TreeT
TOPS – ένα εισαγω
ωγικό
φυλογγενετικά δέντρα

π
παιχνίδι

για

τα
α

Η κατασκεευή φυλογγενετικών δέντρων
δ
πα
αίζει ρόλο “κλειδί” σττην κατανό
όηση των εξελικτικώνν
διαδικασιώ
ών. Οι παρα
αδοσιακές μέθοδοι
μ
συσ
στηματικής κατάταξης προσπαθο
ούσαν να διιαφωτίσουνν
τις εξελικττικές σχέσεεις κλασικώ
ών ταξινομιικών βαθμίίδων όπωςς είναι τα Φύλα, τα Είδη ή οιι
Οικογένειες και βασίζζονταν σε μορφολογικ
μ
κές παρατηρ
ρήσεις και φαινοτυπικά χαρακτηρ
ριστικά τωνν
οργανισμώ
ών. Η σημανντική πρόοδ
δος που συ
υντελείται τα
α τελευταία χρόνια στον κλάδο τηςς Μοριακήςς
Βιολογίας, έχει φέρει επανάστασ
ση στις φυλλογενετικές μελέτες τόσ
σο των οργγανισμών, όσο
ό
και τωνν
μορίων τους. Τεχνικέές όπως η αλυσιδωτή
ή αντίδραση
η πολυμερά
άσης (PCR
R), η RFLP (restriction
n
fragment le
ength polym
morphism) και,
κ πιο πρό
όσφατα, η αλληλούχησ
α
ση πλήρωνν γονιδιωμάτων (whole
e
genome sequencing), μαζί με την
τ
αύξηση του αριθμού και του είδους των βιολογικώ
ών βάσεωνν
δεδομένωνν, έχουν διεευρύνει σημ
μαντικά το πεδίο
π
των φυλογενετικ
φ
κών μελετώ
ών και έχουν
ν επιτρέψειι
τους επισττήμονες να κατασκευά
άσουν φυλο
ογενετικά δέέντρα βασισ
σμένα στη μ
μοριακή σύ
ύσταση τωνν
οργανισμώ
ών. Μέσω αυτών τω
ων εξελίξεω
ων, τα μορ
ριακά δεδο
ομένα έχου
υν πλέον καταστεί η
πρωταρχικκή πηγή πλη
ηροφοριών για την καττασκευή φυλογενετικώνν δέντρων.
Υπάρχουνν πολυάριθμ
μα παραδεείγματα σχεετικά με το
ο πως η χρήση μορια
ακών δεδο
ομένων στη
η
φυλογενετιική ανάλυσ
ση έχει βοηθήσει τη μελέτη της εξέλιξης
ε
τω
ων οργανισμ
μών. Για παράδειγμα,
π
μέχρι τη δεεκαετία του 1970, οι Μύκητες
Μ
ταξιινομούνταν ως ένα Υπ
ποβασίλειο ττων Φυτών. Μέσω τηςς
ανάλυσης μοριακών δεδομένων
δ
προέκυψε ότι
ό οι Μύκητες είναι ου
υσιαστικά περισσότερο
ο συγγενικοίί
με τα ζώα από ότι με τα φυτά. Αυτό
Α
οδήγησ
σε σε ριζική
ή ανακατάτα
αξη στην τα
αξινόμησή τους,
τ
οπότεε
υργήθηκε ξεχωριστό
ξ
Β
Βασίλειο,
α
αυτό
των Μυκήτων.
Μ
Ε
Επιπλέον,
ττα μοριακά
ά δεδομένα
α
και δημιου
αλληλουχιώ
ών έχουν επιτρέψει στους επ
πιστήμονες να εφαρμ
μόσουν συ
υστήματα ταξινομικής
τ
ς
κατάταξης για ιούς, γο
ονίδια και πρωτεΐνες,
π
π
παρέχοντας
ς έτσι σημανντική γνώση
η σχετική μεε ολόκληρο
ο
το φάσμα των βιολογγικών και ια
ατρικών επ
πιστημών απ
πό την εξέλλιξη, την πρωτεομική ως και τηνν
ρήσης μοριακών δεδο
ομένων για την αποτίμηση της εεξελικτικής συγγένειαςς
ιατρική. Μέσω της χρ
βιολογικώνν μονάδωνν, η ταυτοπ
ποίηση ταξινομικών κοινών
κ
προ
ογόνων μετταξύ οργαν
νισμών έχειι
καταστεί πιο
π ακριβήςς. Η πρόοδ
δος αυτή δεν
δ
παρέχεει μόνο ζω
ωτικής σημα
ασίας στοιχ
χεία για τιςς
εξελικτικές σχέσεις τω
ων οργανισμ
μών, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην
σ
εξεύρεση νέων ορ
ργανισμών-αι οι πιο κονντινοί σύγχρ
ρονοι συγγεενείς παλαιό
ότερων οργ
γανισμών.
μοντέλων ή οργανισμών που είνα
Στα φυλογγενετικά δέέντρα, ο βα
αθμός της εξελικτικήςς σχέσης μεταξύ
μ
τωνν χρησιμοπ
ποιούμενωνν
μονάδων εκφράζεταιι ως «συννάρτηση τη
ης θέσης κάθε
κ
μονάδ
δας ενδιαφ
φέροντος (π
π.χ. είδος,,
πληθυσμός, γονίδιο) ως προς την
τ άλλη». Οι μονάδεςς που είναι περισσότεερο συγγενιικές μεταξύ
ύ
οθετούνται πιο κοντά,, ενώ οι μονάδες
μ
πο
ου είναι λιιγότερο συγγενικές μεεταξύ τουςς
τους τοπο
τοποθετού
ύνται σε δια
αφορετικούς κλάδους του φυλογ
γενετικού δέντρου.
δ
Σττο παρακάτω κείμενο
ο
συγκρίνοντται δύο απ
πό τους πιο
ο κοινούς τύπους φυλογενετικών δέντρων και παρου
υσιάζεται η
ορολογία που
π χρησιμο
οποιείται σττη φυλογενεετική ανάλυ
υση.
Φυλογενεετικά δέντρα με ρίζα και
κ χωρίς ρίζα
ρ

