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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη εργαλείου φαρμακογενωμικής,

το οποίο συλλέγει δεδομένα από πολλαπλές βάσεις δεδομένων και τα αναπαριστά με

διαδραστικό τρόπο. Η πληροφορία, η οποία συλλέχθηκε, εστιάζει στην προβολή των

οντοτήτων:  γονίδια,  φαρμακογενωμικοί  βιοδείκτες  και  φάρμακα,  καθώς  και  στις

συσχετίσεις μεταξύ τους, και οι οποίες επηρεάζουν την αντίδραση του ασθενούς κατά

τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών.

Το εργαλείο που αναπτύχθηκε, και το οποίο βασίζεται στη βάση δεδομένων με την

ονομασία  DrugeVar  Database,  έχει  ως  σκοπό  τη  διαδραστική  προβολή  των

πληροφοριών των τριών οντοτήτων και την ανάδειξη των αλληλοεξαρτήσεών τους

εστιάζοντας  κυρίως  στην  οντότητα  των  φαρμακογενωμιικών  βιοδεικτών,  η  οποία

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις υπόλοιπες δύο.

Η  ανάπτυξη  της  εφαρμογής  οπτικοποίησης  των  δεδομένων  αποτελείται  από  δύο

περιβάλλοντα.  Η  αρχική  υλοποίηση  πραγματοποιήθηκε  με  χρήση  των  εργαλείων

Microsoft Pivot Viewer και Silverlight και στοχεύει στη μαζική αναπαράσταση των

δεδομένων,  το φιλτράρισμα και  ταξινόμησή τους.  Η δεύτερη υλοποίηση,  η  οποία

αποτελεί  βασικό  κομμάτι  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας,  αναπτύχθηκε  με

χρήση των εργαλείων AngularJS, D3,js και third party βιβλιοθηκών οπτικοποίησης

και στοχεύει στην ανάδειξη των αλληλεξαρτήσεων των οντοτήτων.

Λέξεις-κλειδιά: φαρμακογενωμική, φαρμακογενωμικοί βιοδείκτες, DrugeVar 

Database, μεγάλου όγκου δεδομένα, οπτικοποίηση, AngularJS, D3.js, C3.js, 

Javascript Infovis Toolkit, SASS, Grunt, unit testing, end-to-end testing, Jasmine, 

Protractor





ABSTRACT

The aim of this thesis is the development of a pharmacogenomics tool, which collect

data from multiple databases and represent them interactively. The information that

was  collected,  focuses  on  the  entities:  genes,  pharmacogenomics  biomarkers  and

drugs, as well as the correlations between them and which affect the patient's reaction

when taking drugs.

The tool, that was developed, that is based on the database called DrugeVar Database,

aims at the interactive viewing of the three entities of information, highlighting their

relations and focuses mainly on the entity of pharmacogenomics biomarkers which is

the link between the other two.

The development of the visualization application is divided into two environments.

The  initial  implementation  was  performed  using  Microsoft  Pivot  Viewer  and

Silverlight tools and aimed at the massive representation of the data, its filtering and

classification. For the second implementation, which is the main part of the current

diploma thesis, we used AngularJS tools, D3.js and third party visualization libraries

and aims at highlighting the relation of the entities.

Keywords: pharmacogenomics, pharmacogenomics biomarkers, DrugeVar Database, 

big data, visualization, AngularJS, D3.js, C3.js, Javascript Infovis Toolkit, SASS, 

Grunt, unit testing, end-to-end testing, Jasmine, Protractor
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά

Οι σύγχρονες μέθοδοι αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος και μεθόδων

ανάλυσης σε συνδυασμό, με την ανάπτυξη προχωρημένων υπολογιστικών μεθόδων και

τεχνολογιών οπτικοποίησης αποτελούν θεμελιώδεις λίθους για την απόκτηση των βιο-

λογικών δεδομένων,  την επεξεργασία και εξειδικευμένη προβολή τους  με στόχο τη

γρήγορη και ακριβή εξαγωγή συμπερασμάτων από τους επιστήμονες. 

Η ενσωμάτωση των υπολογιστών στην ιατρική και στη βιολογική έρευνα συνει-

σφέρει σε μεγάλο βαθμό στο να μελετηθούν τα πολύπλοκα βιολογικά φαινόμενα, τα

οποία απαιτούν συνδυαστικές λύσεις.  Με άλλα λόγια, για την πληρέστερη ανάλυσή

τους χρήζουν υπό εξέταση διαφορετικές πηγές πληροφοριών και οι αντίστοιχες εξαρτί-

σεις αυτών. Η χρήση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και μεθόδων, όπως αλγο-

ρίθμων μηχανικής μάθησης (machine learning), παρέχει αυτή τη δυνατότητα και τα ερ-

γαλεία στους επιστήμονες, όχι μόνο στο να συλλέγουν ετερογενή και μεγάλου όγκου

δεδομένα αλλά και να εξάγουν γρήγορα και ακριβή συμπεράσματα, μετά την επεξεργα-

σία τους, όπως για παράδειγμα με την εφαρμογή αλγορίθμων κατηγοριοποίησης ή συ-

σταδοποίησης [1]. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων ποικίλλει από την κλασική χρήση

γραφημάτων, όπως ραβδογράμματα, σε πιο πολύπλοκα όπως διαδραστικούς κατευθυ-

νόμενους γράφους.[2]

Ταυτόγχρονα η διάθεση του μεγάλου όγκου πληροφορίας αλλά και η ανάγκη για τη

μελέτη της πολυπλοκότητας των βιολογικών δεδομένων σε ολικό επίπεδο, οδήγησε στη

δημιουργία  βιολογικών  κλάδων με  διαφορετικό  βιολογικό  αντικείμενο,  “omics”,  οι

οποίοι στοχεύουν στην καθολική και εξειδικευμένη μελέτη βιολογικών πεδίων, όπως η

γενωμική (genomics) και η πρωτεωμική (proteomics).

Σημαντικό  ανερχόμενο  πεδίο  μελέτης  είναι  και  η  φαρμακογενωμική

(pharmacogenomics) η οποία μελετά την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θε-

ραπείας βάσει του γενετικού προφίλ του ασθενούς. Σημαντικό σημείο αποτελούν οι

φαρμακογενωμικοί βιοδείκτες (pharmacogenomics biomarkers – PGx biomarkers), δη-
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λαδή πολυμορφισμούς γονιδίων, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη δραστικότητα ή

την τοξικότητα συγκεκριμένων φαρμάκων κατά τη λήψη τους από τον ασθενή. [3] 

Με άλλα λόγια, πολυμορφισμοί που συμβαίνουν, κυρίως σε γονίδια τα οποία εκ-

φράζουν  ένζυμα  τα  οποία  συμμετέχουν  στο  μεταβολισμό  φαρμάκων  (drug-

metabolizing enzymes) είτε αποτελούν υποδοχείς (drug receptors) ή μεταφορείς φαρ-

μάκων  (drug  transporters),  οδηγούν  στη  διαφοροποίηση  της  λειτουργίας  των  πρω-

τεϊνών αυτών. Εάν ο πολυμορφισμός οδηγεί στην αύξηση της ταχύτητας του μεταβολι-

σμού ενός φαρμάκου τότε η δραστικότητα του φαρμάκου μπορεί να είναι μειωμένη,

ενώ αντίθετα εάν οδηγεί στη μείωση της ταχύτητας του μεταβολισμού του φαρμάκου

τότε η τοξικότητα του φαρμάκου αυξάνεται.

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  μελέτης  της  φαρμακογενωμικής,  είναι  το  γονίδιο

CYP2D6, της οικογένειας γονιδίων cytochrome P450. Το CYP2D6 παρουσιάζει υψηλό

ποσοστό  γνωστών  πολυμορφισμών  (άνω  των  90).  Εκφράζει  το  ένζυμο  CYP2D6

(cytochrome P450 2D6, της οικογένειας ενζύμων του ήπατος cytochrome P450 (CYP))

και ευθύνεται για το μεταβολισμό πολλών φαρμάκων, σε διαφορετικούς τομείς θερα-

πείας, όπως στη θεραπεία του καρκίνου, ψυχιατρικών και καρδιολογικών νοσημάτων.

[4][5][19]

1.2 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη εργαλείου φαρμακογενω-

μικής  το οποίο παρέχει  περιεκτική συνδυαστική πληροφορία στους  χρήστες  της.  Η

συνδυαστική αυτή πληροφορία αποτελείται από τρεις βασικές οντότητες: γονίδια, φάρ-

μακα και φαρμακογενωμικούς βιοδείκτες εστιάζοντας κυρίως στην οντότητα των φαρ-

μακογενωμικών βιοδεικτών και στις αλληλεξαρτήσεις τους με τις υπόλοιπες. Το εργα-

λείο αποτελείται από δύο βασικές δομές: τη βάση δεδομένων, με ονομασία DrugeVar

Database, και τα περιβάλλοντα οπτικοποίησης (DrugeVar visualization interfaces). Το

αρχικό περιβάλλον παρέχει πολλαπλές φόρμες ταξινόμησης των αποτελεσμάτων. Το

δεύτερο, το οποίο αποτελεί το κύριο μέρος της διπλωματικής εργασίας, στοχεύει στην

κατάλληλη  αναπαράσταση  των  δεδομένων  με  πολλαπλούς  τρόπους  ανάλογα  με  τη

φύση των δεδομένων. Οι χρήστες είναι σε θέση να μελετήσουν τη σύνδεση μεταξύ των

οντοτήτων αλλά και πιθανές αλληλεξαρτήσεις τους. [3]
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Οι διαδραστικές οπτικοποιήσεις που παρέχει το εργαλείο στους χρήστες του κυμαί-

νονται από απλές έως πιο σύνθετες δομές. Η αρχική έκδοση του εργαλείου οπτικοποίη-

σης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, παρέχει διαδραστική μαζική προβολή των εγ-

γραφών της βάσης, καθώς και πολλαπλά φίλτρα και μεθόδους ταξινόμησης των αποτε-

λεσμάτων. Οι πρόσθετες αναπαραστάσεις των δεδομένων, στο νέο περιβάλλον, γίνο-

νται με τη μορφή δένδρων (tree diagrams), υπερδένδρων (hypetrees), flower γράφων

(flower charts), Sankey διαγραμμάτων (Sankey diagrams), donut γραφημάτων (donut

charts) αλλά και ραβδογραμμάτων (bar charts). Η διαδραστικότητα παρέχεται με τη

μορφή επεξηγήσεων σε συγκεκριμένα γεγονότα (mouse events), κίνησης των γραφη-

μάτων και χρήσης γραφικών, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένα δεδομένα ανάλογα

την επιλογή του χρήστη και δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον πλοήγησης για του χρή-

στες.

Το εργαλείο στοχεύει στο να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους χρήστες έτσι ώστε

να έχουν μια πιο συνδυαστική άποψη αποφεύγοντας την αναδρομή σε πολλαπλές πηγές

δεδομένων. Επίσης, στοχεύει στο να αναδυθούν πιθανές αλληλεξαρτήσεις και συμπε-

ράσματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν πεδίο ενδιαφέροντος για τους τελικούς χρή-

στες του εργαλείου.

1.3 Δομή της διπλωματικής εργασίας

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι όροι της φαρμακογενωμικής και της φαρ-

μακογενετικής, μελετώνται οι διαφορές μεταξύ τους και γίνεται αναφορά στην ιστορι-

κή εξέλιξη των δύο αυτών πεδίων. Επίσης, αναφερόμαστε στον τομέα της εξατομικευ-

μένης θεραπείας και το ρόλο της φαρμακογενωμικής σε αυτόν.

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  περιγράφουμε  τη  βάση  δεδομένων  DrugeVar  Database,  τον

τρόπο συλλογής δεδομένων για την κατασκευή της, τους πίνακες που τη συνιστούν κα-

θώς και τα χαρακτηριστικά του αρχικού εργαλείου αναζήτησης και οπτικοποίησης των

δεδομένων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο κάνουμε μία εκτενής περιγραφή του περιβάλλοντος το οποίο

περιέχει τις νέες διαδραστικές οπτικοποιήσεις της DrugeVar Database και την εμπειρία

του χρήστη σε αυτό.

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφουμε τον τρόπο υλοποίησης των οπτικοποιήσεων,

στο νέο περιβάλλον, τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό
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αυτό, παραθέτοντας παραδείγματα παραμετροποίησης των αντικειμένων της εφαρμο-

γής, καθώς και περιγραφή των unit και end-to-end tests που πραγματοποιήθηκαν.

Στο τελευταίο κεφάλαιο παραθέτουμε τα συμπεράσματά μας και μελλοντικές επε-

κτάσεις της εφαρμογής.
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2 ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΩΜΙΚΗ

2.1 Ορισμός

Η φαρμακογενωμική (pharmacogenomics - PGx) αποτελεί το αποτέλεσμα του συν-

δυασμού δύο διαφορετικών τομέων αυτού της φαρμακολογίας (pharmacology),  δηλα-

δή της μελέτης της λειτουργίας των φαρμάκων, και αυτού της γενωμικής (genomics),

δηλαδή της  ολικής  μελέτης  του ανθρώπινου γονιδιώματος.  [13] Ασχολείται  με  την

πρόβλεψη της ανταπόκρισης του οργανισμού ενός  λήπτη φαρμακευτικής ουσίας σε

σχέση με το γενετικό του προφίλ. 

Συχνά ο όρος της φαρμακογενωμικής συγχέεται με το όρο της φαρμακογενετικής

(pharmacogenetics - PGt). Παρακάτω προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε τις διαφορές

ανάμεσα σε αυτούς του δύο όρους.

