
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Δξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΔΛ.ΙΓ.Δ.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΓΔΠ θαη Δξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ: BOLOGNA  

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 179.982 € 

 

Γηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 3 ρξόληα 

 
 

Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Γξ. Γεώξγηνο Παπιόπνπινο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: Αλάιπζε κεγάινπ όγθνπ 

δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε ηνπ πιαλεηηθνύ κηθξνβηώκαηνο 

 

Δπηζηεκνληθή Πεξηνρή: Δπηζηήκεο Υγείαο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: ΔΚΔΒΔ ‘Αι. Φιέκηλγθ’, 

Διιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: ΔΚΔΒΔ ‘Αι. Φιέκηλγθ’ 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: Joint Genome Institute, ΗΠΑ 

 

Δρ. Γ.Παυλόπουλος Δρ. Ε.Καρατζάς Δρ. Φ. Μπαλτούμας 
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Σύλνςε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Η ηξέρνπζα πξόηαζε εζηηάδεηαη ζηε κειέηε ηνπ πιαλεηηθνύ κηθξνβηαθνύ πξσηεώκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο 

ηερληθέο αλάιπζεο βηνινγηθώλ δηθηύσλ. Σε απηό ην έξγν, ρξεζηκνπνηνύκε ηερλνινγίεο ππνινγηζηηθήο 

αλάιπζεο κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκό λέσλ νκάδσλ, ζπκπινθώλ, δνκώλ θαη ιεηηνπξγηώλ 

κηθξνβηαθώλ πξσηετλώλ. Γηα ην ζθνπό απηό, αλαιύνπκε ρηιηάδεο πεξηβαιινληηθά δείγκαηα (κεηαγνληδηώκαηα) 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δεθάδεο Terabytes δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνύκε πξνεγκέλεο ηερληθέο 

ζπγρώλεπζεο δεδνκέλσλ γηα λα ζρνιηάζνπκε πεξαηηέξσ ηηο νκάδεο απηέο ηόζν σο πξνο θαηαγσγή όζν θαη 

σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σηνρεύνπκε ζην λα μεδηπιώζνπκε ηε βηνπνηθηιόηεηα απηώλ ησλ νκάδσλ 

πξνζδηνξίδνληαο πνηεο από απηέο κνηξάδνληαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πεξηβαιιόλησλ θαη πνηεο από απηέο 

αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε έλα ελδηαίηεκα. Έλα από ηα θύξηα παξαδνηέα απηήο ηεο πξόηαζεο είλαη κηα βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απηέο ηηο νκάδεο πξσηετλώλ 

ζπλνδεπόκελεο από επηπιένλ πεξηγξαθηθά κεηαδεδνκέλα. Τα απνηειέζκαηα ζα ζπλνδεύνληαη από πξνεγκέλα 

εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο βηνινγηθώλ δηθηύσλ. 



4 

 
Πξσηνηππία ηνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Η δσή ζηνλ πιαλήηε καο ζήκεξα, δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηελ ύπαξμε κηθξνβίσλ. Τα κηθξόβηα είλαη γλσζηό όηη 

παίδνπλ θξίζηκν ξόιν ζε όια ηα νηθνζπζηήκαηα. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ε ξύζκηζε ηνπ άλζξαθα θαη ε 

δηαηήξεζε θύθισλ όπσο απηνί ηνπ αδώηνπ, ηνπ ζείνπ, ηνπ θσζθόξνπ θαη άιισλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. Μηθξόβηα 

όπσο ηα αξραία, ηα βαθηήξηα θαη νη ηνί κπνξνύλ λα βξεζνύλ παληνύ ζηε Γε, από εδάθε θαη σθεαλνύο, έσο ζεξκέο 

πεγέο θαη βαζηά νξπρεία, ή αθόκα θαη κέζα ζε δσληαλά πιάζκαηα όπσο νη άλζξσπνη, ηα ζειαζηηθά θαη ηα έληνκα.  

 

Τα βαθηήξηα θαη ηα αξραία παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα βηνπνηθηιόηεηαο κεηαμύ ησλ ειεύζεξσλ 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηε Γε, ελώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο κηθξνβίσλ ζηε Γε (~1030) εθηηκάηαη όηη μεπεξλά ηνλ 

ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αζηεξηώλ ζηνλ γαιαμία καο. Αμηνζεκείσηα, κόλν ~104 από ηα κηθξνβηαθά είδε έρνπλ 

θαιιηεξγεζεί, ιηγόηεξα από ~105 αληηπξνζσπεύνληαη από ηαμηλνκεκέλεο αιιεινπρίεο ελώ έλα ζπγθινληζηηθό 

~99,8% απηώλ παξακέλεη ηαμηλνκηθά άγλσζην. Απηή ε άγλσζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο κηθξνβηαθήο δσήο 

αλαθέξεηαη ζπρλά σο «μικροβιακή σκοτεινή ύλη».  