Φυλογενεττικό δέντρο χωρίς
χ
ρίζα
Φυλογενεττικό δέντρο με ρίζα

Ένα φυλογγενετικό δένντρο χωρίς ρίζα δεν πα
αρέχει καμία
α πληροφορ
ρία σχετικά με τον κοιν
νό πρόγονο
ο
της υπό μεελέτη ομάδα
ας. Το φυλο
ογενετικό δέέντρο χωρίςς ρίζα μπορ
ρεί να μετατρ
ραπεί σε φυ
υλογενετικό
ό
δέντρο με ρίζα – δηλα
αδή σε φυλο
ογενετικό δέέντρο που παρέχει
π
πληροφορίες γγια τον κοιν
νό πρόγονο
ο
(ρίζα) της υπό
υ
μελέτη ομάδας. Συ
υγκρίνονταςς το χαρακττηριστικό πο
ου μας ενδια
αφέρει και είναι
ε
παρόνν
στην υπό μελέτη
μ
ομάδ
δα (ενδοομάδα ή ingro
oup) με το χαρακτηριστ
χ
τικό που είνναι παρόν στην
σ
ομάδα
α
που είναι λιγότερο συγγενική με την ενδ
δοομάδα και
κ που οννομάζεται εεξωομάδα (outgroup),,
μπορούμε να καθορίσ
σουμε αν το
ο χαρακτηρ
ριστικό που μας ενδιαφ
φέρει είναι π
προγονικό – ancestrall
(δηλαδή υπήρχε στονν κοινό πρό
όγονο) ή αν είναι παρ
ράγωγο – derived
d
(δηλλαδή δεν ήταν
ή
παρόνν
στον κοινό
ό πρόγονο).
Ορολογία
α φυλογενετικών δένττρων με ρίζζα
Ορολογία φυλογενετικ
φ
κών δέντρω
ων με ρίζα
ΚΛΑΔΟΣ

