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Μεταβολικό Σύνδρομο 

Grundy et al. 2005, Braun et al. 2011 



Ελλάδα: 24%   Athyros et al. 2005 

Cameron et al. 2004 

Μεταβολικό Σύνδρομο 



Μεταβονομική 

 Ποσοτική μέτρηση της δυναμικής πολυπαραγοντικής απόκρισης ενός 
ζωντανού βιολογικού συστήματος σε ένα ερέθισμα. 

 

 Ολιστική προσέγγιση, απαλλαγμένη από αρχική υπόθεση. 

  

 Ισχυρές τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που 
προσδιορίζουν ταυτόχρονα έναν μεγάλο αριθμό αναλυόμενων ουσιών 
(μεταβολικό αποτύπωμα). 



Γονιδίωμα Μεταγράφωμα Πρωτέωμα 

Μεταβολικό 

αποτύπωμα  

Γονίδια 

(2x104) 

mRNAs 

(>106) 

Πρωτεΐνες 

(>106) 

Μεταβολίτες            

(3-6x103?)  

νουκλεοτίδια 

αμινοξέα       

οργανικά οξέα 

υδατάνθρακες 

λιπαρά οξέα  

Μετάφραση Μεταγραφή Ενδοκυττάριες 

διεργασίες 

Τροποποιημένες 

πρωτεΐνες      

(>107) Φαινότυπος  

Ενζυματικές 

αντιδράσεις   

Περιβάλλον 

• Τρόπος ζωής 

  (διατροφή, άσκηση κλπ) 

• Φάρμακα 

• Μικροχλωρίδα εντέρου  

Προσαρμογή από harvardmag.com 

Μεταβολικό Αποτύπωμα 



Μεταβονομική - Ανάλυση δεδομένων 



Μεταβονομική – Στόχοι 



Μεταβολικό προφίλ κατά τη διάρκεια 
OGTT 

Shaham et al., Mol Syst Biol, 2008 

Σε υγιείς:  

Σε προδιαβητικούς: 

• μειωμένη απόκριση 

• ↑ λευκίνη, ισολευκίνη και γλυκερόλη  

  (οι πιο ισχυροί προγνωστικοί δείκτες μειωμένης ινσουλινοευαισθησίας)   



Αμινοξέα  
Μεγάλες προοπτικές μελέτες κοόρτης  

Study Technique  Subjects Follow-up Results 

Framingham 

Heart Study1 

plasma 

LC-MS 
200 12 yr 

5 BCAA (ισολευκίνη, λευκίνη, βαλίνη) και 

αρωματικά αμινοξέα (φαινυλαλανίνη, 

τρυροσίνη).  

Συνδυαστική φόρμουλα 3 Α.Α. 

(φαινυλαλανίνη, τρυροσίνη, ισολευκίνη) – 

↑ 5 φορές κίνδυνος για ανάπτυξη διαβήτη 

στο ανώτερο τεταρτημοριο.  

Malmö Diet 

& Cancer1 

plasma 

LC-MS 
326 10 yr 

Ομοίως, εκτός από ισολευκίνη. ↑ 4 φορές 

κίνδυνος για αυξημένο σκορ 3Α.Α. 

(METSIM) 

Study2 

plasma 
1Η-ΝΜΡ  

1000 5 yr 

Αλανίνη, λευκίνη, ισολευκίνη, τυροσίνη 

(θετική) και γλουταμίνη (αρνητική) 

συσχέτιση με ανάπτυξη διαβήτη 2  

Twins UK 

Study3 

plasma 

LC-MS, 

GC-MS 

2000 ♀  5 yr 

3-μέθυλ-2-οξοβαλερικό (προιόν 

καταβολισμού των BCAAs) ο ισχυρότερος 

δείκτης δυσανοχής στη γλυκόζη. 

1Wang et al., Nat Med, 2011; 2Stancakova et al., Diabetes, 2012; 3Menni et al., Diabetes, 2013  



Αμινοξέα Διακλαδισμένης Αλύσου 

Newgard et al., Cell Metabolism, 2009 

Huffman et al., Diabetes Care, 2009 

 

↑ BCAAs διαχωρίζουν: 

•  διαβητικούς (n=40) από υγιείς (n=60), KORA Study.    

 

• παχύσαρκους από άτομα φυσιολογικού βάρους 

 

 

• Σε αρουραίους, σε συνδυασμό με δίαιτα πλούσια σε λίπος, 

τα  BCAAs συμβάλουν στην ανάπτυξη ινσουλινοαντίστασης.  

 

 

Suhre et al., PLoS One, 2010 

Newgard et al., Cell Metabolism, 2009 



Newgard et al., Cell Metabolism, 2009 

Αμινοξέα Διακλαδισμένης Αλύσου 

SC: standard chow,  

HF/ BCAA: a high fat diet supplemented with BCAA, or  

HF: a high fat diet. 

mTOR inhibitor 



Αμινοξέα Διακλαδισμένης Αλύσου 
Κλινικές δοκιμές   

Γαστρικό bypass 

• 3 μήνες μετά, BCAAs ανάμεσα στους 8 μεταβολίτες που 

διαχώρισαν παχυσαρκία παρουσία διαβήτη. 

