
Η μεταγραφομική ανάλυση, από τα δεδομένα που προέκυψαν από την αλληλούχιση RNA 
ραγών μέσης ωρίμανσης, από πέντε ελληνικές ποικιλίες αμπέλου, Μοσχοφίλερο, Ασύρτικο, 
Ροδίτης, Αγιωργίτικο και Ξινόμαυρο, χρησιμοποιήθηκε για αναζήτηση διαφορών μεταξύ των 
ποικιλιών και σύγκριση με τα δεδομένα ανάλυσης χημικών μεταβολιτών με GC sniffing. 

Πραγματοποιήθηκε Principal Components Analysis (PCA ανάλυση) και στις δύο ομάδες 
δεδομένων. Από τα δεδομένα έκφρασης των γονιδίων της μεταγραφομικής ανάλυσης 
παρατηρήθηκε: 

1) διαχωρισμός λευκών και κόκκινων ποικιλιών, με εξαίρεση το Μοσχοφίλερο που έχει 
ερυθρό φλοιό ράγας αλλά παράγει λευκή οινοποίηση και ομαδοποιείται με τις ερυθρές 
ποικιλίες,  

2) ομαδοποίηση των ποικιλιών Ροδίτη, Ασύρτικο και Ξινόμαυρο με Μοσχοφίλερο.  

Έπειτα, η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των μεταβολιτών και 
παρατηρήθηκε  

1) καλύτερος διαχωρισμός ερυθρών και λευκών ποικιλιών,  

2) ομαδοποίηση των ποικιλιών Ροδίτη, Ασύρτικο και Ξινόμαυρο με Αγιωργίτικο. Συνεπώς, 
παρόλο που τα δεδομένα αλληλούχισης RNA, αφορούν το συνολικό αριθμό των γονιδίων και 
όχι μόνο των αρωματικών, κατά την ανάλυση PCA, το μοτίβο διαχωρισμού των ποικιλιών 
είναι αντίστοιχο με αυτό που παρατηρείται στην ανάλυση των αρωματικών ενώσεων. 
Ξινόμαυρο και Αγιωργίτικο διαχωρίζονται δηλαδή επαρκώς από Ροδίτη και Ασύρτικο, με 
μόνο το Μοσχοφίλερο να βρίσκεται κοντά στο Αγιωργίτικο και στις 2 αναλύσεις, αλλά με 
μεγαλύτερη εγγύτητα στις λευκές ποικιλίες όταν αναλύεται με βάση τα αρώματα ή στο 
Ξινόμαυρο όταν αναλύονται τα γονιδιακά δεδομένα. 

 

 

Εικόνα 1: A. PCA Chemicals: Χημική ανάλυση, με GC-sniffing, οίνων που παράχθηκαν από πέντε 
ποικιλίες αμπέλου, Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο και Ροδίτης. B. Genes: PCA 
ανάλυση με τις μέσες τιμές έκφρασης των γονιδίων σε πέντε ποικιλίες, Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο, 
Ξινόμαυρο, Ροδίτης και Αγιωργίτικο. Σε κάθε ποικιλία συμπεριλήφθηκαν οι τιμές και των δύο κλώνων. 
Τα διαγράμματα παρουσιάζουν την κατανομή μόνο των ποικιλιών. 
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Από κάθε μία από τις πέντε ποικιλίες υπήρχαν δύο κλώνοι, οι οποίοι διέφεραν σε 
οργανοληπτικά ή φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Οι δύο κλώνοι κάθε ποικιλίας αναλύθηκαν 
επίσης με PCA ανάλυση, χρησιμοποιώντας τα μεταγραφομικά δεδομένα. Σε κάθε διάγραμμα 
απεικονίζονται οι δύο κλώνοι μίας ποικιλίας και είναι εμφανής ο διαχωρισμός των τριών 
βιολογικών επαναλήψεων κάθε κλώνου με τις αντίστοιχες επαναλήψεις του άλλου ανά 
ποικιλία. Δύο ποικιλίες εμφανίζουν απόκλιση από αυτόν τον κανόνα και είναι το 
Μοσχοφίλερο και ο Ροδίτης, όπου οι κλώνοι δεν εμφανίζουν τόσο σαφή διαχωρισμό. 

 

 

 

Εικόνα 2: PCA διαγράμματα των δύο κλώνων κάθε 
ποικιλίας, από Α: Ασύρτικο AΕ11, Αγιωργίτικο 
Ag40, Μοσχοφίλερο MΕ26, Ροδίτης PE21, και 
Ξινόμαυρο X19) και Β: Ασύρτικο A16, Αγιωργίτικο 
Ag47, Μοσχοφίλερο MΕ27, Ροδίτης PE16, 
Ξινόμαυρο X30 (ομάδα Α vs ομάδα B). Τα δεδομένα 
αντιπροσωπεύουν την έκφραση των γονιδίων από 
την μεταγραφομική ανάλυση πέντε ελληνικών 
ποικιλιών 

 

 



Πραγματοποιήθηκε Hierarchical clustering analysis (HCA) στα δεδομένα της μεταγραφομικής 
ανάλυσης για κάθε βιολογική επανάληψη των κλώνων. Όπως παρατηρείται και στο 
δενδρόγραμμα τα αποτελέσματα συμφωνούν με την ανάλυση PCA, και το Ασύρτικο 
εμφανίζεται συγγενικό με τον Ροδίτη (λευκές ποικιλίες), το Ξινόμαυρο με το Αγιωργίτικο 
(ερυθρές) και το Μοσχοφίλερο διαφέρει περισσότερο με όλες τις ποικιλίες, αλλά βρίσκεται 
πιο κοντά με το Ξινόμαυρο. 