2.1.1 Φαρμακογενωμική και Φαρμακογενετική

Ο ορισμός της φαρμακογενετικής αποδόθηκε για πρώτη φορά από τον F. Vogel το

1959, και πιο συγκεκριμένα ως «οι σημαντικές κλινικές διακυμάνσεις στην απόκριση

φαρμάκων». [15] Από την άλλη μεριά, ένας ορισμός που περιγράφει τον όρο της φαρ-

μακογενωμικής είναι ο εξής: φαρμακογενωμική αποτελεί η μελέτη των γονιδιακών πο-

λυμορφισμών οι οποίοι έχουν επίδραση στη διαφοροποίηση της λειτουργικότητας εν-

ζύμων τα οποία λαμβάνουν μέρος στην απόκριση του οργανισμού η οποία σχετίζεται

με τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών. Η μελέτη αυτή μπορεί να αφορά μεμονωμένα γο-

νίδια ή και περισσότερα. [16]

Σύμφωνα  με  την  pharmGKB,  η  βασική  διαφορά ανάμεσα σε  αυτούς  τους  δύο

όρους είναι ότι η φαρμακογενετική ασχολείται με το πώς επιδρά ένας συγκεκριμένος

πολυμορφισμός ενός γονιδίου στην απόκριση μίας συγκεκριμένης φαρμακευτικής ου-

σίας. Από την άλλη μεριά, η φαρμακογενωμική, ασχολείται συνολικά με το πώς διαφο-

ρετικοί πολυμορφισμοί σε διαφορετικά γονίδια μπορούν να επηρεάσουν την απόκριση
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διαφορετικών φαρμακευτικών ουσιών [4]. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να θε-

ωρήσουμε τη φαρμακογενετική ως υποσύνολο της φαρμακογενωμικής.

2.2 Ιστορική Αναδρομή

Οι πρώτες παρατηρήσεις εξατομικευμένων αντιδράσεων σε συγκεκριμένες ουσίες

έχουν καταγραφεί χιλιετίες πριν από τον Πυθαγόρα (510 π.Χ.), ο οποίος είχε διακρίνει

τους κινδύνους κατά την κατανάλωση του οσπρίου της φάβας (χαρακτηριστική είναι η

φράση «κυάμων απέχεσθαι»). Πρόκειται για μια κατάσταση, τον κυαμισμό (από τον

ελληνικό κύαμο, δηλαδή το όσπριο της φάβας), η οποία μετέπειτα συνδέθηκε με γενε-

τική ανωμαλία του γονιδίου το οποίο εκφράζει το ένζυμο G6PD, δηλαδή κληρονομική

ανεπάρκεια  της  αφυδρογονάσης  της  6-φωσφορικής  γλυκόζης (glycose-6-phosphate

dehydrogenase). Ο κυαμισμός προκαλεί την καταστροφή των κόκκινων κυττάρων μετά

τη λήψη του οσπρίου το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα οι καταναλωτές να εμφανίζουν αι-

μολυτική αναιμία και ίκτερο. [6]
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Εικόνα 1: Ficia Faba, γνωστή ως και φάβα. Oι
αντιδράσεις συγκεκριμένων ατόμων μετά την
κατάποση του οσπρίου αποτέλεσαν τις πρώτες
παρατηρήσεις διαφοροποιημένης αντίδρασης

κατανάλωσης της ίδιας ουσίας από διαφορετικά
άτομα (Πηγή: www.uniprot.com)

http://www.uniprot.com/
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Από τότε σημαντικές  βιολογικές  ανακαλύψεις  όπως παρατηρήσεις  διαφοροποιη-

μένης αντίδρασης στην ίδια ουσία από διαφορετικά άτομα καθώς και χαρακτηρισμοί

ελλείψεων ενζύμων εξαιτίας πολυμορφισμών, έδωσαν την αφορμή έτσι ώστε να ξεκι-

νήσει η αποκρυπτογράφηση των αιτίων της διαφορετικής αντίδρασης σε λήψη φαρ-

μάκων από διαφορετικά άτομα. 

Βασικά σημεία στην εξέλιξη της φαρμακογενωμικής, επίσης, αποτελούν η χαρτο-

γράφηση 1.42 εκατομμυρίων SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) το 2001 του

ανθρώπινου γονιδιώματος (The International SNP Map Working Group) [7][10], καθώς

και η ολοκλήρωση της αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος το 2003, Human

Genome Project (HGP) [11].

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) μπορούμε τα διακρίνουμε τα βασικά σημεία

στην ιστορία που εξέλιξαν τον τομέα της φαρμακογενωμικής.

7

Εικόνα 2: Τα δύο μόρια διαφέρουν κατά ένα μόνο ζεύγος βάσεων. Οι
πολυμορφισμοί τύπου SNP (Single Nucleotide Polymorphism), αποτελούν τους
συνηθέστερους κληρονομήσιμους πολυμορφισμούς. Το 2001 ολοκληρώθηκε η

χαρτογράφηση 1,42 εκατομμυρίων SNPs του ανθρωπίνου γονιδιώματος. (Πηγή:
https://en.wikipedia.org)

https://en.wikipedia.org/
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Έτος Επιστήμονες Περιγραφή

520 π.Χ. Πυθαγόρας ο Σάμιος Πρώτες  παρατηρήσεις  διαφορετικής  αντίδρα-
σης κατανάλωσης της ίδιας ουσίας από διαφο-
ρετικά άτομα.

Παρατήρηση  επικίνδυνων  αντιδράσεων  κατά
την κατανάλωση του οσπρίου της φάβας [7]

1906 A Garrod Προτείνεται για πρώτη φορά ότι γενετικοί πο-
λυμορφισμοί μπορεί να προκαλούν διαφορετι-
κές αντιδράσεις σε φάρμακα.

Δημοσίευση  του  “Inborn  Errors  of
Metabolism” [7]

1932 LH Snyder Επιβεβαιώνεται  ότι  διαφορετικά  άτομα  αντι-
δρούν διαφορετικά στη λήψη της ίδιας χημικής
ένωσης.

Μελέτη  της  ένωσης  phenylthiocarbamide
(PTC), γνωστή ως  phenylthiourea (PTU), επι-
βεβαιώνει  ότι  διαφορετικοί  λήπτες της  ίδιας
χημικής ένωσης γεύονται διαφορετικά την ίδια
ουσία. [7] [8]  

1956 PE Carson et al. Απόδειξη  ότι  η  έλλειψη  του  glucose-6-
phosphate  dehydrogenase  (G6PD)  προκαλεί
αιμολυτική αναιμία σε  λήπτες του φαρμάκου
κατά  της  ελονοσίας  πριμακίνης  (primaquine)
[7] [9]

1957 AG Motulsky Μελέτη της κληρονομικότητας αντίδρασης σε
φάρμακα [7]

1957 F Vogel Ορισμός της φαρμακογενωμικής

1960 E Price Ανακάλυψη του πολυμορφισμού της ακετυλί-
ωσης [7]

1962 Kalow W Δημοσίευση  του  “Pharmacogenetics  –
Heredity and the Response to Drugs” [7]

1977/79 Mahgoub et al. and Eichelbaum
et al.

Ανακάλυψη  του  πολυμορφισμού  της
debrisoquine hydroxylase sparteine oxidase [7]

1988 Gonzalez et al. Η πρώτη απόδειξη φαρμακογενετικής ανεπάρ-
κειας σε μοριακό επίπεδο.

Χαρακτηρισμός της debrisoquine hydroxylase
(CYP2D6) [7][14]. 

1988–
2000

Διάφοροι Πολλαπλές ανακαλύψεις πολυμορφισμών σχε-
τικούς με το μεταβολισμό φαρμάκων

2000 The  International  SNP  Map
Working Group

Δημοσίευση του χάρτη των 1.42 εκατομμυρί-
ων  SNPs  του  ανθρώπινου  γονιδιώματος  [7]
[10]

2003 The Human Genome Project Χαρτογράφηση  ολόκληρου  του  ανθρώπινου
γονιδιώματος

2005 FDA Η πρώτη έγκριση εξέτασης φαρμακογενετικής
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από  τον  FDA  (U.S.  Food  and  Drug
Administration)  και  αφορά  27  αλληλόμορφα
του γονιδίου CYP2D6 και 3 αλληλόμορφα του
γονιδίου CYP2C1[12]

Πίνακας 1: Ιστορική αναδρομή της φαρμακογενωμικής

2.3 Εξατομικευμένη Θεραπεία

Ένας χαρακτηριστικός ορισμός για την εξατομικευμένη θεραπεία, σύμφωνα με την

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «η παροχή της σωστής θεραπείας στο σωστό ασθενή, στη σω-

στή δόση, στη σωστή στιγμή». Η έννοια της εξατομικευμένης θεραπείας (personalized

medicine) δεν αποτελεί κάτι καινούριο στο χώρο στην ιατρικής. Πρώτος ο Ιπποκράτης

με τη γνωστή φράση «είναι πιο σημαντικό να γνωρίζεις τον ασθενή από την ασθένεια»,

τόνισε τη σημασία της διαφοροποίησης της θεραπείας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

του ασθενούς. [18]

Τη σύγχρονη εποχή, διαθέτοντας τα κατάλληλα εργαλεία, όπως η αλληλούχιση του

ανθρωπίνου γονιδιώματος, είμαστε σε θέση τα αποκρυπτογραφήσουμε τις γονιδιακές

διαφορές ανάμεσα στους ασθενείς και να τις λάβουμε υπόψιν κατά το σχεδιασμό της

θεραπείας. Γι' αυτό το λόγο η φαρμακογενωμική είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξα-

τομικευμένη θεραπεία, συνεισφέροντας στους βασικούς της στόχους, όπως αναφέρθη-

καν στον ορισμό της, ώστε να παρέχεται «το σωστό φάρμακο στο σωστό ασθενή». [17]
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Εικόνα 3: Dr. Werner
Kalow (1917 - 2008),  ένας

από τους πατέρες της
φαρμακογενετικής. (Πηγή:

www.science.ca)

http://www.science.ca/
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2.3.1 Εφαρμογές

Η εξατομικευμένη θεραπεία, τα τελευταία χρόνια, επωφελούμενη από τη φαρμακο-

γενωμική έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στην ιατρική πρακτική σε πολλαπλές θεραπεί-

ες νοσημάτων, όπως ο καρκίνος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η θεραπεία με

χρήση των φαρμακευτικών ουσιών trastuzumab και warfarin, τις οποίες μελετούμε πα-

ρακάτω.

2.3.1.1 Trastuzumab

Η φαρμακευτική ουσία trastuzumab (εμπορική ονομασία Herceptin), αποτελεί ένα

μονοκλωνικό αντίσωμα και το οποίο έχει εφαρμογή κυρίως σε θεραπείες σχετικές με

τον καρκίνο του μαστού. Στόχος της φαρμακευτικής ουσίας είναι να αναστείλει την

ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και αποτελεί παράδειγμα στοχευμένης θεραπείας. 

Η λειτουργία της περιγράφεται ως εξής:

Κάποια καρκινικά κύτταρα παράγουν αρκετές ποσότητες της πρωτεΐνης HER2/neu

(human epidermal growth factor receptor 2), οι οποίες αποτελούν υποδοχείς των κυτ-

τάρων λαμβάνοντας σήματα τα οποία οδηγούν στην ανάπτυξή τους.  Η trastuzumab

προσκολλάει στους υποδοχείς και αναστέλλει τη λειτουργία τους.

Η φαρμακευτική ουσία μπορεί να γίνει δραστική μόνο σε κύτταρα τα οποία υπε-

ρεκφράζουν την πρωτεΐνη HER2/neu-receptor. Επομένως, οι ειδικοί επιλέγουν, πριν χο-

ρηγήσουν τη συγκεκριμένη θεραπεία, να προβούν σε ειδικές εξετάσεις έτσι ώστε να

εντοπίσουν  αν  ο  καρκίνος  είναι  θετικός  στην  έκφραση  HER2/new-receptor  και

κατ'επέκταση εάν η θεραπεία μπορεί να είναι επιτυχής. [20]
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Εικόνα 4: Herceptin(εμπορική ονομασία της
φαρμακευτικής ουσίας trastuzumab) (Πηγή:

www.aboutcancer.com)

http://www.aboutcancer.com/herceptin.htm
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2.3.1.2 Warfarin

Η  φαρμακευτική  ουσία  warfarin  χρησιμοποιείται  ως  αντιπηκτικό  με  εφαρμογή

στην παρεμπόδιση της δημιουργίας θρόμβων και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστι-

κότερα παραδείγματα συνεισφοράς της φαρμακογενωμικής στην εξατομικευμένη θερα-

πεία. [21]

Η λειτουργία της συγχέεται άμεσα με τις πρωτεΐνες CYP2C9 (cytochrome P450

2C6) και VKORC1(vitamin K epoxide reductase complex subunit 1) [22]. Πιο συγκε-

κριμένα το CYP2C9 λαμβάνει μέρος στο μεταβολισμό της warfarin, με 2 τύπους SNPs

να παίζουν το βασικό ρόλο την αντίδραση του λήπτη. O CYP2C9*1 αναφέρεται ως ο

κανονικός (normal ή wild type). Οι φορείς αυτού του τύπου μεταβολίζουν κανονικά τη

φαρμακευτική ουσία ενώ οι φορείς που φέρουν του πολυμορφισμούς CYP2C9*2 και

CYP2C9*3 έχουν μειωμένη δυνατότητα μεταβολισμού του φαρμάκου 30% και 90%

αντίστοιχα. [23]

Η λειτουργία της φαρμακευτικής ουσίας εστιάζει στην αναστολή της πρωτεϊνης

VKORC1. Στην βιβλιογραφία παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένος πολυμορφισμός SNP

του VKORC1 ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τη δραστικότητα της warfarin. Χρήστες οι

οποίοι είναι φορείς του αλληλόμορφου G (G allele) εκφράζουν κανονικές ποσότητες

VKORC1 και επομένως η ποσότητα δόσης που χρειάζονται είναι η αναμενόμενη. Χρή-

στες οι οποίοι είναι φορείς τους αλληλόμορφου Α (Α allele) εκφράζουν μικρότερες πο-

σότητες VKORC1 και επομένως η ποσότητα δόσης που χρειάζονται είναι μικρότερη.

