
Το 1992, σε ένα συνέδριο στο Snowbird για τα νευρωνικά δίκτυα, ο David 
Haussler και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο της California στη Santa 
Cruz (συμπεριλαμβανομένου του A. Krogh) περιέγραψαν τα πρώιμα αποτελέ-
σματά τους στη μοντελοποίηση στοιχίσεων πολλών ταυτόχρονα αλληλουχιών 
από πρωτεΐνες με πιθανοκρατικά μοντέλα τα οποία ονομάζονται κρυμμένα 
μοντέλα Markov (hidden Markov models – HMM). Το σχετικό τεχνικό δελ-
τίο που συνέταξαν κυκλοφόρησε ευρύτατα. Κάποια αντίγραφα κατέληξαν 
στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Συμβουλίου Ιατρικών Ερευνών 
(MRC) στο Cambridge, όπου ο R. Durbin και ο G. J. Mitchison μόλις άλλαζαν 
ερευνητικά ενδιαφέροντα από τη μοντελοποίηση νευρωνικών δικτύων στην 
ανάλυση γονιδιωματικών αλληλουχιών με Η/Υ. Παράλληλα, τον ίδιο χώρο 
είχε επιλέξει πρόσφατα ο S. R. Eddy ως νέος μεταδιδακτορικός ερευνητής 
με υπόβαθρο στην πειραματική μοριακή γενετική, αλλά με ενδιαφέροντα 
σχετικά με την ανάλυση σε Η/Υ. Αργότερα, και ο A. Krogh επισκέφτηκε το 
Cambridge και παρέμεινε εκεί έναν χρόνο.

Σύντομα, όλοι μας υιοθετήσαμε τις ιδέες της πιθανοκρατικής μοντελοποίη-
σης. Είχαμε πειστεί ότι τα κρυμμένα Μαρκοβιανά μοντέλα και τα στοχαστικά 
τους ανάλογα στη γραμματική είναι όμορφα μαθηματικά αντικείμενα, ται-
ριαστά και ικανά να συλλάβουν την κρυμμένη πληροφορία των βιολογικών 
αλληλουχιών. Έτσι, η ομάδα της Santa Cruz και η ομάδα του Cambridge 
ανέπτυξαν, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, δύο πακέτα λογισμικού για την 
ανάλυση αλληλουχιών με ΗΜΜ, τα οποία διέθεσαν δωρεάν. Ξεχωριστά επί-
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σης επέκτειναν τις μεθόδους HMM για να τις εφαρμόσουν στη στοχαστική 
και ανεξάρτητη από τα συμφραζόμενα γραμματική ανάλυση των δευτερο-
ταγών δομών του RNA. Μια άλλη ομάδα, στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης 
(JPL) του Caltech, με επικεφαλής τον Pierre Baldi, περίπου την ίδια εποχή 
εμπνεύστηκε, και αυτή, από την εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο 
του Snowbird και εργάστηκε πάνω σε προσεγγίσεις HMM. 