 
Εικόνα 3: Hierarchical clustering analysis στα δεδομένα της έκφρασης των  γονιδίων από την 
μεταγραφομική ανάλυση των ποικιλιών στο στάδιο μέσης ωρίμανσης και παρουσιάζονται οι 
βιολογικές επαναλήψεις κάθε κλώνου. 

Οι μεταβολίτες από το GC sniffing χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός δικτύου 
συσχέτισης μεταξύ τους.  

 

Εικόνα 4: Δίκτυο συσχέτισης μεταβολιτών από δεδομένα GC-sniffing που υπολογίστηκαν από τις πέντε 
ποικιλίες. 



Τέλος, τα δεδομένα των δύο αναλύσεων, μεταγραφικών και μεταβολομικών δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν για την διερεύνηση πιθανών σχέσεων ανά βιοσυνθετικό μονοπάτι. 

Στο μονοπάτι των μονοτερπενίων αναγνωρίστηκε συσχέτιση της γερανιόλης με τέσσερα 
γονίδια και φαίνεται να υπερεκφράζονται στο Μοσχοφίλερο και σε κάποιους κλώνους του 
Ροδίτη, καθώς και στον κλώνο 47 του Αγιωργίτικου. 

 

 

 

Εικόνα 5: Μονοπάτι σύνθεσης μονοτερπενίων. Τέσσερα γονίδια σχετίζονται με έναν μεταβολίτη στο 
συγκεκριμένο μονοπάτι. Συγκεκριμένα, τα γονίδια 100246450:salutaridine reductase, 100248214: - (+)-
neomenthol dehydrogenase, 100253349: - (+)-neomenthol dehydrogenase, 104881903: - (+)-
neomenthol dehydrogenase σχετίζονται με την γερανιόλη. Η γενικότερη τάση της έκφραση των 
γονιδίων στο συγκεκριμένο μονοπάτι απεικονίζεται  στο heatmap (οι κλώνοι κατά σειρά:  FPKM_191, 
FPKM_192, FPKM_193, FPKM_301, FPKM_302, FPKM_303, FPKM_R161, FPKM_R162, FPKM_R163, 
FPKM_R211, FPKM_R212, FPKM_R213, FPKM_261, FPKM_262, FPKM_263, FPKM_271, FPKM_272, 
FPKM_273, FPKM_Α161, FPKM_Α162, FPKM_Α163, FPKM_Ε111, FPKM_Ε112, FPKM_Ε113, FPKM_401, 
FPKM_402, FPKM_403, FPKM_471, FPKM_472, FPKM_473) 

 



Στο μονοπάτι μεταβολισμού του θείου, 17 γονίδια σχετίστηκαν με το μονοπάτι και μία ουσία, 
το οξικό οξύ. Υπερέκφραση των γονιδίων συναντάται στο Ξινόμαυρο και το Ασύρτικο, καθώς 
και στον κλώνο 21 του Ροδίτη. 

 

 

 

Εικόνα 6: Μονοπάτι σύνθεσης θειϊκών ενώσεων. Στο συγκεκριμένο μονοπάτι, 17 γονίδια σχετίζονται 
με έναν μεταβολίτη, το οξικό οξύ. Η γενικότερη τάση της έκφρασης των γονιδίων στο συγκεκριμένο 
μονοπάτι απεικονίζεται  στο heatmap. 

 



Στο μονοπάτι σύνθεσης λιπαρών οξέων 20 γονίδια ταυτοποιήθηκαν και σχετίστηκαν με 2 
χημικές ενώσεις, τα λιπαρά οξέα οκτανοϊκό και δεκανοϊκό. Οι ποικιλίες με αυξημένη 
έκφραση γονιδίων του συγκεκριμένου μονοπατιού είναι το Ξινόμαυρο, το Μοσχοφίλερο και 
κλώνος 47 του Αγιωργίτικου. 

  

 

 

Εικόνα7 : Μονοπάτι σύνθεσης λιπαρών οξέων. Στο συγκεκριμένο μονοπάτι, 20 γονίδια σχετίζονται με 
2 μεταβολίτες, το δεκανοϊκό και το οκτανοϊκό οξύ. Η γενικότερη τάση της έκφραση των γονιδίων στο 
συγκεκριμένο μονοπάτι απεικονίζεται  στο heatmap. 

 

Συμπερασματικά, οι κλώνοι 47 του Αγιωργίτικου και 21 του Ροδίτη φαίνεται να διαφέρουν 
σημαντικά με τους αντίστοιχους κλώνους Αγιωργίτικο 40 και Ροδίτη 16, καθώς εμφανίζουν 
υπερέκφραση γονιδίων σε βιοσυνθετικά μονοπάτια τερπενίων και λιπαρών οξέων. Το 
Μοσχοφίλερο δεν φαίνεται να εμφανίζει διαφορετική τάση μεταξύ των δύο κλώνων. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μονοπάτι θειϊκών ενώσεων, καθώς είναι ιδιαίτερα 
αυξημένο σε Ξινόμαυρο και Ασύρτικο. 

 

 

 