[23]

11



2. ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΩΜΙΚΗ

3 DRUGEVAR DATABASE

3.1 Γενικά

Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες συλλογής όλων των μελε-

τών της φαρμακογενωμικής και αρκετά φάρμακα τονίζουν στις οδηγίες τους τη συμβο-

λή των γονιδίων στη δραστικότητα αλλά και τοξικότητά τους.

H DrugeVar Database αποτελεί μία βάση δεδομένων συνδυασμού των τριών βασι-

κών οντοτήτων που απασχολούν τη φαρμακογενωμική: γονίδια, φάρμακα και φαρμα-

κογενωμικούς (βιο)δείκτες καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους.

Η βάση δεδομένων DrugeVar αναπτύχθηκε έτσι ώστε να συλλεχθεί κεντρικά όλη

αυτή την πληροφορία και εστιάζει στην επιπρόσθετη πληροφορία αναφορικά με μεμο-

νωμένους φαρμακογενωμικούς δείκτες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την

πρόβλεψη της δραστικότητας ή της τοξικότητας κατά τη λήψη δόσης των σχετιζόμενων

φαρμάκων.

Κάθε οντότητα συνοδεύεται και από πρόσθετες πληροφορίες όπως για παράδειγμα

στην περίπτωση των φαρμακογενωμικών βιοδεικτών παρατίθενται διαφορετικά ανα-

γνωριστικά. Επίσης παρατίθενται σχετικοί σύνδεσμοι των πηγών. [3]

Το βασικό εργαλείο αναπαράστασης των δεδομένων της DrugeVar Database ανα-

πτύχθηκε  με  χρήση  των  εργαλείων  Microsoft  Pivot  Viewer

(https://www.microsoft.com/silverlight/pivotviewer/)  και  Silverlight

(https://www.microsoft.com/silverlight/) τα οποία παρέχουν ένα διαδραστικό περιβάλ-

λον φιλικό προς το χρήστη σε περιπτώσεις δεδομένων μεγάλου όγκου (big data). Τα ερ-

γαλεία αυτά παρέχουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να αναπαραστήσουν δια-

δραστικά δεδομένα με τη μορφή “iframe” και να παρέχουν πολλαπλές φόρμες φιλτρα-

ρίσματος και ταξινόμησης των δεδομένων.

Εκτός  από  το  βασικό  εργαλείο  αναπαράστασης  των  δεδομένων  της  DrugeVar

Database, προσθέσαμε ενα νέο με χαρακτηριστικά οπτικοποίησης με τη μορφή διαδρα-

στικών γράφων οι οποίοι εστιάζουν στο να αναδυθούν οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των
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https://www.microsoft.com/silverlight/pivotviewer/


3. DRUGEVAR DATABASE

οντοτήτων. Το νέο περιβάλλον αναπτύχθηκε με χρήση front-end development εργαλεί-

ων και πιο συγκεκριμένα των AngularJS Framework, της βιβλιοθήκης ανάπτυξης οπτι-

κοποιήσεων D3.js καθώς και “third-party” ανοιχτού κώδικα (open source) βιβλιοθηκών

όπως η Javascript Infovis Toolkit, C3.js και d3.chart.sankey. Και τα δύο περιβάλλοντα

είναι ευπροσάρμοστα σε διαφορετικού μεγέθους συσκευές.

3.2 Δεδομένα

3.2.1 Συλλογή

Η συλλογή των  δεδομένων  πραγματοποιήθηκε  από διαφορετικές  πηγές  όπως  η

Pubmed βάση δεδομένων βιβλιογραφίας (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), από

τον  FDA (U.S.  Food  and  Drug  Administration)  (http://www.fda.gov/),  τον  EMA

(European  Medicines  Agency)  (http://www.ema.europa.eu/ema/)  και  από  την

pharmGKB (Pharmacogenomics Knowledgebase) (https://www.pharmgkb.org/).
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Εικόνα 5: Περιεχόμενο της DrugeVar Database με χρήση των εργαλείων Microsoft Pivot Viewer και
Silverlight. Στην αρχική προβολή δεδομένων δεν υπάρχει φιλτράρισμα των δεδομένων και
προβάλλονται οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις φαρμακογενωμικών δεικτών με σχέση με

συγκεκριμένα φάρμακα (Πηγή: http://biodata.gr/findbase/drugs/pivot/)

http://biodata.gr/findbase/drugs/pivot/
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3.2.2 Περιγραφή δεδομένων

3.2.2.1 Οντότητες

3.2.2.1.1 Γονίδια

Οι παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τα γονίδια είναι το όνομα το γονιδίου, ο

OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) κωδικός (id) και το αναγνωριστικό της

συλλογής Reference Sequence (RefSeq). Ο ΟΜΙΜ αποτελεί έναν κατάλογο των γονιδί-

ων τα οποία περιέχονται στο γονιδίωμα του ανθρώπου και σχετικών γενετικών νοση-

μάτων. [24] Η RefSeq συλλογή παρέχει ένα σύνολο από αλληλουχίες γονιδίων και άλ-

λων βιολογικών μορίων. [25]

3.2.2.1.2 Φάρμακα

Όσον αφορά τα φάρμακα οι πληροφορίες που παρέχονται είναι το όνομα της φαρ-

μακευτικής ουσίας καθώς και ο αντίστοιχος σύνδεσμος του στην ιστοσελίδα του FDA.

3.2.2.1.3 Φαρμακογενωμικοί βιοδείκτες

Για την οντότητα των φαρμακογενωμικών βιοδεικτών δίνονται το RsNumber (Ref-

erence SNP ID number), το HGVSNomenclature (Human Genome Variation Society)
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Εικόνα 6: Ιστοσελίδα του FDA

Εικόνα 7: Ιστοσελίδα της pharmGKB (Πηγή: https://www.pharmgkb.org/)

https://www.pharmgkb.org/
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κωδικό, Star, σύνδεσμο στην pharmGKB και αντίστοιχα σχόλια. Ο Rs Number αποτε-

λεί έναν αριθμό ο οποίος χαρακτηρίζει μία ομάδα από SNPs τα οποία μπορούν να

πραγματοποιηθούν σε μία συγκεκριμένη θέση. [25] To HGVS αποτελεί ένα πρότυπο το

οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με πολυμορφισμούς μορίων.  [26] H μορφή Star

(για παράδειγμα CYP2C9*2) αναπαριστά διαφορετικά αλληλόμορφα γονίδια.

3.2.2.2 Σύνδεση Οντοτήτων

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η DrugeVar Database στοχεύει στο να αναδυ-

θούν οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των τριών βασικών οντοτήτων.

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω διάγραμμα, το οποίο αναπαριστά το σχήμα της

βάσης της DrugeVar Database, η σύνδεση μεταξύ των οντοτήτων της βάσης είναι η

εξής: Τα γονίδια συνδέονται με τους αντίστοιχους πολυμορφισμούς τους (variation).

Ένα γονίδιο μπορεί να περιέχει παραπάνω από έναν πολυμορφισμό (1:N). Ένας συνδε-

τικός πίνακας μεταξύ πολυμορφισμών και φαρμάκων μεσολαβεί. Η συγκεκριμένη σύν-

δεση παράγει επιπλέον πληροφορία σχετικά με την τοξικότητα, τη δραστικότητα και

σχόλια που χαρακτηρίζει το συνδυασμό ενός πολυμορφισμού γονιδίου με τη χορήγηση

ενός  συγκεκριμένου  φαρμάκου.  Πολλοί  πολυμορφισμοί  μπορούν  να  συνδέονται  με

διαφορετικά φάρμακα και πολλά φάρμακα μπορούν να συνδέονται με διαφορετικούς

πολυμορφισμούς (N:M).
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3.3 Φίλτρα και ταξινόμηση των δεδομένων

Το αρχικό εργαλείο οπτικοποίησης της DrugeVar Database παρέχει μία πληθώρα

φίλτρων για την πλειοψηφία των χαρακτηριστικών της κάθε οντότητας τα οποία μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι χρήστες εί-

ναι σε θέση να επιλέξουν συγκεκριμένους φαρμακογενωμιικούς βιοδείκτες και να προ-

βάλουν τις αντίστοιχες κάρτες με περιπτώσεις φαρμάκων που αντιστοιχούν μόνο σε

αυτές. Είναι σε θέση να προσθέσουν φίλτρα μόνο για περιπτώσεις τοξικότητας ή δρα-

στικότητας φαρμάκων κ.ο.κ. Το φιλτράρισμα παρέχει μία φιλική προς το χρήστη με-

τάβαση από την μία προβολή στον άλλο με χρήση ειδικών εφέ.

Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε ένα παράδειγμα φιλτραρίσματος ενός συγκε-

κριμένου  φαρμακογενωμικού  δείκτη  (rs3892094).  Αριστερά παρατηρούμε  το  μενού

επιλογής φίλτρων και δεξιά τα αποτελέσματα προσαρμόζονται στην επιλογή του χρή-

στη δυναμικά.
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Εικόνα 9: Απεικόνιση συγκεκριμένης αλληλοεξάρτισης μεταξύ
γονιδίου (CYP2D6), φαρμακογενωμικού δείκτη (*2xN) και
φαρμάκου (Amitriptyline) στην εργαλείο αναπαράστασης

δεδομένων της DrugeVar Database. Η αναπαράσταση  των
γονιδίων προέρχεται από την ιστοσελίδα GeneCards

(http://www.genecards.org)
(Πηγή”http://biodata.gr/findbase/drugs/pivot/)

http://biodata.gr/findbase/drugs/pivot/
http://www.genecards.org/
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Τα φιλτραρισμένα δεδομένα,  ή  μη,  έχουν  τη  δυνατότητα ταξινόμησης  τους.  Οι

παράμετροι  ταξινόμησης  είναι  οι  εξής:  κατηγορία (category),  τοξικότητα (toxicity),

δραστικότητα (efficacy), FDA έγκριση ή μη, HGVS Nomeclature, Rs Number, Star,

Haplotype, σχόλιο για τον πολυμορφισμό, γονίδιο και OMIM γονιδίου.

17

Εικόνα 10: Φιλτράρισμα φαρμακογενωμικού δείκτη στο εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων της
DrugeVar Database (Πηγή: http://biodata.gr/findbase/drugs/pivot/)

Εικόνα 11: Ταξινόμηση ανά γονίδιο στο εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων της DrugeVar Database
(Πηγή: http://biodata.gr/findbase/drugs/pivot/)
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4 ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ DRUGEVAR 
DATABASE

4.1 Γενικά

Αντιλαμβάνοντας την ανάγκη για τον ορισμό της συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων

της  DrugeVar προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε το εργαλείο οπτικοποίησης της  προ-

σθέτοντας  νέα  χαρακτηριστικά  και  με  τη  χρήση  νέων  εργαλείων  front  end

development,  όπως  AngularJS  framework,  d3.js,  Javascript  Infovis  Toolkit,  C3.js,

d3.chart.js, Bootstrap, SASS. 

Βασικός μας στόχος είναι να παρέχουμε ένα περιβάλλον διαδραστικών αναπαρα-

στάσεων  οι  οποίες  θα  εστιάζουν  στη  συσχέτιση  των  διάφορων  οντοτήτων  της

DrugeVar Database. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να διευκολύνουμε το χρήστη

ώστε να πλοηγηθεί ευκολότερα στο περιβάλλον της εφαρμογής και να έχει μια καθολι-

κή άποψη των αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στις οντότητες.

Επίσης, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μία εφαρμογή η οποία είναι σε μεγάλο

βαθμό ευπροσάρμοστη (responsive) σε πολλαπλές συσκευές και περιηγητές.

Οι οπτικοποιήσεις έχουν σκοπό να συμπιέσουν όση περισσότερη πληροφορία χωρίς

να καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής. Με άλλα

λόγια προσπαθήσαμε να έχουμε αναπαραστάσεις βασικών χαρακτηριστικών των οντο-

τήτων και με πραγματοποίηση ειδικών γεγονότων και εφέ να αναδύονται λεπτομέρειες

εστιάζοντας περισσότερο σε αυτές ανάλογα την επιλογή του χρήστη.

Η εφαρμογή αποτελείται, εκτός από την αρχική σελίδα, από τρεις ενότητες, όσο και

οι οντότητες της εφαρμογής, δηλαδή τα φάρμακα, τους φαρμακογενωμικούς βιοδείκτες

και τα γονίδια. Επιλέγοντας ο χρήστης να πλοηγηθεί σε διαφορετική ενότητα μπορεί να

παρατηρήσει οπτικοποιήσεις δεδομένων με κέντρο την κάθε ενότητα.

Οι οπτικοποιήσεις  των δεδομένων έχουν πολλαπλές μορφές όπως δένδρα (trees),

υπερδένδρα  (hypetrees),  flower  γραφήματα  (flower  charts),  διαγράμματα  Sankey

(sankey diagrams), donut γραφήματα (donut charts) και ραβδογράμματα (bar charts).

Κάθε οπτικοποίηση μπορεί να αναπαριστά συνδυαστική πληροφορία πολλαπλών επι-
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πέδων. Η επιλογή των οπτικοποιήσεων της κάθε ενότητας έγινε σύμφωνα με τη φύση

των δεδομένων.

