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Πλατφόρμα νέφους για την βιοδραστικότητα των βοτάνων στην περιοχή της Ηπείρου
Branda, QBase, UTH
279.158,80 €
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Aντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία πλατφόρμας νέφους για την βιοδραστικότητας αρωματικών και φαρμακευτικών
φυτών (ΑΦΦ) της Ηπείρου. Αρχικά, θα διεξαχθεί προσδιορισμός της πολυφαινολικής σύστασης και της αντιοξειδωτικής
ικανότητας ΑΦΦ σε αφεψήματα. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας βασισμένης σε τεχνολογίες νέφους, όπου θα υπάρχει λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του εκάστοτε φυτού.
Ο κάθε παραγωγός ΑΦΦ θα μπορεί να στέλνει δείγματα των προϊόντων του, στα οποία θα γίνονται αναλύσεις της
βιοδραστικότητάς τους και έτσι θα γνωρίζει βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων του που θα σχετίζονται και με
ευεργετικές δράσεις για την υγεία. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθούν τον παραγωγό να βελτιώνει τις συνθήκες
καλλιέργειας των ΑΦΦ για να έχουν όσο το δυνατό καλύτερη ποιότητα αλλά και θα προσδίδουν μία επιπλέον προστιθέμενη
αξία για την προώθηση σε αγορές κυρίως του εξωτερικού, όπου το καταναλωτικό κοινό αναζητά τέτοιες πληροφορίες.
Aντικείμενο και στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας νέφους για την βιοδραστικότητα συγκεκριμένων
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) της Ηπείρου. Η πλατφόρμα θα οδηγήσει στην αξιοποίηση και στην
προστιθέμενη αξία των προϊόντων, με σκοπό να ωφεληθούν η εταιρεία τυποποίησης, οι τοπικοί παραγωγοί αλλά και ο
τεχνολογικός εταίρος του έργου που θα δημιουργήσει την πλατφόρμα.
Σαν κύριος στόχος ορίζεται η ενδελεχής μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας καλλιεργούμενων ΑΦΦ της Ηπείρου (π.χ.
μελισσόχορτο, Τσάι του βουνού, Θυμάρι, φασκόμηλο, ρίγανη, μέντα κ.α) σε αφεψήματα. Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί,

εξετάζοντας σε πρώτο στάδιο την πολυφαινολική σύσταση αφεψημάτων και πως αυτή επιδρά στην αντιοξειδωτική κυρίως
ικανότητα.