Προς το τέλος του 1995 θεωρήσαμε ότι είχαμε συγκεντρώσει αρκετή 
εμπειρία στις τεχνικές της πιθανοκρατικής μοντελοποίησης. Από την άλλη, 
νιώθαμε ότι μικρό μόνο κομμάτι από την εργασία μας σχετικά με το θέμα 
αυτό είχε παρουσιαστεί στην επιστημονική κοινότητα. Τα ΗΜΜ προκαλούσαν 
παντού το ενδιαφέρον, όμως οι περισσότεροι εξακολουθούσαν να τα θεωρούν 
μαύρα κουτιά των μαθηματικών αντί για φυσικά μοντέλα κατάλληλα για τα 
προβλήματα της στοίχισης αλληλουχιών. Πολλά από τα καλύτερα άρθρα 
που περιέγραφαν με λεπτομέρειες τις ιδέες και τις μεθόδους των ΗΜΜ ήταν 
από φορμαλιστική άποψη μη προσβάσιμα στους περισσότερους βιολόγους. 
Παράλληλα, γινόταν φανερό και σε εμάς και σε διάφορες άλλες ερευνητικές 
ομάδες ότι οι ίδιες ιδέες μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ένα πολύ πιο ευρύ 
πεδίο βιολογικών θεμάτων, που περιλάμβανε τη μοντελοποίηση της δομής των 
πρωτεϊνών, την εύρεση/ταυτοποίηση γονιδίων και τη φυλογενετική ανάλυση. 
Έτσι, στις χριστουγεννιάτικες διακοπές του 1995-1996, παρακινημένοι λίγο 
από ματαιοδοξία, λίγο από αφέλεια και λίγο από την ηρεμία των ημερών, 
αποφασίσαμε να γράψουμε ένα βιβλίο για την ανάλυση των βιολογικών αλ-
ληλουχιών με έμφαση στην πιθανοκρατική μοντελοποίηση. Τα δύο τελευταία 
χρόνια, οι αρχικές μεγάλες βλέψεις μας έδωσαν λοιπόν ως απόσταγμα αυτό 
που ελπίζουμε ότι είναι ένα πρακτικό βιβλίο. 

Πρόκειται για υποκειμενικό βιβλίο γραμμένο από ισχυρογνώμονες συγγρα-
φείς. Δεν αποτελεί ένα βήμα προς βήμα βοήθημα για την ανάλυση αλληλουχιών. 
Ο κύριος σκοπός μας είναι να προσφέρουμε μια κατανοητή εισαγωγή στις 
αρχές της ανάλυσης αλληλουχιών και να δείξουμε γιατί θεωρούμε χρήσιμη 
την πιθανοκρατική προσέγγιση. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την ενασχό-
ληση με συγκεκριμένα προγράμματα Η/Υ και αντ’ αυτού να επικεντρωθούμε 
στους αλγόριθμους και στις αρχές πίσω από αυτούς.

Κάναμε προσεκτική επιλογή στις αναφορές μας στις εργασίες άλλων 
ερευνητών, οι οποίες επηρέασαν τον τρόπο σκέψης μας. Βέβαια, είμαστε 
σίγουροι ότι παραλείψαμε άλλους, τις εργασίες των οποίων θα έπρεπε να 
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διαβάσουμε, και λυπόμαστε γι’ αυτό. Επίσης, για ένα βιβλίο που αναγκαστικά 
άπτεται πεδίων με φάσμα από την εξελικτική βιολογία και τη θεωρία πιθα-
νοτήτων έως τη βιοφυσική, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς 
του χρόνου, των δυνάμεων αλλά και της ατελούς γνώσης μας για ένα πλήθος 
θεμάτων, τα οποία τελικά θίξαμε επιδερμικά. 

Η υπολογιστική βιολογία είναι διεπιστημονικό πεδίο. Όσοι την ασκούν 
–και εμείς μαζί– στηρίζονται σε ποικίλα υπόβαθρα μοριακής βιολογίας, 
μαθηματικών, επιστήμης υπολογιστών και φυσικής. Το κοινό στο οποίο 
απευθυνόμαστε είναι οποιοσδήποτε πτυχιούχος ή τελειόφοιτος αυτών των 
επιστημών. Επιδιώξαμε λοιπόν μια συνοπτική και λίγο διαισθητική παρου-
σίαση, η οποία να μην είναι ούτε απαγορευτικά μαθηματική ούτε υπερβολικά 
βιολογική-τεχνική. 

Θεωρούμε προϋπόθεση ότι οι αναγνώστες είναι ήδη εξοικειωμένοι με 
τις βασικές αρχές της μοριακής γενετικής, όπως το Κεντρικό Δόγμα της 
Βιολογίας σύμφωνα με το οποίο από το DNA «φτιάχνεται» RNA και από το 
RNA πρωτεΐνες και ότι τα νουκλεϊκά οξέα είναι αλληλουχίες (ακολουθίες) 
από τέσσερα διαφορετικά νουκλεοτίδια, ενώ οι πρωτεΐνες είναι ακολουθίες 
από 20 διαφορετικά αμινοξέα. Όπου χρειάζεται δίνονται λεπτομερέστερες 
πληροφορίες γύρω από τη μοριακή γενετική. Προσπαθήσαμε να τις συγκε-
ντρώσουμε στο τέλος κάθε κεφαλαίου και με γενικότερη μορφή στο τέλος 
του βιβλίου. Το τελευταίο Κεφάλαιο 11 καλύπτει κάποια θέματα της θεωρίας 
πιθανοτήτων που σχετίζονται με την προηγούμενη ύλη του υπόλοιπου βιβλίου.

