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Μοντελοποίηση 
του 
μεταβολισμού 
του γαλακτικού 
οξέος σε 
καλλιέργειες 
θηλαστικών 
κυττάρων 

(Υπολογιστική Έρευνα) Η τεχνολογία του 
ανασυνδυασμένου DNA έχει επιτρέψει 
την παραγωγή πλήθους πρωτεϊνών 
υψηλής αξίας όπως μονοκλωνικά 
αντισώματα, θρομβολυτικά, ορμόνες και 
ένζυμα με θεραπευτικές ιδιότητες. Για την 
παραγωγή των μονκλωνικών 
αντισωμάτων χρησιμοποιούνται ως επί το 
πλείστων καλλιέργειες θηλαστικών 
κυττάρων. Η παραγωγή γαλακτικού οξέος, 
ενός τοξικού μεταβολικού 
παραπροϊόντος, επηρεάζει αρνητικά την 
απόδοση της διεργασίας αλλά και την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στόχος 
της συγκεκριμένης διατριβής είναι να 
μελετηθεί ενδελεχώς ο μεταβολισμός του 
γαλακτικού οξέος σε θηλαστικά κύτταρα 
τύπου CHO και να αναπτυχθεί ένα 
δυναμικό μαθηματικό μοντέλο ικανό να 
προβλέψει με ακρίβεια την συγκέντρωση 
γαλακτικού οξέος στον βιοαντιδραστήρα. 
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Ανάπτυξη 
αλγορίθμου 

(Υπολογιστική Έρευνα) Η ποιότητα ενός 
μαθηματικού μοντέλου είθισται να 
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στοχαστικής 
βελτιστοποίησης 
για την εκτίμηση 
τιμών 
παραμέτρων σε 
πεπλεγμένα μη 
γραμμικά 
δυναμικά 
συστήματα  

κρίνεται από την ικανότητά του να 
προβλέψει με ακρίβεια τις μεταβλητές της 
διεργασίας που περιγράφει. Κατά την 
ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου οι 
τιμές των αγνώστων παραμέτρων 
επιλέγονται ώστε να ελαχιστοποιούν την 
απόκλιση του μοντέλου από τα διαθέσιμα 
πειραματικά δεδομένα, μια τεχνική 
γνωστή ως εκτίμηση παραμέτρων. Παρά 
τη διαθεσιμότητα πληθώρας τεχνικών για 
την εκτίμηση παραμέτρων και σημαντικού 
όγκου δημοσιεύσεων στο θέμα, η 
διαδικασία εκτίμησης παραμέτρων ενέχει 
αρκετές δυσκολίες ειδικά για μη γραμμικά 
συστήματα διαφορικών-αλγεβρικών 
εξισώσεων. Στόχος της συγκεκριμένης 
διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας 
στοχαστικής μεθόδου βελτιστοποίησης 
για την εκτίμηση τιμών παραμέτρων σε 
πεπλεγμένα μη γραμμικά δυναμικά 
μοντέλα. 
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Ανάπτυξη 
αλγορίθμου για 
τον υπολογισμό 
στοιχειομετρικώ
ν συντελεστών 
για την εξίσωση 
παραγωγής 

(Υπολογιστική Έρευνα) Οι τεχνικές 
μοντελοποίησης με χρήση περιορισμών 
(constraint based modelling), όπως η 
ανάλυση ισοζυγίου ροών (Flux Balance 
Analysis, FBA), εφαρμόζονται κατά κόρον 
για την ανάλυση πολυσύνθετων 
ενδοκυτταρικών δεδομένων (-omics 
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βιομάζας σε 
μεταβολικά 
μοντέλα 
γονιδιακής 
κλίμακας 

datasets) καθώς μπορούν να εκμαιεύσουν 
τα μοτίβα συστημικής απόκρισης του 
μεταβολισμού. Ένα από τα βασικά 
προβλήματα που δυσκολεύει τη χρήση 
αυτών των τεχνικών, είναι ότι η εξίσωση 
παραγωγής βιομάζας υπολογίζεται με 
βάση μια συγκεκριμένη στατική σύσταση 
για την κυτταρική βιομάζα η οποία μπορεί 
να μην ανταποκρίνεται στις εκάστοτε 
πειραματικές συνθήκες. Στόχος της 
συγκεκριμένης διατριβής είναι η 
ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για τον 
υπολογισμό νέων στοιχειομετρικών 
συντελεστών για την εξίσωση βιομάζας  
ούτως ώστε η σύσταση της κυτταρικής 
βιομάζας που προβλέπεται από το 
μεταβολικό μοντέλο να αναπαράγει με 
ακρίβεια τις εκάστοτε πειραματικές 
συνθήκες. 
*Ενδεικτική Βιβλιογραφική Αναφορά: 
https://www.nature.com/articles/nbt.161
4  
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Θεωρητική 
μελέτη για την 
βιο-παραγωγή 
φοινικέλαιου  

(Υπολογιστική Έρευνα) Η παγκόσμια 
ζήτηση φοινικέλαιου αυξάνεται συνεχώς 
καθώς χρησιμοποιείται σε μια σειρά 
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης όπως 
τρόφιμα και καλλυντικά. Η μέση ετήσια 
κατανάλωση φοινικέλαιου ανέρχεται σε 8 

Εισαγωγή Η/Υ, 
Ισοζύγια Μάζας 
και Ενέργειας, 
Βιοτεχνολογία, 
ΣΧΑ Ι & ΙΙ, 
Αριθμητικές 

Αλέξανδρος 
Κυπαρισσίδης 

alexkip@auth.gr Σε εξέλιξη 

https://www.nature.com/articles/nbt.1614
https://www.nature.com/articles/nbt.1614


κιλά ανά άνθρωπο. Η παραγωγή 
φοινικέλαιου έχει σοβαρές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ο 
υπάρχον ρυθμός κατανάλωσης είναι μη 
βιώσιμος. Στόχος της συγκεκριμένης 
διατριβής είναι η χρήση μεταβολικών 
μοντέλων γονιδιακής κλίμακας για την 
εύρεση πιθανών μεταβολικών 
μονοπατιών ή/και μικροοργανισμών 
ικανών να παράγουν φοινικέλαιο ή έλαια 
με παρεμφερείς φυσικοχημικές ιδιότητες. 
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*περίπου 5 σειρές  και είδος διπλωματικής (πειραματική/ερευνητικήή ή βιβλιογραφική) 