Κλαδί
τ
κόμβο
ους του δέντρου
δ
και αναπαρ
ριστά το
Συνδέει τους
προτεινόμεενο εξελικτικό μοννοπάτι τη
ης συγκεεκριμένης
φυλογενετιικής γραμμή
ής.
ΚΟΜ
ΜΒΟΣ
Ρίζα
ΚΛΑΔΙ
ου αναπαριστά τον κοιινό πρόγονο
ο όλων των
ν κόμβων
Κόμβος πο
στο δέντρο
ο.
Κόμβος
ός κόμβος: αναπαριστά
α
ά τον υποθεετικό κοινό πρόγονο
Εσωτερικό
Τερματικόςς
κόμβοςς
(φύλλο
ο):
αναπα
αριστά
(σ
συνήθως
Ρ
ΡΙΖΑ
αρτίγονες/σ
σύγχρονες)) ταξινομικές βαθμίδες (πληθυσμο
ούς, είδη,
γονίδια, πρ
ρωτεΐνες, κλλπ.) οι οπο
οίες συγκρίννονται με τιςς υπόλοιπεςς ταξινομικέές βαθμίδεςς (taxa) του
υ
δέντρου.
Κλάδος
τ μέλη μοιιράζονται κοινό
κ
πρόγο
ονο, ο οποίος δεν είνα
αι ο κοινόςς πρόγονοςς
Σε έναν κλλάδο όλα τα
όλων των άλλων
ά
των άλλων ταξινομικών βα
αθμίδων του
υ δέντρου.
ΝΙΔΙ
ΤΟ ΠΑΙΧΝ
Υλικά
 8 (7) “κ
κάρτες απογγόνων” (μαγγνητικές ή πλαστικοπο
π
οιημένες)
 1 “κάρττα κοινού προγόνου”
π
(μ
μαγνητική ή πλαστικοπ
ποιημένη)
 Μαγνητικός πίνακ
κας ή πίνακα
ας ανακοινώ
ώσεων καλυ
υμμένος με χαρτί
 Μαρκα
αδόρος/κιμω
ωλία ή στυλό
ό
 Πρόσθετα υλικά για τον εκπα
αιδευτικό:
o Εισ
σαγωγή και Θεωρητικό Υπόβαθρο
ο
o Φύλλο απαντή
ήσεων
Παίκτες
π
ανάλλογα με το ποιο
π
παιχνίίδι (1-3) παίίζεται.
8-9 (7-8) παίκτες
Σκοπός του παιχνιδιού
Σε αυτό το παιχνίδι, κάθε κάρτα αναπαριστά
α
ά μια “φαντα
αστική” βιολλογική μονά
άδα. Ο σκοπ
πός του
παιχνιδιού είναι να ταξινομήσουμ
με τις κάρτεςς ανάλογα με
μ τη “συγγένειά” τους και να
άσουμε ένα φυλογενετικκό δέντρο με
μ ρίζα, χρη
ησιμοποιώνττας όλες τιςς “κάρτες απ
πογόνων”
κατασκευά
και ξεκινώνντας με την “κάρτα κοιννού προγόννου” ως ρίζα
α.
Πρέπει να
α σημειωθεεί ότι υπά
άρχουν πολλοί και διαφορετικο
δ
οί τρόποι ννα κατασκ
κευαστεί το
ο
φυλογενετιικό δέντρο.. Ο σκοπό
ός του παιχ
χνιδιού εκπ
πληρώνεται, εφόσον ο
οι αποφάσεεις για τηνν

