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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η μεταβολομική ανάλυση παρέχει το μεταβολικό αποτύπωμα της φυσιολογίας ενός βιολογικού 
συστήματος σε συγκεκριμένες συνθήκες και μπορεί, σε συνδυασμό με τη μελέτη των μεταβολικών 
προτύπων στο πλαίσιο του μεταβολικού δικτύου του οργανισμού, να αναδείξει μηχανισμούς και 
μονοπάτια που συνδέονται με τη συγκεκριμένη φυσιολογία και διαταραχές αυτής. Στη συγκεκριμένη 
μελέτη [1], εφαρμόστηκε μεταβολομική ανάλυση με χρωματογραφία αερίων-φασματομετρία μάζας 
(ΧΑ-ΦΜ) για τη διερεύνηση διαφοροποιήσεων στον πρωτογενή μεταβολισμό γενετικά 
τροποποιημένου στελέχους καινοραβδίτη, που καταλήγει να έχει μικρότερο αριθμό μιτοχονδρίων 
από το στέλεχος αναφοράς. Οι μελέτες του εργαστηρίου γήρανσης στο ΙΤΕ/ΙΜΒΒ είχαν δείξει αύξηση 
στην κατανάλωση της γλυκόζης σε αυτά τα στελέχη, αλλά και αύξηση της διάρκειας ζωής τους, 
«ανατρέποντας» την αρνητική, κατά κύριο λόγο, συσχέτιση αυξημένης κατανάλωσης γλυκόζης και 
μεταβολικής ισορροπίας. Στο εργαστήριο στο ΙΤΕ/ΙΧΜΗ, αναπτύχθηκε κατάλληλο πρωτόκολλο 
χειρισμού των δειγμάτων καινοραβδίτη για μεταβολομική ανάλυση και ανακατασκευάστηκε το 
μεταβολικό δίκτυο του καινοραβδίτη από τη γλυκόζη έως το πυροσταφυλικό οξύ, ώστε να 
μελετηθούν συνδυαστικά όλα τα μόρια σε αυτές τις μεταβολικές οδούς και να προκύψει συμπέρασμα 
για τα μονοπάτια στα οποία διαφοροποιείται η ενεργότητα και προκύπτει ο συγκεκριμένος 
φαινότυπος. Ποσοτικοποιήθηκαν 72 μεταβολίτες, τα μεταβολικά πρότυπα κανονικοποιήθηκαν με το 
λογισμικό του εργαστηρίου στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, MIOLITE (miolite2.iceht.forth.gr) και αναλύθηκαν με το 
λογισμικό ανάλυσης ομικών δεδομένων, ΤΜ4/ΜeV. H μελέτη των μεταβολιτών με στατιστικώς 
σημαντικά διαφορετική συγκέντρωση στο τροποποιημένο στέλεχος υποστήριξε την διοχέτευση της 
γλυκόζης στο μονοπάτι της de novo βιοσύνθεσης της σερίνης με πιθανή κατάληξη την αύξηση της 
ενεργότητας του μεταβολισμού του ενός άνθρακα. Τα αποτελέσματα πιστοποιήθηκαν σε 
επαναληπτικό πείραμα. Συνδυαστικά με μετρήσεις της κατανάλωσης γλυκόζης και σερίνης σε 
κατάλληλα τροποποιημένα στελέχη καινοραβδίτη ως προς τη γλυκόλυση και τη de novo βιοσύνθεση 
της σερίνης στο ΙΤΕ/ΙΜΒΒ, τα αποτελέματα της μεταβολομικής και δικτυακής ανάλυσης υποστηρίζουν 
την αιτιακή σχέση του μονοπατιού της de novo βιοσύνθεσης της σερίνης  και της μακροζωϊας. Αυτό 
είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα για τη συμπλήρωση του παζλ των μηχανισμών της γήρανσης. 
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