Ο κώδικας είναι βασισμένος σε μία directive-based αρχιτεκτονική, όπως περιγράφε-

ται στο επόμενο κεφάλαιο, η οποία μας επιτρέπει να επαναχρησιμοποιήσουμε κώδικα

για την παραμετροποίηση των οπτικοποιήσεων.

4.2 Περιήγηση

4.2.1 Αρχική Σελίδα

Η  αρχική  σελίδα  της  εφαρμογής  παρουσιάζει,  με  τη  χρήση  iframe,  το  αρχικό

εργαλείο οπτικοποίησης της DrugeVar Database, το οποίο έχει αναπτυχθεί με χρήση

των εργαλείων Microsoft Pivot Viewer και Silverlight, καθώς και τους αντίστοιχους

συνδέσμους για τις  τρεις  διαφορετικές  οντότητες  της DrugeVar Database,  οι  οποίοι

οδηγούν στα αντίστοιχα περιβάλλοντα με τα νέα χαρακτηριστικά οπτικοποίησης.

4.2.2 Περιβάλλον οντοτήτων

Το κάθε περιβάλλον οντότητας αποτελείται από δύο κύρια τμήματα:

• Το αρχικό τμήμα

• Το κύριο τμήμα περιεχομένου
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Εικόνα 12: Αρχική σελίδα του νέου εργαλείου οπτικοποιήσεων της DrugeVar Database
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Κάθε περιβάλλον προβάλλει πληροφορίες με βάση τη φύση των δεδομένων. Γενι-

κά, στο αρχικό τμήμα παρουσιάζονται πληροφορίες όπως πίνακες των λεπτομερειών

των οντοτήτων, επιλογή πλοήγησης και λίστες ταξινόμησης, καθώς και βασικές οπτι-

κοποιήσεις τους. Στο κύριο τμήμα, εμφανίζονται οι κύριες οπτικοποιήσεις και λειτουρ-

γίες του εργαλείου.

4.2.2.1 Περιβάλλον γονιδίων

Το περιβάλλον γονιδίων αποτελείται από ένα αρχικό τμήμα και το οποίο χωρίζεται

στα εξής μέρη:

• Τίτλος: Προβολή του τίτλου του περιβάλλοντος (Genes)

• Πίνακας γονιδίων: Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του πίνακα αναδύε-

ται νέο τμήμα το οποίο παρουσιάζει τον πίνακα των γονιδίων καθώς και λεπτο-

μέρειες αυτών. Ο χρήστης μπορεί να αποκρύψει εκ νέου το παράθυρο επιλέγο-

ντας “Close”.

• Σύνολο γονιδίων τα οποία περιέχονται στη βάση δεδομένων

• Λίστα των 7 πρώτων γονιδίων τα οποία συγχέονται με φαρμακογενωμκούς βιο-

δείκτες. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο τελευταίο εικονίδιο της λίστας εμφανίζε-
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Εικόνα 13: Αρχικό τμήμα περιβάλλοντος γονιδίων

Εικόνα 14: Αναδυόμενο παράθυρο
πίνακα γονιδίων
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ται tooltip το οποίο περιέχει όλη τη λίστα σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τον

αριθμό των σχετιζόμενων φαρμακογενωμικών βιοδεικτών.

• Λίστα των 7 πρώτων γονιδίων των οποίων οι σχετιζόμενοι φαρμακογενωμικοί

βιοδείκτες παρουσιάζουν συσχέτιση με φάρμακα. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο

τελευταίο εικονίδιο της λίστας εμφανίζει tooltip το οποίο περιέχει όλη τη λίστα

σε φθίνουσα σειρά, όπως στην προηγούμενη περίπτωση.

• Donut charts: Για κάθε λίστα που εμφανίζεται στο αρχικό τμήμα του περιβάλ-

λοντος συνοδεύεται από το αντίστοιχο donut chart με πιο διαδραστική προβολή

των αποτελεσμάτων της λίστας.
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Εικόνα 15:
Tooltip με τη

λίστα
γονιδίων

αναφορικά με
τον αριθμό

συγχεόμενων
PGx markers

Εικόνα 16: Donut chart,
διαδραστική

απεικόνιση της λίστας
ταξινόμησης γονιδίων

με βάση τον αριθμό των
σχετιζόμενων

φαρμακογενετικών τους
δεικτών
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Στο κύριο τμήμα περιεχομένου προβάλλονται τρεις βασικές κάρτες με ξεχωριστή

λειτουργία η καθεμία:

• Αναζήτηση γονιδίων (Search genes): λίστα όλων των γονιδίων, τα οποία είναι

καταχωρημένα στη βάση δεδομένων, με επιλογή αναζήτησης.  Επιλέγοντας ο

χρήστης ένα συγκεκριμένο γονίδιο προβάλλεται η αντίστοιχη απεικόνιση εξαρ-

τίσεων (Tree Diagram), σε μορφή δέντρου στα δεξιά. Το δέντρο έχει τα εξής

επίπεδα: γονίδιο (ρίζα δέντρου), φαρμακογενωμικοί βιοδείκτες (PGx markers)

και φάρμακα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο χρήστης σύροντας το

δείκτη του ποντικιού στους κόμβους,  προβάλλει ένα tooltip με λεπτομέρειες

σχετικές με τον κόμβο επιλογής του. Επίσης ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την

εστίαση του γράφου είτε με χρήση της κύλιση του ποντικιού είτε κάνοντας κλικ

στο αντίστοιχο κουμπί στα δεξιά της κάρτας. Το γράφημα μπορεί να αλλάξει

θέση κάνοντας κλικ ο χρήστης οπουδήποτε σε αυτό και σύροντάς το στην επι-

θυμητή κατεύθυνση. Τέλος, στους κόμβους οι οποίοι διαθέτουν παιδιά, μπορεί

να επιτευχθεί απόκρυψη/εμφάνιση αυτών κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο κόμ-

βο.
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Εικόνα 17: Αριστερά: Μενού αναζήτησης γονιδίων. Δεξιά: Δένδρο γονιδίου μετά από αναζήτηση
χρήστη. Επιλέγοντας συγκεκριμένους κόμβους εμφανίζεται tooltip με λεπτομέρειες σχετικές με τον

κόμβο επιλογής
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• Προβολή γράφου συσχετίσεων γονιδίων-φαρμακογενωμικών δεικτών (Hypet-

ree of genes and relative PGx markers (Rs Number, Star)): Ο χρήστης είναι σε

θέση να παρατηρήσει  τα γονίδια και  τους  αντίστοιχους  φαρμακογενωμικούς

δείκτες. Επιλέγοντας κόμβους ο γράφος μετασχηματίζεται έτσι ώστε να προ-

βάλλεται το μονοπάτι από τον αρχικό κόμβο στον κόμβο επιλογής.

• Γράφημα ολικών συσχετίσεων (Total graph): Προβάλλεται ένας γράφος ο οποί-

ος περιέχει όλες τις συσχετίσεις οι οποίες περιέχονται στη βάση δεδομένων ξε-

κινώντας με την ακολουθία γονίδια-φαρμακογενωμικοί δείκτες-φάρμακα. Προ-

βάλλονται μόνο οι φαρμακογενωμικοί δείκτες οι οποίοι προέρχονται από γονί-

δια τα οποία περιέχουν έστω ένα φαρμακογενωμικό δείκτη ο οποίος συσχετίζε-

ται με φάρμακα. Η οπτικοποίηση παρέχει επίσης δυνατότητες εστίασης. Επί-

σης, ο χρήστης μπορεί να αποκρύψει/εμφανίσει κόμβους και κατ' επέκταση τα

παιδιά τους κάνοντας κλικ στους επιθυμητό κόμβο. Με αυτήν την επιλογή το

γράφημα συντάσσεται ξανά ώστε να καλύπτει ομοιόμορφα το χώρο προβολής.
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Εικόνα 18: Γράφος συσχετίσεων γονιδίων και φαρμακογενωμικών δεικτών
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4.2.2.2 Περιβάλλον φαρμάκων

Το περιβάλλον φαρμάκων αποτελείται από ένα αρχικό τμήμα και το οποίο χωρίζε-

ται στα εξής μέρη:

• Τίτλος: Προβολή του τίτλου του περιβάλλοντος (Drugs)

• Πίνακας φαρμάκων: Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του πίνακα αναδύ-

εται νέο τμήμα το οποίο παρουσιάζει τον πίνακα των φαρμάκων (τον αντίστοι-
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Εικόνα 19: Γράφημα ολικών συσχετίσεων γονιδίων-φαρμακογενωμικών βιοδεικτών-φαρμάκων

Εικόνα 20: Αρχικό τμήμα περιβάλλοντος φαρμάκων



4. ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ DRUGEVAR DATABASE

χο σύνδεσμο) καθώς και λεπτομέρειες αυτών. Ο χρήστης μπορεί να αποκρύψει

εκ νέου το παράθυρο επιλέγοντας “Close”.

• Σύνολο φαρμάκων τα οποία περιέχονται στη βάση δεδομένων

• Λίστα των 7 πρώτων φαρμάκων τα οποία συγχέονται με φαρμακογενωμικούς

βιοδείκτες. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο τελευταίο εικονίδιο της λίστας εμφα-

νίζεται tooltip το οποίο περιέχει όλη τη λίστα σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με

τον αριθμό των σχετιζόμενων φαρμακογενωμικών βιοδεικτών.

Στο κύριο  τμήμα περιεχομένου προβάλλονται τρεις βασικές κάρτες με ξεχωριστή

λειτουργία η καθεμία:

• Αναζήτηση φαρμάκων (Search drugs): λίστα όλων των φαρμάκων, τα οποία εί-

ναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων, με επιλογή αναζήτησης. Η λειτουργία

και τα χαρακτηριστικά του είναι παρόμοια με αυτά που περιγράφηκαν στο περι-

βάλλον των γονιδίων. Τα επίπεδα του δέντρου, που εμφανίζεται κατά την επιλο-

γή του χρήστης, είναι τα εξής: φάρμακο (ρίζα), φαρμακογενωμικός βιοδείκτης

(με τη μορφή Star, RsNumber, HGVSNomenclature, όσες είναι διαθέσιμες στη

βάση δεδομένων).

25

Εικόνα 21: Αναδυόμενο παράθυρο πίνακα
φαρμάκων
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• Προβολή γράφου συσχετίσεων φαρμάκων-φαρμακογενωμικών δεικτών (Hypet-

ree  of  genes  and  relative  PGx  markers  (Rs  Number,  Star,

HGVSNomenclature)): Ο χρήστης είναι σε θέση να παρατηρήσει τα γονίδια και

τους αντίστοιχους φαρμακογενωμικούς δείκτες. Επιλέγοντας κόμβους ο γράφος

μετασχηματίζεται έτσι ώστε να προβάλλεται το μονοπάτι από τον αρχικό κόμβο

στον κόμβο επιλογής.
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Εικόνα 22: Αριστερά: Μενού αναζήτησης φαρμάκων. Δεξιά: Δένδρο φαρμάκου μετά από αναζήτηση
χρήστη. Επιλέγοντας συγκεκριμένους κόμβους εμφανίζεται tooltip με λεπτομέρειες σχετικές με τον

κόμβο επιλογής

Εικόνα 23: Προβολή γράφου συσχετίσεων φαρμάκων-φαρμακογενωμικών βιοδεικτών
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• Sankey διάγραμμα: Με την προβολή αυτού του διαγράμματος  μπορούμε να

προβάλλουμε κοινά σχόλια μεταξύ φαρμάκων και των σχετιζόμενων φαρμακο-

γενωμικών βιοδεικτών.  Παρατηρούμε,  με άλλα λόγια,  τάσεις  συγκεκριμένων

φαρμάκων. Κάνοντας κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους ο χρήστης μπορεί

να προβάλλει του φαρμακογενωμικούς βιοδείκτες που συνδέουν τα φάρμακα με

αυτά τα σχόλια.

• Ραβδόγραμμα  περιπτώσεων  καταγεγραμμένης  τοξικότητας  ή  δραστικότητας

φαρμάκων σχετιζόμενων με φαρμακογενωμικούς βιοδείκτες: Στο οριζόντιο άξο-

να του ραβδογράμματος προβάλλονται τα φάρμακα. Κάθε φάρμακο απεικονίζει

με διαφορετική μεταβλητή τον αριθμό περιπτώσεων τοξικότητας και δραστι-

κότητας. Το γράφημα, επίσης, παρέχει την επιλογή μόνο της μεταβλητής της το-
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Εικόνα 24: Sankey διάγραμμα για την προβολή συσχέτισης φαρμάκων-σχολίων
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ξικότητας ή της δραστικότητας., καθώς και tooltip σε κάθε ομάδα ραβδογραμ-

μάτων με τις  αντίστοιχες τιμές.  Τέλος, παρέχεται υπογράφημα το οποίο επι-

τρέπει στους χρήστες να προβάλλουν ειδικό τμήμα του κύριου γραφήματος σύ-

ροντας ειδικό τμήμα του υπογραφήματος.

4.2.2.3 Περιβάλλον φαρμακογενωμικών βιοδεικτών

Το περιβάλλον φαρμακογενωμικών βιοδεικτών αποτελείται από ένα αρχικό τμήμα

και το οποίο χωρίζεται στα εξής μέρη:

• Τίτλος: Προβολή του τίτλου του περιβάλλοντος (PGx biomarkers)
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Εικόνα 25: Ραβδόγραμμα περιπτώσεων καταγεγραμμένης τοξικότητας ή δραστικότητας φαρμάκων
σχετιζόμενων με φαρμακογενετικούς δείκτες

Εικόνα 26: Αρχικό τμήμα περιβάλλοντος φαρμακογενωμικών δεικτών
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• Πίνακας φαρμακογενωμικών δεικτών: Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο

του πίνακα αναδύεται νέο τμήμα το οποίο παρουσιάζει τον πίνακα των φαρμα-

κογενωμικών δεικτών καθώς και  λεπτομέρειες  αυτών.  Ο χρήστης μπορεί  να

αποκρύψει εκ νέου το παράθυρο επιλέγοντας “Close”.