 

• ↓ BCAAs συσχετίστηκε με απώλεια βάρους λόγω γαστρικού 

bypass, αλλά όχι λόγω δίαιτας. 

• Συσχέτιση ΗΟΜΑ με κύρια συνιστώσα BCAAs (σχετικές 

συγκεντρώσεις BCAAs προς άλλους μεταβολίτες). 

 

 

 

Mutch et al., PLoS One, 2009 

Laferrere et al., Sci Transl Med, 2011 



Newgard et al., Cell Metabolism, 2009 

Προτεινόμενος ρόλος των BCAAs στην 
ινσουλινοαντίσταση 



 BCAAs και λιπώδης ιστός  

• ↓ ενζύμων καταβολισμού των BCAAs σε μοντέλα 

παχυσαρκίας σε πειραματόζωα. 

• ↑ τους στο υποδόριο λιπώδη ιστό μετά από βαριατρική 

επέμβαση.  

 

• Συσχέτιση ινσουλινοευαισθησίας με έκφραση γονιδίων 

καταβολικών ενζύμων των BCAAs στο λιπώδη ιστό. 

 

 

 

She  et al., Am J Physiol Endocrinol Metab, 2007 

Sears et al., Proc Natl Acad Sci, 2009 



Γλουταμίνη/ Γλουταμινικό 

Cheng et al., Circulation, 2012 

Stancakova et al., Diabetes, 2012 

 Newgard et al., Cell Metabolism, 2009  

Lanza et al., PLoS One, 2010    

 

Framingham Heart Study (n=1000), 12 έτη παρακολούθησης: 

 αρνητική συσχέτιση γλουταμίνης πλάσματος νηστείας με 

ινσουλινοαντίσταση.  

 θετική συσχέτιση γλουταμινικού με ινσουλινοαντίσταση 

  ↑ λόγου γλουταμίνης/ γλουταμινικό - ↓ κινδύνου διαβήτη 

 

Όμοια αποτελέσματα σε διαβητικούς και παχύσαρκους. 

 

 

 

 

 



Γλουταμίνη/ Γλουταμινικό 

Σε ποντίκια, 8 εβδομάδες συμπληρώματος γλουταμίνης βελτίωσαν 

την ανοχή στη γλυκόζη, ενώ η συγκέντρωση της γλουταμίνης 

στην κυκλοφορία συσχετίστηκε αρνητικά με τα επίπεδα BCAAs. 

 

Γλουταμίνη:  ↑ glucagonlike peptide-1 (GLP-1)/  

    ↑ ινσουλίνης/  

    ↑ ινσουλινοευαισθησίας λιπώδους ιστού  

Γλουταμινικό: υπόστρωμα κύκλου TCA (→ α-κετογλουταρικό)  

Cheng et al., Circulation, 2012 

Roberts et al., Lancet Diabetes Endocrinol, 2014 



α-υδροξυβουτυρικό 
 

• Ο ισχυρότερος δείκτης διάκρισης 

της ινσουλινοαντίσταση  

• (n=399 μη διαβητικοί, γλυκόζη 

νηστείας, OGTT, 

hyperisulinemic-euglycemic 

clamp) 

• Untargeted μεταβονομική 

ανάλυση (UHPLC-MS/MS (+/- 

ESI) and GC-MS (+EI)) 

 

 

 

 

Gall et al., PLoS One, 2010 



α-υδροξυβουτυρικό & L-GPC   

Study Technique  Subjects Follow-up Results 

RISC Study1 
UHPLC-

MS/MS 
1261 3 yr α-υδροξυβουτυρικό (+) συσχέτιση 

 
Linoleoyl-glycerophosphocholine  
(L-GPC) (-) συσχέτιση BPS Study1 

UHPLC-

MS/MS 
2580 9.5 yr 

1Ferrannini et al., Diabetes, 2013 

In vitro: 

 

• α-υδροξυβουτυρικό αναστέλλει 

• Linoleoyl-GPC διεγείρει  

 

την  έκκριση ινσουλίνης παρουσία γλυκόζης 

 



Γλυκίνη 

Study Technique  Subjects Follow-up Results 

RISC Study1 
UHPLC-

MS/MS 
1261 3 yr 

Γλυκίνη (-) συσχέτιση    

BPS Study1 
UHPLC-

MS/MS 
2580 9.5 yr 

KORA Study2 

NMR, 

UHPLC-

MS/MS, 

GC-MS 

589 7 yr 

Γλυκίνη (-) συσχέτιση με δυσανοχή 
στη γλυκόζη και διαβήτη  
 
Λύσοφωσφατιδιλοχολίνη (LPC) 
(18:2) (-) συσχέτιση   
 
ακετυλκαρνιτίνη   

EPIC-

Potsdam 

Study3 

LC-MS 2500 8 yr 

1Ferrannini et al., Diabetes, 2013; 2Suhre et al., PLoS One, 2010; 3Wang-Sattler et al., Mol Syst Biol, 2012 

  

  ? ↑ έκφρασης ALAS1 (παραγωγή 5-αμινολεβουλινικού οξέος από γλυκίνη)   

? ↑ αναγκών σε γλουταθειόνη (λόγω ↑ οξιδωτικού στρες σχετιζόμενου με διαβήτη)   



Λιπίδια 

Roberts et al., Lancet Diabetes Endocrinol, 2014 



: Zucker diabetic fatty rats 

Koves et al., Cell Metabolism, 2008 



Koves et al., J Biol Chem, 2005 

 H άσκηση επαναφέρει τα αυξημένα επίπεδα ακυλοκαρνιτινών στο μυ παχύσαρκων 

ποντικών, βελτιώνοντας την ινσουλινοευαισθησία! 

