του υψηλού 

επιπολασμού του στους Καυκάσιους. Το πρώτο σύνολο ψηφίων περιγράφει τον "τύπο" 

του αλληλόμορφου. Το δεύτερο σύνολο ψηφίων περιγράφει τον "υποτύπο" του 

αλληλόμορφου. Ο συνδυασμός του πρώτου και δεύτερου σετ ψηφίων μπορεί να 

περιγράφει κάθε αλληλόμορφο HLA για το οποίο υπάρχει ένας νουκλεοτιδικός 

πολυμορφισμός που αλλάζει την αλληλουχία αμινοξέων της πρωτεΐνης. Για 

παράδειγμα, το αλληλόμορφο HLAB*57:03 διαφέρει από το HLA-B*57:01 σε δύο μη 

συνώνυμες υποκαταστάσεις. Μια τρίτη ομάδα ψηφίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να περιγράψει αλληλόμορφα που διαφέρουν μόνο με συνώνυμες υποκαταστάσεις, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί δεν οδηγούν σε αλλαγή 

στην αλληλουχία αμινοξέων της πρωτεΐνης. Μια τέταρτη ομάδα ψηφίων μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει αλληλόμορφα που διαφέρουν σε μη 

κωδικεύουσες περιοχές, όπως ιντρόνια και πλευρικές 5' ή 3' εξονικές περιοχές. Αυτά 

τα σύνολα ψηφίων μπορεί να απαιτούνται ή να μην απαιτούνται για να περιγράψουν 
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πλήρως ένα δεδομένο αλληλόμορφο. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη HLA-B*57:01 

μπορεί στην πραγματικότητα να κωδικοποιηθεί από διάφορες διαφορετικές γενετικές 

αλληλουχίες, από HLA-B*57:01:01 έως HLA-B*57:01:07. Αυτές οι αλληλουχίες είναι 

γενετικά διακριτές στο επίπεδο των νουκλεοτιδίων, αλλά δεν έχουν ως αποτέλεσμα 

μεταβολές αμινοξέων στην τελική πρωτεΐνη (51, Supplement). 

 Για την κατασκευή των αρχείων απλότυπων, η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

δεν ομοιάζει καθόλου με τις διαδικασίες των προαναφερθέντων γονιδίων. Η 

πολυπλοκότητα  και ο μεγάλος αριθμός των αλληλομόρφων των γονιδίων HLA-A και 

HLA-B καθιστά την αναπαράσταση των πληροφοριών τους δύσκολη για κάθε ήδη 

υπάρχουσα βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες των αλληλομόρφων, 

δηλαδή από ποιους πολυμορφισμούς αποτελούνται και σε ποια περιοχή του γονιδίου 

εδράζονται αυτοί,  δεν είναι εύκολα κατανοητές και προσβάσιμες. Στα αρχεία της 

βάσης CPIC δεν περιλαμβάνεται καμία από τις παραπάνω πληροφορίες, όπως και στην 

βάση pharmGKB. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές βάσεις για την 

άντληση των πληροφοριών των διαφορετικών αλληλομόρφων. Επί πρόσθετα, λίγο 

διαφορετικά κατασκευάστηκε και η δομή των αρχείων απλότυπων, τα οποία στο 

σύνολο τους για τα γονίδια HLA είναι 4, και καθένα αντιστοιχεί σε ένα από τα 

παραπάνω αλληλόμορφα του Πίνακα 15, για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες 

συστάσεις δοσολογίας όταν κατά την παρουσία τους χορηγούνται συγκεκριμένα 

φάρμακα. Πιο συγκεκριμένα, οι 12 στήλες των CSV αρχείων απλότυπων παραμένουν 

ίδιες: Drug, Gene, Chromosome, Allele, Allele Functional Status, rsID, Reference, 

Alternative, Nucleotide change to gene, Effect on protein, Position (Genome 

Assembly), Position (RefSeqGene), ενώ το νόημα αλλάζει στο περιεχόμενο των 

σειρών. Κάθε σειρά περιέχει ένα μόνο πολυμορφισμό που παρουσιάζεται στο 

αλληλόμορφο που εκπροσωπεί το κάθε αρχείο, και όχι ένα αλληλόμορφο όπως 

συνέβαινε στις προηγούμενες περιπτώσεις όπου κάθε αρχείο αντιστοιχούσε σε ένα 

γονίδιο. Συγκεντρωτικά λοιπόν, στο σύνολο κατασκευάστηκαν 4 αρχεία απλότυπων, 

ένα για το αλληλόμορφο HLA-B*57:01, ένα για το HLA-B*58:01, ένα για το 

HLAB*15:02 και ένα για το HLA-A*31:01 με αντίστοιχο σύνολο σειρών 60 (άρα 59 

παραλλαγές), 59 (άρα 58 παραλλαγές), 43 (άρα 42 παραλλαγές) και 35 (άρα 34 

παραλλαγές). 

 Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων των πολυμορφισμών που απαρτίζουν 

κάθε ζητούμενο αλληλόμορφο, ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τη βάση IPD-IMGT/HLA 

του European Bioinformatics institute, όπου στην ενότητα IMGT/HLA Allele Query 

Form (https://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/allele.html) δίνεται η δυνατότητα 

αναζήτησης οποιουδήποτε αλληλόμορφου των γονιδίων HLA. Από τα αποτελέσματα 

αναζήτησης, επιλέγοντας την πρώτη επιλογή και στη συνέχεια το σύνδεσμο View 

HGVS Report, παρουσιάζονται δύο περιγραφές των παραλλαγών του απαρτίζουν το 

προς αναζήτηση αλληλόμορφο. Οι εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζουν την 

αναφορά που προκύπτει από τον σύνδεσμο για την αναζήτηση κάθε αλληλομόρφου.  

https://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/allele.html
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Εικόνα 9 Σύνολο των παραλλαγών που συνάγουν στο αλληλόμορφο Β*57:01 με ονοματολογία νουκλεοτιδικής αλλαγής 

στο γονίδιο. 

 

 

Εικόνα 10 Σύνολο των παραλλαγών που συνάγουν στο αλληλόμορφο Β*58:01 με ονοματολογία νουκλεοτιδικής 

αλλαγής στο γονίδιο. 
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Εικόνα 11 Σύνολο των παραλλαγών που συνάγουν στο αλληλόμορφο Β*15:02 με ονοματολογία νουκλεοτιδικής 

αλλαγής στο γονίδιο. 

 

Εικόνα  12 Σύνολο των παραλλαγών που συνάγουν στο αλληλόμορφο Α*31:01 με ονοματολογία νουκλεοτιδικής 

αλλαγής στο γονίδιο. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν για κάθε αλληλόμορφο μια 

περιγραφή των παραλλαγών που προκύπτει από σύγκριση της αλληλουχίας του προς 

αναζήτηση αλληλομόρφου με την αλληλουχία IMGT/HLA reference sequence και μια 

περιγραφή που προκύπτει έπειτα από σύγκριση με την αλληλουχία GRC reference 

sequence. Από τις Εικόνες 9, 10 και 11 διαπιστώνεται ότι οι δύο συγκρίσεις παράγουν 
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ταυτόσημες παραλλαγές, επομένως για τα αλληλόμορφα Β*57:01, Β*58:01 και 

Β*15:02 τα αρχεία κατασκευάστηκαν με το σύνολο των εικονιζόμενων 

πολυμορφισμών. Το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση του αλληλομόρφου Α*31:01, στα 

αποτελέσματα του οποίου οι δύο ξεχωριστές περιγραφές δεν φαίνεται να συνάδουν 

μεταξύ τους. Στην προκειμένη κατάσταση, επιλέχθηκε το σύνολο των αλληλομόρφων 

της δεύτερης περιγραφής (σύγκριση με GRC reference sequence) για την δημιουργία 

του αντίστοιχου αρχείου απλότυπων, κι αυτό γιατί κατά την περεταίρω αναζήτηση 

πληροφοριών για κάθε μία από τις παραλλαγές της πρώτης περιγραφής προκύπτουν 

αρκετές ανακρίβειες σχετικά με τις παραλλαγές που είναι υπό κόκκινη υπογράμμιση 

στην Εικόνα 12. Οι ανακρίβειες αυτές θα αναλυθούν παρακάτω. 

Επόμενο βήμα μετά την άντληση της περιγραφής κάθε αλληλομόρφου είναι η 

αναζήτηση των πληροφορίων (τουλάχιστον των κύριων πληροφοριών) που απαρτίζουν 

το κάθε αρχείο απλότυπου. Οι πληροφορίες αυτές ανακτήθηκαν με τη χρήση της βάσης 

gnomAD browser (https://gnomad.broadinstitute.org/), όπου αναζητώντας το κάθε 

γονίδιο HLA-B και HLA-A λαμβάνονται πληροφορίες για ένα πολύ μεγάλο σύνολο 

πολυμορφισμών που εδράζονται σε αυτά τα γονίδια. Με την επιλογή Export variants 

to CSV, δίνεται πρόσβαση σε ένα μεγάλο αρχείο που περιέχει πληροφορίες τόσο 

δομικές όσο και συχνοτήτων για κάθε παραλλαγή. Αντιστοιχίζοντας κάθε έναν 

πολυμορφισμό με συμβολισμό «νουκλεοτιδική παραλλαγή στο γονίδιο» του κάθε 

αλληλόμορφου με τον αντίστοιχο πολυμορφισμό του τελευταίου αρχείου είναι δυνατή 

η συλλογή το λοιπών απαιτούμενων δεδομένων για την συμπλήρωση των 

πληροφοριών του αρχείου απλότυπου. Στον Πίνακα 16 απεικονίζεται πως 

αντιστοιχήθηκε η πληροφορία από το αρχείο gnomAD στο παραγόμενο CSV αρχείο 

απλότυπου. 

CSV αρχείο διπλότυπου Αρχείου του gnomAD Παράδειγμα 

rsID rsID rs9266206 

Reference Reference A 

Alternative Alternative C 

Nucleotide change to gene Transcript Consequence c.5T>G 

Effect on protein Protein Consequence p.Leu2Arg 

Position (Genome Assembly) Position 31324931 

Πίνακας 16 Αντιστοίχιση πληροφοριών του αρχείου παραλλαγών που προκύπτει από τη βάση gnomAD με τις προς 

συμπλήρωση πληροφορίες του αρχείου απλότυπου. 

 Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες Allele Functional Status και Position 

(RefSeqGene) παρέμειναν κενές. Επίσης οι πληροφορίες Drug, Gene, Chromosome, 

Allele συμπληρώθηκαν σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσίευση του CPIC για κάθε 

ένα από τα φάρμακα-αλληλόμορφα. Ειδικά για την πληροφορία Allele απαιτείται να 

συμπληρωθεί ακριβώς όπως αναφέρεται σε κάθε μία δημοσίευση του CPIC 

προκειμένου να συνάδει με την ονοματολογία της πληροφορίας Diplotype του 

αντίστοιχου αρχείου διπλότυπων. 

 Σε κάθε ένα από τα 4 διαφορετικά αλληλόμορφα, κατά την αντιστοίχιση των 

παραλλαγών της περιγραφής που δίνεται από τη βάση IMGT/HLA με τις παραλλαγές 

https://gnomad.broadinstitute.org/
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του αρχείου από τη βάση gnomAD, προκύπτουν παραλλαγές που δεν μπορούν να 

αντιστοιχηθούν λόγω μη ύπαρξης τους, στο αρχείο του gnomAD. Επομένως, οι 

ζητούμενες πληροφορίες για αυτούς τους πολυμορφισμούς αναζητήθηκαν και 

επικυρώθηκαν από διαφορετικές βάσεις. Το σύνολο αυτών των παραλλαγών κάθε 

αλληλόμορφου που ακολούθησαν διαφορετική πορεία αναζήτησης των λεπτομερειών 

τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 17. 

HLA-B*57:01 HLA-B*58:01 HLA-B*15:02 HLA-A*31:01 

273C>G 273C>G 280C>T 527A>T 829G>C 

280C>T 280C>T 281A>C 633A>G 870G>C 

281A>C 281A>C 463C>A 642C>T 945G>A 

463C>A 387G>C 477C>G 649C>G 964A>T 

477C>G 463C>A 539G>T 651C>T 992T>G 

527A>T 477C>G  652A>G 1029T>C 

539G>T 486G>C  691G>A  

 527A>T    

 539G>T    

Πίνακας 17 Παραλλαγές που δεν αντιστοιχήθηκαν στον αρχείο του gnomAD και ακολούθησαν διαφορετική πορεία 

αναζήτησης των πληροφοριών τους. 

 Η αναζήτηση της πληροφορίας για αυτούς τους πολυμορφισμούς λοιπόν, 

συνεχίζεται με τη χρήση του εργαλείου Mutalyzer 2.0.29 (https://mutalyzer.nl/). Το 

εργαλείο αυτό υποστηρίζει τον έλεγχο και την μετατροπή ονοματολογίας παραλλαγών 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Human Genome Variation Society. Με 

τη βοήθεια αυτού, έγινε μετατροπή την ονοματολογίας νουκλεοτιδική αλλαγή στο 

γονίδιο (μετάγραφο του γονιδίου) σε νουκλεοτιδική αλλαγή στο χρωμόσωμα. Για 

παράδειγμα, η παραλλαγή c.463C>A μετατράπηκε σε g.31324100G>T. Έπειτα 

ακολούθησε αναζήτηση της θέσης αυτής στο VCF αρχείο του χρωμοσώματος 6 που 

παρέχεται από το 1000Genomes Project 

(ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/release/20130502/), για εξακρίβωση των 

νουκλεοτιδίων αναφοράς και μετάλλαξης, ενώ ταυτόχρονα έγινε και εύρεση της 

πληροφορίας rsID της κάθε παραλλαγής. Όσοι πολυμορφισμού δεν ήταν δυνατό να 

επικυρωθούν με αυτή τη διαδικασία διότι δεν εμπεριέχονται στο VCF αρχείο, 

αναζητήθηκαν και ανακτήθηκαν οι πληροφορίες τους από τη βάση dbSNP του NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp ). Ακόμα και αυτοί που ανευρέθηκαν στο VCF, 

αναζητήθηκαν ξανά στην τελευταία βάση για περαιτέρω επικύρωση των πληροφοριών 

τους. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε για όλες τις παραλλαγές του πίνακα 17.  

 Κατά την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας στις παραλλαγές του δίνονται 

από  την πρώτη σύγκριση της βάσης IMGT/HLA για το αλληλόμορφο Α*31:01 

προέκυψαν οι ανακρίβειες που αναφέρονται και παραπάνω για τις υπογραμμισμένες 

παραλλαγές της Εικόνας 9. Στο σύνολο τους οι πολυμορφισμοί αυτοί ανευρίσκονται 

στο αρχείο που προκύπτει από τη βάση gnomAD με τη σωστή νουκλεοτιδική θέση στο 

γονίδιο, με λανθασμένο όμως συμβολισμό νουκλεοτιδίων (στις περισσότερες των 

περιπτώσεων με ανεστραμμένα τα νουκλεοτίδια).  Για παράδειγμα, η παραλλαγή 

203A>G, η πρώτη υπογραμμισμένη της Εικόνας 9, στο αρχείο του gnomAD 

https://mutalyzer.nl/
ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/release/20130502/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp
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συμβολίζεται ως 203G>A. Με τον τελευταίο συμβολισμό να παρουσιάζεται και στο 

εργαλείο Mutalizer 2.0.29. Ένα ακόμα λάθος περιέχει και ο συμβολισμός του 

πολυμορφισμού 527C>T στον οποίο δεν έχει γίνει απλή αναστροφή των βάσεων, 

φαίνεται να είναι εντελώς αναληθής διότι δεν μπορεί να ανευρεθεί στις λοιπές βάσεις. 