• Σύνολο φαρμακογενωμικών βιοδεικτών οι οποίοι περιέχονται στη βάση δεδο-

μένων

• Λίστα των 5 πρώτων φαρμακογενωμικών βιοδεικτών οι οποίοι συγχέονται με

φάρμακα. Ο χρήστης κάνοντας κλικ στο τελευταίο εικονίδιο της λίστας εμφανί-

ζεται tooltip το οποίο περιέχει όλη τη λίστα σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τον

αριθμό των σχετιζόμενων φαρμάκων.

Στο κύριο  τμήμα περιεχομένου προβάλλονται τρεις βασικές κάρτες με ξεχωριστή

λειτουργία η καθεμία:

• Αναζήτηση  φαρμακογενωμικών  βιοδεικτών  (Search  PGx  biomarkers):  λίστα

όλων των φαρμακογενωμικών βιοδεικτών, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στη

βάση δεδομένων, με επιλογή αναζήτησης. Η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά

του είναι παρόμοια με αυτά που περιγράφηκαν στο περιβάλλον των γονιδίων.
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Εικόνα 27: Αναδυόμενο παράθυρο
πίνακα φαρμακογενετικών βιοδεικτών
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Τα επίπεδα του δέντρου που εμφανίζονται κατά την επιλογή είναι τα εξής: φαρ-

μακογενωμικός δείκτης (ρίζα) και φάρμακα.

• Γράφημα  συσχετίσεων  φαρμακογενωμικών  βιοδεικτών-φαρμάκων  (Graph

variations-drugs):  Στο γράφημα αυτό προβάλλεται ένας γράφος ο οποίος πε-

ριέχει όλες τις  συσχετίσεις  οι οποίες περιέχονται στη βάση δεδομένων ξεκι-

νώντας με την ακολουθία φαρμακογενωμικοί βιοδείκτες-φάρμακα.
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Εικόνα 28: Αριστερά: Μενού αναζήτησης φαρμακογενωμικών βιοδεικτών. Δεξιά: Δένδρο
φαρμάκογενωμικού βιοδείκτη μετά από αναζήτηση χρήστη. Επιλέγοντας συγκεκριμένους κόμβους

εμφανίζεται tooltip με λεπτομέρειες σχετικές με τον κόμβο επιλογής

Εικόνα 29: Γράφημα συσχετίσεων φαρμακογενετικών δεικτών-φαρμάκων
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4.3 Προσαρμογή σε πολλαπλές συσκευές

Η εφαρμογή έχει κατασκευαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να προσαρ-

μόζεται σε συσκευές με διαφορετικού μεγέθους οθόνες. Ανάλογα με το μέγεθος της

οθόνης τα τμήματα του περιβάλλοντος αλλάζουν μέγεθος και προσαρμόζονται σε αυ-

τήν. Παρακάτω παραθέτουμε εικόνες του περιβάλλοντος για διαφορετικές συσκευές

(mobile, laptop, desktop).
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Εικόνα 30: Προσαρμογή
περιβάλλοντος σε οθόνη

κινητού (mobile)

Εικόνα 31: Προσαρμογή περιβάλλοντος σε οθόνη tablet
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Εικόνα 32: Προσαρμογή περιβάλλοντος σε οθόνη desktop
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5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΤΗΣ DRUGEVAR DATABASE

5.1 Εργαλεία

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το νέο εργαλείο οπτικοποιήσεων της DrugeVar

Database  αποτελείται  αποκλειστικά  από  front  end  development  εργαλεία.   Κατα-

σκευάσαμε την εφαρμογή ξεκινώντας με την εγκατάσταση ενός Yeoman generator για

AngularJS έργα (yeoman.io/). 

Παρακάτω αναφερόμαστε στις κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την

ανάπτυξη του front-end περιβάλλοντος.

5.1.1 Javascript και AngularJs

Η κύρια γλώσσα προγραμματισμού της εφαρμογής είναι η Javascript (JS). Η σύ-

νταξη της γλώσσας είναι επηρεασμένη από τη γλώσσα προγραμματισμού C. Είναι μία

scripting γλώσσα προγραμματισμού με prototype-based δομή. Θεωρείται η scripting

γλώσσα προγραμματισμού των σελίδων του διαδικτύου (web pages), δηλαδή εκτελεί-

ται στους περιηγητές (browsers), αλλά τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και σε πε-

ριβάλλοντα μη περιηγητών (non-browsers environments).

Το πρότυπο της Javascript είναι το ECMAScript. Σχεδόν όλοι οι νέοι περιηγητές

υποστηρίζουν την έκδοση ECMASCRIPT 5.1. To 2015 εκδόθηκε η νέα έκδοση του

προτύπου ECMAScript 6 (ES6). [27]

 To AngularJS είναι ένα ευρέως δημοφιλές Javascript framework. Ένα από τα βασι-

κά χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητα επέκτασης των HTML ετικετών από τον

προγραμματιστή.
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Ένα από τα βασικά σημεία του AngularJS είναι το module, το οποίο μπορεί να θε-

ωρηθεί το στοιχείο αυτό στο οποίο συνδέονται όλα τα επιμέρους κομμάτια της εφαρ-

μογής.

Άλλα τρία βασικά συστατικά μίας AngularJS εφαρμογής είναι οι  controllers,  οι

οποίοι αποτελούν τις constructor συναρτήσεις για το angular $scope (το αντικείμενο

(object)  στην  Angular  το  οποίο  συνδέει  την  HTML (view)  με  την  Javascript),  τα

services, δηλαδή αντικείμενα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή

επιστρέφοντας ζητούμενα αντικείμενα και οι directives, με τις οποίες οι προγραμματι-

στές  μπορούν  να  προσθέσουν  μία  νέα  λειτουργία  (marker)  στο  DOM  (Document

Object Model). [28]

To Dependency Injection (DI) της Angular JS είναι το πρότυπο εκείνο το οποίο ορί-

ζει πως τα επιμέρους συστατικά της AngularJS εφαρμογής θα κρατούν τις εξαρτήσεις

τους (dependencies). [28]

5.1.2 D3.js

H D3.js (https://d3js.org/) είναι μία Javascript βιβλιοθήκη η οποία δίνει τη δυνα-

τότητα  στους  προγραμματιστές  χρησιμοποιώντας  HTML  (Hyper  Text  Markup

Language), CSS (Cascading Style Sheets) και SVG (Scalable Vector Graphics) ορίσμα-

τα να δημιουργήσουν οπτικοποιήσεις. Η βιβλιοθήκη είναι συμβατή με τους ακόλου-

θους περιηγητές: Firefox, Chrome, Safari, Opera, IE9+, Android and iOS. [29]
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Εικόνα 33: Λογότυπο του framework AngularJS (Πηγή:
https://docs.angularjs.org)

https://docs.angularjs.org/
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5.1.3 Javascript Infovis Toolkit

To Javascript Infovis Toolkit δίνει τη δυνατότητα κατασκευής πολύπλοκων δομών

οπτικοποίησης  όπως  TreeMaps  παρέχοντας  το  αντίστοιχο  API.  Οι  πιο  δημοφιλής

παρεχόμενες  δυνατότητες  γραφημάτων  είναι  οι  εξής:  Rgraph,  Hypetree,  TreeMap,

Icicle, SpaceTree, Sunburst, ForceDirected, Area, Bar και Pie. [30][31]
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Εικόνα 35: File System Visualization με χρήση του εργαλείου
οπτικοποίησης Javascript Infovis Toolkit (Πηγή:

https://philogb.github.io/jit/)

Εικόνα 34: Παραδείγματα οπτικοποιήσεων με χρήση της βιβλιοθήκης D3.js (Πηγή:
https://d3js.org/)

https://philogb.github.io/jit/
https://d3js.org/
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5.1.4 C3.js

Η  C3.js  βιβλιοθήκη  είναι  μία  βιβλιοθήκη  βασισμένη  στην  D3.js  (d3-based).

Παρέχει μία πληθώρα κλασικών διαδραστικών responsive γραφημάτων όπως (πίτες,

ραβδογράμματα,  κ.α.)  και  το  αντίστοιχο  API.  Η  παραμετροποίηση  καθώς  και  η

εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων επιτυγχάνεται με τη δημιουργία αντικείμενων

παραμετροποίησης.

5.1.5 D3.chart.js και D3.chart.sankey

Το D3.chart.js (http://misoproject.com/d3-chart/) είναι ένα framework για τη κατα-

σκευή  d3.js  γραφημάτων.  Πιο  συγκεκριμένα  χρησιμοποιήθηκε  το  plugin

d3.chart.shankey για την κατασκευή Sankey διαγραμμάτων το οποίο είναι βασισμένο

στο framework αυτό (https://github.com/q-m/d3.chart.sankey). [32][33]

5.1.6 Smart Table

Το Smart Table είναι ένα AngularJS module το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους

προγραμματιστές να παράγουν εύκολα διαδραστικούς HTML πίνακες με πρόσθετα χα-

ρακτηριστικά όπως αναζήτηση, ταξινόμηση, σελιδοποίηση κ.α. [40]
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Εικόνα 36: Area Chart με χρήση του εργαλείου οπτικοποίησης C3.js (Πηγή: http://c3js.org/)

https://github.com/q-m/d3.chart.sankey
http://misoproject.com/d3-chart/
http://c3js.org/
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5.1.7 Bootstrap

To Bootstrap αποτελεί ένα framework το οποίο συντίθενται από HTML, CSS και

Javascript στοιχεία, το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία ευπροσάρμοστων ιστοσελί-

δων σε πολλαπλές συσκευές (grid σύστημα) και την εύκολη παροχή στοιχείων όπως

κουμπιά, αναδυόμενων παραθύρων, κλπ. [34]

5.1.8 SASS

Το εργαλείο SASS (Syntactically Awesome Stylesheets) αποτελεί επέκταση του ερ-

γαλείου CSS αλλά παρέχει επιπλέον δυνατότητες όπως χρήση μεταβλητών κατά τον

ορισμό των γραφικών, εμφωλευμένο ορισμό CSS selectors ώστε να υπάρχει ιεραρχία,

χωρισμό των css αρχείων σε μικρότερα (με προσθήκη του @import χαρακτηριστικού)

και  ομαδοποίηση χαρακτηριστικών (mixins). [35]

5.1.9 Άλλα εργαλεία

5.1.9.1 Grunt

Το εργαλείο Grunt χρησιμοποιείται για τον αυτοματισμό διαδικασιών (task runner),

όπως minification, unit testing κτλ. Η παραμετροποίηση του Grunt πραγματοποιείται

μέσω ενός configuration file του Gruntfile.js. [37]
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Εικόνα 37: Δημιουργία διαδραστικού πίνακα (προσθήκη χαρακτηριστικών αναζήτησης,
ταξινόμησης και σελιδοποίησης) με χρήση του εργαλείου Smart Table (Πηγή:

http://lorenzofox3.github.io/smart-table-website/)

http://lorenzofox3.github.io/smart-table-website/
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5.1.9.2 NPM και bower

Τα εργαλεία npm και bower αποτελούν εργαλεία διαχείρισης πακέτων. Διευκολύ-

νουν τον εύκολο διαμοιρασμό πακέτων κώδικα και εγκατάστασή τους σε διαφορετικές

εφαρμογές. [38][39]

5.1.9.3 Jasmine και Karma

Tα  εργαλεία  Jasmine  (http://jasmine.github.io/)  και  Karma  (http://karma-

runner.github.io/0.13/index.html)  αφορούν  την  εξέταση  του  κώδικα  (testing).  To

Jasmine αποτελεί ένα framework για Javascript εφαρμογές. Δύο βασικά χαρακτηριστι-

κά του Jasmine είναι το describe() με το οποίο περιγράφουμε τους κανόνες για μια

ομάδα από τεστ και το it() το οποίο ορίζει ένα συγκεκριμένο τεστ. To Karma είναι ένα

εργαλείο το οποίο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του,  «δημιουργεί ένα web server που

εκτελεί τον πηγαίο κώδικα κατά του κώδικα δοκιμής».

5.1.9.4 Protractor

Το  Protractor  (https://github.com/angular/protractor)  αποτελεί  ένα  framework  το

οποίο χρησιμοποείται για την πραγματοποίηση end-to-end testing σε AngularJS εφαρ-

μογές. Στο end-to-end testing εξετάζουμε μία ροή ενεργειών του χρήστη, δηλαδή δη-

μιουργούμε σενάρια ενεργειών και  εξετάζουμε την ορθή λειτουργία της εφαρμογής

κατά  την  πραγματοποίησή  του.  To  Protractor   λειτουργεί  σε  συνεργασία  με  το

Selenium  framework  (το  οποίο  συμπεριλαμβάνει  Selenium  Server,  the  WebDriver

APIs, και WebDriver browser drivers) για την αυτοματοποιημένη δομή test έτσι ώστε

να εξεταστεί η ροή περιήγησης του χρήστη.

5.2 Ανάπτυξη κώδικα

Τα  βασικά  συστατικά  της  εφαρμογής  είναι  οι  controllers,  τα  services  και  οι

directives. Για την ανάπτυξη των οπτικοποιήσεων, τη δημιουργία πινάκων, λιστών και

μπλοκ αναζήτησης χρησιμοποιούνται AngulaJS directives. Τα services χρησιμοποιού-

νται κυρίως για την ανάκτηση πηγών δεδομένων και τη μορφοποίησή τους. Οι πηγές

δεδομένων  περιέχουν  τα  δεδομένα  των  τεσσάρων  βασικών  πινάκων  της  DrugeVar
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Database,  όπως  απεικονίστηκαν  προηγουμένως  σε  μορφή  json  (gene.json,

variations.json, variationdrug.json, drug.json).