Bain et al., Diabetes, 2009 



Lakka and Laaksonen, Appl. Physiol. Nutr. Metab, 2007 



Μεταβονομική της άσκησης  

Αλλαγές στο μεταβολικό αποτύπωμα ατόμων με μεταβολικό 

σύνδρομο μετά από συγκεκριμένες δοκιμασίες;  



STUDY 1: “Metabolomics as a tool to evaluate exercise 
induced improvements in insulin sensitivity” 

Training Study 1:                             
12 patients T2D (5♀ &7♂), 

8 healthy (4♀ & 4♂)  

Week 0   

Physical training 

 3 x 50 min/week 

 aerobic & dynamic 

strength exercises   

 

Week 12 

24-36 h after last bout 

 6 mo  

wash-out  

of drugs  

 Insulin clamp  

 Blood samples 

 Clinical tests 

 Insulin clamp  

 Blood samples 

 Clinical tests 

 Plasma GC/TOFMS metabolomics  GC/TOFMS  

Kuhl et al., Metabolomics, 2008 



Αλλαγές στο μεταβολικό αποτύπωμα ατόμων με μεταβολικό 

σύνδρομο μετά από συγκεκριμένες δοκιμασίες;  

Trained (▲) and non-trained (■) healthy  Trained (▲) and non-trained (■) T2D  

Kuhl et al., Metabolomics, 2008 

 Unique metabolic changes in LMC patterns can be correlated with changes 

in IS. 
 

 ↓ in peaks that correlated with untrained & impaired IS, such as glucose, 

cholesterol, inositol-1-phosphate, pyroglutamic acid. 
 

 ↑ in stearic acid, 3β-hydroxybutyric acid, succinic acid. 
 

 Inositol-1-phosphate showed the greatest correlation to IS in men (a "fatty-

acid-like" unknown compound in women) (more than glucose!) 

 



Duggan et al., J Appl Physiol, 2011 

STUDY 2: “Metabolomic response to exercise 
training in lean and diet-induced obese mice” 

mice 

Low Fat diet  High Fat diet 

for 12 weeks  

Sedentary 

(n=10) 

Exercise * 

(n=10) 

Exercise *  

(n=9) 

Sedentary 

(n=10) 

* 2 h/day,          

for 10 days 
 Η άσκηση μπόρεσε να μετριάσει, αλλά όχι να εξαλείψει 

τις αλλαγές στο μεταβολικό προφίλ που προκάλεσε η δίαιτα 

υψηλή σε λίπος. 

 

 Η δίαιτα φάνηκε να έχει ισχυρότερη επίδραση στο 

μεταβολικό προφίλ . 

Hyperglycemic 

& obese 

Serum 1H-NMR 

metabolomics 



Duggan et al., J Appl Physiol, 2011 

CH: Low Fat diet 

HF: Heigh Fat diet  



STUDY 3: “Metabolomics Approach for Analyzing the 
Effects of Exercise in Subjects with Type 1 Diabetes” 

Mellitus 

- 10 T1D men & 11 controls 

- 30 min – 80%VO2max 

- serum 1H-NMR & GC-MS untargeted 

Brugnara et al., PLoS ONE, 2012 



Brugnara et al., PLoS ONE, 2012 



Σύνοψη 
 

• BCAAs, αρωματικά αμινοξέα & γλουταμινικό συσχετίζονται (+) με 

ινσουλινοαντίσταση 

• Προϊόντα μεταβολισμού τους (υδρόξυοξέα, α-κετοξέα) επίσης (+)  

• Γλουταμίνη και γλυκίνη συχετίζονται (-) 

• Συμβολή σε μελέτες διερεύνησης μηχανισμών 

• Δείκτες αποτελεσματικότητας μίας παρέμβασης: βαριατρική 

επέμβαση, άσκηση.  

• Εργαλείο ενίσχυσης κινητοποίησης ασθενών   

 

 



Μελλοντικές κατευθύνσεις 
 

• Αλλαγές στους μεταβολίτες αίτιο ή αποτέλεσμα; 

• Πέρα από τις επιδημιολογικές μελέτες, περισσότερες κλινικές 

παρεμβάσεις   

• Συνδυασμός με άλλες τεχνικές –ομικής. 

• Συνδυασμός με τεχνικές χρήση ισοτόπων για μελέτες 

κινητικής (fluxomics) 

 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