Ο ίδιο πολυμορφισμός συμβολίζεται σωστά ως 527Α>Τ στην δεύτερη σύγκριση της 

βάσης IMGT/HLA για το αυτό αλληλόμορφο. Επομένως, όλα τα παραπάνω εξηγούν 

γιατί για την κατασκευή του αρχείου απλότυπου θεωρήθηκε επιστημονικά ορθότερο 

να επιλεχθεί το σύνολο των αλληλομόρφων της δεύτερης περιγραφής (σύγκριση με 

GRC reference sequence) της βάσης IMGT/HLA.  

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι για το αλληλόμορφο B*57:01 

κατασκευάστηκε και ένα δεύτερο αρχείο απλότυπου το οποίο περιέχει έναν μοναδικό 

πολυμορφισμό, τον rs2395029. Ο πολυμορφισμός αυτός σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

(51, Supplement) έχει χαρακτηριστεί ως πολυμορφισμός ετικέτα “tag snp” για το 

τελευταίο αλληλόμορφο. O rs2395029 βρίσκεται σε ανισορροπία σύνδεσης και συν-

κληρονομείται με το αλληλόμορφο B*57:01, γι’ αυτό και πολλές φορές 

χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο δείκτη του αλληλομόρφου προκειμένου να 

αποφευχθεί ο έλεγχος και των 59 παραλλαγών του αλληλομόρφου. ΟΙ πληροφορίες για 

την κατασκευή του αρχείου του αντλήθηκαν έπειτα από απλή αναζήτηση του 

πολυμορφισμού στην βάση dbSNP (Λεπτομέρειες: Πληροφορία Allele ίδια με  

πληροφορία rsID και πληροφορίες Allele Functional Status και Position (RefSeqGene) 

κενές). 

 Ως αναφορά τα αρχεία διπλότυπων, κατασκευάστηκαν στο σύνολο 3, ένα για 

την αβακαβίρη, ένα για την αλλοπουρινόλη και ένα για τα καρβαμαζεπίνη και 

οξκαρβαζεπίνη. Πιο αναλυτικά, για την αβακαβίρη οι πληροφορίες αντλήθηκαν από 

την πιο πρόσφατη δημοσίευση του CPIC με τις προτεινόμενες συστάσεις για το 

φάρμακο αυτό (64) και συγκεκριμένα από τους πίνακες Table 1 και Table 2 με τη 

λογική που περιγράφεται στον Πίνακα 11. Το τελικό προϊόν είναι ένα αρχείο με 8 

στήλες και 4 σειρές. Για την αλλοπουρινόλη ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία 

χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών (65), με την 

διαφορά ότι οι πληροφορίες Diplotypes και Genotypes εξάχθηκαν από την στήλη 

Genotype του πίνακα Table 2 της δημοσίευσης. Η διαφορά αυτή περιγράφεται στον 

ακόλουθο πινακάκι (Πίνακας 18). Η πληροφορίας Phenotypes παρέμεινε κενή, καθώς 

αυτή δεν παρέχεται από το την τελευταία δημοσίευση. Το τελικό αρχείο είναι ίδιων 

διαστάσεων με το προαναφερθέν.  

Table 2 CSV αρχείο διπλότυπων 

Genotypes Diplitype Genotypes 

Noncarrier of HLA-B*5801 

(*X/*X) 

*X/*X Noncarrier of HLA-

B*5801 

Carrier of HLA-B*5801  

(HLA-B*5801/*X,  

HLA-B*5801/HLA-B*5801) 

HLA-B*5801/*X Carrier of HLA-B*5801 

HLA-B*5801/HLA-

B*5801 

Carrier of HLA-B*5801 

Πίνακας 18 Αντιστοίχιση πληροφοριών Genotypes και Diplotypes για την κατασκευή του CSV αρχείου διπλότυπων 

του φαρμάκου αλλοπουρινόλη. 
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 Για τα φάρμακα καρβαμαζεπίνη και οξκαρβαζεπίνη η διαδικασία δημιουργίας 

του CSV αρχείου διπλότυπων είναι πιο περίπλοκη καθώς οι κατευθυντήριες συστάσεις 

ορίζονται από την ύπαρξη δύο αλληλομόρφων, του B*15:02 και του Α*31:01, και 

διαφέρουν όταν ένα άτομο προκύπτει να είναι θετικό για το ένα αλληλόμορφο και 

αρνητικό για το άλλο. Όπως και προηγουμένως έτσι και εδώ οι απαιτούμενες 

πληροφορίες συλλέχθηκαν από το αντίστοιχο άρθρο του CPIC (63).  Το αρχείο λοιπόν 

είναι κατασκευασμένο με βάση τους διπλότυπους του αλληλόμορφου B*15:02, 

“*X/*X”, “HLA-B*15:02/*X” και “HLA-B*15:02/HLA-B*15:02”, και οι διπλότυποι 

του δεύτερου αλληλομόρφου διακρίνονται κατά την παροχή των συνιστώμενων 

δόσεων. Αυτοί αντιστοιχούν στις εξής πληροφορίες Genotype: “Homozygous for an 

allele other than HLA-B*15:02”, “HLA-B*15:02 positive and any HLA-A*31:01 

genotype (or HLA-A*31:01 genotype unknown)” και “HLA-B*15:02 positive and any 

HLA-A*31:01 genotype (or HLA-A*31:01 genotype unknown)”. Ως αναφορά τον 

πρώτο διπλότυπο, οι συμπλήρωση των πληροφοριών Implications, Recommendations 

και Classification of recommendations είναι αρκετά περίπλοκη, καθώς αποτελεί 

αποτέλεσμα συγχώνευσης των πινάκων Table 2 και Table 3 της τελευταίας 

δημοσίευσης. Για κάθε μία από τις 3 στήλες η πληροφορία που αντιστοιχεί σε κάθε 

γονότυπο διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες παρατίθενται η μία μετά την άλλη 

διαχωριζόμενες με τελεία «.». Οι κατηγορίες αυτές είναι: “HLA-B*15:02 negative”, 

“HLA-B*15:02 negative and HLA-A*31:01 negative” και “HLA-B*15:02 negative 

and HLA-A*31:01 positive”. Επίσης, για τις πληροφορίες Recommendations και 

Classification of recommendations, η τρίτη από αυτές τις κατηγορίες χωρίζεται σε 

ακόμα τρεις υποκατηγορίες: “1. Carbamazepine-naïve patients with available 

alternative agents”, “2. Carbamazepine-naïve patients with not available alternative 

agents” και “3. Patient with previous carbamazepine exposure”. Να σημειωθεί ότι οι 

στήλες Therapeutic recommendation και Considerations for other aromatic 

anticonvulsants των πινάκων Table 2 και Table 3 θεωρήθηκαν ως μία πληροφορίας 

και το περιεχόμενο τους συμπληρώθηκε το μετά το άλλο έπειτα από κάθε 

προαναφερθείσα κατηγορία και υποκατηγορία για την ολοκληρωμένη παράθεση της 

πληροφορίας Recommendations του αρχείου διπλότυπων. Στον Πίνακα 19 παρατίθεται 

η συλλογή αυτών των δεδομένων.  

Implications 

HLA-B*15:02 negative: Normal risk of oxcarbazepine induced SJS/TEN. HLA-B*15:02 

negative and HLA-A*31:01 negative: Normal risk of carbamazepine-induced SJS/TEN and 

DRESS and MPE. HLA-B*15:02 negative and HLA-A*31:01 positive: Greater risk of 

carbamazepine-induced SJS/TEN and DRESS and MPE. 

Recommendations 

HLA-B*15:02 negative: Use oxcarbazepine per standard dosing guidelines. HLA-B*15:02 

negative and HLA-A*31:01 negative: Use carbamazepine per standard dosing guidelines.  

HLA-B*15:02 negative and HLA-A*31:01 positive: 1. Carbamazepine-naïve patients with 

available alternative agents: If patient is carbamazepine-naive and alternative agents are 

available do not use carbamazepine. Other aromatic anticonvulsants have very limited 

evidence if any linking SJS/TEN and/or DRESS and/or MPE with the HLA-A*31:01 allele 

and thus no recommendation can be made with respect to choosing another aromatic 

anticonvulsant as an alternative agent. 2. Carbamazepine-naïve patients with not available 

alternative agents: If patient is carbamazepine-naive and alternative agents are not available, 
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consider the use of carbamazepine with increased frequency of clinical monitoring. 

Discontinue therapy at first evidence of a cutaneous adverse reaction. 3. Patient with previous 

carbamazepine exposure: The latency period for cutaneous adverse drug reactions is variable 

depending on phenotype. However all usually occur within three months of regular dosing. 

Therefore, if the patient has previously used carbamazepine consistently for longer than three 

months without incidence of cutaneous adverse reactions cautiously consider use of 

carbamazepine. Previous tolerance of carbamazepine is not indicative of tolerance to other 

aromatic anticonvulsants. 

Classification of recommendations 

HLA-B*15:02 negative: Strong. HLA-B*15:02 negative and HLA-A*31:01 negative: 

Strong.  HLA-B*15:02 negative and HLA-A*31:01 positive: 1. Carbamazepine-naïve 

patients with available alternative agents: Strong. 2. Carbamazepine-naïve patients with not 

available alternative agents: Optional. 3. Patient with previous carbamazepine exposure: 

Optional. 
Πίνακας 19 Συμπλήρωση των πληροφοριών Implications, Recommendations και Classification of Recommendations 

όπως αυτές εξάγονται από την συγχώνευση των πινάκων Table 1 & 2 για τον πρώτο διπλότυπο του αρχείου 

διπλότυπων. 

Για τους υπόλοιπους δύο διπλότυπους ακολουθείται ακριβώς η ίδια λογική, με 

τη διαφορά ότι οι κατηγορίες είναι μόνο δύο “Carbamazepine-naïve patients” και 

“Patient with previous carbamazepine exposure” και δεν υπάρχουν υποκατηγορίες. Εάν 

υπάρχει περίπτωση στην οποία η πληροφορία είναι ταυτόσημη για τις κατηγορίες τότε 

παρατίθεται μόνη της χωρίς τη διάκριση κατηγοριών. Οι πληροφορία Phenotypes 

παρέμεινε κενή σε όλο το σύνολο του αρχείου. Το τελικό αρχείο CSV έχει και αυτό 

ίδιες διαστάσεις με τα δύο προηγούμενα. 

 Τελευταίο αρχείο αποτελεί αυτό του φαρμάκου φαινυτοΐνη. Οι κατευθυντήριες 

συστάσεις για το φάρμακο αυτό δίνονται σύμφωνα με δύο γονίδια, το CYP2C9 και το 

HLA-B (HLA-B*15:02). Η παρασκευή του αρχείου απλότυπου για το αλληλόμορφο 

HLA-B*15:02 είναι αυτή που περιγράφεται νωρίτερα στο αυτό υπό-κεφάλαιο και για 

το γονίδιο CYP2C9 έχει αναφερθεί στο υπό-κεφάλαιο «2.4.3. CYP2C9, CYP4F2, 

VKORC1, rs12777823 (CYP2C cluster)».  Το αρχείο διπλότυπων του φαρμάκου αυτού 

αποτελεί συγχώνευση και συνδυασμό πληροφοριών όπως και το προηγούμενο που 

περιγράφηκε, και δίνει τις συστάσεις βασιζόμενο στους CYP2C9 διπλότυπους.  Οι 

πληροφορίες συλλέχθηκαν από την αντίστοιχη πιο πρόσφατη δημοσίευση του CPIC 

(66). Πιο συγκεκριμένα, οι Diplotype, Genotypes, Phenotypes από τον πίνακα Table 

1(Assignment of likely CYP2C9 phenotype based on genotype) με την λογική του 

Πίνακα 11, και οι πληροφορίες Implications, Recommendations, Classification of 

recommendations από τον πίνακα Table 2 της δημοσίευσης όπου παρατηρείται ένας 

διαχωρισμός του περιεχομένου του σε συστάσεις για “HLA-B*15:02 carrier” και 

“HLA-B*15:02 noncarrier”. Η παράθεση των πληροφορίων αυτών ακολουθεί τη 

λογική που περιεγράφηκε παραπάνω με το διαχωρισμό σε δύο κατηγορίες, ακολουθεί 

η παράθεση παραδείγματος για μεγαλύτερη κατανόηση. Η σύσταση για τον πρώτο 

διπλότυπο *1/*1: “HLA-B*15:02 carrier: If patient is phenytoin naive, do not use 

phenytoin/fosphenytoin. HLA-B*15:02 noncarrier: Initiate therapy with recommended 

maintenance dosed.” Το παραχθέν αρχείο διπλότυπων διαθέτει 8 στήλες και 7 σειρές.  
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Κεφάλαιο 3. Συγχρονισμός απλότυπου 

και ανάθεση γονότυπου  
 

 

3.1. Γενικά  

Η ανάγκη για την ανάπτυξη μια ολοκληρωμένης διαδικασίας μετάφρασης 

αρχείων γονιδιωματικών δεδομένων σε φαρμακογονιδιωματική πληροφορία, μας 

οδήγησε την αντίληψη ότι είναι επιστημονικά συνετό να γίνει όσο είναι δυνατό, 

εκμετάλλευση των διαθέσιμων εργαλείων που έχουν την ικανότητα βελτιστοποίησης 

της ποιότητας και διεύρυνσης του περιεχομένου των δεδομένων που προκύπτουν από 

την αλληλούχιση επόμενης γενιάς.  

Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδομένων, η οποία περιγράφεται 

εκτενώς στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας, σειρά έχουν οι διαδικασίες 

συγχρονισμού απλότυπου και ανάθεσης γονοτύπου, οι οποίες είναι απαραίτητες 

προκειμένου τα γονοτυπικά αρχεία των δειγμάτων να αποδώσουν ορθά την γενετική 

πληροφορία. Τα τελικά αρχεία που θα παραχθούν από τις προαναφερθείσες 

διαδικασίες, είναι εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα στην ακόλουθη 

διαδικασία μετάφρασης, η οποία θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 4.  Οι αλγοριθμικές 

διεργασίες που λαμβάνουν μέρος στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσονται όλες σε 

λειτουργικό Linux, καθώς τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι διαθέσιμα 

μόνο για τέτοιου είδους λειτουργικό.  
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3.2. Αρχεία εισόδου 

 Τα αρχεία εισόδου που απαιτούνται για την διεκπεραίωση του συγχρονισμού 

απλότυπου και ανάθεση γονότυπου είναι δύο ειδών. Τα πρώτα αποτελούν τα 

“πειραματικά” αρχεία δειγμάτων. Τα αρχεία αυτά περιέχουν τον προς ανάλυση 

γονότυπο διαφόρων δειγμάτων. Το δεύτερο είδος αρχείων που απαιτείται είναι αυτά 

του πίνακα αναφοράς, αρχεία απαραίτητα για τις διεργασίες συγχρονισμού και 

ανάθεσης.   

3.2.1. Αρχεία δειγμάτων 

Τα αρχεία δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

προέρχονται από δύο διαφορετικές πηγές. Τα πρώτα αρχεία είναι τα δημόσια διαθέσιμα 

αρχεία του ερευνητικού προγράμματος 1000 Genomes Project. Τα αρχεία αυτά είναι 

τύπου VCF, διαθέτουν την πληροφορία χωρισμένη ανά χρωμοσώματα και είναι 

διαθέσιμα εδώ: ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/release/20130502/. Από την 

πηγή αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία των χρωμοσωμάτων 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 

19, 22 και X διότι τα φαρμακογονίδια που προέκυψαν από τη συλλογή δεδομένων 

κατανέμονται σε αυτά τα χρωμοσώματα. Κάθε αρχείο VCF του κάθε χρωμοσώματος 

περιέχει γονιδιωματικά δεδομένα από 2504 άτομα. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

μόνο στην επικύρωση της διαδικασίας μετάφρασης (διαδικασίες υποκεφαλαίου 4.3) 

και όχι κατά τις πορείες συγχρονισμού απλότυπου και ανάθεσης γονότυπου, κι αυτό 

γιατί τα αρχεία έχουν ήδη υποστεί τις διεργασίες αυτές πριν γίνουν δημόσια διαθέσιμα.  

