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Περίληψη ερευνητικής πρότασης 

Η εύρεση υπολογιστικών λύσεων για την ενοποίηση ετερογενών δεδομένων, την ανάλυση και την 
ερμηνεία τους εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, την οποία καμία από τις υπάρχουσες 
υπολογιστικές προσεγγίσεις δεν έχει διαχειριστεί ικανοποιητικά, ενώ οι υπηρεσίες υποστήριξης 
συνεργασίας και λήψης αποφάσεων θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στο πεδίο της επαναστόχευσης 
φαρμάκων. Η δυναμική επικαιροποίηση αποτελεί δυσεπίλυτο ζήτημα του συνόλου των τρεχουσών 
υπολογιστικών προσεγγίσεων στην επανατοποθέτηση και επαναστόχευση φαρμάκων. 

Στην παρούσα εργασία, 1D δεδομένα και υπηρεσίες κειμένου (πατέντες, ηθικά και νομικά 
ζητήματα) θα ενοποιηθούν με 3D δεδομένα (υπολογιστικής χημείας, μοριακού σχεδιασμού), θα 
αναλυθούν και θα ερμηνευτούν. Ως πήγες 1D δεδομένων θα ληφθούν υπόψη αποθετήρια και βάσεις 
δεδομένων i) γονιδιακής/ μεταγραφωματικής/ πρωτεωμικής/ μεταβολωμικής πληροφορίας, ii) 
φαρμακευτικής πληροφορίας και iii) κυτταρικής λειτουργιάς και μονοπατιών σηματοδότησης. Για την 
συγκέντρωση και το φιλτράρισμα του μεγάλου όγκου πληροφορίας που παρέχουν οι βάσεις 
δεδομένων θα εφαρμοσθούν τεχνικές εξόρυξης κειμένου με ανάλυση συσχετίσεων (association rules) 
[2]. Επιπρόσθετα, θα ληφθούν υπόψη αποθετήρια και βάσεις δεδομένων i) ADME-TOX, ii) 
γονιδιωματικής, iii) φάρμακο επαγρύπνησης, iv) πατεντών, v) ηθικών/νομικών ζητημάτων και vi) 
κλινικών δοκιμών και ηλεκτρονικών αρχείων τραπεζών και βιοτραπεζών. Σε αυτόν τον όγκο 
δεδομένων θα προτιμηθεί η εφαρμογή αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) ώστε να 
γίνει η εξόρυξη των χρήσιμων πληροφοριών [1]. Στόχος μας είναι να ανακαλύψουμε χαρακτηριστικά 
μοτίβα (patterns) μεταξύ των δειγμάτων στα δεδομένα κειμένου που θα αντλήσουμε μέσω της χρήσης 
προηγμένων αλγορίθμων NLP και παραδοσιακών αλγορίθμων εξόρυξης προτύπων. 

Η τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την κατανόηση 
των λειτουργικών ιδιοτήτων των πρωτεϊνών. Από κάθε τρισδιάστατη δομή πρωτεϊνών, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα μεγάλο σύνολο 2D προβολών χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό οπτικοποίησης 
πρωτεΐνης. Έτσι, σε μια εικόνα πρωτεΐνης, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν κλασικές τεχνικές 
εξαγωγής χαρακτηριστικών για την ανίχνευση δομικών χαρακτηριστικών για κάθε πρωτεΐνη αντί για 
την εφαρμογή docking. Τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά θα περιέχουν δομική πληροφορία για τις 
πρωτεΐνες. Για την αξιολόγηση της ποιότητας της πληροφορίας αυτής θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα 
σύστημα αναγνώρισης προτύπων ώστε να δούμε αν για παράδειγμα θα μπορούσε να διαχωρίσει με 
βάση τα δομικά χαρακτηριστικά μια φυσιολογική πρωτεΐνη από την μεταλλαγμένη της μορφή [3].     

