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Ευχαριστίες

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ.
148 Σύμβασης Έργου

Ø Η πρόσφατη αλληλούχηση του γονιδιώματος, του μεταγραφήματος
και του πρωτεόματος των ειδών της οικογένειας Prunus, καθώς και
οι σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης των μεταβολιτών δημιουργούν
καινοτόμες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους βελτιωτές και
οδηγούν στη νέα «μεταγονιδιωματική εποχή». Το έργο
SweetBiOmics στοχεύει στη δημιουργία και την ενσωμάτωση
γονιδιωματικών, επιγενετικών, μεταγραφομικών, πρωτεομικών,
μεταβολομικών και φαινοτυπικών δεδομένων με προηγμένες
στατιστικές και βιοπληροφορικές προσεγγίσεις με κεντρικό σκοπό
την ανάλυση του συνόλου του γενετικού υλικού του ελληνικού
καλλιεργούμενου κερασιού.
ΛαμβάνονταςØ υπόψη την οικονομική σημασία των
καλλιεργούμενων ποικιλιών κερασιάς στην Ελλάδα, το έργο
SweetBiOmics στοχεύει κυρίως στην εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης συγκριτικής ανάλυσης των φυσιολογικών
χαρακτηριστικών του καρπού (ποιότητα) σε συνδυασμό με την
ανάλυση του φαινοτύπου, του μεταγραφήματος, του
πρωτεϊνόματος και του μεταβολόμικου προφίλ ώστε να
δημιουργηθούν συστήματα ευρύτερης προοπτικής για τους
γενετικούς πόρους της κερασιάς στην Ελλάδα

ΣτοØ διεπιστημονικό έργο SweetBiOmics θα συνεργαστούν δύο
μεταδιδακτορικοί ερευνητές με διαφορετική αλλά συνεργιστική
εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς της Γεωπονίας και της
Βιοπληροφορικής. Επίσης, περιλαμβάνεται μια ομάδα
επιστημόνων, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση την επιστημονική
τους κατάρτιση και εξειδίκευση και θα έχουν άμεση συνεισφορά
στο έργο.

Ο επιστημονικός αντίκτυπος, στο πεδίο της επιστήμης των φυτών, αφορά:

I. την ευρεία ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας της κερασιάς στην Ελλάδα σε
επίπεδο ολόκληρου γονιδιώματος (whole genome re-sequencing analysis)

II. τον προσδιορισμό των μοριακών δεικτών που σχετίζονται με την ποιότητα
του καρπού και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, χρήσιμα για την επιλογή των
βελτιωμένων γενοτύπων,

III. τη συγκριτική ανάλυση των φυσιολογικών δεδομένων σε συνδυασμό με τη
φαινοτυπική, μεταγραφομική, πρωτεομική και μεταβολομική ανάλυση των
γενετικών πόρων της κερασιάς στην Ελλάδα,

IV. την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων αναφοράς για την καλλιεργούμενη
κερασιά (RNA-seq Άτλας) ώστε να προσδιοριστεί το προφίλ της γονιδιακής
έκφρασης σε διάφορους ιστούς με τη χρήση της τεχνολογίας NGS και

V. την ανάπτυξη πολλαπλών -ομικών εργαλείων.

Ø Η πιο σημαντική επιστημονική συμβολή του έργου SweetBiOmics είναι ότι ο
φαινοτυπικός, βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός των ελληνικών
ποικιλιών κερασιού θα επιτρέψει τη χρήση τους σε μελλοντικά προγράμματα
βελτίωσης.
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Genomics

Development of NGS and technology for assembly of se-

quence data from NGS has made whole genome sequencing 

of horticultural crops possible. In 2007, grapevine genome 

was sequenced firstly in fruit trees and fourthly in plants, i.e. 
after Arabidopsis, rice and poplar (Jaillon et al. 2007). Now-

adays genomes of some horticultural crops, including apple, 

peach, Japanese apricot, Chinese pear, Valencia orange, 

mandarin orange, and had already been sequenced (http://

www.genome.jp/kegg/catalog/org_list.html). As shown in 

Table 1, the genome data of rosaceae plants, citrus and 

grapevine are released from several databases. Comparison 

of genome sequences among different cultivars is an effec-

tive approach to identify genes for cultivar-specific traits. 
One interesting example is the report by Da Silva et al. 
(2013). That is, they compared genome sequences between 

‘Pinot Noir’ and ‘Tannat’, and found cultivar-specific genes, 
which contribute to a high accumulation of polyphenolic 

compounds in Tannat grape berry. In addition to de novo 

sequencing of genomes of horticultural crops, resequencing 

of genomes of different cultivars is a promising approach.

Transcriptomics

Transcriptomics is the comprehensive study of transcripts, 

i.e. RNAs, in an organism, organ, tissue or cell. Microarray, 

also called gene chip or DNA chip was the most popular 

tool to perform transcriptome analysis. To design micro-

array, information of predicted genes from genome sequence 

or expressed sequenced tag (EST) is required. For minor 

crops, neither genome sequence nor EST is available to de-

sign its microarray. However, recently the situation has 

changed. By the invention of NGS and advance of bioinfor-

matics, RNA sequencing (RNAseq) became a popular ap-

proach in transcriptomics. More than 10 million sequence 

reads from NGS are assembled using reference sequence, 

such as genome sequence or EST, or de novo. From the 

number of sequence reads for one gene, its expression level 

is calculated. In case of de novo assembly, no reference se-

quence is required; therefore it can be applied on organisms 

without genome sequence data and EST. Most publications 

reporting transcriptomics of fruit trees after 2014 used 

RNAseq (Supplemental Table 1). In fruit trees, there are 

various target traits for transcriptomics and the major ones 

are gene expression profile in different tissues and organs, 
fruit development, ripening and post-harvest physiology, 

fruit traits (size, color, brix, acidity, firmness, flavor), sec-

ondary metabolites (anthocyanin, carotenoid) and response 

to pathogens, stresses or plant hormones.

Fig. 1. Conceptual scheme of omics study. Comprehensive studies targeting all genes, transcripts (RNAs), proteins, metabolites, hormones, ions 

and phenotypes are called genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, hormonomics, ionomics and phenomics, respectively.
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