Το δεύτερο αρχείο που χρησιμοποιήθηκε αποτελεί ένα εργαστηριακό αρχείο 

γονοτυπικών δεδομένων 14 ατόμων ελληνικής καταγωγής, που παραχωρήθηκε σε μας 

από φιλικό εργαστήριο που κατέχει εξοπλισμό γονιδιωματικής αλληλούχισης. Πιο 

αναλυτικά, το συγκεκριμένο αρχείο αποτελεί ένα συμπιεσμένο αρχείο τύπου VCF και 

ονομάζεται ως “14GreekGenomes.vcf.gz”. Επίσης, διαθέτει τα γονοτυπικά δεδομένα 

και για τα 14 άτομα και περιλαμβάνει 260.671 πολυμορφισμούς οι οποίοι 

κατανέμονται κατά  μήκος όλων των χρωμοσωμάτων. Το αρχείο αυτό χρησιμοποιείται 

στο σύνολο όλων των διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα εργασία, 

επικυρώνοντας έτσι κάθε αλγόριθμο που έχει αναπτυχθεί για κάθε μία διεργασίες 

συγχρονισμού απλότυπου, ανάθεσης γονότυπου και μετάφρασης σε 

φαρμακογονιδιωματική πληροφορία.    

3.2.2. Αρχεία πίνακα αναφοράς 

Στην παρούσα εργασία ως πάνελ αναφοράς χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας “1000 

Genomes Phase 3” ο οποίος είναι διαθέσιμος για χρήση εδώ: 

https://mathgen.stats.ox.ac.uk/impute/impute_v2.html#reference. Το πάνελ αναφοράς 

διαθέτει την πληροφορία κατανεμημένη σε διάφορα είδη αρχείων. Για κάθε ένα από τα 

χρωμοσώματα 1-22 διαθέτει 3 είδη αρχείων. Τα αρχεία 

“genetic_map_chr[chromosome number]_combines_b37.txt”, είναι  χάρτες 

ανασυνδυασμού για την εκάστοτε προς ανάλυση περιοχή. Κάθε τέτοιο αρχείο θα 

πρέπει να έχει τρεις στήλες: φυσική θέση (σε ζεύγη βάσεων), ανασυνδυασμό μεταξύ 

τρέχουσας θέσης και επόμενης θέσης στο χάρτη (σε cM / Mb) και θέσης γενετικού 

χάρτη (σε cM). Το αρχείο θα πρέπει επίσης να έχει μια γραμμή κεφαλίδων με μια 

ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/release/20130502/
https://mathgen.stats.ox.ac.uk/impute/impute_v2.html#reference
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αδιάσπαστη συμβολοσειρά χαρακτήρων για κάθε στήλη (π.χ. "position 

COMBINED_rate(cM/Mb) Genetic_Map(cM)"). Τα αρχεία 

“1000GP_Phase3_chr[chromosome number].haps.gz”, αποτελούν τα αρχεία γνωστών 

απλότυπων, κάθε σειρά περιλαμβάνει ένα SNP και κάθε στήλη ανά απλότυπο. Στο 

αρχείο αυτό, όλα τα αλληλόμορφα πρέπει να κωδικοποιούνται ως 0 ή 1. Τα αρχεία 

“1000GP_Phase3_chr[chromosome number].legend.gz”, αποτελούν αρχεία με 

πληροφορίες σχετικά με τα SNP του προηγούμενου αρχείου. Κάθε αρχείο θα πρέπει 

να έχει τέσσερις στήλες: rsID, φυσική θέση (σε ζεύγη βάσεων), αλληλόμορφο 0 και 

αλληλόμορφο 1. Οι τελευταίες δύο στήλες καθορίζουν τα αλληλόμορφα που 

υποκρύπτουν την κωδικοποίηση 0/1 στο αντίστοιχο αρχείο .haps, αυτά τα 

αλληλόμορφα παίρνουν τις τιμές {A, C, G, T}. Κάθε αρχείο .legend πρέπει επίσης να 

έχει μια γραμμή κεφαλίδων με μια αδιάσπαστη συμβολοσειρά χαρακτήρων για κάθε 

στήλη (π.χ. "rsID θέση a0 a1"). Τέλος, στα αρχεία του πάνελ αναφοράς 

συμπεριλαμβάνεται και ένα αρχείο ονομαζόμενο “1000GP_Phase3.sample”, το οποίο 

περιέχει τις πληροφορίες κάθε αναλυόμενου δείγματος σε τέσσερις στήλες.  Η πρώτη 

περιέχει τα ονόματα των δειγμάτων, η δεύτερη τον συγκεκριμένο πληθυσμό στον οποίο 

ανήκουν, ακολουθεί η γενική πληθυσμιακή ομάδα και τέλος το φύλο του δείγματος. 

Κάθε αρχείο .sample διαθέτει όπως και τα προηγούμενα μια γραμμή κεφαλίδων με μια 

αδιάσπαστη συμβολοσειρά χαρακτήρων για κάθε στήλη (π.χ. "ID POP GROUP SEX"). 

Για παράδειγμα οι πληροφορίες του πρώτου δείγματος παρουσιάζονται έτσι: HG00096 

GBR EUR male. 

 

3.3. Προκαταρκτικός χειρισμός αρχείου δειγμάτων 

 Πριν από τις διαδικασίες συγχρονισμού και ανάθεσης απαιτούνται επιπλέον 

χειρισμοί του αρχείου προκειμένου να είναι συμβατό με τα αρχεία που λαμβάνουν ως 

είσοδο τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των τελευταίων 

διαδικασιών. Προκειμένου λοιπόν το αρχείο να έρθει στην επιθυμητή μορφή δύο είναι 

οι κύριες εργασίες που λαμβάνουν μέρος, η διαίρεση του αρχείου σε 23 αρχεία όπου 

το κάθε ένα αντιστοιχεί σε ένα χρωμόσωμα και η διαίρεση καθενός από τα 23 αρχεία 

σε 14 αρχεία όπου το κάθε ένα αντιστοιχεί σε ένα δείγμα.  Επιπλέον λόγω του ότι σε 

κάθε ένα από αυτά τα αρχεία παρουσιάζεται πληθώρα παραλλαγών που δεν διαθέτουν 

κάποια αντίστοιχη τιμή στο πλαίσιο του γονότυπου (τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται 

ως “missing values”), κρίνεται απαραίτητη μια διεργασία απομάκρυνσης αυτών των 

τιμών προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία των περεταίρω διαδικασιών. Τέλος, σε 

κάποια από τα παραγόμενα αρχεία απαιτείται και μια επιπλέον διαδικασία που έχει ως 

σκοπό την ταξινόμηση σε σειρά των χρωμοσωμικών θέσεων των παραλλαγών. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω διεργασιών είναι ένα αρχείο τύπου VCF, το οποίο 

απεικονίζεται στην Εικόνα 10. 

 Για την διεκπεραίωση των προαναφερθέντων διεργασιών χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα VCFtools (https://vcftools.github.io/index.html) (1). Το VCFtools είναι ένα 

πακέτο προγραμμάτων επεξεργασίας VCF αρχείων. Μπορεί να εκτελέσει φιλτράρισμα 

συγκεκριμένων παραλλαγών, σύγκριση VCF αρχείων, μετατροπή σε διαφορετικούς 

https://vcftools.github.io/index.html
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τύπους αρχείων, επικύρωση και συγχώνευση αρχείων, δημιουργία διασταυρώσεων και 

υποσυνόλων παραλλαγών. Οι διεργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται καθ’ όλη την 

πορεία με τη χρήση του εργαλείου VCFtools φαίνονται πιο παραστατικά στην Εικόνα 

13. 

 

Εικόνα  13  Στιγμιότυπο οθόνης: Παράδειγμα αρχείου τύπου VC, το οποίο έχει υποστεί τον προκαταρκτικό χειρισμό 

και περιέχει τις παραλλαγές του χρωμοσώματος 12 μόνο για το πρώτο από τα 14 δείγματα. 

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως οι διεργασίες του παρόντος και 

επόμενων τριών υποκεφαλαίων εφαρμόσθηκαν για την εξαγωγή μόνο των 

χρωμοσωμάτων και ειδικότερα μόνο των χρωμοσωμικών περιοχών στις οποίες 

ανήκουν τα φαρμακογονίδια και οι παραλλαγές που περιγράφηκαν κατά τη συλλογή 

δεδομένων στο Κεφάλαιο 2. Ο Πίνακας 20 που ακολουθεί αναφέρει ακριβώς τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις διεργασίες και περιλαμβάνει και γονίδια-

περιοχές ενδιαφέροντος, το χρωμόσωμα στο οποίο εδράζονται, καθώς και τις 

χρωμοσωμικές συντεταγμένες τους, δηλαδή έναρξη (άνω όριο ή “start”) και λήξη 

(κάτω όριο ή “end”). Η περιοχή του χρωμοσώματος Χ εξαιρέθηκε από τη διαδικασία 

διότι σύμφωνα με τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν, τέτοιες περιοχές απαιτούν 

ειδική μεταχείριση με διαφορετικές παραμέτρους, λόγω της ημιζυγωτίας στους άνδρες 

και της διζυγωτίας στις γυναίκες. 

Οι χρωμοσωμικές συντεταγμένες ορίστηκαν ως τα όρια του εκάστοτε γονιδίου 

όπως αυτά δίνονται από το Genome Reference Consortium Human Build 37 

(GRCh37). Τα όρια έναρξης και λήξης αντλήθηκαν από τη βάση GeneCards HUMAN 

GENE DATABASE (https://www.genecards.org/) με απλή αναζήτηση κάθε γονιδίου. 

Σε κάποιες από τις περιοχές κρίθηκε σωστή η αλλαγή των ορίων αυτών, οι περιπτώσεις 

αυτές είναι σημειωμένες με αστερίσκο στον Πίνακα 20. Για παράδειγμα, το κάτω όριο 

του γονιδίου UGT1A1 είναι 234668894, όμως δύο παραλλαγές που μας ενδιαφέρουν 

βρίσκονται εκτός του ορίου αυτού στις θέσεις rs4124874: 234665659 και rs887829: 

234668570. Επομένως, για να είναι η μετέπειτα διαδικασία μετάφρασης πιο 

ολοκληρωμένη, πραγματοποιήθηκε αλλαγή του κάτω ορίου από 234668894 σε 

234662000. Για το ίδιο λόγο, το άνω όριο του γονιδίου HLA-B μετατράπηκε από 

31324989 σε 31326000, το άνω όριο του IFNL3 από 39735646 σε 39740000 και το 

κάτω όριο του SLC01B1 από 21284128 σε 21282000. Επί πρόσθετα, η παραλλαγή 

CYP2C(rs12777823) βρίσκεται στη θέση 96405502, επομένως τα όρια για να 

καλύψουν αυτήν την περιοχή ορίζονται αυθαίρετα ως 96404000, 96407000. Ως 

αναφορά το γονίδιο VKORC1 μας ενδιαφέρει επίσης μόνο μία παραλλαγή η οποία 

βρίσκεται στη θέση 96405502, όποτε τα όρια ορίζονται ξανά αυθαίρετα ως 31103000, 

https://www.genecards.org/
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31109000. Τέλος, ο συμβολισμός (ΝΕ) σε κάποιες από τις χρωμοσωμικές περιοχές του 

πίνακα, υποδηλώνει πως οι περιοχές αυτές δεν εμπεριέχονται στο αρχικό αρχείο 

“14_GreekGenomes.vcf” και ως εκ τούτου δεν θα παραχθούν αρχεία αυτών των 

περιοχών. 

Γονίδιο Χρωμόσωμα Χρωμοσωμική Θέση(GRCh37/hg19) 

DPYD 1 97543299, 98386615 

CACNA1S 1 201008640, 201081694  (ΝΕ) 

UGT1A1 2 234662000, 234681945 * 

TPMT 6 18128542, 18155374 

HLA-A 6 29909037, 29913661  (ΝΕ) 

HLA-B 6 31321649-31326000   (ΝΕ)* 

CYP3A5 7 99245813, 99277621 

CFTR 7 117105838, 117356025  (ΝΕ) 

CYP2C19 10 96447911, 96613017 

CYP2C9 10 96698415, 96749148 

CYP2C(rs12777823) 10 96404000, 96407000 * 

SLC01B1 12 21282000, 21392730 * 

NUDT15 13 48611703, 48621358  (ΝΕ) 

VKORC1 16 31103000, 31109000 * 

IFNL3 19 39734246, 39740000   (ΝΕ)* 

CYP4F2 19 15988833, 16008930 

RYR1 19 38924339, 39078204  (ΝΕ) 

CYP2D6 22 42522501, 42526908 

G6PD X 153759606, 153775787 

Πίνακας 20 Γονίδια ενδιαφέροντος που προκύπτουν από τη συλλογή δεδομένων με το αντίστοιχο χρωμόσωμα όπου 

εδράζονται καθώς και τις χρωμοσωμικές συντεταγμένες. ΝΕ = nonexistent, δηλαδή περιοχές οι οποίες δεν 

ανευρίσκονται στο αρχικό αρχείο 14_GreekGenomes.vcf.gz. 

3.4. Συγχρονισμός απλότυπου 

 Η διαδικασία του αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια, το πρώτο είναι αυτό του 

ελέγχου ευθυγράμμισης (“check alignment”), και το δεύτερο είναι αυτό του 

συγχρονισμού του απλότυπου. Οι δύο διαδικασίες πραγματοποιούνται από το 

πρόγραμμα SHAPEIT 

(https://mathgen.stats.ox.ac.uk/genetics_software/shapeit/shapeit.html) και απαιτούν 

τη χρήση ενός πίνακα αναφοράς (67). Σαν πάνελ αναφοράς χρησιμοποιήθηκε ο 

πίνακας “1000 Genomes Phase 3”. Να σημειωθεί ότι και οι δύο διαδικασίες 

εφαρμόσθηκαν σε όλα τα αρχεία που προέκυψαν από τον προηγούμενο προκαταρκτικό 

χειρισμό. 

 Κατά τη διαδικασία ελέγχου ευθυγράμμισης, πραγματοποιείται σύγκριση των 

χρωμοσωμικών θέσεων μεταξύ του κάθε παραγόμενου αρχείου σαν αυτό της Εικόνας 

10 και των αρχείων του πίνακα αναφοράς και εξακριβώνεται σε ποιες θέσεις μεταξύ 

των δύο αρχείων υπάρχουν ασυμβατότητες. Οι θέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως 

“προβληματικές” και εξάγονται σε ένα αρχείο κατάληξης .snp.strand.exclude, 

παράδειγμα του οποίου παρουσιάζεται στην Εικόνα 14. 

https://mathgen.stats.ox.ac.uk/genetics_software/shapeit/shapeit.html
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Εικόνα 14 Στιγμιότυπο οθόνης: Παράδειγμα αρχείου .snp.strand.exclude, το οποίο περιλαμβάνει τις "προβληματικές" 

χρωμοσωμικές θέσεις του πειραματικού αρχείου. 