τοποθέτηση των διαφορετικών “απογόνων” στο δέντρο, δικαιολογούνται μέσω των εξηγήσεων που
παρέχουν οι παίκτες για τη δομή του δέντρου σε μια άλλη ομάδα παιχτών ή στον εκπαιδευτικό.
Συμβουλή
Όταν αποφασίζετε για τις “ιεραρχήσεις” και “ομαδοποιήσεις” των βιολογικών μονάδων μέσα στο
δέντρο, θυμηθείτε ότι η εξέλιξη στο γενετικό επίπεδο πραγματοποιείται μέσω μικρών αλλαγών
όπως είναι οι προσθήκες, οι ελλείψεις, οι διπλασιασμοί, οι αναστροφές και οι
αντικαταστάσεις νουκλεοτιδίων ή νουκλεοτιδικών αλληλουχιών.
Στήσιμο παιχνιδιού
Οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες των 8 (7) παιχτών: κάθε παίχτης λαμβάνει τυχαία μια από τις
“κάρτες απογόνων”. Η “κάρτα κοινού προγόνου” τοποθετείται στη βάση του πίνακα ως σημείο
εκκίνησης του φυλογενετικού δέντρου.
Παίζοντας
1) “Η κάρτα κοινού προγόνου” τοποθετείται στον πίνακα. Αφού ομαδοποιηθούν, οι παίχτες
τοποθετούν τις “κάρτες απογόνων” στον πίνακα με βάση τη δομή που κάθε ομάδα έχει
αποφασίσει.
2) Οι παίχτες σχεδιάζουν ένα δενδρόγραμμα συνδέοντας τις διαφορετικές κάρτες.
3) Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του φυλογενετικού δέντρου, οι παίχτες εξηγούν τις αποφάσεις
τους σχετικά με τη δομή του φυλογενετικού δέντρου σε παίχτες άλλων ομάδων που παίζουν
παράλληλα το παιχνίδι ή στον εκπαιδευτικό.
4) Μπορεί να γίνει και βαθμολόγηση των δέντρων. Για κάθε νουκλεοτίδιο που αλλάζει, η
διαγωνιζόμενη ομάδα χρεώνεται 1 πόντο. Κερδίζει η ομάδα που θα έχει τους λιγότερους πόντους.
Προσαρμογή: Μιχάλης Φιλιόγλου (συνεργάτης του ΕΚΦΕ Αιγάλεω) micfilioglou@hotmail.com από το κείμενο της
δραστηριότητας TreeTOPS του ELLS-EMBL υπό την επιμέλεια της Κιούπη Βασιλικής (Βιολόγου-Υπεύθυνης ΠΕ ΔΔΕ
Πειραιά)
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BA
ARCODIING Γοννιδίων
EMB
BL-ELLS (Προσ
σαρμογή: Μιχ
χ. Φιλιόγλου, συνεργάτης
σ
το
ου ΕΚΦΕ Αιγά
άλεω
από τη δραστηριό
ότητα DNA Ba
arcoding σε απ
πόδοση στα Ελληνικά
Ε
της Βασιλικής
Β
Κιο
ούπη - Βιολόγ
γου)

Τι είναι το DNA baarcodingg?
Το DNA
D
barcoding είναι μιια μοριακή μέθοδος
μ
για τον προσδιιορισμό του είδους σε
ζωντανούς οργανισμούς. Η βάση αυτή
ής της μεθόδ
δου είναι να εντοπιστού
ύν « DNA
αδή γονίδια‐‐δείκτες (maarker genes)) μήκους πεερίπου 300‐‐600
barccodes» δηλα
νουκ
κλεοτιδίων.. Παρόμοια με
μ τα βιομηχχανικά barccodes που χρησιμοποιο
ούνται για το
ον
προ
οσδιορισμό συγκεκριμέν
σ
νων προϊόνττων σε ένα κατάστημα,
κ
τα DNA baarcodes
χρησιμοποιούντται για να γίνει
γ
διάκρισ
ση μεταξύ τω
ων ειδών σε μια ομάδα ζζωντανών
οργανισμών.

Ποου μπορεεί να χρη
ησιμοποιιηθεί στη
ην διδασ
σκαλία της
Βιοολογίας??
Στηνν Γ’ Λυκείου
υ, Θετική κα
ατεύθυνση
Στηνν διευκρίνισ
ση της έννοιιας του γονιδ
δίου στην «Έ
Έκφραση τη
ης γενετικήςς
πληροφορίας/η
η ροή της γεενετικής πλη
ηροφορίας».
γία του ανα
ασυνδιασμέννου DNA», γονιδιωματικ
κή βιβλιοθήκη και PCR.
Στηνν «τεχνολογ
Στιςς «μεταλλάξεις», ιδιαίτερα στον προ
ογεννητικό έλεγχο.
Στηνν «γονιδιακή
κή θεραπεία»» και το «πρ
ρόγραμμα αννθρώπινου γονιδιώματ
γ
ος».
Στηνν Γ’ Λυκείου
υ, Γενική Πα
αιδεία
Στο τρίτο κεφά
άλαιο της «Εξέλιξης»