Αποτελέσματα

Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα υπάρχει λεπτομερής ανάλυση των
στοιχείων του εκάστοτε φυτού. Η πλατφόρμα θα ανήκει στον τεχνολογικό εταίρο που συμμετέχει στο έργο. Σύμφωνα με την
αλληλουχία των διαδικασιών ο κάθε παραγωγός ΑΦΦ θα μπορεί να στέλνει δείγματα των προϊόντων του, στα οποία θα
γίνονται αναλύσεις της βιοδραστικότητάς τους και έτσι θα γνωρίζει βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων του που θα
σχετίζονται και με ευεργετικές δράσεις για την υγεία. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθούν τον παραγωγό να βελτιώνει τις
συνθήκες καλλιέργειας των ΑΦΦ για να έχουν όσο το δυνατό καλύτερη ποιότητα αλλά και θα προσδίδουν μία επιπλέον
προστιθέμενη αξία για την προώθηση σε αγορές κυρίως του εξωτερικού, όπου το καταναλωτικό κοινό αναζητά τέτοιες
πληροφορίες.
Στα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• Εργαστηριακή μελέτη για τον προσδιορισμό της βιοδραστικότητας καλλιεργούμενων φαρμακευτικών φυτών της Ηπείρου.
• Ανάπτυξη πλατφόρμας νέφους που θα περιέχει τα ληφθέντα εργαστηριακά δεδομένα και θα είναι προσβάσιμη στους
εξής:
- Στην εταιρεία μεταποίησης των φαρμακευτικών φυτών βελτιώνοντας έτσι τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων της.
- Στους παραγωγούς των φαρμακευτικών φυτών με σκοπό την ενημέρωση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
αφεψημάτων καθώς και για την ευεργετική επίδραση που μπορεί να έχουν στην υγεία του προσδίδοντας έτσι μία επιπλέον
προστιθέμενη αξία στα συγκεκριμένα προϊόντα. Ακόμα θα είναι δυνατή η σύγκριση και εύρεση των βέλτιστων συνθηκών
καλλιέργειας που θα προσδίδουν στα φυτά τη μέγιστη βιοδραστικότητα.
Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να συνεισφέρει δια των αποτελεσμάτων του θετικά σε όλους τους πυλώνες της αειφόρου
ανάπτυξης. Ειδικότερα αναμένεται: α) η αξιοποίηση και η ανάδειξη της φυσικής βιοποικιλότητας της Ηπείρου, β) η
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αξιοποίησης τοπικών προϊόντων της Ηπείρου, γ) η αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των φυτικών προϊόντων της Ηπείρου δ) η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με την καλλιέργεια
φαρμακευτικών φυτών και η μεταστροφή των αναπτυξιακών δεικτών.
Η περιβαλλοντική διάσταση των αποτελεσμάτων του έργου εμπλέκει κυρίως την διαμόρφωση νέων κοινών αντιλήψεων για
την αξία της φυτικής βιοποικιλότητας.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων εστιάζοντας σε ένα μοναδικό φυσικό κεφάλαιο – την ελληνική χλωρίδα και
τις πρακτικές χρήσης φαρμακευτικών φυτών- αναμένεται να προσφέρει στην κοινή γνώμη μια προοπτική θέασης της
βιοποικιλότητας συμβατής με το σύγχρονο οικονομικά προσανατολισμένο αξιακό σύστημα. Η εικόνα αυτή της
βιοποικιλότητας, ως δυνητικό αναπτυξιακό κεφάλαιο, άμεσα αξιοποιήσιμο, αναμένεται να αυξήσει την ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας ειδικά και του περιβάλλοντος γενικότερα.
Η κοινωνική διάσταση των αποτελεσμάτων του έργου αφορά άμεσα μέσω της τόνωσης της κοινωνικής συνοχής με την
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων της Ηπείρου και έμμεσα με τη βελτίωση του επιπέδου ζωής μέσω της προσφοράς νέων
θέσεων εργασίας από την ανάπτυξη του κλάδου των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών.
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Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διόγκωσης των ηπατικών κυττάρων σε εικόνες βιοψιών
QBase, ΤΕΙΗΠ
189.940.00 €
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εργαλείου λογισμικού για την μέτρηση της διόγκωσης των ηπατικών
κυττάρων (Ballooning Degeneration). Η διόγκωση των κυττάρων αποτελεί ένα εκφυλισμό των κυττάρων ήπατος, ο οποίος
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις επιπτώσεις του σε χρόνιες ηπατικές παθήσεις. Πέραν τούτου, το
εργαλείο που θα αναπτυχθεί θα ενσωματωθεί σε ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για την επεξεργασία βιοψιών, μαζί με δύο
εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν α) μέτρησης δομών κολλαγόνου και β) μέτρησης λίπους. Την υλοποίηση του
έργου αναλαμβάνει Επιχείρηση Έντασης Γνώσης (Spin off), η οποία δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ
Επιστημονική Τεχνογνωσία και ποιοτικό έλεγχο, θα παρέχει Τμήμα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Ηπείρου. Το τελικό
προϊόν λογισμικού θα προωθηθεί στην παγκόσμια αγορά Μονάδων Υγείας, μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Imperial
College of London, με το οποίο η κοινοπραξία διατηρεί στρατηγική συνεργασία.
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εργαλείου για την μέτρηση της διόγκωσης των ηπατικών κυττάρων
(Ballooning Degeneration). Η διόγκωση των κυττάρων σε αντίθεση με τη στεάτωση αποτελεί ένα εκφυλισμό των κυττάρων
ήπατος, με τα ίδια να περιβάλλονται από ένα “κενοτοπικό” κυτταροπλασματικό σύστημα, κάτι που βρίσκεται στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος για τις επιπτώσεις του σε χρόνιες ηπατικές παθήσεις. Πέραν τούτου, το εργαλείο που θα αναπτυχθεί θα
ενσωματωθεί σε ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για την επεξεργασία βιοψιών, μαζί με δύο εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί
στο παρελθόν για τη α) μέτρηση δομών κολλαγόνου και β) μέτρηση λίπους. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο λογισμικό θα
συνεισφέρει όχι μόνο στην ποσοτικοποίηση της ηπατοκυτταρικής διόγκωσης, αλλά σε συνδυασμό με τον μέτρηση του