 Ακολουθεί η διαδικασία του συγχρονισμού του απλότυπου κατά την οποία θα 

γίνει ταξινόμηση των ανταποκρίσεων που παρουσιάζει το δείγμα, ανά παραλλαγή, 

στους δύο ομόλογους χρωμοσωμικούς τόπους. Από την διαδικασία αυτή θα εξαιρεθούν 

οι περιοχές του αρχείου που παράγεται από τον έλεγχο ευθυγράμμισης και συνεπώς 

είναι απαραίτητο ένα αρχείο .snp.strand.exclude και τα αρχεία του πίνακα αναφοράς 

για την διεκπεραίωση της. Από το συγχρονισμό προκύπτουν δύο αρχεία, ένα τύπου 

.sample που περιλαμβάνει το όνομα του/των δείγματος/των (Εικόνα 15), και ένα τύπου 

.haps που περιλαμβάνει τις παραλλαγές και τους αντίστοιχους απλότυπους (Εικόνα 16) 

τους εκάστοτε πειραματικού αρχείου. 

 

Εικόνα  15  Στιγμιότυπο οθόνης: Παράδειγμα αρχείου .sample, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα του δείγματος του 

πειραματικού αρχείου. 

 

Εικόνα  16 Στιγμιότυπο οθόνης: Παράδειγμα αρχείου .haps, το οποίο περιλαμβάνει τους συγχρονισμένους απλότυπους. 

3.5. Ανάθεση γονότυπου 

 Η διαδικασία ανάθεσης γονότυπου πραγματοποιείται από το πρόγραμμα 

IMPUTE2 (https://mathgen.stats.ox.ac.uk/impute/impute_v2.html) (40). Η διαδικασία 

λαμβάνει ως αρχεία εισόδου το αρχείο .haps που προκύπτει από το βήμα του 

συγχρονισμού (Εικόνα 16) καθώς και τα αρχεία του πίνακα αναφοράς “1000 Genomes 

Phase 3”. Επιπλέον απαιτεί τη συμπλήρωση δύο μεταβλητών, έναρξης και λήξης, που 

ορίζουν την περιοχή στην οποία θέλουμε να γίνει ανάθεση γονότυπου. Οι μεταβλητές 

αυτές ορίζονται αντίστοιχα για κάθε επιθυμητό αρχείο από την στήλη “Χρωμοσωμική 

Θέση(GRCh37/hg19)” του Πίνακα 20. Η εκτέλεση της ανάθεσης γονότυπου έγινε 

μέσω μίας προκαταρκτικής φάσης, η οποία είναι μια προσέγγιση που επιταχύνει τη 

διαδικασία ανάθεσης, χωρίζοντάς την σε δύο στάδια: (i) στατιστικό συγχρονισμό των 

γονότυπων της μελέτης, και (ii) την ανάθεση παραλλαγών από τον πίνακα αναφοράς 

https://mathgen.stats.ox.ac.uk/impute/impute_v2.html
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στις εκτιμώντας τους απλότυπους της μελέτης. Απόρροια της παραπάνω διαδικασίας 

αποτελεί ένα σύνολο αρχείων, στην παρούσα μελέτη όμως δίνεται βάση, στο αρχείο το 

οποίο περιλαμβάνει τους τελικούς συγχρονισμένους απλότυπους όλων των 

παραλλαγών, ανατεθειμένων και μη. Παράδειγμα αυτού απεικονίζεται στην Εικόνα 17. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που αφορά περιοχή του χρωμοσώματος 12 το αρχικό 

αρχείο γονότυπων μέσα στα όρια έναρξης και λήξης της ενδιαφερόμενης περιοχής 

περιείχε 339 παραλλαγές και μετά την ανάθεση γονότυπου περιείχε 3594 παραλλαγές, 

διαπιστώνοντας έτσι τη συνεισφορά που μπορεί να προσφέρει αυτή η διαδικασία με 

μια μελέτη. Στον Πίνακα 21 γίνεται απαρίθμηση των παραλλαγών που διαθέτουν τα 

τελικά παραγόμενα αρχεία αφού έχουν υποστεί τις διαδικασίες συγχρονισμού και 

ανάθεσης.  

Χρωμό-

σωμα 

Χρωμοσωμική 

Θέση(GRCh37/hg19) 

Αριθμός 

προüπαρχόντων 

παραλλαγών 

Αριθμός 

ανατεθειμένων 

παραλλαγών 

Συνολικός 

αριθμός 

παραλλαγών 

1 97543299, 98386615 1728 21780 23508 

2 234662000, 234681945  43 592 635 

6 18128542, 18155374 50 722 772 

7 99245813, 99277621 20 808 828 

10 96447911, 96613017 408 5846 6254 

10 96698415, 96749148 138 1791 1929 

10 96404000, 96407000  10 92 101 

12 21282000, 21392730  339 3255 3594 

16 31103000, 31109000  8 154 162 

19 15988833, 16008930 106 606 712 

22 42522501, 42526908 21 265 286 

Πίνακας 21 Πίνακας με τα ποσά των παραλλαγών που ανευρίσκονται σε κάθε VCF αρχείο που έχει υποστεί 

συγχρονισμό και ανάθεση, διαχωρίζοντας το ποσό των παραλλαγών που είναι ανατεθειμένες και το ποσό των 

παραλλαγών που υπήρχε ήδη από το αρχικό αρχείο γονότυπων. 

 

Εικόνα  17 Στιγμιότυπο οθόνης: Παράδειγμα αρχείου haps, το οποίο περιλαμβάνει τους  συγχρονισμένους απλότυπους 

ανατεθειμένων και μη παραλλαγών. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης, το 

πρόγραμμα κάνει και αξιολόγηση της ακρίβειας της διαδικασίας, τα αποτελέσματα της 

οποίας αποθηκεύονται σε ένα αρχείο. Με αυτόν τον τρόπο επικυρώνεται η αξιοπιστία 

της διαδικασίας από το χρήστη, εάν για παράδειγμα η αντιστοιχία μεταξύ των 

ανατεθειμένων και των γονότυπων εισόδου είναι ασυνήθιστα χαμηλή, μπορεί να 

υποδηλώνει ότι κάτι πήγε στραβά στα αρχεία ανάλυσης ή εισόδου. Παράδειγμα 

αξιολόγησης της ακρίβειας παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 18), η οποία 

αφορά την ανάθεση για την περιοχή του γονιδίου SLC01B1 του χρωμοσώματος 12 του 
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δείγματος 1. Εάν ο αριθμός της συνολικής αντιστοιχίας είναι πολύ χαμηλότερος του 

95% τότε χρειάζεται να γίνει έλεγχος της ανάλυσης.  

 

Εικόνα  18 Στιγμιότυπο οθόνης: Αποτέλεσμα αξιολόγησης της ακρίβειας της διαδικασίας ανάθεσης γονότυπου. 

 Τέλος, η σημασία της διαδικασίας ανάθεσης γονότυπου σε μια μελέτη τονίζεται 

ακόμα περισσότερο με την ακόλουθη παράθεση ενός παραδείγματος, το οποίο 

προκύπτει από την ανάθεση του αρχείου του χρωμοσώματος 22 για το δείγμα 7. 

Σύμφωνα με τον πίνακα “CYP2D6_allele_definition_table” του CPIC 

(https://cpicpgx.org/cpic-guideline-for-atomoxetine-based-on-cyp2d6-genotype/), το 

αλληλόμορφο μειωμένης λειτουργίας CYP2D6*41 αποτελείται από 14 παραλλαγές. 

Στο πειραματικό αρχείο γονότυπου, από τις 14 παραλλαγές, υπάρχει ο γονότυπος μόνο 

για τις 6. Εφαρμόζοντας την διαδικασία ανάθεσης, παραλαμβάνουμε το γονότυπο για 

τις υπόλοιπες 8 παραλλαγές (Πίνακας 22).  

Χρωμοσωμική 

Θέση 

Ταυτότητα (rsID) Γονότυπος πριν την 

ανάθεση 

Γονότυπος μετά 

την ανάθεση 

42528028 rs28735595 - 1|0 

42527533 rs28624811 1|1 1|1 

42527471 rs1080995 1|1 1|1 

42526580 rs1080995 - 1|1 

42526573 rs1080996 - 1|1 

42526571 rs74644586 - 1|1 

42526567 rs76312385 - 1|1 

42526562 rs75276289 - 1|1 

42526561 rs28695233 - 1|1 

42526549 rs56011157 - 1|1 

42525132 rs1058164 1|0 1|0 

42523943 rs16947 1|1 1|1 

42523805 rs28371725 0|0 0|0 

42522613 rs1135840 1|0 1|0 
Πίνακας 22  Παρουσίαση γονότυπου δείγματος 12 χρωμοσώματος 22, πριν και μετά την διαδικασία ανάθεσης. 

Διαπιστώνεται λοιπόν, πως η ανάθεση γονότυπου έχει την ικανότητα να 

αποφέρει μια βαθύτερη και ακριβέστερη εικόνα του γονότυπου ενός ατόμου. 

Ταυτόχρονα, το γεγονός αυτό μπορεί να αποφέρει έναν αιτιακό φαινότυπο, οποίος θα 

δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί προηγουμένως. 

https://cpicpgx.org/cpic-guideline-for-atomoxetine-based-on-cyp2d6-genotype/
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3.6. Συμπληρωματικός χειρισμός αρχείων δειγμάτων 

  Ο συμπληρωματικός χειρισμός των παραγόμενων από το IMPUTE2 αρχείων 

είναι απαραίτητος κι αυτό γιατί τα αρχεία εξόδου του προγράμματος δεν είναι μορφής 

VCF. Ο χειρισμός αυτός αποσκοπεί στην μετατροπή των αρχείων απλότυπων (π.χ. 

Εικόνα 17) που προέκυψαν από την προηγούμενη διαδικασία, σε αρχεία τύπου VCF 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ακολούθως, στη διαδικασίας μετάφρασης του 

γονότυπου σε φαρμακογονιδιωματικές συστάσεις. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται με τη χρήση ξανά του προγράμματος SHAPEIT.  

 Από την διεργασία της ανάθεσης γονότυπου προκύπτει το ζητούμενο αρχείο 

που περιέχει τους συγχρονισμένους απλότυπους των υπαρχόντων και των 

ανατεθειμένων (“imputed”) παραλλαγών. Στο αρχείο αυτό εφαρμόζεται μια 

διαδικασία, κατά την οποία στην πρώτη στήλη του αρχείου προστίθεται στις 

ανατεθειμένες παραλλαγές το όνομα του χρωμοσώματος που περιέχει κάθε αρχείο. Το 

χρωμόσωμα πρέπει να περιγράφεται αυστηρά υπό τη μορφή “chr[chromosome 

number]”, π.χ. “chr12” . Η μετατροπή αυτή γίνεται εμφανής στην Εικόνα 19.  

Παράλληλα το αρχείο μετονομάζεται έτσι ώστε να έχει την κατάληξη .haps, 

προκειμένου να είναι συμβατό με το αρχείο εισόδου του αλγόριθμου μετατροπής σε 

VCF. Η μετατροπή πραγματοποιείται με την ύπαρξη του αρχείου .sample το οποίο 

παράγεται από το πρόγραμμα SHAPEIT κατά τη διαδικασία του συγχρονισμού 

(Υποκεφάλαιο 3.4), εφόσον αυτό μετονομαστεί έτσι ώστε να διαθέτει το ίδιο όνομα με 

το αρχείο .haps, διατηρώντας τη δική του κατάληξη .sample. Το τελικώς παραγόμενο 

αρχείο VCF, το οποίο είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία μετάφρασης, 

παρουσιάζεται στη Εικόνα 20.  

 

Εικόνα  19  Στιγμιότυπο οθόνης: Παράδειγμα αρχείου .haps, το οποίο περιλαμβάνει τους  συγχρονισμένους 

απλότυπους ανατεθειμένων και μη παραλλαγών και στην πρώτη στήλη τον συμβολισμό του χρωμοσώματος.. 

 

Εικόνα 20 Στιγμιότυπο οθόνης: Παράδειγμα αρχείου τύπου VCF, το οποίο παράχθηκε από το SHAPEIT με μετατροπή 

του αρχείου απλότυπων της ανάθεσης γονότυπου. 
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3.7. Ανάπτυξη αλγορίθμου 

 Ως λειτουργικό πρόγραμμα Linux χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Ubuntu 18.04 

(https://www.ubuntu.com/). Το Ubuntu είναι ένα ανοικτού κώδικα, ελεύθερο και 

δωρεάν λειτουργικό σύστημα βασισμένο στον πυρήνα Linux που έχει ως στόχο την 

παροχή ενός διαρκώς ενημερωμένου, σταθερού λειτουργικού συστήματος για τον μέσο 

χρήστη, με ενισχυμένη έμφαση στην ευκολία χρήσης και εγκατάστασης. Ο αλγόριθμος 

αναπτύχθηκε στο τερματικό (“terminal”) και αποθηκεύτηκε σε εκτελέσιμο αρχείο με 

όνομα “phase_impute.sh”.  

3.7.1. Διάγραμμα ροής  

 Το ακόλουθο διάγραμμα ροής της Εικόνας 21 παρουσιάζει όλη τη ροή των 

διαδικασιών που απαιτούνται για τον συγχρονισμό απλότυπου και την ανάθεση 

γονότυπου. Στα πλαίσια περιγράφονται οι σημαντικές διεργασίες της πορείας του 

αλγόριθμου και τα βέλη συμβολίζουν την ροή πάνω στα οποία αναγράφονται το 

πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εκάστοτε εκτέλεση.  

 

 

Εικόνα 21 Διάγραμμα ροής του αλγόριθμου για τις διαδικασίες συγχρονισμού απλότυπου και ανάθεσης γονότυπου. 

https://www.ubuntu.com/
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3.7.2. Βash script 

 Το υποκεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την αυτούσια προβολή του κώδικα που 

περιλαμβάνει το αρχείο “phase_impute.sh”. 

#!bin

/bash  

   

#create a file with all pharmacogene's locations  

genes_locations_file="genes_locs.txt"  

cat > $genes_locations_file << EndOfMessage  

DPYD,1,97543299,98386615  

CACNA1S,1,201008640,201081694  

UGT1A1,2,234662000,234681945  

TPMT,6,18128542,18155374  

HLA-A,6,29909037,29913661  

HLA-B,6,31321649,31326000  

CYP3A5,7,99245813,99277621  

CFTR,7,117105838,117356025  

CYP2C19,10,96447911,96613017  

CYP2C9,10,96698415,96749148  

CYP2C_rs12777823_,10,96404000,96407000  

SLC01B1,12,21282000,21392730  

NUDT15,13,48611703,48621358  

VKORC1,16,31103000,31109000  

IFNL3,19,39734246,39740000  

CYP4F2,19,15988833,16008930  

RYR1,19,38924339,39078204  

CYP2D6,22,42522501,42526908  

#G6PD,X,153759606,153775787  

EndOfMessage  

   

echo "Created file $genes_locations_file"  

   

#create a variable with the initial vcf file which contains all 

chromosomes and all samples  

initial_vcf="/path/to/14GreekGenomes.vcf"  

   

#create an empty file and an empty temp file to fill in later with the 

chrosomome numbers  

chr_num="chr_list.txt"  

chr_num_temp="chr_list.txt.tmp"  

rm -f $chr_num  

   

#create a file which contains all the sample names, each one in each 

line  

sampleID="samplenames.txt" 



64 
 

 

samples_names=$(grep SAMPLE $initial_vcf)  

echo ${samples_names} | tr " " "\n" > $sampleID  

sed -i -n '/SAMPLE/p' $sampleID  

   

#create a variable with a name used a base for all the names of the 

output files  

initial_vcf_basename="14GreekGenomes"  

   

#create a variable with the vcftools executable  

vcftools="/path/to/vcftools"  

   

#create a variable with the shapeit executable  

shapeit="/path/to/shapeit"  

   

#create a variable with the impute2 executable  

impute2="/path/to/impute2"  

   

# Read genes_locs file line by line  

while IFS= read line  

do  

    # display $line  

    echo "$line"  

   

    #split the line and define each of its element(0,1,2,3) as variable  

    fields=(${line//,/ })  

    gene="${fields[0]}"  

    chromosome="${fields[1]}"  

    start="${fields[2]}"  

    finish="${fields[3]}"  

      

    #do not do the previous in lines with #, just ingore them  

    if [[ $line == '#'* ]]; then  

       echo "Ignoring line: $line"  

       continue  

    fi  

   

 echo "Running phasing+imputation. GENE:$gene  chr:$chromosome  

start:$start  finish:$finish"  

   

    #print in a .txt all the chromosome numbers that are used  

    echo "${chromosome}" >> $chr_num  

    #short the chromosome numbers/remove the duplicated  

    sort -u $chr_num > $chr_num_temp && mv $chr_num_temp $chr_num  

   

    #the vcftools output file with the initial_vcf_basename followed by 

_chr and the chromosome variable 
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    vcf_chr="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}"  

   

    #create a variable with the execution commands of vcftools to 

extract each chromosome from the initial vcf  

    extract_chromosome="$vcftools --vcf $initial_vcf --chr 

chr$chromosome --recode --out $vcf_chr"  

    echo "Running command:"  

    echo $extract_chromosome  

      

    #evaluate the previous variable  

    eval "$extract_chromosome"  

   

    echo "FINISHED CHROMOSOME SPLIT!!"  