3.11 Προετοοιμασία αλληλου
υχιών
Έχεετε λάβει μια
α πρόσθια και
κ μια αντίσ
στροφη αλλη
ηλουχία από
ό φυτικό barcode . Πρινν
ανα
αζητήσετε το
ο barcode σα
ας στο Ευρω
ωπαϊκό Αρχεείο Νουκλεο
οτιδίων (ΕΝΑ
Α
http
p://www.eb
bi.ac.uk/ena//data/sequeence/search
h), οι αλληλο
ουχίες της π
πρόσθιας κα
αι
αντίστροφης αννάγνωσης πρέπει
π
να συ
υναρμολογηθούν σε μια
α και μόνο συ
υναινετική
ηλουχία (co
onsensus seq
quence) που
υ ονομάζετα
αι contig.
αλλη
Η συ
υναρμολόγη
ηση της αλλη
ηλουχίας co
ontig του DN
NA barcode περιλαμβάν
π
νει τα
παρ
ρακάτω βήματα:
1. Μετατροπή
Μ
τ αντίστρο
της
οφης αλληλλουχίας στηνν αντίστροφ
φη συμπληρω
ωματική της
2. Ευ
υθυγράμμισ
ση της πρόσ
σθιας και τηςς αντίστροφ
φης αλληλου
υχίας
3. Επ
πεξεργασία και συναρμ
μολόγηση τη
ης αλληλουχχίας συναίνεεσης (consen
nsus sequen
nce)
Για να λάβετε την
τ αλληλου
υχία contig, ακολουθήστ
α
τε τις οδηγίεες στα παρα
ακάτω πεδία
α. Σε
υ θα θέλατε περισσότερ
ρη καθοδήγη
ηση, παρακα
αλούμε επισ
σκεφτείτε τη
η
περίπτωση που
nce preparation tutorial”.
σελίίδα “Sequen
Αντίστρ
ροφη συμπλληρωματική αλληλουχία
α
Για να μπορέσετε
μ
ν ευθυγραμ
να
μμίσετε την πρόσθια κα
αι την αντίσττροφη αλληλουχία, οι δύο
δ
αυτές αλληλουχίες
α
θα πρέπει να
ν έχουν τονν ίδιο προσα
ανατολισμό. Αυτό μπορεί να επιτευ
υχθεί
με τη μεετατροπή τη
ης αντίστροφης αλληλο
ουχίας στην αντίστροφη
η συμπληρω
ωματική της
(δηλαδή
ή τη μετατροπή της 3’‐5
5’ σε προσαννατολισμό 5’‐3’).
5

Προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω:
1. Ανοίξτε το αρχείο .seq της αντίστροφης αλληλουχίας σας, χρησιμοποιώντας ένα
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το NotePad για Windows ή το TextEdit για Mac.
Το αρχείο .seq περιέχει την αλληλουχία σε FASTA format.
2. Αντιγράψτε ολόκληρη την αλληλουχία συμπεριλαμβανομένου και του συμβόλου “>” και
την περιγραφική ονομασία της (Ctrl + C).
3. Επικολλήστε όλες τις πληροφορίες στο πεδίο εισαγωγής του EMBOSS Seqret που θα
βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ebi.ac.uk/Tools/sfc/emboss_seqret/ (Ctrl + V).
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την επιλογή upload για να ανεβάσετε το αρχείο .seq.
4. Στο “Βήμα 1 επιβεβαιώστε ότι η επιλογή “DNA” έχει τεθεί.
Στο “Βήμα 2 επιλέξτε “FASTA format” ως input και output format. Για να λάβετε την
αντίστροφη συμπληρωματική αλληλουχία, κάντε κλικ στο “More options” και
επιλέξτε “Yes” στην επιλογή “Reverse”.
5. Κάντε κλικ στο “Submit”.
6. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο επεξεργασίας κειμένου στον υπολογιστή σας.
7. Μόλις έχετε διαθέσιμη την αντίστροφη αλληλουχία σας στο πεδίο “Tool Output”
του EMBOSS Seqret, αντιγράψτε ολόκληρη την αλληλουχία και επικολλήστε την στο νέο
αρχείο κειμένου που δημιουργήσατε (Ctrl + C και Ctrl + V). Για άλλη μια φορά
συμπεριλάβετε το σύμβολο “>” και την περιγραφική ονομασία όταν αντιγράψετε την
αλληλουχία.
8. Κρατήστε το σύμβολο “>” στην αρχή της αλληλουχίας, αλλά αντικαταστήστε την
περιγραφική ονομασία με την “SampleID_RP_RevComp”. Αποθηκεύστε το νέο αρχείο
κειμένου ως “SampleID_RP_RevComp” στην επιφάνεια εργασίας σας.
Προχωρήστε στο πεδίο “Ευθυγράμμιση” για να ευθυγραμμίσετε τις αλληλουχίες σας.