5.2.1 Controllers

Οι controllers (GenesCtrl, DrugsCtrl, VariationsCtrl) διαχειρίζονται θέματα λογικής

του κάθε αντίστοιχου template (genes.html, drugs.html, variations.html). Αρχικοποιούν

το $scope και μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως flags για λειτουργίες όπως

ελαχιστοποίηση και μεγιστοποίηση των καρτών και των μεταβλητών αναζήτησης. 

Μία πρόσθετη σημαντική λειτουργία τους είναι η ανάκτηση δεδομένων των αντί-

στοιχων οντοτήτων αλλά και η ανάκτηση και μορφοποίηση δεδομένων από τις διαθέσι-

μες  πηγές.  Το  αποτέλεσμα  από  τη  μορφοποίηση  χρησιμοποιείται  σε  πολλές  περι-

πτώσεις από τις directives.

5.2.2 Services

Η εφαρμογή διαθέτει τα εξής τρία βασικά services:

• GetData: διαθέτει μία μέθοδο, getArrayData(dataArray), η οποία, με χρήση του

$q.all(), επιστρέφει ένα του πίνακα των τιμών που αιτήθηκαν, με την ίδια σειρά

όπως βρίσκονταν στον αρχικό πίνακα από promises που στάλθηκε.  Σε περι-

πτώσεις που αιτήθηκε πηγή η οποία είναι καταχωρημένη στο local storage του

περιηγητή καλείται από το local storage για εξοικονόμηση εύρους ζώνης, καθώς

πρόκειται για ένα στατικό αντικείμενο.

• Helpers: διαθέτει δύο μεθόδους. Η πρώτη, findIndexSrc(src, id), επιστρέφει το

αντικείμενο  από  έναν  πίνακα  το  οποίο  έχει  ένα  συγκεκριμένο  id.  H

createTopList(array, number), η οποία ταξινομεί μία λίστα αντικειμένων σύμ-

φωνα με το μήκος των παιδιών (children) του κάθε αντικειμένου και επιστρέφει

τα πρώτα n σύμφωνα με το number.

• TransformData: διαθέτει δύο μεθόδους, τις createChildren(data, nodes, src) και

createChildrenByName(data, nodes, src, param), οι οποίες δημιουργούν, χρησι-
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μοποιώντας έναν αναδρομικό αλγόριθμο ένα αντικείμενο, με την ιεραρχία των

πηγών σύμφωνα με  κλειδιά συσχέτισης,  δημιουργώντας  τα παιδιά τους.  Με

άλλα λόγια, δημιουργείται ένα αντικείμενο με τη μορφή δέντρου. Η δεύτερη

μέθοδος διαφέρει από την πρώτη στο γεγονός ότι υπάρχει και φιλτράρισμα του

αρχικού επιπέδου σύμφωνα με συγκεκριμένη τιμή κλειδιού.

5.2.3 Directives

Όλες οι directives είναι παραμετροποιήσιμες και λαμβάνουν ως παραμετροποίηση

(configuration) ένα json object με την ονομασία config. Παρακάτω παραθέτουμε περι-

γραφή της λειτουργίας της κάθε directive καθώς και πίνακες με τα ορίσματα του αντι-

κειμένου παραμετροποίησης σε κάθε directive, τις τιμές τις οποίες μπορούν να λάβουν

και επεξήγησή τους.

5.2.3.1 BlockGrid

5.2.3.1.1 Λειτουργία

H directive blockGrid χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μπλοκ. Κάθε μπλοκ πε-

ριέχει έναν τίτλο, συγκεκριμένο μέγεθος σύμφωνα με το grid system του Bootstrap και

ειδική λειτουργία σε περίπτωση επιλογής τους από το χρήστη (μεταφορά σε διαφορετι-

κή  σελίδα  ή  εμφάνιση  νέας  πληροφορίας  στην  ίδια  σελίδα  με  χρήση  ng-click  της

AngularJs).

5.2.3.1.2 Παραμετροποίηση
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Κλειδί (key) Μορφή τιμών Επεξήγηση

link Object

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το γε-
γονός σε περίπτωση επιλογής του μπλοκ
με αριστερό κλικ του ποντικιού. 

Παράμετροι – κλειδιά:

• type: λαμβάνει ως τιμές τα εξής:

◦ “redirect”:  μετάβαση  σε
άλλη σελίδα

◦ “animate”:  εμφάνιση  νέου
στοιχείου στην ίδια σελίδα

• root: το όνομα του template στο
οποίο  θα  δρομολογηθεί  ο  χρή-
στης  σε  περίπτωση  “type”:
“redirect”

title String
Ο τίτλος ο οποίος αναγράφεται στο άνω
μέρος του μπλοκ

grid String
Ο  αριθμός  στηλών  που  θα  καλύπτει
σύμφωνα  με  το  πρότυπο  grid  του
Bootstrap

Πίνακας 2: Παραμετροποίηση της directive blockGrid

Παράδειγμα παραμετροποίησης directive τύπου blockGrid:

<block-grid config='{

      "link": {

        "type": "redirect",

        "root": "genes"

      },

      "title":"Genes",

      "grid":"4"}'>

</block-grid>
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5.2.3.2 fancyTable

5.2.3.2.1 Λειτουργία

Η λειτουργία της directive fancyTable είναι η παραγωγή διαδραστικών πινάκων με

χρήση του εργαλείου Smart Table. Οι προγραμματιστές είναι σε θέση να εισάγουν τις

πηγές για την απόκτηση των κατάλληλων δεδομένων και τα κλειδιά τα οποία επιθυ-

μούν να εμφανίζουν ως στήλες στον πίνακα.

5.2.3.2.2 Παραμετροποίηση

Κλειδί (key) Μορφή τιμών Επεξήγηση

src
Array of Objects

(μήκους 1)

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
πηγή των δεδομένων.

Παράμετροι – κλειδιά:

• path: end point του API/αρχείο
το οποίο περιέχει τα δεδομένα

• id:  μοναδικός  χαρακτηρισμός
πηγής δεδομένων

keys Array of Objects

Τα κλειδιά τα οποία θα εμφανίζονται ως
στήλες  στον  πίνακα.  Κάθε  object  πε-
ριέχει το εξής κλειδί:

• key: το όνομα του κλειδιού

itemsByPage Number Ο αριθμός αποτελεσμάτων ανά σελίδα

link Object

Ορισμός κλειδιού ως σύνδεσμος

Παράμετροι – κλειδιά:

• key:  το όνομα του κλειδιού το
οποίο θα αποτελεί σύνδεσμο

Πίνακας 3: Παραμετροποίηση της directive fancyTable

Παράδειγμα παραμετροποίησης directive τύπου fancyTable:
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Εικόνα 38: Παράδειγμα εμφάνισης HTML DOM από blockGrid directives (αρχική σελίδα
εφαρμογής)
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<fancy-table config='{

              "src":[{

"path":"data/drug.json","id":"drugs"

                    }],

              "keys":[{

                        key:"Name"

                      },

                      {

                        key:"Link"

                      }],

              "itemsByPage": 10,

              "link":{

                    key:"Link"

              }

            }'>

</fancy-table>
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Εικόνα 39: Παράδειγμα εμφάνισης HTML DOM από fancyTable directive
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5.2.3.3 sankeyDiagram

5.2.3.3.1 Λειτουργία

Η λειτουργία του directive είναι  η δημιουργία Sankey διαγραμμάτων (διαγραμ-

μάτων ροής). Ο κώδικας βασίστηκε στο d3.chart.shankey πρόσθετο. Η παραμετροποίη-

ση επιτυγχάνεται με την εισαγωγή των πηγών, τα κλειδιά που χαρακτηρίζουν το κάθε

επίπεδο, τα κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν στο tooltip, κλειδιά που θα αποτελέσουν

συνδέσμους.

5.2.3.3.2 Παραμετροποίηση

Κλειδί (key) Μορφή τιμών Επεξήγηση

src
Array of Objects

(μήκους 2)

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
πηγή των δεδομένων.

Παράμετροι – κλειδιά:

• path: end point του API/αρχείο
το οποίο περιέχει τα δεδομένα

• id:  μοναδικός  χαρακτηρισμός
πηγής δεδομένων

keys Array
Τα κλειδιά τα οποία θα αποτελέσουν τις
τιμές  για  το  κάθε  επίπεδο του  Sankey
διαγράμματος.

tLink String
Το κλειδί  το οποίο αποτελεί  το σύνδε-
σμο για το tooltip των ροών και τη σύν-
δεση των επιπέδων

extraKeys Array
Κλειδιά τα οποία χρησιμοποιούνται για
την απεικόνιση δεδομένων στο tooltip

href String
Κλειδί  το  οποίο  θα αποτελέσει  σύνδε-
σμο στο tooltip

Πίνακας 4: Παραμετροποίηση της directive sankeyDiagram

Παράδειγμα παραμετροποίησης directive τύπου sankeyDiagram:

<sankey-diagram config='{"src":
[{ "path":"data/variationDrugGeneLocal.json",

        "id":"variationdrug"

      },

      { "path":"data/variationGeneLocal.json",
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        "id":"variations"

    }],

    "keys":["Drug", "Comments"],

    "extraKeys": ["NameVariation", "HGVSNomenclature"],

    "href": ["PharmGKB"],

    "tLink": "VariationId"

}'></sankey-diagram>

5.2.3.4 topChildren

5.2.3.4.1 Λειτουργία

Η λειτουργία της directive είναι η επιστροφή μίας ταξινομημένης λίστας σύμφωνα

με τον αριθμό παιδιών που έχουν. Ο υπολογισμός των παιδιών γίνεται μέσω των μετα-

βλητών της παραμετροποίησης ανάμεσα στις επιστρεφόμενες πηγές δεδομένων. Η πα-

ραμετροποίηση περιέχει τον ορισμό των πηγών, τον αριθμό των εμφανιζόμενων αποτε-

λεσμάτων σε φθίνουσα μορφή, και πληροφορίες σχετικά με την ιεραρχία των πηγών.

Εκτός από τα πρώτα n αποτελέσματα, όπως ορίζονται στην παραμετροποίηση, ο χρή-

στης είναι σε θέση να δει όλα τα ταξινομημένα αποτελέσματα σύροντας το ποντίκι στο

ειδικό εικονίδιο στο τέλος των πρώτων αποτελεσμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση ένα

tooltip (χρήση προσθέτου angular-tooltips (https://github.com/720kb/angular-tooltips))

με όλα τα αποτελέσματα θα εμφανιστεί.
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https://github.com/720kb/angular-tooltips
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5.2.3.4.2 Παραμετροποίηση
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Κλειδί (key) Μορφή τιμών Επεξήγηση

src
Array of Objects

(μήκους 2)

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
πηγές των δεδομένων.

Παράμετροι – κλειδιά:

• path: end point του API/αρχείο
το οποίο περιέχει τα δεδομένα

• id:  μοναδικός  χαρακτηρισμός
πηγής δεδομένων

topNumber Number
Ο αριθμός των εμφανιζόμενων αποτελε-
σμάτων σε φθίνουσα μορφή

nodes Object

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  την
ιεραρχία των πηγών έτσι ώστε να παρα-
χθεί το τελικό αντικείμενο.

Παράμετροι – κλειδιά:

• srcId: το id της πηγής

• titleKey: το κλειδί το οποίο πε-
ριέχει  τον  τίτλο  του  αποτε-
λέσματος

• children: object

◦ srcId:  το  id  της  πηγής  η
οποία  θα  χρησιμοποιηθεί
έτσι  ώστε  να  δημιουργη-
θούν τα παιδιά 

◦ parentId: το μοναδικό κλειδί
της εγγραφής το οποίο βρί-
σκεται στον πατέρα

◦ childrenId:  το  κλειδί  το
οποίο οδηγεί στο id του πα-
τέρα

◦ titlekey: το κλειδί το οποίο
περιέχει τον τίτλο του απο-
τελέσματος

Πίνακας 5: Παραμετροποίηση της directive topChildren

Παράδειγμα παραμετροποίησης της topChildren directive:

<top-children config='{

            "src":[{

              "path":"data/drug.json",

              "id":"drug"

            },
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            {

              "path":"data/variationdrug.json",

              "id":"variationdrug"

            }],

            "topNumber": 5,

            "nodes":{

              "srcId":"drug",

              "titleKey":"Name",

              "children": {

                                "srcId":"variationdrug",

                                "parentId":"Id",

                                "childrenId":"DrugId",

                                "titleKey":"Id",

                            }

            }

            }'>

</top-children>

5.2.3.5 barChart

5.2.3.5.1 Λειτουργία

Σκοπός της χρήσης της barChart directive είναι η δημιουργία ραβδογραμμάτων

δύο συνόλων δεδομένων.  Ο κώδικας βασίζεται στη χρήση της βιβλιοθήκης γραφη-

μάτων C3.js. Κάθε σύνολο έχει το ίδιο χρώμα. Επίσης, διαθέτει τις λειτουργίες, ώστε

να επιλέγεται συγκεκριμένο τμήμα του γραφήματος. Στην παραμετροποίηση ορίζονται

οι πηγές άντλησης των δεδομένων, τα κλειδιά που θα αποτελέσουν τις τιμές για τους

άξονες του γραφήματος καθώς και το ύψος του.
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Εικόνα 41: Παράδειγμα εμφάνισης HTML DOM από
topChildren directive
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5.2.3.5.2 Παραμετροποίηση

Κλειδί (key) Μορφή τιμών Επεξήγηση

src
Array of Objects

(μήκους 1)

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
πηγή των δεδομένων.