   

    filename='samplenames.txt'  

    filelines=`cat $filename`  

    for line in $filelines ; do  

        echo $lile  

         

vcf_spl_inp="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}.recode.vcf"  

        vcf_spl_out="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line}"  

   

        #extract each sample from each extracted chromosome  

        extract_sample="$vcftools --vcf $vcf_spl_inp --indv $line --

recode --out $vcf_spl_out"  

        echo "Running command:"  

        echo $extract_sample  

       

        #evaluate the previous variable  

        eval "$extract_sample"  

       

        echo "FINISHED SAMPLE SPLIT!!"  

       

        

vcf_nomiss_inp="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line}.recode.

vcf"  

        

vcf_nomiss_out="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line}_nomiss"  

   

        #remove missing values from each created file  

        remove_missing="$vcftools --vcf $vcf_nomiss_inp --max-missing 1 

--recode --out $vcf_nomiss_out"  

        echo "Running command:"  

        echo $remove_missing  

       

        eval "$remove_missing" 
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        echo "FINISHED REMOVE MISSING"  

       

#sort/put in order the chromosome location in each file   

         

vcf_nonsorted="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line}_nomiss.r

ecode.vcf"  

vcf_sorted="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line}_nomiss_sort

ed.recode.vcf"  

vcf_sortedok="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line}_nomiss_so

rtedok.recode.vcf"  

header_file="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line}_nomiss_hea

der.txt"  

        

        egrep -v "^#" $vcf_nonsorted | sort -k 2 -n > $vcf_sorted  

        egrep "^#" $vcf_nonsorted > $header_file  

        cat $header_file $vcf_sorted > $vcf_sortedok  

       

        echo "SORTING OK!!"  

   

    done  

   

done <"$genes_locations_file"  

   

   

#check alignment and phasing process  

   

refpanel_dir="/path/to/1000GP_Phase3"  

   

sample_file="samplenames.txt"  

sample_lines=`cat $sample_file`  

chr_file="chr_list.txt"  

chr_lines=`cat $chr_file`  

for line1 in $chr_lines  

do  

        for line2 in $sample_lines  

        do  

        echo ${initial_vcf_basename}_chr${line1}_${line2}  

    

#check alignmnet process with shapeit  

                        

check_vcf_inp="${initial_vcf_basename}_chr${line1}_${line2}_nomiss_sorte

dok.recode.vcf"  

   

check_vcf_out="${initial_vcf_basename}_chr${line1}_${line2}_nomiss_sorte

dok_alignment" 
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#check alignment of each created file with shapeit  

check_alignment="$shapeit -check --input-vcf 

$check_vcf_inp -M                      

$refpanel_dir/genetic_map_chr${line1}_combined_b37.txt -

-input-ref 

$refpanel_dir/1000GP_Phase3_chr${line1}.hap.gz 

$refpanel_dir/1000GP_Phase3_chr${line1}.legend.gz 

$refpanel_dir/1000GP_Phase3.sample --output-log 

$check_vcf_out"  

                 

          echo "Running command:"  

          echo $check_alignment 

   

          eval "$check_alignment"  

   

          echo "FINISHED ALIGNMENT"  

   

#phasing process with shapeit  

            

phase_exclude="${initial_vcf_basename}_chr${line1}_${line2}_nomiss_sorte

dok_alignment.snp.strand.exclude"  

    

phase_out="${initial_vcf_basename}_chr${line1}_${line2}_nomiss_sortedok_

phased"   

phasing_fun="$shapeit --input-vcf $check_vcf_inp -M 

$refpanel_dir/genetic_map_chr${line1}_combined_b37.txt --

input-ref $refpanel_dir/1000GP_Phase3_chr${line1}.hap.gz 

$refpanel_dir/1000GP_Phase3_chr${line1}.legend.gz 

$refpanel_dir/1000GP_Phase3.sample --exclude-snp 

$phase_exclude -O $phase_out"   

            echo "Running command:"  

            echo $phasing_fun 

   

            eval "$phasing_fun"  

   

            echo "PHASING FINISHED"  

        done  

done  

   

   

#imputation process  

while IFS= read line  

do  

    # display $line or do somthing with $line  

    echo "$line" 
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    fields=(${line//,/ })  

    gene="${fields[0]}"  

    chromosome="${fields[1]}"  

    start1="${fields[2]}"  

    finish="${fields[3]}"  

   

    if [[ $line == '#'* ]]; then  

       echo "Ignoring line: $line"  

       continue  

    fi  

   

    for line3 in $sample_lines  

    do  

        echo 

${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line3}_${start1}_${finish}    

        

impute_inp="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line3}_nomiss_sor

tedok_phased.haps"  

impute_out="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line3}_${start1}_

${finish}_nomiss_sortedok_phased_imputed"  

   

imputation="$impute2 -use_prephased_g -known_haps_g 

$impute_inp -h 

$refpanel_dir/1000GP_Phase3_chr${chromosome}.hap.gz -l 

$refpanel_dir/1000GP_Phase3_chr${chromosome}.legend.gz -m 

$refpanel_dir/genetic_map_chr${chromosome}_combined_b37.txt -

Ne 20000 -int $start1 $finish -o $impute_out -phase" 

   

        echo "Running command:"  

        echo $imputation  

       

        eval "$imputation"  

       

        echo "IMPUTATION FINISHED"  

   

#transformation _haps to _haps.haps  

trans_inp="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line3}_${start1}_$

{finish}_nomiss_sortedok_phased_imputed_haps"  

trans_out="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line3}_${start1}_$

{finish}_nomiss_sortedok_phased_imputed_merged_haps.haps"  

 

cat $trans_inp |sort -k3n |sed "s/---/chr${chromosome}/g" > $trans_out  

   

#rename _phased.sample the same name as the previous transformation 

output 
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rename_inp="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line3}_nomiss_sor

tedok_phased.sample"  

rename_out="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line3}_${start1}_

${finish}_nomiss_sortedok_phased_imputed_merged_haps.sample" 

   

cp $rename_inp $rename_out  

   

#convert .haps file to .vcf file with shapeit  

convert_inp="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line3}_${start1}

_${finish}_nomiss_sortedok_phased_imputed_merged_haps"  

convert_out="${initial_vcf_basename}_chr${chromosome}_${line3}_${start1}

_${finish}_nomiss_sortedok_phased_imputed_merged_haps.vcf"  

 

convert_to_vcf="$shapeit -convert --input-haps $convert_inp --output-vcf 

$convert_out"  

   

eval "$convert_to_vcf"  

   

echo "CONVERTION FINISHED"  

   

done  

   

done <"$genes_locations_file" 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4. Μετάφρασης της 

φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας και 

περιβάλλον οπτικοποίησης 
 

 

4.1. Γενικά 

  Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, την τελευταία 5ετία έχουν γίνει προσπάθειες 

δημιουργίας εφαρμογών, που αποδίδουν τον φαινότυπο ενός ατόμου σύμφωνα με το 

γενετικό του προφίλ (42), (44), (45), (46). Οι περισσότερες εξ’ αυτών, αποδίδουν είτε 

απλά το σύνολο των “επικίνδυνων” παραλλαγών ενός ατόμου, είτε το διπλότυπο που 

προκύπτει με βάση το γονότυπό του. Άλλες πάλι αποδίδουν το φαινότυπο ενός ατόμου 

σε μια μορφή που δεν προσφέρει κατανοητά την φαρμακογονιδιωματική πληροφορία, 

δηλαδή, το πως ο διπλότυπος/φαινότυπος που διαθέτει μπορεί να επηρεάσει την 

ανταπόκριση σε κάποιο φάρμακο. Στο παρόν κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια τέτοιου 

είδους προσπάθεια, η οποία αποσκοπεί στην απόδοση των κατευθυντήριων 

δοσολογικών συστάσεων φαρμάκων, βασισμένες στο γονοτυπικό ρεπερτόριο ενός 

ατόμου.  

 Η διεργασίες του παρόντος κεφαλαίου αποτελούνται από τρία σκέλη. Αρχικά 

πραγματοποιείται μια διαδικασία μετατροπής των χρωμοσωμικών συντεταγμένων των 

CSV αρχείων απλότυπων, αποδίδοντας τις συντεταγμένες σύμφωνα με δύο 

διαφορετικά γονιδιώματα αναφοράς. Ακολουθεί η διαδικασία μετάφρασης ατομικών 

γονοτυπικών δεδομένων, σε κατευθυντήριες δοσολογικές συστάσεις φαρμάκων , όπως 

αυτές ορίζονται από τις επίσημες αρχές. Στο τελευταίο σκέλος, παρουσιάζεται μια 

οπτικοποίηση της διαδικασίας μετάφρασης. Πιο αναλυτικά, δημιουργείται μια απλής 

μορφής εφαρμογή, η οποία λαμβάνει ως είσοδο ατομικά γονοτυπικά αρχεία τύπου VCF 

και πραγματοποιεί αυτόματα τη διαδικασία της μετάφρασης παρουσιάζοντας στην 

οθόνη την αντιστοίχιση γονότυπου-φαινότυπου και τις φαρμακολογικές συστάσεις.  
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4.2. Προαπαιτούμενος χειρισμός αρχείων απλότυπων 

 Η διαδικασία μετάφρασης που ακολουθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο, 

στηρίζεται στην γενική ιδέα ότι οι παραλλαγές που αποτυπώνονται σε κάθε γονοτυπικό 

αρχείο εισόδου, αντιστοιχίζονται με τις παραλλαγές που διαθέτουν τα αρχεία 

απλότυπων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2. Η αντιστοίχιση έγινε με βάση τη 

χρωμοσωμική θέση κάθε παραλλαγής. Η θέση κάθε παραλλαγής, αποτελεί μία από τις 

βασικές πληροφορίες ενός αρχείου VCF και παρουσιάζεται στην δεύτερη στήλη του 

αρχείου με την κεφαλίδα “#POS”, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 17. Κάθε αρχείο 

απλότυπων που κατασκευάζεται, περιέχει μέσα την χρωμοσωμική θέση κάθε 

παραλλαγής στη στήλη με κεφαλίδα Position (GRCh38.p2) (Πίνακας 8).  

4.2.1. Συγχρονισμός των μεταλλάξεων στην ίδια έκδοση γονιδώματος. 

 Πραγματοποιώντας μια πρωταρχική σύγκριση των VCF αρχείων και των 

αρχείων απλότυπων CSV, διαπιστώθηκε μεγάλη ασυμβατότητα μεταξύ των 

χρωμοσωμικών θέσεων. Η ασυμβατότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η 

πληροφορία της χρωμοσωμικής θέσης των αρχείων CSV, η οποία εξάχθηκε από αρχεία 

“Allele_Definition_Tables”, βασίζεται στην έκδοση γονιδιώματος αναφοράς GRCh38 

(ή αλλιώς hg38), ενώ, η αντίστοιχη πληροφορία των αρχείων VCF βασίζεται την 

έκδοση γονιδιώματος αναφοράς GRCh37 (ή αλλιώς hg19). Αυτό ισχύει και για τα 

αρχεία του 1000Genomes Project και για τα αρχεία δειγμάτων 

“14_GreekGenomes.vcf”.  Ένα γονιδίωμα αναφοράς (“reference genome” ή “genome 

assembly”) είναι μια ψηφιακή βάση δεδομένων ακολουθιών νουκλεϊνικών οξέων, 

συναρμολογημένη από επιστήμονες, που λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

ενός συνόλου γονιδίων ενός είδους, στην προκειμένη περίπτωση του ανθρώπου. Τα 

δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται ως ένα μέσο μέτρησης του μήκους τους 

γονιδιώματος, οι τελευταίες εκδόσεις των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 23.  

Όνομα κυκλοφορίας Ημερομηνία κυκλοφορίας Αντίστοιχη έκδοση UCSC 

GRCh38 Dec 2013 hg38 

GRCh37 Feb 2009 hg19 

NCBI Build 36.1 Mar 2006 hg18 

NCBI Build 35 May 2004 hg17 

NCBI Build 34 Jul 2003 hg16 

Πίνακας 23 Τα πιο πρόσφατα γονιδιώματα αναφοράς, συνοδευόμενα από την ημερομηνία κυκλοφορίας και αντίστοιχη 

έκδοση από το UCSC (University of California, Santa Cruz). https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_genome  

4.2.2. Αλγόριθμος liftover 

 Για τη μετατροπή από την έκδοση hg38 στην έκδοση hg19 του γονιδιώματος 

εφαρμόσαμε τη μέθοδο liftover. Το liftover είναι μετατροπή των γονιδιωματικών 

συντεταγμένων από ένα γονιδίωμα αναφοράς σε ένα άλλο. Στην παρούσα εργασία, ο 

παραπάνω σκοπός εξυπηρετείται με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R. H R 

είναι μια γλώσσα που παρουσιάζει ευρεία εφαρμογή στον κλάδο της βιοπληροφορικής, 

είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που χρησιμοποιείται κυρίως για ανάλυση δεδομένων και 

ανάπτυξη εργαλείων στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα,  γίνεται χρήση του πακέτου 

“rtracklayer”, ενός πακέτου που παρέχεται από το Bioconductor (δωρεάν λογισμικό 

ελεύθερης πρόσβασης που παρέχει εργαλεία για την  ανάλυση και την κατανόηση των 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_genome
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γονιδιωματικών δεδομένων). Επιπλέον, σαν περιβάλλον ανάπτυξης του αλγόριθμου 

χρησιμοποιείται το λογισμικό R Studio.  

 Ο αλγόριθμος liftover, λαμβάνει σαν είσοδο το κάθε CSV αρχείο απλότυπων 

που κατασκευάστηκε στο Κεφάλαιο 2. Από το αρχείο αυτό εξάγεται η στήλη που 

περιέχει της χρωμοσωμικές συντεταγμένες (“Position (GRCh38.p2)”). Σε αυτήν την 

στήλη, κάθε χρωμοσωμική θέση δεν περιγράφεται σαν ένας καθαρός αριθμός αλλά 

συμβολίζεται παραδείγματος χάρη έτσι: g.99665212C>T (“g.[position]reference 

allele>alternative allele”). Επομένως, δεν είναι δυνατή η αυτούσια χρήση της ήδη 

υπάρχουσας πληροφορίας προκειμένου να γίνει η άμεση αλλαγή ανάμεσα στα 

γονιδιώματα αναφοράς. Εκτός από την ύπαρξη αυτή γραμμάτων κατά τον συμβολισμό 

των συντεταγμένων, σε πολλές περιπτώσεις, απλότυποι των CSV αρχείων 

αποτελούνται από παραπάνω από μία παραλλαγή, τότε η χρωμοσωμικές θέσεις 

συμβολίζονται ως: g.94775489G>A;g.94842866A>G;g.94762804C>T. Άλλες πάλι 

περιπτώσεις διαθέτουν απλότυπους που δεν αποτελούν μονονουκλεοτιδική παραλλαγή 

αλλά κάποια ένθεση στο γονιδίωμα, τότε η χρωμοσωμική θέση συμβολίζεται ως: 

g.99652770_99652771insA.  