Η αντίστροφη αλληλουχία, της οποίας λήφθηκε η αντίστροφη συμπληρωματική (reverse
complement), μπορεί πλέον να ευθυγραμμιστεί με την πρόσθια αλληλουχία. Η
ευθυγράμμιση θα αποκαλύψει την αλληλουχία συναίνεσης (consensus sequence), όπως
και όσα νουκλεοτίδια δεν ταιριάζουν στις δύο αλληλουχίες ή λείπουν από κάποια
αλληλουχία (πρόσθια ή αντίστροφη). Οι νουκλεοτιδικές θέσεις που παρουσιάζουν
διαφορές (mismatches) ή κενά (gaps) μπορούν έπειτα να διασταυρωθούν με την
πληροφορία που μας δίνει το χρωματογράφημα (> πεδίο “Χρωματογράφημα”) της
πρόσθιας και της αντίστροφης αλληλουχίας και έτσι να συναρμολογηθεί μια αλληλουχία
συναίνεσης για το barcode που διαθέτετε.
Προχωρήστε όπως περιγράφεται παρακάτω:
1. Ανοίξτε το αρχείο .seq της πρόσθιας αλληλουχίας σας. Αντιγράψτε και επικολλήστε
ολόκληρη την αλληλουχία με το σύμβολο “>” και την περιγραφική ονομασία (Ctrl + C και
Ctrl + V) στο πρώτο πεδίο εισαγωγής του EMBOSS Needle που θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/.
2. Ανοίξτε το αρχείο “SampleID_RP_RevComp”. Αντιγράψτε και επικολλήστε ολόκληρη
την αλληλουχία με το σύμβολο “>” και την περιγραφική ονομασία (Ctrl + C) στο δεύτερο
πεδίο εισαγωγής του EMBOSS Needle που θα βρείτε παρακάτω.
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την επιλογή upload για να ανεβάσετε την πρόσθια και την
επεξεργασμένη αντίστροφη αλληλουχία.
3. Διατηρήστε τις ρυθμίσεις που είχατε κάνει στο “Βήμα 2 και κάντε κλικ στο “Submit”.
4. Μόλις η ευθυγράμμιση είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο “View alignment file” και
πηγαίνετε πιο κάτω για να μελετήσετε την ευθυγράμμιση των αλληλουχιών.

Ένα παράδειγμα του πως να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα της ευθυγράμμισης μπορείτε
να βρείτε στη σελίδα tutorial page (> “Alignment” tab > 4.).
Προαιρετικά βήματα
5. Ανοίξτε το χρωματογράφημα της πρόσθιας και αντίστροφης αλληλουχίας μέσω των
αρχείων .ab1 χρησιμοποιώντας κάποιον κατάλληλο chromatogram viewer. Για
ευκολότερη ανάλυση, μετατρέψτε την αντίστροφη αλληλουχία στην αντίστροφη
συμπληρωματική της (Chromas Lite: “Edit” > “Reverse+Complement”; 4Peaks: “Edit” >
“Flip sequence”).
6. Ετοιμάστε ένα αρχείο στο οποίο θα αποθηκεύσετε την αλληλουχία contig σε FASTA
format. Ανοίξτε ένα νέο αρχείο κειμένου στο υπολογιστή σας και αντιγράψτε ολόκληρη
την πρόσθια αλληλουχία από το αρχείο .seq στο νέο αρχείο (Ctrl + C και Ctrl + V).
Κρατήστε το σύμβολο “>” στην αρχή της αλληλουχίας , αλλά αντικαταστήστε την
περιγραφική ονομασία με την “SampleID_Contig”. Αποθηκεύστε το αρχείο σας
ως “SampleID_Contig” στην επιφάνεια εργασίας.
7. Ελέγξτε την αλληλουχία για κενά και νουκλεοτίδια που δεν ταιριάζουν. Για κάθε κενό ή
διαφορά που βρίσκετε πηγαίνετε στα αντίστοιχα χρωματογραφήματα της πρόσθιας και
αντίστροφης αλληλουχίας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση – search – και
να βρείτε τη θέση που επιθυμείτε μέσα την αλληλουχία). Συγκρίνετε στα δύο
χρωματογραφήματα τις κορυφές στις συγκεκριμένες νουκλεοτιδικές θέσεις και
αποφασίστε αν η πρόσθια ή η αντίστροφη αλληλουχία είναι πιο αξιόπιστη. Μπορείτε,
επίσης, να εντοπίσετε την ταυτότητα κάθε “άγνωστου” νουκλεοτιδίου. Στο αρχείο
“SampleID_Contig” επεξεργαστείτε την αλληλουχία σας με βάση την ανάλυση που κάνατε
(θυμηθείτε ότι έχετε αντιγράψει την πρόσθια αλληλουχία).
8. Μόλις έχετε ολοκληρώσει όλη την απαραίτητη επεξεργασία, θα έχετε συναρμολογήσει
την αλληλουχία contig του barcode του δείγματός σας. Επιβεβαιώστε ότι αποθηκεύσατε
το αρχείο!
Μπορείτε πλέον να κάνετε αναζήτηση του barcode σας στη βάση δεδομένων (ENA). Για
να το κάνετε αυτό, προχωρήστε στη σελίδα “Αναζήτηση στη Βάση
δεδομένων” (“Database search”).