Είμαστε ευγνώμονες σε πολλούς ανθρώπους που υπήρξαν πρόθυμοι να 
ελέγξουν τμήματα του χειρόγραφού μας και μάλιστα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Ewan Birney, Bill Bruno, David 
MacKay, Cathy Eddy, Jotun Hein και Søren Riis. Οι Bret Larget και Robert 
Mau μας πρόσφεραν πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους 
δειγματοληψίας που χρησιμοποιούσαν για τη φυλογενετική. Ο David Haussler 
δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ένα πρώιμο χειρόγραφό μας (για το οποίο 
αισθανόμαστε άβολα) σε ένα σεμινάριο στη Santa Cruz το φθινόπωρο του 1996. 
Ευχαριστούμε αυτόν και όλη την τάξη του για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις 
που μας έκαναν. Είμαστε επίσης ευγνώμονες στον David που μας ενέπνευσε 
να ασχοληθούμε με αυτό το πεδίο. Ήταν επίσης χαρά μας να συνεργαστούμε 
με τους David Tranah και Maria Murphy στον εκδοτικό οίκο του Cambridge 
και με τη Sue Glover της εκδοτικής SG για την παραγωγή του βιβλίου. Επέ-
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δειξαν όλοι εξαιρετική ικανότητα στη διόρθωση και τη στοιχειοθεσία με 
το σύστημα LATEX, σε ένα βιβλίο φορτωμένο με εξισώσεις, αλγόριθμους 
και ψευδοκώδικα, καθώς επίσης μεγάλη ανοχή στα άκρως αισιόδοξα αλλά 
παντελώς ανακριβή χρονοδιαγράμματά μας. Είμαστε σίγουροι ότι μας έχουν 
ξεφύγει ορισμένα λάθη, θα ήταν όμως πολλά περισσότερα χωρίς τη βοήθεια 
όλων αυτών των ανθρώπων. 

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όσους χρηματοδότησαν την έρευνα και 
την εργασία μας γι’ αυτό το βιβλίο: τη Wellcome Trust, το Ινστιτούτο Έρευνας 
του Ανθρώπινου Γονιδιώματος του ΝΙΗ1, το ΝΑΤΟ, την Eli Lilly & Co, τον 
οργανισμό Human Frontiers Science Program και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
της Δανίας. Ευχαριστούμε επίσης τους δικούς μας οργανισμούς: το Κέντρο 
Sanger (R. Durbin), τη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Washington 
(S. Eddy), το Κέντρο Ανάλυσης Βιολογικών Αλληλουχιών (A. Krogh) και το 
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Συμβουλίου Ιατρικών Ερευνών (G. 
Mitchison). Ευχαριστούμε ακόμη τον Sim και την Anne Durbin, που μας 
παραχώρησαν με προθυμία το σπίτι τους στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 
1997, όπου σε έναν οίστρο γραψίματος και αναθεωρήσεων καταλήξαμε στη 
σχεδόν τελική μορφή του βιβλίου. Ευχαριστούμε τους φίλους, τις οικογένειες 
και τις ερευνητικές μας ομάδες για την ανοχή τους όσο εμείς γράφαμε, και τους 
S. Eddy και A. Mitchison για τα ταξίδια τους στο Λονδίνο. Υποσχόμαστε να 
μην εμπλακούμε σε καινούρια μεγαλεπίβολα έργα, τουλάχιστον όχι σύντομα. 

1. Σ.τ.μ.: National Institutes of Health: Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ.