Τα παραπάνω 3 θέματα που θίγονται αποτελούν καίρια σημεία του αλγόριθμου, 

καθώς απαιτείται ξεχωριστή αντιμετώπιση του καθενός. Η αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων αποτελεί το πρώτο βήμα κατά την όλη διαδικασία liftover. Το δεύτερο 

βήμα είναι η δημιουργία γονιδιωματικών διαστημάτων (“genomic ranges”). Δηλαδή, 

από που μέχρι που κυμαίνεται κάθε παραλλαγή. Για το λόγο αυτό μέσα στον αλγόριθμο 

κατασκευάζεται μια συνάρτηση η οποία για κάθε χρωμοσωμική θέση παρέχει την 

προηγούμενη θέση. Για παράδειγμα, για την θέση 94775489 δημιουργείται ένα εύρος 

94775488, 94775489. Το εύρος που παράγεται από το αυτό το βήμα, αποτελεί την 

είσοδο του επόμενου βήματος που αποτελεί το βήμα liftover. Στην περίπτωση των 

ενθέσεων το εύρος που εισάγεται στη διαδικασία είναι η θέση έναρξης και λήξης της 

ένθεσης και όχι μια σημειακή θέση και η προηγούμενη της. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, 

πραγματοποιείται η μετατροπή των χρωμοσωμικών συντεταγμένων από το ένα 

γονιδίωμα στο άλλο, δηλαδή, από το hg38 στο hg19. Από τις 3 αυτές διαδικασίες 

προκύπτει ένα πλαίσιο δεδομένων με τρεις στήλες, η πρώτη αποτελεί την καθαρή θέση 

το hg38, η δεύτερη μία θέση πριν από αυτή της πρώτης στήλης, και η τρίτη την καθαρή 

θέση στο hg19. Τέλος, παράγεται ένα αρχείο απλότυπων CSV, όμοιο με το αρχικό, με 

την διαφορά ότι στο τέλος προστίθενται δύο νέες στήλες αυτή της καθαρής θέσης στο 

hg38 με κεφαλίδα: “ClearPosition_hg38”, και αυτή της καθαρής θέσης στο hg19, με 

κεφαλίδα: “ClearPosition_hg19”. Στο ακόλουθο διάγραμμα ροής (Εικόνα 22) 

περιγράφεται όλη η παραπάνω διαδικασία πιο παραστατικά και στη συνέχεια 

παρατίθεται ο κώδικας της διαδικασίας liftover.  

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετατροπή είναι απαραίτητη η χρήση ενός 

αρχείου τύπου .chain, στη συγκεκριμένη περίπτωση του "hg38ToHg19.over.chain". 

Τέτοιου τύπου αρχεία περιγράφουν μια ευθυγράμμιση κατά ζεύγη, μεταξύ της 

αλληλουχίας του αρχικού γονιδιώματος αναφοράς και της αλληλουχίας του 

ζητούμενου γονιδιώματος αναφοράς,  που επιτρέπει κενά μεταξύ των δύο αλληλουχιών 
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ταυτόχρονα. Κάθε σειρά ευθυγραμμίσεων αρχίζει με μια γραμμή κεφαλίδων, περιέχει 

μία ή περισσότερες γραμμές δεδομένων ευθυγράμμισης και τερματίζεται με μια κενή 

γραμμή. Πρόσβαση στα αρχεία .chain είναι δυνατή εδώ: 

http://hgdownload.cse.ucsc.edu/gbdb/hg38/liftOver/. 

 

Εικόνα  22  Διάγραμμα ροής που περιγράφει τη διαδικασία μετατροπής των συντεταγμένων του hg38 σε hg19. 

 

#installation of 'rtracklayer' package and attach 
source("http://www.bioconductor.org/biocLite.R") 
biocLite("rtracklayer") 
library("rtracklayer", lib.loc="~/R/win-library/3.5") 
 
#download and unzip the file "hg38ToHg19.over.chain" from 
http://hgdownload.cse.ucsc.edu/gbdb/hg38/liftOver/ 
chain_file=import.chain("hg38ToHg19.over.chain") 
 
liftover_fun<-function(csv_haplotypes_file) { 
  readcsvfun<-function(csvfile) {            #read csv haplotypes file and create a dataframe 
    df<-as.data.frame(read.csv(csvfile, header=T,fill=T, row.names=NULL, check.names=FALSE,  
                               colClasses = c("factor"))) 
    return(df) 
  } 
  haps_file<-readcsvfun(csv_haplotypes_file)  
  genome_position<-haps_file[11] 
  
  #create an empty dataframe to be filled with the positions 
  #first column will be the clear hg38 position 
  #second column will be the clear hg38 position -1  
  #the third column will be the clear hg19 position 
  new_hg38_pos11<-data.frame(ClearPosition_hg38=character(0),  
                             ClearPosition_hg38_Minus1=character(0), 
                             ClearPosition_hg19=character(0), 
                             stringsAsFactors=FALSE) 
  #function that substract 1 from hg38 position 
  number<-function(charact) { 
    a<-as.numeric(charact)-1 

http://hgdownload.cse.ucsc.edu/gbdb/hg38/liftOver/
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  } 
 
  #creation of multiple lists needed later 
  splited_position<-splited_pos_new<-concat_pos<-splited_position1<-  splited_pos_new1<-
concat_pos1<-list() 
 
  for(i in 1:nrow(genome_position)) { 
    #if the value of the initial position is blank the fill with NA the dataframe 
    if(genome_position[i,]==""){ 
      new_hg38_pos11[i,1]<-NA 
      new_hg38_pos11[i,2]<-NA 
    } 
    #for position separated with ";" 
    #split them and remove the letter to keep a clear position number 
    #paste them in the df separated again with ";" 
    else if(grepl(";", genome_position[i,])) { 
 
      splited_position[[i]]<-strsplit(as.character(genome_position[i,]), ';') 
      splited_pos_new[[i]]<-lapply(splited_position[[i]],function(x) as.numeric(gsub("[^[:digit:]]", "", 
x))) 
      concat_pos[[i]]<-paste(splited_pos_new[[i]][[1]], collapse=";") 
      if(!is.null(concat_pos[[i]])) { 
        new_hg38_pos11[i,1]<-concat_pos[[i]] 
      } 
 
      #split the clear positions and apply number function to create two columns in the df 
      #first column is clear hg38 pos and second (hg38 pos -1) 
      splited_position1[[i]]<-strsplit(as.character(new_hg38_pos11[i,1]), ';') 
      splited_pos_new1[[i]]<-lapply(splited_position1[[i]], number) 
      concat_pos1[[i]]<-paste(splited_pos_new1[[i]][[1]], collapse=";") 
      new_hg38_pos11[i,2]<-concat_pos1[[i]] 
    } 
    else if(grepl("_", genome_position[i,])) {     #for position separated with "_" 
 
      splited_position[[i]]<-strsplit(as.character(genome_position[i,]), '_') 
      splited_pos_new[[i]]<-lapply(splited_position[[i]],function(x) as.numeric(gsub("[^[:digit:]]", "", 
x))) 
      concat_pos[[i]]<-paste(splited_pos_new[[i]][[1]], collapse="_") 
      new_hg38_pos11[i,1]<-concat_pos[[i]] 
       
      splited_position1[[i]]<-strsplit(as.character(new_hg38_pos11[i,1]), '_') 
      splited_pos_new1[[i]]<-lapply(splited_position1[[i]], number) 
      concat_pos1[[i]]<-paste(splited_pos_new1[[i]][[1]], collapse="_") 
      new_hg38_pos11[i,2]<-concat_pos1[[i]] 
    } 
    else {        #for position containing only one variant  
      new_hg38_pos11[i,1]<-lapply(genome_position[i,], function(x) gsub("[^[:digit:]]", "", x)) 
      new_hg38_pos11[i,2]<-lapply(new_hg38_pos11[i,1], number) 
    } 
  } 
 
  #split first column by ";" 
  split_hg38<-strsplit(as.character(new_hg38_pos11$ClearPosition_hg38), ';') 
  #split second column by ";" 
  split_hg38_minus1<-strsplit(as.character(new_hg38_pos11$ClearPosition_hg38_Minus1), ';') 
 
  split_again<-list()       #empty list 
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  #apply liftover in positions  
  #ranges used [hg38-1,hg38] 
  for(k in 1:length(split_hg38)) { 
    if(all(!is.na(split_hg38[[k]]))) { 
      if(all(!grepl("_", split_hg38[[k]]))) { 
        #make a df with ranges  
        rangesdf<-data.frame(chr=as.character(haps_file$Chromosome[1]), 
                             start=as.numeric(split_hg38_minus1[[k]]), 
                             end=as.numeric(split_hg38[[k]])) 
        make_ranges<-makeGRangesFromDataFrame(rangesdf, TRUE)     #change df to GRanges 
        change_assembly<-liftOver(make_ranges, chain_file)          #apply liftover 
        hg19_df<-as.data.frame(change_assembly) 
        #liftover position "end" is pasted in the previous df 
        new_hg38_pos11[k,3]<-paste(hg19_df$end, collapse = ";")  
      } 
 
      #when splited with "-" the ranges are the numbers before and after the "_" 
      #the ranges are not the hg38-1,hg38 
      else  if(all(grepl("_", split_hg38[[k]]))) { 
        split_again[[k]]<-strsplit(as.character(split_hg38[[k]]), "_")  
        rangesdf<-data.frame(chr=as.character(haps_file$Chromosome[1]), 
                             start=as.numeric(split_again[[k]][[1]][1]), 
                             end=as.numeric(split_again[[k]][[1]][2])) 
        make_ranges<-makeGRangesFromDataFrame(rangesdf, TRUE) 
        change_assembly<-liftOver(make_ranges, chain_file) 
        hg19_df<-as.data.frame(change_assembly) 
        new_hg38_pos11[k,3]<-paste(hg19_df$start, hg19_df$end, sep = "_") 
      } 
    } 
    else if(is.na(split_hg38[[k]])) {         #for NA values paste NA to the df 
      new_hg38_pos11[k,3]<-NA 
    } 
  } 
 
  #combine clear positions hg38 and hg19 with the initial haplotypes file 
  new_haps<-cbind(haps_file, 
                  Position_hg38=new_hg38_pos11$ClearPosition_hg38, 
                  Position_hg19=new_hg38_pos11$ClearPosition_hg19) 
 
  #write a new csv with all the positions 
  write.csv(new_haps, file = paste("lifted_", haps_file$Gene[1],".csv", sep = ""), row.names=FALSE) 
} 
lifted_pos<-liftover_fun("csv_haps_file")  

 
 

4.3. Μετάφραση φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας 

 Ο χειρωνακτικός σχολιασμός των ατομικών γονοτυπικών δεδομένων, αποτελεί 

ένα πολύ χρονοβόρο εγχείρημα το οποίο εκτός του χρόνου απαιτεί και εξειδικευμένο 

προσωπικό. Το παρόν υποκεφάλαιο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας 

αυτοματοποιημένης διεργασίας, ικανής να χειριστεί, να αναλύσει και να σχολιάσει 

γονοτυπικά δεδομένα που προκύπτουν από τεχνολογίες αλληλούχισης επόμενης 

γενιάς. Η έννοια της μετάφραση της φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας αναφέρεται 

στην παραπάνω αυτοματοποίηση, και περιγράφει την διαδικασία με την οποία ατομικά 
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γονοτυπικά δεδομένα διαβάζονται, φιλτράρονται και συγκρίνονται με αρχεία 

δεδομένων, προκειμένου να αποδοθεί ένας φαινότυπος και η αντίστοιχη προς αυτόν, 

φαρμακολογική οδηγία. Ο αλγόριθμος που αναπτύσσεται για την αυτοματοποίηση της 

μετάφρασης, λαμβάνει σας είσοδο ατομικά γονοτυπικά αρχεία τύπου VCF, τα οποία 

αντιστοιχεί με φαρμακογονιδιωματικές παραλλαγές και πιο συγκεκριμένα τις 

παραλλαγές εκείνες οι οποίες διαθέτουν συστάσεις δοσολογίας σύμφωνα με το CPIC.  

Εν συνεχεία, από τις παραλλαγές αυτές συνάγει διπλοτύπους, τους οποίους 

παρουσιάζει παράγοντας μαζί μια έκθεση ερμηνείας που περιέχει τις σχετικές 

συστάσεις του CPIC. Στην Εικόνα 23 αναπαρίσταται συνοπτικά η διαδικασία της 

αυτοματοποιημένης μετάφρασης. 

 

Εικόνα  23 Συνοπτική αναπαράσταση της διαδικασίας μετάφρασης το γονότυπου σε κατευθυντήριες συστάσεις. 

4.3.1. Εργαλεία 

 Για τη διαδικασία της μετάφρασης των γονοτυπικών δεδομένων σε 

κατευθυντήριες συστάσεις χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού R, και η όλη 

ανάπτυξη του κώδικα πραγματοποιείται σε περιβάλλον R Studio. Τα κύρια πακέτα που 

χρησιμοποιούνται είναι τα: “VariantAnnotation” (68), “vcfR” (69) και “dplyr” (70). Το 

πρώτο παρέχεται από το Bioconductor, και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο πακέτο, καθώς 

προσφέρει τη δυνατότητα χειρισμού και φιλτραρίσματος παραλλαγών σε μεγάλα και 

αρκετά πολύπλοκα αρχεία VCF, όπως αυτά του 1000 Genomes Project (71). Το πακέτο 

“vcfR” προσφέρει και αυτό εύκολο χειρισμό των δεδομένων VCF. Πιο συγκεκριμένα, 

παρέχει λειτουργίες οπτικοποίησης των γονιδιωματικών δεδομένων, καθώς και 

γρήγορη ανάγνωση και εγγραφή αρχείων VCF. Μπορεί επίσης να μετατρέψει τα 

αρχεία αυτά σε άλλους δημοφιλείς τύπους αρχείων(π.χ., genlight, DNAbin) (72). 

Τέλος, το πακέτο “dplyr” είναι ένα γρήγορο, συνεπές εργαλείο για διεργασίες με 

πλαίσια δεδομένων (“data frames”). Παρέχει μια ευέλικτη γραμματική χειρισμού 

δεδομένων, και δίνει τη δυνατότητα εργασίας ανεξάρτητα από το πού αποθηκεύονται 

τα δεδομένα, είτε σε ένα πλαίσιο δεδομένων, έναν πίνακα δεδομένων ή μια βάση 

δεδομένων (70).  

