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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Microbial communities populate most environments on earth and play a critical role in
ecology and human health. Their composition is thought to be shaped by inter-species
competition for the available resources, but cooperative interactions, such as metabolite
exchanges, have also been implicated in community assembly. The prevalence of metabolic
interactions in microbial communities, however, has remained largely unknown. I will
present our recent study where we systematically surveyed, by using a genome-scale
metabolic modeling approach, the extent of resource competition and metabolic
cooperation in over 800 communities. We find that, despite marked resource competition
at the level of whole assemblies, microbial communities harbor strongly cooperating
groups that recur across diverse habitats. By enumerating flux-balanced metabolic
exchanges in these co-occurring subcommunities, we also predict the likely exchanged
metabolites, such as amino acids and sugars, which can promote group survival in
nutritionally challenging conditions. Our results hint at cooperative species groups as
recurring modules of microbial community architecture.
Η ομιλία του κ. Patil υπάγεται στις δράσεις σεμιναρίων της πράξης «ΒΙΟΣΥΣ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της
Δράσης «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-Κρηπίς», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία
και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.
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