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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιγράφει τις εισαγωγικές έννοιες της 

Βιοπληροφορικής, τους βασικούς αλγορίθμους και τα προβλήματα στα οποία αυτοί βρίσκουν εφαρμογή. Μεταξύ 

αυτών μελετώνται οι αλγόριθμοι συστοίχισης αλληλουχιών, τεχνικές μοντελοποίησης βιολογικής πληροφορίας 

καθώς και μέθοδοι λειτουργικής ανάλυσης γονιδίων και ανάλυσης/απεικόνισης μακρομορίων. Το πρακτικό μέρος 

της ενότητας αυτής περιλαμβάνει τη γνωριμία με τις κυριότερες βάσεις δεδομένων και την εξοικείωση των 

φοιτητών με διαθέσιμα εργαλεία που υλοποιούν τις παραπάνω τεχνικές μέσα από αντιπροσωπευτικές ασκήσεις 

και σενάρια χρήσης στα οποία θα εξασκηθούν οι φοιτητές.  

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται σε σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανάγκη: 

α) ανάλυσης πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων και β) ενοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. 

Περιγράφονται οι βασικές αρχές που διέπουν υψηλής απόδοσης τεχνολογίες όπως οι μικροσυστοιχίες και οι 

τεχνολογίες αλληλούχισης επόμενης γενιάς και αναλύονται τα βήματα υπολογιστικής ανάλυσης σε βασικές 

εφαρμογές αυτών, όπως ο εντοπισμός πολυμορφισμών και η γονιδιακή έκφραση. Η εισαγωγή σε 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα ολοκληρώνει τη δεύτερη ενότητα και αποσκοπεί στη γνωριμία των φοιτητών 

με εργαλεία απαραίτητα στις υπολογιστικές αναλύσεις και φιλικά προς το χρήστη.  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεπιστημονικότητα του αντικειμένου, αλλά και τις απαιτήσεις ενός προπτυχιακού 

μαθήματος οι μαθησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

1. Κατανόηση της έννοιας και σημασίας της Βιοπληροφορικής και των εφαρμογών της. 

2. Εξοικείωση με τη χρήση δημοφιλών βάσεων δεδομένων και εργαλείων Βιοπληροφορικής. 

3. Δυνατότητα προσδιορισμού των παραμέτρων ενός προβλήματος Βιοπληροφορικής και αναγνώριση των 

εργαλείων που απαιτούνται για την επίλυσή του. 

4. Κατανόηση των δυνατοτήτων και περιορισμών της Βιοπληροφορικής στη διαχείριση τεράστιου όγκου 

βιολογικής πληροφορίας. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι φοιτητές με το πέρας των μαθημάτων θα είναι σε θέση:  

1. Να αναγνωρίζουν τα είδη των βιολογικών προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν με τη βοήθεια 

υπολογιστικών μεθόδων. 

2. Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν σωστά τις κατάλληλες βάσεις δεδομένων και εργαλεία. 

3. Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα βήματα μιας υπολογιστικής ανάλυσης και να αξιολογούν τα 

αποτελέσματά της.  

4. Να κατανοούν τις δυνατότητες που προσφέρει η Βιοπληροφορική στη φαρμακευτική έρευνα.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το προτεινόμενο πρόγραμμα των δίωρων διαλέξεων του μαθήματος. Το 

μάθημα περιλαμβάνει θεωρία (Θ), θεωρητικές ασκήσεις (ΘΑ), εργαστηριακές ασκήσεις (ΕΑ) και την επίδειξη 

εργαλείων (ΕΕ). 

 

Εβδ Θεωρητικό μέρος Εργαστηριακό μέρος Οργάνωση 

μαθήματος 



 

1 Εισαγωγή: Ορισμός και εφαρμογές 

Βιοπληροφορικής, ροή γενετικής 

πληροφορίας, πολυμορφισμοί, κωδικοποίηση 

της πληροφορίας. 

Περιήγηση στις κύριες βάσεις 

δεδομένων (ενδεικτικά: Ensembl, 

UCSC, dbSNP) και παραδείγματα 

χρήσης τους. 

Θ, ΕΑ, ΕΕ 

2 Συστοίχιση αλληλουχιών: Ομοιότητα και 

ομολογία αλληλουχιών, Αλγόριθμοι 

συστοίχισης αλληλουχιών (τοπικοί, 

καθολικοί, ευριστικοί και παραλλαγές). 

Επίδειξη εργαλείων συστοίχισης π.χ. 

BLAST και ασκήσεις σε σενάρια 

χρήσης. 

Θ, ΘΑ, ΕΑ 

3 Συστοχίση αλληλουχιών: Πολλαπλή 

συστοίχιση, Πίνακες PAM, Φυλογενετική 

ανάλυση, μέθοδοι κατασκευής φυλογενετικών 

δένδρων. 