4.3.2. Ροή κώδικα μετάφρασης  

 Η διαδικασία της μετάφρασης ξεκινάει με την είσοδο του γονοτυπικού αρχείου 

τύπου VCF. Από αυτό, εξάγεται ένα πλαίσιο δεδομένων με τον γονότυπο του προς 

εξέταση δείγματος για όλες τις εμπεριέχουσες παραλλαγές, συνοδευόμενος με την 

χρωμοσωμική θέση κάθε παραλλαγής. Ανάλογα με το χρωμόσωμα που περιέχει το 

αρχείο εισόδου, καλείται το αντίστοιχο CSV αρχείο απλότυπων. Τότε, το αρχείο 

απλότυπων διαχωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά τους απλότυπους που 

αποτελούνται από μια μοναδική παραλλαγή, ενώ το δεύτερο αφορά τους απλότυπους 

που αποτελούνται από παραπάνω από μία παραλλαγές. Στη συνέχεια οι χρωμοσωμικές 
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θέσεις των απλότυπων του πρώτου τμήματος αντιστοιχίζονται με τις θέσεις των 

γονοτυπικών παραλλαγών του πλαισίου δεδομένων που εξάχθηκε από το αρχείο VCF. 

Από τις κοινές μεταξύ αυτών των δύο, παραλλαγές, εξάγεται σε ξεχωριστό πλαίσιο 

κειμένου, το οποίο περιέχει τον γονότυπο του δείγματος, μαζί με την ονομασία (“rsID”) 

και την αντίστοιχη *allele περιγραφή κάθε παραλλαγής. Στη συνέχεια, ο γονότυπος 

διαχωρίζεται σε απλότυπο 1 και απλότυπο 2 (π.χ. 0|1 = 0 και 1). Στο δεύτερο τμήμα 

του αρχείου απλότυπων, εφαρμόζεται μια διαδικασία διαχωρισμού που έχει σαν 

αποτέλεσμα οι πολλαπλές θέσεις παραλλαγών ανά απλότυπο να διαχωρίζονται η κάθε 

μία σε ξεχωριστή σειρά στο πλαίσιο κειμένου, συνοδευόμενη πάντα από τον αντίστοιχο 

*allele συμβολισμό της. Εν συνεχεία, οι διαχωρισμένες πλέον θέσεις των παραλλαγών, 

αντιστοιχίζονται με αυτές των γονοτυπικών παραλλαγών του πλαισίου δεδομένων που 

εξάχθηκε από το αρχείο VCF, και οι κοινές εξάγονται σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο 

κειμένου μαζί με το γονότυπο, την ονομασία των παραλλαγών και τον *allele 

συμβολισμό. Έπειτα, ο γονότυπος διαχωρίζεται σε απλότυπο 1 και απλότυπο 2 και οι 

παραλλαγές με κοινό *allele συμβολισμό, ομαδοποιούνται ξάνα σε έναν απλότυπο 

όπως ήταν αρχικά. Το τελευταίο αυτό πλαίσιο κειμένου, ενώνεται με το πλαίσιο 

κειμένου που παράχθηκε από το πρώτο τμήμα του αρχείου απλότυπων. Να σημειωθεί 

ότι, εάν το τελικό μήκος κάθε ομαδοποιημένου απλότυπου δεν είναι όμοιο με το 

αρχικό, και εάν το σύνολο των παραλλαγών κάθε ενός από τους απλότυπους 1 και 2 

δεν φέρει την ίδια ανταπόκριση, τότε ο απλότυπος δεν συμμετέχει στην παραπάνω 

ένωση με το πλαίσιο κειμένου που παράχθηκε από το πρώτο τμήμα του αρχείου 

απλότυπων.  

 Μέχρι στιγμής, περιγράφηκε η διαδικασία αντιστοίχισης-εξαγωγής των 

παραλλαγών και απλότυπων και ακολουθεί η αναγωγή αυτών σε διπλότυπους. Οι 

απλότυποι 1 και 2 διαχωρίζονται σε αυτους που έχουν ανταπόκριση 1 και σε αυτούς 

που εχουν την ανταπόκριση 0. Όσοι έχουν την ανταπόκριση 0, λαμβάνουν τον 

συμβολισμό *allele του αλληλόμορφου αγρίου τύπου, όπως αυτός αναφέρεται στο 

CSV αρχείο απλότυπων (συνήθως “*1” ή “Reference”). Όσοι έχουν την ανταπόκριση 

1, λαμβάνουν τον συμβολισμό του αντίστοιχου *allele του απλότυπου που 

εκπροσωπούν. Στη συνέχεια, οι δύο ξεχωριστοί απλότυποι επανενώνονται σε μια 

μορφή, κατά την οποία οι δύο ξεχωριστοί συμβολισμοί *allele παρατίθενται ο ένας 

δίπλα στον άλλο, διαχωριζόμενοι με “/”. Πιο επεξηγηματικά, “*allele απλότυπου 

1/*allele απλότυπου 2” αλλά και ανάποδα “*allele απλότυπου 2/*allele απλότυπου 1” 

(π.χ. *1/*41 και *41/*1). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προκύπτουν οι διπλότυποι. Από το 

σύνολο αυτό των διπλότυπων, εξάγεται μια λίστα των μοναδικών διπλότυπων, οι 

οποίοι είναι αυτοι που θα έρθουν να αντιστοιχηθούν με τη στήλη “Diplotype”στο 

αντίστοιχο CSV αρχείο διπλότυπων. Εφόσον βρεθούν κοινοί διπλότυποι μεταξύ της 

τελευταίας λίστας και της στήλης του CSV αρχείου, παρέχεται στην οθόνη το σύνολο 

των πληροφοριών αυτών, όπως περιγράφονται στο CSV αρχείο διπλότυπων οι οποίες 

είναι: Drug, Gene, Diplotype, Genotypes, Phenotypes, Implications, 

Recommendations, Classification of recommendations. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην 

παραπάνω διαδικασία υπάρχει πρόβλεψη για αντιμετώπιση αρχείων, που διαθέτουν το 

γονότυπο ενός εκ των δύο ομόλογων χρωμοσωμάτων. Τέτοια περίπτωση, αποτελεί η 
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αλληλούχιση του γονιδίου G6PD, το οποίο εδράζεται στο “X” χρωμόσωμα, επομένως 

σε γονοτυπικό αρχείο αρσενικού ατόμου θα περιλαμβάνεται η πληροφορία ενός μόνο 

χρωμοσώματος. Όταν λοιπόν το αρχείο εισόδου είναι τέτοιας μορφής, η παραπάνω 

διαδικασία σταματάει αμέσως μετά την μετατροπή των απλότυπων από 0 ή 1 σε *allele. 

Εξάγεται μια λίστα με τους μοναδικούς απλότυπους, οι οποίοι είναι και αυτοί που στο 

τελικό βήμα αντιστοιχίζονται με τους όμοιους απλότυπους του CSV αρχείου και 

παρέχονται οι αντίστοιχες συστάσεις όπως περιγράφεται και παραπάνω.  

 Η παραπάνω εκτεταμένη ανάλυση της διαδικασίας μετάφρασης της 

φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας αποσκοπεί στην κατανόηση της όλης πορείας 

που εφαμόσθηκε και την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Η ανάλυση διαθέτει 

τόσο διεξοδικό χαρακτήρα διότι ο αλγοριθμος που πραγματοποιεί τη διαδικασία δεν 

μπορεί να συμπεριληφθεί στην παρούσα εργασία λόγω της μεγάλης έκτασης του. Η 

όλη πορεία παρουσιάζεται πιο παραστατικά στο διάγραμμα ροής της εικόνας που 

ακολουθεί (Εικόνα 24). 

 

Εικόνα  24 Διάγραμμα ροής του αλγόριθμου μετάφρασης της φαρμακογονιδιωματικής πληροφορίας. 

4.3.3. Εφαρμογή σε VCF αρχεία του 1000 Genomes Project 

 Σε αρχική φάση, ο αλγόριθμος της διαδικασίας μετάφρασης, δοκιμάστηκε και 

επικυρώθηκε για την σωστή του λειτουργία, με τη χρήση των αρχείων VCF του 

προγράμματος 1000 Genomes Project. Για την εξαγωγή του γονότυπου από το αρχείο 

εισόδου χρησιμοποιήθηκε το πακέτο “VariantAnnotation”. H πορεία της αντιστοίχισης 

της φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας ακολουθεί κανονικά την πορεία της Εικόνας 

24. Τα αρχεία που έχουν δοκιμαστεί και αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι τα 

ακόλουθα: chr1.vcf.gz, chr2.vcf.gz, chr6.vcf.gz, chr7.vcf.gz, chr10.vcf.gz, 

chr12.vcf.gz, chr16.vcf.gz, chr19.vcf.gz, chr22.vcf.gz, chrX.vcf.gz. Στην Εικόνα 25 

αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα αντιστοίχισης γονότυπου φαινότυπου μαζί με τις 

κατευθυντήριες δοσολογικές γραμμές. Πρακτικά αποτυπώνεται όλη η πληροφορία που 

εμπεριέχεται στο CSV αρχείο διπλότυπων το οποίο έχει κληθεί κατά τη διαδικασία. Το 
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εικονιζόμενο παράδειγμα παράγεται από το αρχείο του χρωμοσώματος 7 και αφορά το 

δείγμα HG01393. 

 

Εικόνα  25  Αποτέλεσμα εφαρμογής της διαδικασίας μετάφρασης σε αρχείο του 1000 Genomes Project (αρχείο 

χρωμοσώματος 7 και επιλογή δείγματος HG01393). 

4.3.4. Εφαρμογή σε πειραματικά αρχεία 

 Ακολουθεί η επικύρωση με τα VCF αρχεία που παράχθηκαν από τη διαδικασία 

του Κεφαλαίου 3 από το πειραματικό αρχείο “14_GreekGenomes.vcf.gz”. Για την 

εξαγωγή του γονότυπου από το αρχείο χρησιμοποιήθηκε το πακέτο “vcfR” και η  

πορεία της αντιστοίχισης της φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας ακολουθεί 

κανονικά την πορεία της Εικόνας 24. Όλα τα διαφορετικά αρχεία του Πίνακα 21 έχουν 

δοκιμαστεί και αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην Εικόνα 26 αποτυπώνεται 

το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή, όλη η πληροφορία που εμπεριέχεται στο CSV αρχείο 

διπλότυπων που έχει κληθεί κατά τη διαδικασία. Το εικονιζόμενο παράδειγμα 

παράγεται από το αρχείο του χρωμοσώματος 10 της περιοχής 96447911, 96613017, 

και αφορά το δείγμα 10. 

 

Εικόνα 26 Αποτέλεσμα εφαρμογής της διαδικασίας μετάφρασης στα πειραματικά δεδομένα 

"14_GreekGenomes.vcf.gz" (αρχείο χρωμοσώματος 10 και δείγματος 7). 
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4.3.5. Η εξαίρεση της βαρφαρίνης  

  Το φάρμακο βαρφαρίνη αποτελεί εξαίρεση αναφορικά με την πορεία της 

διαδικασίας της μετάφρασης. Όπως αναφέρεται και στο Κεφάλαιο 2, παραλλαγές των 

γονιδίων CYP2C9, CYP4F2, VKORC1, rs12777823 (CYP2C cluster), συν γνωστοί μη 

γενετικοί παράγοντες, αντιπροσωπεύουν το 50% της διακύμανσης της δόσης της 

βαρφαρίνης. Γι’ αυτό και οι  κατευθυντήριες συστάσεις δοσολογίας για το φάρμακο 

βαρφαρίνη, αποτελούν απόρροια συνδυασμού των απλότυπων όλων των 

προαναφερθέντων γονιδίων. Εκτός αυτού, οι συστάσεις μπορεί να μεταβάλλονται και 

ανάλογα με την πληθυσμιακή καταγωγή και την ηλικία του ατόμου. Για την βαρφαρίνη 

υπάρχει ήδη εγκεκριμένος αλγόριθμος από τον οποίο υπολογίζεται η συνιστώμενη 

δόση, συνεπώς είναι ορθό να μην αποπειραθεί καμία μίμηση του αλγόριθμου αυτού, 

που μπορεί να αποβεί σε ασύμφωνα αποτελέσματα. Στην προκειμένη περίπτωση, 

ακολουθείται διαφορετική, από την προαναφερθείσα, ροή της διαδικασίας 

μετάφρασης.  Αντί για εξαγωγή διπλότυπου πραγματοποιείται εξαγωγή απλότυπου η 

οποία δεν ακολουθείται από την αντιστοίχιση στις κατευθυντήριες δοσολογικές 

οδηγίες. Αντ’ αυτού, συνοδεύεται από έναν σύνδεσμο που οδηγεί τον χρήστη στην πιο 

πρόσφατη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών του CPIC, όπου περιέχονται οι  

Εικόνες 6 & 7 (Κεφάλαιο 2). Οι εικόνες αυτές αποτελούν έναν εύκολο τρόπο με τον 

οποίο ο χρήστης θα καταφέρει να χορηγήσει την καταλληλότερη φαρμακευτική αγωγή. 

Η ίδια λογική και πορεία μετάφρασης ακολουθείται και για το φάρμακο ivacaftor. Στην 

Εικόνα 27 που ακολουθεί, αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα του αλγόριθμου έπειτα 

από εισαγωγή αρχείων VCF του 1000 Genomes Project των χρωμοσωμάτων 10, 16, 19 

και αφορά το δείγμα HG00231. 

 

Εικόνα  27  Αποτέλεσμα εφαρμογής της διαδικασίας μετάφρασης για το φάρμακο βαρφαρίνη (αρχεία 1000GP  

χρωμοσωμάτων 10, 16, 19  και επιλογή δείγματος HG00231). 

 

4.4. Περιβάλλον οπτικοποίησης  

Μετά την ολοκλήρωση και επικύρωση της διαδικασίας της μετάφρασης της 

φαρμακογονιδιωμάτικης πληροφορίας, ακολουθεί το τελευταίο βήμα αυτής εδώ της 

εργασίας, που είναι η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος οπτικοποίησης, το οποίο θα 

παρουσιάζει την φαρμακογονιδιωματική πληροφορία σε απλή και κατανοητή μορφή 

την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναπτύσσεται λοιπόν μία διεπιφάνεια 

χρήστη (“user interface, UI”), στην απλούστερη δυνατή μορφή που θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί.  Στο σύνολο της λοιπόν αυτή η εφαρμογή, αποτελείται από το back-end 

development, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών που περιγράφονται 
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στο υποκεφάλαιο 4.3,  και από το front-end development, που περιλαμβάνει την όλη 

διαδικασία ανάπτυξης του interface.  

4.4.1. Εργαλεία  

 Η ανάπτυξη του front-end development πραγματοποιείται ξανά με τη χρήση της 

γλώσσας προγραμματισμού R, σε λογισμικό R Studio. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιείται το πακέτο “shiny” (https://shiny.rstudio.com/), το οποίο προσφέρει τη 

δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών εφαρμογών ιστού. Μπορεί να φιλοξενεί 

αυτόνομες εφαρμογές σε ιστοσελίδες, ή να τις ενσωματώνει σε έγγραφα R. 

Πλεονεκτήματα αυτού του πακέτου, είναι ότι επιτρέπει μια αυτόματη σύνδεση μεταξύ 

των εισόδων και των εξόδων, και διαθέτει εκτεταμένα προεγκατεστημένα widgets, που 

καθιστούν δυνατή την κατασκευή όμορφων, ισχυρών και ευαίσθητων στην απόκριση 

εφαρμογών (73). Τα κυριότερα widgets που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

είναι αυτά των: “text input”, “file input”, “action button”, “side panels” και “navigation 

bars”. Εκτός από το πακέτο “shiny” χρησιμοποιήθηκε και το πακέτο “shinythemes” για 

καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα του interface του εργαλείου. Επιπλέον, για καλύτερη 

μορφοποίηση του interface, χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ μικρό ποσοστό εντολές CSS. 