3.2 Αναζήτηση στη βάση δεδομένων
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω για να ταυτοποιήσετε
νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που ταιριάζουν με το barcode σας στη βάση
δεδομένων ENA.
1. Αντιγράψτε ολόκληρη την αλληλουχία contig από το αρχείο
κειμένου “SampleID_Contig”, συμπεριλαμβανομένου του συμβόλου “>” και της
περιγραφικής ονομασίας, στο πεδίο αναζήτησης της ENA που θα βρείτε στην
ιστοσελίδα http://www.ebi.ac.uk/ena/data/sequence/search (Ctrl + C και Ctrl + V).
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία upload για να “ανεβάσετε” το αρχείο
κειμένου σας.
2. Στο πεδίο “Search against” επιλέξτε “Assembled and annotated sequences” και “Limit
sequence by” > “Data class” > “Standard sequences (STD)”.
3. Ξεκινήστε την αναζήτηση κάνοντας κλικ στο “Submit” (μπορεί να χρειαστεί να
ψάξετε στα αριστερά της σελίδας για να βρείτε το κουμπί “Submit”). Η αλληλουχία που

καταθέσατε θα συγκριθεί με όλες τις γνωστές αλληλουχίες που περιέχονται στη βάση
δεδομένων και τα βέλτιστα αποτελέσματα θα εμφανιστούν.
4. Στον πίνακα “Summary table” θα δείτε τα πρώτα 50 αποτελέσματα της αναζήτησής
σας.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους ορισμούς της στήλης των αποτελεσμάτων σας. Λόγω
προεπιλογής, τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι ταξινομημένα ανάλογα με
ανάλογα με τη βαθμολογία τους (“Score”), το αποτέλεσμα με το μέγιστο score βρίσκεται
στην κορυφή. Τα αποτελέσματα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση άλλες παραμέτρους
στη στήλη των αποτελεσμάτων, κάνοντας κλικ στα βέλη up/down. Παρόλα αυτά, για
τους σκοπούς της ταυτοποίησης του βέλτιστου αποτελέσματος, καλό θα ήταν να
διατηρήσετε την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων ανάλογα με το Score τους.
5. Για να εντοπίσετε το βέλτιστο αποτέλεσμα, προχωρήστε όπως περιγράφεται
παρακάτω: ταξινομήστε τα αποτελέσματά σας ανάλογα με Score τους (αυτό με το
μεγαλύτερο στην κορυφή), αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει. Το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο
Score και τη μικρότερη τιμή E‐value είναι το βέλτιστο. Σε περίπτωση που υπάρχουν
πολλαπλές αλληλουχίες που εμφανίζουν το συνδυασμό μεγαλύτερου Score και
μικρότερης E‐value, επιλέξτε αυτό με το μεγαλύτερο ποσοστό ομοιότητας (% identity).
Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερα αποτελέσματα με όμοια Score/E‐
value/% identity, η βάση δεδομένων δε μπορεί να διακρίνει μεταξύ των εγγραφών (π.χ.
λόγω ανακριβειών στην αλληλουχία που εισάγατε) ή μπορεί να μη διαθέτει εγγραφή
για το είδος σας. Αν η τελευταία περίπτωση είναι αυτή που συμβαίνει, καταγράψτε όλα
τα αποτελέσματα με τις υψηλότερες τιμές. Μπορεί να είστε σε θέση να ταυτοποιήσετε
το δείγμα σας σε επίπεδο γένους.
6. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε το καλύτερο αποτέλεσμα που επιστρέφει η βάση
δεδομένων για την αλληλουχία σας; Σε ποιόν οργανισμό ανήκει; Μπορείτε να
ταυτοποιήσετε το δείγμα σας σε επίπεδο γένους, ή ακόμη και σε επίπεδο είδους;