Παράμετροι – κλειδιά:

• path: end point του API/αρχείο
το οποίο περιέχει τα δεδομένα

• id:  μοναδικός  χαρακτηρισμός
πηγής δεδομένων

chartId String Μοναδικό id για το γράφημα

data Object

Παράμετροι – κλειδιά:

• srcId: το id της πηγής

• titleKey: το κλειδί  με τις  τιμές
που  θα  εμφανζονται  στον  ορι-
ζόντιο άξονα του γραφήματος

• y1 και y2: τα κλειδιά των μετα-
βλητών  που  θα  αναπαριστούν
τις τιμές (οι τιμές στο αντικείμε-
νο της πηγής θα πρέπει να είναι
0 ή 1 (true or false))

height Number Το ύψος του γραφήματος

title String Ο τίτλος του γραφήματος

Πίνακας 6: Παραμετροποίηση της directive barChart

Παράδειγμα παραμετροποίησης της barChart directive:

<bar-chart config='{

              "chartId":"chart2",

              "src":[{

                "path":"data/variationDrugGeneLocal.json",

                "id":"variationdrug"

              }],

              "data":{

                "srcId":"variationdrug",

                "titleKey":"Drug",

                "y1": "Toxicity",

                "y2": "Efficacy"
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              },

              "height":520,

              "title": "Related Efficacy / Toxicity"

              }'>

<bar-chart>

5.2.3.6 donutChart

5.2.3.6.1 Λειτουργία

Σκοπός  της  donutChart  directive  είναι  η  δημιουργία  γραφημάτων  με  τη  μορφή

donut. Ο κώδικας βασίζεται στη χρήση της βιβλιοθήκης γραφημάτων C3.js. Στην πα-

ραμετροποίηση της directive μπορούμε να ορίσουμε τις πηγές των δεδομένων, πληρο-

φορίες σχετικά με την ιεραρχία των πηγών, τη λεζάντα και τη θέση της, το ύψος του,

τον τίτλο του γραφήματος και σχετικού μηνύματος κατά την εμφάνιση tooltip με την

επιλογή του χρήστη στις τιμές του γραφήματος.

5.2.3.6.2 Παραμετροποίηση
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Εικόνα 42: Παράδειγμα εμφάνισης HTML DOM από barChart
directive
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Κλειδί (key) Μορφή τιμών Επεξήγηση

src
Array of Objects

(μήκους 2)

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
πηγή των δεδομένων.

Παράμετροι – κλειδιά:

• path: end point του API/αρχείο
το οποίο περιέχει τα δεδομένα

• id:  μοναδικός  χαρακτηρισμός
πηγής δεδομένων

chartId String Μοναδικό id για το γράφημα

nodes Object

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  την
ιεραρχία  των  πηγών  έτσι  ώστε  να
παραχθεί το τελικό αντικείμενο.

Παράμετροι – κλειδιά:

• srcId: το id της πηγής

• titleKey:  το  κλειδί  το  οποίο
περιέχει  τον  τίτλο  του
αποτελέσματος

• primaryKey: το μοναδικό κλειδί
για το κάθε αντικείμενο

• children: object

◦ srcId:  το  id  της  πηγής  η
οποία  θα  χρησιμοποιηθεί
έτσι  ώστε  να
δημιουργηθούν τα παιδιά 

◦ parentId: το μοναδικό κλειδί
της  εγγραφής  το  οποίο
βρίσκεται στον πατέρα

◦ childrenId:  το  κλειδί  το
οποίο  οδηγεί  στο  id  του
πατέρα

◦ titlekey: το κλειδί το οποίο
περιέχει  τον  τίτλο  του
αποτελέσματος

legend Object

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τη
λεζάντα  των  μεταβλητών  του
γραφήματος.

Παράμετροι – κλειδιά:

• show:  boolean  (true  ή  false),
δηλώνει  την  εμφάνιση  ή  μη
λεζάντας στο γράφημα

• position:  string,  η  θέση  της
λεζάντας  του  γραφήματος  (για
παράδειγμα, right, bottom)
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height Number
Το ύψος του γραφήματος

title String
Ο τίτλος του γραφήματος. Εμφανίζεται
στο κέντρο του γραφήματος.

tooltip String
Τίτλος  των  τιμών  του  γραφήματος  σε
περίπτωση εμφάνισης tooltip.

Πίνακας 7: Παραμετροποίηση της directive donutChart

Παράδειγμα παραμετροποίησης directive τύπου donutChart:

<donut-chart config='{

   "chartId":"chart1",

   "src":[{

         "path":"data/gene.json",

          "id":"gene"

          },

            {

"path":"data/variations.json",

                "id":"variations"

             }],

             "nodes":{

 "primaryKey":"Id",

                      "srcId":"gene",

                      "titleKey":"Name",

                      "children": {

                            "srcId":"variations",

                            "parentId":"Id",

                            "childrenId":"GeneId",

                            "titleKey":"Star",

  "primaryKey":"Id",

                      }

                    },

             legend: {

                      show: false,

                      position: "right"
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             },

             "height":90,

             "title": "",

             "tooltip": "Relative PGx markers: "}'>

</donut-chart>

5.2.3.7 graphTree

5.2.3.7.1 Λειτουργία

Η  graphTree  directive  χρησιμοποιείται  για  την  κατασκευή  διαδραστικών,

hypertrees, με χρήση της βιβλιοθήκης Javascript Infovis Toolkit. Ο προγραμματιστής

μπορεί να ορίζει τις πηγές δεδομένων, την ιεραρχία των κόμβων, τη λεζάντα του γρα-

φήματος, τον τίτλο του κεντρικού κόμβου του γραφήματος καθώς και το μοναδικό ανα-

γνωριστικό του.
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Εικόνα 43: Παράδειγμα εμφάνισης HTML DOM από donutChart directive
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5.2.3.7.2 Παραμετροποίηση

Κλειδί (key) Μορφή τιμών Επεξήγηση

src Array of Objects

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
πηγή των δεδομένων.

Παράμετροι – κλειδιά:

• path: end point του API/αρχείο
το οποίο περιέχει τα δεδομένα

• id:  μοναδικός  χαρακτηρισμός
πηγής δεδομένων

idTree String Μοναδικό id για το γράφημα

nodes Object

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  την
ιεραρχία  των  πηγών  έτσι  ώστε  να
παραχθεί το τελικό αντικείμενο.

Παράμετροι – κλειδιά:

• srcId: το id της πηγής

• titleKey:  το  κλειδί  το  οποίο
περιέχει  τον  τίτλο  του
αποτελέσματος

• primaryKey: το μοναδικό κλειδί
για το κάθε αντικείμενο

• children: object

◦ srcId:  το  id  της  πηγής  η
οποία  θα  χρησιμοποιηθεί
έτσι  ώστε  να
δημιουργηθούν τα παιδιά 

◦ parentId: το μοναδικό κλειδί
της  εγγραφής  το  οποίο
βρίσκεται στον παρέρα

◦ childrenId:  το  κλειδί  το
οποίο  οδηγεί  στο  id  του
πατέρα

◦ titlekey: το κλειδί το οποίο
περιέχει  τον  τίτλο  του
αποτελέσματος

legend String Ο τίτλος της λεζάντας του γραφήματος

coreTitle String
Ο  τίτλος  του  κεντρικού  κόμβου  του
γραφήματος

Πίνακας 8: Παραμετροποίηση της directive graphTree

Παράδειγμα παραμετροποίησης directive τύπου graphTree:
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<graph-tree  config='{

"idTree":"tree1",

     "coreTitle":"genes",

     "legend":"Hypertree relating genes-variations",

     "src":[{ "path":"data/gene.json",

              "id":"gene"

            },

  {"path":"data/variationGeneLocal.json",

             "id":"variations"

            }],

      "nodes":{

               "srcId":"gene",

               "primaryKey":"Id",

               "titleKey":"Name",

               "children": { 

"srcId":"variations",

                     "parentId":"Id",

                     "childrenId":"GeneId",

                     "primaryKey":"Id",

                     "titleKey":"NameVariation",

                     "secondTitleKey":"Star"

               }

             }

}'>

</graph-tree>

55



5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ DRUGEVAR
DATABASE

5.2.3.8 treeDiagram

5.2.3.8.1 Λειτουργία

Σκοπός της treeDiagram directive είναι η κατασκευή δομών διαδραστικών δέντρων.

Στηρίζεται  σε  υλοποίησης  της  d3.js  (https://gist.github.com/mbostock/4339184)  με

προσθήκη  νέων  χαρακτηριστικών.  Χρησιμοποιείται  σε  περιπτώσεις  αποτελεσμάτων

της αναζήτησης για συγκεκριμένα γονίδια, φάρμακα ή φαρμακογενωμικούς βιοδείκτες.

Ο χρήστης αναζητώντας μια συγκεκριμένη οντότητα μπορεί να προβάλει το δέντρο το

οποίο απεικονίζει συσχετίσεις με άλλες οντότητες. Σύροντας το ποντίκι του πάνω σε

κάθε κόμβο εμφανίζεται tooltip με λεπτομέρειες σχετικά με τον κόμβο επιλογής. Στους

κόμβους  οι  οποίοι  διαθέτουν  παιδιά  ο  χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει  την

εμφάνιση/απόκρυψη των παιδιών με επιλογή του κόμβου. Στην παραμετροποίηση ορί-

ζονται οι πηγές των δεδομένων, η ιεραρχία των κόμβων, απόκρυψη ειδικών κλειδιών

στο tooltip, καθώς και ποια κλειδιά είναι έγκυρα για χρήση ως τίτλο στους κόμβους.

Εκτός από το αντικείμενο παραμετροποίησης, config, η directive δέχεται ως όρισμα

και το param το οποίο δηλώνει τη μεταβλητή της ρίζας του δέντρου και η οποία προέρ-

χεται από την επιλογή του χρήστη στο μενού αναζήτησης οντοτήτων.

5.2.3.8.2 Παραμετροποίηση
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από graphTree directive

https://gist.github.com/mbostock/4339184
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Κλειδί (key) Μορφή τιμών Επεξήγηση

src Array of Objects

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
πηγή των δεδομένων.

Παράμετροι – κλειδιά:

• path: end point του API/αρχείο το
οποίο περιέχει τα δεδομένα

• id:  μοναδικός  χαρακτηρισμός
πηγής δεδομένων

nodes Object

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  την
ιεραρχία  των  πηγών  έτσι  ώστε  να
παραχθεί το τελικό αντικείμενο.

Παράμετροι – κλειδιά:

• srcId: το id της πηγής

• titleKey:  το  κλειδί  το  οποίο
περιέχει  τον  τίτλο  του
αποτελέσματος

• primaryKey:  το  μοναδικό  κλειδί
για το κάθε αντικείμενο

• filterKey:  το  κλειδί  που  θα
χρησιμοποιηθεί στο φιλτράρισμα

• children: object

◦ srcId: το id της πηγής η οποία
θα χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε
να δημιουργηθούν τα παιδιά 

◦ parentId:  το μοναδικό κλειδί
της  εγγραφής  το  οποίο
βρίσκεται στον πατέρα

◦ childrenId: το κλειδί το οποίο
οδηγεί στο id του πατέρα

◦ titlekey:  το  κλειδί  το  οποίο
περιέχει  τον  τίτλο  του
αποτελέσματος

idTree String Μοναδικό id για το γράφημα

notDisplayKeys Array
Περιέχει τα κλειδιά των αντικειμένων τα
οποία δεν επιθυμεί ο προγραμματιστής να
προβάλλονται στο tooltip

onNodeKeys Array

Περιέχει τα κλειδιά των αντικειμένων τα
οποία  επιθυμεί  ο  προγραμματισής  να
προβάλλει  ως  τίτλους  στους  κόμβους,
διαφορετικά  προβάλλεται  η  τιμή  του
κλειδιού name.

Πίνακας 9: Παραμετροποίηση της directive treeDiagram

57



5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ DRUGEVAR
DATABASE

Παράδειγμα παραμετροποίησης directive τύπου treeDiagram:

<tree-diagram param="{{geneName}}" config='{

                          "idTree":"tree1",

                          "src":[{

                            "path":"data/gene.json",

                            "id":"gene"

                          },

                          {

                            "path":"data/variations.json",

                            "id":"variations"

                          },

                          {

                            
"path":"data/variationDrugGeneLocal.json",

                            "id":"variationdrugnew"

                          }],

                          "nodes":{

                            "srcId":"gene",

                            "filterKey":"Name",

                            "titleKey":"Name",

  "primaryKey": "Id",

                            "children": {

                              "srcId":"variations",

                              "parentId":"Id",

                              "childrenId":"GeneId",

    "primaryKey": "Id",

                              "titleKey":"Star",

                              "children":{

                                "srcId":"variationdrugnew",

                                "parentId":"Id",

                                "childrenId":"VariationId",

 "primaryKey": "Id",

                                "titleKey":"Drug"

                              }

                            }
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                          },

                          "notDisplayKeys":
["Id","GeneId","VariationId","DrugId","id"],

                          "onNodeKeys":["Drug", "RsNumber", 
"HGVSNomenclature", "Star"]

}'></tree-diagram>

5.2.3.9 flowerGraph

5.2.3.9.1 Λειτουργία

Η λειτουργία της flowerGraph directive στοχεύει στην απεικόνιση διαδραστικών

γράφων μεγάλων δεδομένων. Στηρίζεται στην υλοποίηση της d3.js “Collapsible Force

Layout” (http://bl.ocks.org/mbostock/1093130) με προσθήκη νέων χαρακτηριστικών.
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5.2.3.9.2 Παραμετροποίηση

Κλειδί (key) Μορφή τιμών Επεξήγηση

height Number Το ύψος του γραφήματος

width Number Το μήκος του γραφήματος

src Array of Objects

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις
πηγή των δεδομένων.