4.4.2. Περιγραφή της εφαρμογής 

 Το τελικό προϊόν της όλης διαδικασίας οπτικοποίησης αποτελεί μια εφαρμογή 

η οποία λαμβάνει σαν είσοδο γονοτυπικά αρχεία τύπου .vcf ή .vcf.gz και παρέχει σαν 

έξοδο τις εγκεκριμένες κατευθυντήριες δοσολογικές συστάσεις φαρμάκου που 

αντιστοιχούν στο αρχείο εισόδου. Όπως περιγράφεται και στην Εικόνα 28, μέσω του 

interface ο χρήστης στην οθόνη του υπολογιστή του, ανεβάζει το γονοτυπικό αρχείο 

που επιθυμεί. Αυτό με τη σειρά του μεταφέρεται στον διακομιστή (“server”), όπου το 

αρχείο διέρχεται του κώδικα μετάφρασης. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι δοσολογικές 

συστάσεις οι οποίες επιστρέφουν σαν οπτικό αποτέλεσμα στην οθόνη του χρήστη. 

 

Εικόνα  28 Διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ interface και server για την διεκπεραίωση της διαδικασίας 

μετάφρασης. 

4.4.3. Περιήγηση στο εργαλείο Gene-Rx  

 Η αρχική σελίδα τoυ εργαλείου αποτελείται από μία μπάρα πλοήγησης 

(“navigation bar”) στο επάνω μέρος. Επάνω αριστερά αναγράφεται το όνομα της 

εφαρμογής “Gene-Rx”, και δίπλα παρατίθενται οι επιλογές “Home”, “Upload File”, 

https://shiny.rstudio.com/
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“Help”, “Contact”, “Sign Up/Login”. Με την επιλογή “Home” (Εικόνα 29), ο χρήστης 

βρίσκεται στην αρχική σελίδα του εργαλείου.   

 

Εικόνα  29 Αρχική σελίδα του εργαλείου Gene-Rx. 

 Με την επιλογή “Upload File” (Εικόνα 30), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

ανεβάσει στο εργαλείο του το αρχείο γονότυπου και να πραγματοποιήσει τη διαδικασία 

της μετάφρασης. Στα δεξιά της οθόνης παρουσιάζεται ένας πλευρικός πίνακας (“side 

panel”), στον οποίο εμπεριέχονται τρία πεδία. Το πρώτο με την κεφαλίδα “Name”, δίνει 

στο χρήστη τη δυνατότητα εισόδου κειμένου (“text input”), ορίζοντας έτσι αυτός ένα 

όνομα στην εργασία που θα πραγματοποιήσει. Το δεύτερο με την κεφαλίδα “Choose 

VCF File”, δίνει τη δυνατότητα εισόδου αρχείου (“file input”). Επιλέγοντας το κουμπί 

“Browse”, ο χρήστης διαλέγει από τα δικά του αρχεία, ποιο επιθυμεί να ανεβάσει. Τα 

αρχεία εισόδου επιτρέπεται να είναι μόνο τύπου .vcf ή .vcf.gz. Tέλος, δίπλα από τον 

πλευρικό πίνακα παρουσιάζονται δύο πίνακες πλοήγησης, ένας “About file” και ένας 

“Results”. 

 

Εικόνα  30  Σελίδα επιλογής "Upload File". 
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 Αφού πραγματοποιηθεί από το χρήστη, εισαγωγή κειμένου και εισαγωγή 

αρχείου στα αντίστοιχα πεδία, τότε στην επιλογή “About file” (Εικόνα 31), 

παρουσιάζεται ένας πίνακας που περιλαμβάνει τρεις πληροφορίες. Η πρώτη είναι το 

όνομα εργασίας που έχει δώσει ο χρήστης στο πεδίο εισόδου κειμένου. Ακολουθεί το 

μέγεθος του αρχείου που ανέβασε και τέλος η ημερομηνία εκτέλεσης της διεργασίας. 

Επί πρόσθετα κάτω από το πεδίο εισόδου αρχείου παρουσιάζεται μια μπάρα που 

επιβεβαιώνει ότι το ανέβασμα του αρχείου έχει ολοκληρωθεί.  

 

Εικόνα  31 Σελίδα επιλογής "Upload File", έπειτα από συμπλήρωση των πεδίων εισαγωγής κειμένου και αρχείου από 

το χρήστη. 

 Το τρίτο πεδίο του πλευρικού πίνακα περιλαμβάνει ένα κουμπί δράσης (“action 

button”), με την ονομασία “Translate”. Εφόσον το ανέβασμα του αρχείου έχει 

ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο χρήστης πατώντας το κουμπί αυτό, δίνει την εντολή στο 

σύστημα να εφαρμόσει τη διαδικασία μετάφρασης στο αρχείο που έλαβε σαν είσοδο. 

Έπειτα, μεταβαίνοντας στον πίνακα “Results” (Εικόνα 32), παρουσιάζονται στην 

οθόνη τα αποτελέσματα, τα οποία παρέχουν μια έκθεση ερμηνείας γονότυπου-

φαινότυπου μαζί με τις αντίστοιχες φαρμακολογικές συστάσεις. Οι συγκεκριμένες 

συστάσεις που παρουσιάζονται στην εικόνα 21, αποτελούν το αποτέλεσμα του 

ανεβάσματος αρχείου του χρωμοσώματος 12 και του δείγματος 2 των πειραματικών 

δεδομένων “14_GreekGenomes.vcf.gz”. 
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Εικόνα  32  Σελίδα επιλογής "Results", έπειτα από την ενεργοποίηση του κουμπιού δράσης "Translate". 
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Κεφάλαιο 5. Επίλογος 
5.1. Συζήτηση 

 Έπειτα από τόσα χρόνια μελετών έχει πλέον εδραιωθεί η αντίληψη, πως η 

φαρμακογονιδιωματική αποτελεί το θεμέλιο για την εφαρμογή τη εξατομικευμένης 

θεραπείας στην κλινική πράξη. Έχει αναγνωριστεί και επικυρωθεί πληθώρα 

φαρμακογονιδιωματικών δεικτών, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να αποφέρει 

σημαντικά οφέλη σε διάφορες κατευθύνσεις, ξεκινώντας από την επιτυχή θεραπεία του 

ασθενούς και καταλήγοντας στη μείωση του κόστους θεραπείας, λόγω της αποφυγής 

λήψης φαρμάκων και δόσεων που έχουν περισσότερο σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση 

ανεπιθύμητων ενεργειών παρά επιθυμητών. 

  Η φαρμακογονιδιωματική πληροφορία υπάρχει και είναι δημόσια διαθέσιμη. 

Οι επιστήμονες κλινικοί ιατροί όμως αδυνατούν να την ερμηνεύσουν και κατ’ 

επέκταση να την εφαρμόσουν, διότι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες μεθόδους και 

συστήματα, τα οποία θα μπορούν να τους παρέχουν γρήγορα, εύκολα αλλά και σε μια 

κατανοητή για αυτούς μορφή, την κατευθυντήρια σύσταση που ορίζει ο εκάστοτε 

ασθενής σύμφωνα με τη γενετική του πληροφορία. Η βιοπληροφορική είναι ο κλάδος 

ο οποίος μπορεί να φέρει τη λύση στο παραπάνω πρόβλημα, παράγοντας τα κατάλληλα 

εργαλεία που θα καταστήσουν τη εφαρμογή των φαρμακογονιδιωματικών βιοδεικτών 

στο καθημερινό κλινικό περιβάλλον, επιτεύξιμη.  

  Η ανάπτυξη του εργαλείου της παρούσας εργασίας, το οποίο θα έχει τη 

δυνατότητα να καλεί αλληλόμορφα και να εξάγει διπλότυπους και τις αντίστοιχες  

δοσολογικές συστάσεις, σε διάφορα πολυμορφικά φαρμακογονίδια από δεδομένα 

αλληλούχισης επόμενης γενιάς, προσπαθεί να καλύψει την ανάγκη έγκαιρης 

πληροφόρησης των κλινικών σχετικά με το δυναμικό των γονιδίων των ασθενών, το 

οποίο καθοδηγεί την επιλογή φαρμάκων, τις εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές και 

την επιλογή της αρχικής δόσης. 

Η συλλογή των δεδομένων που απαρτίζουν τη βάση του εργαλείου έγινε 

χειροκίνητα, με σκοπό την αυτολεξεί αναπαράσταση των πληροφοριών, όπως αυτές 

παρουσιάζονται από τις επίσημες αρχές. Η διαδικασία μετάφρασης πραγματοποιήθηκε 

έτσι ώστε, η πληροφορία-κατευθυντήρια σύσταση να παρέχεται ορθά και ταχεία στο 

τελικό οπτικό αποτέλεσμα σε μια απλή και κατανοητή μορφή για το χρήστη. 

Καταλήγοντας, οι διεργασίες συγχρονισμού απλότυπου και ανάθεσης γονότυπου 

έρχονται να συμπληρώσουν την όλη πορεία, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη 

διαδικασία υπολογιστικής επεξεργασίας των δεδομένων  που προκύπτουν από 

τεχνολογίες αλληλούχισης επόμενης γενιάς.  Μια διαδικασία η οποία κρίνεται 

απαραίτητη πριν την χρήση τέτοιων δεδομένων για την εξαγωγή των πληροφοριών 

διπλότυπου και φαινότυπου. 

Ένα τέτοιο λογισμικό λοιπόν, είναι ικανό να προάγει και να βελτιώσει την 

εφαρμογή της φαρμακογονιδιωμάτικης στο καθημερινό κλινικό περιβάλλον, κι αυτό 

γιατί μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε γονίδιο για το οποίο υπάρχουν 
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εγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Επί πρόσθετα, μειώνει τόσο το χρόνο 

παράδοσης των αποτελεσμάτων των φαρμακογονιδιωματικών δοκιμών, όσο και το 

κόστος  εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε επίπεδο ικανό να ευνοήσει το συνολικό 

κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Εξάγει ορθά αποτελέσματα σε απλή μορφή και 

διατύπωση, απολύτως κατανοητά από τον εκάστοτε κλινικό. Τέλος, είναι ικανό να 

ευνοήσει το έργο της «προληπτικής κλινικής φαρμακογονιδιωμάτικης». 

5.2. Μελλοντικές επεκτάσεις  

Το εργαλείο αυτό στοχεύει στη συνεχή ανανέωση των δεδομένων σύμφωνα με 

τα οποία δίνονται οι κατευθυντήριες δοσολογικές γραμμές, προκειμένου να μπορεί να 

παρέχει πάντα τις πιο πρόσφατες συστάσεις, όπως αυτές δίνονται από τις αρμόδιες 

επίσημες αρχές. Απώτερος στόχος είναι η  γενικότερη ανάπτυξη και η εξέλιξη του σε 

ένα πιο ολοκληρωμένο εργαλείο με βελτιωμένες λειτουργίες για ανίχνευση και 

απόδοση πιο εξεζητημένων παραλλαγών στο γονιδίωμα, όπως αυτών των δομικών 

παραλλαγών. Επιπλέον φιλοδοξεί να επεκταθεί και στο να λαμβάνει σαν  είσοδο 

άλλους τύπους γονιδιωματικών δεδομένων που προκύπτουν από διαφορετικές τεχνικές 

γονοτύπησης, πέραν των VCF αρχείων που προκύπτουν από μεθόδους αλληλούχισης 

επόμενης γενιάς.  

Εκτός από την ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή, πολλές από τις διαφορές 

στην πορεία και τη σοβαρότητα μίας νόσου, αντικατοπτρίζονται από το  

αλληλομορφικό ρεπερτόριο που διαθέτει κάθε άτομο, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία 

στη γενετική να διευκολύνει την προληπτική ιατρική και την ακριβέστερη εκτίμηση 

του κινδύνου για όσους πιστεύεται ότι βρίσκονται σε ενδιάμεσο κίνδυνο εμφάνισης 

μίας νόσου. Ως εκ τούτου, το εργαλείο της παρούσας εργασίας μπορεί να υποβληθεί 

σε επέκταση έτσι ώστε να μπορεί να δίνει πληροφορίες σχετικά με την πρόβλεψη 

προδιάθεσης ασθενειών, εκτός από τις φαρμακογονιδιωματικές πληροφορίες.  

Δυνητικά, το εργαλείο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές 

δοκιμές ασθενών για κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων σύμφωνα με το γονιδίωμα 

τους. Πιο συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση μπορεί να συμβεί διαχωρίζοντας τους 

ασθενείς σε «θετικούς» και «αρνητικούς» σε κάποιες από τις φαρμακογονιδιωματικές 

ενδείξεις για εμφάνιση κάποιας ανεπιθύμητης ενεργείας. Απόρροια αυτού, θα είναι η 

χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς στους οποίους το εκάστοτε φάρμακο θα είναι μη 

τοξικό και επωφελές  και παράλληλα η εξασφάλιση καλής ισορροπίας στις 

προγνωστικές μεταβλητές για την εγκυρότητα του συμπεράσματος σχετικά με την 

επίδραση της θεραπείας. 

Μια αρκετά φιλόδοξη επέκταση που δύναται να λάβει το παρόν εργαλείο είναι 

η εφαρμογή του και σε φαρμακοκινητικά δεδομένα με σκοπό την πρόβλεψη της 

αλλαγής του φαινότυπου (ανταπόκριση σε μια φαρμακευτική αγωγή) ενός ατόμου, 

λόγω της αλληλεπίδρασης συγχορηγούμενων φαρμάκων, όταν ο αλλαγμένος 

φαινότυπος μιμείται ένα φαινότυπο φαρμακογενετικών επιδράσεων (“Phenocopying”). 

Για παράδειγμα όταν ένα άτομο γενετικά ορίζεται ως «υπερ-ταχύς μεταβολιστής» για 

το γονίδιο CYP2D6 και λαμβάνει ένα φάρμακο, όπως για παράδειγμα το φάρμακο 

σιμετιδίνη που αναστέλλει τη δράση του γονιδίου αυτού, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
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λάβει και ένα δεύτερο φάρμακο που μεταβολίζεται από το ίδιο γονίδιο, όπως για 

παράδειγμα η αμιτριπτυλίνη, τότε σύμφωνα με τα φαρμακοκινητικά του δεδομένα θα 

πρέπει να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές διαφορετικές από αυτές που προκύπτουν 

μόνο από τη γενετική πληροφορία του ασθενούς.  

Στις μέρες μας η γονιδιωματική έχει επεκταθεί, και έκτος από την εφαρμογή 

της σε τομείς που αφορούν άμεσα την υγεία, μπορεί να βρει εφαρμογή και σε 

καθημερινούς πιο προσιτούς κλάδους, που αφορούν τον καθένα προσφέροντας ξανά 

οφέλη στην υγεία αλλά  με ένα πιο έμμεσο τρόπο. Αν και τα γονίδια είναι κρίσιμα για 

τον προσδιορισμό της λειτουργίας του σώματος ενός ατόμου, η διατροφή τροποποιεί 

την έκταση στην οποία εκφράζονται διαφορετικά γονίδια και έτσι ρυθμίζει εάν τα 

άτομα επιτυγχάνουν το δυναμικό που καθορίζεται σύμφωνα με το γενετικό τους 

υπόβαθρο. Η Θρεπτογονιδιωματική (“Νutrigenomics”), αποτελεί τον κλάδο που 

μελετά την επίδραση των θρεπτικών ουσιών στην έκφραση της γενετικής σύνθεσης 

ενός ατόμου, καθώς επίσης συμπεριλαμβάνει και θρεπτικούς παράγοντες που 

προστατεύουν το γονιδίωμα από βλάβες (74). Επομένως, το παρόν εργαλείο εκτός από 

φαρμακογονιδιωματικές πληροφορίες μπορεί μελλοντικά να επεκταθεί και σε παροχή 

συστάσεων σε γονιδιωματικά καθοδηγούμενες συνήθειες ζωής, όπως είναι η διατροφή 

και άλλες μεταβλητές του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. 
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