Ασκήσεις θεωρίας και επίδειξη 

χρήσης εργαλείων π.χ. CLUSTALW. 

Θ, ΘΑ, ΕΕ 

4 Μοντελοποίηση: Μοτίβα, Μαρκοβιανά 

μοντέλα, HMM. 

Ασκήσεις θεωρίας και επίδειξη 

εργαλείων μοντελοποίησης  

Θ, ΘΑ, ΕΕ 

5 Γονιδιακή έκφραση: Τεχνικές πρόβλεψης 

γονιδιακών δομών, ισομορφές, ρύθμιση 

γονιδιακής έκφρασης. 

Παρουσίαση και χρήση εργαλείων 

πρόβλεψης και ρύθμισης της 

γονιδιακής έκφρασης π.χ. Genscan, 

ENCODE. 

Θ, ΕE 

6 Πρωτεΐνες και φαρμακευτική έρευνα: 

Ανάλυση, 3D απεικόνιση και αλληλεπίδραση 

πρωτεϊνών, εφαρμογές στη φαρμακευτική 

έρευνα. 

Ενδεικτικά εργαλεία προς επίδειξη 

και χρήση: CN3D, pharmGKB. 

Θ, ΕΕ, ΕΑ 

7 Λειτουργική ανάλυση: Βιολογικά μονοπάτια, 

Σημασιολογικός ιστός, Ανάλυση 

εμπλουτισμού συνόλων γονιδίων (GSEA) 

Ενδεικτικά εργαλεία προς επίδειξη 

και χρήση: KEGG pathways, Gene 

Ontology, DAVID 

ΕΕ, ΕΑ 

8 

 

Ενοποιημένα περιβάλλοντα διαχείρισης 

δεδομένων ευρείας κλίμακας: Βασικές 

έννοιες, δυνατότητες και πλεονεκτήματα 

Εισαγωγή στο GALAXY: Επίδειξη 

εργαλείων και εργαστηριακές 

ασκήσεις σε σενάρια χρήσης 

ΕΕ, ΕΑ 

9 Ανάλυση δεδομένων ευρείας κλίμακας: 

Μικροσυστοιχίες (τεχνολογία, κατηγορίες, 

τύποι δεδομένων και βήματα ανάλυσης) 

Αποθετήρια δεδομένων 

μικροσυστοιχιών (GEO, 

ARRAYEXPRESS), εργαλεία 

ανάλυσης 

Θ, ΕΕ, ΕΑ 

10 Ανάλυση δεδομένων ευρείας κλίμακας: 

Αλληλούχιση επόμενης γενιάς (τεχνολογίες 

και εφαρμογές) 

Επίδειξη βημάτων ανάλυσης και 

εργαλείων με το GALAXY 

Θ, ΕΕ, ΕΑ 

11 Βιοπληροφορική και μηχανική μάθηση Παρουσίαση βασικών αρχών και 

εφαρμογών μηχανικής μάθησης 

Θ, ΕΕ 

12 Προγραμματιστικά εργαλεία στη 

Βιοπληροφορική: Γνωριμία με προγ/κά 

περιβάλλοντα, παραδείγματα χρήσης 

Ενδεικτικά περιβάλλοντα και 

πρακτική εξάσκηση (R/Rstudio, 

Python) 

Θ, ΕΑ 

13 Προηγμένες εφαρμογές της 

Βιοπληροφορικής στη φαρμακευτική: 
Φαρμακογονιδιωματική, σχεδιασμός, 

επαναστόχευση και ασφάλεια φαρμάκων 

Αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας 

και συζήτηση, ανακεφαλαίωση 

μαθήματος 

Θ, ΕΕ 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση σύγχρονων 

οπτικοακουστικών μεθόδων, σημειώσεων μαθήματος. Η μεθοδολογία διδασκαλίας ενθαρρύνει το συνεργατικό 

χαρακτήρα της μάθησης μέσα από εργασίες και τη δυνατότητα συζητήσεων στο e-learning. 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 



 

Συναντήσεις σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές, εργασίες κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου, ηλεκτρονική αλληλογραφία και συζητήσεις (forum) μέσα από την υπηρεσία e-learning. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει προαιρετικές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές, ανάλογα με το πλήθος των 

συμμετεχόντων) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και την τελική γραπτή εξέταση με τη μορφή ερωτήσεων 

κλειστού και ανοιχτού τύπου. Η συμμετοχή των φοιτητών στις προαιρετικές εργασίες επιβραβεύεται 

επιπροσθέτως με δύο (2) μονάδες. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνονται σε φορητούς Η/Υ που πρέπει να διαθέτουν οι φοιτητές. 