 

Έλα θεληξηθό ζηνηρείν γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κηθξνβηαθήο πνηθηινκνξθίαο θαη ηελ εμεξεύλεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ 

ηεο είλαη ε κειέηε ησλ κεηαγελσκάησλ. Έλα κεηαγέλσκα νξίδεηαη από ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ 

πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζε έλα πεξηβαιινληηθό δείγκα.  

 

Σε απηήλ ηελ πξόηαζε ζθνπεύνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε κηθξνβηαθή ζθνηεηλή ύιε ζε επίπεδν νηθνγελεηώλ 

πξσηετλώλ ρξεζηκνπνηώληαο ππνινγηζηηθέο αλαιύζεηο κεγάισλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη αλαιύζεηο βηνινγηθώλ 

δηθηύσλ κεγάιεο θιίκαθαο. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Tα αλακελόκελα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξόηαζεο πεξηιακβάλνπλ: 

• Τελ πινπνίεζε εξγαιείσλ γηα γξήγνξε ζπγθξηηηθή αλάιπζε πξσηετληθώλ αθνινπζηώλ. 

• Τελ πινπνίεζε εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο γηα ηελ ελζσκάησζε θαη αλαπαξάζηαζε εηεξνγελνύο πιεξνθνξίαο. 

• Τε ρξήζε πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάιπζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηελ αλαθάιπςε λέσλ 

νκάδσλ κηθξνβηαθώλ πξσηετλώλ. 

• Τε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ ξνώλ γηα ηελ πξόβιεςε ηξηζδηάζηαησλ πξσηετληθώλ δνκώλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ από ηελ αλάιπζε. 

• Μηα βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ζα θαηαγξάθεη ηε βηνπνηθηιόηεηα απηώλ ησλ νκάδσλ. 

 

Τν εξεπλεηηθό έξγν απηό ζα έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζε όηη αθνξά: 

• Τε ραξηνγξάθεζε ηεο κηθξνβηαθήο «ζθνηεηλήο ύιεο», θαζώο ηα κηθξόβηα είλαη νη πην άθζνλεο νληόηεηεο ζηε 

βηόζθαηξα (εθηηκάηαη όηη μεπεξλνύλ ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αζηεξηώλ ζηνλ γαιαμία καο) πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δπλακηθή ελόο πιεζπζκνύ, ηελ εμέιημε θαζώο θαη ηηο ζεκειηώδεηο ιεηηνπξγίεο ελόο νηθνζπζηήκαηνο. 

• Τελ εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο δεδνκέλσλ ζηελ αλάιπζε ηνπ πιαλεηηθνύ κηθξνβηώκαηνο. 

• Τε ραξηνγξάθεζε ηεο κηθξνβηαθήο πνηθηινκνξθίαο σο αλαθνξά γηα ηε κειέηε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Η ρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΛΙΓΔΚ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα 10 ιόγνπο όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

1. Δληζρύεη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηόζν παιαηόηεξσλ όζν θαη λεόηεξσλ εξγαζηεξίσλ όπσο ην δηθό καο.  

2. Δπηηξέπεη ηε κεηαθνξά γλώζεο θαη ηδεώλ από ην εμσηεξηθό ζηελ Διιάδα 

3. Γξα σο κνριόο αλάπηπμεο ηεο εγρώξηαο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

4. Γίλεη ηε δπλαηόηεηα δηάρπζεο ηεο γλώζεο ζε πνιιαπιά επίπεδα 

5. Γεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο 

6. Απνηξέπεη ηε δηαξξνή εγθεθάισλ θαη ηδεώλ θαη εηδηθόηεξα ύζηεξα από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2010 

7. Δληζρύζεη ην θύξνο ησλ εγρώξησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ 

8. Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο ππνζρόκελσλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ  

9. Γεκηνπξγεί θνηηίδεο αλάπηπμεο λέσλ ηδεώλ 

10. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό λέσλ επηζηεκόλσλ 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

23.07.2019 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Λ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σμύρνη, Ελλάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