βαθμού στεάτωσης και της ιστολογικής ίνωσης θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα κατά την βαθμονόμηση και
σταδιοποίηση της NASH.
Για το λόγο ότι η ηπατοκυτταρική διόγκωση (ή αλλιώς η αεροσφαιροειδής εκφύλιση των ηπατοκυττάρων) φέρει συνεχείς
μορφολογικές μεταβολές όσον αφορά το μέγεθος και στο περιεχόμενο της δομής της, η καταμέτρηση της είναι επιρρεπής σε
διαγνωστικές παραλλαγές τόσο εντός του ενός όσο και μεταξύ των πολλών παρατηρητών. Σύμφωνα με το προτεινόμενο
σύστημα βαθμολόγησης και σταδιοποίησης της Brunt η στεάτωση, η φλεγμονή του λοβού και η ηπατοκυτταρική διόγκωση
είναι τα απαραίτητα συστατικά για τη βαθμονόμηση και σταδιοποίηση της NASH και το νέο διαγνωστικό εργαλείο θα πρέπει
να αξιολογεί με ακρίβεια τα συγκεκριμένα ιστολογικά ευρήματα. Από την άλλη, το διαγνωστικό πρόβλημα μπορεί να
καταστεί ακόμη πιο περίπλοκο, καθώς η μεταβολή του κυτταροσκελετού (δίκτυο ινιδίων), η συσσώρευση
μικροφυσαλιδώδoυς στεάτωσης στο κυτταρόπλασμα και η διαστολή του ενδοπλασματικού δικτύου είναι ταυτόχρονα
κρίσιμοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αεροσφαιροειδή εκφύλιση.

Αποτελέσματα

Ως προς τον τεχνικό σχεδιασμό, το νέο πρόγραμμα λογισμικού θα στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές υπολογιστικής όρασης,
μέσω της επεξεργασίας εικόνων βιοψίας εξαγόμενη από μικροσκόπιο. Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη προσπάθεια θα
επεκτείνει προϋπάρχουσες μεθοδολογίες, βασιζόμενες σε τεχνικές κατάτμησης για τον διαχωρισμό των ιστολογικών δομών
ενδιαφέροντος, με την εισαγωγή ενός σταδίου εποπτευόμενης ταξινόμησης και εντοπισμού ευρημάτων στον ηπατικό ιστό.
Συνοπτικά, η αυτοματοποιημένη ανάλυση θα αποσκοπεί στη μείωση του διαγνωστικού σφάλματος σε σύγκριση με την
ημιποσοτική εκτίμηση εξιδεικευμένων παθολόγων. Η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου υπολογιστικού συστήματος είναι
θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο για την ιστοπαθολογία και τις βιοψίες οργάνων, αλλά και για άλλους τομείς της υγείας
όπως καρδιολογία και γυναικολογία, στις οποίες μπορεί να βρει εφαρμογή ένα τέτοιο διαγνωστικό εργαλείο. Την υλοποίηση
του έργου έχει αναλαμβάνει Επιχείρηση Έντασης Γνώσης (Spin off), η οποία δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου,
ενώ Επιστημονική Τεχνογνωσία και ποιοτικό έλεγχο, παρέχει Τμήμα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Ηπείρου. Το τελικό
προϊόν λογισμικού θα προωθηθεί στην παγκόσμια αγορά Μονάδων Υγείας, μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Imperial
College of London, με το οποίο η κοινοπραξία διατηρεί στρατηγική συνεργασία.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη του έργου συνοψίζονται στα εξής:
•

Ολοκληρωμένη εικόνα της ιατρικής κατάστασης του ήπατος όσον αφορά και τα 3 ευρήματα, τα οποία μελετούν οι
παθανατόμοι. Δομές κολλαγόνου (ίνωση), έκταση κυττάρων λίπους, διόγκωση ηπατικών κυττάρων.

•

Βελτίωση της διαγνωστικής διαδικασίας με ποσοτικοποιημένες τιμές των ευρημάτων, σε αντιπαράθεση με τις
κλίμακες που χρησιμοποιούνται έως και σήμερα στην κλινική πράξη. Εξαγωγή επιπρόσθετων χαρακτηριστικών για
την διάγνωση της διόγκωσης των ηπατικών κυττάρων, όπως για παράδειγμα το μέσω μέγεθος της διόγκωσης.

•

Άρση της υποκειμενικότητας του παρατηρητή για την σοβαρότητα της κατάστασης, μέσω της παρατήρησης στο
μικροσκόπιο.

•

Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των ειδικών παθανατόμων, με την ταχεία μέτρηση των ευρημάτων, σε
αντίθεση με την χρονοβόρα παρατήρηση στο μικροσκόπιο. Το εργαλείο λογισμικού θα του παρέχει υποστήριξη με
αντικειμενικά μέτρα, χωρίς κόπο. Ταχύτητα της ίδιας της διαγνωστικής διαδικασίας.

•

Καλύτερη αξιολόγηση για επιβεβλημένη η μη μεταμόσχευση ήπατος στους ασθενής με υψηλό επίπεδο
σοβαρότητας του χρόνου προβλήματος