Οι εξαγόμενες πληροφορίες που περιέχονται στα δεδομένα 1D και 3D θα μπορούσαν να 
ενοποιηθούν και να απεικονιστούν δημιουργώντας σημασιολογικά δίκτυα όπως φάρμακο-ασθένεια, 
παρενέργεια-φάρμακο, στόχος-φάρμακο και φάρμακο-φάρμακο. Τα τοπολογικά χαρακτηριστικά του 
σημασιολογικού δικτύου διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην πρόβλεψη των σχέσεων που 



αναπτύσσονται μεταξύ των οντοτήτων του δικτύου [5]. Ωστόσο, η αναγνώριση και οι εξόρυξη των 
χαρακτηριστικών αυτών διατηρώντας παράλληλα την μορφολογία του δικτύου είναι μια επίπονη 
εργασία. Έτσι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές βαθιάς μάθησης για την ανίχνευση 
σύνθετων και εξαιρετικά μη γραμμικών δομών του δικτύου για να εξορύξουμε τις σχέσεις μεταξύ των 
οντοτήτων. Πρόκειται για μια προσέγγιση μέσω της οποίας θα προκύψουν νέες σχέσεις φαρμάκου-
ασθένειας για τον in silico επαναπροσδιορισμό φαρμάκων. Η βασική ιδέα είναι η συγχώνευση 
διαφορετικών πληροφοριών από διαφορετικούς τύπους σημασιολογικών δικτύων ώστε να προκύψουν 
νέες εφαρμογές για υπάρχοντα φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί αρχικά. Τα δίκτυα βαθιάς μάθησης 
μπορούν να κωδικοποιήσουν σε διανυσματικές αναπαραστάσεις τις σύνθετες σχέσεις των 
χαρακτηριστικών που βρίσκονται στις ακμές των σημασιολογικών δικτύων και σχετίζονται με την 
διαδικασία της πρόγνωσης. Ένας διαισθητικός τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας των 
αναπαραστάσεων ακμών είναι μέσω οπτικοποίησης, μεγάλο μέρος της γνώσης που είναι 
ενσωματωμένο στα χαρακτηριστικά που μαθαίνει το νευρωνικό δίκτυο κωδικοποιείται από τη μήτρα 
χαρακτηριστικών. Οπτικοποιώντας τη μήτρα χαρακτηριστικών, μπορούμε να αποσυνδέσουμε το 
περίπλοκο δίκτυο. Ο απορρέων χάρτης χαρακτηριστικών θα αποτελεί ένα εργαλείο για την 
επαναστόχευση φαρμάκων [4].  

Η λειτουργία και η ακρίβεια του εργαλείου επαναπροσδιορισμού που θα αναπτυχθεί θα 

αξιολογηθεί στην επαναστόχευση φαρμάκων στον σακχαρώδη διαβήτη. Ειδικότερα ως προς την 

ιατρική ακριβείας στην επανατοποθέτηση και επαναστόχευση φαρμάκων, έχουν καταγραφεί 

συμβάντα καρδιακής ανεπάρκειας για τους DPP-4 αναστολείς («class effect»), με αποτέλεσμα να 

προτείνεται η χορήγηση αγωνιστών του υποδοχέα του πεπτιδίου-1 που προσομοιάζει στο γλουκαγόνο 

(GLP1-R) στους υπέρβαρους ασθενείς με διαβήτη ή τους ασθενείς με αθηροσκληρωτική 

καρδιαγγειακή ́ νόσο. Γονιδιωματικές παραλλαγές στα γονίδια DPP4 (rs2909451, rs759717) και 

GLP1R (rs6923761), σημαντικά, έχουν καίριο ρόλο στην επαναστόχευση φαρμάκων στον σακχαρώδη 

διαβήτη. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 
α/ Εξόρυξη και ενοποίηση ετερογενών δεδομένων.  
β/ Επαναστόχευση  φαρμάκων για τον σακχαρώδη διαβήτη. 
γ/ Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια 
δ/ Διδακτορική διατριβή 
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