Παράμετροι – κλειδιά:

• path: end point του API/αρχείο
το οποίο περιέχει τα δεδομένα

• id:  μοναδικός  χαρακτηρισμός
πηγής δεδομένων

nodes Object

Περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  την
ιεραρχία  των  πηγών  έτσι  ώστε  να
παραχθεί το τελικό αντικείμενο.

Παράμετροι – κλειδιά:

• srcId: το id της πηγής

• titleKey:  το  κλειδί  το  οποίο
περιέχει  τον  τίτλο  του
αποτελέσματος

• primaryKey: το μοναδικό κλειδί
για το κάθε αντικείμενο

• children: object

◦ srcId:  το  id  της  πηγής  η
οποία  θα  χρησιμοποιηθεί
έτσι  ώστε  να
δημιουργηθούν τα παιδιά 

◦ parentId: το μοναδικό κλειδί
της εγγραφής

◦ childrenId:  το  κλειδί  το
οποίο  οδηγεί  στο  id  του
πατέρα

◦ titlekey: το κλειδί το οποίο
περιέχει  τον  τίτλο  του
αποτελέσματος

Πίνακας 10: Παραμετροποίηση της directive flowerGraph

Παράδειγμα παραμετροποίησης directive τύπου flowerGraph:

<flower-graph config='{
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   "height":1000,

   "width":1200,

   "src":[{

              "path":"data/variationGeneLocal.json",

              "id":"variations"

              },

              { "path":"data/variationDrugGeneLocal.json",

                "id":"variations2"

           }],

    "nodes":{

            "srcId":"variations",

            "titleKey":"temp",

  "primaryKey":"Id",

            "children": {

                         "srcId":"variations2",

                         "parentId":"Id",

                         "childrenId":"VariationId",

     "primaryKey":"Id",

                         "titleKey":"Drug",

                         }

   }

}'></flower-graph>
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5.2.4 Unit testing

Unit  testing  πραγματοποιήθηκε στα  services  της  εφαρμογής και  ειδικότερα στο

transformData το οποίο παρέχει το βασικό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιούν οι πε-

ρισσότερες directives έτσι ώστε να αναπαράγουν τα ιεραρχικά μοντέλα. Πιο συγκεκρι-

μένα, δημιουργήθηκαν αντικείμενα εξέτασης τα οποία αναπαριστούν απλές συσχετί-

σεις έτσι ώστε να έχουμε εύκολη εξέταση του αποτελέσματος.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάσαμε τη μέθοδο createChildren() εισάγοντας ένα αντικεί-

μενο  nodes  τριών  επιπέδων.  Το  ίδιο  αντικείμενο  χρησιμοποιήθηκε  και  στην

createChildrenByName() με επιτυχή αποτελέσματα.

Παρακάτω παρατίθεται ο unit-testing κώδικας για το transformData service.

'use strict';
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describe('Service: transformData', function () {

  // load the service's module

  beforeEach(module('drugeVarVisualizationApp'));

  // instantiate service

  var transformData;

  beforeEach(inject(function ($injector) {

    transformData = $injector.get('TransformData');

  }));

  it('should createChildren() calculate the children 
correctly', function () {

    var data = [

            {

                data:

                [

                 {id:"p1", title:"Gonidio1"},

                 {id:"p2", title:"Gonidio2"}

                ],

            },

            {

                data:

                [

                 {id:"pr1", title:"Gonidio1PGx1", 
GeneId:"p1"},

                 {id:"pr2", title:"Gonidio2PGx1", 
GeneId:"p2"},

                 {id:"pr3", title:"Gonidio2PGx2", 
GeneId:"p2"},

                 {id:"pr4", title:"Gonidio2PGx3", GeneId:"p2"}

                ],

            },

            {
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                data:

                [

                 {id:"r1", title:"Farmako1", PGxId:"pr1"},

                 {id:"r2", title:"Farmako2", PGxId:"pr2"},

                 {id:"r3", title:"Farmako3", PGxId:"pr3"},

                 {id:"r3", title:"Farmako4", PGxId:"pr2"}

                ],

            }

        ];

    var src = [{

          "path":"data/genes.json",

          "id":"genes"

        },

        {

          "path":"data/pgx.json",

          "id":"pgx"

        },

        {

          "path":"data/drugs.json",

          "id":"drugs"

        }];

    var nodes = {

              "srcId":"genes",

              "titleKey":"title",

              "primaryKey": "id",

              "children": {

                                "srcId":"pgx",

                                "parentId":"id",

                                "childrenId":"GeneId",

                                "titleKey":"title",

                                "primaryKey": "id",

                                "children": {

                                    "srcId":"drugs",
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                                    "parentId":"id",

                                    "childrenId":"PGxId",

                                    "primaryKey": "id",

                                    "titleKey":"title"

                                }

               }

            };

var result = transformData.createChildren(data, nodes, 
src);

expect(result[0].data[0].children.length).toBe(1);

       
expect(result[0].data[0].children[0].children[0].name).toBe('F
armako1');

expect(result[0].data[1].children.length).toBe(3);

      
expect(result[0].data[1].children[0].children[1].name).toBe('F
armako4');

      
expect(result[0].data[1].children[1].children[0].name).toBe('F
armako3');

      
expect(result[0].data[1].children[2].children).not.toBeDefined
();

});

  it('should createChildrenByName() calculate the children 
correctly', function () {

      var data = [

          {

              data:

              [

               {id:"p1", title:"Gonidio1"},

               {id:"p2", title:"Gonidio2"}
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              ],

          },

          {

              data:

              [

               {id:"pr1", title:"Gonidio1PGx1", GeneId:"p1"},

               {id:"pr2", title:"Gonidio2PGx1", GeneId:"p2"},

               {id:"pr3", title:"Gonidio2PGx2", GeneId:"p2"},

               {id:"pr4", title:"Gonidio2PGx3", GeneId:"p2"}

              ],

          },

          {

              data:

              [

               {id:"r1", title:"Farmako1", PGxId:"pr1"},

               {id:"r2", title:"Farmako2", PGxId:"pr2"},

               {id:"r3", title:"Farmako3", PGxId:"pr3"},

               {id:"r3", title:"Farmako4", PGxId:"pr2"}

              ],

          }

        ];

    var src = [{

          "path":"data/genes.json",

          "id":"genes"

        },

        {

          "path":"data/pgx.json",

          "id":"pgx"

        },

        {

          "path":"data/drugs.json",

          "id":"drugs"

        }];
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    var nodes = {

              "srcId":"genes",

              "titleKey":"title",

              "filterKey":"title",

              "primaryKey": "id",

              "children": {

                                "srcId":"pgx",

                                "parentId":"id",

                                "childrenId":"GeneId",

                                "titleKey":"title",

                                "primaryKey": "id",

                                "children": {

                                    "srcId":"drugs",

                                    "parentId":"id",

                                    "childrenId":"PGxId",

                                    "primaryKey": "id",

                                    "titleKey":"title"

                                }

                          }

      };

      var result = transformData.createChildrenByName(data, 
nodes, src, 'Gonidio1');

      expect(result.length).not.toBeDefined();

      expect(result.children.length).toBe(1);

      
expect(result.children[0].children[0].name).toBe('Farmako1');

  });

});
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5.2.5 End-to-end testing

Τα βασικά tests για την πραγματοποίηση end-to-end testing εστιάζουν στην εξέταση

της ορθής λειτουργίας περιήγησης των χρηστών στα διαφορετικά περιβάλλοντα της

εφαρμογής, στην ορθή εμφάνιση των πινάκων των δεδομένων και στην ορθή λειτουρ-

γία αναζήτησης και προβολής των αποτελεσμάτων αναζήτησης και επιλογής.

Παρακάτω παρατίθεται ο end-to-end testing κώδικας:

 

describe("Integration/E2E Testing", function() {

  it('should count links in main page', function() {

    browser.get('http://localhost:9000/#/');

    var links = element.all(by.binding('config.title'));

    expect(links.count()).toBe(6);

    browser.sleep(2000);

  });

  it('should navigate to tables genes', function() {

    browser.get('http://localhost:9000/#/genes');

    var table = element(by.css('.fa-table')).click();

    expect(element(by.css('table'))).toBeDefined();

    browser.sleep(2000);
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  });

  it('should navigate to tables drugs', function() {

    browser.get('http://localhost:9000/#/drugs');

    var table = element(by.css('.fa-table')).click();

    expect(element(by.css('table'))).toBeDefined();

    browser.sleep(2000);

  });

  it('should navigate to tables variations', function() {

    browser.get('http://localhost:9000/#/variations');

    var table = element(by.css('.fa-table')).click();

    expect(element(by.css('table'))).toBeDefined();

    browser.sleep(2000);

  });

  it('should search genes', function() {

    browser.get('http://localhost:9000/#/genes');

    browser.sleep(2000);

    var search = element(by.id('search'));

    search.isDisplayed().then(function(result) {
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      var input = element(by.model('searchText'));

      input.sendKeys('CYP2D6');

      var links = element.all(by.binding('config.title'));

      expect(links.count()).toBe(1);

      element(by.binding('config.title')).click();

      expect(element(by.css('tree-diagram'))).toBeDefined();

      browser.sleep(2000);

      element(by.buttonText('Close [x]')).click();

      browser.sleep(2000);

      expect(element(by.css('tree-
diagram')).isPresent()).toBe(false);

   }, function(err) {

       console.log('Error occurred in loading:', err);

  });

  });

  it('should search drugs', function() {

    browser.get('http://localhost:9000/#/drugs');

    browser.sleep(2000);

    var search = element(by.id('search'));
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    search.isDisplayed().then(function(result) {

      var input = element(by.model('searchText'));

      input.sendKeys('Diazepam');

      var links = element.all(by.binding('config.title'));

      expect(links.count()).toBe(1);

      element(by.binding('config.title')).click();

      expect(element(by.css('tree-diagram'))).toBeDefined();

      browser.sleep(2000);

      element(by.buttonText('Close [x]')).click();

      browser.sleep(2000);

      expect(element(by.css('tree-
diagram')).isPresent()).toBe(false);

   }, function(err) {

       console.log('Error occurred in loading:', err);

  });

  });

  it('should search variations', function() {

    browser.get('http://localhost:9000/#/variations');

    browser.sleep(2000);
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    var search = element(by.id('search'));

    search.isDisplayed().then(function(result) {

      var input = element(by.model('searchText'));

      input.sendKeys('c.624G>A');

      var links = element.all(by.binding('config.title'));

      expect(links.count()).toBe(1);

      element(by.binding('config.title')).click();

      expect(element(by.css('tree-diagram'))).toBeDefined();

      browser.sleep(2000);

      element(by.buttonText('Close [x]')).click();

      browser.sleep(2000);

      expect(element(by.css('tree-
diagram')).isPresent()).toBe(false);

   }, function(err) {

       console.log('Error occurred in loading:', err);

  });

  });

});
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6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα

Οι φαρμακογενωμικοί βιοδείκτες και γενικότερα η φαρμακογενωμική, αποτελούν

βασικούς κρίκους για την επίτευξη της εξατομικευμένης θεραπείας. Τα πλεονεκτήματα

από τη χρήση τους είναι αρκετά σημαντικά ξεκινώντας από την επιτυχή θεραπεία του

ασθενούς και κατ' επέκταση τη μείωση του κόστους θεραπείας, λόγω της αποφυγής μη

επιτυχημένων θεραπειών. Για το σκοπό αυτό η πληροφορική μπορεί να παρέχει τα κα-

τάλληλα εργαλεία έτσι ώστε αυτό να είναι περισσότερο επιτεύξιμο.

Οι επιστήμονες χρειάζονται τις κατάλληλες μεθόδους και συστήματα, τα οποία πα-

ρέχουν γρήγορα και  εύκολα την πληροφορία  που  χρειάζονται.  Σε  αυτό  στοχεύει  η

DrugeVar Database και τα εργαλεία οπτικοποίησής της.

Η υλοποίηση μίας βάσης δεδομένων όλης αυτής της σημαντικής πληροφορίας προ-

σπαθεί να καλύψει την ανάγκη για τη συλλογή όλων αυτών των δεδομένων τα οποία

παρέχουν νέα πληροφορία εάν αποδοθούν συνδυαστικά. Η επιλογή του κατάλληλου

σχήματος της βάσης πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε αυτή η πληροφορία να είναι επε-

κτάσιμη και διαχειρίσιμη.

Το αρχικό εργαλείο οπτικοποίησης αναπτύχθηκε έτσι ώστε όλα αυτά τα δεδομένα

να αναπαρασταθούν μαζικά και με διαδραστικό τρόπο. Είμαστε σε θέση να πραγματο-

ποιήσουμε σύνθετο φιλτράρισμα των δεδομένων και να εξάγουμε συμπεράσματα βασι-

ζόμενοι στους φαρμακογενετικούς δείκτες. Το δεύτερο περιβάλλον οπτικοποίησης μας

παρέχει τη διαδραστική πληροφορία των συσχετίσεων μεταξύ των οντοτήτων και τη

σαφέστερη προβολή διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσα στις ομάδες αυτών.
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6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις

Η βάση  δεδομένων  της  DrugeVar  στοχεύει  στη  συνεχή  ανανέωσή  της  από  τις

διαφορετικές πηγές. Εκτός από αυτό το βασικό στόχο, θέλουμε να επεκτείνουμε την

υπάρχουσα υλοποίηση με τα εξής:

• Εύρεση,  ή  επέκταση  των  υπαρχόντων,  οπτικοποιήσεων  με  νέες  πιο

διαδραστικές

• Χρήση περισσότερων φίλτρων στις οπτικοποιήσεις συσχετίσεων και δυναμική

προβολή τους. 

• Εύρεση νέων εργαλείων για τη διαχείριση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων
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